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مشاركون في الدورة التدريبية لـ »ياماها«

جانب من تدريب الشباب على قيادة الدراجات املائية

»Facebook « تطلق حملة الوصفات الرمضانية على »VIVA«
حرص���ا منه���ا 
على أهمية اإلعالم 
التفاعل���ي وم���دى 
قدرته على تعزيز 
وتزامنا  التواصل، 
مع انط���الق املوائد 
واألطباق الرمضانية خالل ش���هر رمضان املبارك، 
أطلقت شركة االتصاالت الكويتية »VIVA« مسابقة 
 VIVA Q8 الوصفات الرمضانية« عل���ى صفحتها«
 Facebook www.facebook.com/VIVAQ8 في موقع
. وذكرت شركة »VIVA«، أن آخر اإلحصاءات تشير 
إلى أن نسبة مستخدمي موقع » Facebook« بلغت 
35% من إجمالي عدد سكان الكويت، لذا ومتاشيا مع 

التكنولوجيا املتطورة واحلديثة في عملية التواصل، 
وانطالقا من أهمية مواق���ع اإلنترنت االجتماعية، 
وخاصة موقع » Facebook«، مت إطالق هذه املسابقة 
التي تعمل على تفاعل األعضاء املنتسبني لصفحة 
»VIVA« على موقع » Facebook« بينهم وبني الشركة، 
عن طريق إرسال وصفات وأطباق الطعام املفضلة 
 recipes@viva.com.kw :لديهم إلى اإلمييل التال���ي
وس���يقوم فريق العمل القيم على املسابقة بإعادة 
 »Facebook « �تصميمها وعرضها عل���ى صفحة ال
اخلاصة بش���ركة »VIVA«، ليتسنى لكافة األعضاء 
املنتسبني للصفحة، اإلطالع على الوصفات املعروضة 
واختيار الوصفة التي تعجبهم عن طريق الضغط 
عل���ى زر »Like«، على أن يكون الرابحون أصحاب 

الوصفات الث���الث األوائل الذين حصلوا على أكبر 
عدد م���ن املعجبني. وتعتبر هذه املس���ابقة تأكيدا 
على أن ش���بكة اإلنترنت هي الوسيلة األبرز حاليا 
لتس���ويق أي حملة إعالنية او مسابقة إلكترونية. 
وس���تقوم »VIVA«بدعم جميع أنشطة رمضان عن 
 Twitter طريق كافة قنواتها ومواقعها اإللكترونية مثل
وYouTube وموقع الشركة اإللكتروني. وسيعلن عن 
أس���ماء الرابحني على صفحة »VIVA« على موقع » 
Facebook«، وس���يتم توزيع جوائز قيمة. يذكر أن 
»VIVA« تقدم خدمة إنترنت متنقلة بسرعة تصل إلى 
21.6 ميغابايت في الثانية، والفضل يعود المتالكها 
أفضل وأحدث شبكة اتصال في الكويت، مما يوفر 
ملس���تخدمي اإلنترنت مرونة االشتراك في مسابقة 

دورة تدريبية ناجحة لقيادة الدراجات المائية من »ياماها«

نظمت الشركة الكويتية لالنشاء والتجارة )سلطان السالم 
وأوالده( الدورة التدريبية االولى في الكويت لتعليم القيادة 

اآلمنة للدراجات املائية.
وقد عقدت هذه الدورة على الشاطئ احملاذي ألبراج الكويت 
والتابع ألحد مؤجري دراجات ياماها املائية )شاطئ ميامي(.

وقد أش����رف على الدورة مدربون متخصصون من الشركة 
قاموا بشرح مفصل عن دراجات ياماها وكيفية التعامل االمثل 
معها للحصول على أفضل أداء، كما مت اعطاء املتدربني أساسيات 
القيادة اآلمنة وكيفية االستمتاع بهذه الرياضة البحرية اجلميلة 
مع جتنب احلوادث عن طريق االلتزام بالنظم والقوانني املخصصة 

لهذا النوع من الرياضات.
وحصل����ت هذه الدورة على تفاعل كبي����ر من عمالء ياماها 
الذين أبدوا س����عادتهم باملعلومات املفيدة التي حصلوا عليها 
من مهارات فنية وتكتيكية تؤهله����م لقيادة دراجاتهم املائية 

بكل ثقة وأمان.
وكان الغرض من تنظيم هذه الدورات انطالقا من ش����عور 
الش����ركة املتنامي بدورها التوعوي جت����اه املجتمع من خالل 
بناء الس����معة الطيبة للمنتج الذي تطرحه في السوق احمللي 
والذي يس����مح للعميل باالستمتاع برياضته في جو من املرح 

واألمان.
هذا وستحرص الشركة الكويتية لالنشاء والتجارة على عقد 
دورات كهذه بشكل سنوي إلتاحة الفرصة لعمالئها للحصول 
على املعلومات القيمة التي تس����اعدهم على تطوير مهاراتهم 
الفردية وتنقلهم ملستويات أعلى من القيادة السلسة واآلمنة 

في نفس الوقت.

.. ودرع تكرميية لهمالن الهمالنمدعث العجمي مكرما علي الدبوس

مهرجان األسرة يكّرم الدبوس والهمالن

تثمينا جلهود القائمني على مهرجان األسرة الذي حقق جناحا 
باهرا في مارس املاضي قامت اللجنة املنظمة للمهرجان بزيارة علي 
عبدالعزي���ز الدبوس تقديرا جلهوده املبذولة الجناح هذا املهرجان 
والذي يهتم باألسرة بشكل داعم ويحرص على تقوية العالقات بني 

افرادها وقام املدير التنفيذي للمهرجان مدعث العجمي بتقدمي دروع 
تكرميية له باملناسبة، كما قامت اللجنة بتكرمي همالن عبداهلل الهمالن 
ال���ذي اثبت صدقه جتاه هذا املهرجان من خالل اجلهود املتواصلة 

التي بذلها الجناح هذا املهرجان.


