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عمر احلوطي وعدد من املوظفني مع مجموعة من األطفال خالل زيارتهم لـ »ڤيڤا«

هدايا من ڤيڤا لألطفال املشاركني

»ڤيڤا« تدعم برامج »الداخلية« الصيفية التثقيفية لألطفال
أعلنت شركة ڤيڤا لالتصاالت عن مشاركتها 
األطفال في نش���اطاتهم التثقيفي���ة والبرامج 
الصيفية التي تنظمها وزارة الداخلية لتحفيز 
تطورهم الذهني عبر تعريفهم على الش���ركات 
الفاعل���ة في املجتمع الكويتي، وقد اس���تقبلت 
الش���ركة األطفال إميانا منها بأهمية الشفافية 
والتواصل الدائم مع كل ش���رائح املجتمع مبن 
فيهم األطفال الذين تعتبرهم VIVA أكثر القادرين 
على تطوي���ر وازدهار املجتمع في ظل الرعاية 

الضرورية.
وقالت الش���ركة في بيان صحافي انه إدراكا 
منها ألهمية العطاء في املجتمع، فقد وفرت جوا 
من احلماس واملرح راسمة البسمة على وجوه 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني الس���ابعة 
واخلامسة عشرة، حيث مت تعريفهم على أحدث 
طرق االتصاالت، وأهمية الس���رعة، واحلداثة، 
واملصداقية والشفافية التي تقوم على أساسها 
مبادئ الش���ركة، وقد تعرف األطفال من خالل 
زيارتهم للش���ركة على أهمية االتصاالت التي 
تسهل على األفراد حياتهم وتفتح أمامهم آفاقا 

جديدة لالستكشاف.

كما دار حوار بناء بني األطفال ومس���ؤولي 
التس���ويق في »ڤيڤا« حول مميزات اخلدمات 
التي تطرحها الش���ركة لكي تكون تكنولوجيا 
االتصاالت واملعلوم���ات متوافرة وضمن قدرة 

اجلميع على االستفادة منها.
وعبر مدير العالق���ات العامة واالتصال في 
الشركة عمر عبدالوهاب احلوطي عن سروره 
ألن تكون »ڤيڤا« إحدى الشركات الكويتية التي 
اختارتها وزارة الداخلية لزيارتها مع األطفال، 
وعن مساهمة الش���ركة وتعاونها مع فعاليات 
الزيارة خللق غد أفضل من خالل تثقيف وتعليم 
األطفال املش���اركني أهمية االلتزام واملثابرة في 

العمل لتقدمي األفضل.
وأضاف: »ان الش���ركة الكويتية لالتصاالت 
)ڤيڤا( على استعداد دائما لتقدمي كل ما يخدم 
املجتمع الكويتي لنشر الثقافة والوعي في كل 
قطاعات الكويت البش���رية واحليوية، ألن هذا 
االلتزام هو ضم���ن حملة العطاء التي أطلقتها 
ڤيڤ���ا، وان هذا التعاون مع وزارة الداخلية هو 
وفاء ألحد االلتزامات الكثي���رة التي تعد ڤيڤا 

املجتمع الكويتي بتحقيقها«.

تجربة رمضانية متميزة مع »موڤنبيك البدع« و»االتحاد«
سيكون رمضان مختلفا كما هو 
دائما م����ع موڤنبيك البدع كويت، 
حيث ميكن االستمتاع ببوفيهات 
االفط����ار وبالغبق����ة والس����حور 
وباألطب����اق التي أعدت خصوصا 
وبعناي����ة لتتالءم وهذا الش����هر 

الفضيل.
اضافة الى تش����كيلة مأكوالت 
لذيذة ومتنوعة م����ن كل مناطق 
الشرق األوسط، سلطات، مزات، 
فطائر، سمبوسك، مشاوي، عصائر، 
حلويات شرقية، والكثير غيرها، 
مع الشيشة املتوافرة حتت الطلب 

وبسعر خاص.
كل ذلك م����ع انغام العود التي 
متأل املكان وأضواء الفوانيس التي 
ترصع األجواء وتضفي عليها طابعا 

رمضانيا مميزا.
وتعتبر مفاجأة رمضان لهذه 
السنة بفندق ومنتجع »موڤنبيك 
البدع كويت« هي انضمامه لالحتاد 
للطيران ليمنح الزوار الكرام العديد 
من الهدايا القيمة والتي تتضمن 
تذاكر طيران الى وجهات متعددة 
من العال����م باالضافة الى رحالت 
رائعة الى تركيا مع اقامة مجانية 
في أحد أهم الفنادق هناك »فندق 
موڤنبيك اس����طنبول« ورحالت 
الس����عودية  العربية  اململكة  الى 
ألداء العم����رة مع االقامة املجانية 
بواحد من أفضل الفنادق باململكة 
فندق »موڤنبيك هاجر مكة«. كل 
هذا فقط ب� 9.50 دنانير لالفطار 
و7.50 دنانير للس����حور )يضاف 

عليها 10% رسوم اخلدمة(.




