
اقتصاد10 alwasat.com.kw

بحضور السفير املصري لدى دولة الكويت 
ط��ارق القوني تنطلق في متام اخلامسة من 
عصر ال��ي��وم اخلميس امل��واف��ق 22 فبراير 
اجل���اري أنشطة وفعاليات م��ع��رض عمار 
يا مصر في دورت��ه التاسعة عشرة ب��إدارة 
الشركة املتحدة للتسويق وتنظيم املعارض 
UNIEXPO بالتعاون مع شركة عمار يا 
مصر لتنظيم املعارض والتسويق العقاري 
وذل���ك بحضور حشد كبير م��ن املدعوين 
واملهتمني باالستثمار العقاري حيث يقام 

املعرض بفندق ميلينيوم الساملية.
وتضم قائمة الشركات املشاركة باملعرض 
مجموعة م��ن اكبر واع���رق ش��رك��ات العقار 
والتسويق املصرية حيث انضمت للمعرض 
ك��ل م��ن :  )الشرقيون للتنمية العمرانية 
– م��ع��م��ار امل��رش��دي – مجموعة م��ط��ورى 
هليوبوليس – فرست لالنشاء والتعمير 
– الفرات لالستثمار العقاري – جراند بالزا 
لالستثمار السياحي والعقاري – ابن سينا 
للفنادق والقرى السياحية – بريدج للتنمية 
العقارية – أم��الك مصر العاملية للتنمية 
واالستثمار العقاري – أرك��ان العقارية – 
بروجيت – مجموعة تبارك القابضة – معمار 
للتطوير ال��ع��ق��اري وادارة امل��ش��روع��ات – 
الديوان العقارية – سمارت هاوس لالستثمار 
العقاري – املنارة للتنمية العقارية – تطوير 

الدارة امل��ش��روع��ات – ال��ك��رم��ة لالستثمار 
العقاري – تعمير لالنشاءات – نيو تاورز 
ج��روب لالستثمار والتطوير ال��ع��ق��اري – 
السالم لالنشاء والتنمية العقارية – احلكيم 
للتعمير – الديار للتعمير – مجموعة املركز 
العاملي – الرواد العقارية – املصرية العربية 
للمباني احلديثة والتعمير- اي��ه ام جي 

العقارية – مجموعة كوارتز العقارية(.
فيرست جروب

والزال��ت تتوالى املشاركات حيث انضمت 
لقائمة املشاركني مجموعة فيرست جروب 
حيث ص��رح رئيس مجلس ادارة الشركة 
املهندس بشير مصطفى انه استكماال خلطة 
الشركة التسويقية جاء ق��رار املشاركة في 
معرض عمار يامصر حيث تستعرض الشركة 
مشروعها الرئيسي في الوقت الراهن وهو 
كمبوند حدائق ال��س��ادس من اكتوبر حيث 
قامت الشركة بتسليم مرحلتني من مراحل 
املشروع خالل الفترة املاضية وتتطلع لتسليم 

باقي املراحل خالل الفتره املقبله,
وعن عمليات احلفر والبناء في املشروع 
اكد املهندس بشبر مصطفى ان الشركة تسير 
وفق اخلطه املوضوعه مما يضاعف من ثقة 
عمالء الشركة, كما حت��رض الشركة على 
تقدمي افضل اخلدمات لعمالئها وتتيح لهم 
فرصة املتابعه احلية ملراحسير املشروع 

وذلك لطمأنتهم على سير العمل .
وم��ن املقرر تسليم امل��ش��روع كامال خالل 
اربعة سنوات ويضم املشروع اكثر من 13 
الف وحدة سكنية تتنوع مساحاتها لتلبية 
جميع متطلبات السوق ويضم املشروع نادي 
اجتماعي ومساحات خضراء تغطي 65 % من 
مساحة املشروع, وجراجات خاصة للمالك 
وح��راس��ة ال��ى ج��ان��ب وج���ود م��ول جت��اري 

متكامل.
واختتم املهندس بشير تصريحاته معلنا 
بدء الشركه في دراسة عدة مشاريع في الوقت 

الراهن خلدمة اكبر شريحة من العمالء.
اركان العقارية

وانضمت كذلك للشركات املشاركة شركة 
ارك��ان وه��ي واح��دة من الشركات العقارية 
ال��رائ��دة في مصر حيث غ��ذت امل��دن اجلديدة 
مبشروعات ذات مواصفات عاملية استطاعت 
استقطاب احل��ي��اة لهذه امل��دن وخلق مناخ 
اس��ت��ث��م��اري وسكني ج��دي��د, وسعيا وراء 
اكتمال احللم في التوسع في امل��دن اجلديده 
واعمارها دخلت الشركه في حتالفات مع 
كبرى الشركات احمللية والعاملية لتبادل 
اخلبرات وذلك ملاتضفية اركان من تصميمات 
هندسية وفنية على اعلى مستوى تترك 
بصمة في كل مشاريعها , وم��ن امل��دن التي 

ال��ق��ت ارك����ان ال��ض��وء عليها هيليوبولس 
اجل��دي��ده, وال��ق��اه��ره اجل��دي��ده ,وال��ع��ب��ور, 
وم��ن مشروعاتها مشروع ديكوريت مول, 
وم��ش��روع ميديكال ديسنينشن,ومشروع 
اليجانتري مول,ومشروع اوزون,وبيزنس 
بلس,ونورث بلس,ومن املشاريع السكنية 
كمباوند الكوربه هايتس,ومشروع كوربنتا 

ريزورت,ومشروع جولد يارد.
بروجيت للتنمية 

وق���د اع��ل��ن ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة 
ب��روج��ي��ت م��ص��ر امل��ه��ن��دس م��ه��اب فهمي 
مشاركة الشركة باملعرض وقال ان بروجيت 
شركة رائ��دة في مجاالت االنشاء والتعمير 
واالستثمار العقاري داخل جمهورية مصر 
العربية, وق��ال ان الشركة ومنذ انشائها 
تهدف ال��ى تقدمي مفهوم جديد ومتطور في 
سوق االنشاء والتعمير في مصر, وق��ال ان 
الشركة تسعى لتقدمي منوذج ناجح ومختلف 
لتقدمي اص��ول عقارية على درج��ة عالية من 
اجلوده والرفاهية لتساهم في تلبية الطلب 
الدائم واملتزايد على سوق العقارات في داخل 

مصر.
وق��ال ان الشركه تتنوع ف��ي مشاريعها 
حيث لديهم مشروع سنترو وهو اكبر مول 
اداري جت���اري بالقاهره اجل��دي��ده وهناك 

سعي للدخول الى السكن الفندقي والسياحي 
الفندقي في سهل حشيش بالغردقة.

 معمار للتطوير العقاري
ي��ق��ول رئ��ي��س مجلس ادارة ش��رك��ة معمار 
للتطوير العقاري السيد محمد صبحي اخلولي 
ان الشركه ق��ررت املشاركه باملعرض لتقدمي 
مشاريع السكن الراقي  ل��رواد املعرض ,وقال 
ان معمار صاحبة اكثر من 200 مشروع مقام 
ومايزيزد عن 2470 وح��ده عقارية في املدن 
العمرانية اجلديده , ومن اهداف الشركة تسليم 
مشروعات جذابة باثمان معقوله وجوده عالية, 
وحت��رص الشركه على مواكبة املتغيرات في 
السوق العقاريه واحملليه والدوليه, الة جانب 
حتقيق ارب��اح مادية من اجل املستثمرين, كما 
تهدف الشركه الى املساهمه في جتميل ميادين 
القاهره اجلديده واملشاركة بتجميل امليادين 

مبجسمات وطنية واجتماعية ودينيه. 
تطوير إلدارة املشروعات 

وقد اكدت مشاركتها باملعرض تطوير إلدارة 
املشروعات )العمار لالستثمار( التي تقف في 
مصاف اق��وى شركات االستثمار العقاري في 

مصر بفضل ما متلكه من خبرات وامكانيات.
والعمار هي الوكيل احلصري في الكويت 
والسعودية لشركة ريل مارك احدى الشركات 
التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير 

التابعة ل���وزارة قطاع االع��م��ال ال��ع��ام, وهي 
املسوق احلصري لكافة املشاريع العقارية 
اململوكة للشركات التابعة للشركة القابضة 

داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
وتقول املدير التنفيذي لشركة عمار الدكتورة 
جيهان املتولي ان الشركة انتقت افضل املشاريع 
العقارية التي تسوقها ريل مارك لعرضها في 
السوق العقاري الكويتي حيث تستعد الشركة 
لعرض وح��دات سكنية ومصيفية مبساحات 
متنوعه تتناسب م��ع ك��اف��ة االذواق بجودة 
عالية وتسهيالت كبيرة, حيث تستعرض 
الشركة مشاريع شركة مصر اجلديدة لالسكان 
والتعمير في مناطق شيراتون مبصر اجلديدة 
وك��ذل��ك مدينة هيليوبولس اجل��دي��دة, كمات 
ستعرض مشاريع ش��رك��ة النصر لالسكان 

والتعمير مثل كمبوند 2020 مبدينة 6 اكتوبر.
ه��ذا ويفتح املعرض أب��واب��ه: اخلميس 22 
فبراير : 5 مساء واجلمعة 23 فبراير  : من 3 
عصرا حتى 10 مساء والسبت 24 فبراير  : من 
12 ظهرا حتى 10 مساء واألحد 25 فبراير   : من 

12 ظهرا حتى 10 مساء .

بحضور السفير املصري لدى الكويت

19 انطالق أنشطة معرض عمار  يا مصر في دورته الـ 

لتمويل جزء من عمليات البناء والصيانة ملبنى الركاب اجلديد

»ليماك«  توقع اتفاقية تسهيالت ائتمانية
249.2 مليون دينار  مببلغ 

عمرو �شيخ العرب

وق��ع��ت ش��رك��ة ل��ي��م��اك, والتي 
تقوم بإنشاء مبنى الركاب اجلديد 
في مطار الكويت الدولي )املبنى 
2(, اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
مشتركة مببلغ قدره 249.2 مليون 
دينار كويتي مع أكبر مصرفني 
كويتيني وهما بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي, وذل��ك 
لتمويل جزء من عمليات البناء, 
والتأثيث والصيانة ملبنى الركاب 

اجلديد في مطار الكويت الدولي.
ومبوجب ه��ذه االتفاقية, فإن 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ه��و بنك 
م��س��ؤول ع��ن ال���ق���رض, ووك��ي��ل 
الدائنني والتأمني واحلسابات, 
وبيت التمويل الكويتي هو بنك 
م���س���ؤول ع���ن ال���ق���رض ووك��ي��ل 
املرابحة املنتدب لالستثمار. وبهذا 
التوقيع فإن كال البنكني على حدة 
سيقومان بتمويل مبلغ وق��دره 
124.6 مليون م��ن أج��ل متويل 
أعمال البناء ملبنى الركاب اجلديد 
في مطار الكويت الدولي وال��ذي 
يتم بناؤه من قبل شركة ليماك, 
احلائزة على جوائز عاملية عن فئة 
الشركات املقاولة. وقد مت تصميم 
املبنى اجلديد ليستوعب حوالي 
25 مليون مسافر في العام وأن 
يتعامل مع جميع أنواع الطائرات 

من خالل 51 بوابة ومدرج.
ق��ام بتوقيع االتفاقية ك��الً من 
رئ��ي��س مجلس إدارة مجموعة 
ش��رك��ات ليماك القابضة نيهات 
أوزدام��ي��ر, ورئيس مجلس إدارة 
بنك الكويت الوطني ناصر مساعد 
الساير, ورئيس مجلس إدارة بيت 
التمويل الكويتي حمد عبداحملسن 
املرزوق. وقد حضر حفل التوقيع 
س���ع���ادة س��ف��ي��رة اجل��م��ه��وري��ة 
التركية لدى الكويت عائشة هالل 
سيان كويتك, والوفد املرافق لها, 
باإلضافة إلى الرؤساء التنفيذيني 
وأع��ض��اء مجلس إدارة ك��اًل من 
ش��رك��ة ليماك ال��ك��وي��ت, وشركة 
ليماك القابضة, وبنك الكويت 
الوطني وبيت التمويل الكويتي, 
إض���اف���ة إل����ى وزارة األش��غ��ال 

الكويتية.
تضّمن حفل التوقيع عرضاً 
تقدميياً م��ن قبل مجلس إدارة 
مجموعة شركات ليماك القابضة 
أوزدم��ي��ر, كشف من خالله أبرز 
ت��ط��ورات أع��م��ال البناء اجلارية 
في مشروع مبنى الركاب اجلديد. 
كما أعلن أوزدامير عن بدء تشييد 
البنية الفوقية, وتفويض بناء 
أكبر مصنع للحديد واخلرسانات 
ف��ي املنطقة, إض��اف��ًة إل��ى إع��داد 
عمليات مصنع  أق���واس مسبقة 

الصب, وأيضاً جتهيز 33 رافعة 
برجية معدة للتعبئة بسعة رفع 

تصل إلى 100 ألف طن.
وق��د ق��ال رئيس مجلس إدارة 
مجموعة شركات ليماك القابضة 
نيهات أوزدام��ي��ر: »إن��ن��ا سعداء 
وف��خ��ورون ج��داً في شركة ليماك 
ب��أن نكون الشركة املسؤولة عن 
بناء مبنى الركاب اجلديد في مطار 
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي, ه��ذا امل��ش��روع 
الضخم وبوابة العبور اجلديدة 
لدولة الكويت. وإن حفل التوقيع 
الذي يجمعنا اليوم يعكس قدرتنا 
على العمل مع املؤسسات املالية 
الدولية في مشروع ضخم كهذا 
تقوم به شركة تركية خارج تركيا 
مما يعكس قدرة البنوك الكويتية 
وريادتها في متويل مشاريع البنية 
التحتية الضخمة. وإن توقيع 
هذه االتفاقية هو خطوة مهمة جداً 
في عالقاتنا القوية والدائمة مع 
الكويت التي ننفذ بها باإلضافة إلى 
املطار العديد من مشاريع البنية 
التحتية. إننا اليوم نؤطر ملستقبل 

زاخر بالعالقات واملصالح املتبادلة 
مع الكويت, ونأمل املزيد من التقدم 
لهذه العالقات الثنائية الطموحة 
وأن مت��ت��د ال��ع��الق��ات املشتركة 
وال��ت��ع��اون املثمر ب��وج��ود القوة 
املالية الكويتية وق��درة الشركات 
ال��ت��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��األع��م��ال 

التجارية الناجحة.«
وأع���رب رئ��ي��س مجلس ادارة 
بيت التمويل الكويتي »بيتك«, 
ح��م��د ع��ب��د احمل��س��ن امل����رزوق عن 
س���روره ف��ي املشاركة ف��ي متويل 
بناء مشروع مبنى الركاب اجلديد 
أو امل��ط��ار اجل��دي��د ال���ذي يعتبر 
ايقونة بني مشاريع املطارات في 
ال��ع��ال��م, حيث سيخدم نحو 25 
مليون مسافر سنويا, وسيصمم 
على مساحة 708 آالف م2 ليشكل 
اضافة ملشاريع البنية التحتية في 

الكويت.
وأشار امل��رزوق الى أن »بيتك« 
س��اه��م مب���د خ��ط��وط ائ��ت��م��ان��ي��ة 
مل��ش��روع امل��ط��ار/ مبنى ال��رك��اب 
2 بتمويل ق��دره 124.6 مليون 

دينار, انطالقا من دوره الرائد في 
دع��م االقتصاد الوطني ومتويل 
امل��ش��روع��ات الضخمة ومساندة 
خطة التنمية, حيث أن األدوات 
االس��ت��ث��م��اري��ة اإلس��الم��ي��ة التي 
يقدمها البنك ترتكز على تقدمي 
احللول التي تتماشى ومتطلبات 
العمالء, وتعكس ري��ادة »بيتك« 
ف��ي صناعة التمويل االس��الم��ي 
عامليا, والتميز في تقدمي منظومة 
متكاملة من اخل��دم��ات املصرفية 
والتمويلية ضمن أداء مهني رفيع 
املستوى وخبرة عريقة امتدت ل� 

4 عقود.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك 
الكويت الوطني ناصر مساعد 
ال��س��اي��ر: »يسعدنا اختيار بنك 
الكويت الوطني ليكون قائداً في 
صفقة متويل وترتيب التسهيالت 
االئتمانية ملشروع مبنى الركاب 
اجلديد في مطار الكويت الدولي, 
األم��ر ال��ذي يعكس سعي والتزام 
الوطني بقوة ليكون أفضل شريك 
لكبرى شركات املقاوالت العاملية, 

وخصوصاً في املشاريع الكويتية 
ال��ت��ي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه��ا م��ل��ي��ارات 
الدوالرات. إن شراكة بنك الكويت 
الوطني مع شركة »ليماك« لم تبدأ 
من اليوم, بل تعود فعلياً إلى مايو 
من العام 2016, عندما وقّع بنك 
الكويت الوطني مع بيت التمويل 
الكويتي اتفاقية تعاون وأصدرا 
سند ض��م��ان حسن األداء نيابة 
عن »ليماك«, في مشروع مبنى 
الركاب اجلديد في مطار الكويت 
الدولي. وط��وال الفترة السابقة, 
قدّمنا كل ما يلزم من دعم مصرفي 
يومي لصالح شركة ليماك, ومع 
دخول املشروع اآلن أعتاب مرحلة 
حاسمة من التنفيذ, ال يسعنا إال 
أن نشعر بسعادة عارمة ونحن 
نساهم في إب��رام وتوقيع عقد مع 
»ليماك« تصل قيمته إلى 249.2 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي, لتوفير 
التسهيالت املصرفية اإلضافية 
التي تتضمن الضمانات البنكية, 
وخطابات االعتماد, ورأس املال 

العامل.«

Ooredoo تطلق
StarGo جلمع نقاط »جنوم«

أعلنت Ooredoo  الكويت 
 StarGo ع��ن إط��الق��ه��ا ل��ع��ب��ة
على أج��ه��زة ال��ه��وات��ف الذكية, 
وه���ي لعبة خ��اص��ة ببرنامج 
م��ك��اف��آت جن����وم, وال���ت���ي تعد 
أول لعبة تطلقها ش��رك��ة في 
الكويت تستخدم تكنولوجيا 
 Augmented( الواقع املعزز
Reality(. تتوفر اللعبة على 

.Android �وال iOS �أجهزة ال
متنح اللعبة للعمالء فرصة 
احل��ص��ول على ن��ق��اط م��ن خالل 
التجول في مختلف مناطق دولة 
الكويت وزي��ارة أماكن محددة, 
ويستطيع العمالء استبدال هذه 
النقاط مع خدمات تتناسب مع 
احتياجاتهم من أي من الشركاء 
ومزودي اخلدمات ضمن برنامج 

مكافآت جنوم.
 Ooredoo وق����د أع��ل��ن��ت
ال��ك��وي��ت ف��ي وق���ت س��اب��ق عن 
إطالقها برنامج مكافآت جنوم 
بحلته اجلديدة. ويقدم البرنامج, 
ال���ذي يضم ال��ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا 
احلصرية واملميزة, بالتعاون 
م��ع أف��ض��ل م����زودي اخل��دم��ات 
والعالمات التجارية في مجال 
امل��وض��ة وامل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق 
وش��رك��ات ال��ط��ي��ران واخل��دم��ات 
وغيرها. االشتراك في البرنامج 
 Ooredoo م��ت��اح لكل ع��م��الء
مجاناً عن طريق موقع البرنامج 
nojoom. اإلل���ك���ت���رون���ي

ooredoo.com.kw
بإمكان العمالء استخدام موقع 
البرنامج الستبدال نقاطهم بكل 
مرونة خلدمات منوعة بتنوع 
احتياجات العميل, حيث توجد 

قسائم شرائية من أفضل محال 
األزي��اء ومراكز الترفيه لألطفال 
وامل��ط��اع��م وال��ف��ن��ادق وخطوط 
ال���ط���ي���ران, وم���ح���ال ال��ت��ج��زئ��ة 
وامل��راك��ز التجارية, باإلضافة 
إل���ى ع���ي���ادات صحية وم��راك��ز 
ري��اض��ي��ة وغ��ي��ره��ا. ك��م��ا توفر 
Ooredoo من خ��الل تطبيقها 
املجاني للهواتف الذكية لوحة 
حتكم ج��دي��دة خاصة ببرنامج 
جنوم للمكافآت, ميكن للعميل من 
خاللها استبدال النقاط بقسائم 
خدمات من أي من شركاء برنامج 
جنوم للمكافآت, أو حتويل نقاط 
ألي مشتركني آخرين أو التبرع 
بالنقاط لصالح برنامج الغذاء 

العاملي.
وي���ع���د إط������الق ال��ت��ط��ب��ي��ق 
 StarGo الرسمي املطور ولعبة
 Ooredoo اس��ت��ك��م��االً خل��ط��ة
الهادفة للتحول الرقمي, متاشياً 
م���ع من���ط اس���ت���خ���دام ال��ع��م��الء 
وتبنيهم للتكنولوجيا احلديثة, 
ح��ي��ث ي��س��ت��ط��ي��ع ال��ع��م��الء من 
خ��الل التطبيق القيام بالعديد 
من العمليات األساسية حسب 
احتياجاتهم أينما ك��ان��وا, دون 
وس���ط���اء, ح��ي��ث ي��ت��م تسجيل 
دخول العمالء على لوحة التحكم 
اخلاصة بحسابهم تلقائياً دون 
احلاجة إلدخ��ال أي بيانات عن 

.ooredoo طريق شبكة

Ooredoo مقر شركة  

عقب توقيع االتفاقية
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مـــــــــــصـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــى:  نـــــــــســـــــــيـــــــــر وفـــــــــــــــــــــق اخلـــــــــــــطـــــــــــــة املــــــــــــــوضــــــــــــــوعــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــضـــــــــــاعـــــــــــف مــــــــــــــــن ثـــــــــــقـــــــــــة عـــــــــــــمـــــــــــــالء الـــــــــشـــــــــركـــــــــة

جــــــــديــــــــدا اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــا  مــــــــنــــــــاخــــــــا  وتــــــــخــــــــلــــــــق  عــــــــاملــــــــيــــــــة  مـــــــــــواصـــــــــــفـــــــــــات  ذات  مبـــــــــــشـــــــــــروعـــــــــــات  املــــــــــــــــــــدن  تــــــــــغــــــــــذي  أركــــــــــــــــــــــــان 

فــــــــــهــــــــــمــــــــــي: الـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة تــــــــــــهــــــــــــدف إلـــــــــــــــــــى تــــــــــــقــــــــــــدمي مــــــــــفــــــــــهــــــــــوم جــــــــــــديــــــــــــد فــــــــــــــي ســـــــــــــــــــوق اإلنــــــــــــــــشــــــــــــــــاء والـــــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــر مبـــــصـــــر

عـــــــقـــــــاريـــــــة  وحـــــــــــــــــــــدة   2470 عـــــــــــــن  يـــــــــــزيـــــــــــد  ومـــــــــــــــــا  مـــــــــــــشـــــــــــــروع   200 مـــــــــــــن  أكـــــــــــثـــــــــــر  صـــــــــاحـــــــــبـــــــــة  مـــــــــعـــــــــمـــــــــار  اخلـــــــــــــــولـــــــــــــــي: 

املــــــــــــتــــــــــــولــــــــــــي: انــــــــتــــــــقــــــــيــــــــنــــــــا أفــــــــــــضــــــــــــل املــــــــــــشــــــــــــاريــــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــاريـــــــــــة لــــــــعــــــــرضــــــــهــــــــا فــــــــــــــي الــــــــــــــســــــــــــــوق الــــــــــــعــــــــــــقــــــــــــاري الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــي

ائــــتــــمــــانــــيــــة  تـــــســـــهـــــيـــــالت  ديــــــــنــــــــار  مــــــلــــــيــــــون   124.6 املــــــــــــــــــــــرزوق: 
مــــــــــــن »بــــــــــيــــــــــتــــــــــك« لـــــــــــ»لــــــــــيــــــــــمــــــــــاك« إلجنــــــــــــــــــــاز مــــــــــــشــــــــــــروع املــــــــطــــــــار

VIVA تختتم عرض »امسح واربح« غدًا 
اجلمعة مع جوائز قّيمة في فرعيها باألفنيوز 

تختتم ش��رك��ة االت��ص��االت 
الكويتية VIVA, عرض “امسح 
واربح” ضمن مجموعة عروض 
شهر فبراير التي أطلقتها مؤخراً 
ت��زام��ن��اً م��ع االح��ت��ف��ال باألعياد 
الوطنية, في فرعيها في مجمع 
األفنيوز غداً اجلمعة  23 فبراير, 

لألسبوع الثالث على التوالي.
وش��ه��د ف��رع��ي VIVA في 
مجمع األفنيوز خالل األسبوع 
األول والثاني إقباالً كثيفاً من 
 VIVA قبل العمالء على عرض
الشيق ال���ذي مينحهم كوبون 
“امسح واربح” عند اإلشتراك 
ب��إح��دى ب��اق��ات ال��دف��ع اآلج��ل 
للمكاملات أو اإلن��ت��رن��ت للفوز 
ب��واح��دة م��ن اجل��وائ��ز الفورية 
املميزة من دراج��ات دفع رباعي 

ATV وشاشات تلفاز وأجهزة 
ذكية. 

ي��ذك��ر أن ه���ذا ي���وم اجلمعة 
األخ��ي��ر خ���الل ش��ه��ر ف��ب��راي��ر, 

 VIVA حيث سيكون ع��م��الء
على موعد مع أق��وى العروض 
واجلوائز في فرعيها في مجمع 

األفنيوز.

VIVA شعار شركة 


