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االمتعة املتواجدة حتت السرير. 
باختصار، قمة الراحة والرفاهية 
بأس����عار معقولة«. وسيتمكن 
ضيوف يوت����ل نيويورك من 
تسجيل أنفسهم بأنفسهم عند 
الوصول للفندق، متاما كما في 
أكشاك الطيران، ثم التمتع بكل 
ما ميك����ن ان يقدمه فندق فخم 
مصمم بإبداع على مساحة أقل 
من 200 ق����دم مربع. مت جتهيز 
كبائن Premium بسرير متحرك 
اوتوماتيكيا لتوفير مساحة اكبر 
في الغرفة اضافة الى دش ونظام 
التلفاز واملوسيقى  لتش����غيل 
أما  الس����رعة.  وانترنت فائقة 
كبائ����ن الدرجة االولى وعددها 
18 كبينة، فباإلضافة الى ثالثة 
أجنحة لكبار الشخصيات مكونة 
من كبينتني، فهي مزودة بشرفات 
خارجي����ة خاص����ة وأحواض 
استحمام. ويقدم يوتل نيويورك 
لضيوفه اثن����اء إقامتهم وجبة 
فطور مجان����ا وفرصة التمتع 
بأكبر مس����احة للتمتع بالهواء 

الطلق ضمن نطاق الفندق.

اول مجموعة من ضيوفه في 3 
يونيو. الفندق جزء من مجمع 
لشركة ريليتد يشغل مساحة 
1، 2 مليون قدم مربعة ويتكون 
افتتاحه  من 60 طابقا ويشكل 
حدثا هاما اليفا للفنادق من حيث 
االستثمار في العالمة التجارية، 
يوتل. فهو أول يوتل يتم افتتاحه 
خارج مط����ار، وأضخم افتتاح 
لفندق في نيويورك هذا العام، 
كما سيشكل تصميمه املعاصر 
مستقبال املخطط االساسي للبناء 

في مدينة نيويورك.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة ايفا لالستثمارات الفندقية 
جو سيتا: »نحن نؤمن بأن يوتل 
نيويورك ميثل املس����تقبل في 
صناعة الفن����ادق، ولقد وجدنا 
مستثمرين ممن لديهم اخلبرة 
واملرونة واإلبداع كذلك اإلميان 
باالمكانيات الهائلة لنجاح هذا 
املش����روع. فكل ما يتعلق بهذا 
الفندق قد صمم لراحة ضيوفنا، 
ابتداء من التصميم الهندس����ي 
العم����ل ومخازن  الى محطات 

وشراء يوتل 315 مليون دوالر 
وهذه الصفقة أحدث استثمار 
ملستثمرين خليجيني في مدينة 
نيويورك، في أعقاب استحواذ 
ش����ركة فوس����ترلني، ال����ذراع 
االس����تثمارية للهيئ����ة العامة 
لالستثمار )الكويت( على املقر 
الرئيسي ملورغان ستانلي الشهر 

املاضي.
من جانبه، أعرب نائب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب 
في شركة عقارات الكويت ابراهيم 
الذربان، عن سعادته باالستثمار 
في يوتل نيويورك قائال: »يأتي 
هذا االس����تثمار ضمن سياسة 
الشركة لتوسيع استثماراتها 
جغرافي����ا م����ع التركي����ز على 
املدرة  العقارية  االس����تثمارات 
للدخل، وذل����ك لضمان عوائد 
مميزة للشركة وتوزيعات جيدة 

ملساهميها.
يوتل نيويورك املكون من 669 
غرفة والذي يتمتع مبوقع مميز 
على ش����ارع 42 ويست وجادة 
10 � تاميز س����كوير، اس����تقبل 

نيويورك من ش����ركة ريليتد، 
املطور العام للمش����روع، الذي 
من املق����رر افتتاح����ه في 2011 
لتصبح قيم����ة صفقة متويل 

امللكيات  ف����ي  في االس����تثمار 
اخلاصة.

في الوقت نفسه قام التحالف 
بإمتام صفقة شراء عقار يوتل 

ومتوي����ل يوت����ل نيويورك 
البالغ 240 ملي����ون دوالر، مت 
ترتيب����ه م����ع كل م����ن اتريوم 
القابضة، وسنتربريدج املختصة 

أعلنت ش����ركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات، الش����ركة الرائدة 
ف����ي مج����ال تطوي����ر الفنادق 
واملنتجعات، عن ان حتالفا يضم 
كال من شركة عقارات الكويت، 
وشركة االس����تثمارات املتحدة 
)البرتغال( باإلضافة لشركة ايفا 
للفنادق ق����د أمت صفقة متويل 
وش����راء عقار يوتل نيويورك 
 � الواليات املتحدة االميركية   �

بقيمة 315 مليون دوالر.
وبهذه املناس����بة، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب في شركة ايفا للفنادق 
واملنتجعات طالل البحر: »على 
الرغم من االوض����اع الصعبة 
للسوق، هذا هو التمويل الثاني، 
الذي نحصل علي����ه من بنوك 
أجنبية لتمويل احد مش����اريع 
ايفا للفنادق خالل االشهر الستة 
املاضية. هذا التمويل هو دليل 
واضح على ان املشروع املناسب 
في املكان املناسب ومع املطور 
املناسب البد ان يستقطب رأس 

املال الالزم«.

إبراهيم الذربانطالل البحر

حصل على ثاني متويل مصرفي من بنوك أجنبية خالل ستة أشهر

حتالف بقيادة »إيفا للفنادق« و»عقارات الكويت« يتم صفقة شراء  
أضخم فندق يفتتح في نيويورك في 2011 بقيمة 315 مليون دوالر

أعل����ن بنك برقان أمس عن 
انضم����ام مجموعة جديدة من 
الس����حب  الفائزي����ن بجائزة 
اليوم����ي حلس����اب »يوم����ي« 
املصرفي، حيث أجرى السحب 
ف����ي املبنى الرئيس����ي للبنك، 
وقال البنك في بيان صحافي 
انه مع ازدياد اإلقبال على هذا 
احلس����اب الفريد م����ن نوعه، 
تتجدد السحوبات اليومية التي 
كان آخرها سحوبات األسبوع 
املاضي، حيث فاز بها خمسة 
عمالء ب� 5000 دينار كان احلظ 
من نصيبهم وه��م: معصومة 
محمود حس����ن مذكوري، بدر 
هليل ع����واد الظفي����ري، قمر 
يوسف حمدان���ي، محمد عبداهلل 
ال����وزان، وصالح محمد  علي 
عبدالتميمي. وفي هذا الصدد، 
قال����ت رئيس مدراء املصرفية 
الش����خصية � مدي����ر عام في 
بنك برقان منيرة املخيزي����م: 
»أود أن أهنئ جميع الفائزين 
في سحب حساب يومي الذي 
جرى األسبوع املاضي، ويعد 
حس����اب يومي واحدا من أهم 
املنتج����ات املصرفي����ة، األمر 
ال����ذي الحظناه م����ع ازدي��اد 
عدد العم���الء، ونح��ن نتطلع 
دائما في بنك برقان الى تقدمي 
أفض���ل املنتجات واخلدم����ات 
املصرفية وأكثرها ابتكارا لكل 

عمالئنا«. 

»برقان« يعلن 
الفائزين في سحب 

حساب »يومي«

صدور عدد جديد 
من »إضاءات مالية 

ومصرفية«
الدراس���ات  أص���در معهد 
املصرفي���ة الع���دد اجلديد من 
نشرته الدورية »إضاءات مالية 
ومصرفية« لشهر يونيو اجلاري 
الذي سلط الضوء على قضية 

القروض املصرفية.
وقد تناول اإلصدار اجلديد 
قضية القروض من زوايا عدة، 
التعريف بالقروض  ش���ملت: 
املصرفية، ووظائفها، وأهميتها، 
واإلجراءات التي تتبعها البنوك 
ملنح ه���ذه القروض، ومعايير 
منحه���ا، واملخ����اط���ر الت���ي 
تتعرض لها البنوك عند منحها 

للقروض. 
اجلدير بالذك��ر أن »إضاءات 
مالية ومصرفية«، هي نشرة 
توعوية دورية يصدرها معهد 
الدراس���ات املصرفية منذ عام 
2008 وبش���كل دوري، بهدف 
تنمية املعارف ونش���ر الوعي 
املصرف���ي واملالي ب���ني أفراد 

املجتمع.

منيرة املخيزمي

»ميماك أوجيلفي« تختتم أضخم ورشة عمل لألعمال اإلبداعية في دبي
مطران: »تضم ورش���ة العمل 
هذه عددا غير مس���بوق من 
املتخصصني اإلبداعيني في دبي، 
وانطالقا من التنافس الشديد 
الذي يحظى به قطاع اإلعالن، 
فإننا نهدف دائما للحفاظ على 
املوقع الريادي في عالم اإلبداع، 
وتعتبر الدورات التدريبية التي 
ننظمها ملوظفينا سنويا، احد 
الت���ي متيز ميماك  اجلوانب 
أوجيلفي عن منافس���يها، من 
 D&AD جانبه، قال املدرب في
وأحد أب���رز مدي���ري اإلبداع 
اإلعالني احلاصلني على اجلوائز 
في اململكة املتحدة جون سايرز: 
»إن املواهب التي الحظتها خالل 
الثالثة املاضية مذهلة  األيام 
حقا، فمستويات اإلبداع وحب 
االطالع والتصورات تنافس 
أفضل اإلمكانيات التي شهدتها 

في لندن وأوروبا«.
 D&AD بدوره، قال املدرب في
وحاصل عل���ى عدد كبير من 
اجلوائ���ز في مج���ال اإلعالن 
واإلبداع اإلعالني آليكس تايلور: 
»بالنظر إلى هذه النسبة من 
التقدم في اإلمكانيات اإلبداعية، 
ميكنني أن أتوقع في املستقبل 
القريب أن ينشد العالم اإللهام 

من الشرق األوسط«.

تتصدر ميماك أوجيلفي وكاالت 
االتصاالت في الشرق األوسط 
من حيث إنفاق الوقت واملال 
على تدري���ب املوظفني، وقد 
حققت الوكالة منوا كبيرا منذ 
1984، فلديها اآلن أكثر من 500 

موظف.
وباإلضافة إلى هذه الدورات 
التدريبية للمهارات اإلبداعية، 
التي من املقرر عقدها سنويا، 
تنظم ميماك أوجيلفي برنامجا 
تدريبيا س���نويا للدراس���ات 
العلي���ا، حيث يعم���ل مديرو 
اإلبداع اإلعالني من 12 مكتبا، 
عبر الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، بالتعاون مع اجلامعات 
الرائدة ف���ي بلدانهم الختيار 
أفضل اخلريجني اجلدد الذين 
يتمتعون بأعلى مس���تويات 
املواه���ب اإلبداعية، ثم نقلهم 
الرئيس���ي للوكالة  املقر  إلى 
في بي���روت ليلتقوا مع أبرز 
رواد اإلب���داع اإلعالني، وبعد 
التصفيات، يتم تقدمي عروض 
التوظي���ف ألفض���ل الطالب 
إلى  املتميزي���ن لالنضم���ام 

الوكالة.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي 
لشركة ميماك أوجيلفي إيدي 

أعلنت وكالة ميماك أوجيلفي 
عن اختتام أضخم ورشة عمل 
للمهارات واألعمال اإلبداعية 
في دبي التي عقدت بني 16 و18 

مايو املاضي.
وقد ش���ارك أكث���ر من 80 
إبداعي���ا من 12  متخصص���ا 
مكتبا تابعا مليماك أوجيلفي 
الش���رق األوسط  أنحاء  عبر 
وش���مال افريقيا، في دورات 
تدريبي���ة مكثف���ة تهدف إلى 
تعزي���ز قدراتهم على تطوير 
الدعاية  أفكارهم في قطاعات 
واإلعالن واالتصاالت من خالل 
مه���ارات مبتكرة في اإلخراج 
اإلبداعية  الفن���ي، والكتاب���ة 

للنصوص اإلعالنية.
وت���رأس ه���ذه ال���دورات 
أبرز  اثنان م���ن  التدريبي���ة 
خبراء اإلبداع اإلعالني، وهما: 
جون سايرز واليكس تايلور، 
م���ن D&AD من لن���دن، وهي 
الرائدة  املؤسس���ة اإلبداعية 
عامليا واملكرسة لتطوير صناعة 

الدعاية واإلعالن.
ومنذ بداياتها قبل 27 عاما 
)بثالثة موظف���ني ومكتب(، 
ركزت ميماك أوجيلفي بشكل 
مستمر على تدريب موظفيها 
وتنمية مهاراته���م، واليوم، 

لقطة جماعية للمشاركني في ورشة العمل 


