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يعتذر عضو املجلس 
العجمي عن  البلدي مانع 
استقبال رواد ديوانه وذلك 
ملشاركته ضمن وفد املجلس 

البلدي الى الرياض.

يستقبل النائب محمد 
براك املطير رواد ديوانه 
اليوم األحد 23  مس���اء 
اجل���اري وكل احد بعد 

صالة العشاء.

العجمي يعتذر
 لرواد ديوانه

ديوانية املطير 
كل أحد

صيف مليء بالحركة واالزدهار
في فندق ومنتجع كوبثورن الجهراء

»جلف مارت« تفتتح فرعها السادس في الفروانية

لفرعهم اجلديد.
واضاف رمش ان جلف مارت 
 BMA هو جزء م���ن مجموعة
التي حققت جناحات  العاملية 
ملحوظة على مدى الس���نوات 
املاضية في مجال البيع بالتجزئة 
السادس دليل  الفرع  وافتتاح 

على جناحنا.
وزاد: ان املجموع���ة بصدد 
افتتاح فرع آخر لها في منطقة 
خيطان بنهاية الشهر اجلاري 
وهو الفرع السابع وفي سبتمبر 
سيفتتح فرع ثامن في منطقة 

النقرة بحولي.
وقال رمش ان فرع الفروانية 
تبلغ مساحته 1200 قدم مربعة 
يقع مقاب���ل محط���ة االطفاء 
بجوار مبنى احملافظة اجلديد 
وانه س���يوفر جتربة تسوق 
جديدة وفريدة لسكان منطقة 

الفروانية.
واضاف ان سلسلة متاجر 
جلف مارت تستورد منتجاتها 
مباشرة وهي قادرة على تقدمي 

أفضل األسعار للعمالء.
وأش���ار ان الف���رع اجلديد 
في الفروانية سيضم تشكيلة 
واس���عة م���ن مس���تحضرات 
وااللكتروني���ات  التجمي���ل 

واألدوات املنزلية.

بأسعار مناسبة.
ك����م���ا أش���اد مالهوت���را 
بجهود املوظ���فني واالداريني 
في جعل أج���واء متاجر جلف 
م��ارت أج����واء عائلية للجالية 
اله����ندي���ة ومتن���ى لهم دوام 
التق���دم واالزدهار وخصوصا 

جلف مارت.
وأعرب السفير الهندي عن 
سعادته الفتتاح فرع جديد من 
متاجر جلف مارت التي اكتسبت 
سمعة طيبة على مدى عقد من 
الزمن م���ن خالل تقدمي أفضل 
املنتجات  اخلدم���ات وأج���ود 

الالوس ثوجنفاشان سوناس 
ومدير ف���روع جلف مارت في 
الكويت رمش ومدير فرع جلف 
مارت الفروانية توماس جورج 
وبحضور جمع غفير من الزبائن 
ووسائل اإلعالم باالضافة الى 
االداري���ني وامل����وظفني ف����ي 

ندى أبونصر
افتتح���ت سلس���لة متاجر 
س���وبر ماركت جل���ف مارت 
الكويت فرعها اجلديد في  في 
الفرواني���ة بحضور الس���فير 
الهن���دي ف���ي الكوي���ت اجاي 
مالهوترا وس���فير جمهورية 

أكد مدي���ر عام فندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء داني منير ان 
»صيف 2010 سيكون من أفضل املواسم التي مرت على الفندق منذ 
افتتاحه، حيث يتوقع نسبة اقبال تفوق ال� 70%، وفي هذا الصدد 
قمنا بالعمل على تقدمي عروض خاصة بهذا املوسم، والتي ستكون 
اس���تثنائية في املضمون ومبهرة في األس���عار، وذلك حرصا منا 
على التواصل الدائم مع ضيوفنا الكرام، وان الدراسة املستفيضة 
لطبيعة س���وق السياحة الداخلية للكويت س���تلعب دورا كبيرا 
في نوعية هذه العروض والتي في رأينا ال تقل في مس���تواها عن 
مثيالتها في الس���وق احمللي من حيث اخلدم���ة، بل طبيعة أدائها 

وقيمتها وتنوعها«.
وأضاف: وبعبارة أخرى إن كنتم حقا تبحثون عن مكان تكسرون 
في���ه منط احلياة اليومية فتفضلوا بزيارتنا حتى نتمكن معا من 

كسر هذا النمط ونعيد معا للحياة رونقا... فلنتواصل«.

كوبثورن اجلهراء واطاللة رائعة

.. وفي قسم األواني املنزلية

السفير الهندي يفتتح الفرع اجلديد جللف مارت الفروانية

الصيف أحلى في كوبثورن اجلهراء

في أحد األقسام

داني منير صالح

)محمد ماهر(جولة لالطالع على املعروضات


