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جولة في أحد أقسام السوق الشيخ أحمد اليوسف ومسؤولو «لولو» لدى قص شريط افتتاح «لولو إكسبرس فريش ماركت» في الساملية

«لولو» تفتتح متجرها اجلديد للبيع بالتجزئة في الساملية

عززت متاجر التجزئة الرائدة في 
الكويــت لولو من وجودهــا بافتتاح 
أحدث متجر لها «لولو إكسبرس فريش 
ماركت» في تيراس مول الواقع في قلب 
منطقة الســاملية، والذي سيعمل على 
تزايــد حضور لولو فــي مجال البيع 
بالتجزئة في الكويت، حيث ارتفع عدد 
متاجرها إلى ٢٠٢ على مستوى العالم 

و١١ متجرا في الكويت.
ويقع متجر «لولو إكسبرس فريش 
ماركــت»، الذي مت إطالقــه حديثا في 

شــارع سالم املبارك، وافتتحه رئيس 
مجلــس إدارة االحتــاد الكويتي لكرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف، بحضور 
يوســف علــي أم أيه رئيــس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة لولو، 
وأشــرف علي أم أيه املدير التنفيذي 
ملجموعة لولو، وسيفي روباواال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة لولو، عبر حضورهم 
افتراضيــا، باإلضافة إلى املشــاركني 
اآلخرين وهم محمد حارس، مدير لولو 
في الكويت والعراق، وسريجيث املدير 

العام اإلقليمي للكويــت، وعبدالقادر 
شيخ، املدير اإلقليمي للكويت، حيث 
أقيمــت الفعاليــة االفتتاحيــة وفــق 
بروتوكوالت الصحة والسالمة الصارمة 

لـ «كوفيد ـ ١٩».
وتبلغ مساحة املتجر اجلديد ٢٢٢٦ 
مترا مربعا، ويهدف إلى تلبية احتياجات 
قاعدة عمالئه من أجل خيارات التسوق 
السريعة والفعالة، ممن حتد حياتهم 
املزدحمــة مــن الوقت الــذي ميكن أن 
يقضيــه في التســوق، فقد خصصت 

أقساما للفواكه واخلضراوات الطازجة 
واألســماك واللحوم املبردة واملجمدة 
واألطعمــة املعلبة والبقالة ومنتجات 
األلبان واحملمصة واملخابز واألطعمة 
الســاخنة، باإلضافــة إلى املــواد غير 
الغذائية ومنتجات الصحة واجلمال.

مــع األخذ في االعتبــار املتطلبات 
الغذائية لسكان الكويت، وضعت لولو 
مجموعة متنوعة من املنتجات إلرضاء 
العمالء املهتمني باالختيارات الصحية، 
فمن السمات البارزة في «لولو إكسبرس 

فريش ماركت» أقسامه املتخصصة: من 
املنتجات الغذائية احمللية في الكويت 
لدعم املزارعني احملليني إلى املنتجات 
العضوية التي حتمل عالمة «أورجنيك»، 
واملنتجــات اخلالية من الغلوتني، مع 
تقدمي املنتجات املســتوردة مبختلف 
أنواعهــا. باإلضافــة إلى ذلــك، هناك 
خيارات الطعام من املأكوالت العاملية 
املصنوعة فــي املتجــر، واملخبوزات 
الطازجــة كل يوم، وعروض األطعمة 
الصحية ومنتجات الرجيم، ومجموعة 

متنوعــة مــن املأكــوالت البحرية في 
األكشاك.

ان سهولة الوصول إلى متجر «لولو 
إكســبرس فريــش ماركــت» اجلديد، 
وأجوائه احلديثة، والعرض الواضح 
للمنتجات، واملمرات الواسعة واألرفف 
املجهزة جيدا، جــاءت لتوفير أقصى 
درجات الراحة للمتسوقني، باإلضافة 
إلى جعل التسوق جتربة ممتعة تضمن 
للعمــالء توفير الوقت، واالســتمتاع 

بأقصى فوائد التسوق في لولو.

تبلغ مساحته ٢٢٢٦ متراً مربعاً ويهدف إلى تلبية احتياجات قاعدة عمالئه من أجل خيارات التسوق السريعة والفّعالة

الشيخ أحمد اليوسف ومسؤولو «لولو» وعدد من حضور االفتتاح في لقطة جماعية

منتجات غذائية متنوعة في «لولو إكسبرس فريش ماركت» .. وركن األسماك ركن اللحوم في «لولو إكسبرس فريش ماركت»

الفواكه واخلضراوات الطازجة

«الدعوة اإللكترونية»: إشهار إسالم 
٦ مهتدين بجزر سليمان باحمليط الهادي

قال مدير لجنة الدعوة 
التابعــة  اإللكترونيــة 
الخيرية  النجاة  لجمعية 
عبداهللا الدوسري: بفضل 
اهللا جل وعال وتوفيقه ثم 
بجهود دعاة اللجنة أشهر 
إســالمه ٦ مهتديــن جدد 
خالل األســبوع الماضي 
من جزر ســليمان والتي 
تقع في المحيط الهادي.

وبين الدوسري أن عدد 
سكان جزر سليمان يبلغ 
٥٠٠ ألف نســمة، وتبلغ 

مساحتها قرابة ٢٨ ألف كيلو متر مربع، 
ويتحدث سكانها اللغة اإلنجليزية، وأشار 
الدوسري الى أن أهل هذه الجزيرة كانوا 
يجهلون الكثير عن اإلسالم والمسلمين، 
وعقب الحوار الهادئ البناء القائم على 
الــردود العقلية والمســتند على األدلة 
الواقعية واألسس المنطقية تعرف العديد 
ممن تواصلنا معهــم عبر اإلنترنت من 
ســكان هذه الجزر على حقيقة اإلســالم 
ومحاســن الشريعة اإلســالمية الغراء، 

وأعلن ٦ منهم إسالمهم، 
فيما غير العديد منهم 
فكرتهــم األولــى عــن 
اإلســالم والمسلمين، 
ومــازال الحــوار قائما 
معهم ومستمرا، راجين 
مــن اهللا جــل وعال أن 
يرزقهم بنعمة اإلسالم.
وأوضح الدوســري 
ان اللجنــة قامت على 
الفور بمرحلــة تعليم 
المهتدين الجدد الستة، 
وذلك من خالل ربطهم 
التعليــم  بمجموعــات 
اإلنجليزيــة  باللغــة 
وبــدأوا تلقي الكورس 
األول والذي يهتم فيه 
معلمو اللجنة بتعريف 
المســلم الجديد معنى 
إلــه إال اهللا محمــد  ال 

رســول اهللا، وحقيقــة 
التوحيد وإخالص العبادة 
هللا تعالــى، والوضــوء 
والطهارة والصالة وبعض 
من قصار السور مع سورة 
الفاتحة ونذر يســير من 
تفســير ما يحفظونه من 
قصــار الســور، وأخالق 
اإلســالم في التعامل مع 
المجتمعات غير المسلمة، 
ليكونــوا خيــر ســفير 

لإلسالم والمسلمين.
وأشــار الدوسري إلى 
أن مثل هذه األنشــطة الدعوية العالمية 
تحتــاج إلى الدعم المالي حتى تســتمر 
ويتضاعف النفع بهــا، لذلك دعا جميع 
أهــل الخير وأصحاب حمــل هم إيصال 
رسالة اإلســالم لغير المسلمين كل في 
مجال عملــه وموطن عطائه إلى التبرع 
من خــالل االتصال علــى ٩٧٢٨٨٠٤٤ أو 
الرقم األرضي ١٨٠٠٠٨٢ على مدار الساعة 
ليصلهــم منــدوب اللجنة فــي األوقات 

المناسبة لهم.

الدوسري: عقب نطق الشهادتني نبدأ مرحلة تعليمهم التوحيد والصالة

عبداهللا الدوسري

حاالت إشهار يومية تشهدها اللجنة من شتى دول العالم

«GUST» تشارك فرحة األعياد بأغنية «ماكو مثل الكويت»

شــاركت جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا فرحة 
البالد بذكرى مرور ٦٠ عاما 
على االستقالل و٣٠ عاما على 
التحرير، عبر تقدمي عمل فني 
غنائــي جســدت فيــه روح 
احملبة والوالء للوطن حتت 
عنوان «ما كو مثل الكويت».

وتضمن العمل الفني الذي 
أداه الفنــان خالــد الرندي، 
ومن أحلــان وكلمات الفنان 
بشار الشطي، وإخراج خالد 
الرفاعــي، وتنفيــذ من قبل 
شــركة «أول أوفر غروب»، 
معاني جميلة في حب الوطن 
وقيمته في نفس اإلنســان، 
وأنــه املكان الــذي يجد فيه 
املرء استقراره وراحته، وهو 
بالفعل ما كانت عليه الكويت 
في كل وقت، وحتى في أزمة 
وباء ڤيروس كورونا، الذي 
أظهرت فيه البالد قدرة على 

مواجهة الشدائد.
وســلطت كلمــات العمل 
الضوء على األوضاع احلالية 
التي تعيشــها البالد في ظل 
األزمــة الصحيــة الراهنــة، 
لتعبر بأسلوب مرح وشبابي 
عن التغيرات التي شهدناها، 
محاولة تقدمي جو من الترفيه 
للمواطنــني واملقيمني بهدف 
تخفيف ضغوطــات احلياة 

التي سببها الوباء.
وحظــي العمــل الغنائي 
باستحســان وإشادة كبيرة 
من قبل اجلمهور، والســيما 
طلبة اجلامعة الذين شاركوه 
على نطاق واسع في وسائل 

التواصل االجتماعي.
من جانبها، باركت رئيسة 

جســدت بطــوالت ومالحم 
ســطرها الشــعب الكويتي، 
كان نتاجها في نهاية املطاف 
حصول البالد على االستقالل 
والتحريــر، متمنيــة دوام 

االزدهار والتقدم للكويت.

أن يحــوز هــذا العمل الفني  
إعجاب اجلمهور، وأن يشهد 
العــام القادم عــودة جديدة 
للفعاليات الوطنية في احلرم 
اجلامعي كما اعتادت اجلامعة، 
متوجهة بجزيل الشكر إلى 
شــركة «جوي برودكشــن» 
التي قدمت فكرة العمل، وإلى 
كل من الفنان بشار الشطي 
والفنــان خالد الرندي، وكل 
العاملــني فــي شــركة «أول 
أوفر غروب»، على التعاون 
واجلهود املميزة التي بذلوها 

لتقدمي هذا العمل الوطني.
إلى أن  ولفتت الصبــاح 
إظهار البهجة والفرح في حب 
الوطن ال يقتصر فقط على 
أيام معينــة، بل يتوجب أن 
تكون هذه املشاعر مستمرة 
مــع املرء طوال العــام، وأن 
ينعكس هذا احلب أيضا في 
رد اجلميل لهذا الوطن الذي 
قدم لنا الكثير، مشــيرة في 
الوقت ذاته إلى أنه ال ميكننا 
أن نغفــل عن دورنــا جتاه 
الوطن في مثل هذه الظروف، 
فالوطــن يحتاج منــا اليوم 
اتباع االشتراطات الصحية 
والوقائية للتعاون في احلد 
من انتشار الوباء وانحساره، 
لنتمكــن مــن احلفــاظ على 

نظامنا الصحي قويا.
مــن جانــب آخــر، تزين 
مبنى جامعة اخلليج مبنطقة 
مشــرف بإضــاءات جميلــة 
جســدت علم البالد وتاريخ 
األعياد الوطنية. ومنحت هذه 
اإلضاءات ثوبا مميزا للمبنى 
والفتا لألنظار، ليعكس فرحة 
البالد في مناسباتها الغالية.

وفي الوقت الذي أوضحت 
فيــه الصبــاح أن احتفــال 
املناســبة  اجلامعــة بهــذه 
يأتي انطالقا من مسؤوليتها 
االجتماعيــة، أكــدت أن هذا 
العمــل ميثــل أيضــا واجبا 
وطنيا، مشــيرة فــي الوقت 
عينه إلى أنه بإمكان املرء أن 
يقدم ما ميكن بوسعه اإلتيان 
به، ليعبر عن فرحته في هذه 

املناسبة الغالية.
وأضافت الصبــاح «لقد 
حرصت جامعة اخلليج التي 
اعتادت سنويا على تنظيم 
الفعاليــات اخلاصة بذكرى 
األعيــاد الوطنيــة بطريقــة 
مختلفة، أن تقدم عمال مميزا 
الوطنية  لالحتفال باألعياد 
خالل العام احلالي، وذلك من 
خالل مشــاركة فرحة البالد 
بأغنية وطنية ذات طابع مرح 
وبسيط عبر وسائل التواصل 
البهجة  االجتماعية، لتدخل 
في قلوب املواطنني واملقيمني، 
وليعيشــوا أجواء احتفالية 
في هذه املناســبات اخلالدة 
في مسيرة البالد»، متمنية 

العمل الفني عبّر بأسلوب مرح وشبابي عن التغيرات الناجتة عن أزمة «كورونا»

الفنان خالد الرندي واملخرج خالد الرفاعيأنوار الصباح

احلرم اجلامعي تزين بأعالم الوطن

قســم التواصل واملشــاركة 
املجتمعيــة فــي اجلامعــة، 
أنوار الصباح، أعياد الكويت 
العزيزة على القلوب، والتي 
متثل ذكرى خالدة ونيرة في 
تاريــخ البالد، الســيما أنها 

األغنيــة حتاول تقــدمي جو مــن الترفيه للمواطنــني واملقيمني بهــدف تخفيــف ضغوطات احليــاة التي ســببها الوباء
ــة ــاد الوطني ــرى األعي ــة بذك ــة اخلاص ــال املختلف ــدمي األعم ــى تق ــنويًا عل ــرص س ــة حت ــاح: اجلامع ــوار الصب أن


