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صورة من شهادة سوبر

علي الغامن يهدي رئيسة وزراء بنغالديش درعا تذكارية

جانب من أنشطة املعرض

خالل لقائها مع رئيس وأعضاء »غرفة تجارة وصناعة الكويت«

رئيسة وزراء بنغالديش تستعرض
فرصًا استثمارية في بالدها للكويت

محامي »أجيليتي«: الشركة تجري
 »مفاوضات نشطة« لمحاولة تسوية القضية 

اتالنتاـ  رويترز: قال محامي 
شـــركة اجيليتي ريتشـــارد 
دين امس إنها مازالت جتري 
»مفاوضات نشطة« حملاولة 
تســـوية قضية تواجه فيها 
اتهاما بزيادة األسعار بواقع 

60 مليـــون دوالر على اجليـــش األميركي. وفي 
جلسة مبدئية للمحكمة في اتالنتا قررت القاضية 
جانيت كينج إدخال إقرار بعدم الذنب نيابة عن 
اجيليتي بعدما قال دين إنه غير مفوض لتقدمي 
إقرار. وكانت هيئـــة محلفني أميركية في اتالنتا 

اتهمت اجيليتي في نوفمبر 
بزيادة األسعار على اجليش 
األميركي على مدى 41 شهرا 
في عقود بقيمة 8.5 مليارات 
دوالر لتوريد أغذية للجنود 
في العراق والكويت واألردن. 
وقال دين للمحكمة إن الشـــركة مازالت تأمل في 

التفاوض للتوصل إلى تسوية.
وأضاف »املفاوضات لم حتسم.. ونحن نطالب 
احملكمة بتحديد جدول لإلطالع على التطورات )في 

املفاوضات( من أجل مواصلة املناقشات«.

أشادت رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الشعبية 
شيخة حسينة واجد باملستثمر الكويتي وما يتميز 
به من خبرات اســــتثمارية مكنته من االستثمار في 
كثيــــر من دول العالم. جاء ذلك خــــالل اللقاء الذي 
جمعها والوفد املرافق لها امس برئيس مجلس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن واعضاء 
مجلس ادارة الغرفــــة، حيث مت عقد لقاء اقتصادي 
ثنائي حضره عدد من الشــــركات الكويتية املهتمة 
باالستثمار في بنغالديش. ويأتي ذلك في إطار الزيارة 
الرسمية التي تقوم بها رئيسة الوزراء في جمهورية 
بنغالديش من خالل دعوة رسمية من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى البالد حيث 

قامت بزيارة غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وقــــد القى الغامن كلمة ترحيبيــــة اكد فيها على 

القواسم املشتركة التي متيز البلدين الصديقني من 
خالل انتمائهما اآلســــيوي واالسالم احلنيف الذي 
يجمعهما، كما اوضح في كلمته اهمية هذه الزيارة 
التي من شأنها توطيد والنهوض بالعالقات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين، متمنيا حتقيق الهدف املرجو 
من هذه الزيارة. ومن جانبها، ألقت رئيسة الوزراء 
كلمة اوضحت فيها ما ميتاز به املســــتثمر الكويتي 
مشيرة الى دور الكويت الريادي في عملية التنمية 
االقتصادية في اخلليج واملنطقة العربية، كما تطرقت 
الى املشاريع والفرص االستثمارية في بنغالديش 
مركزة على املجاالت التالية »البنية التحتية، العقار، 
البنوك والســــياحة«، كما دعت الشركات الكويتية 
لزيارة جمهورية بنغالديش لالطالع عن كثب على 

املشاريع والفرص االستثمارية املتاحة لديها.

تنظمه في »مول 360« وحتى 13 الجاري

»الحمراء« العقارية تمدد معرض »يا زين ديرتنا« 

نظرا لإلقبـــال الكبير الذي 
شهده معرض »يا زين ديرتنا« 
في »مول 360«، أعلنت شـــركة 
القائمة على  العقارية  احلمراء 
املعـــرض، متديد فترة  تنظيم 
الـــى 13 مـــن فبراير  املعرض 
اجلاري حيث يختتم فعالياته 
بحفل لإلعالن عن الصور الفائزة 
من قبل جلنة متخصصة تضم 
التصوير  فـــن  مخضرمني في 

الفوتوغرافي.
 وكان املعـــرض قد انطلق 
في 28 يناير وهو يعكس رحلة 
انتقاليـــة بني أزمنـــة الكويت، 
توثق تطورها بواسطة صور 
فوتوغرافية تاريخية وحديثة 
التقطتها مواهب كويتية شابة، 
أما املستقبل فيستعرض مدينة 
احلرير كأحد التطلعات لكويت 

الغد.
التصوير  وقد عمل فريـــق 
املكون من 75 متطوعا كويتيا ملدة 
تتعدى الستة أشهر على إبراز 
اليوم من منظور  جمال كويت 
غير مســـبوق حيث مت التقاط 
معظـــم الصور من ارتفاع برج 
احلمراء الذي تطل أدواره على 
الكويت بأسرها، وقد مت استخدام 
عدسات وتقنيات متطورة في 
التصوير وتراوحت فتراته من 
الشروق إلى الغروب وفي فصول 
مختلفة من السنة حيث بلغ عدد 
الصور املشاركة باملعرض 66 
صـــورة، ومت تصميم املعرض 
بأسلوب عصري من قبل مهندسة 
التصميم الداخلي م.مي خليفة 

الشبلي.

 من جهته قال نائب رئيس 
مجلس االدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة احلمراء العقارية خالد 
العثمان: »اننا سعداء باالهتمام 
البالغ الذي يشهده معرض »يا 
زين ديرتنا« من قبل الزوار الذين 
تتزايد أعدادهم يوميا، من هنا 
ارتأينا متديد فترة املعرض الى 
13 فبرايــــر لكي مننح الفرصة 
الى أكبر عدد ممكن من الزوار 
لالطالع على هذا العمل اإلبداعي 
ومواكبة الكويت في صور تعبر 
عن تاريخ مشــــرف ومستقبل 

مضيء«.
وأضاف: »يا زين ديرتنا«، 
معرض ينطلق من مفهوم جمالي 
ليحدثنا عن مكتسبات املاضي 
واجنـــازات احلاضر وتطلعات 
املستقبل من خالل صور بعيون 
مبدعني. الى ذلك، تتولى جلنة 
مؤلفـــة مـــن رياديـــني في فن 
التصوير الفوتوغرافي اختيار 

الصور الفائزة.
وتضم اللجنة كال من حسني 
العديد من  القالف احلائز على 
اجلوائز احملليـــة والعاملية في 
التصويـــر الفوتوغرافـــي كما 
شارك في أكثر من 38 معرضا 

للتصوير.
وقد عمل محكما للعديد من 
مســـابقات فـــن التصوير، كما 
تضم اللجنة أيضا ســـتيفاني 
ماكغيهي، املصورة الفوتوغرافية 
احملترفة التي شاركت في جلان 
حتكيم لعدد من املسابقات في 
الفوتوغرافي في  التصوير  فن 
الكويـــت وهي عضـــو في عدة 

جمعيات للتصوير الفوتوغرافي 
منها على سبيل املثال جمعية 

مصوري أميركا احملترفني.
باإلضافة إلى يوسف العصفور 
الذي كانت له مشاركات ريادية 
في عدد من املعارض وحاز املراكز 
االولى في عدد من مســـابقات 
التصوير منها على سبيل املثال 
مسابقة الريادة ومسابقة الهيئة 
العامة للشباب ومسابقة شركة 
نفـــط الكويت ومســـابقة بيت 

العرب لتصوير اخليول.
 وعلى صعيد متصل، فلقد 
شاركت جهات كويتية عريقة 
في رعاية املعرض تترأســـهما 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الوطنية لالتصاالت  والشركة 
التي جتد في رعايتها هذه تأكيدا 
على مسؤوليتها االجتماعية في 
الشابة  الكويتية  املواهب  دعم 
وجهودهم في تصوير الكويت 

ماضيا وحاضرا ومستقبال.
كما ترعى »الوطنية« أيضا 
حفـــل توزيع اجلوائـــز على 
الفائزين في يوم اخلتام السبت 
املوافق 2010/2/13 الســـاعة الـ 
7:00 مساء في »مول 360«، حيث 
مت رصد عشرين جائزة ألفضل 
عشرين صورة باملعرض والتي 

تقدر بعشرين ألف دينار.
كما شاركت في رعاية املعرض 
أيضا كل من شركة االحمدية 
للمقاوالت والتجارة، وشركة 
اخلرافي ناشـــيونال، وشركة 
احلمراء العقارية، وشركة اجيال 
العقاريـــة الترفيهية، ومجمع 

مول 360.

قيمته 35 مليون ريال سعودي

»انتيجرال« وّقعت عقد إقامة مهرجان 
جائزة الملك عبدالعزيز في السعودية

أما اإليجارات فهبطت بنسبة 30 
إلى 50% في املواقع الرئيسية.

و أضاف السلطان أن التقارير 
بينت أنه مع رحيل آالف األجانب 
واملغتربـــني، ومـــع االنخفاض 
امللحوظ في االستثمار األجنبي 
ونشاط تأسيس الشركات، هبط 
الطلب ومعه معدالت اإلشـــغال 

للوحدات السكنية واملكاتب. 
وقال ان مشروع مركز أعمال 
مجمع دبي لالستثمار )DIP( يعد 
االستثمار العقاري األبرز للصندوق 
في دبـــي، وهو عبارة عن مجمع 

مضيفا أنه يؤمن بأن »البرملان 
مؤسسة مهمة ويراقبه الصغير 
قبل الكبير في الكويت، وهو 
مـــا يتطلب أن نســـاعده في 
االرتقـــاء باحلـــوار كنبراس 
للدميوقراطيـــة، حيث جبلت 
الكويت منذ انشأت برملانها، 
قبل خمسني عاما، على حوارات 
بناءة وفاعلة في التواصل بني 
السلطات وال نريد أن نشوهها 
بأي ممارسات سلبية« تنعكس 

علينا. 

لغة الحوار

وأشـــار العوضـــي الى أن 
»بعـــض البرملانات في العالم 
طردت نوابا من القاعات وأخرى 
ثبتت كراسي البرملان حتى ال 
الشـــعب  يتقاذف بها ممثلو 
ولكننا في الكويت نسمو فوق 
هذه املمارسات، إال أننا يجب 
أال ننتظـــر حتى تتدهور لغة 
احلوار كلية بل البد أن نرتقي 

كشــــف رئيس مجلس اإلدارة 
والعضــــو املنتــــدب في شــــركة 
انتيجرال القابضة صالح البصمان 
عن تلقي الشــــركة لعدة عروض 
من قبل لالستحواذ على حصص 
الى  الشــــركة، مشيرا  مؤثرة من 
ان األمر مازال في طور الدراســــة 
واملفاوضات كي تستطيع الشركة 
انتقاء واختيار افضل تلك العروض 
وبالشكل الذي يهدف الى ان يكون 
اضافة مستثمر للشركة ميثل قيمة 
مضافة حقيقية للشركة ما يسهم 
في توسعها واجناز أهدافها بالشكل 

املطلوب.
وأوضح البصمان في تصريح صحافي ان »انتيجرال« تعتزم القيام 
بخطط توسعية جديدة لفتح فروع لها في دول مجلس التعاون اخلليجي 
خاصة اململكة السعودية والتي تعد السوق األول في منطقة الشرق 
األوســـط، وذلك لتلبية احتياجات عمالئها من املعارض واملؤمترات 
واألحداث الرياضية والتطبيقات الشـــخصية، اضافة الى التوســـع 
في الســـوق املصري الذي يعد من األســـواق الواعدة في هذا املجال 
وأســـواق الشرق األوسط وذلك لتقدمي خدماتها املتمثلة في احللول 
املقدمة للمناسبات واملنشآت اخلاصة باالستخدامات التجارية ذات 
الطاقة االستيعابية املختلفة سواء الفنادق أو املستودعات واملنشآت 
التجارية ومناطق العمل املؤقتة حيث تشكل اجلودة العاملية واملهارة 
التقنية أساسا مهما لتقدمي منتجات الشركة الجواء العمل التجارية 

واملسرحية.
واشار البصمان الى ان الشركة قامت مؤخرا بالتوقيع على عقد 
إقامة مهرجان جائزة امللك عبدالعزيز ملزاين االبل بالسعودية والذي 
يعد من أكبر املهرجانات في اململكة حيث يقام برعاية صاحب السمو 
امللكي األمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود وتقوم الشركة بتوفير 
القاعات واملباني لهذا املهرجـــان الذي تصل جوائزه الى 35 مليون 

ريال سعودي.
وذكر البصمان انه مت تأسيس »انتيجرال« من خالل فريق عمل من 
اخلبراء لتقدمي افضل اخلدمات االبداعية للعمالء حيث تتميز منتجات 
»انتيجرال« بسالمة وأمان جميع مواردها وهياكلها وفقا ألعلى معايير 
اجلودة األوروبية املشددة ومبا فيها معايير din األملانية بشكل تام واملطابقة 
ألرقى معايير الوقاية من احلرائق وفق منظومة أكثر أمنا وتطورا على 

يد فريق عمل متخصص يستخدم امدادات عالية الفعالية.

ضوء حتسن أســـعار العقارات 
الدولـــة. وتشـــمل عقارات  في 
الصندوق فـــي الكويت عقارات 
جتارية واستثمارية وصناعية 
في باقة متنوعة حققت نســـبة 
تأجير وتشـــغيل عالية ودخال 

شهريا للصندوق وعمالئه. 
أما بالنسبة للعقارات املوجودة 
في دبي قال انها مازالت تعاني 
من االنخفـــاض نتيجة الوضع 
العام الذي تعانـــي منه اإلمارة 
واألزمـــة االقتصادية فيها، وقد 
ضاعف ذلك أزمة ديون مجموعة 
دبي العاملية وشـــركتها التابعة 
نخيل، وتداعيات هـــذه األزمة 
على ثقة املســـتثمرين باإلمارة 
مشـــيرا الى أن القطاع العقاري 
في اإلمارات وخصوصا في إمارة 
دبي يعتبر األكثر تأثرا باألزمة 
املالية على مستوى اخلليج مما 
انعكس على استثمارات أعيان 
وصناديقها العقارية العاملة في 

دولة اإلمارات.
التقاريـــر  أن  الـــى  ولفـــت 
والدراسات املختلفة أشارت إلى 
انخفاض أسعار العقارات في دبي 
خالل األزمة بنسبة 40 إلى %60، 

العقاري فقد أوضح السلطان أنه 
قد جرى التخارج من عقار مبدينة 
جدة في اململكة العربية السعودية 
بعائد يبلغ 30% على االستثمار، 
كما مت االنتهاء من تطوير عمارتني 
في مدينة اخلبر في السعودية 
أيضا ومت تأجيـــر إحداهما، في 
حني أن الصنـــدوق في املراحل 
النهائية من تطوير أربع عمارات 
أخرى هناك وقد مت تأجير إحدى 
العمـــارات بالكامل قبل االنتهاء 

من تطويرها. 
وبالنسبة ألصول الصندوق 
في الكويـــت فقد مت االنتهاء من 
توصيل الكهرباء للعقارات التي 
ميلكهـــا الصندوق في أســـواق 
القرين والبالغ عددها 4 عقارات 
وذلك متهيدا لتأجيرها. كما ميلك 
الصندوق أرضا في مشروع الطاقة 
بدولة قطر وكذلك ميلك أراضي 
مبواقع مميزة في سلطنة عمان. 
وأضاف السلطان أن العمل جار 
على التخارج من بعض أصول 
الصندوق احلالية، كما أن سيولة 
الصندوق ستتحسن تدريجيا مع 
تأجير عقارات الصندوق في كل 

من الكويت والسعودية.

بني نائب رئيس أول التسويق 
وتوظيف األموال في شركة أعيان 
لإلجارة واالســـتثمار ســـلطان 
الســـلطان أن وضـــع عقـــارات 
الصناديق التي تديرها أعيان آخذ 
في التحسن في كل من الكويت 
والسعودية، في حني أنها تأثرت 
ســـلبيا باألزمة االقتصادية في 

دبي.
وأضاف السلطان أن العقارات 
التابعة لصندوق عوائد، وهو من 
أوائل الصناديق العقارية املدرة 
ذات التوزيعات الشهرية تتوزع 
جغرافيا علـــى كل من الكويت 

واإلمارات العربية املتحدة. 
وتابع: الصندوق مير حاليا 
بفتـــرة إعادة هيكلـــة ألصوله 
العقارية مت التخطيط لها بشكل 
مفصل وذلك للوصول إلى توزيع 
جغرافـــي ونوعـــي أفضل، من 
شأنه حتسني اإليرادات الفعلية 
للصندوق وبالتالي حتسني نسبة 

األرباح الشهرية. 
التقييم السنوي  أن  وكشف 
لعقـــارات الصنـــدوق أظهر أن 
قيمـــة العقـــارات املوجودة في 
الكويت بدأت ترتفع نسبيا في 

مكاتب يقع ضمن منطقة مجمع 
دبي لالستثمار مت االستحواذ عليه 
بغرض تأجيره لتحقيق عوائد 

شهرية للمستثمرين. 
وتابع: نظرا لألزمة االقتصادية 
فقد انخفضت قيمة العقار وكذلك 
التأجير ممـــا انعكس  أســـعار 
ســـلبا على أداء صندوق عوائد 
الذي اســـتثمر في هذه احملفظة 
مشيرا الى انه من ناحية أخرى 
ميلك صندوق عوائد استثمارا 
جتاريـــا آخر في دبي هو عبارة 
عن مخازن جتارية حققت نسبة 
تشغيل جيدة بأسعار معقولة 
وحافظت على قيمة العقار بنسبة 
انخفاض معقولة لم تتجاوز %20، 
وهي نسبة جيدة إذا أخذنا بعني 
االعتبار وضع السوق العقاري 

في دبي.
وتوقع أن يتجه قطاع تأجير 
العقـــارات فـــي املنطقـــة نحو 
االستقرار في النصف األول من 
2010، ليعود إلى النمو في النصف 
الثاني من العام، لكن هذا التحسن 
في سوق التأجير لن يحدث دون 

عودة ثقة املستثمرين.
أما بالنسبة لصندوق مكاسب 

في مبادرة غير مسبوقة، 
أهدت شركة املستقبل العاملية 
لالتصاالت أعضاء مجلس األمة 
في الكويـــت )البرملان( إهداء 
خاصا لـــكل عضو عبارة عن 
كتاب قيم بعنوان »ال تقاطعني« 
ملؤلفه محمـــد النغيمش أحد 
الشباب  الواعدين من  الكتاب 
الكويتي حيث يتضمن دراسة 
أكادميية خاصة بطرق احلوار 
التي جتري حتت قبة البرملان 
الكويتي ومركزا على مهارات 
االستماع واحلوار الفعال، وقد 
تلقت الشـــركة رســـالة شكر 
خطية من رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي على هذا اإلهداء 
الذي وصفه بأنه »إهداء متميز.. 
ويعرض ملفــاهيم أساســـية 
في فن اإلنصات إلى اآلخرين 
والتأثير فيهم« وفهمهم بصوره 

أعمق.

إهداء الكتاب

وقـــال املديـــر التنفيـــذي 
ملجموعة املستقبل لالتصاالت 
FCCG صالح العوضي الذي مهر 
كل كتاب بإهداء خاص بتوقيعه 
الشخصي، إننا نؤمن بدورنا 
االجتماعي الفعال لرقي ورفعة 
وطننا الغالي ومن هذا املنطلق 
فإن سبب إهداء أعضاء مجلس 
األمة كتاب »ال تقاطعني« يعود 
إلى أنه يعرض لدراسة مهمة 
تكشف النقاب عن »جانب من 
ســـلبيات احلوار في مجلس 
األمة األمر الـــذي يتطلب من 
التمعن فيها«،  كل األعضـــاء 

بها ليكون برملاننا مثاال يحتذى 
به للشعب«.

وأضاف العوضي الذي يقود 
إحدى أبرز شركات االتصاالت 
في الكويت واخلليج، إن الكاتب 
محمد النغيـــمش ورئيس قسم 
اإلعـــالم في جامعـــة الكويت 
د.يوسف الفيلـــكاوي توصال 
إلى نتـــائج  في دراستــــهما 
مهمة جدا تستحــق أن يتأملها 
النواب والوزراء لنوجه رسالة 
للعالم أجمع بأن الكويت بلد 
الدميوقراطيـــة  املمارســـات 

احلقة. 

الدور االجتماعي

وأردف قائال: إنه استكماال 
لدورنا االجتماعي واميانا منا 
بأهمية الرسالة التي يحتويها 
هذا الكتاب، فلقد قررنا إهداءه 
أيضا إلى عـــدد من ديوانيات 
الكويت التـــي هي عبارة عن 
»برملانـــات مصغـــرة نفخر 
بها ومبقـــدار احلرية والروح 
الطيبة التي تتمتع بها«، فهذا 
الكتـــاب ومن خـــالل عدد من 
التوضيحية املبسطة  األمثلة 
والتطبيقات العملية يساهم في 
تعزيز احلوار البناء الذي يعزز 
قيمة اإلنصات إلى الطرف اآلخر 
من دون مقاطعة كوسيلة مهمة 
للتواصل الفعال مع اآلخرين مما 
يضفي قيم الفهم التام ويعكس 
تقدير اآلخرين وبالتالي حتقيق 
األهداف املرجـــوة التي تعلو 
بهـــا املجتمعـــات ويرقى بها 

الوطن.

في الكويت، ونحن ملتزمون بتقدمي خدمات فريدة ومتميزة 
جلميع عمالئنا جنبا إلى جنب مع تقدمي أفضل نوعية من 

املنتجات واخلدمات بأسعار في متناول اجلميع«.
إن مجلس »ســـوبربراندز« يقـــوم بتقييم العالمات 
التجارية وفقا للمعايير العاملية في إطار اللجان املعينة 
لكل بلد على حدة والتي تتناســـب والوضع االقتصادي 
للبلد. ويبدأ مجلس »سوبربراندز« عملية االختيار من 
خالل وضع قائمة للعالمات التجارية الكبرى العاملة في 
الكويت والتي يتم عرضها على أعضاء املجلس الختيار 
املرشـــحني منهم. هذا العام قام املجلس بتوسيع عملية 
االختيار من خالل إشراك كبار مديري التسويق التنفيذيني 
في إجراء املســـح لتســـجيل العالمات التجارية التي مت 
اختيارها وجدولتها في سجل العالمات التجارية العليا 

التي انتقاها مجلس »سوبربراندز«.
إن اللجنة املكلفة التي تشكل مجلس »سوبربراندز« 
الكويت تضم كال من: بدر احلميضي، وزير املالية السابق، 
منار احلشاش، األمني العام جلائزة الكويت اإللكترونية، 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فادي الرويسي، املدير 
العام لشـــركة »نستلة« الكويت، د.سعد البراك، العضو 
املنتدب نائب رئيس مجلس اإلدارة ملجموعة زين، خالد 
اخلالـــد، عضو في مجلس إدارة غرفـــة جتارة الكويت، 
صفاء الهاشـــم، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشـــركة أدفانتج، مات دانييلز، مدير مكتب دي إتش إل 
إكسبرس في الكويت، محمد القبندي مدير »سوبربراند«، 
زهير املزيدي، مؤسس ومدير عام »اإلعالميون العرب« 
لالستشارات اإلعالمية والتسويقية، صالح الشايع، نائب 
الرئيس األول لتطوير األعمال في مجموعة الشايع ونبيلة 
العنجري، الرئيس التنفيذي لشركة املشروعات الكبرى 

العقارية.

نالـــت »هوم ســـنتر« الكويـــت، مؤخـــرا على لقب 
»سوبربراند« 2010 من قبل مجلس »سوبربراندز« الكويت، 
وهذا اللقب جعل »هوم سنتر« حتتل مركزا مميزا ضمن 
أقوى العالمـــات التجارية في الكويت، وقد مت اختيارها 
من بني 1300 من العالمات التجارية املسجلة في مختلف 

قطاعات الصناعة.
في معرض تعليقه على هذا احلدث أعرب، مدير العمليات 
التنفيذي ملجموعة الندمارك في الكويت سيبل باسو، عن 
سعادته البالغة باإلجناز الذي حققته »هوم سنتر«، وقال: 
»إن إدراج اثنتني من عالماتنا التجارية، ســـنتربوينت 
و»هوم ســـنتر«، ضمن العالمات البارزة التي نالت لقب 
»ســـوبربراند« في الكويت يعطي الشركة مكانة مميزة 
أمام منافسيها ويعزز اسم كامل مجموعة الندمارك بكل 

عالماتها التجارية في السوق«.
وأضاف باسو قائال: »لم يكن منح لقب »سوبربراند« 
لـ »هوم ســـنتر« واالعتراف بهـــا كعالمة جتارية فائقة 
مفاجأة لنا. فمن بني أسباب النجاح الذي حققته مجموعة 
الندمارك هي تواجد هذه العالمة التجارية املتميزة حتت 
مظلتها، فمنذ بداياتها األولى في عام 1996 حرصت »هوم 
سنتر« على أن توفر لعمالئها مجموعة فاخرة من األثاث 
واملفروشات واإلكسسوارات املنزلية ذات اجلودة العالية 
بأسعار مغرية تناسب جميع األذواق واإلمكانيات. »هوم 
سنتر« اآلن تتحكم بقسط واسع النطاق من حصة السوق 
الشرائية، كما أنها حترص على تقدمي األفضل من حيث 

اخلدمة النوعية والقيمة«.
لقد نالت »هوم سنتر« لقب »سوبربراند« بعد تقييم 
دقيق استند إلى مجموعة من املعايير الراسخة من قبل 

مجلس »سوبربراندز« الكويت.
إن مجلس »سوبربراندز« هو هيئة مستقلة تتألف من 

شخصيات محلية وإقليمية مشهورة في مجاالت التسويق، 
العالمـــات التجارية، رجال األعمال واإلعالم الذين كانوا 
مكلفني مبهمة انتقاء العالمات التجارية التي تتميز بارتفاع 
الوعي بالعالمة التجارية، تقدير املستهلك، سمعة موثوقة، 
برامج وعروض قوية تعكس مدى التزام الشركة بتبني 

املسؤوليات االجتماعية املكرسة خلدمة املجتمع.
من جانبه، استرسل باسو قائال: »اننا مدينون بنجاحنا 
هذا لعمالئنا الذين كانوا الدعامة األكثر أهمية في تعزيز 
مسيرتنا وتعبيرهم عن مدى التزامنا بالوفاء باملعايير 
العالية التـــي وضعها مجلس »ســـوبربراندز«. إن ثقة 
عمالئنا بنا هي القوة الدافعة لنا حلرصنا على أن نكون 
من الرواد األوائل في مجال جتارة التجزئة لصناعة األثاث 

تلقت رسالة شكر من جاسم الخرافي 

العوضي: »المستقبل لالتصاالت« تهدي
نواب مجلس األمة  كتاباً عن مهارات االستماع 

»هوم سنتر« تنال »سوبربراند« 2010

»مكاسب« يتخارج من عقار في السعودية بعائد يبلغ 30% على االستثمار

السلطان: عقارات صناديق »أعيان« تتحسن
في الكويت والسعودية وتتأثر سلبًا في اإلمارات


