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)قاسم باشا(السفير الهندي اجاي ملهوترا يفتتح سوق »غلف مارت« في جليب الشيوخ

رئيس الوفد العماني مكرما مدير فندق كويت كونتيننتال

كمال حسني مع رئيس واعضاء الوفد البحريني املشارك

.. ولقطة تذكارية مع اعضاء الوفد العماني

.. وفي أحد األقسام ملهوترا متجوال في »غلف مارت«

السفير الهندي متوسطا عددا من احلضور

املهرج أمتع احلضور في حفل االفتتاح

.. ورسم على الوجوهمالبس لالطفال من ارقى املاركات

Alouette يستقبل زواره في األڤنيوز الختيار افضل مالبس االطفال

»غلف مارت« يفتتح فرعه الثامن في »العباسية«
عادل الشنان

افتتح »غلف مارت«، الس����وق 
التجاري الش����هير ف����ي الكويت، 
فرعه الثامن ف����ي البالد والثاني 
في العباسية يوم األربعاء املاضي 
أمام حشد من املدعوين والزبائن 
واإلعالم، مبناسبة تدشني املتجر 
اجلديد، وقال السفير الهندي أجاي 
الثاني  الفرع  افتتاح  ان  مالهوترا 
في العباس����ية دليل واضح على 
شعبية العالمة التجارية والتزام 
املتجر بتقدمي جميع السلع املناسبة 
لزبائنه، وأوضح أن املتجر اجلديد 
سيبيع إضافة إلى مجموعة مختارة 
املتنوعة بأس����عار  من املنتجات 
معقولة الفواكه االستوائية وحبات 
الفريدة  الهند برائحتها  األرز من 
من نوعها وسماتها الرائعة، وقد 
أعرب السفير عن سعادته بقدرة 
»غلف مارت« على مدار السنوات 
املاضية على خدمة الهنود وغيرهم 
من املجتمعات في الكويت بسبب 
موقعه املناسب وخدماته املميزة 
املقدمة للزبائن، األمر الذي جعل 
العالمة التجارية اسما متداوال بني 
املواطنني الهنود في الكويت، كما 
أمل أن يحقق »غلف مارت« أكبر 
جناح من خالل فرعه اجلديد وفي 

السنوات املقبلة.

ومن جانبه، أعلن تي أ. رمييش، 
مدير »غلف م����ارت« في الكويت 
في بي����ان صحافي عل����ى هامش 
افتتاح الف����رع اجلديد أن افتتاح 
الفرع الثاني في العباسية كان ردا 
على الطلب املتزايد واملستمر من 
زبائنه من سكان املنطقة وكان جزءا 
من سياس����ة املجموعة الضمنية 
بتقريب »غلف مارت« من زبائنه 
الكرام، وأضاف رمييش أن افتتاح 
الفرع اجلديد كان جزءا من سياسة 
املجموعة التوسعية األخيرة التي 
ستش����هد افتتاح فرع تاس����ع في 

منطقة النقرة في حولي في سبتمبر 
املقبل، وهو تنفيذ خلطة تستهدف 
افتتاح 25 فرعا في الكويت بنهاية 
عام 2012. وفي املؤمتر الصحافي، 
أضاف كل من فخ����ر الدين كبير 
)مدير أعلى املشتريات( وجوزير 
سيفي وسمير شيخ وعمران شيخ 
أن »غلف مارت« مس����تعد متاما 
للفترة املقبلة التي تش����هد حلول 
املبارك من خالل  ش����هر رمضان 
عروضه املمي����زة واخلاصة التي 

تتالءم مع هذا الشهر الفضيل.
وقال رميي����ش ان فرع »غلف 

م����ارت« اجلدي����د في العباس����ية 
تبلغ مساحته 27 ألف متر مربع 
وبه مصفط واس����ع للس����يارات 
وموقع����ه س����هل الوص����ول إليه 
خاصة أنه قريب من الفرع األول 
الوطني  الكويت  بالقرب من بنك 
ومن املدرس����ة الهندي����ة املركزية 
واملدرسة اإلجنليزية الباكستانية، 
ويصف الفرع بأنه جتربة جديدة 
للتسوق للمقيمني في العباسية. 
كما انه مجه����ز بأفضل التقنيات 

والديكورات.
ويضي����ف مدير »غلف مارت« 

العالمة حافظت على  أن  الكويت 
جودة منتجاتها وهيكل أسعارها 
لتقدم للزبائن أفضل العروضات: 
»يتمتع غلف مارت بنخبة كبيرة 
ومتنوعة من الفواكه واخلضراوات 
الطازج����ة واألس����ماك واللحوم 
والبيض ومستحضرات التجميل 
وأدوات املنزل عالوة على املنتجات 
اخلاص����ة من الهند وس����ريالنكا 
وبنغالديش وباكستان ومن مختلف 
الدول العربية حتت سقف واحد«. 
وباحلديث عن آخر األفرع املفتتحة، 
قال عارف ش����يخ مدير مجموعة 
»غلف م����ارت«: »في غلف مارت، 
نقدم دائما لزبائننا أفضل املنتجات 
بأفضل األسعار مع أفضل خدمة 
م����ن أجل إحداث جتربة تس����وق 
مختلفة عن أي مكان آخر. ولغلف 
مارت اآلن 8 أفرع في الكويت: في 
الش����ويخ والعباسية 1 والساملية 
وحولي والفحيحيل والفروانية 
وخيطان واآلن العباس����ية 2. إن 
فرع العباسية اجلديد هذا والفرع 
الذي سيفتتح في سبتمبر املقبل 
في النقرة في حولي سيقدمان لعدد 
كبير من املقيمني في هاتني املنطقتني 
نفس التجربة التسوقية واملالئمة 
التي أصبحت عالمة مميزة لغلف 

مارت«.

تشكيلة واسعة من مالبس األطفال في »Alouette« باألڤنيوز
افتتحت ش����ركة املش����ربية 
العام����ة واملقاوالت  للتج����ارة 
بوتي����ك Alouette لالطف����ال في 
مجمع األڤنيوز وذلك بحضور 
مديري الشركة واملدير التنفيذي 
ملجم����ع األڤني����وز والعديد من 
الشخصيات الفنية واالجتماعية 
ورواد األڤنيوز، الذين استمتعوا 
باملجموع����ة الرائعة من مالبس 
االطفال من اثينا – اليونان، والتي 
تشكل آخر ما اجنزته Alouette في 
عالم ازياء االطفال في 3 مجموعات 
سواء حديثو الوالدة من )0 الى 
18 ش����هرا( او املالبس املتنوعة 
لالطفال من سنة الى 5 سنوات، 
وكذلك لالطفال الكبار من 6 الى 
16 سنة، من ابداع وتصاميم تعبر 
عن رحلة النجاح للماركة ذات 
الطابع الفريد ونوعية اخليارات 
املتواجدة في Alouette ارتكازا على 
عالقة فريدة وغالية مبنية على 
الناس، حيث ضمنت  الثقة مع 
الشركة مكانتها في السوق مبا 
تقدمه من مالبس واكسسوارات 
لالطفال بجودة عالية وتناسب 
اصحاب الذوق الرفيع، وتتوسع 
Alouette بشكل كبير ومتطور اذ 
لديها حوالي 250 بابا، 46 منها 
 Alouette �����مح����الت حصرية ل
و8 وكاالت و5 حصرية لنجوم 
استوديوهات وارنر براذرز وكذلك 
ماركات حملالت مختارة، اضافة 
الى العالق����ة املميزة احلصرية 

مع وارن����ر ب����راذرز على مدى 
التي  املاضية  ال� 10  الس����نوات 
اعطت Alouette احلق في انشاء 
وادارة مجموعات ازياء باستخدام 
العالم  شخصيات مشهورة في 
 Looney Tunes, Batman :مث����ل
 and Superman, Spiderman,
 Marvel Heroes, Harry Potter,
 Tom & Jerry, Betty Boob, Pink

.Panther
التط����ور  خ����الل  وم����ن 
االستراتيجي للشركة فقد اقامت 
عالقة قوية مع دور ازياء عاملية 
لزيادة مجموعة الشركات فضمت 
 Jeans, La Petete  :ماركات مثل
 ourse, Newman, Love therapy,

 North Sails, Betty Boop, Rifle
 Alouette �����لتكمل����ة الرؤي����ة ل

واكتساح اسواق جديدة.
وهن����اك 280 متخصصا من 
املديرين املهرة والعاملني املدربني 
تدريبا جي����دا واالفراد يهتمون 
التسويق يوميا  بكامل انشطة 
لتوصيل افضل اخلبرة واحلماس 
لعمالئنا الصغار في اجواء لطيفة 
وودية، ومت تنظيم ش����بكة بيع 
التجزئة بش����كل كامل ليصبح 
التسوق متعة للبنات واالوالد 
حيث يجدون كل ما يحتاجونه 
من االزي����اء احلديثة واملريحة، 
حيث سهولة االختيار وتلبية 

االحتياجات.

»كونتيننتال« يكّرم منتخبات الخليج لأللعاب المائية

أطعمة مميزة وتجارب فريدة من شيراتون في رمضان

املميز في أكبر مجمعات التسوق 
في الكويت.

هذا ولم تقتصر عروض الفندق 
عل����ى البوفيه املفت����وح وقوائم 
املطاع����م فقط بل تش����مل أيضا 
مجموعة من قوائم الطعام اخلاصة 
بالطلبات اخلارجية لوالئم اإلفطار 
والغبقة والسحور أعدت خصيصا 
لتلبي جميع أذواق الزبائن الكرام 

لهذا الشهر الكرمي.

عشاق الشاي يوميا من الساعة 
الساعة 2:00  7:00 مس����اء حتى 
صباحا، حيث ميكن التمتع بتناول 
املأكوالت اخلفيفة واملشروبات في 
أجواء هادئ����ة، إضافة الى املقهى 
اإلجنليزي في مجم����ع األڤنيوز 
الذي يفتح أبوابه الستقبال رواده 
يوميا من الساعة 8:00 مساء حتى 
الساعة 1:00 صباحا مقدما بذلك 
جتربة جديدة وفريدة نظرا ملوقعه 

أكمل فندق شيراتون الكويت 
استعداده الستقبال شهر رمضان 
املبارك حيث سيقدم املوائد العامرة 
والغنية باملأكوالت واملشروبات 
التقليدية خ����الل فترات اإلفطار 
والغبقة والس����حور ف����ي أجواء 
رمضانية عائلي����ة راقية، حيث 
تعك����س خيم����ة الش����يراتون 
الرمضانية س����خاء هذا الش����هر 
الكرمي إذ تتنوع فيها مأدبة اإلفطار 
والسحور اليومية بني الشوربات 
والسلطات والوجبات الساخنة 
واحللويات على أنواعها، باإلضافة 
الى املشروبات الرمضانية املميزة 
كاجلالب وقمر الدين والسحلب، 
وغيرها من األصناف الرمضانية 
التقليدية من خالل بوفيهات عامرة 
في أجواء أصيلة تتخللها أنشطة 
ترفيهية لطامل����ا امتاز بها فندق 

شيراتون الكويت.
وملزيد من التنوع استعد مطعم 
»احلمراء« الواقع في بهو الفندق 
الس����تقبال زبائنه الكرام بأشهى 
املختارات العاملية حسب الطلب 
من الساعة 7:00 مساء حتى 1:00 

صباحا.
أما املقهى اإلجنليزي في فندق 
الشيراتون فهو بانتظار زواره من 

اقام���ت ادارة فندق كوي���ت كونتيننتال حفل 
غداء ملنتخبات س���لطنة عمان ومملكة البحرين 
والعراق املشاركني في البطولة العشرين لاللعاب 
املائية ملجلس التعاون لدول اخلليج العربي املقامة 
بالنادي العربي، حيث قام كمال حسني مدير الفندق 

بالترحيب بالضيوف وتق���دمي الهدايا التذكارية 
لالعبني وتبادل الدروع مع رؤساء الوفود الذين 
ش���كروا بدورهم ادارة الفندق على هذه املبادرة 
الطيبة وحسن الضيافة التي كانت دافعا لالعبني 

للحصول على املزيد من التكرمي.

)محمد الدشيش(


