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تصميم جديد للغرف من الداخل

من اليسار محمد الوزان ووينسنزو قودية وهاشم النسيم متوسطا ممثلي الشركة من ايطاليا.. وأنواع جديدة من املآكوالت في مطاعم الفندق

النصف: التبادل التجاري الصيني ـ الكويتي
تضاعف أكثر من 3 مرات خالل 5 سنوات

خالل لقائه الوفد الصيني بالغرفة

سعيد علي

موسى أبوطفرة
اعلن مدير مبيعات مجموعة 
ستار وود لدول مجلس التعاون 
اخلليجي س����عيد علي ان فندق 
ويس����ن دب����ي � ش����اطئ امليناء 
السياحي � وضمن خططه الطموحة 
الزوار خالل عطلة  الس����تقطاب 
منتصف الع����ام احلالي ملواطني 
دول مجلس التعاون اخلليجي قد 
دشن عرضا جديدة لالقامة وهو 
منح ليلة كإقامة مجانية لكل حجز 
ملدة ثالث ليال، في الفترة من 28 

اجلاري الى 15 فبراير املقبل.
وقال علي في تصريح صحافي 
ل� »األنباء« ان هذه اخلطوة جاءت 
لتنضم الى العرض الذي قدم من 
قبل ادارة فندق ويسن دبي خالل 
حجوزات عطل����ة منتصف العام 

اخلليجي بالفندق والذي يقدم ارقى 
اخلدمات الفندقية ويتمتع بإطاللة 
فارهة على ش����اطئ اجلميرة في 
مدينة دبي لالعالم، مشيرا كذلك 
ال����ى ان التنوع في الغرف مينح 
الزائر اقصى درجات االسترخاء 
والتمتع باالجازة املناسبة خالل 
هذه العطلة. واضاف علي ان فندق 
ويسن يرضي جميع االذواق كونه 
يضم 15 مطعما متنوعا مطلة على 
الشاطئ ذي الرمال الذهبية، وكذلك 
وجود ناد خاص لالطفال بألعاب 
مختلفة وحتت اش����راف مدربني 
لضمان قضاء االطف����ال ألوقات 
ممتعة، الفتا الى ان ادارة الفندق قد 
خصصت وسائل مواصالت لنقل 
ال����زوار الى عدد من ارقى موالت 

التسوق في مدينة دبي.

احلالي بتخفيض يصل الى نسبة 
30% على اس����عار الغرف لالسر 
اخلليجية، موضحا ان ادارة الفندق 
بذلك تهدف الى تعريف السائح 

فندق ويستن يعلن عن عروض العطلة الصيفية لألسر الخليجية

علي: ليلة مجانية لكل ثالث ليالي إقامة 
وخصومات تصل لـ 30% على أسعار الغرف

بحضور ممثلين عن الشركة من إيطاليا ودبي

النسيم: »إلكترونيات الوزان«
تطرح مجموعة فريدة لغساالت »كاندي«

وينسنزو قودية

أقام����ت »الكترونيات الوزان«
أمس األول »سيمنار« مبناسبة 
اطالق الش����ركة ملنتجات منزلية 
املاركات  والكترونية من أش����هر 
األوروبي����ة واإليطالية »كاندي« 
بحضور ممثلني عن الش����ركة من 
مكتبها اإلقليمي في دبي وقس����م 
التس����ويق في ميالنو االيطالية 
الى املوزعني واصحاب  باالضافة 
املعارض املختصة باألدوات املنزلية 
وااللكترونية من مختلف املناطق 

الكويتية.
وخالل عرض املنتجات اجلديدة 
من غساالت »كاندي« قال مدير قسم 
االلكترونيات في الكترونيات الوزان 
هاشم النسيم ان ماركة كاندي من 
أشهر املاركات العاملية واملنتشرة في 
جميع أنحاء العالم بسبب سمعتها 
املميزة وصناعتها املتينة مضيفا ان 
»الكترونيات الوزان« ارتأت ان تقدم 
للسوق الكويتي مجموعة فريدة 
من منتجات هذه الشركة الرائدة 
مستطردا ان غس����االت »كاندي« 
تتمتع بالعديد من الصفات الفريدة 
أهمها ان جمي����ع الفئات من هذه 
الغساالت ذات السعات املختلفة لها 
نفس احلجم، فبإمكان املستخدمني 
اس����تبدال غس����االت ذات السعة 
الصغيرة بغسالة ذات سعة كبيرة 
وتأخذ احليز ذاته من املساحة كما 

ومتتلك الكترونيات الوزان قدرة 
مستمرة على التكيف مع املتغيرات 
التي تط����رأ على بيئة األعمال من 
خالل فهمها العميق للسوق الكويتي 
وتوفر العالم����ات التجارية التي 
بدورها تعد قيمة مضافة للعمالء 

في جميع األوقات.
تقوم فلسفة الكترونيات الوزان 
على فهم احتياجات املس����تهلكني 
وتلبيته����ا، باالضاف����ة الى تبني 
جمي����ع الوس����ائل احلديثة التي 
تبرزها كشركة عصرية متطورة 
ومس����توعبة الحتياجات السوق 

الكويتي.
وعدد النسيم املاركات العاملية 
التي متثلها الكترونيات الوزان ففي 
 GAGGENAU أجهزة املطابخ اجلاهزة
 LA – االيطالية CANDY – االملانية
 ROSIERES – اإليطالية GERMANIA

الفرنسية – AMANA األميركية.
أما األجهزة املنزلية االستهالكية: 
 TAURUS – االيطالي����ة ARIETE
االس����بانية – MONIX االسبانية، 
الثالج����ات: هاف����ي ديوتي  أم����ا 
ستانلس ستيل EVEREST، وفي 
 BIG – االيطالية ELBA :الطباخات
 SUPER CHEF – االيطالية CHEF
االيطالية، وفي الشفاطات بأنواعها 
 CANDY – االيطالية ELICA :كافة

االيطالية.

قودية: »كاندي« تسعى للحصول على 10% محليًا
قال املدير العام االقليمي في شركة »كاندي« العاملية وينسنزو 
قودية ان الشركة افتتحت مكتبها االقليمي في دبي يونيو املاضي 
وذلك بس��بب اهتمامها االس��تراتيجي مبنطقة الشرق االوسط 
وش��مال افريقيا كاشفا عن سعي الش��ركة للوصول الى حصة 
سوقية باالدوات املنزلية في اسواق اخلليج بشكل عام والكويت 
بشكل خاص بنسبة 10% وهي النسبة ذاتها للشركة في االسواق 
االوروبية واالسواق االميركية. وقال قودية ان اسواق املنطقة واعدة 
وتنافسية بالوقت ذاته وذلك لوجود كل انواع املاركات العاملية ومن 

كل الدول مما يجعل املنافسة فيها صعبة جدا وشرسة.

العالم  املاركة الوحي����دة في  انها 
التي متلك غس����االت من س����عتها 
9 كيلوغرامات من الغس����يل و6 
كيلوغرامات من التنشيف، اضافة 
الى العديد من امليزات األخرى غير 
املتوافرة في منافسيها، اضافة الى 
األدوات املنزلية األخرى مبميزات 

خاصة جدا.
وتابع النسيم بان الكترونيات 
الوزان تقوم بتسويق وتوزيع وبيع 
مجموعة كبيرة من املنتجات البارزة 
ذات ماركة عاملية وجتارية مشهورة 
في األسواق العاملية، مشيرا الى ان 
الكترونيات الوزان بدأت أعمالها عام 
1996 بداية متواضعة ولكن في فترة 
وجيزة وعلى مدى سنوات قليلة 

جدا أصبحت في مصافي الشركات 
الكبرى وأصبح����ت كذلك املوزع 
احلصري لعدد كبير من العالمات 
واملاركات التجارية العاملية املرموقة 
في األسواق األوروبية واألميركية 
في مجال أجهزة املطابخ اجلاهزة 
واألجهزة الكهربائية وااللكترونية 
والتجهي����زات املنزلية ومنتجات 

العناية الشخصية وهي:
 MONIX – TAURUS – EVEREST
 – ELICA – ELLECI – ROSIERES
 – CANDY –LA GERMANIA –
GAGGENAU ARIETE وكذلك عالمات 
 SUPER CHEF – BIG خاصة بها مثل
CHEF التي نالت ثقة واستحسان 
اجلميع ومتيزنا عن غيرنا بأعلى 

مدة كفالة مجانية شاملة بالسوق 
الكويتي والتي تصل الى 5 سنوات 

كفالة شاملة.
وبني النس����يم ان الكترونيات 
البش����رية  الوزان تؤمن باملوارد 
واملمارس����ات األخالقية التي تعد 
واحدة من الشركات التي تستثمر 
في الطاقة البشرية وحتافظ عليها 
قدر املستطاع، كما تتميز بأن لديها 
ش����بكة واس����عة من منافذ البيع 
بالتجزئة ذات بنية أساسية مجهزة 
التجهي����زات مما ميكنها  بأفضل 
من تق����دمي خدمات عالية اجلودة 
وماركات عاملية ذات سمعة طيبة 
باألسواق العاملية وأصبحت من أبرز 

املنافسني في السوق الكويتي.

أحمد يوسف
قال عضو مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت أسامة 
النصف ان عملي���ات التبادل 
التجاري بني الكويت والصني 
قد تضاعفت أكثر من 3 مرات 
خ���الل اخلم���س س���ن���وات 

املاضي��ة.
وأضاف خالل استقباله وفد 
التجارة الصيني بالغرفة امس 
ان الص���ني تتصدر العالم في 
الطلب على الطاق���ة كما انها 
الدولة رقم واحد في تصدير 

السلع الى األسواق العاملية.
وأكد النصف اننا نعمل على 
تفعي���ل العالقات االقتصادية 
والتجارية مع الوفد الصيني 
والتجار الكويتيني وذلك لتنمية 
العالقة ب���ني البلدين في هذا 
اجلان���ب، مبينا ان دور غرفة 
جتارة الكوي���ت هو االهتمام 
باألم���ور التجارية بني البالد 
كما تعم���ل على تطويرها مع 
اجلانب الكويتي، وتسعى حلل 
اإلشكاليات التي تواجه حركة 
التجارة بني الطرف األجنبي 

وكذلك الكويتي.
ومن جهت���ه، أوضح نائب 
املدير العام في إدارة التجارة 
مبقاطعة جيلني رئيس الوفد 
الصيني ه���ان يينغزهني ان 
الكويت والصني  التجارة بني 
متتد الى منتصف القرن التاسع 
عشر وتطورت عام 1971 وذلك 
أدوات االتصال  عقب تط���ور 
والنقل واملعلومات، مشيرا الى 
ان النمو في التبادل التجاري 
ب���ني البلدين تطور مع تطور 
النظم املعلوماتية التي جعلت 
العالم قرية صغيرة، حيث دفع 
ذلك الى ق���رب التعامالت بني 
العال���م وبعضه وبالتالي بني 

الكويت والصني.
وأض���اف في كلمت���ه أمام 
اجتم���اع الغرف���ة ام���س انه 
ترأس وفدا ميث���ل 17 عضوا 
جاء ليبحثوا س���بل التعاون 
بني الكوي���ت والصني لتنمية 
الص���ادرات والواردات، وذلك 
في مج���االت »اإللكترونيات 
والنفط والغ���ذاء والزراعة«، 
مش���يرا الى ان إجمالي قيمة 
الصادرات الصينية للكويت 

في 2008 بلغ 6.8 مليارات دوالر 
تركزت في املنتجات الكهربائية 

وملحقاتها.
وق���ال ه���ان: ان إجمال���ي 
الص���ادرات الكويتي���ة ال���ى 
الصني بل���غ 5 مليارات دوالر 
خالل 2008، أيضا تركزت على 

النفط ومشتقاته، وأوضح انه 
خالل 2009 ورغم األزمة التي 
مضت فقد بلغ إجمالي التجارة 
بني الصني والكويت 5 مليارات 
دوالر حسب تقدير اإلحصائيات 
في الصني، مؤكدا متانة العالقات 
بني غرف التجارة في البلدين 

)الكويت والصني(.
ان  أمله  وأعرب هان ع���ن 
يك���ون مكت���ب التج���ارة في 
الصني عند حسن ظن اجلميع، 
متمنيا ان يكون جس���را قويا 
بني البلدين لتنمية الصادرات 

وال���واردات.

جانب من لقاء الوفد الصيني بغرفة التجارة والصناعة

)أحمد باكير(أسامة النصف مكرما رئيس الوفد الصيني

)كرم دياب(غساالت »كاندي« سعات مختلفة وحجم ثابت


