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لقاء الراي

9:45 مساًء

لقاء خاص مع رئيس مجلس األمة السابق

النائب أحمد السعدون 

حوار شامل حول 
الساحة المطروحة على  القضايا  مختلف 
بوفتين تقديم: عبدالله 

 أعلن بنك اخلليج عن اجراء السحب األسبوعي 
العاشر حلساب الدانة، في ١٣ اجلاري معلنا بذلك عن 
أسماء ١٠ فائزين يحصل كل منهم على جائزة قدرها 
١٠٠٠ دينار، وهم كالتالي: سيرين فازا راو تشيالال، 
مروان ابراهيم يوسف شيشان، ناشدة فياض خليف 
غدير العنزي، فهد عيد عطية مهال، طالب يوسف علي، 

عزيز حاجية الواكا، عدنان احمد اسماعيل العنزي، 
حذام علي أحمد الفريح، أحمد عبدالرحيم جاســــم 
احلمداني، وجناة محمد عبداهللا اجلعفر. وشجع البنك 
اجلميع على فتح حســــاب الدانة أو زيادة اإليداعات 
ممن لديهم حساب الدانة، لتزداد فرصهم ويحالفهم 

احلظ في ربح السحب األسبوعي.  

الوطنية  الشـــركة   أعلنت 
انهـــا توفر حاليا  لالتصاالت 
لعمالئها احدث باقة من العروض 
اخلاصة باالنترنت على الهاتف 
 ،Net-on-Phone عبر خدمـــة
والتـــي متكنهم مـــن االتصال 
وبسهولة مع االصدقاء والعمل 
وقتما شـــاءوا وأينمـــا كانوا. 
وقالت الشركة في بيان صحافي 
انه في إطار خططها الطموحة 
الهادفة الـــى توفير كل جديد 
لعمالئها في عالم تكنولوجيا 
االتصاالت، فانها توفر سرعات 
عالية لالنترنت تصل الى ٧٫٢ 

 أعلنت شركة «إيفا» للخدمات 
االستشارية عن اختيارها للوكالة 
اإلقليمية حللول التسويق «بي 
بي جي» للقيام بأعمال الدعاية 
العامـــة اخلاصة  والعالقـــات 
مبجموعة شركات إيفا، وذلك ملا 
تتمتع به مجموعة «بي بي جي» 
من خبرة مع مجموعة متنوعة 
من الشـــركات املتميـــزة، التي 
تشمل شركات مالية، عقارية، 
جتارة التجزئة وقطاعات الترفيه 

في الكويت واملنطقة. 
  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
اإلدارة إليفا للخدمات  مجلس 
االستشارية حامد محمد العيبان 
في تصريح صحافي، ان إدارة 

حـــني وصوله احلـــد االقصى 
الستخدام اخلدمة.

  وتعليقا على الباقة اجلديدة، 
صـــرح مديـــر إدارة العالقات 
العامة عبدالعزيز البالول قائال: 
«تؤكد الوطنيـــة كل يوم أنها 
تضع تطلعات عمالء الشركة 
اولوياتها، وخير  في مقدمـــة 
دليل على ذلك توفيرنا للباقة 
اجلديدة املتنوعة والتي تتناسب 
مع احتياجات عمالئنا وتضمن 
التي لدينا  االرتقاء باخلدمات 
بالفعل وتضيف لهم خيارات 

مبتكرة ومثيرة لالهتمام». 

ونحن ســـعداء بثقة مجموعة 
املتكاملة  إيفا باملزايا  شركات 
للمجموعة ومـــا ميكن لها أن 
تقدمها من خدمات. انه لشرف 
كبير بأن نتعامل مع مجموعة 

مرموقة كمجموعة إيفا».
  ومبوجـــب هـــذه االتفاقية 
ســـتقوم مجموعـــة «بـــي بي 
جي» بتلبية جميع احتياجات 
شركات مجموعة إيفا املتعلقة 
العامة،  باالتصاالت والعالقات 
سواء للشركات املدرجة أو غير 
املدرجة، فضال عن املساعدة في 
برامجها اإلعالمية وإستراتيجية 
العامة واملســـؤولية  العالقات 

االجتماعية. 

الشـــركة واثقـــة فـــي قدرات 
مجموعة «بي بي جي» لتقدمي 
قيمـــة مضافة إلـــى العالقات 
التسويقية  العامة واحلمالت 
للمجموعـــة، مشـــيرا الى انه 
«فضال عن نقـــاط القوة التي 
متتلكها فان القدرات واخلبرات 
واملتنوعـــة  اإلســـتراتيجية 
للمجموعة رجحت كفة املفاضلة 
لصاحلها». وفي ذات السياق، 
أعربت مدير عام مجموعة «بي 
بـــي جي» في الكويـــت فيونا 
إزاء هذه  كوين، عن ارتياحها 
الثقة التي نالتها املجموعة من 
قبل مجموعة شركات ايفا قائلة: 
«نقدم لعمالئنا خدمة شـــاملة 

على محرك «غوغل» أو حتى 
استخدام برامج احملادثة، ومن 
ثم تسعى الوطنية لالتصاالت 
جلعل عملية استخدام الشبكة 

اسهل من اي وقت مضي، 
Net-on-» وتوفر خدمـــة  
Phone» مزايـــا عديدة جلميع 
املشـــتركني من مســـتخدمي 
االنترنت سواء داخل الكويت 
أو خارجها، وتقـــدم الوطنية 
لالتصاالت ٤ باقات ملشتركي 
الدفع املسبق و٥ أخرى ملشتركي 
الدفع اآلجل، وســـيتم تنبيه 
 «SMS»الـ العميل عبر رسائل 

ميغا بيت في الثانية، وتتيح 
إمكانية تفعيل  هذه اخلدمـــة 
اخلدمة، إلغائها، تغيير الباقة، 
ومعرفة االســـتخدام احلالي 
والرصيد املتبقي بسهولة سواء 
عن طريق رسائل الـ SMS إلى 

١٦١٦ أو االتصال على *١٦١#.
  واوضحت الشركة ان هذه 
أعداد  اخلطوة تأتي مع تزايد 
مستخدمي شبكة االنترنت في 
العالم، أولئك الذين يستخدمون 
خدمات التواصل االجتماعي مثل 
الـ «فيس بوك» وتصفح البريد 
اإللكتروني والبحث عن معلومات   عبدالعزيز البالول

 حامد العيبان فيونا كوين

 لتسهيل االتصال باألصدقاء والعمل 

«Net - on - Phone»الوطنية لالتصاالت»: باقات جديدة لـ» 
 «اخلليج» يعلن فائزي  سحب «الدانة» 

 «إيفا للخدمات االستشارية» تختار «بي بي جي»
  لتقدمي خدمات الدعاية والعالقات العامة ملجموعاتها


