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مؤمتر مصنعي الغاز يختتم أعماله بـ ٥٥ ورقة عمل
٥٫٧ مليارات دوالر مشروعات كويتية مبجال املياه

محمود عيسى

ذكرت مجلــة ميد ان لــدى الكويت 
مشــاريع مائية بقيمــة ٥٫٧٧٣ مليارات 
دوالر، منهــا مشــروعات لتحلية مياه 
البحر تبلغ قيمتها ٢٫٤٠٥ مليار دوالر، 
مقابل مشاريع مخصصة ملعاجلة مياه 
الصرف الصحي واملياه العادمة بقيمة 
٣٫٣٦٨ مليــارات دوالر، بينما تصدرت 
اململكة العربية السعودية قائمة مجلة 

ميد لدول اخلليج في هذا الشان.
وفي هذا الســياق، قالــت املجلة انه 
بإمكان عمالء املرافق العامة واملطورين 
واملقاولني التطلع إلى قطاع مزدهر في 
الفترة املقبلة حيث شــهدت األســابيع 
القليلــة املاضيــة ارتفاعــا واضحا في 
مشــاريع حتلية امليــاه ومعاجلة مياه 
الصرف الصحي في جميع أنحاء املنطقة.
وســاقت املجلة امثلة، منها ترسية 
قطر عقدا بقيمة مليار دوالر على فريق 

بقيادة شركة ماتيتو إلنشاء أول محطة 
مستقلة ملعاجلة مياه الصرف الصحي، 
بينما يجري بناء ثالث محطات مستقلة 
للصرف الصحي في السعودية، وهناك 
مشروعات يجري العمل عليها في دول 
خليجية اخرى. واضافت املجلة ان األشهر 
االثني عشر املقبلة ستكون فترة مزدحمة 
ملطوري مشروعات املياه واملستثمرين 
وايضا مقاولي الهندسة والتوريد والبناء 
(EPC) من خالل مساعيهم الرامية للفوز 
واغتنام الفرص التي تأخرت بشكل كبير 

بسبب جائحة كورونا.
وتشير البيانات الصادرة عن مجلة 
ميــد بروجكتــس التــي تتتبع نشــاط 
املشروعات االقليمية الى ان ثمة ما يقرب 
من ٤٩ مليار دوالر من املشاريع في مرحلة 
ما قبل التنفيذ في جميع أنحاء منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، مقسمة 
بالتساوي تقريبا بني محطات حتلية املياه 
ومحطات معاجلة مياه الصرف الصحي. 

ومن املتوقع أن تؤدي األهداف احملددة 
زمنيا لتلبية صافي انبعاثات الكربون 
الصفريــة، أو خفــض انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري أو االمتثال ألخالقيات 
االقتصاد الدائري للكربون في معظم دول 
املنطقة، إلى إطالق املزيد من املشاريع. 
وخالفا ملا هــو عليه الوضع في معظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي، التزال 
دول اإلقليم األخرى مثل العراق ولبنان 
وليبيا التي تعاني بشــدة مــن انعدام 
األمن املائي وعدم االستقرار السياسي 
تواجه حتديات متنوعة في حتسني البنية 
التحتية للميــاه لتلبية الطلب املتزايد 
عليها والتي هي بشــكل أساسي وليدة 

النمو السكاني وتغير املناخ.
وال شــك ان الهدوء النسبي في هذه 
الــدول يوفر الفرص جللــب املزيد من 
االســتثمار فــي مجال حتليــة وتوفير 
امليــاه والبنية التحتية العامة للمرافق 

اخلاصة بها.

«النفط» اطلعت على اإلستراتيجية 
اإلعالمية لوزارة الطاقة اإلماراتية

اختتم املؤمتر واملعرض 
الثامن والعشرون  السنوي 
جلمعية مصنعي الغازـ  فرع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
أعماله التي استضافته شركة 
نفــط الكويــت فــي فنــدق 
الكويت» خالل  «ريجنســي 
الفترة بني ١٨ و ٢٢ اجلاري، 
مبشــاركة ١٤٠٠ مشارك من 
واألكادمييــني  املهندســني 
واخلبراء العاملني في صناعة 

الغاز من املنطقة والعالم.
وأقيمت الفعالية برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير النفــط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د.محمــد الفارس، 
وحضور الرئيس التنفيذي 
ملؤسســة البترول الكويتية 
الشيخ نواف سعود الصباح.

وافتتح املعرض واملؤمتر 
الشيخ نواف سعود الصباح 
بحضــور رؤســاء وأعضاء 
تنفيذيني من القطاع النفطي 

ضمن اجلهود واملســاعي 
احلثيثة وترسيخا للعالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني، 
عقــدت وزارة النفط اجتماعا 
مشتركا صباح أمس، مع وزارة 
الطاقة والبنيــة التحتية في 
دولة اإلمــارات، عبــر تقنية 
وذلــك  املرئــي،  االتصــال 
الســتعراض االســتراتيجية 
الطاقــة  لــوزارة  اإلعالميــة 

والبنية التحتية اإلماراتية.
تــرأس اجلانــب الكويتي 
مديرة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد 
اجلابــر الصبــاح، وعددا من 
باحثي اإلعالم في وزارة النفط 
هــم: فهــد العثمــان، عبداهللا 
البسام، محمد النفيسي، حسني 
الصراف، علي الصراف، بدر 
النجدي وفاطمة الريش وعالية 
الفودري، فضال عن مشاركة 
سعود العنزي وعمر العوضي 

من نظم املعلومات.
حضر من اجلانب اإلماراتي 
كل من هنــاء الصوري مدير 

تقــدمي اكثــر مــن ٥٥ ورقة 
عمــل علــى مــدار ٣ أيام مت 
التطــرق بها إلــى مواضيع 
التشــغيلية  الريادة  تخص 
والطــرق الفنيــة احلديثــة 
في تطوير منظومة صناعة 
الغــاز وكانــت للمواضيــع 
البيئية وتكنولوجيا الثورة 
الصناعية الرابعة وتطبيقاتها 
أيضا مجال كبير للنقاش في 
اليوم الثالث، واختتم املؤمتر 
بســتة ورش عمل فنية من 

اجلابــر الصبــاح باحلضور، 
مثمنة حــرص اجلانبني على 
تعزيز ســبل العمل اإلعالمي 
والتعــاون املثمر والبناء بني 
وزارة النفــط فــي الكويــت 
والبنيــة  الطاقــة  ووزارة 
التحتيــة في دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة. هــذا، وقد 
اســتعرض اجلانب اإلماراتي 
استراتيجية اإلعالم في وزارة 
التحتيــة  الطاقــة والبنيــة 
حيــث مت التطــرق إلى الدور 

قبل اشخاص متخصصني في 
صناعة الغاز.

وشهد املعرض املقام في 
املؤمتر مشــاركة ٣٠ شــركة 
عاملية ومحلية باإلضافة إلى 
جامعتني من الكويت، علما أن 
جمعية مصنعي الغاز ـ فرع 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
باتت تضم في عضويتها أكثر 
من ٣٠ عضوا من الشــركات 

الوطنية والعاملية.
وبهــذه املناســبة، أعرب 
ـ رئيــس  الزويــر  م.حمــد 
جمعية مصنعي الغاز ـ عن 
جزيل شكره وامتنانه لشركة 
نفط الكويت الراعي الرسمي 
الفني  للمؤمتــر واملعــرض 
السنوي الثامن والعشرين، 
كمــا تقــدم بالشــكر لباقــي 
الشركات النفطية الكويتية 
واخلليجية لدعمها جلمعية 
مصنعي الغاز غير الربحية، 
الزويــر بشــكره  واختتــم 
للقائمني على تنظيم الفعالية، 

واملشاركني فيها.

الــذي تقوم به إدارة االتصال 
واســتراتيجية  احلكومــي 
االتصال احلكومي والسياسات 
املعتمدة في االتصال احلكومي 
وخطط الفعاليات واملعارض 
واملؤمتــرات وأبــرز إجنازات 
اإلدارة فــي مجــال االتصــال 
احلكومي واخلطط التشغيلية 
لالتصال احلكومي والبرامج 
التقنية املستخدمة في االتصال 

احلكومي.
وفــي ختــام االجتمــاع، 
متاضــر  الشــيخة  دعــت 
اجلانــب اإلماراتــي ملزيد من 
التنســيقية  االجتماعــات 
خالل الفتــرة املقبلة لتوطيد 
العالقات واالستفادة  أواصر 
من العالقات الثنائية املتميزة 
واستكشــاف فرص التعاون 
وتبادل اخلبرات بني اجلانبني 
ونقــل آخر مــا توصلت إليه 
الدول من تكنولوجيا تطوير 
اإلعالم ووسائل البث اإلعالمي 
ما يساعد في حتسني اخلدمات 

التي تقدمها الوزارة.

منها لتحلية مياه البحر بـ ٢٫٤ مليار دوالر وأخرى ملعاجلة الصرف الصحي بـ ٣٫٣ مليارات

تكرمي الشيخ نواف سعود الصباح خالل اختتام املؤمتر

الشيخة متاضر خالد األحمد اجلابر الصباح ووفد وزارة النفط خالل اللقاء

الكويتي واخلليجي والشركات 
العاملية باإلضافة إلى حضور 
شخصيات بارزة من اجلهات 
أقيمت  الرسمية احلكومية، 
فعالية هذا العام حتت عنوان 
«الفــرص والتحديــات فــي 
صناعة الغاز الطبيعي» بهدف 
تبــادل اخلبــرات واملعارف 

وأفضل املمارسات.
وتضمن جــدول أعمالها 
جلســة نقاشــية فــي بداية 
افتتــاح املؤمتــر واعقبهــا 

إدارة االتصــال احلكومــي، 
محمد الشامسي رئيس قسم 
الفعاليات والتسويق، فاطمة 
الشامسي رئيس قسم االتصال 
الرقمي، بدرية املرزوقي رئيس 
قسم االتصال اإلعالمي، سائد 
صالــح خبير إعالمي ومحمد 
اجلسمي أخصائي أول اتصال 

حكومي.
وفي بداية االجتماع، رحبت 
مديرة العالقات العامة واإلعالم 
الشيخة متاضر خالد األحمد 

«بوبيان» يطلق «حتدي مكعب بوبيان»
ينظم بنك بوبيان وعلى مدار ٣ أيام 
متتالية بدءا من اخلميس ٢٩ سبتمبر 
احلالي «حتدي مكعب بوبيان» في مول 
العاصمة والذي يتضمن مجموعة من 
الفعاليات واألنشطة التي تعتمد على 
حل املكعب Rubik’s Cube باعتبارها أحد 
اشهر األلعاب الذهنية التي التزال جتد 
اقباال كبيرا من اجلميع في جميع أنحاء 
العالــم.  وفي بيان له قال البنك: يأتي 
تنظيم لهذه الفعالية في إطار ســعيه 
للتشجيع على ممارسة األلعاب الهادفة 
والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنية 
للصغــار والكبــار وترفع مســتويات 
التحدي بينهم. وأضاف: من املعروف 
أن لعبة املكعب (Rubik’s cube) الشهيرة 
التي عرفها العالم في سبعينيات القرن 
املاضي تتميز بقدرتها على زيادة الذكاء 

١١ صباحا إلى جانب التحدي الرئيسي 
للجميع والذي يعتمد على حل مكعب 
روبيك خالل فترة قصيرة ثواني بحيث 
يحصل الفائز على جائزة فورية قيمة 
من بنك بوبيان، مشيرا الى ان احلدث 
سيشهد حضور مجموعة من محترفي 
حل املكعــب للتواصل مع املشــاركني 
واحلضور وتشجيعهم على مثل هذه 

املمارسات الذهنية.
يذكر ان لعبة مكعب روبيك معروف 
بأنها أكثر لعبة تعليمية مؤثرة، حيث 
يرجــع اختراعهــا الى العالــم املجري 
ارنــو روبيك والتى قام باختراعها في 
سبعينيات القرن املاضي، حيث القت 
انتشــارا كبيرا حتى التسعينيات ثم 
عادت مرة أخرى لالنتشار بني الشباب 

واملراهقني منذ سنوات قليلة.

فرصة لتنمية القدرات الذهنية لدى جميع الفئات

وزيادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ 
وزيادة الثقــة بالنفس والتخلص من 
القلق وامللل واملساعدة على السكينة 
والهــدوء.  وأوضح البيــان ان فعالية 
(حتدي مكعب بوبيان) سوف تتضمن 
مجموعة من الفعاليات يوميا من الساعة 

«األڤنيوز إنسايدر» يحتفل بعامه األول..
 ويساهم بتوفير ١١٫٥ مليون ورقة سنويًا

بعــد مــرور عــام علــى 
انطالق «األڤنيوز انسايدر» 
كخطوة حتول رقمية أطلقها 
األڤنيوز من أجل تواصل أكثر 
سهولة وســرعة مع الزوار، 
احتفل «األڤنيوز انســايدر» 
بعامه األول من خالل إطالق 
حملة على وسائل التواصل 
االجتماعي اخلاصة باألڤنيوز، 
باإلضافة إلى إقامة بوث خاص 
في منطقة غراند أڤنيو، والذي 
يســتمر حتى يــوم األحد ٢

أكتوبر القادم، ملشاركة الزوار 
االحتفــال ولتعريفهم بقصة 

بداية «األڤنيوز انسايدر».
وانطالقا من اإلستراتيجية 
املتبعــة في نهج االســتدامة 
ومتاشــيا مع نهج «األڤنيوز 
صديقــا للبيئــة»، فقد حقق 
انســايدر» تأثيرا  «األڤنيوز 
إيجابيــا كأول مدونــة يتــم 
إطالقها من قبل مجمع جتاري 
في الكويت، حيث يساهم في 
توفير ما يقارب الـ ١١٫٥ مليون 
ورقة سنويا من خالل التحول 

وأشهى جتربة طعام إلى أفضل 
متعة ترفيهية، وإن «األڤنيوز 
انســايدر» يصطحبهــم في 
رحلة حول األڤنيوز ليكونوا 
دائمــا على اطالع بكل ما هو 
جديد، وليكتشفــوا مقترحات 
بتجــــــارب  االستمتــــــاع 
األڤنيــــوز. يذكــر أن حملة 
انســايدر»  إطالق «األڤنيوز 

ألول مرة منــذ عام تضمنت 
تصوير ڤيديو إعالن ترويجي 
حصــد مشــاهدات تقــارب 
النصــف املليــون مشــاهدة 
التواصــل  قنــوات  علــى 
تزامــن  وقــد  االجتماعــي، 
عرض الڤيديو الترويجي مع 
اإلطالق الرسمي لـ «األڤنيوز 
انسايدر» الذي ميتلك موقعا 
www. رسميا على اإلنترنت

theavenuesinsider.com مبجرد 
الضغط عليه ينتقل القراء إلى 
رحلة حول األڤنيوز ليتعرفوا 
على أحدث صيحات املوضة 
واجلمــال، واجلديد في عالم 
الطعام و«الاليف ستايل»، إلى 
جانب اللقــاءات مع املواهب 
الشابة واملشاهير البارزين، 
ومختلف املوضوعات الثقافية 
واالجتماعيــة، باإلضافة إلى 
كيفيــة  املقترحــات حــول 
االستمتاع بتجارب األڤنيوز، 
محتــوى  يتوافــر  حيــث 
«األڤنيوز انسايدر» باللغتني 

العربية واإلجنليزية.

بوث األڤنيوز إنسايدر

الرقمي، كما أنه يقدم محتوى 
مت ابتكاره خصيصا للقراء، 
ويتم اختبار أي مقترحات قبل 

ترشيحها للتجربة.
وكمــا هــو معــروف فإن 
األڤنيــوز هو الوجهة األولى 
للتسوق والترفيه في الكويت، 
حيث يجد الزوار بداخله كل 
شيء، من أفضل جتربة تسوق 

«طفل املستقبل» تفتتح «عالم كرتون نت وورك»
١ أكتوبر املقبل في جمعية الشرق التعاونية

أعلنت شركة طفل املستقبل الترفيهية 
العقاريــة، عن إنطالق مشــروع كرتون 
نتوورك، وهي عالمة جتارية عاملية والتي 
تتضمــن أحــدث األلعــاب العاملية وهذا 
املشروع حتت اشراف شركات تصاميم 
عاملية، وتســعى الشــركة الى التوســع 
وتنويع نشاطاتها بني إنشاء مراكز الترفيه 
العائلية في الصاالت املغلقة، ومشاريع 
أخرى متعددة. وفي هذا الســياق، أعلن 
الرئيس التنفيذي لشركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) فيصل 
احلوطي، عن افتتاح مشروع عالم كرتون 
نتوورك األول من نوعه في الشرق األوسط 
واألكبر في العالم، بتاريخ األول من أكتوبر 
املقبل. وأفاد احلوطي ان املوقع يقع في 
جمعية الشرق التعاونية مبساحة تفوق 
٣٠٠٠ متر، ويسعى «كرتون نت وورك» 
جلذب املزيد من الرواد لالستمتاع باأللعاب 
اجلديدة والفعاليات املتنوعة التي يقدمها 
لعمالئه على مدار العام خاصة وأن هذا 

املركز يعتبر هو اخليار األول لدى األطفال 
في الكويت والشرق األوسط، حيث يعتبره 
الكثيرون املكان األمثل واملالئم للتواجد 
ولقضــاء يوم مليء باملــرح واملتعة مع 
العائلــة. وقد احتل موقــع «كرتون نت 
وورك» الصــدارة في الســوق الترفيهي 
بالكويت باعتباره من املراكز الترفيهية 
املتميزة، واختيرت هذه العالمة التجارية 
العامليــة Warner Bros ملــا تتمتع به من 
رواج كبير وشعبية بني األطفال من محبي 

الشخصيات التلفزيونية الكرتونية.
ويعد «كرتون نت وورك» من املراكز 
الترفيهية التي تقوم بدور كبير إلنعاش 
مشــاريع الترفيه العائلي كما وكيفا في 
السوق الكويتي، فهي أول مدينة ترفيهية 

داخلية على مستوى العالم كله. 
وقال احلوطي إن زيارة عالم كرتون 
نــت وورك هي متعــة مزدوجة يندر أن 
يوجد لها مثيل في املنطقة، حيث يجمع 
املوقع بني متعة الترفيه من خالل أحدث 

وأجمل األلعاب واألجهزة وألعاب الڤيديو، 
وبني التفاعل وجها لوجه مع شخصيات 
كرتــون نت وورك التي يتابعها األطفال 

ضمن القناة الفضائية املعروفة.
وأشــار الى أن املفاوضات مع شركة 
كرتون نــت وورك بــدأت لتملك حقوق 
تشــغيل مدينة ألعاب داخلية (مغلقة) 
حتمل اسم هذه العالمة التجارية العاملية، 
ومت توقيع العقد في نوفمبر ٢٠٠٧، حيث 
مت اختيار هذه العالمة العاملية ألنها من 
األســماء التــي تالقي رواجــا كبيرا بني 
محبي الشخصيات الكرتونية وخصوصا 
احللقــات الكرتونيــة التلفزيونية التي 

تالقي رواجا كبيرا بني األطفال.
جدير بالذكر، ان كرتون نت وورك يقع 
بجمعية شرق - الدور االول، ويستقبل 
زواره بشكل متواصل من ساعات الصباح 
األولى الى الســاعة ١١:٠٠ مساء في أيام 
األسبوع وحتى منتصف الليل في عطلة 

نهاية األسبوع

فيصل احلوطي


