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جهاز الب توب

اربـح يوميًا

مة... اشترك واربح... عشرات آالف الهدايا الفورية القيـّ
وفـرص غيـر محـدودة... للربح في السحوبـات...

�سيارات, غرف نوم, مطابخ, ديوانيات, 

طاوالت طعام,طاوالت حديقة 

اربـح 
شهريًا

شروط املشاركة : يحصل كل مشترك جديد أو يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2014/3/23 حتى 2014/6/7 
في جريدة »األنباء« بقيمة 20 د.ك ملدة عام على بطاقة الهدية الفورية )امسح واربح( وعدد )5( كوبونات تؤهله 
لدخول جوائز السحب اليومي, وعدد )5( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب األسبوعي, وعدد )5( كوبونات  
تؤهله لدخول جوائز السحب نهاية كل شهر, وعدد )10( كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب النهائي, أي )25( 
فرصة للربح. أو بقيمة 35 د.ك ملدة عامني, ويحصل على عدد )2( بطاقة الهدية الفورية)امسح واربح(وعدد )10( 
األسبوعي  السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات   )10( وعدد  اليومي,   السحب  جوائز  لدخول  تؤهله  كوبونات 
وعدد )10(  كوبونات تؤهله لدخول جوائز السحب نهاية كل شهر, وعدد )25( كوبوناً تؤهله لدخول جوائز السحب 
النهائي, أي )55( فرصة للربح. يتم تسليم كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة هذا العرض قسيمة 
اشتراك وسند حتصيل أصلياً مختوماً بخامت »األنباء« ويحمل رقماً متسلسالً يحصل مبوجبه على بطاقة الهدايا 
الفورية من »األنباء« وعلى كوبونات السحوبات حسب ما ذكر أعاله. وتتم تعبئة بيانات الكوبونات من املشترك, 
إشراف  حتت  واملقفلة  والنهائي(  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعي  )اليومي  املخصصة  السحب  صناديق  في  وتوضع 
وزارة التجارة والصناعة)إدارة حماية املستهلك( واملوجودة في مبنى جريدة »األنباء« بالشويخ. يحق للمشترك 
أال  شريطة  النهائي  والسحب  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعية  اليومية,  السحوبات  جميع  في  بكوبوناته  الدخول 
اليومي, السحب األسبوعي,سحب  يفوز املشترك بأكثر من جائزة واحدة فقط في كل سحب على حدة ) السحب 
العرض  هذا  في  للمشترك  يحق  ال  واالشتراكات.  الكوبونات  تعددت  مهما  النهائي(  والسحب  شهر  كل  نهاية 

أواجلائزة  الفورية  الهدية  قيمة  استبدال  له  يحق  ال  كما  والظروف,  األسباب  كانت  مهما  اشتراكه  إيقاف  أو  إلغاء 
يحق  وال  األفراد  املشتركني  على  العرض  هذا  يقتصر  أخرى.  بهدايا  تستبدل  الفورية  الهدايا  نفاد  حالة  وفي  نقداً, 
للوزارات أو املؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في 
مبوجب  الفورية  الهدايا  تسليم  يتم  العرض.  هذا  في  االشتراك  الثانية,  الدرجة  حتى  وأقربائهم  »األنباء«  جريدة 
 8:30 الساعة  من  الرسمي  الدوام  خالل  وذلك  »األنباء«  بخامت  املختوم  األصلي  التحصيل  وسند   االشتراك  قسيمة 
يتم  كما  مساًء   8:00 الساعة  حتى  ظهراً   2:00 الساعة  فمن  اجلمعة  يوم  عدا  ما  مساًء   8:30 الساعة  حتى  صباحاً 
توقيع املشترك على سند تسليمه الهدايا املذكورة بالبطاقة بعد مسحها. جوائز السحب اليومي: يجرى السحب 
أيام األحد واالثنني والثالثاء واألربعاء على حدة,  على خمسني جهاز الب توب بواقع جهاز الب توب عن كل من 
وجهاز الب توب واحد عن أيام اخلميس واجلمعة والسبت مجتمعة, وجترى السحوبات اخلمسة يوم األحد من 
التالية:2014/6-1/5-25/5-18/5-11/5-4/4-27/4-20/4-13/4-6/3-30.  للتواريخ  وفقا  أسبوع   كل 
بابني(  و10)ثالجات  اتوماتيك(  10)غساالت  على  السحب  يجرى  األسبوعي:  السحب  جوائز 
وتلفزيون  بابني  وثالجة  اتوماتيك  غسالة  بواقع  و10)بوتاجازات(  هيتاشي(  و10)تلفزيونات 
األحد  يوم  العشرة  السحوبات  وجترى  اسابيع,  عشرة  وعددها  اسبوع  كل  عن  وبوتاجاز  هيتاشي 
/5-18/5-11/5-4/4-27/4-20/4-13/4-6/3-30 التالية:  للتواريخ  وفقا  أسبوع  كل   من 
شيري(  جيب  )سيارات   4 على  السحب  يجرى  شهر:  كل  لنهاية  السحب  جوائز   .2014/6-1/5-25

نوم(  )غرف  و3  حديقة(  )طاوالت  و3  طعام(  )طاوالت  و3  )ديوانيات(  و3   )MG )سيارات   و4 
نوم  وغرفة  حديقة  وطاولة  طعام  وطاولة  وديوانية  شيري(  جيب  )سيارة   2 بواقع  كاملة(  )مطابخ  و3 
وطاولة  وديوانية   )MG  350( وسيارة  شيري(  جيب  )سيارة   2 و  مارس,  شهر  نهاية  عن  كامل  ومطبخ 
وسيارة   )MG  350( سيارة  و2  ابريل,  شهر  نهاية  عن  كامل  ومطبخ  نوم  وغرفة  حديقة  وطاولة   طعام 
)MG 6( وديوانية  وطاولة طعام وطاولة حديقة وغرفة نوم ومطبخ كامل عن نهاية شهر مايو, وجترى السحوبات 
الثالثة وفقا للتواريخ التالية: 6-4/4-1/5-2014/6. جوائز السحب النهائي: يجرى السحب على سيارة فاخرة 
والنهائي  شهر  كل  ونهاية  واألسبوعية  اليومية  السحوبات  وستجرى   .2014/6/18 بتاريخ  )كمارو(  نوع  من 
صباحاً   11:00 الساعة  وذلك  أعاله  إليها  املشار  للتواريخ  وفقاً  والداخلية  والصناعة  التجارة  وزارتي  بإشراف 
مبقر »األنباء«. آخر موعد لتسلم اجلائزة الفورية يوم االربعاء املوافق 2014/6/18. آخر موعد لوضع الكوبونات 
بصندوق السحب املخصص للسحب اليومي واألسبوعي ونهاية كل شهر الساعة 10:00 مساء يوم السبت من كل 
الساعة  النهائي  السحب  بصندوق  الكوبونات  لوضع  موعد  آخر   . أعاله  احملدد  السحب  موعد  تاريخ  قبل  أسبوع 
صورة   في  املوجودة  والهدايا  واجلوائز  السيارات  وألوان  أشكال   .  2014/6/17 املوافق  الثالثاء  يوم  مساء   10:00
اإلعالن ليست كاألصل وإمنا لضرورة اإلعالن ووفقاً للكشف والترخيص الذي مت تسليمه لوزارة التجارة والصناعة 
) إدارة حماية املستهلك(. رسوم التسجيل والتأمني للسيارات وجوائز السحب يتحملها الفائزون بها مبا فيها نقل 

وتوصيل الهدايا. على الفائزين بجوائز السحب إحضار سند التحصيل األصلي املختوم وإثبات الشخصية.

لـالشتــراك
22272770
www.alanba.com.kw

عبر املوبايل

 Iphone ,Tablet  ,باجي

الكرتونيات, اك�س�سوارات, وغريها الكثري..

امسح واربـح فورًا

اربـح أسبوعيًا

ثالجات, غ�ساالت, طباخات, تلفزيونات


