
أعلنت شركة آمار سيتي مشاركتها في 
املعرض الرمضاني للعقارات الكويتية 
والدوليةمن تنظيم شركة إكسبو سيتي 
لتنظيم امل��ع��ارض وامل���ؤمت���رات خالل 
الفترة م��ن 5 إل��ى 8 يونيو املقبل في 

الريجنسي.
وكشفت الشركة عن  البدء في طرح 
منتجات عقارية جديدة تناسب مختلف 
شرائح العمالء، وذلك في ظل الظروف 
االقتصادية والسياسية احلالية التي 
يشهدها العالم بعد إنخفاض أسعار 
النفط وتراجع إقتصاديات العديد من 

الدول.
وق��ال مدير املبيعات محمد عبده أن 
“آمار سيتي” بدأت مؤخراً بتملك عمارات 
استثمارية في أملانيا قابلة للتحويل 
إلى شقق فندقية، حيث من املقرر أن يتم 
طرح هذه الوحدات على املستثمرين من 
خ��الل حصص مستقلة بسعر 2000 
دينار للحصة الواحدة، وبعائد سنوي 
وق��دره %14، على أن يتم التخارج من 

هذه احلصص بعد 3 سنوات من التملك.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه املنتجات تعتبر 
مناسبة ج��داً ل��الوض��اع احلالية التي 

يبحث فيها املستثمر ع��ن ف��رص ذات 
ع��وائ��د مجدية وم��خ��اط��ر م��ح��دودة، ال 
سيما في ظل تراجع العديد من االسواق 
واالدوات االس��ت��ث��م��اري��ة االخ���رى عن 
حتقيق العوائد املرجوة في ظل تقلبات 

االسواق احلالية.
م��ن جهة أخ��رى أك��د عبده أن “آمار 

سيتي” مستمرة في ط��رح مشاريعها 
ال��ع��ق��اري��ة ف��ي أمل��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا، حيث 
تواصل تسويق مشروعها في منطقة 
“بهشاشهير” ف��ي اس��ط��ن��ب��ول، وه��و 
ع��ب��ارة ع��ن م��ش��روع سكني ضخم يتم 
تسليموا ع��ل��ي ث���الث م��راح��ل يعتبر 
اون��ور ب��ارك الي��ف من أجمل املشاريع 
في مدينة بهشة شاهير  في اسطنبول 
األوروبيةوالذي يعطي هيكل معماري 
جديد ألسطنبولوذلك بفضل التصميم 
العصري ال��ذي يعكس مفهوم  الراحة 
والرفاهية و يبعد عن اكباتي مول 500 

متر .
وق����ال ع��ب��ده أن ال��ش��رك��ة ت��ط��رح 
مجموعة م��ن امل��ش��اري��ع اجل��دي��دة في 
مدينة “طرابزون” التي أصبحت تشهد 
توجهاً كبيراً يفوق التوجه على كافة 
امل��دن التركية األخ��رى، وذل��ك ملا متتاز 
به طرابزون من مناخ وطبيعة ومواقع 
سياحية، فضالً عن إطاللتها على البحر 
االسود من جهة وقربها من جورجيا من 
اجلهة االخرى، مؤكداً في الوقت ذاته أن 
أسعار العقارات في طرابزون أرخص 

كثيراً من أسعار اسطنبول.

وأوضح أن “آمار سيتي” وبالتحالف 
مع شريكها AKS في طرابزون، فإنها 
تقدم للعمالء ع��وائ��د على االستثمار 
العقاري هناك بواقع %25، حيث يتم 

توثيق هذا البند ضمن عقود العمالء.
وح��ول أح��دث مشاريع الشركة في 
طرابزون كشف عبده عن طرح مشروع  
“اكيازي تاورز” املؤلف من 3 بلوكات 
بإطاللة مباشرة على البحر و بقرب 
من ستاد طرابزون اجلديد  وعلى بعد 
8 كيلو متر من قلب املدينة و 15 كيلو 
من املطار، و ايضا مشروع اخر و هو “ 
ان ب��ارك “ املؤلف من 2 بلوك بأطاللة 
م��ب��اش��رة علي البحر حيث يبعد عن 
املدينة 5 كيلومتر و يبعد دقايق عن 
اكبر مراكز التسوق في مدينة طرابزون  
وذلك بعد جناح الشركة بالتحالف مع 
شركة AKS في تسليم وثائق العمالء 
في مشروع “بيرالند 1001”، وتسليم 
م��ش��روع “سفير بروجكت” بالكامل 
)800 ش��ق��ة(، فيما مت تسليم  عمالء 
مشروعي “أكوا مارين” و”أكوامارين 
بالتينيوم” منتصف ال��ع��ام 2016 

وبحسب اخلطة املوضوعة لذلك.
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8 يونيو املقبل في الريجنسي 5 إلى  من 

»آمار سيتي« تطرح مشاريع في أملانيا خالل املعرض 
الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية

محمد عبده

مجلس رجال األعمال الهندي يكرم رئيس 
املدراء املاليني في مجموعة املشاريع 

قام مجلس األعمال الهندي في الكويت بتكرمي 
رئيس املدراء املاليني في مجموعة شركة مشاريع 
الكويت )القابضة( السيد بيناك مايترا، وذلك 
تقديراً جلهوده املبذولة لتقوية العالقات الكويتية-

الهندية في مجال األعمال.
وف��ي م��ع��رض تعليقه على ه��ذا ال��ت��ك��رمي، قال 
مايترا “لطاملا آمنت بأن االنتماء للمجتمع يعني أن 
تعطي باملقابل، حيث يتمثل ذلك في اجلهود الكبيرة 
التي يبذلها مجلس األعمال الهندي من أجل تعزيز 
العالقات بني مجتمعي األعمال في الكويت والهند. 
إنني سعيد بأن أقف هنا مع مثل هذه الشخصيات 
التي لم يقف عملها عند اجلانب االقتصادي، بل 
تعداه ليشمل النشاطات واالسهامات االجتماعية 

في الكويت”.
ي��ذك��ر أن م��اي��ت��را التحق بالعمل ل��دى شركة 

مشاريع الكويت ف�ي عام 1988. ومت تعيينه مراقب 
مالي ف�ي عام 1991، ثم رئيساً للمدراء املاليني ف�ي 
املجموعة عام 1996. وهو عضو ف�ي فريق إدارة 
مخاطر وتطوير استراتيجية املجموعة. كما يتولى 
مسؤولية التخطيط وحتليل األداء للمجموعة. 
وهو عضو مجلس إدارة بنك برقان وOSN وبيه 
كي سي لالستشارات. وف�ي عام 2008 فاز بأول 
جائزة رئيس امل��دراء املاليني ف�ي القطاع اخلاص 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وف�ي عام 
2011 فاز بجائزة أفضل مدير مالي ف�ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا املمنوحة من معهد 
احملاسبني املجازين ف�ي اجنلترا وويلز، أما في عام 
2016 فقد جاء ضمن قائمة مجلة فوربز الشرق 
األوسط ألهم الشخصيات الهندية الرائدة في العالم 

العربي.

بيناك مايترا )ميني( يتسلم كتاب التكرمي من جورفيندر سينج

»باكا«  تفتتح أول متاجرها في الكويت 
بالتعاون مع مجموعة أرمادا جروب

افتتحت ع��الم��ة ب��اك��ا ل��أزي��اء أول���ى متاجرها 
املتميزة في دول��ة الكويت فياألڤنيوزوذلك بداية 
شهر مايو اجلاري لتضفي مزيداُ من مفاهيم األناقة 

العصرية إلى مشهد املوضة في البالد.
ج��رى اإلفتتاح ضمن حفل متألق حضره كبار 
الشخصيات، ونخبة من أعضاء املجتمع، إضافة إلى 
أبرز املمثلني عن وسائل اإلعالم، واملدونني واملؤثرين 

في القطاع.
وتعاونت عالمة األزياء التركية مع شركة أرمادا 
جروب، إحدى أبرز املؤسسات احمللية، ملنح عشاق 
املوضة في الكويت مجموعات آسرة من األزياء في 
إطار يستوحى من عالم الفنون والتصميم والعمارة، 

ويركز على إبداع مالبس عصرية ومريحة.
وأتاحت الفعالية أمام احلضور فرصة اإلطالع 
على التشكيالت األنيقة، واختيار ما يحلو لهم من 
األزي���اء الفاخرة لنخبة من املبدعني األوروب��ي��ني 
واألت���راك،مب���ا مينح ال��س��ي��دات ال��ل��وات��ي يتمتعن 
بشخصية متفّردةمزيجاً مثالياًيجمع بني احلضور 
الفاخر واخلواص العملية.وذلك ضمن احلفل الذي 
إستمتع فيه الضيوف بتناول ألّذ املشروبات وسط 

أجواء مفعمةبالضيافة والترفيه.
ك��ش��ف��ت ال��ع��الم��ة خ���الل اإلف��ت��ت��اح ع��ن أح��دث 
تشكيالتها م��ن امل��ع��اط��ف اخلفيفة، وال��س��ت��رات 

والفساتني املبتكرة بأسلوب يرسي معايير جديدة 
في تصميم املالبس األنثوية، حيث حتفل خطوطها 
بالتموجات ال��ب��ارزة، والكشاكش، والتخرميات، 
واألقمشة املجعدة في سياق فني يقّدم أزياء مريحة 
بلمسة فاخرة.ويستعني مصممو العالمة برؤية 
حتاكي النهج املتبع في فنون العمارة ملنح السيدات 
إطاللة عصرية فريدة ترسم طريقتها اخلاصة في 

احلياة.
وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال حسني ك��راك��وك، املدير 
اإلبداعي لعالمةباكا: “إنه لشرف كبير أن نطلق 
عملياتنا التجارية في الكويت، تلك الدولة التي 
واك��ب��ت ال��ت��ط��ّور دون أن تفقد اإلت��ص��ال بتراثها 
العريق، وج��ذوره��ا املتأصلة، األم��ر الذييعّبرعن 
جوهر عالمتنا التجارية.نحن ننظر إلى الكويت 
بصفتها مركزاً عاملياً للتسوق، وحتفل بشريحة 
إجتماعية م��ن السيدات ت��درك مت��ام��اً كيف حتدد 
خياراتها مبا يتناسب مع معرفتها الدقيقة ملعنى 
األناقة وتنسيقات األزي��اء، ما ميّثل أرضيًة مثاليًة 

لعالمتنا”.
وأض���اف ق��ائ��الً: “ نتطلع بشوق إل��ى التفاعل 
بإنتظام مع عمالئنا وشركائنا في الكويت، لذلك 
نشكر مجموعة أرمادا جروب على جهودها احلثيثة 

ودعمها الكبير إلجناز هذ املشروع”.

جانب من االفتتاح

أعلنت ش��رك��ة م��اي��ك��روس��وف��ت ع��ن تعيني سيد 
حشيش مدير ع��ام إقليمي لشركة مايكروسوفت 
اخلليج ، وسيشرف في دوره اجلديد على عمليات 
الشركة في كل من دولة الكويت واإلم��ارات العربية 
املتحدة وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان،و 
سيتولى في منصبه قيادة التخطيط االستراتيجي 
وتشكيل م��ب��ادرات النمو والتطوير لتمكني عملية 
التحول الرقمي عبر جميع القطاعات في املنطقة 
، وذل��ك من خ��الل تطوير ق��درات الشباب وتشجيع 
االبتكار احمل��ل��ي، وتعزيز أج��ن��دة األع��م��ال الرقمية 

لدعمبناء اقتصاد قائم على املعرفة.
وقالت مايكروسوفت: انضم سيد حشيش إلى 
مايكروسوفت في ع��ام 1998 وقضىأكثر من 10 
سنوات في دبي وشغل مناصب رئيسية في املنطقة ، 
حيث عمل على دفع عجلة الشركة في مهمتها الرامية 
إلى متكني جميع األف��راد واملنظمات لتحقيق املزيد ، 
وقد شغل مؤخرا منصب املدير التنفيذي للقطاع العام 
في منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا ، كما قاد خالل 
فترة رئاسته فريقاً متنوعاً من موظفي مايكروسوفت 
عبر 79 دولةيغطون قطاعات مختلفة تشمل احلكومة 
والتعليم والرعاية الصحية والسالمة العامة واألمن 
الوطني ،وقد حاز خالل مسيرته على عدة جوائز من 
مايكروسوفت أهمها جائزة التميز لإلجنازات والتي 

ساهمت في جناح ومنو الشركة بشكل فعال. 
وتابعت : سيستمر في مواصلة عمله من خالل مقر 
الشركة في دبي لقيادة منطقة اخلليج ودفع طموحات 

مايكروسوفت عبر إقامة شراكات جديدة ، كما يؤمن  
سيد حشيش بإمكانية اس��ت��ف��ادة جميع قطاعات 
الصناعة في اخلليج من منصة مايكروسوفت األمنية 
الشاملة ، باالضافة إلى تقنيات مايكروسوفت األخرى 
مثل احلوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والذكاء 
االصطناعي والتطبيقات املتنقلة وإنترنت األشياء ، 
علماً أنه يضع تركيزا كبيرا على دعم التحول الرقمي 
في قطاع التعليم إلميانه بضرورة بناء أجيال تتسلح 
باملهارات الالزمة للقوى العاملة من أجل منو اقتصاد 

مستدام ومزدهر.

مايكروسوفت تعلن عن مدير عام جديد ملنطقة اخلليج اختتمت منافسات املرحلة النهائية 
م��ن مسابقة “دوري اخل��ط��وط اجلوية 
التركية لكرة السلة األوروبي” )يورو ليغ( 
2017 بإقامة أربع مباريات في اسطنبول 
ف��ي عطلة نهاية األس��ب��وع ب��ني أرب���ع من 
أفضل الفرق األوروبية. ومن أبرز املالمح 
امللحوظة في نهائي هذا العام هو التشابه 
الكبير مع النهائي الذي أقيم في مدريد في 
عام 2015 من خالل نفس الفرق املشاركة 

وحتى نفس مباريات الدور قبل النهائي.
ووق���ال���ت اخل��ط��وط ال��ت��رك��ي��ة : لعب 
فريقا سسكا موسكو، وري��ال مدريد على 
املركزين الثالث والرابع في يوم األحد في 

مت��ام الساعة 18:00 )التوقيت احمللي( 
وانتهت املباراة بفوز سسكا موسكو 70:94 
ليحصل على املركز الثالث في البطولة. 
وانطلقت املباراة النهائية في )يورو ليغ( 
اخلطوط اجلوية التركية في متام الساعة 
21:00 )التوقيت احمللي( بني فنرباهتشه 
وأوليمبياكوس بيرايوس، ليتوج بعدها 
فنرباهتشه بكأس البطولة. وبدأت املباراة 
بتفوق فنرباهتشه حيث كانت النتيجة 26 
مقابل 18 في الفترة األول��ى، وفي الفترة 
الثانية ك��ان أوليمبياكوس على وشك 
اللحاق حيث قلص تقدم فنرباهتشه إلى 
خمس ن��ق��اط. وقبل الفترة الثالثة، قام 

هدايت ترك أوغلو، رئيس االحتاد التركي 
لكرة السلة بتسليم كرة سلة رمزية إلى 
سلطات ك��رة السلة احمللية ف��ي بلجراد 
بصربيا التي ستستضيف النهائيات في 
عام 2018. وسيطر فنرباهتشه على بقية 
امل��ب��اراة ليصبح أفضل فريق في “دوري 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة التركية ل��ك��رة السلة 
األوروبي” )ي��ورو ليغ( 2017 بنتيجة 

.64:80
وأضافت في هذه ال��دورة من البطولة، 
جاء سسكا موسكو إلى اسطنبول بحظوظ 
أكبر لرفع كأس البطولة، لكن من ناحية 
أخ���رى، حظيت أي��ض��اً م��ب��اراة ال���دور قبل 

النهائي ب��ني الفريق اإلسباني ونظيره 
التركي بتوقعات كبيرة نظراً للتنافسية 
الشديدة بني الفريقني. ولم ترغب اجلماهير 
من عشاق اللعبة حول العالم أن يفوتها 
هذا العرض الرياضي الرائع، وقدموا إلى 
اسطنبول لالستمتاع بنهائي تاريخي في 
ملعب “سنان إردم دوم” في واح��دة من 
أكثر امل��دن الساحرة في أوروب��ا. وأخيراً، 
عقب مباراتي يوم اجلمعة، فاز فنرباهتشه 
على أوليمبياكوس بنتيجة 64:80 ليتمكن 
من رف��ع ك��أس “دوري اخلطوط اجلوية 
التركية لكرة السلة األوروبي” )يورو ليغ( 

.2017

ختام نهائيات »دوري اخلطوط التركية لكرة السلة األوروبي« 

اخلطوط التركية تختتم دوري كرة السلة 

أعلنت شركة مشاريع الطاقة البديلة، 
إح��دى ش��رك��ات مجموعة شركة مشاريع 
الكويت )ال��ق��اب��ض��ة(، ع��ن توقيع اتفاقية 
تعاون مع شركة دار SSH لالستشارات 
الهندسية وذلك لتقدمي االستشارات املتعلقة 
بالطاقة البديلة ملشاريع الدار املستقبلية في 

الكويت ودول اخلليج.
وبهذه املناسبة قال املدير العام لشركة 
مشاريع الطاقة البديلة الدكتور حسن قاسم 
“يعتبر مجال حفظ الطاقة والطاقة املتجددة 
من امل��ج��االت ال��رائ��دة واملجدية في الوقت 
احلالي، وذلك بهدف توفير وانتاج الطاقة 
من مصادر نظيفة ما يقلل من الضرر البيئي 

وه��در الطاقة. ومن هذا املنطلق أصبح من 
املهم دراس��ة عوامل متكني وج��دوى أنظمة 
حفظ الطاقة والطاقة البديلة ضمن التصاميم 
األولية ألي مشروع يطمح إلى استغالل هذه 
املصادر في خفض تكلفة تطبيق هذه األنظمة 

عند التنفيذ”.
يذكر أن شركة مشاريع الطاقة البديلة 
شركة متخصصة في مجال أنظمة الطاقة 
ال��ب��دي��ل��ة )امل��ت��ج��ددة( وت��ق��دمي اخل��دم��ات 
االستشارية في مجال حفظ الطاقة والطاقة 
البديلة، حيث تعمل على توفير حلول الطاقة 
املتجددة املبتكرة مدعومة بكفاءات كويتية 

شابة.

شركة مشاريع الطاقة البديلة 
توقع اتفاقية تعاون مع دار

SSH لالستشارات الهندسية

خليل العنيزي )ميني( مع الدكتور حسن قاسم

قال  محلل األبحاث في FXTM لوكمان 
أوت��وجن��ا : اخ��ت��رق خ��ام غ��رب تكساس 
الوسيط ف��وق مستوى 51 دوالر خالل 
التعامالت ال��ي��وم االث��ن��ني ف��ي ظ��ل زي��ادة 
التوقعات بأن كبرى البلدان املنتجة للنفط 
ستقوم مبد أجل اتفاق خفض اإلنتاج من 
أجل إحداث توازن في األسواق. وصحيح 
أن البلدان املنتجة للنفط من أعضاء منظمة 
أوبك وغير األعضاء في املنظمة يستحقون 
اإلش���ادة بسبب مقدرتهم على استغالل 

حساسية النفط إلح���داث ارت��ف��اع��ات في 
األسعار قائمة على التكهنات، ولكن مثل 
هذه األساليب قد يكون ثمنها باهًظا. وعلى 
ال��رغ��م م��ن أن أس��ع��ار النفط م��ن املرجح 
أن ترتفع هذا األسبوع إذا قرر املنتجون 
للنفط من أعضاء منظمة أوب��ك ومن غير 
األع��ض��اء ف��ي املنظمة متديد أج��ل اتفاق 
خفض اإلنتاج الذي يتم تطبيقه حالًيا ملدة 
9 شهور أخرى. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو كيف سيكون رد فعل منتجي 

النفط الصخري األمريكي. وم��ن املنتظر 
أن تشتد التقلبات في سعر النفط خالل 
الفترة املقبلة حيث تتقلب األسعار بشدة 
في ظل ال��ص��راع بني ثيران أوب��ك ودببة 
النفط الصخري األمريكي. وف��ي ظل أن 
املخاوف بشأن تخمة املعروض ما تزال 
قائمة وتؤثر تأثيًرا سلبًيا على أس��واق 
النفط، سيتم توجيه قدر هائل من االهتمام 
لكيفية تفاعل أسعار النفط حول مستوى 

50 دوالر النفسي.

FXTM: صعود أسعار النفط مع اقتراب اجتماع أوبك   

لوكمان أوتوجنا

سيد حشيش


