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شركة دوليفو حتتفل بنجاح كناسات «دوليفو» وعرض «D.zero» في الكويت
ندى أبو نصر

التنفيــذي  املديــر  أكــد 
امبريــال جــروب  ملجموعــة 
واملدير العام لشركة تنظيفكو 
عبدالرحمن عليان ان العالقة 
التى بنيت بني كل من «دوليفو» 
و«تنظيفكو» لم يأت مبحض 
املصادفــة وامنــا كانت نظرة 
مســتقبلية للنجــاح من قبل 
والده املرحوم مصطفى عليان 
الذي انشا شركة تنظيفكو عام 
١٩٦٣ والتى استمرت في النمو 
والبحث دائما عما هو جديد في 
سوق ادارة النفايات الصلبة. 
واضاف عبدالرحمن العليان 
انــه في عــام ٢٠٠٢ قام والده 
بإدخال اول كناسة «دوليفو» 
الــى عقد البلدية والتى كانت 
مواصفاتهــا تفــوق بكثيــر 
املطلوب في عقد البلدية ولكن 

نظره، ومن ذلك الوقت بدأت 
مبيعات كناسات الشوارع على 
ارض الكويت مــن عام ٢٠٠٢ 
حتى ٢٠١٢ وكان النجاح االكبر 

في ٢٠١٩. 
جــاء ذلــك خــالل كلمتــه 
فــي احلفل الــذي اقيم بفندق 

ما يفوق عن ٢٣٢ كناسة شوارع 
ماركة دوليفو االيطالية لبلدية 
الكناســة  الكويــت وعــرض 
اجلديدة D.ZERO والتى تعمل 
بالكهرباء بنسبة ١٠٠٪، وشكر 
كل الهيئات احلكومية والقطاع 
اخلاص والوزارات والشركات 

الكويت بحوالي ٢٣٢ كناسة، 
ونواصــل معكــم اجنازاتنــا 
لتوفير عالم نظيف من خالل 
تقــدمي العــرض التفصيلــي 
اجلديــد للكناســة اجلديــدة 
«زيــرو» الكهربائية. واضاف 
بيبي ان منوذج «دوليفو» بدأ 

الريجنســي بحضور السفير 
االيطالــي في الكويــت كارلو 
بالدوتشــي ومديــر املبيعات 
االقليمــي في شــركة دوليفو 
فــي ايطاليــا ماريــو بيبيــر 
ومحافــظ عمــدة مدينة روما 
فيدريكو بيزاروتي بتســليم 

وجميع االصدقاء الذين وضعوا 
ثقتهم بشراء كناسات دوليفو. 
بدوره، قال مدير املبيعات 
االقليمــي في شــركة دوليفو 
فــي ايطاليا ماريــو بيبي ان 
«دوليفو» حتتفل بتسليم اكبر 
عدد من كناســات دوليفو في 

في مراب صغير في بارما عام 
١٩٧٦ علــى ايدي مجموعة من 
الفنيني، وافتتحت الشركة اول 
مصنع لها عام ١٩٨٢ مبوقعها 
التاريخي Sanguinaro، كما ولدت 
انترناشــونال» عام  «دوليفو 
١٩٩١ لتصبح أكبر مصنع إيطالي 
وأوروبي فــي قطاع التنظيف 
الصناعي واحلضري، واصبحت 
«دوليفو» موجودة في اكثر من 
٨٠ دولة على مستوى العالم من 
خالل امتالكها لبراءات االختراع 
وبفضل شراكتها املهمة حيث 
ابتكرت نظامها اخلاص اجلديد 
في واحد من اكثر املصانع تقدما 
في العالم مبســاحة ٢٠٠،٠٠٠ 
متر مربع باالضافة الى البحث 
والتطوير املستمر في انتاج آلة 
التنظيف الفريدة بواسطة ٢٠٠ 
موظف محترف خالل مسيرة 

٤٠ عاما من العمل.

عبدالرحمن العليان: والدي قام بإدخال أول كناسة «دوليفو» إلى عقود البلدية عام ٢٠٠٢ وكانت مواصفاتها أكثر من املطلوب حينها

درع تكرميية لشركة دوليفو

(متني غوزال) صورة جماعية للمشاركني في حفل شركة دوليفو  

جانب من احلضور مدير املبيعات اإلقليمي بشركة دوليفو ماريو بيبي

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشيعبدالرحمن العليان

ببعد نظره ورغبته في الريادة 
بتقــدمي االفضــل كان الدافــع 
الرئيسي له هو إدخال كناسة 
تعمل بنظام الشفط والكنس 
امليكانيكي والتى كانت ثورة 
في عالم ادارة النفايات الصلبة، 
وقد اثبتت االيام صحة وجهة 

«عبداهللا النوري اخليرية» تتسلم تبرع «منازل القابضة»
في إطــار العمل بوصية 
رســولنا الكرمي ژ «من لم 
يهتم بأمر املســلمني فليس 
منهــم»، وضمــن برنامــج 
«مـــنــــازل» للمســؤولية 
االجـتـمـــــاعـــية، ودورهـــا 
اإلنســاني وتعزيــز مبادئ 
حوكمــة الشــركات، قامــت 
شركة منازل القابضة ممثلة 
برئيس مجلس اإلدارة عدنان 
النصف باملساهمة في احلملة 
اإلغاثية التي أطلقتها جمعية 
الشــيخ عبــداهللا النــوري 
اخليريــة (دثروني لشــتاء 
دافــئ)، حيــث يتــم توفير 
احلياتيــة  االحتياجــات 
الضرورية من الغذاء والدواء 
والكساء واإليواء والوقود، 
ومثل هذه املســاهمات هي 
أقــل شــيء ميكــن أن تقوم 
به شــركات القطاع اخلاص 
ملشاركة جمعيات النفع العام 
في مســاعدة احملتاجني في 
شتى بقاع األرض. وأعربت 
اجلمعية عن تقديرها للدعم 
الــذي قدمته شــركة منازل 

القـــابضــــة، ســائلني اهللا 
تعالــى أن يوفقنــا ملا يحب 

ويرضــى، وأن تكــون هذه 
املساهمة سبيال في مساعدة 

احملتاجني ومبا يخفف عنهم 
عناء الشتاء وقسوة البرد.

عدنان النصف يسلم املساهمة باحلملة اإلغاثية جلمعية الشيخ عبداهللا النوري اخليرية

اغتنم فرصة العروض الكبرى
حتى ٢٠ يناير ٢٠٢٠ لدى روائع جنيڤ للساعات

مفعــم  جديــد  موســم 
بالعروض الشقية واملختارة 
لتلبي رغبات زبائننا الكرام 
مقدمــة مــن روائــع جنيڤ 
للســاعات مع طــرح جديد 
ومميز من املاركات العاملية 
اجلديدة ابتداء من ٢٠١٩/١٢/١٠ 
حتى ٢٠٢٠/١/٢٠ ألن روائع 
جنيــڤ للســاعات حترص 
دائمــا على تقدمي كل ما هو 

من تصاميم املاركات العاملية 
حصريــا لدى أفــرع روائع 
جنيڤ والتــي تخطو نحو 
أسلوب خاص منفرد لترسم 
مفهوما أكثر أناقة وروعة في 

عالم املوضة واألزياء.
وطرحت شــركة روائع 
جنيڤ في السوق اخلليجي 
والكويتي العديد من املاركات 
اجلديدة التــي تلبي جميع 

األذواق وشتى األعمار وتسدل 
الستار عن تبنيها مجموعة 
مختــارة بعنايــة خاصــة 
وشديدة من العالمات جتارية 
الرائدة في عالم الصناعات 
الفاخرة في الكويت، لتقدم 
أرقى تشكيلة من الساعات 
التي تعكــس مفهوم الروح 
الشــغوفة باألناقــة والقوة 

واجلمال في آن واحد.

جديــد فــي عالم الســاعات 
واملجوهرات.

واختارت روائع جنيڤ 
هذه املرة حملة اشتر ساعة 
واحصل على الثانية مجانا 
بنفــس القيمــة او أقل على 
تشــكيلة مختــارة، وتفخر 
روائــع جنيــڤ للســاعات 
واملجوهــرات بتقدمي كل ما 
هو مناسب ومنفرد من نوعه 

اجلمعية أطلقت حملة «دثروني لشتاء دافئ»


