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الفائز سليمان الشواف مع والديه يتسلم اجلائزة من طارق الشويرد

مساعد املزيد يهنئ أصغر علي الفوري 

فائزان جديدان بـ 20 ألف دينار 
من »الحصاد اإلسالمي« لـ»األهلي المتحد«

أعلن البنك األهلي املتحد عن أسماء الفائزين 
في السحوبات األس����بوعية حلساب »احلصاد 
االسالمي« التي أجريت في 6 و13 أكتوبر اجلاري، 
حيث فاز باجلائزة األسبوعية الكبرى بقيمة 20 
ألف دينار كل من: س����الم تركي صاهو، وزهير 
حسن محمود محمد. كما فاز أيضا بجوائز نقدية 
قيمة كل منها 1000 دينار، كل من العمالء: عباس 
علي محمد حسني، محسن حسني صالح، حسن 
فتح اهلل رضا، زينب أس����امة عبداهلل القالف، 

كاناكاسيري راماناثان، محمد شرافت جمال الدين، 
سليمان محمد باقر عباس الشواف، علي حسن 
أحمد، يحيى خويلد عاصم املطيري وعبدالرحمن 
جاسم عبدالرحمن هزمي.  ويعد حساب احلصاد 
االسالمي من أكبر حسابات التوفير في املنطقة 
وينفرد بعروضه الكبيرة باالضافة الى انه برنامج 
اجلوائز الوحيد املتوافق مع أحكام الش����ريعة 
االسالمية، حيث يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدية يبل����غ مجموعها 10 ماليني دينار، 

وتشمل للمرة األولى سحوبات على جائزة مليون 
دينار تقدم على هيئة »راتب مدى احلياة« بقيمة 
4000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا. ويتم 
الس����حب كل 3 أش����هر على جائزة ربع سنوية 
كبرى بقيمة 500 ألف دينار )2000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا( وجائزتني بقيمة 250 ألف 
دينار لكل منهما )2000 دينار شهريا على مدى 
250 ش����هرا( مما ميثل دخال ثابتا مستمرا على 

مدى أكثر من عشرين عاما. 

»دانة الخليج« تعلن أسماء 
10 فائزين في السحب الـ37 

2.1 مليون دينار 
أرباح »الخليج للزجاج«

حققت شركة اخلليج لصناعة الزجاج أرباحا بقيمة 2.1 مليون دينار 
بربحية للسهم الواحد بلغت 56.88 فلسا في 30 سبتمبر للعام احلالي 
مقارنة ب� 3.161 ماليني دينار بربحية للسهم 82.38 فلسا للفترة ذاتها 
من العام املاضي. وورد على موقع س����وق الكويت لألوراق املالية ان 
الش����ركة أفادت في بيان لها بان إجمالي حقوق املساهمني بلغ 12.562 
مليون دينار مقارنة ب� 11.635 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 
املاض����ي. وأوضحت الش����ركة ان إجمالي املوج����ودات بلغ 16 مليون 
دينار في حني بلغ إجمالي املطلوبات 3.460 ماليني دينار، كما في 30 
سبتمبر املاضي مقارنة بإجمالي مطلوبات بلغت 4.274 ماليني دينار 

في الفترة املماثلة من 2009.

أجرى بنك اخلليج في 17 أكتوبر اجلاري السحب األسبوعي السابع 
والثالثني حلساب الدانة معلنا بذلك عن أسماء 10 فائزين يحصل كل منهم 
على جائزة قدرها 1000 دينار وهم كاآلتي: عبد الرؤوف محمد جاسم 
عبدالسالم، سرينيفاسا راو شيالال، وجيه أنيس عبدالفتاح، عالء الدين 
احمد محمود احمد، مبارك دغمي مخلف املويزري، سعود دياب عبيد 
سرهان، مجيد سلمان علي مبارك، اصغر علي نوري بركات الفوري، 

شيخ نياب رسول فالي، وعبدالرحمن حاجي علي احمد املهدي.
ويش���جع بنك اخلليج اجلميع على أن يفتحوا حس���اب الدانة أو 
يضاعفوا إيداعاتهم كي تزداد فرصهم ويحالفهم احلظ في ربح سحب 

مليونير الدانة، علما أن آخر موعد لذلك هو 31 اجلاري.
ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح حساب الدانة وهو 200 
دينار للتأهل ودخول السحوبات األسبوعية ربع السنوية والسنوية 

تلقائيا.
كما يتميز حس���اب الدانة من بنك اخلليج بأنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرصا متعددة للفوز، فهو يش���جع العمالء أيضا على 
توفير امل���ال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت مدة بقائه في احلس���اب 

زادت الفرص املتاحة للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا العديد من اخلدمات املتميزة منها خدمة 
»بطاقة الدانة لإليداع احلصري« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة »احلاسبة« التي متكن 

عمالء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.


