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فاطمة احتفلت 
بنجاحها وميالدها

.. ويوسف تفوق
 في المدرسة

احتفل���ت فاطم���ة حمد 
الشعبان بعيد ميالدها التاسع 
تزامنا مع جناحها وانتقالها 
من الصف الثالث االبتدائي الى 
الرابع االبتدائي وسط فرحة 
األهل واألصدقاء الذين متنوا 
لها عمرا مديدا في كنف والديها 
واستمرار التفوق والنجاح، 
وبدورها وعدت فاطمة األهل 
بأن تك���ون متفوق���ة دائما 
لتحقي���ق طموحاتها وآمال 
ذويها. ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة يا فطوم.

مت تك���رمي الطالب املثالي 
يوسف صحاف علي لنجاحه 
وحصوله على تقدير االمتياز 
ومواظبته على اجلد واالجتهاد 
خالل العام الدراسي، وتلقى 
يوسف املباركة والتهاني من 
األهل واألصدقاء الذين متنوا 
له استمرار النجاح والتفوق، 
ووعد يوسف والدته بان يكون 

دائما من املتفوقني.

فاطمة حمد

يوسف صحاف

خالد خاسكية وممثل وزارة التجارة يعلنان أسماء الفائزين فرحة احلضور بفقرات املهرجان

سيارة هوندا سيفيك للفائز األول بسحب مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق

تسوق واربح مع مهرجان الوطنية وكأس العالم

مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق
يجري سحبه الثامن وقبل األخير

لميس بالل
مفاجأة السحب الثامن هي فوز حليمة صادق البوعلي 
باجلائزتني االولى والثامنة حيث حضرت السحب وتلقت 
خبر الفوز بنفس���ها، وذلك ضمن السحب الثامن والذي 
جتريه الشركة الكويتية املتحدة لالعالن والنشر والتوزيع 
أس���بوعيا على اجلوائز القيمة واملقدمة للمتسوقني من 
نقاط البيع املشاركة في مهرجان الوطنية وكأس العالم 
للتسوق من شركات ومحال جتارية، والذي أقيم في مجمع 
مارينا مول بإشراف وحضور ممثل وزارة التجارة، وعدد 
كبير من املشاركني في املهرجان، الى جانب عمالء الشركات 

الذين تابعوا فرص فوزهم باجلوائز القيمة.
واملشاركة تكون عن قيمة كل عشرة دنانير مشتريات 
يحصل املشتري على كوبون سحب يخوله الدخول في 
السحوبات االسبوعية التي ستجرى خالل فترة املهرجان. 
كما انه ميكن للمشتري استرداد قيمة مشترياته اذا فاز 
فريقه الذي رشحه على كوبونات السحب مبباريات كأس 

العالم، وذلك من خالل سحب خاص بهذا الترشيح.
أما عن نتائج الس���حب الثامن فق���د فازت باجلائزة 
االولى وهي تلفزيون 103 إنش حليمة صادق البوعلي، 
وفاز كامانياه بتلفزيون باناسونيك 58 بوصة، كما فاز 

ب���در فالح العازمي بتلفزيون 50 بوصة، وفازت ألطاف 
أحمد شهيد بتلفزيون 37 بوصة، وحسني محمد بكاميرا 
ديجيتال وفاز عبدالوهاب العيسى بكاميرا ڤيديو وكل 
 DVD من مرمي القالف وحليمة ص���ادق البوعلي بجهاز

نظام منزلي سينمائي.
وفي نهاية مهرجان السحب الثامن أعلن خاسكية ان 
الس���حب املقبل واالخير سيكون يوم الثالثاء املقبل في 
مقر مجمع املارينا مول وس���تتخلله مفاجآت عدة، كما 
ش���كر خالل تقدميه البرنامج الرعاة وكل من ساند هذا 

املهرجان املتميز وعمل على إجناحه.
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