
الخميس 11 فبراير 2010   43اقتصاد

مجموعة أوتكر للفنادق تتوسع
في منطقة الشرق األوسط

للمنطقة. لقد التقينا شركاء محتملني في سعينا 
لتعزيز حضورنا هنا وتوسيع اطار االرستقراطية 
التي جذبت امللوك وامللكات والشخصيات البارزة 
ال���ى فنادق مجموعة أوتكر على مدى الس���نوات 

اخلمسني املاضية«.
وأضاف دق���اق: »يس���رنا أن حتملنا خططنا 
التوسعية الى بلدان اخلليج العربي ولبنان لالعالن 
عن دخول مجموعة أوتكر للفنادق الى الش���رق 
األوسط. املجموعة التي تديرها العائلة املالكة لها 
معنية بشكل وثيق بالتميز والفاعلية ومتكنت من 

ارساء تقليد فريد في كل واحدة من منشآتها«.
اجلدير ذكره أنه التحق سمير دقاق مبجموعة 
أوتكر للفنادق بعد 30 عاما من العمل لدى شركة 
ماريوت العاملية، وتقاعد في ديسمبر 2009 وهو 
في منصب نائب الرئيس للمبيعات العاملية ملنطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا. يحمل شهادة في االدارة 
الفندقية من جامعة حلوان في القاهرة منذ العام 
1979 وهو حائز عل���ى العديد من جوائز التقدير 
ملساهماته البارزة في قطاع السفر والضيافة في 
املنطقة. عند افتتاحه سيتضمن فندق لو بريستول 
أبوظبي 250 غرفة فاخرة ال تقل مساحة كل منها عن 
40 مترا مربعا، وأجنحة مزودة بتسهيالت خاصة 
الراحة. وستتضمن  البدنية ومستلزمات  للياقة 
التسهيالت واخلدمات املخصصة للنزالء خيارات 
عصرية من املرافق ومقهى راقيا ومطعما للذواقة 
وقاعات للحفالت ينيرها ضوء النهار وتتسع لنحو 

300 شخص مع اطاللة مذهلة على البحر.
كما تشتمل تسهيالت الفندق على منتجع صحي 
مستوحى من فندق ومنتجع برينرز بارك الصحي 
في بادن � بادن التابع أيضا ملجموعة أوتكر للفنادق 
والذي يعتب���ر من أفضل املنتجعات الصحية في 
أوروبا. وتكتمل مزايا الفندق بشاطئ خاص ومارينا 

بالقرب من الفندق.

عاطف رمضان 
نظم���ت مجموع���ة أوتك���ر 
للفن���ادق، الش���ركة األوروبية 
املتخصصة ف���ي قطاع الفنادق 
الفاخرة، مؤمت���را صحافيا في 
الكويت أمس لالعالن عن خططها 
التوسعية في املنطقة. ويأتي هذا 
الكويت ضمن جولة  اللقاء في 
واسعة تقوم بها املجموعة في 
املنطقة وتشمل االمارات العربية 
املتحدة وقطر واململكة العربية 
السعودية والبحرين ولبنان، 
للتعريف بالرؤية االستراتيجية 
الفاخرة  للمجموعة وبالفنادق 

في الشرق األوسط.
ومت االعالن خالل اجلولة عن 
تعيني سمير دقاق املتمرس في 

قطاع الضيافة في املنطقة مبنصب نائب الرئيس 
االول للتطوير ملنطقة الش���رق األوسط وأفريقيا 
للمجموعة. يتضمن الوفد الزائر الذي يرأسه الرئيس 
التنفيذي ملجموعة أوتكر للفنادق فرانك مارنباخ 
كال من الرئيس املالي للمجموعة د.تيمو غرونرت 
وس���مير دقاق. وستشمل اجلولة مباحثات حول 
التحالفات االستراتيجية مع شركاء محليني لتعزيز 

حضور املجموعة في املنطقة.
وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
أوتكر للفنادق فرانك مارنباخ: »يسرنا أن نكون 
هنا في الكويت ضمن جولتنا لالعالن عن اطالق 
حضورنا في املنطقة. مجموعة أوتكر للفنادق تعبر 

عن الفخامة واالناقة واحلصرية والتفرد«.
وزاد قائال: »يس���رنا أن ننقل متي���ز فنادقنا 
األوروبية الى ه���ذه املنطقة الرائعة. فنادقنا هي 
حتف فنية تقوم على الشغف ونحن نتيح لنزالئنا 

بيئة من الفن واالصالة«.
وأض���اف أن »اخللفية املهنية الواس���عة التي 
يتمتع بها سمير دقاق مكملة خلططنا وطموحنا في 
املنطقة، وتساهم خبرته الطويلة في تعزيز القيمة 
كما ان قدرته على مساعدة املستثمرين وأصحاب 
املنش���آت على ايجاد احللول الفورية للتحديات 
تتالءم بشكل أساس���ي مع الرؤية االستراتيجية 
للمجموع���ة في املنطقة وخصوص���ا في املرحلة 

األولية النطالقنا فيها«.
هذا ومتلك مجموعة أوتكر للفنادق أفخر الفنادق 
في العالم وتبرز الطراز األوروبي األصيل بتفاصيل 
االثاث وعناصر الراحة في الغرف واألجنحة الفخمة. 
كما تتيح املجموعة العديد من التسهيالت واخلدمات 
التي تلبي متطلبات املسافرين من رجال األعمال 

والسياح.
وفي اإلطار ذاته قال س���مير دقاق: »هذا اللقاء 
االعالمي في الكويت هو مناسبة فريدة للتعريف 
بتفرد مجموعة أوتكر للفنادق واالعالن عن رؤيتنا 

أعلنت عن تعيين سمير دقاق ليقود اإلستراتيجية التوسعية اإلقليمية للمجموعة

م. رشيد محمد رشيد في حوار مع علي الغامن

الوزير أحمد الهارون متوسطا السفير املصري طاهر فرحات وناصر مساعد الساير والوزير م. رشيد محمد رشيد وعلي الغامن

فهد الرجعان متوسطا إبراهيم دبدوب وشيخة البحر وعصام الصقر حوار بني إبراهيم دبدوب ووزير التجارة والصناعة املصري م. رشيد محمد رشيد

ناصر مساعد الساير ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إبراهيم دبدوب مرحبا بوزير التجارة والصناعة املصري م. رشيد محمد رشيد

»التمويل الخليجي« يسدد 200 مليون دوالر
وينجح في إعادة جدولة الـ 100 مليون الباقية

إطالق الحملة الترويجية الثالثة لمنتجات األلبان األوروبية

من جهة أخرى قال ديڤيد بيبر 
رئي����س CEEMA Syndicate ببنك 
WestLB قائال: »نحن سعداء بالعمل 
كحلقة اتصال بني مجموعة البنوك 
املقرضة وبيت التمويل اخلليجي 
والتوصل إلى حل مقبول جلميع 
األطراف خالل هذه الفترة الزمنية 
القصيرة. ونعتقد أن شروط إعادة 
اجلدول����ة متن����ح بي����ت التمويل 
ال����الزم لتنفيذ  الوقت  اخلليجي 
خطته الشاملة التي طرحها على 
البنوك، والتي تهدف إلى العودة 
لتحقيق الربحية. ويعتبر جناح 
بيت التمويل اخلليجي في احلصول 
على دع����م املجموع����ة املصرفية 
باإلجماع نتيجة مباشرة لألسلوب 
املنطقي في التوصل إلى حل مرض 

جلميع األطراف«.

كطبق حلوي����ات صحي يأكل مع 
العسل، وغالبا ما تستخدم جبنة 
االناري املجفف����ة كزينة وزخرفة 

الطباق الباستا واملعكرونة.
أم����ا املنتج االخ����ر فهو جبنة 
الطعم  اللذي����ذة ذات  كفالوتيري 
املميز والنكهة الغنية، وهي تتمتع 
بقيمة غذائية عالية ملا حتتويه من 
مغذيات النها تترك فترة طويلة 
حتى تنضج، وميكن اس����تعمال 
الفطائر او  جبنة كفالوتيري في 
تبرش كزينة ألطباق املعكرونة، 
كما ميكن أكله����ا كمقبالت او في 

السلطات.
ومن منتجات االلبان االوروبية 
اللنب الزبادي الذي ينتج من حليب 
حيوانات مختلفة وبطرق متعددة 
مما ينتج عنه تن����وع في الطعم 
والتركيب����ة. ويعتبر اللنب طعام 
خفيف سهل الهضم ومغذي وذلك 
النه يحتوي على جميع مكونات 
احلليب والكثير من الكالس����يوم 

والبروتني.

بالتوص����ل له����ذا االتف����اق الذي 
املالي  ف����ي الوضع  الثقة  يعكس 
القوي ململكة البحرين. ونش����كر 
كل اجلهات املش����اركة على ثقتها 

قرون وتصدر منها الى العديد من 
األسواق العاملية وهي اهم منتج 

لبني في اجلزيرة القبرصية .
ومن الصف����ات املميزة جلبنة 
احللومي انه ميكن صناعتها من أي 
مقدار أو نسبة من احلليب املتوافر 
سواء كان حليب خروف او ماعز 
او أبقار، وهي تستخدم على نطاق 
واسع كجزء من احلمية الغذائية في 

منطقة البحر األبيض املتوسط.
او  وللحلومي شكل مستطيل 
نصف دائري، وهي تنتج وتعلب 

بنموذج عملنا«.
وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة 
لبيت التمويل اخلليجي تيد بريتي: 
»لقد كان بيت التمويل اخلليجي 
من أوائل املؤسس����ات في املنطقة 
التي ب����ادرت لتدعيم وضعها من 
خالل مبادرة إصدار احلقوق التي 
أجريت خالل العام املاضي بنجاح، 
وقد يكون اآلن املؤسسة الوحيدة 
التي تقوم بدفع ج����زء كبير من 
التزاماتها املستحقة باملقارنة مبعظم 
املؤسس����ات األخرى التي تسعى 
إلى التفاوض بش����أن تسهيالتها 
بالكام����ل«. وأضاف: »ميكننا اآلن 
التركيز عل����ى طرح مجموعة من 
املنتج����ات املتميزة اجلديدة التي 
سنعلن عنها قريبا والتي نأمل أن 

حتوز إعجاب املستثمرين«.

في قبرص، وحتمل عالمة اجلودة 
ورقم التسجيل من االحتاد االوروبي 
مما يضمن انها منتج انتج حتت 
شروط صحية دقيقة وانه عالي 

اجلودة.
 وبالنسبة للمنتج الثاني الذي 
ستتضمنه احلملة فهو جبنة أناري، 
وهي نوع خفيف من اجلبنة غنية 
بالبروت����ني وقليلة الدهون ويتم 
انتاجها خالل عملية انتاج جبنة 
احلل����وم، حيث تبدأ عملية انتاج 
أناري عندما تتم ازالة املواد اجلامدة 
من جبن����ة احللوم من الغالية ثم 
تك����ون خثارة اجلبنة بعد اضافة 
احلليب الط����ازج الى بقايا مصل 
اللنب ويتم قشد اخلثارة عن السطح 
بحيث توضع في املصافي ما يسمح 
بتخفيفها اكثر وبعدها تقطع الى 

مكعبات. 
يتم اس����تهالك أن����اري بطرق 
مختلفة س����واء كانت طازجة او 
مجففة، حيث ان استخدامها وهي 
طازجة يكون جزءا من الفطور او 

.WestLB األملاني
وقد مت خالل االجتماعات تقدمي 
شرح مفصل حول منوذج العمل 
اجلدي����د للبن����ك: برنامجه لرفع 
الكفاءة، خطته املستهدفة لزيادة 
مصادر اإلي����رادات، تفاصيل بيع 
األصول غير األساسية وتأثيرها 
على وضع السيولة بالبنك، حيث 
حظيت هذه اخلطة مبباركة اجلهات 

املشاركة في التسهيالت.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة 
التمويل اخلليجي د.عصام  بيت 
جناحي بقوله: »يعتبر هذا االتفاق 
مؤش����را جيدا على ثقة املقرضني 
في منوذج أعم����ال بيت التمويل 
اخلليجي وقدرت����ه على حتقيق 
إي����رادات مس����تمرة والعودة إلى 
حتقي����ق الربحية. نحن س����عداء 

متنح عالمة اجلودة والتس����جيل 
من االحتاد االوروبي.

وتركز احلملة في هذه املرحلة 
عل����ى ع����رض منتج����ات األلبان 
االوروبية في عدد من اجلمعيات 
التعاونية ومراكز التس����وق، مع 
توزيع عينات على املس����تهلكني 
ورواد هذه األماكن لتذوقها وإعطاء 
رأيهم في املنتج����ات، إضافة الى 
توفير بروشورات تشرح مفصال 
مكوناتها وطرق إنتاجها املختلفة. 
كما سيتم توزيع كتيب باللغتني 
العربية واإلجنليزية يضم عددا 
كبيرا من الوصفات ملختلف أنواع 
األكالت والوجب����ات الت����ي ميكن 
استخدام منتجات األلبان االوروبية 
في اعدادها وطهيها مما يضفي عليها 

نكهة مميزة.
الترويجية  وتش����مل احلملة 
أربعة من أش����هر منتجات األلبان 
واالجبان املعروف����ة عامليا، أولها 
جبنة حلومي القبرصية، التي يتم 
انتاجها في جزيرة قبرص منذ عدة 

أعلن بيت التمويل اخلليجي عن 
جناحه في التوصل إلى اتفاق مع 
التسهيالت  اجلهات املشاركة في 
االئتمانية بشأن إعادة جدولة قسم 
منها، حيث قام البنك باس����تبدال 
قرضه املشترك البالغ قيمته 300 
مليون دوالر واملستحق السداد في 
10 فبراير 2010، بتسهيالت مرابحة 
جدي����دة بقيمة 100 مليون دوالر، 
السداد بعد ستة أشهر،  تستحق 
وذلك في أعقاب س����داد مبلغ 200 
مليون دوالر في تاريخ االستحقاق 
األصلي. وقد توصل بيت التمويل 
اخلليجي إلى هذا االتفاق في أعقاب 
سلسلة من االجتماعات التي عقدت 
في لندن بني فريق اإلدارة العليا 
بالبنك ومجموعة مشتركة تضم 
32 مؤسسة مصرفية بقيادة البنك 

أعلنت منظمة بانس����يبريان 
املاش����ية األوروبية عن  ملزارعي 
إطالقها املرحلة الثالثة من احلملة 
الترويجي����ة ملنتج����ات االلب����ان 
االوروبي����ة في الكوي����ت، والتي 
بدأت في السابع من فبراير اجلاري 
تزامنا م����ع االحتفاالت مبهرجان 
هال فبراير، بالتعاون مع الوكالة 
االوروبية وجمهورية قبرص الى 
جانب شركة وي للخدمات اإلعالمية 
املتكاملة � الشركة املنظمة للحملة 

في الكويت.
الثالثة  ويأتي تنظيم املرحلة 
بناء على النجاح الكبير الذي حققته 
السابقتان منها والتي  املرحلتان 
ضمت العديد من دول املنطقة وعلى 
رأسها الكويت، وذلك بهدف زيادة 
وعي املستهلكني والتجار واملوزعني 
مبكونات منتجات األلبان األوروبية 
والتي أعطتها صفة املذاق الغني 
والفريد طوال السنوات السابقة، 
باإلضاف����ة الى توضيح وش����رح 
لطرق إنتاجها التي رشحتها لكي 

د.عصام جناحي

»الوطني« يولم على شرف وزير التجارة والصناعة المصري
أقام بنك الكويت الوطني مأدبة غداء خاصة 
على ش���رف وزير التجارة والصناعة املصري 
 م.رش���يد محم���د رش���يد والوف���د املرافق له،

وال���ذي ي���زور الب���الد حاليا في زي���ارة عمل 
رسمية.

وقد تبادل م.رشيد احلوار واآلراء مع أعضاء 
مجل���س إدارة البنك وإدارت���ه التنفيذية حول 

التوجهات املالية واالستثمارية العاملية.
وحضر املأدبة نخب���ة من كبار عمالء البنك 
واملسؤولني إلى جانب أعضاء مجلس إدارة البنك 

وإدارته التنفيذية.
وتأتي هذه الزي���ارة في إطار تبادل وجهات 
النظر واستطالع التوجهات املالية واالستثمارية 
العاملية التي يحرص »الوطني« على اإلملام بها، 
وتعزيزا الهتمام البنك الوطني بالسوق املصري 
باعتبارها من األسواق الواعدة التي يتواجد فيها 
»الوطن���ي« حاليا على صعيد املنطقة العربية، 

وتوثيقا للعالقات الثنائية املتبادلة مع مصر سواء 
على مستوى الشركات أو املؤسسات احلكومية 

واخلاصة.
جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يتواجد 
في الس���وق املصري من خ���الل البنك الوطني 

املصري.
هذا وق���د حضر مأدبة الغ���داء نائب رئيس 
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد 
الساير ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت علي الغامن 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إبراهيم دبدوب وكبار الشخصيات في »الوطني« 
من بينهم نائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة 
البحر والرئيس التنفيذي للبنك عصام الصقر 

وفهد الرجعان.
كما حضر مأدبة الغداء أيضا سفير جمهورية 

مصر العربية طاهر فرحات.

)محمد ماهر(جانب من املؤمتر الصحافي ملجموعة أوتكر للفنادق


