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باعتبارها واحدة من أفضل العالمات التجارية في الكويت

»سنتربوينت الكويت« تنال لقب »سوبربراندز« 2010 للعام الثاني على التوالي 
أثبتت »سنتربوينت« تواجدها القوي في قطاع 
جتارة التجزئة بنيلها، وللمرة الثانية على التوالي، 
لقب »سوبربراندز« 2010، حيث مت منحها هذا اللقب 
بعد تقييم دقيق شامل من قبل مجلس »سوبربراندز« 
الكويت وفقا ملعايير اجلودة الراسخة التي تلتزم 

بها جلنة التحكيم.
 وقد حاز اللقب أسماء المعة ورائدة في مختلف 
القطاعات مبا فيها التجاري، الصناعي، االتصاالت، 
جت���ارة التجزئة وغيرها م���ن القطاعات األخرى، 
ومت اختيار »سنتربوينت الكويت«، ضمن الئحة 
منتقاة تضم قرابة 1300 م���ن العالمات التجارية 
الرائدة، بفضل اإلجنازات املبدعة التي حققتها لعام 

.2010-2009
والعالمات التجارية التي مت إدراجها على الئحة 
احلاصلني على لقب »سوبربراندز« 2010 استندت 
عملية اختيارها إلى أسس ومعايير تشمل: الدرجة 
العالية من الوعي بالس���وق احمللي، حتقيق أعلى 

مستويات الرضا لدى العمالء، االنخراط في برامج 
املس���ؤولية االجتماعية، واالحترافية في سياسة 
تس���ويق املنتجات، ومع األخذ به���ذه املعايير في 
عني االعتبار، فإن منظمة »سوبربراندز« املعترف 
بها في ش���تى أنحاء العالم باعتبارها هيئة عاملية 
مس���تقلة قامت باختيار »س���نتربوينت« كعالمة 

جتارية فائقة.
وقد أعرب مدي���ر العمليات التنفيذي ملجموعة 
الندمارك في الكويت سيبل باسو عن فخره بحمل هذا 
اللقب قائال: »إن اختيارنا لنيل لقب »سوبربراندز« 
هو ش���هادة نعتز بها تعكس حسن أدائنا وتعزز 
جناح مس���يرتنا املهنية. نحن فخورون الختيار 
»سنتربوينت« للسنة الثانية على التوالي من قبل 
مجلس »سوبربراندز« كواحدة من أقوى العالمات 

التجارية املوجودة في الكويت«.
واستطرد قائال: إن التكرمي الذي حظينا به ونلنا 
بفضل���ه لقب »س���وبربراندز« يعطينا دافعا قويا 

للحفاظ على جهودنا املس���تمرة لتطوير كفاءاتنا 
وتقدمي املزيد من اخلدمات التي تنال االستحسان 

لدى عمالئنا في السنوات املقبلة«.
كما أضاف قائال: »إن القيمة املضاعفة واتباع نهج 
عالي اجلودة في خدمة عمالئنا كان دائما في صميم 
فلسفة سياستنا العملية، ونحن نعتقد أن واحدا 
من أهم الدعائم الرئيس���ية التي ارتكزنا عليها في 
حتقيق جناحنا هو التزامنا بتزويد عمالئنا بأفضل 
املستويات العالية اجلودة التي تتميز بها معروضاتنا 

بأسعار معقولة تناسب مختلف الطبقات«.
وقد جاء حص���ول »س���نتربوينت« على لقب 
»سوبربراندز«، وللمرة الثانية على التوالي، هذا 
العام نتيجة تقييم دقيق يستند الى معايير راسخة 
من قبل مجلس »سوبربراندز« الكويت، وقد وسع 
املجلس نطاق االختيار من خالل مشاركة مجموعة من 
أبرز املديرين التنفيذيني في استبيان عن شركاتهم 

رسم يوضح »سوبربراندز«اخلاضعة للتقييم.

»آنة جروب« تطلق المعرض الدولي 
للعقار السابع في 20 فبراير

»الفجر لالستشارات« تنظم 
دورة تدريبية في 7 مارس

حول الجمعيات العمومية للشركات المساهمة

واملزمع إقامته في قاعة فندق 
ريجنسي قال احلداد إن »آنة 
جروب« مازالت تستكمل بيع 
جمي���ع املس���احات املتوفرة 
ملشاركة الش���ركات العقارية 
واالستثمارية والتمويلية في 
املعرض والذي تنظمه الشركة 
للمرة الس���ابعة على التوالي 
حيث وصلت إلى نسبة %85 

من مساحة املعرض.
وبني احلداد إن الشركة عملت 
منذ انطالقتها على املساهمة 
في منو وتشجيع املستثمرين 
مبختلف مستوياتهم لالستثمار 
في العقار والذي يلعب دورا 
مهم���ا في نهض���ة وانتعاش 
الوض���ع االقتصادي بش���كل 

عام. 
وبني أن الشركة تعي متاما 
أهمية هذا القطاع وتأثيره على 
املس���توى االقتصادي احمللي 
والدولي، حي���ث ان صناعة 
املعارض باتت من الصناعات 
أو القطاعات الضرورية لنمو 
اقتصاد أي دولة ترمي إلى الرقي 
في مستواها االقتصادي بقطاع 

بعيد عن القطاع النفطي.
وأشار احلداد إلى أن السوق 
العقاري الكويتي سيشهد مع 
بداية العام اجلديد 2010 بدء 
الدخول ف���ي مرحلة التعافي 
التدريجي، والس���يما القطاع 
املدر  العقاري االس���تثماري 
والذي يشهد إقباال من بعض 
املستثمرين الراغبني في حتقيق 
عوائد منتظمة وهو ما انعكس 
عل���ى التداوالت خالل ش���هر 

ديسمبر املاضي. 

 أعلنت شركة »آنة جروب« 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مواصلة استقطاب الشركات 
العقارية الكويتية واخلليجية 
والعربية في معرضها الدولي 
للعقار الس���ابع الذي تنظمه 
خ���الل الفت���رة م���ن 20 إلى 
املقب���ل في فندق  23 فبراير 

الريجنسي.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
في الش���ركة مس���اعد احلداد 
إن الش���ركة تهدف من خالل 
إطالقها ملعرض العقار السابع 
إلى تفعيل إستراتيجية جديدة 
عن طريق تعريف املستثمر 
في الداخ���ل واخلارج بأفضل 
ما هو متاح من العقار وفرص 
االس���تثمار العقاري س���واء 
في الكوي���ت أم خارجها عبر 
جميع الوسائل املتقدمة تقنيا، 
والسيما من خالل استقطاب 
اكبر شريحة من أفضل الشركات 
العقارية واالس���تثمارية في 
الداخل واخلارج للمش���اركة 

في معارضها.
وتابع »كما أن اإلستراتيجية 
اجلديدة ستخدم كبار وصغار 
املستثمرين من خالل تعريفهم 
بأفضل سبل االستثمار وأكثرها 
أمنا وربحا حيث إن معارض 
آنة جروب العقارية في الكويت 
والبحرين مؤخرا باتت تلعب 
دورا بارزا في انتعاش السوق 
العقاري على الرغم من األزمة 
االقتصادية العاملية وذلك من 
التنسيق مع الشركات  خالل 
املشاركة في معارضها إليجاد 
سبل للعمل على انتشال السوق 
العقاري احملل���ي واخلارجي 
وتشجيع املستثمرين الصغار 
والكبار على االس���تثمار في 

القطاع العقاري«.
وأشار احلداد إلى أن املعارض 
العقارية في الكويت مازالت في 
تطور ملحوظ وحتظى باهتمام 
الكويتية والسيما  الشركات 
الشركات في اخلليج والدول 
العربية وخاصة دول مجلس 
التعاون في ظل تداعيات األزمة 

العاملية.
وع���ن تنظي���م الش���ركة 
للمعرض الدولي للعقار السابع 

الكويت � كونا: تنظم شركة الفجر لالستشارات اإلدارية واالقتصادية 
دورة تدريبية حول »اجلمعيات العمومية للش����ركات املساهمة« في 
7 مارس املقبل وتستمر أربعة أيام. وقالت الشركة في بيان صحافي 
أمس ان الدورة تهدف الى مناقش����ة اجلمعيات العمومية بني القانون 
والتطبيق والتي تتركز على الشركات املساهمة بنوعيها ومجالس إدارتها 
وعقد جمعياتها العادية وغير العادية وكل ما يتعلق بها من قرارات 
وتعديالت. وأضافت ان الدورة ستتطرق الى تعريف الشركة املساهمة 
وأنواعها وشروط تأسيسها واجتماع وصالحيات ومسؤوليات مجلس 
االدارة واجلمعية العمومية وتعريفها ووقت انعقادها وجدول أعمالها. 
كما ستتطرق الدورة الى اجلمعية العامة غير العادية وانقضاء شركة 
املساهمة وتصفيتها واجلمعية العامة غير العادية لتصفية الشركة 
وأنواعها واجلمعيات العمومية وطريق����ة توجيه الدعوة والنصاب 

املطلوب لعقد اجلمعية العادية وغير العادية.

مساعد احلداد 

»داو للكيماويات« تتبرع إلغاثة
منكوبي زلزال هاييتي

في اطار اس���تجابتها الفورية للزل���زال االخير الذي ضرب 
جمهورية هاييتي بقوة 7 درجات، تقدم شركة داو للكيماويات 
تبرعات نقدي���ة قدرها 500.000 دوالر لصن���دوق االغاثة من 
الزالزل في هاييتي، بتسهيل من قبل الصليب االحمر االميركي 
للمساعدة في عمليات االغاثة واالنقاذ الطارئة، كما سترفق شركة 
داو مس���اهمات موظفيها الغاثة منكوبي زلزال هاييتي، والتي 
وصل مجموعها الى 250 الف دوالر، وستذهب التبرعات التي 
قدمتها شركة داو لبرنامج االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة 

ومنظمة كير الدولية لدعم جهود االغاثة في البالد.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
لش���ركة داو اندرو ليفيريس »ان قلوبنا ومشاعرنا مع شعب 
هاييتي خالل هذا الوقت العصيب، ونأمل ان تساعد تبرعاتنا 
في تس���ريع جهود االغاثة التي يتم بذلها حاليا، وس���تواصل 
داو العمل مع احلكومة ووكاالت االغاثة لتحديد س���بل تقدمي 
املزيد من املساعدات خالل مرحلة اعادة البناء وعملية االغاثة 

الشاملة«.
وتش���ير التقارير الى ان اكثر من ثالثة ماليني ش���خص قد 
تضرروا جراء هذا الزلزال، والتزال اجلهود في مرحلة »االستجابة 
االولى« للبحث واالنقاذ، وقد تستمر كذلك لعدة ايام مقبلة. جتدر 

االشارة الى ان احدا من موظفي داو لم يتضرر من الزلزال.
وكانت شركة داو قد قدمت خالل السنوات االخيرة مساعدات 
لالغاثة واعادة البناء في كوارث مش���ابهة مثل اعصار كاترينا 
وريتا وآيك التي حدثت على ساحل اخلليج االميركي وسونامي 
في عام 2004 وكذلك الزالزل التي ضربت منطقة آسيا واحمليط 

الهادي.

شعار الداو


