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افتتاح مميز لفرع »كارفور« الجهراء المزيد من الجوائز واألنشطة الحماسية في ربوع »دار الغانم«

عادل الشنان
افتتحت شركة »كارفور« الفرع األول من نوعه 
في محافظة اجلهراء لسلسلة مراكز »كارفور« 
لبيع اجلملة والتجزئة وس���ط حضور كثيف 
من أهالي محافظة اجلهراء وعدد من وس���ائل 
اإلعالم املرئية واملقروءة احمللية، وقد اش���رف 
على االفتتاح مدير السوق محمد كوشو وحرص 

على اخذ اإلعالم���يني في ج�����ولة على أقسام 
الس���وق املختلفة، مؤكدا ف���ي تصريح موجز 
له أن »كارفور« س���يعمل على البيع بأس���عار 
مخفضة على مدار العام كما هي إستراتيجية 
عمل الش���ركة حتى يس���اهم في توفير أفضل 
السلع بأسعار مع����قولة لكل املستهلكني وكل 

القوى الشرائية.

مسابقات وجوائز للحضور

أحد أقسام »كارفور«

طفل يشارك في املهرجان

متعة التسوق في »كارفور« رسم على الوجوه فقرة السيرك.. بهجة وسرور

)سعود سالم(جولة في أقسام »كارفور« اجلهراء )سعود سالم(عروض شعبية

لميس بالل
تستمر أنشطة احتفاالت االعياد 
الوطنية وه����ال فبراير في صالة 
عرض »دار الغامن« وسط أجواء من 
احلماسة والسعادة جتتذب يوميا 
حشودا من املشاركني، السيما من 
العائالت واالطفال الذين حرصوا 
املتعة ومشاركة  أال تفوتهم  على 
املرح واالثارة التي تتيحها االنشطة 
الرائع����ة واجلوائ����ز القيمة التي 

تقدمها »دار الغامن«.
ومن موقعها الكائن في الشويخ 
الى جانب كراج الغامن، تتابع »دار 
الغامن« االحتفال مع شعب الكويت 
وعمالئها بهذه املناسبة السعيدة 
وتقدم لهم اآلالف من الهدايا النوعية 
وبرامج ترفيهية غير مس����بوقة 
الى جملة من االنشطة  باالضافة 
التي صممتها خصيصا لكي تضفي 
املتعة عل����ى اجلماهير احلاضرة 
فترسخ في أذهانهم كذكرى رائعة 
من موس����م االعياد ف����ي الكويت. 
وتتراوح هذه االنشطة بني عروض 
ترفيهية تشمل عروض احليوانات 
وعروض االكروب����ات، وعروض 
السحر املثيرة وشخصيات ديزني 
الكارتونية باالضافة الى العروض 
البهلوانية وفقرات الترفيه اخلاصة 
باالطفال، ومنها الرسم على الوجوه 
وغيرها الكثي����ر. ولكي تضاعف 
احلماسة ومتتع جماهيرها، فإن 
أنش����طة دار الغامن ألعياد فبراير 
تتضمن أيضا مسابقات وبرامج 
مسلية، حيث يتولى عدد من مقدمي 
البرامج املعروفني في الكويت ادارة 

احلفل ويفتحون املجال ملشاركة 
االطفال والعائالت في أجواء عائلية 
مرحة ويحصلون مبوجبها على 
هدايا مميزة والعديد من املفاجآت. 
وفي معرض حديثه عن احتفاالت 
دار الغامن في فبراير، حتدث غاري 
هاتشر املدير العام قائال: ال يسعنا 
اال ان نصف انشطة هال فبراير في 
دار الغامن اال باحلصرية ملا تقدمه 
من كم متنوع من برامج ترفيهية 
مشوقة وحماس����ية لقيت صدى 
طيبا بني اوساط اجلماهير الذين 
توافدوا ملالقاتنا في هذه املناسبة 
من كل ارج����اء الكويت. وأضاف 
اننا نفخر باملشاركة في  هاتشر: 
انشطة هال فبراير ومنح عمالئنا 
واحلضور أجواء متلؤها السعادة. 
ان الذكرى اخلمس����ني الس����تقالل 

الكويت والعشرين لتحريرها لهي 
مناسبة عظيمة تفخر دار الغامن بأن 
تكون مشاركة فيها لتهنئة الشعب 
الكويتي على اجنازاته. وأكد هاتشر 
ان دار الغامن مصممة على بذل كل 
جهد ممكن للمساهمة الفعالة في 
تطوير وإعم����ار الكويت وتعزيز 

التزامها جتاه املجتمع الكويتي.
جتدر االشارة الى ان زوار دار 
الغامن في أسبوع احتفاالتها املستمر 
حتى الثامن من فبراير، يحصلون 
على فرصة املشاركة في السحب 
اليومي على 25 سيارة شفروليه 
كروز، لذا ف����إن اجلميع مدعوون 
الى مالقاة دار الغامن ومشاركتها 
االحتف����االت واملرح كل يوم حتى 
الثامن من فبراير في متام الساعة 

السادسة مساء.


