
اقتصـاد
اجلمعة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢

14

«ونتر وندرالند الكويت» تطلق نسختها األولى األحد املقبل
باهي أحمد

أكــد رئيــس مجلس إدارة شــركة 
املشروعات السياحية م.محمد السقاف 
اســتعداد الشــركة لتدشــني النسخة 
األولى من فعاليــات «ونتر وندرالند 
الكويت» يوم األحد املقبل، والذي يأتي 
بعد توجيهات القيادة السياسية في 
اإلســراع بإجناز املشــاريع التنموية 
والترفيهية التي تعود باملنفعة على 
الكويت وأبنــاء الوطن وايضا ضمن 
حرص جلنــة املشــروعات التنموية 
الكبرى برئاســة الشيخ طالل اخلالد 
والتي كلفت بدورها وزير املالية بتوفير 
مرفق ترفيهي بالسرعة املمكنة ليكون 

جاهزا في شتاء ٢٠٢٢.
جاء ذلك خــالل املؤمتر الصحافي 
اخلاص باإلعالن عن انطالق فعاليات 
«ونتر وندرالند الكويت» والذي عقد 
في موقع املشــروع بحديقة الشــعب 
الترفيهية، وحضــره ممثلو اجلهات 
املنظمة للفعالية والشركات الراعية.

من جانبها قالت نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة املشروعات السياحية 
عاليــة احلميضي إن «ونتر وندرالند 
الكويت» هو نتيجة العمل املثمر الذي 
قام به الفريق املكلف من وزارة املالية، 
حيــث قام الفريق خالل فترة وجيزة 
بدأت منذ ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ في إيجاد 
أفضل السبل إلنشــاء مرفق ترفيهي 
واالستعانة بشركة عاملية متخصصة 
بالترفيه إلطالق النســخة األولى من 

هذا املشروع.
أكثر من ٢٠ لعبة مذهلة ومتنوعة

جاءت من أرجاء أوروبا

قال جون لوري الرئيس التنفيذي 
للعمليــات مــن شــركة «إيفانت باي 
ساينشور» املشغل العاملي: لقد قمنا 
بتوريد وتزويد أكثر من ٢٠ لعبة مذهلة 

ومتنوعــة من أرجــاء أوروبا، مبا في 
ذلك القطار األفعواني «وايلد ماوس» 
(Wild Mouse) ولعبــة «جنغل ريفر 
 (Jungle River Log Flume) «لوغ فلوم
من هولندا، وذلك متهيدا لتدشني حدث 
ترفيهي متميــز يحتوي على جتارب 

مبهجة جلميع أفراد األسرة.
وأضاف: يتمتع فريقنا بخبرة عملية 
شــملت عددا من املشــاريع الضخمة 
والناجحة حول العالــم، مبا في ذلك 
العمــل في منتجــع «القرية العاملية» 
الترفيهي في دبي، و«وورلد كارنيفال» 
في هونغ كونغ، و«كريسماس وييل» 
observation) في باريس وعجلة املرصد
wheel) في منتجع «ونتر وندرالند» 
الترفيهــي االفتتاحي الكائن في هايد 

بارك بلندن. 
وتابع بالقــول: لقد كان أمرا فائق 
الروعة أن ســنحت لنــا الفرصة اآلن 
جللب خبرتنــا العملية إلى الكويت، 
وأن أكون هنا شخصيا ألتولى اإلشراف 
على عمليات تركيب وسالمة األلعاب 
واملعدات، ولقد استمتع فريقنا بالعمل 
في جزء مختلف من العالم وباالنغماس 

في الثقافة الكويتية.
وختم قائال: نحن متلهفون لرؤية 
الزوار وهم يســتمتعون وينشــئون 
ذكريات خاصة مع أســرهم وأقاربهم 
وأصدقائهم، لقد كان العمل مع فريق 
«ونتر وندرالند» رائعا، ونحن نتطلع 
إلــى تطوير عالقتنا خالل الســنوات 
املقبلــة لنواصل بنــاء منتجع «ونتر 
وندرالند» ونحوله إلى واحد من أفضل 
املنتجعــات الترفيهية على مســتوى 

املنطقة.
١٠٠ فرصة جتارية حصرية للشركات احمللية 

وأوضح مستشار وزير املالية فاضل 
محمود الدوســري أن هذا املشــروع 

السياحي املميز سيعود بالفائدة على 
الدولة واملواطنني وأن هذا املشــروع 
الترفيهــي ســيكون حجر االســاس 
للتعاقد مع شركات عاملية والدخول 
في شراكات استراتيجية لتطوير قطاع 
الســياحة في الكويت، وانه قد جرى 
اختيار موقع حديقة الشعب لتنفيذ 
«ونتر وندرالنــد الكويت»، مبينا ان 
حديقة الشــعب تعتبر املوقع األكثر 

جاهزية الحتضان هذه الفعالية.
وذكرت مستشــارة وزيــر املالية 
نورة القبندي أن هذا املشروع ميتاز 
بالهوية الوطنية من خالل توفير ما 
يقارب ١٠٠ فرصــة جتارية حصرية 
للشــركات احمللية، خاصة العالمات 

التجارية الكويتية واملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، حيث إن املشروع مشغل 
من خالل الطاقات الشبابية الكويتية 

بالتعاون مع الشركة العاملية.
وأضافــت م. فاطمة الصقعبي أن 
املشروع ينفذ بطريقة املسار السريع 
بالتعــاون بــني شــركة املشــروعات 
السياحية واجلهات املختصة، وعند 
االنتهاء منه سيكون سابقة في تنفيذ 
املشــاريع الترفيهية مبدة إجناز تقل 
عن ٦٠ يوما، وهذا دليل على التوجه 

اجلاد في االعتناء بقطاع الترفيه.
وأشاد م. بدر احملمد بدعم كل أجهزة 
الدولة وتعاونها في تســخير جميع 
طاقاتها للمســاعدة، وشكر جهودهم 
املخلصة التي بذلوها في أداء مهامهم 
ومسؤولياتهم بتسريع وتيرة إجناز 
هــذا املشــروع احليوي الــذي يخدم 
قطــاع الترفيه واملشــاريع التنموية 

في الكويت. 
حلم الترفيه أصبح واقعًا 

قــال خالد صالح الســاير املدير 
الشــريك في لــوكل فليفر املشــغل 

احمللي لـ «ونتر وندرالند الكويت» 
إن حلم الترفيه أصبح واقعا اليوم 
وذلك بسواعد أبناء وشباب الكويت 
بدعــم ومباركة القيادة السياســية 
املؤمنة بالطاقــات الوطنية، مؤكدا 
أن هنــاك ترقبا كبيــرا من اجلميع 
سواء مواطنون أو مقيمون الفتتاح 
واحــد من أهم املشــاريع الترفيهية 

في البالد.
وأضــاف: لدى أهــل الكويت من 
مواطنــني ومقيمني لهفة واشــتياق 
كبير لهذا النوع من املشاريع والذي 
مت إجنــازه بطاقات وكوادر وطنية، 
حيــث قمنــا كمشــغل محلــي لهذا 
املشروع بالبحث عن أصحاب الطاقات 
الشبابية الوطنية ممن لديهم مشاريع 
وطنية تخدم هذا املشروع، وبالتالي 
مت خلق نوع من الشراكة معهم حتى 
يكون النجاح االكبر بأيد وســواعد 
وطنية خالصة هدفها الســامي هو 

خدمة أهل الكويت.
وأكد أن هذا املشــروع السياحي 
املميز سيعود بالفائدة على الدولة 
واملواطنــني، خصوصــا فــي ظــل 
الفعاليات املتنوعة التي ســتجذب 
الكثيرين التي تضم أحداثا رياضية 
وأيضا عروضا موسيقية ومسرحية 
الــى جانب ألعاب ضخمة ومتنوعة 
وكذلــك عــروض اخلــدع البصرية 

ومطاعم متنوعة.
أسعار التذاكر

أعلنت «ونتر وندرالند الكويت» 
عن أسعار تذاكر الدخول إلى فعاليتها، 
حيث ســيتمتع األطفال حتى ســن 
الرابعــة بدخول مجاني، أما ســعر 
التذكرة لألعمار من ٥ ســنوات فما 
فوق فهــي ٥ دنانير للفرد، ونوهت 
بانه سيســمح بشراء ١٠ تذاكر لكل 

شخص في اليوم كحد أقصى.

دخول األطفال حتى ٤ سنوات مجاناً.. ومن ٥ سنوات وما فوق ٥ دنانير للفرد

م. محمد السقاف ويوسف الرويح ووليد اخلشتي وخالد الساير خالل املؤمتر الصحافي صورة جماعية للمنظمني والرعاة في موقع مشروع ونتر وندرالند الكويت

«زين».. مفاجآت وفعاليات «بيتك» الراعي الرسمي والشريك اإلستراتيجي
أعلنت شركة زين الكويت عن تقدمي 
رعايتها للفعالية، حيث قال الرئيس التنفيذي 
للعالقات والشؤون املؤسسية في «زين» 
وليد اخلشتي: سعيد جدا اليوم بالتواجد 
معكم لإلعالن عن رعاية زين الرســمية 
لفعالية «ونتــر وندرالند الكويت»، أكبر 
مشروع ترفيهي متكامل من نوعه في البالد 
خالل موســم الشتاء، وذلك بالتعاون مع 
زمالئنا في شركة املشروعات السياحية. 
الكويتي  وأضاف: تعــّود املجتمــع 
على رؤية زيــن دائما في أكبر الفعاليات 
التي تستضيفها  االجتماعية والترفيهية 
البالد عاما بعد عام، لنضيف إليها بصمتنا 
اخلاصة، ونعكس من خاللها قيم عالمتنا 
التجارية «زين عالم جميل»، ونشارك فيها 

جميع أطياف املجتمع الفرحة والبهجة. 
وتابع: لقد ملسنا اهتماما بالغا من قبل 

القطاع العام إلجناح هذا املشروع الترفيهي 
احليوي في فترة زمنية قياســية، وفي 
مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، وحرصنا على 
مد جسور التعاون فيما بيننا لنثبت الدور 
املهم الذي يلعبه القطاع اخلاص الكويتي 
في دعم مختلف املشاريع التنموية بالدولة.
وبني اخلشتي أن للقطاع اخلاص دورا 
كبيرا ومهماً في دفع عجلة االقتصاد الوطني 
وتطوير احلركة السياحية في الدولة، وقد 
حرصنا أشد احلرص على أن نكون جزءا 
من قصة جناح هذا املشروع الضخم، خاصة 
أنه يقع في املوقع القدمي حلديقة الشعب 
الترفيهية التي لطاملا رسمت الفرحة والبهجة 
على وجوه األطفال والعائالت والشباب على 
الذكريات األجمل،  مر األجيال، وصنعت 
ولديها مكانة خاصة في قلوب الكويتيني.

وأضاف: من املثلــج للصدر أن نرى 
مثل هذه املشــاريع الكبيــرة وقد بنيت 
بسواعد أبناء الكويت، ابتداء من املشغل 
للمشروع إلى اجلهات املشاركة واملطاعم 
واملقاهي والرعاة واملتطوعني ومقدمي الدعم 
اللوجستي وغيرها، مع احلرص على إضافة 
الطابع العاملي من خــالل األلعاب العاملية 
التي تتسم بأعلى درجات اجلودة واألمان 

والسالمة. 
واختتم اخلشــتي قائال: كما تعودمت 
منا، سنتواجد في «ونتر وندرالند» على 
طريقتنا اخلاصة طوال األشهر األربعة، 
ولدينا العديد من املفاجآت والفعاليات املميزة 
التي أعددناها خصيصا للجمهور، والتي 
سنكشف عنها قريبا، ونتمنى كل التوفيق 
لزمالئنا في اللجنة املنظمة، ونراكم على 
خير قريبا لنستمتع معا بأجمل األوقات.

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، في حفل اإلعالن 
عن افتتاح مشــروع ونتر وندرالند الكويت، حيث قال 
نائب املدير العام للعالقــات العامة واإلعالم للمجموعة 
في «بيتك» يوسف الرويح عن رعاية البنك: يسعدنا في 
بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن نكون الراعي الرسمي 
والشريك االستراتيجي ملشروع ونتر وندرالند الكويت، 
وهو أحد اهم املشاريع االستراتيجية التي جرى تنفيذها 
حتت اشراف وزارة املالية وشركة املشروعات السياحية 

الكويتية.
إن تواجد «بيتك» في هذا احلدث الكبير يؤكد مكانته 
الرائدة في املسؤولية االجتماعية والتنمية الشاملة، حيث 
من خالل رعاية هذا املشروع الرئيسية واحلصرية يكون 
«بيتك» داعما للمبادرات التي تهم املجتمع وداعما للمشاريع 
الكويتية الصغيرة املشاركة في احلدث مبا يتماشى مع 
استراتيجية «بيتك» في دعم املشاريع الشبابية الكويتية.

وأضاف: كنا السباقني في املساهمة في دعم مشروع 
ونتر وندرالند الكويت، وهذا يعكس التزام «بيتك» جتاه 

املجتمع وحرصه على التواجد في املبادرات االستراتيجية 
التي تنفذها الدولة انطالقا من مكانته املرموقة كواحد من 

أكبر جهات القطاع اخلاص في الكويت.
ويسعدنا أن نعلن أيضا أن «بيتك» وانطالقا من ريادته 
املصرفية ومتيزه في تعزيز جتربة العمالء واجلمهور، 
سيقوم بتزويد املشروع الذي يعتبر وجهة جلميع أفراد 
العائلة من مختلف األعمار، ويقع على مساحة مئة الف متر 
مربع، بأجهزة الصرف اآللي، ونقاط البيع عبر األجهزة 
والقنوات اإللكترونية، مع ربط املشاريع الصغيرة الكويتية 
املشاركة بإدارة اخلدمات املصرفية للشركات لدى «بيتك» 
وفتح قناة تواصل جديدة مع فئة الشباب في مكان حيوي 
يخدم اســتراتيجية البنك بدعم وتقدمي افضل اخلدمات 

للشباب الكويتي.
وفي اخلتام، أود أن أثمن جهود وزارة املالية وشركة 
املشروعات السياحية، وكافة القائمني على مشروع ونتر 
وندرالند الكويت الذي أجنز في وقت قياسي، متمنيا دوام 
التقدم واالزدهار لبلدنا احلبيبة الكويت، والتوفيق للجميع.

«البحرين للسياحة واملعارض» تكشف
عن تفاصيل رزنامة فعاليات «أعياد البحرين»

كشفت هيئة البحرين 
واملعــارض  للســياحة 
عــن الرزنامــة النهائية 
وأنشــطة  لفعاليــات 
موســم أعياد البحرين، 
والتي تشــمل مجموعة 
واسعة من االحتفاليات 
واملهرجانات في مختلف 
محافظــات اململكة طول 

شهر ديسمبر اجلاري.
وبهذه املناسبة، صرح 
الرئيس  د.ناصر قائدي 
التنفيذي لهيئة البحرين 
واملعــارض  للســياحة 
بالقول: يسرنا اإلعالن عن 

انطالق فعاليات موسم أعياد البحرين في 
مختلف مناطق ومحافظات اململكة بالتزامن 
مع احتفال مملكتنا الغالية بأعيادها الوطنية 
وبدء فترة اإلجازات والعطالت الدراســية 
في مملكة البحرين ومختلف دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ويتضمن جدول الفعاليــات احتفالية 
«ليالي احملرق» والتي ستقام خالل الفترة 
من ١ الى ١٠ اجلاري في األحياء التاريخية 
للمدينة ما بني مجلس سيادي في الشمال 
وحتــى قلعة بــو ماهر. وســتحتفي هذه 
الفعاليــة بالتصميــم والفنــون واألزياء 
واملأكوالت واملوســيقى في عدة مواقع في 
احملرق تشمل مركز الشيخ إبراهيم للثقافة 
والبحوث وعمارة فخرو وسوق القيصرية.

وسيتم تنظيم عدة احتفاليات مبناسبة 
العيد الوطني، منها مهرجان القرية التراثية 
في منطقــة رأس حيان في عســكر خالل 
الفتــرة من ٩ الى ١٩ اجلــاري، إضافة إلى 
احتفــاالت احملافظة اجلنوبيــة بتنظيم ٤

عرضات في كل من الرفاع والزالق وعسكر 
وجو ومتنزه احلنينية خالل الفترة من ١٠
الى ١٦، واحتفــاالت محافظة احملرق التي 
تضم مهرجان قلعة عراد وعرض أزياء اليوم 
الوطني في سوق البراحة وأعياد دملونيا في 
مجمع دملونيا، واحتفاالت احملافظة الشمالية 
من خالل مسابقة املوروث الشعبي في مرفأ 

الصيادين على ساحل البديع.
أما احتفاالت محافظة العاصمة بالعيد 
الوطني فستشمل عروض الدرون والعروض 
الضوئيــة في خليــج البحرين بتاريخ ١٥

اجلــاري، إضافــة الــى احتفــاالت أضواء 

البحرين التي ســتغطي 
عدة مواقع مبختلف أنحاء 
اململكة لتشــمل شــارع 
خليفــة الكبير وشــارع 
١٦ ديسمبر ومجمع ٣٣٨

العدلية وشــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان وشارع 
امللك فيصل وجسر امللك 
فهد وشارع سار رقم ١٣، 
إلى جانب تنظيم عروض 
األلعاب النارية في حلبة 
البحرين الدولية مبناسبة 
الوطني، وحديقة  العيد 
مجمع األڤنيوز في رأس 
السنة امليالدية اجلديدة.

وحول الفعاليات الرياضية، سيتم خالل 
ديسمبر تنظيم بطولة الرجل احلديدي في 
جزيرة الريف في ٩ اجلاري، وبطولة العيد 
الوطني لســباق القدرة في االحتاد امللكي 
البحريني للفروسية وسباقات القدرة في 

١٠ اجلاري.
وستستضيف حلبة البحرين الدولية 
عدة فعاليات رياضية أبرزها نصف ماراثون 
البحرين الليلي، بطولة البحرين لسباقات 
السرعة، بطولة البحرين روتاكس ماكس 
للكارتنج، AUTO X اجلولة الثانية، بتلكو 
فتنــس، جتــارب القيادة املثيــرة، بطولة 
البحرين لسباقات السرعة «الدراغ»، كانو 
موتورز رولنغ دراغ. كما ستحتضن احللبة 
مهرجان فيستيفال سيتي في النصف الثاني 

من ديسمبر.
واعتبارا من ١٠ ديسمبر، سيعود سوق 
املزارعني إلى حديقة البديع النباتية كل يوم 
سبت، وتنظيم معرض اخلريف في مركز 
البحرين العاملي للمعارض ألول مرة خالل 

الفترة من ٢٢ الى ٣٠ اجلاري.
وعــن الفعاليات الثقافية، ســيحتضن 
مسرح الدانة حفالت العيد الوطني مبشاركة 
الفنانني عبداهللا الرويشــد، نبيل شــعيل 
ومطــرف املطرف. وحفل منســق األغاني 
الشهير مارتن جاركس ليلة رأس السنة.

وستستضيف الصالة الثقافية عازفون 
منفردون إيطاليون فيفالدي الفصول الـ ٤

في ١٤ ديسمبر، فيما سيكون مسرح البحرين 
الوطنــي علــى موعد مع حفل أروكســترا 
البحرين الفيلهارمونية بقيادة املايسترو 

مبارك جنم بتاريخ ١١ ديسمبر.

٦٠ مليار دوالر مشاريع تنموية ضخمة أقّرتها الكويت
محمود عيسى

ذكرت شركة «ريسيرتش 
آنــد ماركتس» أن النشــاط 
االقتصادي في الكويت سيعود 
إلــى مســتوى ما قبــل وباء 
كورونا بحلول ٢٠٢٣، حيث 
يتوقع أن يســجل االقتصاد 
الكويتي منوا بنســبة ٥٫٨٪ 
في ٢٠٢٢، ولكن معدل النمو 
التالي  ســيتراجع في العام 
إلى نحو ٣٫٨٪، وسيســتمد 
الدعم خالل العامني املذكورين 
من منو قطاعي اإلنشــاءات 

والهيدروكربون.
جاء ذلك في سياق تقرير 
ســوق املعــدات اإلنشــائية 
بالكويت الذي أصدرته الشركة 
مؤخرا، حيث قال إن الكويت 
أقرت نحــو ٦٠ مليار دوالر 
من مشاريع البنية التحتية 
والصحــة والبيئة والطاقة، 
وبلغت نسبة الشراكات مع 
القطاع اخلاص ٥٪ في ٢٠٢٢، 
وتشمل املشاريع ١٤ مشروعا 
عاما رئيسيا بقيمة ٥٩ مليار 
دوالر، و٤ مشــاريع شراكة 
بحوالي ٣٫٢ مليارات دوالر.

وتشــمل املشاريع بشكل 
أساســي توســعة املطــار، 
وتطويــر مدينــة احلرير- 
الســكك  اجلزيرة، وشــبكة 
الكويــت  عبــر  احلديديــة 
الســكك احلديديــة  وربــط 
مع دول اخلليــج املجاورة، 
ومدينة املطالع، ومشــروع 
الوقود النظيف. ويتوقع أن 
تساهم هذه املشاريع مجتمعة 
بنسبة ٢٫٥٪ من الناجت احمللي 

اإلجمالي الكويتي.
إلــى ذلــك،  وباإلضافــة 
ســمحت الكويــت بتمويــل 
٦٫٨ مليــارات دوالر لتطوير 
مدينــة  جنــوب  مشــروع 
ســعد العبــداهللا الســكني، 
إلــى جانــب جتديد ســوق 

تتضمن مجاالت البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة وبنسبة شراكة مع القطاع اخلاص بلغت ٥٪

ســوق الكويــت، حيث وفر 
زيادة االســتثمار احلكومي 
باملرافق اللوجســتية الدعم 
لنمو صناعة اللوجســتيات 

والنقل خالل ٢٠٢١.
وقــال التقرير إن جائحة 
كورونا تســببت في ارتفاع 
تكلفة ســوق معــدات البناء 
فــي الكويت بســبب ارتفاع 
البناء ونقص  أســعار مواد 
العمالة ونفقات النقل، ومن 
شأن ذلك ارتفاع سعر املواد 
نتيجة رفع املنتجني الدوليني 
ألسعار صادراتهم مع استيراد 

أزمة الوباء من اخلارج.
ويســتحوذ قطاع أعمال 
احلفر ومعداته على احلصة 
األكبــر في الكويــت ملعدات 
البناء في عام ٢٠٢١، ويتحدث 
التقرير عن زيادة في مشاريع 
املدنية واإلسكان  الهندســة 
بفضــل دعــم الطلــب علــى 

احلفارات في الكويت.
توسيع سعة الطاقة املتجددة

ووفقــا لــوزارة الكهرباء 
واملاء، فإن الطلب على الطاقة 
سيرتفع بشكل كبير بحلول 

ســبيل املثال، قامت شــركة 
Zoomlion الصينية بتصدير 
٨ رافعات برجية مســطحة 
ذات حمولة كبيرة من الصني 
ملشروع مبنى الركاب اجلديد 

في مطار الكويت الدولي.
وفيمــا يخص مشــاريع 
التقرير  التدوير، ذكر  إعادة 
انه في عام ٢٠٢٢، استثمرت 
الكويتيــة ١٤٧٫٩ احلكومــة 
إدارة  فــي  دوالر  مليــون 
النفايــات، ويعتبــر تطوير 
نظام فعــال إلدارة النفايات 
جوهــر االقتصــاد الدائــري 
لتحسني إعادة تدوير النفايات 
واستعادة املوارد، واحلد من 
النفايات الصلبة، وتشجيع 
الفعال، وإعادة  االســتخدام 

االستخدام، واإلصالح.
وسيتم تطوير مرافق إدارة 
نفايات مماثلة في عدة مواقع 
مــن قبل احلكومــة في إطار 
إدارة  برنامج اســتراتيجية 
النفايــات، ما يــؤدي بدوره 
لدعم سوق معدات البناء في 
الكويت من خالل زيادة الطلب 
علــى احلفــارات والرافعات 

للتعامل مع النفايات.
قيود السوق

وقال التقريــر ان ارتفاع 
أســعار مواد البناء املستمر 
العمالــة يعيقــان  ونقــص 
مشاريع البنية التحتية التي 
تســتخدم مثل هذه املعدات، 
وقــد ارتفعت أســعار مواد 
البنــاء بنســبة ٥٪ في عام 
٢٠٢٠، لكنها ارتفعت في عام 
٢٠٢٢ بشدة وبنسبة تزيد على 
٢٥٪، ما أثر سلبا على قطاع 
العقارات واملشاريع السكنية 
اجلديدة مثل املطالع وغرب 
عبداهللا املبارك. كما ارتفعت 
أســعار احلديــد والصلــب 
واألسمنت واألخشاب بنسبة 

٢٨٪ عام ٢٠٢٢.

٢٠٣٠، وقد ظل النفط مصدر 
الطاقة األبرز في البالد بنسبة 
٦٥٫٥٪ مــن إجمالي إنتاجها 
فــي ٢٠٢٠، ومــن املتوقع أن 
تعزز الكويت استخدام الغاز 
الطبيعي بدال من النفط إلنتاج 
الطاقة على املدى املتوسط إلى 
الطويل فيما حتاول احلكومة 
حترير املزيد من احتياطيات 

النفط ألغراض التصدير.
وقال التقرير ان النمو في 
مشاريع اإلسكان واملطارات 
يدعم الطلــب على الرافعات 
البرجيــة الضخمــة، حيــث 
منحت الهيئة العامة للرعاية 
السكنية عقد مشاريع إسكان 
بقيمــة ٢٢٧٫٢ مليون دوالر 
First Group Company لشركة

الصينيــة فــي ٢٠٢١، ومــن 
املتوقــع أن يشــهد قطــاع 
العقارات منوا قويا بســبب 
االســتثمار احلكومــي فــي 
مشاريع تطوير طويلة األجل 

في كل أنحاء البالد.
وتدعم الطفرة في العقارات 
ومشــاريع البنيــة التحتية 
العامة الطلب على الرافعات 
البرجية فــي املنطقة. فعلى 

التاريخي. ويقول  املباركية 
البنــك الدولــي ان الكويــت 
تسجل ثاني أسرع منو للناجت 
احمللي اإلجمالي في الشــرق 
األوسط بعد اململكة العربية 

السعودية.
مشاريع الطاقة املتجددة

وذكر التقرير أن احلكومة 
رفعــت فــي ٢٠٢١ وتيــرة 
اســتثماراتها فــي مشــاريع 
املتعلقــة  التحتيــة  البنيــة 
بالطاقة واملناخ، كما حولت 
تركيزهــا على موارد الطاقة 
النووية  املتجددة والطاقــة 
وخططت الستثمار ٢٠ مليار 
دوالر لالرتقاء بصناعة الطاقة 

املتجددة بحلول ٢٠٣٠.
وقــد أدى االرتفــاع فــي 
الطاقــة املتجددة  مشــاريع 
ودعــم الطلب من قبل قطاع 
النفــط وخطــط البنــاء في 
الكويت، إلى توسيع قدرتها 
الطاقــة فــي  علــى توليــد 
الريــاح والطاقة  مجمعــات 
الشمسية لزيادة الطلب على 
احلفارات والرافعات وغيرها 
من املعــدات اإلنشــائية في 


