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الثقافي����ة  اللجن����ة  تعق����د 
واالجتماعية في جمعية احملاسبني 
الكويتي����ة بالتعاون  واملراجعني 
مع جمعية احملاسبني القانونيني 
البريطانية ونادي احملاسبة بكلية 
العل����وم بجامع����ة الكويت ندوة 
تعريفية عن شهادة الزمالة املهنية 

الدولية ACCA 28 اجلاري.
وبهذه املناسبة، قال امني سر 
التطوير  اجلمعية ورئيس جلنة 
احمد الف����ارس ان الندوة موجهة 
الى طلب����ة وطالبات كلية العلوم 
االدارية، حيث سيتم عقدها باحدى 

قاعات كلية العلوم االدارية بجامعة الكويت من الس����اعة 12.30 حتى 2 
صباحا، وسيقوم املدير االقليمي للجمعية البريطانية رامي عبود بطرح 
املعلومات التفصيلية حول الشهادة املهنية املذكورة متضمنة عدة محاور 
من اهمها: التعريف بش����هادة ACCA واهمية الش����هادات املهنية في دعم 
الدرجات العلمية واخليارات املتاحة للشهادات املهنية وكيفية مساعدة 

الشهادات املهنية في التطور الوظيفي وغيرها من احملاور املهمة.
واضاف ان جمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية دأبت على االهتمام 
بتنظيم مثل هذه الندوات ضمن انش����طتها العملية واملهنية ملا حتققه 
من فائدة على جميع املستويات، من هنا جاء اهتمامها بتسليط الضوء 
على هذه الشهادة املهنية بصفتها احدى شهادات الزمالة املهنية الدولية 
املهمة التي تؤهل من يحصل عليها تأهيال مهنيا ميكنه من رفع مستوى 
ادائه الى مستوى يتناس����ب مع املستويات العاملية املعاصرة.واوضح 
الف����ارس ان اجلمعية تهدف من عقد هذه الندوة للطلبة والطالبات الى 
مساعدتهم على التعرف على العديد من اوجه التطورات العلمية واملهنية 
املتوافقة مع التطورات العصرية احلديثة للمساهمة في تأهيلهم بشكل 

علمي ومهني متقن.

بفائدة هي األعلى في مصر وتلقى إقبااًل كبيرًا من الجمهور 

العرض األول من نوعه في الكويت

25 فائزًا في السحب الثالث لجوائز 
يوسف أحمد الغانم وأوالده للسيارات  التويجري: شهادات إيداع »الوطني ـ المصري« 

متاحة لجميع الجنسيات وبفائدة %9.5 

»مجموعة المال« تطرح عرض »سيارة العمر.. بنصف السعر«

وفد تجاري نيوزيلندي يزور الكويت اليوم
اليوم وزير  الكويت  يصل 
التج����ارة النيوزيلن����دي تيم 
جروسر على رأس وفد جتاري 
كبير ف����ي زيارة ته����دف الى 
تعزيز العالقات التجارية بني 
البلدين، وتأت����ي هذه الزيارة 
في اطار جولة خليجية يقوم 
بها الوفد النيوزيلندي تشمل 
السعودية والبحرين والكويت 

واالمارات.
وته����دف ه����ذه اجلول����ة 
التعاون  آف����اق  الى توس����يع 
التجاري املشترك مع الكويت 
من خالل تطوير قطاعات مثل 
االتصاالت، وتكنولوجيا الرعاية 
الصحية، واألغذية واملشروبات، 
واملالحة البحرية، باالضافة الى 
استكش����اف فرص استثمارية 

وجتارية جديدة.
ومبناسبة زيارته للكويت 
قال وزير التجارة النيوزيلندي 
تيم جروس����ر ان هذه الزيارة 
»تعكس عمق العالقات املشتركة 
الت����ي تربط بني  واملتنامي����ة 
البلدين، والتي من ش����أنها أن 
تس����هم في اتاح����ة املزيد من 
الفرص التجارية واالستثمارية 
النيوزيلندي����ة  للش����ركات 
والكويتية على السواء لتعزيز 
التواجد في كال الس����وقني في 
مجاالت عدة«، مضيفا بالقول: 

»كما تشهد التجارة واألعمال في 
الكويت ازدهارا كبيرا، نتيجة 
التنمية االقتصادية  لبرنامج 
ال����ذي أطلقت����ه الدولة مؤخرا 
بتكلفة قدرها 25 مليار دوالر، 
فضال عن االصالحات السياسية 
أمامنا  املتعلقة به، م����ا يتيح 
املزي����د من الف����رص للتجارة 

واالستثمار«.
الزيارة:  أن  ال����ى  وأش����ار 
»تعد فرصة ممت����ازة لرجال 
األعمال النيوزيلنديني لعرض 
اخلبرات واملهارات واالمكانات 
التي ميكن أن نوفرها للشركاء 
احملليني هنا، فضال عن تعزيز 
العالقات االقتصادية احلالية 

في الكويت«.
ويضم الوفد أكثر من 90 من 
كبار رجال األعمال النيوزيلنديني 
الذين ميثلون نحو 60 شركة من 
كبريات الشركات النيوزيلندية 
التي تتطلع الى االستفادة من 
الفرص االس����تثمارية املتاحة 
والتنمي����ة االقتصادي����ة التي 

تشهدها املنطقة.
ووفق����ا لهيئ����ة التج����ارة 
النيوزيلندية فإن  واملشاريع 
دول اخلليج متثل أحد املساهمني 
الرئيسيني في النمو االقتصادي 
في نيوزيلندا، حيث بلغ حجم 
التبادل التج����اري بينها وبني 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
أكثر من 2.1 مليار دوالر خالل 
العام املاضي بزيادة قدرها %40 
منذ عام 2000، مما يجعل دول 
أكبر شريك  اخلليج س����ادس 

جتاري لنيوزيلندا.
ومتثل الكويت سوقا واعدة 
النيوزيلندية من  للش����ركات 
خالل اقتصادها املتنامي وقطاع 
التجارة واألعمال املتطور فيها، 
حي����ث جتاوز حج����م التبادل 
التجاري بني البلدين 157 مليون 
دوالر عام 2009 مبا يوازي %8 
من اجمالي حجم التجارة بني 
نيوزيلندا ودول اخلليج، فيما 
ارتفعت الصادرات الكويتية الى 
نيوزيلندا لتصل الى 115 مليون 
دوالر في 2009 بزيادة قدرها 

8% مقارنة بالعام 2008.
وكان قطاع املالحة البحرية 
الكويتي محل اهتمام وتركيز 
هيئ����ة التج����ارة واملش����اريع 
الس����نوات  النيوزيلندية في 
األخي����رة، حيث توفر الكويت 
من خالل اس����تئثارها بأعلى 
معدل للفرد في امتالك القوارب 
في دول اخلليج سوقا مطردة 
للش����ركات النيوزيلندية مثل 
»ماكس����ويل مارين«، و»سي 
جلز«، و»هتشويلكو« لتوفير 

خبراتها.

المعهد العربي للتخطيط:
 التكتالت التجارية أداة »بناء« لتجارة متعددة األطراف .. أم »إعاقة«؟

تلقى شهادات إيداع البنك الوطني المصري، 
عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، إقباال كبيرا من 
جمهور المتعاملين من كل الجنسيات في الكويت 
خاصة وهي تقدم فائدة سنوية قدرها 9.5%، والتي 

تعد األعلى على اإلطالق في مصر.
وفي هذا الخص���وص، قال نائب المدير العام 
لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك 
الكويت الوطني عبداهلل النجران التويجري ان هذه 
الش���هادات الجديدة التي يصدرها البنك الوطني 
المصري، التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، 
تنقسم إلى نوعين: أحدهما لمدة 3 سنوات بفائدة 
9.25% واألخ���رى لمدة 5 س���نوات بفائدة %9.5، 
في الوقت الذي يملك فيه العميل حرية االختيار 
بين هذين النوعين والعوائد المستهدفة منهما. 
عالوة على حرية اختيار طريقة إضافة العوائد 

إلى حسابه بشكل ش���هري أو ربع سنوي أو نصف سنوي مع إمكانية بيع الشهادة 
أو استرداد قيمتها بعد مضي 6 أشهر على تاريخ الشراء. 

وأوضح أن باقة الخدمات المصرفية الجديدة التي يطرحها البنك الوطني المصري 

تتيح ألي من عمالء بنك الكويت الوطني من جميع 
الجنس���يات ومن بينها أبناء الجالية المصرية 
المقيمة في الكويت وسواهم من العمالء اآلخرين 
الذين يقومون بزيارة مصر ألغراض السياحة أو 
التعليم والتجارة واالستثمار فتح حسابات لدى 
البنك الوطني المصري واالستثمار في شهادات 
اإليداع الجديدة من خالل أي من فروع بنك الكويت 

الوطني في الكويت.
وقال التويج���ري ان البنك الوطني المصري 
يوفر أيضا مجموعة منوعة وشاملة من الخدمات 
والمنتجات المصرفية كحسابات التوفير والحسابات 
الجارية وحسابات الودائع المختلفة حيث لديه 
شبكة فروع يصل عددها إلى 36 فرعا م��وزعة في 
أفضل المواقع اإلستراتيجية والحيوية في مختلف 
المحافظات والمدن المصرية كالقاهرة والجيزة 
واإلسكندرية والسادس من أكتوبر والمنصورة وسوهاج ومؤخرا في شرم الشيخ.

 إضافة إلى فرعين مخصصين للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية.

أطلقت مجموعة املال، املوزع 
احلصري لسيارات ميتسوبيشي 
في الكويت، عرضها املميز وغير 
املس���بوق »احصل على سيارة 
العمر.. بنصف الس���عر«، الذي 
يعتبر األول من نوعه في سوق 
الس���يارات احمللي، وذلك ضمن 
سلس���لة مفاجآته���ا املس���تمرة 
لعمالئها لالستفادة من العروض 
املذهلة على مجموعة س���يارات 

ميتسوبيشي املتميزة. 
يوفر العرض اجلديد كوبونات 
»امسح واربح« التي تفوق قيمتها 
املليون دوالر، والتي  اإلجمالية 
تتيح لعمالء املجموعة فرصة ال 
تعوض القتناء احدي س���يارات 
ميتسوبيشي اجلديدة موديل 2010 
بنصف السعر، من خالل حصولهم 
على كوبونات »امسح واربح« التي 

 فواز كرامي
عقد املعهد العربي للتخطيط 
في مق����ره أمس حلقة نقاش����ية 
بعنوان »اندماج اقتصادي إقليمي 
أم دولي: احلالة العربية«، وذلك 
في إطار احللقات النقاشية التي 
يعقدها س����نويا لبحث ومناقشة 
مختلف قضايا التنمية االقتصادية 

واالجتماعية العربية.
وأوضح مدير عام املعهد العربي 
للتخطيط د.عيس����ى الغزالي في 
كلمة ألقاها خالل افتتاح احللقة 
التجارة  النقاش����ية، أن منهجية 
متع����ددة األط����راف، س����واء من 
العامة للتعريفة  خالل االتفاقية 
والتجارة املعروفة باسم اجلات 
لع����ام 1948، أو صياغتها املعدلة 

متكنهم من القبض نقدا لغاية %50 
من سعر السيارة املعلن. 

ومع مجموع���ة املال »ربحك 
أكيد ومضمون«، حيث سيخرج 
كل العمالء من هذه احلملة غير 
املس���بوقة والفريدة من نوعها 
بربح أكيد، بحصول كل منهم عند 
شراء إحدى سيارات ميتسوبيشي 
طراز 2010 على كوبونات »امسح 
واربح« التي متكنهم من احلصول 
على جوائز نقدية وفورية تصل 
قيمتها إلى نصف سعر السيارة 

التي اقتنوها. 
وتنفرد مجموع���ة املال بهذا 
العرض السخي وغير املسبوق 
لدعم املكانة الرفيعة التي حتتلها 
عالمة ميتسوبيش���ي في قلوب 
العمالء منذ دخولها إلى السوق 
الكويت���ي قبل 38 عاما، ومع هذا 

واملوس����عة الواردة في اتفاقيات 
منظمة التجارة العاملية لعام 1995، 
حترص على تعزيز مبدأ »الدولة 
األولى بالرعاية«، وهو املبدأ الذي 
يعامل جميع الشركاء التجاريني 
معاملة واحدة بعيدة عن التمييز، 
بق����در تعلق األمر بقيود احلماية 
على التجارة اخلارجية، إال أن هذا 
املبدأ لم يكن محال للتطبيق بشكل 
مطلق، سواء قبل أو بعد اتفاقية 
اجلات واتفاقيات منظمة التجارة 
العاملية.وذكر الغزالي أنه وفي ظل 
تنامي ظاهرة التكتالت التجارية 
اإلقليمية ميكن التمييز بني موقفني 
عبرت عنهما األدبيات املتخصصة، 
وهما: موقف يعب����ر عن أن هذه 
التكتالت هي أداة »بناء« للتجارة 

العرض لن يربح العمالء جوائز 
نقدية فحس���ب، بل سيربحون 
فرصة اقتناء سيارات ميتسوبيشي 
املعروفة بجودتها العالية وقيادتها 
القوي ألقس���ى  اآلمنة وحتملها 

متعددة األطراف، وموقف يعبر عن 
أن هذه التكتالت هي أداة »إعاقة« 

للتجارة متعددة األطراف.

الظروف واملستوى املرتفع لراحة 
املستخدمني، باإلضافة إلى كفاءتها 
الوقود، وبذلك يكون  باستهالك 

الربح مضاعفا. 
وال يتوق���ف ه���ذا الع���رض 
الفريد عند ه���ذا احلد، بل يوفر 
لعمالء ميتسوبيشي مجموعة من 
امليزات اإلضافية أهمها: كفالة ملدة 
3 سنوات أو 60 ألف كيلومترا، 
وصيان���ة دوري���ة مجانية ملدة 
سنتني، وتس���جيل وتأمني ضد 
الغير مجان���ي، وخدمات طرق، 
واس���تبدال اإلطارات والسفايف 
واملساحات باملجان، باإلضافة إلى 
احلص���ول على ألف ليتر بنزين 

مجاني. 
ويعد التفوق هو احدى سمات 
متيز مجموعة املال، التي تعمل دوما 
على تسخير خبراتها وإمكانياتها 

وقد قدم عضو الهيئة العلمية 
للمعه����د د.أحمد الك����واز الورقة 
التي مت اس����تعراضها  العلمي����ة 
خالل احللقة النقاشية، والتي جاء 
محورها األول حول األسباب وراء 
انتشار ظاهرة التكتالت اإلقليمية 
التجارية، ودور البلدان العربية في 
هذه التكتالت منذ إنشاء االتفاقية 
العامة للتعريفة والتجارة )اجلات( 
عام 1947.وتناول احملور الثاني مدى 
فائدة هذه التكتالت اإلقليمية وهل 
تساعد في تعزيز املبدأ الرئيسي 
للتجارة العامة على ش����كل مبدأ 
»الدول����ة األولى بالرعاية«، أم ال، 
واستعرض احملور الثالث التطور 
التاريخي ملوجات التكتل اإلقليمي 
منذ جتربة اجلماعة االقتصادية 

وأيضا إبداعاتها لتقدم لعمالئها 
الدعم الالزم منذ اللحظة األولى 
معتم���دة في ذلك عل���ى الكوادر 
البش���رية املتدربة واملؤهلة وما 
يقدمونه في هذا السياق من دعم 
ومساندة لتوفير أفضل خدمات 
ما بعد البيع، لكي ينطلق مالك 
سيارات ميتسوبيشي بكل قوة 
وثبات وأم���ان وينعموا بقيادة 

تتخطى التوقعات.
واليوم زيارة واحدة إلحدى 
معارض مجموعة املال املتواجدة 
في كل من الري، الشرق، صناعية 
اجلهراء، ومعرض بيت التمويل 
الكويتي، تضمن لك االستفادة من 
هذا العرض الفريد وهذه الفرصة 
الت���ي لن تعوض، لتبقى جتربة 
الشراء من مجموعة املال راسخة 

باألذهان. 

األوروبية عام 1958 حتى اآلن.
وق����دم احمل����ور الرابع عرضا 
التكتل اإلقليمي  موجزا لتجارب 
العربي منذ إنشاء جماعة الدول 
العربي����ة وحتى إنش����اء منطقة 
التجارة احلرة العربية الكبرى عام 
1997، ثم جتربة املناطق الصناعية 
املؤهلة في مصر واألردن، كما مت 
تقييم التوجهات اإلقليمية املتعددة 
األطراف للتجارة العربية باالعتماد 
على أربعة مؤشرات كمية، حيث 
أوضحت النتائج تواضع التوجه 
اإلقليمي، وبروز عدد من التكتالت 
اإلقليمي����ة العربي����ة الفرعي����ة، 
باإلضافة إلى ضعف التنافس����ية 
الدولية للمنتجات محل التجارة 

العربية اإلقليمية.

جانب من عملية السحب

بوستر احلملة اجلديدة

أحمد الفارس

د.عيسى الغزالي

»إيست نتس« توقع شراكة مع »تواصل تيليكوم« 
MPLS لنقل المعلومات عبر بروتوكول

»المحاسبين« تعقد ندوة تعريفية 
عن شهادة الزمالة المهنية الدولية

 أحمد يوسف
وقعت شركة »ايست نتس« 
اتفاقية شراكة مع شركة »تواصل 
تيليكوم« لتق���دمي خدمات نقل 
املعلومات باستخدام بروتوكول 

.MPLS
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي دعت إليه الشركة 
امس، مشيرة الى انه ميكن لعمالء 
»ايست نتس« عبر هذه االتفاقية 
االتصال بشبكة خاصة افتراضية 
)في بي إن( ذات خاصية تعريف 
التطبيقات وتعمل عبر بروتوكول 
MPLS لتوفير أعلى درجات األمان 
واملرون���ة واألداء وذلك خلدمة 
الواسعة، في  شبكات الشركات 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
وخارجها.وفي اإلطار ذاته، قال 
كبير املديرين التنفيذيني لشركة 
»ايست نتس« حازم ملحم: »نحن 
سعداء بإبرام هذه االتفاقية ونؤمن 
بأنها خطوة ايجابية للمضي قدما 

خاصة لعمالئنا«.
وأضاف ان ش���ركة »ايست 
نتس« قد ح���ازت ثقة عمالئها 
لتوفير اخلدمات واحللول ومن 
امله���م أن نقيم بصف���ة دورية 
التي تخ���دم عمالءنا  اخلدمات 
بشكل أفضل، مشيرا الى ان حلول 
خدمات شركة تواصل تيليكوم 
تفوق مثيالتها في املنطقة بحيث 
تقلل من نسبة املخاطر والتكلفة 

للمؤسسات املالية.
من جانبه، قال كبير املديرين 
التنفيذيني لدى ش���ركة تواصل 
تيليكوم ديريك هيلمونز: »ان هذه 
الشراكة متنح عمالء قسم خدمات 
الدعم الفني التابع لشركة »ايست 
نت���س« تخفيضا ال يضاهى في 

التكلفة الكلية للتشغيل عند دمج 
اخلدمة مع شبكة شركة تواصل 
تيليك���وم، ومع م���زج اخلبرة 
الس���وقية واالنتشار اجلغرافي 
لشركة »ايست نتس« مع حلول 
االتصال التي تقود السوق التابع 
لشركة تواصل تيليكوم تستطيع 
الشركتان معا قيادة جناح منقطع 

النظير لكل عمالئهما«.
وفي الس���ياق قال مدير عام 
املبيعات ملنطقة اخلليج بشركة 
تواص���ل تيليك���وم م.حس���ن 
الش���ركة دخلت  ان  عبدالرازق 
في مجال االتصاالت العاملية من 
خالل استثمارها في بنية حتتية 
متكامل���ة لرب���ط دول التعاون 
اخلليجي بأحدث وسائل الربط 
املتكاملة   MPLS عب���ر ش���بكة
العالم اخلارجي  واملربوطة مع 
من خالل مجمع النقاط اخلاص 

بها واملوجود باململكة املتحدة.
انه بالرغ���م من قصر  واكد 
انها استطاعت  إال  عمر الشركة 
ان حتقق منوا سريعا في مستوى 
سرعة نشر شبكة MPLS وأعداد 
الشركات املس���تخدمة لتقنيات 
العديد من  الش���بكة فاقت  تلك 

املشتركني.
وأشار الى ان الشركة تهدف 
إلى املساهمة في دعم توجهات 
التعاون  حكومات دول مجلس 
اخلليجي في التحول نحو مجتمع 
املعرف���ة واالقتصاد القائم على 
املعرفة، خصوصا في ظل ضعف 
نسبة انتشار النطاق العريض 
في دول اخلليج العربي ما ميثل 

حتديا خلطط النمو باملنطقة.
يذك���ر ان ش���ركة اخللي���ج 
للتواصل اإللكتروني مملوكة من 

قبل مؤسسة اخلليج لالستثمار 
وهي مؤسسة استثمارية مملوكة 
لدول التعاون اخلليجي والشركة 
التكنولوجيا  الوطنية ملشاريع 
واململوكة بالكامل للهيئة العامة 

لالستثمار.
بالذك���ر ان حلول  اجلدي���ر 
الشبكة اخلاصة االفتراضية )في 
بي إن( التابعة لشركة »تواصل 
تيليك���وم« توفر ناف���ذة إلدارة 
خدمات االتص���ال بحيث تكون 
شاملة ولكن ميسرة عبر شبكة 
جوهرية خلدمات االتصال تربط 
املنطقة، مرتكزة في خدماتها على 
التشغيل على  أعلى مستويات 
مستوى الساعة واألمان، واستنادا 
لهذه االتفاقية االستراتيجية سوف 
تستغل شركة تواصل تيليكوم 
كل اإلمكانيات احلديثة لبنيتها 
التحتية لفائدة ش���ركة »ايست 
ف���ي املنطقة،  نتس« وعمالئها 
وستدشن كلتا الشركتني برامج 
مشتركة خلدمة السوق املطرد 
النمو لتلك اخلدمات في منطقة 

اخلليج.
وتبعا لالتفاقية املعلن عنها 
ستقوم ش���ركة »ايست نتس«، 
والت���ي لديها ما يزيد على 1000 
عميل وما يفوق 250 مؤسس���ة 
مالية تس���تخدم حل���ول أعمال 
وخدمات »سويفت«، من خالل 
قسم الشركة املتخصص في تقدمي 
خدمات الدعم الفني لهذه العملية 
)Service Bureau(، حتويل خدمات 
االتصال املوفرة لهؤالء العمالء 
الى أحدث شبكة اتصال واخلاصة 
بشركة تواصل تيليكوم في كل 
من دول اخلليج والشرق األوسط 

عموما.

)محمد ماهر( عامر الدخيل وم.حسن عبدالرازق في جانب من املؤمتر الصحافي  

استحق أبريل 2010 عن جدارة لقب شهر اإلثارة 
بالنسبة لعمالء شفروليه وكاديالك في جميع معارض 
شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده للسيارات، فطيلة 
األسابيع القليلة املاضية، فاز 75 عميال بجوائز قيمة 
ضمن سحوبات شهر أبريل من شفروليه وكاديالك. 
وتعتبر مجموعة سيارات ش����فروليه وكاديالك 
جزءا من الس����حب األسبوعي، بينما تتنوع اجلوائز 
بني اكسس����وارات كروموزون القيمة وقسائم السفر 
املجزية، وتكتمل الفرحة باجلائزة الكبرى التي تبلغ 
قيمتها 10 آالف دوالر، ومع اإلعالن عن أسماء الفائزين 
ال� 25، يترقب عمالء شهر أبريل السحب النهائي بفارغ 
الصبر. وقد جرى هذا األس����بوع اإلعالن عن أسماء 
الفائزين في سحب األسبوع الثالث، حيث نال 25 عميال 
جوائز عديدة قيمة تضمنت قسائم سفر بقيمة 400 
دينار، وخدمات صيانة للسيارة ملدة ثالث سنوات أو 
ملسافة 60 ألف كلم بقيمة 350 دينارا، وقسائم خاصة 
باكسس����وارات كروموزون بقيمة 100 و200 دينار، 
باإلضافة إلى قسائم نقدية بقيمة 100 دينار وقسائم 
إلكترونيات بقيمة 100 دينار. ومن املقرر أن يجري 
السحب الرابع واألخير في الثاني من مايو املقبل في 

معرض صفاة الغامن بالري.

وفي الثاني من مايو سيتم اإلعالن عن اسم الفائز 
باجلائزة الكبرى الت����ي تبلغ قيمتها 10 آالف دوالر، 

إضافة إلى 25 عميال سيفوزون بجوائز قيمة.
ومع اكتمال عقد السحوبات األربعة، سيفوز 100 
عميل بعدد ال يحصى من اجلوائز، انطالقا من التقليد 
العريق الذي تتبعه شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده 
للسيارات بتكرمي عمالئها األوفياء، فما من طريقة أسهل 
للفوز: يكفي أن تتوجه إلى أي معرض من معارض 
شركة يوسف أحمد الغامن للسيارات وتختار سيارتك 

املفضلة من شفروليه أو كاديالك.
وتضيف ش����ركة يوس����ف أحمد الغامن وأوالده 
للس����يارات، املوزع احلصري لس����يارات شفروليه 
وكاديالك في الكويت، ملس����تها املتميزة عبر خدمات 
عالية اجلودة ملا بعد البيع. وبفضل اخلدمات املميزة 
التي يوفرها أضخم مركز خلدمة السيارات وأكثرها 
تطورا ف����ي العالم، ميكن للعم����الء أن يطمئنوا إلى 
تلبية جميع متطلبات اخلدمة والصيانة. من خالل 
التزامها الراسخ بتأمني أفضل اخلدمات وأجود أنواع 
املركبات، تقدم شركة يوسف أحمد الغامن وأوالده مرة 
أخرى منوذجا راقيا للرفاهية املطلقة واألداء املتفوق 

لعمالئها في الكويت. 

الفائزون بالسحب الثالث ـ 25 أبريل 2010
الهديةرقم الكوبون

قسيمة سفر بقيمة 400 دينار222

خدمة صيانة مجانية لثالث سنوات أو ملسافة 240 � 225 � 236
60 ألف كيلومتر بقيمة 350 دينارا

اكسسوارات كروموزون بقيمة 200 دينار229 � 235 � 610
قسيمة إلكترونيات بقيمة 100 دينار219 � 443

 � 560 � 258 � 449 � 232 � 290 � 555 � 204 � 447 � 226
اكسسوارات كروموزون بقيمة 100 دينار239 � 612

قسائم نقدية بقيمة 100 دينار231 � 245 � 238 � 291 � 448

بوستر شهادات االيداع عبداهلل التويجري 


