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سكوت جيغنهامير

في إط���ار جهودها احلثيثة 
الى تس���هيل عملية  الرامي���ة 
االتصال وتوفير أقصى مقدار من 
الراحة، أعلنت الشركة الوطنية 
لالتصاالت عن اطالق خدمة باقات 
»In Touch« لعمالء الدفع اآلجل، 
حيث تشمل كل باقة مجموعة 
من الدقائ���ق احمللية باإلضافة 
إلى 30 دقيقة دولية مجانا كل 
شهر إلى البلد الذي يختارونه، 
وبفضل هذه اخلدمة احلصرية، 
اصبح في إمكان عمالء الشركة 
أن يبقوا على تواصل دائم مع 
أحبائهم وكل هذا لقاء أس���عار 
مميزة جدا. وفي هذا اإلطار، قال 
املدير العام والرئيس التنفيذي 
للشركة س���كوت جيغنهامير: 
»يس���رنا أن نكون املزود األول 
لالتصاالت الذي يبادر الى إطالق 

»InTouch« في السوق«.
وأضاف: »إننا في الوطنية، 
نحرص دوما على تقدمي خدمات 
متت���از باحلصري���ة والتف���رد 
واجلودة العالية، كما اننا نصمم 

الش���هرية. فبإمكان العمالء أن 
يس���تفيدوا م���ن 150 الى 1200 
دقيقة محلية، باالضافة إلى 30 
دقيقة من املكاملات الدولية كل 
ش���هر، وذلك تبعا لباقة الدفع 

املنتقاة.
واشار الى ان احلصول على 
هذه اخلدمة أمر في غاية السهولة، 
فبعد أن يتم االشتراك في إحدى 
الباقات املتاحة ما على العميل إال 
ارسال * إلى الرقم 789 متبوعا ب� 
* ثم رمز البلد يليه #، فمثال إذا 
مت اختيار لبنان يتوجب إدخال 
البيانات كالتالي * 789 * 961 # 
وسيتم اس���تالم رسالة تفعيل 
للبلد الذي مت اختياره وحينها 

يجب الرد بارسال رقم)1(.
 »InTouch« اجلدير بالذكر أن
خدمة تتيح التواصل في البلدان 
العربية  اململكة  التالية: مصر، 
السعودية، الفلبني، ايران، الهند، 
باكستان، سورية، بنغالديش، 
الوالي���ات املتح���دة،  لبن���ان، 

بريطانيا، واألردن.

خدماتنا اجلديدة بشكل يجعلها 
تلبي متطلبات وأهداف محددة. 
مع إط���الق »InTouch« بات في 
بالفوائد  التمتع  إمكان عمالئنا 
احمللي���ة والعاملي���ة التي تلبي 

حاجاتهم«.
ولفت الى انه بإمكان العمالء 
اختيار واحدة من باقات الدفع 
الث���الث الت���ي حتت���وي على 
مميزات محلي���ة ودولية وذلك 
تبعا حلاجاته���م ومتطلباتهم 

»InTouch« عبر خدمة

»الوطنية« تقدم لمشتركيها 30 دقيقة 
من المكالمات الدولية مجانًا

»المتحد« يعلن الفائزين في السحب 
األسبوعي على جوائز »الحصاد اإلسالمي«

الفائز سائد عثمان يتسلم الشيك من طارق الشويرد

البنك األهلي املتحد  أعلن 
الفائزين في السحب  أسماء 
األسبوعي حلساب »احلصاد 
االسالمي« الذي أجري في 16 
يونيو اجل���اري، حيث فاز: 
سائد عثمان ابراهيم باجلائزة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 20 
ألف دينار، كما فاز أيضا كل 
م���ن العمالء: محم���د جعفر 
محسن التاجر، علي إبراهيم 
عبدالرسول علي، سعيد رضا 
علي، سيف الدين صالح عوض 
وإحسان عبداحلسني عباس 
قناطي، بجوائز نقدية قيمة 

كل منها 1000 دينار.
ويع���د حس���اب احلصاد 
االس���المي من أكبر حسابات 
التوفير في املنطقة وينفرد 
الكبيرة باالضافة  بعروضه 
الى انه حساب اجلوائز الوحيد 
املتوافق مع أحكام الشريعة 
االس���المية حي���ث يقدم في 
موسمه اجلديد 6000 جائزة 
نقدية يبلغ 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. 
كما يتم السحب كل 3 أشهر 
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 
مس���تمرا على مدى أكثر من 

عشرين عاما.
ويقدم حس���اب احلصاد 
االسالمي جوائز أسبوعية على 
مدار الع���ام من بينها جائزة 
أس���بوعية كبرى بقيمة 20 
الى جانب خمس  ألف دينار 
جوائز أخرى بقيمة ألف دينار 
لكل منها، ويتميز احلس���اب 
أيضا بجوائ���ز الوالء، حيث 
يتمت���ع كل عمي���ل يحتفظ 
برصيد ألف دين���ار أو أكثر 
في احلس���اب بفرص مميزة 
للف���وز بواحدة من  اضافية 
الربع سنوية  مئات اجلوائز 
باجمالي 500 ألف دينار لكل 

الربع  سحب من السحوبات 
سنوية التي جترى طيلة فترة 
البرنامج والتي تعتمد قيمة 
كل جائزة منه���ا على مبلغ 
الرصيد احملتفظ به في حساب 
احلصاد االسالمي، مما يعني 
فرصا هائلة ومستمرة للفوز 
بجوائز نقدية قيمة بانتظار 

عمالء احلساب املميزين.
وتأتي هذه اجلوائز انطالقا 
من رؤي���ة البنك املتمثلة في 
أن يعود التوفير في حساب 
احلصاد االسالمي على عمالء 
البنك الك���رام بجوائز كبرى 
وفرص متعددة تس���هم في 
اح���داث تغيير رئيس���ي في 
حياتهم وحتقي���ق أحالمهم 

الشخصية واألسرية.

في معظم الجمعيات التعاونية واألسواق المركزية

»األولى لتسويق الوقود« تطرح 
بطاقات التعبئة »أولى كارد«

أعلنت الش����ركة األولى لتسويق الوقود أن بطاقات تعبئة الوقود 
»أولى كارد« متوافرة اآلن في معظم اجلمعيات التعاونية واألسواق 
املركزية. وبهذه املناس����بة صرحت مدي����رة العالقات العامة واإلعالم 
بالشركة نوال الدرويش بان الشركة األولى لتسويق الوقود بالتعاون 
مع شركة بترونت، قامت بتوفير هذه البطاقات باجلمعيات التعاونية 
داخل األسواق املركزية التالية: »ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية، 
القادسية، ضاحية علي السالم، الصباحية، الرقة، جابر العلي، هدية، 
الظهر، الفروانية، الس����املية، مشرف س����وق مشرف وفرع خدمة 24 
وفرع قطعة 7، الرميثية الس����وق الرئيس����ي وفرع البدع، اجلابرية 
الس����وق املركزي 1 + 2 وفرع 9، العارضية 1 + 2، خيطان الرئيسي 
وفرع صبحان، العمرية والرابية، جنوب السرة الشهداء، الصليبخات 
والدوحة وسوق القيروان«. وقالت الدرويش ان هذه البطاقات من فئة 
20 - 30 دينارا لألفراد فقط أما بالنس����بة للشركات والوزارات فيتم 
بيع البطاقات مباشرة من الشركة األولى املقر الرئيسي � برج الزمردة 
1800111 أو من شركة بترونت � برج دار العوضي 1831111.  وتستخدم 
»أولى كارد« بجميع محطات األولى للوقود ومن مميزات هذه البطاقات 
انها توفر للعميل الس����رعة والدقة والتنظيم في عملية السداد ومن 
مميزاتها كذلك أنها أداة عصرية وحديثة للسداد االلكتروني تتناسب 

مع متطلبات السوق احمللي.

بطاقة التعبئة اجلديدة »أولى كارد«

قال بيان لسوق الكويت لألوراق املالية ان مجلس 
ادارة ش���ركة بوبيان للبتروكيماويات »بوبيان ب« 
س���يجتمع اليوم االثنني، وذلك من اجل من���اقش���ة 

البيان���ات املالي���ة الس���نوية للس���نة املنتهية في 
.2010/4/30

وبناء على طلب الشركة، ونظرا لكون االجتماع 

خالل س���اعات التداول فإنه س���يتم إيق���اف أسهم 
الش���ركة عن التداول الي��وم حل���ني ورود نت���ائج 

اجتم��اع مج��لس اإلدارة.

إيقاف تداول »بوبيان للبتروكيماويات« اليوم


