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)كرم دياب(ممثل التجارة جاسم صالح الهاجري يعلن الفائز األول للسحب جعفر الصفار فاز بتلفزيون 52 بوصة

»األنباء« قدمت 5 سيارات لمشتركيها في سحبها األسبوعي األول
عشرات الجوائز الفوربة الثمينة حصل عليها المشتركون الجدد أو من جددوا اشتراكاتهم ضمن مهرجانها الذي يستمر حتى مايو

محمد الدشيش
5 ســـيارات دفعة واحدة قدمتها »األنبـــاء« أمس لـ 5 قراء في 
سحبها االسبوعي االول ضمن مهرجانها الذي انطلق في السابع 
من الشـــهر اجلاري والذي تقدم خالله »األنباء« 5 ســـيارات كل 
اســـبوع حتى 22 من ابريل املقبل، على ان يتم الســـحب النهائي 
على اجلوائز الكبرى ســـيارتني كاديالك وسيارة B.M.W بتاريخ 

12 مايو املقبل.
وباالمس قدمت »األنباء« الســـيارات اخلمس للفائزين بها من 
سعداء احلظ من قرائها الذين جددوا اشتراكاتهم أو اشتركوا للمرة 
االولى ومت الســـحب بحضور مندوب الغرفة التجارية وممثلها 

جاسم صالح الهاجري.
وقد فاز بالسيارات اخلمس كل من: تقي محمد كرمياني، واحمد 
حسني السيد، ونبيل فتحي مصطفى محمد، وفازوا بسيارة شيري 

صالون موديل 2008.
 وفــــاز ســـعـــود مطلق بسيارة شيفروليه موديل 2010، أما 
سليمان سالم عبدالكرمي فقد فاز بسيارة شيرمان ليموزين 2010. 
يذكر أن املشترك اجلديد أو من يجدد اشتراكه يحصل على جوائز 
فورية قيمة، وحصل عشرات ممن جددوا اشتراكاتهم على تلفزيونات 

وساعات ومجوهرات وأدوات كهربائية.
توافد كبير على االشتراك

أحد املشتركني يضع كوبونه في الصندوقأحد املشاركني أثناء توقيع قسيمة االشتراك

مشترك أثناء التسجيل

كشف بأسماء الفائزين في السحب  األول

اسم الفائزرقم الكوبونمواصفات الجائزةرقم الجائزة

سيارة شيري Eastar األولى
علي تقي محمد كرمياني29040موديل 2008

سيارة شيري Eastar الثانية
احمد حسني السيد28839موديل 2008

سيارة شيري Eastar الثالثة
نبيل فتحي مصطفى محمد2553موديل 2008

الرابعة

سيارة شيفروليه 
 AVEO LS 2010 موديل
 Galaxy اللون Sedan

white

سعود مطلق47962

شيرمان ليموزين 2010 اخلامسة
سليمان سالم عبدالكرمي8165اللون أسود

عودة الرحيلي فاز بتلفزيون 52 بوصة علي الفضلي فاز بساعة نوري محمد املطوع فاز بتلفزيون 52 بوصة

حسني محمد وابنه فازا بتلفزيون 52 بوصة

محمد جاراهلل الشمري فاز بتلفزيون 52 بوصة


