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جوائز26

ممثل »التجارة« جاسم الهاجري أمام صندوق السحب ومعه رئيس احلسابات الزميل محمد مروان ومساعد مدير ادارة التوزيع الزميل عامر املصري

ناصر وونس فازا بساعة وشنطة نسائية

أحمد التميمي فاز بتلفزيون 52 بوصة

أريج وسعد السبيعي فازا بتلفزيون 52 بوصة

أبوأحمد فاز بتلفزيون 52 بوصةمنة ووالدها فازا بتلفزيون 52 بوصة

سعود وصالح وناصر الشمري تسلموا مفتاح السيارة التي فازوا بها في السحب األول

5 سيارات لـ 5 مشتركين في األسبوع الثاني لمهرجان »األنباء«
هاني الظفيري

5 ســــيارات دفعة واحدة قدمتها »األنباء« أول من امس لـ 5 قراء في 
سحبها االســــبوعي الثاني ضمن مهرجانها الذي انطلق في السابع من 
الشهر اجلاري والذي تقدم خالله »األنباء« 5 سيارات كل اسبوع حتى 
22 من ابريل املقبل، على ان يتم الســــحب النهائي على اجلوائز الكبرى 

سيارتني كاديالك وسيارة B.M.W  بتاريخ 12 مايو املقبل.
واول من أمس قدمت »األنباء« الســــيارات اخلمس للفائزين بها من 
سعداء احلظ من قرائها الذين جددوا اشتراكاتهم او اشتركوا للمرة االولى 
ومت الســــحب بحضور مندوب الغرفة التجارية وممثلها جاسم صالح 
الهاجري. وقد فاز بالسيارات اخلمس كل من حسام الدين احمد اجلمل 
وجمال عبدالعزيز الصايغ وفازا بسيارتي شيري 2008، اما الثالث فهو 
عماد حسني احلريري وفاز بسيارة هونداي النترا 2009، وفازت علياء 
عباس الشطي بسيارة شيفروليه 2010 اما السيارة اخلامسة فكانت من 

نصيب بدر محمد الهاجري وهي سيارة هوندا اكورد 2009.
يذكر ان املشــــترك اجلديد او من يجدد اشتراكه يحصل على جوائز 
فورية قيمة، وحصل عشرات ممن جددوا اشتراكاتهم على تلفزيونات 
وساعات ومجوهرات وادوات كهربائية. السحب الثالث سيكون الثالثاء 
بعــــد القادم بدال من االحد وذلك لعطلــــة العيد الوطني واملولد النبوي 

الشريف.

الفائزون في سحب األسبوع الثاني
رقم 

اسم الفائزرقم الكوبونمواصفات الجائزةالجائزة

حسام الدين أحمد اجلمل24835سيارة شيري صالون موديل 2008االولى

جمال عبدالعزيز الصايغ3422سيارة شيري صالون موديل 2008الثانية

عماد حسني احلريري4066سيارة هيونداي النترا موديل 2009الثالثة

علياء عباس سالم 5909سيارة شيفروليه موديل 2010الرابعة
الشطي

بدر محمد الهاجري8640سيارة هوندا اكورد موديل 2009اخلامسة


