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رئيس سيراليون يدعو القطاع الخاص الكويتي ربحت أثاث بيت كامل بقيمة 5 آالف دينار

إلى االستفادة من الفرص االستثمارية في بالده »إيكيا« تعلن الفائزة بالجائزة الكبرى 
لعرضها الترويجي »الكل رابح مع إيكيا«

الكويت«،  أعلنت »ايكي����ا – 
شركة األثاث السويدي الشهيرة، 
عن فوز ملى فه����د العبداجلليل 
باجلائ����زة الكب����رى لعرضه����ا 
الترويجي »الكل رابح مع ايكيا« 
والتي وفرت فيها فرص التسوق 
بأسعار منخفضة وفريدة والفوز 
بجوائز فورية لكل عميل، إضافة 
لدخول الس����حب على اجلائزة 
الكبرى وهي مشتريات أثاث بيت 
كامل بقيمة 5000 دينار من جميع 

منتجات وأثاث ايكيا.
 وكانت اجلائزة الكبرى من 
نصيب ملى فه����د العبداجلليل، 
التي ربحت أثاث بيت كامل بقيمة 
5000 دينار، وقد تسلم اجلائزة 

بالنيابة عن الفائزة، زوجها دعيج 
العمر وابنها خليفة العمر.

وبهذه املناس����بة، قال مدير 
اميل  الكوي����ت  ايكيا  مع����رض 
الشعار: »يسرني في البداية أن 
أهنئ ملى فهد العبداجلليل على 
فوزها باجلائزة الكبرى في هذا 
العرض الذي كان من أمتع قنوات 
التواصل التي صممناها وقدمناها 
ايكيا،  أث����اث  لعمالئنا ومحبي 
وش����هدنا بالفعل إقباال متميزا 
حيث كان الفوز من نصيب كل 

مشتر«.
واضاف: »ف����ي ايكيا، نعمل 
بش����كل دؤوب وس����عي حثيث 
على تطوير العروض الترويجية 

األنسب لزبائننا ملنحهم أنسب 
األسعار واخلدمات وأرقى وأجود 
ايكيا  املنتجات. ويقدم معرض 
بشكل مستمر مجموعات متنوعة 
ومتغيرة من أجمل قطع األثاث 
واملنتج����ات بأس����عار خاص����ة 
ومنخفضة، ونستعد في الوقت 
احلالي لتطوير باقة مميزة من 
العروض التي سنطلقها في أوقات 
مختلفة من العام احلالي لنوفر 
لزبائننا متعة التسوق، والتوفير 
واحلصول على أرقى املنتجات 

من ايكيا«. 
وق����د كان الع����رض فرصة 
فريدة وجميلة للزبائن لشراء 
ما يفضلونه م����ن قطع األثاث 

في معرض ايكيا وذلك بأسعار 
منخفضة وخاصة بهذا العرض 
حيث يحصل أيضا الزبائن مقابل 
مشترياتهم على كوبون امسح 
الذي يق����دم لهم جائزة  واربح 

أكيدة فورية.
وقدم الع����رض الكبير مزايا 
أخرى لعمالء »ايكيا« ش����ملت 
أثاث  الكبرى وه����ي  اجلائ����زة 
منزل كامل بقيمة 5000 دينار، 
بحيث يدخل الزبائن الس����حب 
بكوبون ع����ن كل 10 دنانير من 
قيمة مشترياتهم، مما يوفر فرصة 
كبيرة لزيادة املشتريات، وبالتالي 
الرب����ح باجلائزة  زيادة فرص 

الكبرى.

دعا رئيس جمهورية سيراليون 
ارنس���ت باي كوروم���ا القطاع 
الكويتي لالستثمار في  اخلاص 
الفرص  سيراليون واس���تغالل 
االقتصادية املتاحة واملس���اهمة 
في تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين.
واعرب كوروم���ا، في كلمته 
التي القاه���ا امس في مقر غرفة 
الكويت، عن  جتارة وصناع���ة 
الذي  الكبير  تقديره لالستقبال 
حظي به من صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد واحلكومة 
والش���عب الكويتي، مشيرا الى 
متان���ة العالقات التي جتمع بني 

الشعبني الصديقني.
وقال ان العالقات الثنائية بني 
البلدين بدأت تتوطد خالل ال� 18 
شهرا املاضية بعد افتتاح سفارة 
سيراليون في الكويت التي تعتبر 
التزاما بتعزيز العالقات الثنائية 
واملصالح املشتركة بني البلدين.
وشدد رئيس س���يراليون على 
ضرورة العمل لتعزيز العالقات 
بني القطاعني اخلاص في البلدين ملا 
فيه من فائدة تعود على الشعبني، 
مشيرا الى سعي بالده للتحول الى 
مركز اقتصادي جلذب االستثمارات 
في قطاع النقل والبنية التحتية 

والسياحة والزراعة والتعدين.
واوضح ان سيراليون تقدم 
جميع أنواع احلماية والضمانات 

للمس���تثمرين االجانب مبا فيها 
احلماية الشخصية وحق التملك، 
الى وجود محاكم جتارية  الفتا 
ستباشر عملها خالل الربع الثالث 

من العام احلالي.
واش���ار كوروما الى توقيعه 
العديد من مذكرات التفاهم خالل 
زيارت���ه احلالية لتس���هيل كل 
التبادل  اإلجراءات لزيادة حجم 
البلدين، مش���يرا  التجاري بني 
الى أن وكالة تشجيع االستثمار 
والتصدير السيراليونية ستقدم 
كافة التس���هيالت للمستثمرين 

الكويتيني.
وذك���ر ان املوق���ع املمي���ز 
أميركا  لسيراليون والواقع بني 
الالتيني���ة وافريقي���ا وأوروبا 
يجعله���ا مح���ورا للمواصالت 
ب���ني دول ه���ذه الق���ارات داعيا 
الكويتيني للدخول  املستثمرين 
في اس���تثمارات البنية التحتية 

في النقل والطاقة.
من جانبه، قال رئيس غرفة 
الكويت علي  جتارة وصناع���ة 
الغ���امن ان احص���اءات التجارة 
اخلارجية بني الكويت وسيراليون 

تكشف عن ضعف حركة التبادل 
التجاري بني البلدين، مشيرا الى 
رغبة القط���اع اخلاص الكويتي 
التعاون االقتصادي  في تطوير 

بني البلدين.
واض���اف الغ���امن ان القطاع 
اخلاص الكويتي يتطلع الن يكون 
التجاري واالستثماري  التعاون 
الكويت وس���يراليون هدفا  بني 
اس���تراتيجيا للطرفني من خالل 
بذل جهود مكثفة لتعميق التفاهم 
واس���تيعاب ما متليه املصالح 

املشتركة.

رئيس جمهورية سيراليون وعلي الغامن خالل اللقاء

زوج الفائزة يتسلم اجلائزة نيابة عنها من عادل الشمالي

رئيس سيراليون متجوال في »األڤنيوز«

.. ومستمعا لشرح عن تفاصيل املشروع الضخم

.. ويزور مجمع األڤنيوز لالطالع عليه

قام رئيس جمهورية 
سيراليون د.ارنست باي 
كوروما والوفد الرسمي 
المرافق له بزيارة الى 
مجمع األڤنيوز امس، 
وكانت في اس���تقباله 
ادارة مجم���ع األڤنيوز 
حي�����ث رافقت���ه في 
جولته بارجاء المجمع 
واطلعته على م��رافقه 

المختلفة.
الرئيس  رافق  وقد 
الضيف خالل جولته 
الش���رف  رئيس بعثة 
المستش���ار بالديوان 
االميري محمد عبداهلل 

ابوالحسن.

»بيت السيولة« ترعى 
مؤتمر المدققين 
الشرعيين الثاني

أعلن����ت اللجن����ة املنظمة 
ملؤمتر املدققني الشرعيني الثاني 
عن انضمام شركة بيت إدارة 
السيولة لالستثمار إلى قائمة 
رعاة املؤمتر الذي تنظمه شركة 
شورى لالستشارات الشرعية، 
وتنعق����د فعالياته في الثاني 
من يونيو املقبل حتت رعاية 
اللجنة االستش����ارية  رئيس 
العليا للعمل على اس����تكمال 
تطبي����ق اح����كام الش����ريعة 
اإلسالمية د.خالد املذكور،وقد 
ثمن رئي����س اللجنة املنظمة 
حمد املزيد رعاية شركة بيت 
ادارة السيولة التي دأبت على 
العلمية  االهتمام بالفعاليات 
املكملة ألنشطة  والش����رعية 
االقتصاد اإلسالمي واملؤسسات 

املالية اإلسالمية.
م����ن جانبه، ق����ال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في الش����ركة عماد املنيع: ان 
شركة بيت إدارة السيولة أبدت 
اهتمامها باملؤمتر وباملواضيع 
املطروح����ة في����ه، خصوصا 
أنها تأتي في ظ����ل األوضاع 
االقتصادية العاملية واحمللية 
الصعبة التي تعيشها مجموعة 
من املؤسسات والشركات املالية 
واالستثمارية في الكويت وفي 

املنطقة.


