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 فنادق «العنوان» متثل أفخم وجهات احلياة العصرية في دبي
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 «بزنيس مونيتر»: ١٠٪ النسبة المتوقعة لنمو قطاع 
تقنية المعلومات واالتصاالت بحلول ٢٠١٣

 يحظى قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت في الشــــرق األوسط 
بواحــــد من أعلى معــــدالت النمو 
العالم، حسب دراسة لشركة  في 
«بزنيس مونيتر» العاملية، أظهرت 
كذلــــك أن القطاع في هذه املنطقة 
مرشح للنمو بنسبة ١٠٪ بحلول 
العام ٢٠١٣. يأتــــي ذلك في وقت 
يحافظ فيه حدث أسبوع جيتكس 
للتقنية ٢٠٠٩ على مكانته كواحد 
من أقــــوى معــــارض التقنية في 
العالم، في ظل تأكيد كبرى الشركات 
الدورة  املختصة مشــــاركتها في 
القادمة مــــن احلدث والتي تنعقد 
بني ١٨ و٢٢ أكتوبر في مركز دبي 

الدولي للمؤمترات واملعارض.
أبرز األسماء املشاركة    وتضم 
في املعرض اتصاالت، وإتش بي، 
وإن إي ســــي فيليبس، وأوراكل، 
وباناسونيك، وثريا، ودو، وديل، 
وسيســــكو، ومايكروسوفت، بني 
مئات الشركات العاملية واإلقليمية 
واحمللية األخرى. وتسعى الشركات 
حول العالم لتعزيز قيمة منتجاتها 
وخدماتها مع تطلعها إلى تطوير 
كفاءة عملياتها في بيئة األعمال ذات 
الطلب املتنامي، وهي بالتالي تسعى 
لالســــتفادة من املوقع اجلغرافي 
حلدث أســــبوع جيتكس للتقنية 
الذي يقع في قلب واحدة من أعلى 
املناطق منــــوا في قطــــاع تقنية 
املعلومات واالتصاالت في العام، 
لتقدمي أحدث احللول إلدارة عالقات 
العمالء، وحلول التبادل املعرفي، 
إلى جانب أحدث البدائل التقنية 

اخلضراء الصديقة للبيئة. ولطاملا 
أكد عــــدد كبير من صانعي القرار 
في دنيا تقنيــــة املعلومات خالل 
الســــنوات القليلة املاضية أهمية 
حدث أسبوع جيتكس للتقنية الذي 
يستمر في استقطاب أكثر خبراء 
القطاع وقادة الفكر تأثيرا، كما أنه 
ما يــــزال املنصة املفضلة لعرض 
التقنية على  اإلمكانات والقدرات 

مدى نحو ثالثة عقود.
  ويضم احلدث ثالثة أقســــام 
مختصة هــــي حلــــول جيتكس 
كومــــس،  وجلــــف  لألعمــــال، 
وإلكترونيات املستهلكني، إلى جانب 
معرض الشــــرق األوسط الدولي 
للبنــــوك والتقنيــــات واخلدمات 
املالية (ميفكس) الذي سيقام إلى 
جانب أســــبوع جيتكس للتقنية 
للمــــرة األولى، متيحا املجال أمام 

األعمال في مختلف أرجاء املنطقة 
لالطالع على مجموعة كاملة من 
املعروضات التي تلبي احتياجات 
جميع الشــــركات. وقال الرئيس 
التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي 
اجلهة املنظمــــة ملعرض جيتكس 
هالل املري إن النمو املتواصل الذي 
ظل أسبوع جيتكس للتقنية يشهده 
على مر السنني دليل على أهمية 
املنطقة كســــوق رئيسية لتقنية 
املعلومات، وأضاف «يعتبر أسبوع 
جيتكس للتقنية مدخال مهما إلى 
أسواق املنطقة أمام الشركات التي 
تتطلع إلى التعافــــي ولعب دور 
حيوي في أعقاب األزمة االقتصادية 
العاملية، كمــــا يتيح أمامها فرصا 
حقيقية لبناء عالقات عمل راسخة 
تستفيد من عودة املناخ االقتصادي 

اإليجابي».

 «العنوان للفنادق والمنتجعات» التابعة لـ «إعمار» «جيتكس» يحافظ على مكانته كأحد أبرز معارض التقنية في العالم
  تستهدف تعزيز مكانتها في قطاع الضيافة خالل ٢٠٠٩

مجموعة متكاملة من اخليارات 
الترفيهيـــة التي تالقي تطلعات 

الزوار على جميع املستويات. 
  ويأتـــي افتتاح املشـــروعني 
اجلديديـــن في أعقـــاب النجاح 
الكبير الذي حققه إطالق فندق 
«العنوان وسط برج دبي» عام 
٢٠٠٨ األمر الذي سيســـاهم في 
تعزيز املكانة الرائدة التي حتتلها 
«العنوان للفنادق واملنتجعات» 
على مســـتوى قطاع الضيافة. 
ومت تطوير الفندقني مبا ينسجم 
مع فلسفة العالمة التجارية في 
العمل، والتي تقوم على توفير 
خدمـــات مبتكـــرة للضيـــوف 
إضافة إلى االستفادة من املواقع 
االســـتثنائية لهذه املشـــاريع. 
وتتجلى في فنـــادق «العنوان» 

الرامية  التجارية  العالمة  رؤية 
إلى إطالق فنادق عصرية فاخرة 
جتعل من زيارتها جتربة ال تنسى.  
وبهذه املناسبة قال مارك داردين، 
لـ «مجموعة  التنفيذي  الرئيس 
إعمـــار للضيافـــة»: «جنحـــت 
(العنوان للفنادق واملنتجعات) 
في احتـــالل مكانة متفردة على 
مستوى قطاع الضيافة من خالل 
تبني العالمة التجارية ملبدأ «حيث 
تتألق احلياة»، الذي نحرص من 
خالله على تطوير مرافقنا لتكون 
وجهات مثالية لالسترخاء أو عقد 
اجتماعات األعمـــال أو اللقاءات 
االجتماعية. كما نعمل دائما من 
منطلق تقدمي خدمات تناســـب 
احتياجات ومتطلبات كل ضيف 
على حدا، لتكون جتربة إقامتهم 

معنا اســـتثنائية علـــى جميع 
املستويات. ونحن على ثقة من 
افتتاح الفندقني اجلديدين في دبي 
خالل العام احلالي سيرسخ املكانة 
التـــي حتتلها عالمتنا  املتفردة 
التجاريـــة في قطـــاع الضيافة 
اليوم».  وأضاف داردين: «لعل 
أكثر ما مييز «العنوان دبي مول» 
و«العنوان مرسى دبي» هو أن كال 
منهما يشكل جزءا من مجمع سكني 
متكامل يحفل باحلياة. وسيضم 
كل فندق مجموعة غنية من املرافق 
التي ميكن  الترفيهية العصرية 
للضيوف االستفادة منها، ونحن 
واثقـــون من أن زيـــارة أي من 
املتميزة ستحاكي  الفنادق  هذه 
جولة مصغرة في أرجاء مدينة 
دبي».  ويعتبر «العنوان مرسى 

 أعلنت شركة «العنوان للفنادق 
واملنتجعات» التابعة لـ «مجموعة 
إعمار للضيافة» عن استمرارها في 
تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز 
مكانتها في قطاع الضيافة العاملي 
من خالل افتتاح فندقني جديدين 
في دبـــي خالل العـــام احلالي: 
«العنوان دبي مول» و«العنوان 
مرسى دبي» ضمن اثنني من أفخم 
وجهات احلياة العصرية في دبي. 
وسيشكل الفندقان وجهات متميزة 
للقـــاءات االجتماعيـــة وتناول 
أشهى الوجبات في أفخم املطاعم 
وعقد لقاءات األعمال للضيوف 
والزوار على حد سواء، إضافة 
إلى إمكانية التســـوق والتعرف 
على دبي والتمتع بأفضل املرافق 

الترفيهية في املدينة.
  وأفادت في بيان صحافي بأن 
فندق «العنوان دبي مول» يتميز 
مبوقعه احليوي في «وسط برج 
دبي»، وسيكون مرتبطا مباشرة بـ 
«دبي مول»، أكبر مراكز التسوق 
والترفيه في العالم. أما «العنوان 
مرسى دبي» فهو مرتبط بـ «مارينا 
مول مرسى دبي» ومحاطا بنخبة 
من أفخم املنافذ التجارية واملطاعم 
واملقاهي العاملية. وينفرد «العنوان 
مرسى دبي» بقربه من عدد من 
أهم مراكز األعمـــال في املنطقة 
ومنهـــا «مدينة دبـــي لإلعالم» 
و«مدينة دبي لإلنترنت» و«قرية 
املعرفة» واملنطقة احلرة بجبل 
علي. وسيحتضن كل من الفندقني 

الفخامة  دبي» احتفالية بأجواء 
واألناقة حملبي اليخوت واملطاعم 
الفاخرة، ويضم أيضا مجموعة 
متنوعة من مرافق االجتماعات، 
منها ١٥ غرفة لالجتماعات وقاعة 
احتفاالت عصرية متتاز بإنارتها 
الطبيعية ومعدة الستيعاب أكثر 
من ألف شخص. ومت جتهيز غرف 
التقنيات  االجتماعات بأحـــدث 
احلديثة، وتضم شرفات واسعة 
تطل على الواجهة املائية. وإضافة 
إلى ذلك، يشتمل الفندق على مركز 
«الســـبا» الذي يلبي احتياجات 
جميع الضيـــوف، إلى جانب ٥ 
مطاعم وردهات عصرية فاخرة 
منها «مازينا» و«براسيري ريف 
غوش» وردهة «بليندس» الهادئة، 
مما سيرسخ مكانة «العنوان مرسى 
الوجهات  أبرز  دبي» كواحد من 
االجتماعيـــة في املدينة. وتضم 
جميع مرافق «العنوان» خدمة 
الالســـلكي املجانية،  اإلنترنت 
ومنصات ألجهزة iPod، إضافة إلى 
إمكانية اإلقامة ملدة ٢٤ ساعة دون 
التقيد مبواعيد احلجز التقليدية 
في غرف وأجنحة طابق رجال 
األعمال. وإلى جانب «العنوان 
وسط برج دبي»، الذي يضم ١٩٦ 
غرفة من بينها ٢٥ جناحا و٦٢٦ 
شقة فندقية، تتولى «العنوان 
للفنادق واملنتجعات» إدارة «ذي 
بـــاالس ـ املدينة القدمية» الذي 
يضم ٢٤٢ غرفة فاخرة منها ٨١ 

جناحا.  


