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.. ويتذوقون بعض املأكوالت لقطة تذكارية مع املتفوقني مبراكز الشباب

.. وتكرمي الحد الشباب

من طاقم عمل »لولو هايبر ماركت«

أطباق متنوعة من احللويات الشهية

جولة داخل »لولو هايبر ماركت« في القرين

)انور الكندري(الشيخ دعيج اخلليفة مشاركا في افتتاح حدث املذاق العربي في »لولو هايبر ماركت«

عروض فنية في افتتاح املذاق العربي في »لولو هايبر ماركت«

جاسم يعقوب مكرما احد االعضاء املتفوقني

.. وفي قسم اخلضار والفواكه

السفير الهندي واحلضور في جولة على أقسام »جلف مارت«

لقطة تذكارية للسفير الهندي وسفيري نيبال والوس مع إداريي »جلف مارت«

)سعد هنداوي(السفير الهندي اجاي مالهوترا يفتتح الفرع التاسع لـ »جلف مارت« في حولي 

»جلف مارت« يفتتح فرعه التاسع في حولي

ندى أبونصر
افتتحت سلسلة متاجر جلف مارت فرعها التاسع 
في الكويت والثاني لها في حولي. حضر حفل االفتتاح 
سفير الهند اجاي مالهوترا وسفير نيبال بي بودان 
وسفير الوس ثوجنفاتش����ان سوناسني وعدد من 

موظفي جلف مارت ووجوه الصحافة واإلعالم.
وخالل االفتتاح أوضح السفير الهندي ان افتتاح 
الفرع الثاني جللف مارت في حولي دليل على شعبية 
املتجر بني اجلمهور والتزامه بتقدمي أفضل املنتجات 

واخلدمات لزبائنه.
وأعرب عن سعادته بازدهار التجارة والعالقات 
الثنائية بني الهند والكويت، متمنيا ان تساعد متاجر 
مثل جلف مارت على تشجيع التجارة بني البلدين، 
وأشار الى ان منتجات املتجر املتنوعة بأسعار معقولة 
إال ان جلف مارت يقدم أيضا تش����كيلة من الفاكهة 
االستوائية واألرز والتوابل من الهند مبذاقها الفريد 

ونكهتها املميزة.
وعبر السفير الهندي عن سعادته طوال السنوات 
املاضية التي خدم فيها جلف مارت زبائنه من الهنود 
والكويتي����ني واملقيمني من خالل أماكنه املناس����بة 
وخدمات����ه املالئمة التي قدمها الى زبائنه مما جعله 
عالمة جتارية للهنود في الكويت، ومتنى ان يحقق 

جلف مارت املزيد من النجاح في فرعه اجلديد لسنوات 
مقبلة. ونوه مدير جلف مارت في البالد تي ايه رمييش 
الى ان الطلب املستمر لزبائن املنطقة وحتقيق املزيد 
من املالءمة لهم هما السببان الرئيسيان التخاذ قرار 

بافتتاح فرع آخر في حولي.
كما أضاف رميي����ش ان افتتاح الفرع الثاني في 
حولي قائم على خطط توس����عية استراتيجية لنا 
في البالد وهو نتيجة الطلب املتزايد واالس����تجابة 

الرائعة التي نلقاها من زبائننا.
واضاف رمييش ان جلف مارت حرصت باستمرار 
عل����ى احلفاظ عل����ى منتجات ذات جودة وأس����عار 
مناسبة لتقدم أفضل العروض للزبائن حيث هناك 
مجموعة واسعة من املنتجات املتجددة مثل الفاكهة 
واخلضراوات الطازجة واألس����ماك واللحوم عالية 
اجلودة ومختلف املنتجات املجمدة واملعلبة، باإلضافة 
الى وجود مستحضرات التجميل واملاركات املنزلية 
حتت س����قف واحد. وزاد ان املنتجات تستورد من 
الهند بش����كل مباشر وبهذا يقدم جلف مارت أفضل 
األسعار لزبائنه، وبني أنه ستقام عروض مميزة ملدة 
5 أيام في الفرع اجلديد الذي تبلغ مساحته 2000م 
وهذا ما يوفر للزبائن جتربة تسوق جديدة تسمح 

لهم باختيار احتياجاتهم براحة شديدة.

»الشباب والرياضة« تكرّم المتفوقين والمتميزين

تجربة المذاق العربي في »لولو هايبر ماركت« رائعة وشهية
حسين البريكان

تعج األجواء ف����ي متجر »لولو 
هايبر ماركت« اجلدي����د في مدينة 
القرين التجارية بالنكهة الشهية مع 
احتفال أكبر متجر في البالد باملذاق 
العربي وهي جتربة رائعة وشهية 

من التوابل العربية.
افتتح حدث »املذاق العربي« الذي 
يس���تمر حتى 16 أكتوبر اجلاري 
الشيخ دعيج اخلليفة بحضور عدد 
كبير من الزبائن واملوظفني اإلداريني، 
ويضم هذا احلدث الشهي والغني 
بالتوابل مجموعة متنوعة ومميزة 
من األطب���اق الس���اخنة والديلي 
التي تأتي  واملخبوزات واملشاوي 
من جميع أنحاء املنطقة، اضافة الى 
جتربة التذوق التي تعرض أطباقا 
من دول عربية مختلفة مثل مصر 

وسورية ولبنان.
وفي نهاية األسبوع توجد برامج 
ترفيهية وثقافي���ة مثل الرقصات 
املصرية والس���ورية م���ع احلنة 
وتلوين الوجه لألطفال مجانا مما 
يضيف الى فرادة هذا احلدث الذي 
من املتوقع ان يجذب اليه العديد 

من الزبائن املتحمسني.
ويعد »املذاق العربي« جزءا من 
مبادرة املتجر بجلب أفضل ما في 
العالم باستمرار لزبائنه من خالل 
توفير املنتجات املناسبة في املكان 
والوقت املناسبني، ويحتوي »لولو 
الذي ميتد  هايبر ماركت« اجلديد 
على مساحة 20 ألف متر مربع على 
أرفف مليئة باملنتج���ات ليم��نح 
زبائنه جتربة رائعة لل����تس���وق 
مع ممراته الواسعة وأماكن الدف�����ع 
في كل طابق من طوابقه الث�����الثة، 
ويضم املتجر أكبر تش���كيلة من 
املنتجات عالية اجلودة بأس���عار 
معقول���ة لل����غاية مع عرض عدد 
العاملي���ة واإلقليمية  املاركات  من 
اضافة الى مساحة كبيرة لوقوف 
السيارات والتي ميكنها ان تستوعب 

3000 سيارة.
العالمة  بالذكر ان تلك  اجلدير 
التنافس���ية  امليزة  التجارية ذات 
الفريدة في فهم احتياجات الزبائن 
تطلق هذه احلملة املميزة من أجل 
تفعيل تواجدها في املنطقة اذ انه 
مبساحته التي تغطي مناطق كثيفة 
سكانية يجذب اليه الزوار ليس فقط 
من احل���ي الواقع فيه بل املجاورة 
له ايضا مما يعّمق شعاره »لولو 

حيث يأتي العالم للتسوق«.

نظمت الهيئة 
العامة للشباب 
والرياضة حفل 
تكرمي لالعضاء 
املتفوقي�������ن 
ي���ن  ملتميز ا و
مبراكز الشباب 
بحضور نائب 
املدي���ر الع���ام 
لشؤون الشباب 
جاسم يعقوب 
الذي متنى لهم 
التوفيق  دوام 
ح  لنج�������ا ا و
في حياته�����م 
الدراس���ي�����ة 
لرياضي���ة  وا

والعلمية.


