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بو خمسني: دور محوري لـ«العقاريني» في ترسيخ السوق العقاري
أقــام «احتــاد العقاريــني» غبقة 
رمضانية شهدها عدد كبير من املهتمني 
بالشأن العقاري الكويتي، وتخللها 
تكرمي أعضاء مجلس االدارة السابقني 
على جهودهم الكبيرة التي قدموها 
لالحتاد خالل الفترة الطويلة املاضية.

وفي كلمة له بهذه املناسبة، أشاد 
عضــو مجلس ادارة غرفــة التجارة 
والصناعة د.أسامة بو خمسني، بالدور 
احملوري واملهم الحتاد العقاريني في 
ترسيخ قواعد العمل وتنظيم السوق 
العقاري في الكويت، مشــيرا إلى أن 
انتخاب مجلس ادارة جديد لالحتاد 
يعد جتسيدا لدفع دماء شابة جديدة 
واالســتفادة من الطاقات الشــبابية 

الواعدة في املجال العقاري.
وأشار الى تعاون اللجنة العقارية 
املنبثقة من مجلس ادارة غرفة التجارة 
والصناعــة مع مجلــس ادارة احتاد 
العقاريني، مما سيكون له اثر ايجابي 
لدور االحتاد خالل الفترة املقبلة، كما 
أكد علــى دعم مجموعة بوخمســني 
وافراد العائلة جميعــا للمجهودات 
واخلطــوات الفعلية التــي يتبناها 
االحتاد لصالح القطاع العقاري على 
وجه اخلصوص واالقتصاد الكويتي 

بوجه عام.
واختتم بــو خمســني تصريحه 
بتقدمي الشكر ألعضاء االحتاد السابق 
على اجلهود الكبيرة التي بذلت خالل 
الفترة املاضية، متمنيا لهم كل التوفيق 

والسداد.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس احتاد 

وقــال إن العقار الســكني شــهد 
ارتفاعات كبيرة أثناء وبعد اجلائحة، 
ليس على مستوى الكويت فحسب 
وإمنا عامليــا أيضا، مضيفــا أن هذا 
القطاع يشكل ما بني ٥٠ إلى ٦٠٪ من 
إجمالي التداوالت العقارية، مشــددا 
على ضرورة تفعيل دور أكبر للقطاع 
اخلاص في تطوير العقار الســكني، 
خصوصــا وأن احلكومــة فــي طور 

اعتماد الرهن العقاري.
وفيما يخص القطاع االستثماري، 
توقع اجلراح حتسن معدالت االشغال 
في هــذا القطاع لتصل إلى ٨٤٪ عام 
٢٠٢٣، بعد أن بلغت ٨٣٪ في٢٠٢١، إلى 
جانب ارتفاع معدالت اإليجار بشكل 

طفيف وبنسبة ٢٪.
أما بالنســبة للقطــاع التجاري، 
فأشار اجلراح إلى أن نسب األشغال 
بلغت بحدود ٨٦٪ نهاية ٢٠٢١، وهي 
أقل من ٢٠١٩ الذي كانت النسبة فيه 
٩٤٪، متوقعــا تعافــي القطاع خالل 

العام ٢٠٢٥.
وتوقع اجلراح انخفاض معدالت 
اشغال القطاع التجاري بعد أن بلغت 
النسبة ٩٢٫٥٪ في ٢٠٢١ بسبب دخول 
مساحات جديدة إلى السوق، الفتا إلى 
أن معدالت االيجار احلالية في القطاع 
تتراوح بني ٥ و١٣ دينارا للمتر، مع 
توقعات بانخفاض معدالت اإليجار 
ما بني ٥ إلى ٧٪ خالل السنة املقبلة، 
مشيرا إلى أن العوائد احلالية تتراوح 
ما بني ٥٫٥٪ إلى ٦٫٥٪ وهذا يعتمد على 

املوقع والنوعية واخلدمات.

االحتاد أقام غبقة رمضانية.. وكّرم مجلس إدارته السابق

أسامة بوخمسني يتوسط إبراهيم العوضي وعبدالرحمن التركيت

ان  ابراهيــم العوضــي  العقاريــني 
االحتــاد يســعى إلى تقــدمي حلول 
واقعيــة للعديد من املشــكالت التي 
تواجه املشهد العقاري، ومنها غياب 
الهيئة املنظمة للعقار، مشيرا إلى أن 
االحتاد كان واليزال يســعى لوضع 
امكانياته وخبراته املتراكمة والكبيرة 

في خدمة الكويت.
من جانبه، تطــرق رئيس احتاد 

العقاريني السابق توفيق اجلراح خالل 
كلمــة ألقاها فــي الغبقة إلى أوضاع 
الســوق العقاري الكويتي، مبينا أن 
التــداوالت العقارية بلغــت نحو ٤ 
مليارات دينار فــي ٢٠٢١، مقارنة بـ 
٢٫٤ مليــار في ٢٠٢٠، وهي أعلى من 
عام ٢٠١٩ الذي بلغت آنذاك نحو ٣٫٤ 
مليارات دينار، مما يدل على تعافي 

السوق العقاري. 

طيران اجلزيرة تطلق رحالت 
جديدة إلى ڤيينا وبراغ

أعلنت طيران اجلزيرة 
عن إطالق خطــي رحالت 
جديدين إلى كل من العاصمة 
النمساوية ڤيينا والعاصمة 
التشــيكية براغ، وينضم 
هــذان اخلطــان اجلديدان 
إلى جدول رحالت الشركة 
ملوســم الصيــف، والــذي 
يشمل عدة وجهات سياحية 
من األكثر طلبا، إذ تأتي هذه 
اخلطوة التوسعية مع رفع 
معظم القيود على الســفر 
وعودة الطلب بشكل قوي 

منذ شــهر فبراير املاضي، فيما ستدعمها 
كذلك طلبية جديدة من الطائرات. وينصح 
املسافرون بحجز رحالتهم ملوسم الصيف 
في وقت مبكر إذ من املتوقع أن يرتفع الطلب 
على السفر إلى جميع الوجهات هذا العام.

وتنطلق رحالت طيــران اجلزيرة إلى 
ڤيينــا في يوم ٢ يونيــو وبواقع رحلتني 
أســبوعيا كل يوم اثنــني وخميس، بينما 
تنطلق الرحالت إلى براغ في يوم ٥ يونيو 
وبواقع رحلتني أســبوعيا كل يوم ثالثاء 

وأحد.
متحدثا عن هذا التوســع، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة روهيت 
راماشــاندران: نتطلــع إلى إطــالق هذين 
اخلطني اجلديدين ملوســم الصيف ومنح 
عمالئنــا املزيد من اخليارات لالســتمتاع 
بعطلة صيفية في وجهات مميزة متنحهم 
العديد من األنشــطة الثقافية والرياضية 
والترفيهية، إذ شــهدنا ارتفاع الطلب إلى 
الوجهات السياحية منذ بداية العام وذلك 

بعد عامني من القيود التي 
كانت ملزمة على الســفر. 
الترحيــب  إلــى  نتطلــع 
الوجهتني  إلــى  بعمالئنــا 

اجلديدتني قريبا جدا.
وتشتهر النمسا بكونها 
وجهة صيفية توفر العديد 
من األنشطة اخلارجية في 
وسط الطبيعة والتي حتيط 
بها الشــالالت واألشــجار 
الطبيعيــة  واملناظــر 
واجلبال وامليــاه، كما أنها 
لكونهــا وجهــة  تعــرف 
لتذوق مطبخها الفريد الذي يشكل أطباقا 
مســتوحاة من موقعها اجلغرافي في قلب 
القارة األوروبية وكذلــك تاريخها الغني، 
ذلــك باإلضافة إلى كونها بلدا غنيا ثقافيا 
وتاريخيــا حيث مينح الســائحني عددا ال 
يحصى من املعالــم والوجهات الترفيهية 

لزيارتها.
اما جمهورية التشيك فتشتهر بقالعها 
وستة عشر نصبا تذكاريا ومدن تاريخية 
مسجلة ضمن مركز التراث العاملي التابع 
لليونســكو. ويضــم البلد أيضــا العديد 
من الكنــوز الرائعة من مختلف العصور، 
وحرفيات تقليدية تاريخية، وفلكلور غني 
يحافظ عليه ســكانه، عــالوة على أطباق 
املطبخ التشيكي بجميع أشكالها التقليدية 
واحلديثة. تتوافر في جمهورية التشــيك 
العديد من األنشطة اخلارجية، أبرزها املشي 
في الطبيعة وركوب الدراجات واملنتجعات 
الصحية والتجارب األخرى التي ال تنسى 

في الريف واجلبال اخلالبة.

رحلتان أسبوعياً لكل من اخلطني اجلديدين

روهيت راماشاندران

«املال سيليكت» ُتطلق عرضًا خاصًا بشهر رمضان
مــع بداية شــهر رمضان 
«املــال  أطلقــت  املبــارك، 
سيليكت» التابعة لشركة املال 
املركبات  الستئجار وتأجير 
واملكائــن عرضها الترويجي 
املميــز حتت شــعار «اقبض 
نقــدا لغايــة ١٠٠٠ دينــار» 
على مجموعة من السيارات 
املســتعملة واملضمونة ذات 
العاليــة. وتتيــح  اجلــودة 
«املال ســيليكت» للسيارات 
املســتعملة واملضمونــة من 

خالل هذا العرض الفرصة لعمالئها السترداد 
لغاية ١٠٠٠ دينار عند شرائهم أي سيارة من 
سياراتها املستعملة، لتتحول بذلك عملية شراء 
الســيارة املستعملة إلى صفقة رابحة حتقق 
مكاســب مضاعفة للعمالء. ويتميز العرض 
مبرونة كبيرة حيث انه ميكن للعميل شراء 
سيارته املفضلة بسعر خاص واختيار شركة 
التمويل التي تناسبه، هذا باإلضافة إلى كفالة 
ملدة سنة أو ٢٠ ألف كيلومتر مع أقساط مريحة 
وامكانيــة تثمني الســيارة القدمية باإلضافة 
للحلول االئتمانية املتميــزة التي تنفرد بها 
املال ســيليكت. ويشــمل العــرض مجموعة 
من الســيارات التي تناســب جميــع األذواق 
واالحتياجات وامليزانيات، ابتداء من السيارات 
الصغيرة ومرورا بالسيارات املتوسطة احلجم 
وصوال إلى سيارات الدفع الرباعي والكبيرة 

احلجم والسيارات الفخمة، لتوفر بذلك خيارات 
واسعة وخصائص فريدة من حيث املواصفات 
 Lواألسعار مثل دودج تشارجر والكرايسلر ٣٠٠
وأكيورا TLX وهوندا سيفيك وميتسوبيشي 
باجيرو وأوتالنــدر وASX وجيب كومباس، 
جميعها طرازات ٢٠١٨ و٢٠١٩ ، كما أن العرض 

يسري على جميع املوديالت األخرى.
وتدعو «املال ســيليكت» عمالءها لزيارة 
معرضيها في الشويخ الدائري الرابع بجانب 
مركــز ســلطان اجلملة وكذلك فــي األحمدي 
شارع وكاالت السيارات مقابل مركز مرسيدس 
حلجز سياراتهم املفضلة واالستفادة من هذا 
العرض املميز قبل نفاذ الكمية. مواعيد معارض 
«سيليكت» خالل الشــهر املبارك من السبت 
حتى اخلميس من الساعة ٩:٣٠ صباحا حتى 

١٢:٣٠ ظهرا و٨:٣٠ مساء حتى ١١:٣٠ مساء.

على مجموعة من السيارات املستعملة

«االستئناف» تصدر 
حكمها لصالح 

«االمتياز لالستثمار»
أعلنت شركة االمتياز 
لالستثمار عن حصولها 
على حكــم لصاحلها في 
املرفوعــة من  القضيــة 
قبــل شركـــــة أعيــــان 

اخلليجيـــة.
وقالــت «االمتيــاز» 
خالل إفصــاح بعثت به 
الكويت،  إلــى بورصــة 
ان محكمــة االســتئناف 
أمــس حكمــا  أصــدرت 
لصاحلهــا، بإلغاء حكم 
والقضــاء  درجــة  أول 
باســتبعاد الدعــوى من 
الرول وإلزام املســتأنف 
ضدها (شركــــــة أعيان 
اخلليجيــــــة) بســداد 
مبلغ ٤٠٠ دينار مقابـــل 
أتعــاب احملامــاة، وذلك 
بعــد أن كانــت محكمــة 
أول درجة قد حكمــــــت 
بإلزام شركــــة االمتياز 
بأن تؤدي مبلغا وقــــدره 
٢٦٫٩ مليون دينار لشركة 

أعيـــان اخلليجيـــة.
وأكدت «االمتياز» أنه 
ال توجد أي آثار متوقعة 
علــى الشــركة نتيجــة 
حلكم محكمة االستئناف 

الصادر أمس.


