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MDX 2022 اجلديدة كليًا من «ACURA املال» 
فخامة رياضية شبابية قّل نظيرها

القليل من الكالم والكثير 
مــن إمكانيات القيــادة، هو 
الشــعار الــذي يصــف حقا 
سيارة MDX 2022 اجلديدة 
كليا من ACURA املال، إحدى 
املــال  مجموعــة  شــركات 
والوكيل احلصري في الكويت 
لسيارات ACURA، أول سيارة 
يابانيــة فاخرة فــي العالم، 
والتي تأتي بكامل مواصفات 
الفخامة الرياضية الشبابية، 
لتمنح عشاقها فرصة اقتناء 
مواصفات قــل نظيرها بني 

السيارات الفاخرة.
MDX 2022 اجلديدة كليا 
هي السيارة التي جتمع بني 
الرحابــة واألداء الرياضــي 
الشبابي بأسلوب فاخر، فهي 
سيارة رياضية مزودة بـ 3 
 Three-row) صفوف للركاب
SUV) ميكنها أن تتسع ألفراد 
األسرة بأكملها دون أن يؤثر 

ذلك على متعة القيادة.
 MDX 2022 ومتنحــك 
اجلديدة كليــا أمناط قيادة 
متعددة، وهي مزودة بنظام 
توجيه عزم الدوران لنظام 
املســاعدة الذكيــة للمكابح 
Agile Han-) للتحكم بالقيادة

dling Assist) مع قدر هائل من 
الفوالذ املقاوم للصدأ اخلفيف 
الوزن والقوي جدا لتحقيق 
مســتويات أعلى من املتانة 
والصالبة إلى جانب النظام 
Inte-) الديناميكي املتكامل
 (grated Dynamics System
الذي يزود السيارة بوضع 
القيادة اخلامس املميز، الذي 
يسمح للسائق بتخصيص 
جتربة القيادة مبا يناســب 
احتياجاته وذلك بلمسة زر.
وفي مقصــورة القيادة، 
ستســتقبلك شاشة عرض 
مركزيــة HD قياس 12.250 

الثالث مباشرة دون طي أي 
من املقاعد.

 AcuraWatch أما تقنيــة
فهــي مصممــة خصوصــا 
لتساعدك على القيادة بأمان 
من خالل إصــدار تنبيهات 
املــروري  أثنــاء االزدحــام 
وخالل قيادتك بشــكل عام، 
وإلى جانب ذلك تتوافر خدمة 
An- شحن السلكية لهواتف
droid وApple، لتبقــى على 
اتصال مهما طالت رحلتك.

ذلــك، مت  جانــب  إلــى 
املقاعــد بدعامــات  تزويــد 
جانبية تعمــل بالطاقة إلى 
جانب مساند الرأس القابلة 
للتعديــل بـ 4 مســتويات، 
ومســند للقدمــني يعمــل 
بالطاقــة كذلــك. ولتحقيق 
أعلــى مســتويات الكفــاءة 
واألداء، مت تزويد املقصورة 
بلمبــات إضاءة محيطة من 
نوع (Iconic Drive) وفتحة 
ســقف بانورامية مما مينح 
املقصــورة مظهرا شــبابيا 

فريدا.
 MDX ميكانيكيا، تــزود
مبحرك سداسي األسطوانات 
(i-VTEC V6) يعمل بنظام 
احلقن املباشــر ســعة 3.5 

ليترات مصنوع من سبائك 
األملنيوم بقوة 286 حصانا، 
يتصــل بناقل حركــة بـ 10 
ســرعات، وتأتي الســيارة 
مــزودة بأحدث نســخة من 
نظــام اجلر واملعاجلة الذي 
يعمل بنظام الدفع الرباعي 
(SH-AWD)، وهــو نظــام 
توجيه عزم الــدوران الذي 
مت تطويره ليناسب حلبات 
الســباق. ولتحقيــق املزيد 
من الثبــات أثنــاء عمليات 
تغيير احلارات، يحول نظام 
التحكم الفائــق للقيادة في 
جميع العجالت الطاقة إلى 
العجلــة الداخلية اخللفية. 
وعند التسارع وأثناء القيادة 
في املنعطفات، ميكن توزيع 
ما يصــل إلى %70 من قوة 
عزم الدوران على العجالت 

اخللفية.
شــاركونا حفــل إطالق 
املوديــل اجلديــد لســيارة 
اليوم اخلميس   MDX2022
املوافــق 4 نوفمبــر 2021 
في متام الســاعة 5 مســاء 
مبجمــع األڤنيــوز - أمــام 
مدخل برســتيج لتكتشفوا 
روعة التصميم وحجز موعد 
لتجربة هذه السيارة الرائعة.

إنشا عريضة وتدعم نظامي 
 Androidو  Apple CarPlay
Auto ويتــم التحكم بها من 
خالل واجهة تعمل باللمس 
ومن اجلدير بالذكر أن عداد 
السرعة أصبح رقمي قياس 

12.3 إنشا جديد كليا.
ويعتبر التصميم الداخلي 
التصميمــات  أحــد أفضــل 
التــي صممتهــا  الداخليــة 
اليوم،  شــركة Acura حتى 
فهو تصميم فاخر وعصري 
مطعم بلمسات فنية خالبة 
مثــل األملنيــوم املصقــول 
واحللى اخلشبية الطبيعية 
املفتوحة املســام. ما عليك 
سوى أن تضغط بقدمك على 
دواسة البنزين وبعدها أسند 
ظهرك إلى اخللف على املقاعد 
الرياضيــة الفاخرة املغطاة 
بجلــد ميالنــو العصــري 
الفائق ذي األلوان والنقوش 

املتباينة الرائعة.
أيضا، مت منحك مساحة 
إضافية لألقدام في صفوف 
املقاعــد الثالثــة، كمــا متت 
إضافــة ميزة إغــالق صف 
املقاعد الثاني للحصول على 
مســاحة إضافيــة، وتوفير 
ميزة الدخول إلى صف املقاعد 

«املركز» يعزز جهوده لتعزيز االبتكار
«االمتياز» حتقق صافي أرباحفي املهام اليومية لدى فرق  العمل

بلغ ٢٫٤ مليون دينار في ٩ أشهر انطالقًا من سعيه لترسيخ 
مكانته كإحدى املؤسسات الرائدة 
فــي مجال االبتــكار في القطاع 
املالي، أطلق املركز املالي الكويتي 
«املركز» برنامجا جديدا يهدف 
لتعزيز ثقافة االبتكار بالشركة، 
وجعلها عادة يومية لدى فرق 
العمل. ويحمل البرنامج اجلديد 
اخلــاص اســم «إدج» وســيتم 
تفعيلــه من ٤ نوفمبــر إلى ١٥ 
ديســمبر ٢٠٢١ بالشــراكة مــع 
«Circuit Learning، املزود الرائد 

لبرامج تدريب الشركات.
 «Edge» ويجســد برنامــج
اجلديــد حرص «املركــز» على 
تعزيز قيمتي اإلبداع واالبتكار 
في بيئــة العمل بهدف االرتقاء 
بخدمة العمالء وجودة املنتجات 

أعلنــت شــركة مجموعة 
االمتيــاز االســتثمارية عــن 
نتائجها املالية للربع املنتهي 
في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢١، حيث 
سجلت الشركة حتسنا قويا 
في أدائها املالي والتشــغيلي 
خــالل ٢٠٢١، محققــة صافي 
أرباح بلــغ ٢٫٤ مليون دينار 
كويتــي في التســعة أشــهر 
من عام ٢٠٢١ مقارنة بصافي 
خســارة بلغــت ١٦٫٥ مليون 
دينار كويتي في التسعة أشهر 

من عام ٢٠٢٠. 
وتــدل النتائج علــى أداء 
محفظة أصول الشركة، حيث 
ســجلت األرباح التشــغيلية 
منوا ملحوظا مت حتقيقه عبر 
معظم القطاعات مبا في ذلك 
الصناعات الدوائية، وخدمات 
تكنولوجيا املعلومات، والطاقة 
والتشييد واملقاوالت، والعقار 
وذلك في التسعة أشهر من عام 
٢٠٢١ مقارنة بالتســعة أشهر 
مــن عــام ٢٠٢٠. وكان األداء 
حملفظــة األصول مدعوما من 
خــالل عملية ترشــيد فعالة 
مختلــف  عبــر  للتكاليــف 
إلــى  القطاعــات باإلضافــة 
التحــول الناجح في محفظة 

االستثمارات.
وارتفع مجمــل الربح من 
الشركات التابعة بنسبة ١١٫٣٪ 
على أساس سنوي في التسعة 
أشهر من عام ٢٠٢١، ليصل إلى 
٢١٫٣ مليون دينار، مقارنة بـ 

العمــالء مــن االســتفادة مــن 
الفرص الناشئة لتنمية ثرواتهم. 
وباإلضافة إلى حتفيز االبتكار، 
يســعى البرنامــج اجلديد إلى 
تســهيل نقل األفــكار املتعلقة 
باملنتجات واخلدمات اجلديدة 
من مرحلة الفكــرة إلى مرحلة 
التفعيل في الســوق، وبالتالي 
االرتقــاء مبكانــة املؤسســة، 
وحتقيق املزيــد من التميز في 

هذا القطاع.
برنامــج  علــى  وتعليقــا 
«Edge»، صــرح بيتــر كيلــي، 
نائب الرئيــس التنفيذي إدارة 
املوارد البشــرية في «املركز»، 
قائــال: ان البرنامــج يهدف إلى 
صقل األفكار والســلوكيات في 
«املركــز» من أجل إثــراء ثقافة 

٢٠٢١، ويرجع ذلك إلى ارتفاع 
مصاريف التسويق في قطاع 

الصناعات الدوائية.
وارتفــع صافــي الربــح 
العائد للشــركة األم إلى ٢٫٤ 
مليون دينار في التسعة أشهر 
من عام ٢٠٢١، مقارنة بخسائر 
قدرها ١٦٫٥ مليون دينار في 
التسعة أشهر من عام ٢٠٢٠.
كما بلغ إجمالي األصول 
٢٨٨ مليون دينار في سبتمبر 
٢٠٢١، مقارنة بـ ٣٦٨ مليون 
دينار فــي ســبتمبر ٢٠٢٠. 
االنخفاض في قيمة األصول 
يعــود بشــكل رئيســي إلى 
بيع شــركة الدار للهندســة 

.HOTECC واإلنشاءات
من جانب آخر، بلغ إجمالي 
حقــوق امللكيــة ٢٠٩ ماليني 
دينــار فــي ســبتمبر ٢٠٢١، 

االبتكار استعدادا ملرحلة النمو 
إليهــا  التــي نتطلــع  القادمــة 
وقال: «يأتــي البرنامج اجلديد 
اســتكماال ملبادرة iGen التي مت 
إطالقها في وقت سابق من هذا 
العام بهدف تعزيز مســتويات 
اإلبداع، وتسريع وتيرة تطوير 
املنتجات اجلديدة. ونحن على 
 «Edge» ثقة تامة بــأن برنامج
سيعمل على حتسني تنافسية 
«املركز» عبر متكيننا من خلق 
وتبادل األفكار، حيث إن تبادل 
األفكار ومناقشتها مع زمالئنا 
سيساعدنا على تعزيز االبتكار، 
ويدعــم طموحنــا لالســتفادة 
من كل الفــرص الواعدة خللق 
أساليب جديدة ومستدامة تضمن 

لعمالئنا النجاح باستمرار.

مقارنة بـ ٢٣٠ مليون دينار 
في سبتمبر ٢٠٢٠، وانخفض 
إجمالي الدين بالنسبة حلقوق 
امللكيــة إلــى ٠٫٢٢ مــرة في 
سبتمبر ٢٠٢١، عن ٠٫٢٩ مرة 

في سبتمبر ٢٠٢٠.
أما صافــي قيمة أصول 
احملفظة فانخفض بنسبة ٤٪ 
حيث بلغ ٢٣٩ مليون دينار 
في التســعة أشــهر من عام 
٢٠٢١، مقارنة بـ ٢٤٩ مليون 
دينار في التسعة أشهر من 
عام ٢٠٢٠. ويعزى االنخفاض 
علــى األســاس الســنوي 
إلــى تســوية املطلوبــات 
ومخصصات قطاع العقارات 
وانخفاض قيمة االستثمارات 

األخرى.
وحقــق قطــاع خدمــات 
تكنولوجيا املعلومات منوا في 
األرباح من األنشطة التشغيلية 
بنسبة ١٨٪ على أساس سنوي 
في التسعة أشهر من عام ٢٠٢١.

وعــادت اخلدمــات املالية 
(العقــارات) إلــى األرباح في 
التسعة أشهر من عام ٢٠٢١ بعد 
خسائر في إعادة التقييم في 
التسعة أشهر من عام ٢٠٢٠.

كما ســاهم قطــاع الطاقة 
والتشييد واملقاوالت في أرباح 
بلغت ٢٫٤ مليــون دينار من 
بيــع شــركة الدار للهندســة 
واإلنشــاءات (HOTECC) في 
الربع األول من عام ٢٠٢١ مببلغ 

١٥٫٨ مليون دينار.

سجلت حتسناً قوياً في األداء املالي والتشغيلي خالل ٢٠٢١

بيتر كيلي

واخلدمات. كما أنه يتماشى مع 
جهود «املركز» الرامية لتعزيز 
ثقافة االســتعداد للمســتقبل، 
وتهيئــة فريق العمــل لتمكني 

١٩٫١ مليون دينار في التسعة 
أشهر من عام ٢٠٢٠.

كمــا ارتفع ربح العمليات 
التشــغيلية إلى ٢٣٫٧ مليون 
دينار في التسعة أشهر من عام 
٢٠٢١، ليســجل منوا قويا من 
٢٫٦ مليون دينار في التسعة 

أشهر من عام ٢٠٢٠.
ايضــا، بلغت األرباح قبل 
خصــم مصاريــف التمويــل 
واإلهالك والضرائب ٧٫١ ماليني 
دينار في التسعة أشهر من عام 
٢٠٢١، مقارنة بخسائر بلغت 
١٥٫٦ مليون دينار في التسعة 

أشهر من عام ٢٠٢٠.
وارتفع إجمالي مصاريف 
التشــغيل بشــكل هامشــي 
بنسبة ٢٪ على أساس سنوي 
إلى ١٩٫٦ مليون دينار كويتي 
في التســعة أشــهر من عام 

٤٠٫٣ مليون دينار صافي أرباح «برقان» في ٩ أشهر.. بنمو ٢٣٫٦٪
أعلن بنك برقان عن حتقيقه صافي 
أربــاح بلغ ٤٠٫٣ مليــون دينار خالل 
األشــهر الـ ٩ أشــهر من العــام ٢٠٢١، 
وذلك بنمو ملحوظ بلغ ٢٣٫٦٪، وجاء 
حتســن األرباح نتيجة التــزام البنك 
بتفعيل الركائز األساسية إلستراتيجيته 
املؤسسية، األمر الذي انعكس إيجابا 

على نتائجه املالية.
وقال بنك برقان في بيان صحافي 
إن البنك يدعم توجهه الطموح لتعزيز 
مكانته الريادية بجهود حثيثة لتحقيق 
أهــداف االســتدامة االســتراتيجية 
والتحــول الرقمــي وتنمية رأس املال 
البشــري. وقد تأكد التأثير اإليجابي 
للتخطيط االستراتيجي على أداء البنك 
في األشهر التسعة األولى من عام ٢٠٢١ 
من خالل مستويات اإليرادات القوية 
البالغة ١٦٦٫٦ مليون دينار، التي دعمها 
ارتفاع الدخــل من غير الفوائد البالغ 
٧٣٫٣ مليون دينار (بزيادة ٢٩٫٥٪ على 
أساس سنوي)، وانخفاض مستويات 
مخصصات خســائر االئتمان بنسبة 
١١٫٥٪ مقارنة بالفترة نفســها من عام 

.٢٠٢٠
وفي معرض تعليقه على النتائج 

املالية اإليجابية للربع الثالث من عام 
٢٠٢١، أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بنك برقان ماجــد العجيل إلى ارتفاع 
صافي الدخل بنسبة ٦٥٫٣٪ إلى ١٦٫٣ 
مليون دينار، مقارنة بالفترة نفســها 
من العام السابق، موضحا أن هذا األداء 
كان مدفوعا بإيرادات بلغت ٥٤٫٦ مليون 
دينار إلى جانب انخفاض مخصصات 
خسارة االئتمان إلى ٨٫٥ ماليني دينار.
وأضاف العجيل: «بدأ التقلب الذي 
اتســم به املناخ االقتصــادي والبيئة 
التشغيلية في االنحسار تدريجيا ورأينا 
مؤشرات حقيقية لالنتعاش. لقد غيرت 
األزمة الصحية طريقــة عمل البنوك 
وتعامل الناس مع اخلدمات املصرفية، 
لذلك حرصنا على تسريع رحلة التحول 
الرقمي وركزنا أكثر على تعزيز منصات 
خدماتنا املصرفية اإللكترونية مبيزات 
وخدمات مبتكرة. نواصل في بنك برقان 
رحلة التحول والتطور مدركني أن نسق 
التغيير السريع يتطلب مرونة وتقدما 
مســتمرين ميكننا حتقيقها بالتزامنا 
بأســس اســتراتيجيتنا املؤسســية 
وتطويــر اخلدمــات واملنتجات ودعم 
قاعدة األصول لتعزيز مكانتنا في جميع 

األسواق التي نعمل فيها».
وختــم العجيل قائــال: «قد جنحنا 
باالعتمــاد علــى قدراتنــا الرقمية في 
مواجهــة التحديــات وتقــدمي خدمات 
عالية املستوى دون انقطاع عبر جميع 
القنوات. كما أن التزامنا باالســتدامة 
كان أيضا قوة دافعة أساسية في جناح 
جهودنا لتنفيذ خطتنا االستراتيجية، 
ذلــك أن بنك برقان بــاق على االلتزام 
مبسؤوليته في قيادة التغيير اإليجابي 
في املجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية باإلضافة إلى احلوكمة. ونحن 
ندعــم هذه املبادئ من خالل مبادرتنا 
اإلســتراتيجية في هذا اإلطار وندمج 
فــي جميــع أعمالنــا قيم املمارســات 
األخالقية والشفافية والتمويل املسؤول 
واالستدامة، فضال عن التأثير االجتماعي 

والبيئي اإليجابي».
قدرات رقمية

مــن جهتــه، صــرح نائــب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 

للمجموعــة، مســعود حيــات قائــال: 
«سوف نواصل تطبيق استراتيجيتنا 
املؤسســية، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن 
البشري  الرقمية ورأسمالنا  بقدراتنا 
واملمارسات املستدامة من التقدم بثبات 
نحو حتقيــق أهدافنا للنمو والتطور 
بتركيــز جهودنــا على تقــدمي حلول 
مصرفية شاملة دافعنا في تصميمها 
احتياجات عمالئنا، ودراستنا لتطورات 

السوق والصناعة املصرفية.
وأضــاف: «كجــزء مــن تركيزنــا 
االســتراتيجي بالتحول الرقمي، قمنا 
بإصدار حتديثني لتطبيق برقان خالل 
الربع الثالث، وأضفنا أكثر من ٦ ميزات 
جديدة لضمان جتربة عمالء سلسة من 
خالل التطبيق الذي أصبح منصة أكثر 
شــموال توفر املرونة والراحة إلمتام 
أغلب العمليــات املصرفي. لقد عززنا 
أيضا اخلدمــات الرقميــة املخصصة 
للشــركات عبر إطالق منصة خدمات 
إدارة النقد املتكاملة التي تتضمن ٢٥ 
ميزة تسهل اإلدارة الفعالة حلسابات 
األعمال واخلدمات املصرفية املتعددة. 
وجدير بالذكر في هذا السياق أن نسبة 
رضا مســتخدمي منصاتنا املصرفية 

الرقمية إلى الربع الثالث وصلت إلى 
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وقد أكدت مؤشرات األداء الرئيسية 
املستوى السليم لرأس املال والسيولة 
في بنك برقان. كما أظهرت نتائج الربع 
الثالث من عام ٢٠٢١ معدالت جيدة ألداء 
املؤشرات الرئيســية جتاوزت بكثير 
احلد األدنى للمتطلبات التنظيمية. فقد 
بلغت كفاية رأس املال (CAR) نســبة 
١٦٫٣٪ مقابل احلد األدنى املطلوب ١١٫٥٪، 
 (LCR) وكانت نسبة تغطية السيولة
١١٥٫٨٪ مقابل احلد األدنى املطلوب ٨٠٪، 
في حني بلغت الزيادة في نسبة صافي 
التمويل املستقر (NSFR) ١٠٦٫٥٪ مقارنة 

باحلد األدنى املطلوب ٨٠٪.
وتشــمل البيانــات املالية املجمعة 
نتائج عمليــات املجموعة في الكويت 
وحصتها من نتائج الشركات التابعة 
لها في بنك برقان تركيا، بنك اخلليج 
اجلزائــر، بنك بغــداد، وبنــك تونس 
الدولي. وميتلك بنك برقان واحدة من 
كبرى شبكات الفروع اإلقليمية مع ١٦٢ 
فرعا في كل من الكويت وتركيا واجلزائر 
والعراق وتونس ولبنان ومكتبا متثيليا 

في اإلمارات العربية املتحدة.

١٦٦٫٦ مليون دينار إيرادات البنك.. وانخفاض مستويات مخصصات خسائر االئتمان بنسبة ١١٫٥٪

مسعود حيات ماجد العجيل

حيات: النتائج أظهرت معدالت جيدة ألداء املؤشرات الرئيسية جتاوزت احلد األدنى للمتطلباتالعجيل: البنك جنح باالعتماد على القدرات الرقمية في مواجهة التحديات وتقدمي خدمات عالية

«ميد»: ١٢٠٫٣ مليار دوالر مشاريع مياه وصرف 
صحي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

محمود عيسى

أظهــر تقرير حصري أصدرته مجلة 
«ميد» بالشراكة مع شركة «اوراسكوم» أن 
الطلب املتزايد في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال افريقيا «مينا» على املياه، أدى 
إلى تعزيز االستثمار في البنية التحتية 
للمياه والصرف الصحي في مواجهة النمو 
الســكاني املرتفع، والتوســع احلضري 
املتزايد، والتوسع الصناعي املتسارع، ما 
خلق زيادة هيكلية طويلة األجل في الطلب 

على خدمات املياه والصرف الصحي.
وأشــار التقرير إلى أنه وفي منطقة 
تتميز بنقص األنهار والبحيرات وشح 
هطــول األمطــار، ظل األمــن املائي على 
الدوام ميثل أولوية في تلك الدول، لكن 
انتشار وباء ڤيروس كورونا جعل دول 
املنطقــة تعيد تركيــز اهتمامها على ما 
تتصف به إمدادات املياه املســتدامة من 

أهمية حيوية.
وفي هذا اإلطار، توقع التقرير ارتفاع 
الطلب على املياه في دول مجلس التعاون 
اخلليجي بنحو ٦٢٪ بحلول عام ٢٠٢٥، 
ووفقا للبيانات التي جمعتها مجلة «ميد 
بروجكتس» التي تتبع نشاط املشاريع 
اإلقليمية، فإن منو الطلب على هذا النطاق 
يتطلب اســتثمارات كبيــرة في طاقات 
انتاجية جديدة وخدمات متجددة، وهذه 
االستثمارات يجري تنفيذها بالفعل طبقا 

لبيانات ميد بروجكتس سالفة الذكر.
وللداللــة على ذلك، قالــت املجلة ان 
هنــاك ما تصل قيمته الــى ١٢٠٫٣ مليار 
دوالر من مشاريع املياه والصرف الصحي 
قيد التخطيط أو قيد التنفيذ في جميع 

أنحــاء املنطقة، تســتحوذ دول مجلس 
التعاون اخلليجي على نحو ٨٩٫٦ مليار 

دوالر منها او ما نسبته ٧٤٫٤٪.
وتعتبر اململكة العربية الســعودية 
ومصر أكبر سوقني في املنطقة ملشروعات 
حتلية املياه وحتقق الدولتان تقدما على 
صعيد اخلطط الطموحة إلشراك القطاع 
اخلاص في عمليات متويل مشــروعات 

البنية التحتية للمياه.
ولفــت التقرير الى دعــم احلكومات 
ملشاريع االستثمار االستراتيجية واسعة 
النطــاق لزيــادة إنتــاج امليــاه والطاقة 
التخزينية، فضال عن رفع طاقة معاجلة 
مياه الصرف الصحــي واملياه العادمة، 
وحتديــث شــبكات نقل وتوزيــع املياه 

املتهالكة.
وفي حني تستثمر هذه الدول في تعزيز 
طاقاتهــا، فإنها تركز جانبا من جهودها 
للحفاظ على مواردها املائية وترشــيد 

مستويات االستهالك.
وباإلضافة إلى خفــض الدعوم التي 
تقدمها، فقد اجتهت حكومات دول املنطقة 
لتطبيق تقنيات وأنظمة جديدة بدءا من 
حتلية املياه على نطاق واسع باستخدام 
تكنولوجيا التناضح العكسي إلى اجهزة 

القياس والشبكات الذكية.
إدارة وترشــيد  ان  التقريــر  وقــال 
االستهالك، وزيادة كفاءة األصول، وإعادة 
تدوير مياه الصرف الصحي، واستخدام 
املياه املعاجلة وتقليل التسرب تتوازى 
في الوقــت احلاضر من حيــث األهمية 
مــع بناء محطات جديــدة لتحلية املياه 

ومعاجلة مياه الصرف الصحي.
ولفــت في الوقت ذاتــه إلى أن فصل 

انتاج املياه عن توليد الطاقة الكهربائية، 
اصبــح موضوعا رئيســيا لقطاع املياه 
في الشرق األوسط وستزداد أهميته في 
املستقبل خالفا ملا كان عليه الوضع قبل 
عقد أو عقدين، عندما كانت مشاريع املياه 

والطاقة املستقلة هي القاعدة.
وأكــد تقريــر «ميد» و«اوراســكوم» 
على وجود فرص أخرى لتحديث املرافق 
احلالية كإعــادة جتهيز محطات حتلية 
املياه باســتخدام نظام الفــالش متعدد 

املراحل بتقنيات التناضح العكسي.
وقال إن احلكومات تعمل حاليا على 
تسريع اجلهود لزيادة مشاركة القطاع 
اخلاص في قطاعي املياه والصرف الصحي 
من خالل الشــراكات بني القطاعني العام 
واخلاص واخلصخصة، حيث من املتوقع 
أن تؤدي احلاجة للحفاظ على رأس املال 
في حقبة تشهد انخفاض أسعار النفط 
إلى أن تصبح املخططات املطورة من قبل 
القطــاع اخلاص هي النموذج القياســي 
لتنفيــذ مشــروعات الطاقــة االنتاجية 

املستقبلية.
وكان قطــاع حتلية املياه بالفعل هو 
احلاضــن األول لنمــوذج الشــراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وهو يزداد أهمية 
في معاجلة مياه الصرف الصحي ونقلها 

وتخزينها. 
واختتم التقرير بقوله ان مصر التي 
تعتبر مــن أكثر دول املنطقــة اكتظاظا 
بالســكان، يتوقع ان يرتفع تعدادها من 
١٠٠ مليون نسمة حاليا إلى ١٢٨ مليونا 
بحلول ٢٠٣٠، وذلــك بناء على معدالت 
النمو احلالية، ما سيخلق زيادة هائلة في 
الطلب على موارد املياه املنهكة بالفعل.

حصة دول اخلليج منها ٨٩٫٦ مليار دوالر


