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«صناعات الغامن» تثري جتربة رواد «مول العاصمة» من خالل ٣ عالمات جتارية

افتتحت صناعات الغامن، 
إحدى أكبر شــركات القطاع 
اخلاص فــي املنطقة، فرعها 
الســادس لسلســلة متاجــر 
«صفاة هوم» لألثاث، العالمة 
الكويتية اخلاصة  التجارية 
باألثاث العصري واملميز. ومت 
افتتاح الفــرع اجلديد بحلة 
مميــزة وأســلوب عصــري 
يتناسب مع اختيارات العمالء، 
من خالل التكنولوجيا وجعلها 
جزءا من جتربة التسوق، مع 
توفيــر تشــكيلة خاصة من 
األكسسوارات املنزلية اجلديدة 
املميزة والفريدة من نوعها. 
وينضــم متجــر «صفاة 
هــوم» إلــى مجموعــة مــن 
املميزة  التجاريــة  العالمات 
التي تقدمها صناعات الغامن 
لرواد «مول العاصمة»، املعلم 
اجلديد فــي قلــب العاصمة 
الكويتيــة، حيــث افتتحــت 
«صناعــات الغامن» في املول 
اجلديد متجرا جديدا لسلسلة 
«إكسايت» في الكويت، إضافة 
إلى فرعني من سلسلة مقاهي 
«كوســتا كوفــي» العامليــة، 

حياة عمالئنا، ولكن بأسلوب 
مطور ومبتكر لتقدمي جتربة 
عميلة استثنائية ال تضاهى».
الغــامن بشــركة  وأشــاد 
الصاحليــة العقاريــة التــي 
طورت مشروع مول العاصمة، 
لتقدم من خالله مجموعة من 
املشاريع املختارة والعالمات 
التجارية العصرية، مشيرا إلى 
توافق الرؤى بني املؤسستني 
في تقدمي جتربة عميل مميزة.
من جانبه، صرح رئيس 
مجلس إدارة شركة الصاحلية 
العقارية غازي فهد النفيسي، 
بــأن مشــروع العاصمة هو 
أحــدث مشــاريع الشــركة 
وأكبرها من حيث املســاحة 
والتكلفــة واملكونات، حيث 
يضم برج مكاتب وفندقا فئة 
خمس جنوم واملول الذي مت 
افتتاحــه مؤخرا في نوفمبر 
املاضــي، كذلك يضــم مباني 
ملحقة ومتصلة باملشــروع 
تســتخدم كمواقــف متعددة 
األدوار، ومقام املشروع على 

تســعى دائما إلــى أن يكون 
مســتأجروها من فئة مميزة 
تقــدم خدمــات ومنتجــات 
مختلفة وراقية، فإن شــركة 
العقارية جتتذب  الصاحلية 
ملشــروع العاصمة األنشطة 
التجارية والترفيهية اجلديدة 
واملتطورة محليا وعامليا والتي 
تغطي احتياجات روادها من 
مختلــف األذواق والفئــات، 
ويشــير إلــى أن العالمــات 
الغامن  التجارية لصناعــات 
«صفــاة هوم» و«إكســايت» 
و«كوستا كوفي» التي بدأت 
أنشــطتها في مول العاصمة 
ملموســة  إضافــة  تشــكل 
للمول وتكمل باقي العالمات 
التجارية القوية واألنشــطة 
البارزة التي تشغل مساحات 
في املشروع، وتوفر ما يحتاج 
اليه املتســوقون وفق أحدث 
اإلصــدارات وأكثرهــا طلبــا 
وذلــك مــع مــا يتوافــق مع 
أهداف الشــركة في أن يكون 
مــول العاصمة وجهة فريدة 

كويتيني.
أما بالنسبة لـ «إكسايت،» 
فــإن الفرع اجلديــد في مول 
العاصمــة هو الفــرع الثالث 
واألربعون لسلســلة متاجر 
«إكسايت» في الكويت، ويضم 
حتت سقفه منتجات ألكثر من 
٣٠٠ عالمة جتارية عاملية في 
مجــال اإللكترونيات، والتي 
تشمل أحدث أجهزة الكمبيوتر 
والكمبيوتــر  احملمــول 
الذكية  اللوحــي والهواتــف 
وأكسســواراتها احلديثــة. 
ويتميــز املتجــر احلديــث 
بتصميــم عصــري وفريــد، 
يتمحور حول إتاحة الفرصة 
للعمــالء بتجربــة املنتجات 

بشكل تفاعلي قبل شرائها.
كما يضــم املتجر اجلديد 
منطقة خاصة أللعاب الڤيديو، 
مت تصميم ست محطات فيها 
إلتاحة فرصة جتربة األلعاب 
واألكسســوارات املخصصة 
مبجال ألعاب الڤيديو للعمالء، 
من سماعات ووحدات حتكم 
وشاشــات ومكبرات صوت 
والكراسي املصممة خصيصا 

مساحة أرض تبلغ ٤٠ ألف متر 
مربع في قلب مدينة الكويت.
وزاد أن الشــركة سخرت 
كافــة إمكاناتهــا إلقامــة هذا 
املشروع واستثمرت فيه كافة 
طاقتها وخبرتها املمتدة منذ 
سنوات في تأسيس الصروح 
العقارية املخصصة لتجارة 
التجزئة والترفيه، فقد حافظت 
فــي مشــروع العاصمة على 
الفخامة والرفاهية  مستوى 
الذي تقدمــه لرواد مجمعات 
وعقارات الشركة إضافة إلى 
أحدث التكنولوجيا ومعايير 
االستدامة، فإن مول العاصمة 
قد مت تصميمه ليكون امتدادا 
للقائمة املميزة من منشــآت 
الكويــت  داخــل  الشــركة 
وخارجها، بدايــة من مجمع 
الصاحلية التجاري الذي مت 
افتتاحه في سبعينيات القرن 
املاضي، حيث كان األول من 
نوعه في الكويت وفي مجمل 

منطقة اخلليج.
وأكد النفيسي أن الشركة 

لرواده وعالمــة بارزة داخل 
مدينة الكويت.

يتميــز معــرض صفــاة 
هــوم اجلديــد بركــن خاص 
لالطالع علــى كتالوج رقمي 
للمنتجــات احلصريــة التي 
يوفرهــا املعرض، ليتســنى 
لــزوار «صفاة هوم» اختيار 
التصاميم املناسبة لهم بحسب 
احتياجاتهم واستلهام أفكار 
لتأثيث منازلهــم، باإلضافة 
إلــى ركــن خــاص إلضافــة 
التصاميم الشــخصية لعدد 
من األكسسوارات وقطع األثاث 

املميزة.
توفر «صفاة هوم» وهي 
عالمة جتارية مملوكة لشركة 
صناعــات الغــامن تشــكيلة 
متنوعة من األكسســوارات 
واملنتجات العصرية املختارة 
بعناية لتتناســب مــع كافة 
األذواق، وتضــم عــددا مــن 
اإلكسسوارات وقطع األثاث 
التــي مت تصميمهــا من قبل 
فنانــني ومصممــي ديكــور 

لضمان راحة عشــاق ألعاب 
الڤيديو، إضافــة إلى أجهزة 
 Virtual) الواقع االفتراضــي
Reality) التــي تالقي رواجا 
كبيــرا عنــد محبــي ألعــاب 
الڤيديو. هذا وقد مت تصميم 
محطات ألعاب الڤيديو بشكل 
عصري ومميز، مع احلرص 
علــى كافــة عناصــر الراحة 

للعمالء.
«كوســتا  تنضــم  كمــا 
كوفي» إلــى ثالثي العالمات 
التجارية العريقة التي تقدمها 
صناعات الغــامن لرواد مول 
العاصمة، وذلــك عن طريق 
املقاهــي  فرعــني لسلســلة 
الشهيرة، لتقدم بذلك أفضل 
مشــروبات القهوة املختصة 
واحملضرة بعناية، إضافة إلى 
أصناف مختلفة من املأكوالت 
واملشــروبات املبتكرة، التي 
تضم خيــارات نباتية ١٠٠٪ 
مت طرحها لتلبية احتياجات 
الزبائــن الغذائيــة وأمنــاط 
إلــى  باإلضافــة  حياتهــم، 
املخبوزات الطازجة والوجبات 

اخلفيفة األخرى.

افتتحت متجر «صفاة هوم» في املجمع بعد الفرع اجلديد لسلسلة «إكسايت» وفرعني من سلسلة مقاهي «كوستا كوفي»

«إكسايت» دائما عند حسن ظن عمالئهفرع كوستا كوفي في العاصمة مول«صفاة هوم» توفر لعمالئها منتجات جتمع بني اجلودة والفخامة غازي النفيسي قتيبة الغامن

لتثــري بذلك جتربة ســكان 
العاصمة وضواحيها.

وفي تعليق له حول ذلك، 
يقــول قتيبة يوســف أحمد 
الغامن - رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي في صناعات الغامن: 
«يسعدنا أن تتواجد عالماتنا 
التجاريــة «صفــاة هــوم»، 
و«كوســتا»،  و«إكســايت» 
في مول العاصمــة، الوجهة 
اجلديدة والتي ستصبح حتما 
أحــد املعالم املميــزة ملدينة 
الكويت. افتتاح هذه العالمات 
التجارية يعد امتدادا اللتزامنا 
بتقدمي جتارب ترقى لتطلعات 

عمالئنا أينما كانوا».
وأضــاف قائال: «في بيئة 
عمل تتســم بالتغير ســريع 
الوتيرة، نحرص دائما على 
أن يكون منو أعمالنا موائما 
الختيــارات عمالئنا األعزاء، 
وهذا مــا نأمل مــن حتقيقه 
افتتــاح ثــالث  مــن خــالل 
عالمــات جتارية رائــدة في 
هــذه الوجهة اجلديدة، نقدم 
مــن خاللهــا خدماتنــا التي 
أصبحت جزءا أساســيا من 

قتيبة الغامن: نحرص دائمًا على أن يكون منو أعمالنا موائمًا الختيارات عمالئنا األعزاء

لولو هايبر ماركت تطلق مهرجان «هال فبراير»
أطلقت لولو هايبر ماركت الشركة 
الرائــدة في مجال جتــارة التجزئة 
احتفاالتهــا الســنوية «لولــو هــال 
فبراير» فــي ١ فبراير مع تزيني كل 
أفــرع الشــركة باألضــواء املتأللئة 
واألقواس الزخرفية والرايات امللونة 

وأعالم الكويت.
وفــي الوقت الــذي يتزامن فيه 
مهرجان هال فبراير الذي يستمر قرابة 
شهر مع االحتفاالت بالعيد الوطني 
وعيــد حترير دولــة الكويت خالل 
األسبوع األخير من فبراير، تتمحور 
املوضوعات الفنية والصور اخللفية 

حول هذين اليومني التذكاريني.
ترفرف األعالم الوطنية الصغيرة 

والكبيرة في كل مكان، بينما تشكل مجموعات األلوان 
اخلاصة بالعلم طابــع العديد من الزخارف املرئية 
حول منافذ البيع في الهايبر ماركت. كما تضفي القطع 
الكبيــرة للهياكل املميزة والصــور امللونة للمباني 
واألماكن في الكويت طابعا مميزا ألجواء االحتفالية.

ستقام مجموعة كبيرة من العروض الترويجية 
على مدار شــهر فبراير، بدءا من عرض «القسيمة» 
في ٣ فبراير، حيث إنه خالل هذا العرض الترويجي، 
ستؤهل كل عملية شــراء بقيمة ٥ دنانير املتسوق 

لسحب على فرصة الفوز بـ ١٣١ قسيمة هدايا بقيمة 
إجمالية قدرها ١٥٫٠٠٠ دينار.

ســيكون كل أســبوع من مهرجان «لولو هال 
فبرايــر» أكثر إثــارة من خــالل الترويج «ملاركة 
األسبوع» وعرض خصومات مدهشة على املنتجات 
من هذه املاركة احملددة، وباإلضافة إلى ذلك، سيكون 
هناك عرض ترويجي «منتج اليوم» في كل يوم 
من أيام املهرجان الذي يســتمر ملدة شــهر، حيث 
ســيتم عرض منتج معني بعنوان «صفقة اليوم 

اخلاصة» بسعر مميز للغاية.
واعتبارا من ١٦ فبراير، ستعرض 
منافذ لولو هايبــر ماركت العرض 
الترويجــي «فخر إنتــاج الكويت» 
الذي يســلط الضوء على املنتجات 
اخلاصة املنتجة في الكويت، مبا في 
ذلك الفواكه واخلضراوات الطازجة 

التي يتم تقدميها بأسعار مغرية.
باإلضافــة إلــى ذلــك، احتفــاال 
بالذكــرى ٦١ لليــوم الوطني لدولة 
الكويت في ٢٥ فبراير، سيتوافر ٦١ 
عرضا مثيرا اعتبارا من ٢٣ فبراير، 
وســتتاح كذلــك ٦٠٠ حمولة عربة 
من املشتريات مجانا متاما للفائزين 
احملظوظني في هذا العرض الترويجي 

ملدة ستة أيام من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير.
وســيتم أيضا خالل فترة املهرجان بأكملها التي 
تبــدأ من ٢ فبرايــر إجراء تخفيضــات خاصة على 
أصنــاف مختارة من املنتجــات، مبا في ذلك األزياء 
واألحذية وحقائب السيدات والنظارات ولعب األطفال 
واكسسوارات الرضع. ويعتبر املهرجان «هال فبراير» 
الذي يستمر قرابة الشــهر استمرارا اللتزام شركة 
لولو بجعل لولو هال فبراير جتربة مثيرة وممتعة 

على مدار العام للعمالء.

كلية الهندسة والعمارة في جامعة 
اخلليج ترى النور العام الدراسي املقبل

تقدم رئيس مجلس أمناء 
جامعة اخلليج، نواف ارحمه، 
باملباركــة ألعضــاء هيئــة 
التدريــس وأعضــاء الهيئة 
اإلداريــة وطلبــة اجلامعــة 
وذلــك مبناســبة صــدور 
املرسوم األميري رقم ٢٠٢٢/٢١ 
اخلاص بإنشاء كلية الهندسة 

والعمارة في اجلامعة.
وكشف نواف ارحمه أن 
اجلامعة ستطرح تخصصات 
يحتاجهــا الســوق في هذه 
املرحلــة وتشــمل: هندســة 

الكومبيوتر والهندســة الكهربائية واإلدارة 
الهندسية، وذلك حلرص اجلامعة على املستقبل 
الوظيفي لطلبتها وخريجيها وتوفير فرص 
عمل لهم. واستعدادا لهذه اخلطوة املهمة فقد 
خصصت جامعة اخلليج، مبنى قيد اإلنشاء 
ليكون مقرا لكلية الهندسة والعمارة، وهو ميثل 
توسعة جديدة للحرم اجلامعي املزمع االنتهاء 
منه كامال في سبتمبر من العام احلالي، على 
أن يتم البدء في الدراسة في هذه التخصصات 
اجلديدة خالل العام الدراسي املقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢. 
وأوضــح ارحمه أن الكلية اجلديدة ســتضم 
تخصصات نوعية مهمة للتعليم العالي في 
الكويت، مشيرا إلى التزام اجلامعة الدائم في 

تقدمي تعليــم أكادميي عالي 
اجلــودة يتوافــق مع أحدث 
املناهج العاملية، في ظل وجود 
بيئة أكادميية مجهزة بأحدث 
الوســائل التعليميــة، التي 
تدعم رؤية اجلامعة الرامية 
إلى تقدمي مخرجات من الطلبة 
املتسلحني باملعرفة واملهارات 
املواكبة  العلمية والعمليــة 
لســوق العمل، الفتا إلى أن 
الكلية اجلديــدة متثل أولى 
ثمار اخلطة االســتراتيجية 
للجامعة والتــي تهدف إلى 
حتقيق املزيد من التطوير عبر طرح تخصصات 

يحتاجها سوق العمل.
وأضاف: «ستطرح اجلامعة بداية عبر هذه 
الكلية ٣ تخصصات وهي: هندسة الكومبيوتر 
والهندسة الكهربائية واإلدارة الهندسية، وهي 
تخصصات تلبي حاجة سوق العمل»، مبينا 
أن اجلامعة عمدت على طرح هذه التخصصات 
في الوقت احلالي دون غيرها من التخصصات 
الهندسية، وذلك بعد دراسة احتياجات سوق 
العمل، فضال عن تلمس احلاجة املتزايدة لهذه 
التخصصات مستقبال، في الوقت الذي باتت 
تتخذ فيه هذه املجــاالت العلمية دورا فعاال 

في حياتنا اليومية.

نواف ارحمه

الشريف: توزيع ١٢٪ أرباحًا على مساهمي 
تعاونية عبداهللا املبارك ألول مرة منذ سنوات

محمد راتب

أكد رئيس جمعية عبداهللا املبارك التعاونية 
مشعل عبيد الشريف أنه مت اعتماد التقريرين 
املالي واإلداري للسنة املالية املنتهية بتاريخ 
٣١ أكتوبر املاضــي من قبل أعضاء اجلمعية 
العمومية، مشيرا إلى أن نسبة األرباح املعتمدة 
لعام ٢٠٢١ بلغت ١٢٪، وهي املرة األولى التي 
يتم حتقيق هذه النسبة منذ سنوات طويلة، 
حيث قفزت األرباح منذ تسلم مجلس اإلدارة 

زمام األمور من ٢٪ إلى ١٢٪.
وقد متت اجلمعية العمومية بحضور نائب 
الرئيس م.حسني بن دحيان، وأمني السر صالح 
البذال، وأمني الصندوق عبدالعزيز الديحاني، 
ورئيس جلنة املشــتريات الســابق عبداهللا 

نايــف العنزي، وعضو مجلس اإلدارة غنيم 
املاجدي، وممثلي وزارة الشؤون االجتماعية 

والتنمية املجتمعية.
وأشــار الشــريف عقب انتهــاء اجلمعية 
العموميــة إلى أنه جار إيداع أرباح ٢٠٢١ في 
حسابات املساهمني مبختلف البنوك بالتعاون 
مع بيت التمويل الكويتي، مضيفا أن حتقيق 
نسبة ١٢٪ كعائد ربح للمساهمني لم تأت وليدة 
اللحظة، وإمنا باســتراتيجية مت رسمها من 
قبــل مجلس اإلدارة، وقد كانت أهم ركائزها 
زيادة األرباح وتعزيز املركز املالي، وتنويع 
املهرجانــات والعــروض، مبينــا أن الفترة 
القادمة ستشهد العديد من اخلدمات املتنوعة 
التي تســتفيد منها كافة الفئات العمرية من 

املساهمني.

اعتماد التقريرين املالي واإلداري.. وجاٍر إيداع األرباح في احلسابات

جانب من اجلمعية العمومية جلمعية عبداهللا املبارك التعاونية

«النجاة»: ١٫١٨٠ مليون مستفيد من «تخيل» 
قال رئيــس قطاع 
والعالقــات  املــوارد 
العامة واإلعالم بجمعية 
النجــاة اخليرية عمر 
الثوينــي: غدت حملة 
اآلبار  «تخيل» حلفــر 
واحدة من أهم احلمالت 
اإلنســانية الضخمــة 
التي تصدرها الكويت 
للمستفيدين في شتى 
دول العالم، معلنا أنه 
بلغ عدد املســتفيدين 
مــن حمــالت «تخيل» 

املاضية قرابة ١٫١٨٠ (مليون ومائة وثمانون 
ألف مستفيد) حول العالم، مؤكدا أنه ساهم 
في هذه احلملة قرابة ٧٠ ألف متبرع من داخل  
الكويت وخارجها. وأضاف الثويني: مت حفر 

عدد ٥٨٩ بئرا ومت حتقق هذا اإلجناز الكبير 
بدعــم احملســنني الكرام من داخــل  الكويت 
وخارجهــا وبالتنســيق الكامل مــع وزارتي 

الشؤون واخلارجية.

حلظة خروج املاء عمر الثويني

انطالق مهرجان التسوق ٢٠٢٢
في «املهلب مول» بجوائز قيمة

انطلق مهرجان التســوق ٢٠٢٢ فــي املهلب مول أحد 
املراكز التجارية الرائدة في منطقة حولي.

ويأتي انطالق هذا املهرجان التسويقي تزامنا مع إجازة 
املدارس واألعياد الوطنية واحتفاالت فبراير، حيث انطلق 
املهرجان من تاريخ ١٩/١/٢٠٢٢ ولغاية ٢٤/٢/٢٠٢٢، حيث 
يحصل أي متسوق على كوبون إلكتروني لدخول السحب 
على جوائز عديدة منها سيارة موديل ٢٠٢٢ وهاتف نقال 
أي فون وآيباد والبتوب وغيرها من الهدايا القيمة مقابل 
كل ١٠ دنانيــر من مشــترياته من أي مــن احملالت داخل 
املــول، ويقام في املول فعاليــات متنوعة لألطفال خالل 
عطلــة نهاية األســبوع كل يوم خميــس وجمعة، وذلك 

ملتعة الزوار ورواد املول.

«ايكيا» تسحب كمية محدودة من كرات 
HUVUDROLL اخلضراوات املجمدة

حتث «ايكيا» عمالءها الكرام، الذين سبق 
لهم أن اشــتروا منتــج كــرات اخلضراوات 
املجمدة HUVUDROLL، ١٠٠٠ غرام، ذات تاريخ 
الصالحية «أفضل قبل ٢٠٢٢-١٠-٢٦»، على 
عدم استهالك املنتج، والتواصل مع قسم خدمة 
العمالء لدى أقرب معرض لـ «ايكيا» من أجل 
ترجيع املنتج واسترداد ثمنه بالكامل، بسبب 
تسرب فتات بالستيكية إلى املنتج عن طريق 
اخلطأ. وتضع «ايكيا» سالمة وجودة الطعام 
الــذي تقدمه لعمالئها علــى رأس أولوياتها 
القصوى. وتؤكد أن جميع منتجاتها تخضع 
لالختبارات الالزمة لضمان تطابقها مع معايير 
اجلودة وقوانني الصحة والســالمة املعمول 
بها دوليا. وهي أيضا حترص على أن توفر 
لعمالئها منتجات ميكنهم الوثوق بها، ويتم 
إنتاجها بطريقة مســؤولة، مــن دون تقدمي 
أي تنازالت بشأن سالمة األغذية وجودتها، 
وبالطبــع من دون أي مســاومة على صحة 
النــاس. علــى الرغم من ذلك، فقــد تبني لنا 

أن فتاتا بالســتيكية، مصدرها أحد خطوط 
اإلنتاج قد تسربت عن طريق اخلطأ إلى كمية 
محدودة من منتج كرات اخلضراوات املجمدة 
HUVUDROLL، ١٠٠٠ غــرام، وحتديدا الكمية 
التي تنتهي صالحيتها في تاريخ ٢٦ أكتوبر 
٢٠٢٢، لذلك قررت «ايكيا» سحب هذه الكمية 

من األسواق فورا.

«صحتك في رشاقتك» يختتم  اليوم
يختتم االحتاد اخلليجي ملكافحة السرطانـ  ممثال في أمانته 
العامة بالكويت، فعاليات األســبوع اخلليجي املشترك السابع 
للتوعيــة مبرض الســرطان، وذلك بحفل ختامي في الســاعة 
العاشــرة صباح اليوم اخلميس بحديقة الصداقة والسالم في 

منطقة الشويخ السكنية.


