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كرمت موظفي الشركة وسط أجواء رمضانية

»VIVA« تسلط الضوء على خمس سنوات من اإلجنازات 
 وانضمام العميل رقم مليونني  في غبقتها الرمضانية

بلغته���ا مع جت���اوز قاعدة 
عمالئه���ا عتب���ة املليون���ي 

مشترك. 
حترص شركة VIVA على 
إقام���ة الغبق���ة الرمضانية 
لالحتفال بهذا الشهر الفضيل 
مع جميع أفراد عائلتها وسط 
أجواء رمضانية مبهجة تعزز 
روح املش���اركة االجتماعية 
التي  الروحي���ة  واملش���اعر 
ينطوي عليها شهر رمضان 

الكرمي.

في الكويت. كما متيزت الغبقة 
مبش���اركة  فرق���ة »ميامي« 
الكويتية الشهيرة والفنانني 
احملبوب���ني م���رام ويعقوب 
عبداهلل اللذين أضفيا أجواء 

من الفرح والتسلية.  
وتخلل هاتني األمسيتني 
عرض لفيلم قصير س���لط 
الضوء على أبرز اإلجنازات 
التي حققتها VIVA على مدار 
الس���نوات اخلمس املاضية 
والسيما املرحلة املهمة التي 

احلاضرين متقدما منهم بجزيل 
الشكر والتقدير ملساهمتهم في 
تعزيز وجود  VIVA في مختلف 
مواق���ع التواصل االجتماعي 

ونشر اسمها.
واستضافت غبقة املدونني 
عددا من جنوم العبي الكرة 
الذهبيني وفي مقدمتهم عبداهلل 
معيوف، محمد كرم، س���عد 
احلوطي وجاس���م اليعقوب 
الذين س���اهموا جميعا في 
تغيير وجه تاريخ كرة القدم 

مش���ترك بعد مرور خمسة 
أعوام على انطالق عملياتنا 

التشغيلية«. 
الب���دران في  وش���دد م. 
الكلمة التي ألقاها خالل غبقة 
املدونني على أهمية الدور الذي 
تلعبه كل من قنوات التواصل 
االجتماعي واملدونني في إبراز 
شركة VIVA وتعزيز وجودها 
في عالم التواصل االجتماعي 
احلافل. كم���ا رحب الرئيس 
التنفيذي لشركة VIVA بجميع 

إلى اجلهود احلثيثة التي بذلها 
 ،VIVA كل فرد من أفراد عائلة
وإلى والئك���م وتفانيكم في 
سبيل رقي شركتكم وتقدمها، 
ما انعكس إيجابا على جميع 
أنشطتنا وخدماتنا املمنوحة 
إل���ى عمالئنا. وم���ن دواعي 
فخري واعتزازي أن أضيف 
ال���دؤوب وخدمة  أن عملنا 
العمالء املتميزة التي نقدمها 
قد جنحا في كسب ثقة عمالئنا 
الذين جتاوز عددهم املليوني 

الدؤوب واملتواصل الذي بذله 
كل منهم على مدى الس���نني 
موجها لهم حتية شكر وتقدير 
على إخالصهم ف���ي عملهم 
 VIVA ومساهمتهم في جعل
مشغل االتصاالت األسرع منوا 
في الكويت بالرغم من حداثة 

سنها. 
املناس���بة، قال  وبه���ذه 
البدران: »لقد عملنا بال كلل 
لنصل إلى املكانة التي نتبوأها 
اليوم ويعود الفضل في ذلك 

أقامت ش���ركة االتصاالت 
مش���غل   VIVA الكويتي���ة 
االتصاالت األس���رع منوا في 
الكويت غبقات رمضانية على 
ش���رف موظفيها ومدونيها 
اس���تمرت على مدار يومني 
متتاليني وسط أجواء رمضانية 
تعبق بأصالة التقاليد العريقة 
وذلك احتفاال بالشهر الفضيل 
وبخمس سنوات من اإلجنازات 
املتميزة التي حققتها الشركة 

منذ تاريخ تأسيسها. 
وتخلل ه���ذا احلدث الذي 
أقي���م حتت ش���عار »خمس 
سنوات، مليونا مشترك« تكرمي 
موظفي الشركة على ما بذلوه 
من جهود حثيثة ساهمت في 
تكريس املكان���ة املهمة التي 
باتت حتتلها VIVA اليوم في 
قطاع االتص���االت بالكويت. 
وش���ارك في هذه األمسيات 
الرمضانية الرئيس التنفيذي 
لش���ركة VIVA، م.سلمان بن 
البدران ورؤساء  عبدالعزيز 
القطاعات واألقس���ام، وكافة 
املوظفني والعاملني بالشركة 
العالق���ات  به���دف تعزي���ز 
االجتماعية وتسليط الضوء 
على اإلجنازات املتميزة التي 

 .VIVA حققتها
وبدأت الغبقة الرمضانية 
الت���ي أقيم���ت على ش���رف 
املوظفني بكلم���ة ترحيبية 
من الرئيس التنفيذي لشركة  
VIVA  م. سلمان البدران، أشاد 
فيها بجهود املوظفني والعمل 

م. سلمان البدران متوسطا عددا من احلضورم.سلمان البدران متحدثا للحضور 

»VIVA« لقطة تذكارية للحضورجمع غفير من احلضور في غبقة

من احلضور

مشاركة باحدى املسابقاتغبقة »VIVA« تقاليد عريقة

احدى املسابقات 


