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حقق فرع ش���ركة »عسل 
معجزة الشفاء« في سنغافورة 
نجاحات متمي���زة وارتفعت 
ارق���ام مبيعات���ه م���ن جميع 
منتجات الشركة نظرا لالقبال 
الالفت عليها من قبل مواطني 
الجاليات  س���نغافورة وباقي 

االخرى.
المدير االقليمي  وكش���ف 
لشركة »عسل معجزة الشفاء« 
محمد قاسم المجددي عن قيام 
وفد من مواطني س���نغافورة 
ف���ي الصناعات  الخبرة  ذوي 
الغذائية بزيارة لفرع الشركة 
حيث ابدوا اعجابهم الش���ديد 
بجمي���ع المنتجات واش���ادوا 
العالي���ة والطعم  بالج���ودة 
المميز والنقاء الشديد لعسل 
»المعج���زة« لدرجة يمكن ان 
نطلق عليها ان »السنغافوريين 
وقعوا في غرام عسل معجزة 
الشفاء«، رغم ان فرع الشركة في 
سنغافورة تم افتتاحه منذ عام 
واحد فقط اال انه حقق سمعة 
طيبة وارتفعت ارقام مبيعاته 

بشكل ملحوظ.
واضاف المجددي ان منتجات 
»معجزة الشفاء« تعتبر من اولى 
الكويتية  الغذائية  الصناعات 
الت���ي تتواجد بق���وة في دول 
آسيا، وتنال اعجابا واستحسانا 
كبيرين من جانب هذه الشعوب، 
التي  وخصوصا س���نغافورة 
تعد من االسواق الواعدة التي 

دخلتها الشركة حديثا.
ان  المج������ددي  وبي���ن 
المنتجات الغذائ�ية االس�المية 
)الحالل( اصبحت تش�كل محطة 
مهمة في صناعة االغذية على 
المستوى العالمي، في�ما تتزايد 
اعداد ال���دول التي تتبنى تلك 
الدول  الصناعة س���واء م���ن 
االسالمية او غيرها والس�بب في 
ذلك هو تزايد االقبال على تلك 
المنتجات، مبينا ان االقبال على 
المنتجات »الحالل« سيتضاعف 
4 مرات خالل السنوات المقبلة 
ومن هذا المنط�لق تطمح الشركة 
امداد االس�واق االسالمية  الى 
في جنوب ش�رق آس��يا وفي 
مقدمتها سنغافورة بمنتجات 
غذائية اسالمية وعلى رأسها 
منتجاتها المميزة من عس���ل 

النحل.

السنغافوريون يتذوقون عسل »معجزة الشفاء« محمد املجددي

ليلى وليان فارس العنزي
ريتا اندره

 السنغافوريون وقعوا
في غرام  »معجزة الشفاء«

..وريتا تفوقت في »فجر الصباح« ليلى وليان تفوقتا دراسيًا

احتفل فارس العنزي وعائلته بتفوق ابنتيهم ليلى وليان في 
مدرسة االمل الهندية، حيث تفوقت ليلى في الصف اخلامس وليان 
في الصف الثاني ووعدت ليلى وليان والديهما باستمرار التفوق 

والنجاح لتحقيق اعلى املراتب، الف مبروك وعقبال اجلامعة.

تلقت ريتا اندره كس���يري في 
الصف الثاني االبتدائي مبدرسة فجر 
الصباح التهاني من االهل واالصدقاء 
الذين متنوا لهما مستقبال حافال 

بالنجاح، مبروك ومنها لالعلى.


