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عارف اليوسفي ووائل ديب في احلفل التعريفي ملنتجات باناسونيك اجلديدة

360 Quick Dry Steam املوديالت الثالثة من مكواة

منتجات اليوسفي املتعددة من أجهزة امليكرويف واخلالطات واملوظفون املختصون باملبيعات مؤمتر اطالق املنتجات اجلديدة من »اليوسفي« يتوسطه اليوسفي وديب

 »360ْ Quick Dry Steam« اليوسفي« تفتخر بوجود مكواة«
ذات التصميم الفريد في معارضها

المكواة الجديدة تقّلل من وقت الكي بنسبة 25% وتوفر الجهد والطاقة
فواز كراميي

بحضور نائ���ب رئيس مجلس 
االدارة عارف اليوسفي ومدير عام 
ادارة املبيعات وائ���ل ديب، اعربت 
شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
عن بالغ سعادتها بطرح احدث تقنيات 
ال���كي في منطقة الشرق االوسط، 
 360 ْQuick Dry Steam وه��و م�����كواة
احلائزة أعلى اجلوائز والتي ستحدث 
نقلة نوعية في جتربة الكي ملا متتاز 
به من حركة سلسة وسهلة بزاوية 
360 درجة، بش���كل يقلل من وقت 
الكي بنسبة 25% مقارنة مع نظيراتها 
التقليدية. كما متتاز هذه  السلكية 

املك���واة املصنوعة في اليابان بقاع���دة احادية فريدة 
بتصميم بيضاوي مستدق الرأس من اجلانبني، وتتيح 
هذه املكواة، التي تتميز بسهولة االستخدام ومواصفاتها 
الصحية واآلمنة وتوفيرها الستهالك الطاقة بنسبة %25 
عند كل استخدام، واجلدير بالذكر أنه قد مت تتويج مكواة 
Quick Dry Steam 360ْ احلائزة أعلى  بجائزة ابتكارات 

الهندسة والتصميم للعام 2010 خالل 
 .CEA معرض إلكترونيات املستهلكني
وفي الوقت ذات���ه رحب ديب بهذه 
اخلطوة مثمنا اداء هذه املكواة التي 
رأى فيه���ا العديد م���ن املزايا التي 
تلبي حاجة وتطلعات ربة االس���رة 
من حي���ث توفيرها للجهد والوقت 
والطاقة في آن واحد. وأشار لوجود 
 JW670 ثالثة موديالت مختلفة، وهي
الذي ميتاز بقاعدة احادية مصنوعة 
من السيراميك، في حني ميتاز كل من 
املوديلني JW660 وJW650 بقواعد 
مصنوعة من التايتانيوم، كما متتاز 
املوديالت الثالثة بس���عة ماء تصل 
الى 200 سم مكعب، مع قدرة على انتاج البخار تصل 
ال���ى 30 غراما.  كما متتاز ه���ذه املك����واة ال����جديدة 
ب���اتزان كبي�����ر يساهم في التخلص م�ن التفاف االسالك 
ودورانها اثن���اء عم��لية الك���ي، وت���تواف������ر مك���واة 
Quick Dry Steam 360ْ بج���ميع معارض شركة عيسى 

حسني اليوسفي وأوالده واملوزعني املعتمدين.

عارف اليوسفي

)سعود سالم(وائل ديب يكشف عن املكواة اجلديدة

تنطلق أنشطته في مارس المقبل بأرض المعارض الدولية

كبرى الشركات الصناعية الوطنية تؤكد
مشاركتها في معرض الصناعات الكويتية 2010

»قطرات العود« »وسبائك« »ولوجين«

»الدر المنثور« تطرح 3 عطور جديدة
خالل مشاركتها في معرض العطور 

العامة  الهيئة  حتت رعاية 
للصناعة تواصل شركة معرض 
الكويت الدولي تنظيم وترتيب 
الكويتية  معرض الصناعات 
2010 الذي ستقيمه خالل الفترة 
من 25 مارس املقبل وحتى 3 
من ابريل على ارض املعارض 

الدولية مبشرف.
وبهذه املناسبة يقول مدير 
املعرض لدى ش���ركة معرض 
الكويت الدولي عماد الهارون 
ان معرض الصناعات الكويتية 
يقام هذا العام برعاية كل من 
شركة نايف للدواجن وشركة 
االس���ماك الكويتي���ة املتحدة 
وش���ركة األغذي���ه اخلفيف���ة 
)ميكي( ومصانع احلس���اوي 
لصناع���ة الثالجات ومبردات 
املاء ومبشاركة حشد من كبرى 
الشركات الصناعية الكويتية 
التي جاءت لتستعرض أحدث 
ما أنتجته مصانعها من مختلف 
املنتج���ات الصناعي���ة والتي 

تتنوع م���ا بني املواد الغذائية 
واملطاب���خ والرخام الطبيعي 
والصناع���ي وأجهزة االضاءة 
البناء  املياه ومواد  وخزانات 
بانواعه���ا واملنتجات الورقية 
التنظيف  واملفروشات ومواد 
وكذلك اعمال املقاوالت وغيرها 

من الصناعات الكويتية.
ويتابع الهارون تصريحاته، 
مشيرا الى ان معرض الصناعات 
الكويتي���ة م���ن املع���ارض 
اجلماهيرية التي جتذب آالف 
الزوار ممن يشجعون الصناعة 
الوطنية حيث يعد املعرض اكبر 
تظاهرة لدعم وتشجيع املنتج 
الوطني تشهده الكويت سنويا 
ويجمع حتت سقف واحد ابرز 

املنتجات الكويتية.
ويق���ول اله���ارون ان باب 
املشاركة في املعرض ما يزال 
مفتوحا الفساح املجال امام اكبر 
عدد من الش���ركات الصناعية 
الكويتية للمشاركة في املعرض 

الذي س���تنطلق انشطته في 
اخلامس والعشرين من شهر 

مارس املقبل.
اله���ارون كبرى  ويدع���و 
الشركات الصناعية الكويتية 
ال���ى س���رعة االنضم���ام الى 
مجموعة الشركات التي اكدت 
مش���اركتها لذلك احلدث الذي 
اكثر منه  يأخذ بعدا وطني���ا 
جتاريا حيث انه يحمل اس���م 
الوطنية ويصبح  الصناع���ة 
املج���ال في املعرض واس���عا 
للتعريف بها وباالمكانيات التي 
متتلكها الصناعة الكويتية في 

كل القطاعات.
هذا وقد اكدت مش���اركتها 
باملعرض مجموعة كبيرة من 
الشركات الصناعية تضم كل 
من: شركة العمارة )مجموعة 
حمد اخلالد( � ماج الس���اير � 
خالد علي اخلرافي � الش���ركة 
االهلية للورق  � بنك الكويت 
الصناعي � شركة املنسوجات 

الش���ايع  � مصنع  الوطني���ة 
للعط���ور � صناعات الفارس 
� شركة غالفتكس اندستريز 
� ش���ركة توب روك لألبواب 
والش���بابيك � مصنع الكويت 
للعطور � شركة نقل وجتارة 
املواشي � شركة مصانع الكويت 
� مصنع الكندور � مصنع شركة 
احمد حس���ن بولند وأوالده � 
 � مصنع هاش���م للبسكويت 
دار الف���ن � صناعات البحر � 
شركة الروضة لصناعة وطبع 
الورق والنايلون �  اك``ياس 
مصنع نعم���ة للفيبرجالس � 
شركة الفيصل � البخور امللكي 
للعط���ور � املصن���ع الوطني 
للفيبرجالس � الشركة املركزية 
لصناعة اعمال التكييف سياكو 
� العاملية ملس���احيق األلوان � 
شركة الصناعات البالستيكية 
الكويتية املتحدة  الش���ركة   �
للدواجن � الصانع للمنتجات 

الكيماوية.

أعلنت شركة الدر املنثور للعود والبخور 
أنها تقدم خالل مشاركتها في معرض عطور 
شتاء 2009 والذي يقام على ارض املعارض 
الدولية مبشرف ويختتم أعماله في الثاني 
من ش���هر يناير املقبل منتجات حصرية 
جديدة، وذلك جنبا إلى جنب مع مجموعة 
العطور التي تتميز به���ا وتنتجها »الدر 

املنثور«.
وقال مدير عام ش���ركة ال���در املنثور 
ض����رار الطراروة ان ال����شركة حترص 
دائما على املشاركة في م����عرض ال��عطور 
لتحقيق رغبات عمالئ���ها من خالل طرح 
منتجات جديدة متميزة، باالضافة إلى طرح 
جميع املنتجات الت���ي يفضلونها والتي 
تتميز بها »الدر املنثور« عن الش���ركات 

األخرى.

وأيضا للحفاظ على ع����مالء الشركة 
احلاليني واحلصول ع����لى ع����مالء ج����دد، 
وتوس���يع حصة الش���ركة من الس����وق 
ال��محل���ي ب���ني مثيالتها من الش���ركات 

املنافسة.
وأكد الط��راروة أن الش���ركة تط����رح 
ه����ذا العام بجناحه���ا بصالة رقم 6 في 
معرض العط���ور 3 منتجات جديدة هي: 
عطر قطرات العود، عطر س���بائك، عطرا 

لوجني.
العط�������ور اجلدي���دة مت  أن  مؤك���دا 
اخ����تياره���ا بعناي���ة فائقة م���ن قب���ل 
خبراء »الدر املنث���ور« وتتميز بالفخامة 
والذوق الراقي الذي يفضله جمهور معرض 

العطور.
وأشار الطراروة إلى أن العطور اجلديدة 

التي تطرحها الشركة في املعرض استخدمت 
الشركة في إنتاجها أرقى اخلامات األصلية 
التي تؤكد جودة املنتج، حيث استغرقت 
الشركة وقتا طويال في جتهيز هذه العطور 
وقامت بالتواصل مع كبرى الشركات املنتجة 
لهذه اخلامات الختي���ار أفضل األصناف 
منها، واالط���الع على كل ما هو جديد في 
صناعة العطور إلنتاج عطور تليق بهذا 

احلدث املهم.
وأوضح الط���راروة أن »الدر املنثور« 
تستهدف حتقيق خطة مبيعاتها من خالل 
حتقيق األهداف التسويقية باملشاركة في 
املعارض املتخصصة، وأيضا قدرتها على 
التميز في املنافسة، مؤكدا أن جميع منتجات 
الشركة تالقي استحسان العمالء وثقتهم 

في منتجاتها على اختالف تنوعها.


