اقتصاد 27

ملشاهدة الصفحة PDF

االحد  ٧يناير ٢٠١٨

مشروع سويللو لتخضير جزء من جسر رئيسي في كوريا اجلنوبية

األسطح اخلضراء في مقر املؤمتر بحديقة الشهيد مبدينة الكويت

املركز الثقافي ملؤسسة ستافروس نياركوس بالعاصمة اليونانية أثينا

مشروع احلائط األخضر في دبي

تنظمه « »NoufEXPOبالتعاون مع دار المكتب الهندسي المشترك والمنظمة العالمية لألسطح الخضراء

انطالق «املؤمتر العاملي اخلامس لألسطح اخلضراء»  17فبراير املقبل
أعلــن املديــر التنفيــذي
للمنظمــة العاملية لألســطح
اخلضــراء وولفغانغ أنســل
عن ســعادته بتنظيم الدورة
اخلامســة من املؤمتر العاملي
لألســطح اخلضــراء للمــرة
األولــى في منطقــة اخلليج،
حيث تستضيف مدينة الكويت
هذا احلدث العاملي في  17و18
فبراير املقبل ،وعبر أنسل عن
سروره بدعم الديوان األميري
بالكويت للمؤمتر ،الذي يتم
التركيز خالله على التحديات
التــي تواجهها والفوائد التي
توفرها األسطح اخلضراء في
املناخات اجلافة.
المناخات الجافة

وأضاف أنسل« :يعيش ما
يقرب من ثلث ســكان العالم
حاليا في مناخات جافة ،هذا
عدا عن املدن الكبرى املكتظة
التــي تعانــي مــن حتديــات
مشابهة والتي تعرف بصحاري
املدن ،وترتبط فعالية األسطح
اخلضراء في هــذه املناخات
بوفرة أو ندرة املياه ،وكذلك
بنوعيــة النباتــات احملدودة
القادرة على مقاومة املناخات
القاسية ،ولطاملا كانت قضية
امليــاه واحليــاة النباتية من
احملاور األساسية التي يعاجلها
املؤمتر».
ويقــام املؤمتــر العاملــي
اخلامس لألســطح اخلضراء
فــي حديقة الشــهيد مبدينة
الكويــت ،والتــي متتــد على
مســاحة  310آالف متر مربع
من املســاحة اخلضراء التي
يتخللهــا مركــز متطــور
للمؤمتــرات وحدائق نباتية

> أنسل :سعداء بدعم الديوان األميري للمؤمتر بأول نسخة خليجية

> حديقة الشهيد واحة الكويت احلضرية ..ومنوذج يحتذى

وولفغانغ أنسل

املؤمتر يركز
على فوائد األسطح
اخلضراء باملناخات
اجلافة

جذابة ومتاحف ومنوذج مدينة
مصغرة تعكس تراث احلياة
في الكويت القدمية.
باإلضافــة إلــى مســارات
للرياضــة والتنزه وبحيرات
ومســارات مائيــة ونافــورة
موســيقية رائعة ،وما مييز
احلديقــة هو فــي الواقع 80
ألــف متر مربع من األســطح
اخلضراء ،مما يجعلها من أكبر
احلدائق احلضرية في الكويت
ومنوذجــا يحتــذى لكيفيــة
مقاومــة اجلو احلار واجلاف
من خالل التقنيات املتطورة
ألنظمة األسطح اخلضراء.
مناقشات متنوعة

تتنوع احملاضــرات التي
ســيتم إلقاؤها خالل املنتدى
بحيــث تشــمل مطالعات من
متحدثــن متميزيــن عامليا،
وســيتم إلقــاء الضــوء فيها
على التطــورات واالبتكارات
التي متر بها تقنيات األسطح

اخلضــراء مبا فيهــا املناظر
الطبيعية وحماية املناخ.
كمــا ســيقوم املتحدثون
بعــرض ومناقشــة احللول
العمليــة لتقنيات األســطح
اخلضراء وما مت حتقيقه من
إجنازات لناحية تطوير املباني
والبنــى التحتيــة اخلضراء
واســتراتيجيات مؤسســات
البلدية بهذا الشأن.
وتضــم قائمــة املتحدثني
مثل  Kai Uwe Bergmannمن
 Bjarke Ingels Groupالتــي
تتوزع مكاتبها بني كوبنهاغن
ونيويورك ولندن ،وم .خالد
الفوزان املدير العام لدار املكتب
الهندسي املشترك بالكويت ،و
 Deborah Nevinsمن مؤسسة
Deborah Nevins & Associates
ومقرها في نيويورك.
وفدى محمد احلمادي من
بلديــة دبــي ،و Lee Kyosuk
من مؤسســة  ،MVRDVحيث
تعمــل فــي كل مــن روتردام

الهاشل :بعثات للكويتيني للحصول
على املاجستير في جامعات عاملية

د.محمد الهاشل

قال محافــظ بنك الكويت
املركزي ،رئيس مجلس إدارة
معهــد الدراســات املصرفية،
د.محمد الهاشل :ان بنك الكويت
املركزي ،وبالتعاون مع البنوك
الكويتيــة ،قــد طرح للســنة
الرابعة علــى التوالي مبادرة
تتمثــل فــي برنامــج بعثات
دراســية للكويتيني إليفادهم
للحصول على درجة املاجستير
فــي تخصصــات التمويــل،
االقتصاد ،احملاســبة ،وإدارة
األعمال ،من أفضل اجلامعات
في العالم.
وأشــار احملافــظ إلــى أنه
تنفيــذا لهذه املبــادرة فقد مت
تشــكيل جلنة تضــم أعضاء
مــن بنــك الكويــت املركزي،
والبنوك الكويتية التقليدية
واإلســامية ،حيــث قامــت
باإلعداد لهذا البرنامج وباشر
معهــد الدراســات املصرفيــة
بتنفيذه ومتابعته واإلشراف
عليه.
وأوضح احملافظ أن الالئحة
اخلاصــة بهــذا البرنامــج،
والتي تشتمل على التفاصيل
اخلاصة بشــروط وضوابط
االســتفادة منــه ،منشــورة
على املوقع االلكتروني ملعهد
الدراســات املصرفيــة ،وأنــه
بإمكان الكويتيــن من حملة
الشهادة اجلامعية الراغبني في
االســتفادة من هذا البرنامج
االطالع على هــذه التفاصيل
ومدى انطباق شروطها عليهم،
وتقدمي الطلبات وذلك اعتبارا
من يوم األحــد  7يناير 2018
ولغاية اخلميس  31مايو .2018

«املركزي» يتبنى
إستراتيجية لتطوير
الكوادر الوطنية
في القطاعات
املصرفية

وفــي هــذا الشــأن ،أكــد
احملافــظ عــدم وجــود أي
شــروط فــي البرنامــج تلزم
املرشحني لتلك البعثات ،بعد
تخرجهــم وحصولهــم علــى
درجــة املاجســتير ،بالعمــل
في القطــاع املصرفي أو بنك
الكويــت املركــزي ،حيــث ان
لهؤالء املبتعثني حرية العمل
لدى أي مؤسســة ســواء في
القطاع العام أو القطاع اخلاص.
ويأتــي هــذا اخليــار انطالقا
مــن أن هذه املبــادرة موجهة
لتنمية قدرات الكوادر الوطنية
في دعــم اجلوانــب املختلفة
ملســيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية في الكويت وفي
جميع القطاعات.
وأشار الهاشل إلى أن بنك
الكويت املركزي وبالتنسيق

مع البنــوك الكويتية يتبنى
اســتراتيجية شاملة لتطوير
وتنميــة الكــوادر الوطنيــة
فــي القطاعــات املصرفيــة
واملالية وأطلق في هذا اإلطار
خمسة برامج حيوية موجهة
للكويتيني تستهدف فيها كال
من حديثي التخرج والشباب
الراغبني في دراسة املاجستير
واملتخصصــن فــي مجاالت
أمن املعلومات والباحثني في
الشأن االقتصادي إضافة إلى
القيادات الوسطى في القطاعات
املصرفيــة واملالية ،راجيا أن
تتواصل اجلهود الرامية التي
يبذلها بنــك الكويت املركزي
لتلبيــة طموحــات الكــوادر
الوطنية في االرتقاء بدورها في
تدعيم مقومات بناء وتطوير
وطننا الغالي.

بهولندا وشــنغهاي بالصني،
وجميــل قرباني من شــركة
 GreenStudiosالتــي تديــر
عملياتهــا من مكاتبها في كل
مــن بيروت والقاهرة ولوس
أجنيليس بالواليات املتحدة.
كمــا يشــارك رائــد األســطح
اخلضــراء  Roland Applرئيس
املنظمــة العامليــة لألســطح
اخلضراء.
مشاريع عالمية مميزة

املؤمتــر
ويتضمــن
اســتعراض مجموعــة مــن
املشــاريع العاملية املتميزة
لألسطح اخلضراء واجلدران
احلية مثل ،حديقة الشــهيد
والتي تعتبر أهم مشــاريع
البنــى التحتيــة اخلضراء
بالكويت وواحــدة من أكبر
مشاريع األسطح اخلضراء في
العالم ،ومت إجناز ما مساحته
 35الف متر مربع من األسطح
اخلضراء خالل املرحلة األولى

إلنشاء احلديقة ما بني عامي
 2013و ،2015ومتت مضاعفة
هذه املســاحة عنــد افتتاح
املرحلة الثانية من احلديقة
للعموم خالل عام .2017
أمــا فــي موقــع جوجل
اجلديــد في لنــدن فقد متت
االســتفادة مــن تصميــم
املبنــى لتطويــر جو خاص
للعاملني بربط عدة طوابق
بعضها ببعض ،ومتت إزالة
السقف من الطابق األرضي
واســتخدام تقنيات خاصة
للســطح العلــوي إليصال
الضــوء والتهوية للعاملني
الذين يقضون وقتهم بجانب
مســاحات خضــراء جتمــل
الطوابــق جميعهــا يعلوها
ســطح أخضــر يطــل على
دور أرضي مضــاء طبيعيا
يحتوي على قاعات متنوعة
ومســارح ومحالت جتارية
ومطاعم مختلفة.
ويجسد مشروع سويللو

 2017منوذجا لقرية خضراء
مت إنشاؤها على جسر قدمي
وســط ســيئول عاصمــة
كوريــا اجلنوبيــة ،وجرى
حتويــل املنطقة إلى حديقة
عامة بطــول  983مترا ،كما
جــرى زرع خمســن نوعــا
من األشــجار والشــجيرات
واألزهــار فيهــا فــي 645
مستوعبا خاصا بذلك ،ووجد
 228فصيــا من احليوانات
والنباتات بيئة مالئمة للنمو
في هذه احلديقة.
وفي العاصمــة اليونانية
أثينــا مت تصميــم املركــز
الثقافي ملؤسســة ستافروس
نياركوس ليضم مكتبة اليونان
الوطنية ودار األوبرا اليونانية
باإلضافة إلى حديقة ستافروس
نياركوس التي تبلغ مساحتها
 210آالف متر مربع ،ولقد راعى
التصميم احملافظة على البيئة
احمليطة والنواحي اجلمالية،
ويشــمل املركز  568 ،25مترا

مربعا من األسطح اخلضراء.
دعوة مفتوحة

يتوجــه املؤمتــر العاملي
اخلامس لألســطح اخلضراء
 2018إلــى كل العاملــن فــي
مجــال تطويــر أو التخطيط
لتنفيــذ مشــاريع وتقنيــات
األســطح اخلضــراء ،وكذلك
لــكل الراغبــن فــي التعرف
علــى أحــدث التطــورات
التــي تشــهدها ،ويشــمل
ذلــك املهندســن واملصممني
واملخططني والسلطات احمللية
املسؤولة عن التطوير املدني
وممثلي اجلهات التشريعية
والهيئات البيئية واملستثمرين
واملصنعــن ،فالــكل مدعــو
لبرنامج حافل يتم تســليط
الضــوء فيــه علــى أحــدث
التقنيــات وأفضل التصاميم
واملشــاريع الرائدة باإلضافة
إلــى فــرص تطويــر األعمال
واالختالط مع قيادات صناعة
األسطح اخلضراء في العالم.
وختــم أنســل تصريحــه
بتوجيــه الدعــوة للجميــع
حلضــور املؤمتر الــذي يعقد
للمــرة األولــى فــي منطقــة
اخلليج ،موفــرا بذلك فرصة
مثالية إلطالق حملة توعوية
بشأن األســطح اخلضراء في
املنطقة ،وأعرب عن أمله في لقاء
ضيوف املؤمتر العاملي اخلامس
لألسطح اخلضراء  2018بحديقة
الشهيد التي تعتبر بحق واحة
الكويت احلضريــة .وللمزيد
من املعلومات حول املؤمتر
واملشــاركني فيــه علـــــى
املوقـــع اإللكترونــي للمؤمتر
.www.greenroofworld.com

 25اكتتاب ًا بدول اخلليج ..بلغت
إصداراتها أعلى مستوى في  3أعوام
قال تقرير شــركة «كامكو
لالستثمار» إن سوق االكتتابات
العامة األولية في دول مجلس
التعاون اخلليجي شهد نشاطا
مكثفا فــي  ،2017بعد أن كان
أداؤه خافتــا على مدى عامي
 2015و ،2016حيث حقق العام
 2017اجتاهات ارتفاعا يفوق
العامني الســابقني مجتمعني.
وبلغ إجمالي االكتتابات العامة
األولية للشــركات وصناديق
االستثمار العقارية املتداولة
في املنطقة مجتمعة  25اكتتابا
مقابل  4اكتتابات في  2016و6
اكتتابات في  .2015كما بلغت
إصدارات الشركات من خالل
االكتتابات أعلى مســتوياتها
على مدى  3سنوات ،حيث بلغ
إجمالي رأس املال املجمع 3.2
مليارات دوالر مقابل  0.7مليار
دوالر في  2016و 1.5مليار دوالر
في .2015
وذكر التقرير انه على الرغم
من أن أنشطة الشركات املدرجة
في البورصات الرئيســية لم
تشــهد حتســنا يذكر مقارنة
بالعام السابق من حيث عدد
اإلصــدارات ،إال ان إصــدارات
صناديق االستثمار العقارية
املتداولــة والســوق املوازي
لالكتتابــات العامــة األوليــة
قامــا بتعويض هذا النشــاط
املعتــدل مــن خالل عــدد من
اإلصــدارات في العــام .2017
رغما عن ذلك ،يجب اإلشــارة
إلى استمرار مخاوف الشركات
املصــدرة لالكتتابــات جتــاه
تقلبــات األســواق اخلليجية
وأســعار النفــط واملخــاوف
اجليوسياسية ،وإال كان عدد
أكبر من الشركات الكبرى قد
اتخذ سبل االكتتابات العامة
األولية في العام  2017من وجهة
نظرنا.
وعلى مستوى دول مجلس
التعاون اخلليجــي ،حافظت
السعودية على موقعها الريادي
في ســوق االكتتابات العامة
األولية اخلليجي بتســجيلها
أكبــر عــدد مــن االكتتابــات.
وارتفع عدد االكتتابات العامة
األولية في الســعودية إلى 16

 3.2مليارات دوالر
إجمالي رأس
املال املجمع
لالكتتابات
في 2017
السعودية حافظت
على موقعها
الريادي بتسجيلها
أكبر عدد من
االكتتابات

اكتتــاب في العام  2017مقابل
 4صفقات فقط متت في العام
 .2016أما من حيث العائدات،
فقــد لعبــت االمــارات دورا
رئيسيا واستحوذت على %70
من إجمالي إصدارات رأس املال،
فيما يعزى إلى حد كبير الثنني
من اإلصــدارات الكبرى وهما
إعمــار للتطويــر ( 1.3مليار
دوالر) وأدنــوك ( 851مليــار
دوالر) .وبلغ إجمالي العائدات
 2.2مليــار دوالر ،وحلــت
السعودية ثانيا بإجمالي بلغ
 767مليون دوالر .وعلى خالف
العام  2016حينما استحوذت
السعودية على سوق االكتتاب
علــى مســتوى دول مجلــس
التعــاون اخلليجــي وكانــت
املشارك الوحيد به ،كان العام
 2017مختلفا وشــهد انتشارا
موسعا من قبل دول خليجية
أخرى .ففي عمان ،كان نشاط
السوق األولية مرتفعا مقارنة
بالسوق املوازي من خالل طرح
خمسة اكتتابات أولية عامة.
أمــا قطر ،فقد شــهدت صفقة
واحــدة متثلت فــي مجموعة
اســتثمار القابضــة بعائدات
بلغــت  135مليــون دوالر مع
استمرار تخوف الشركات من
أوضاع السوق ،حيث تراجعت
مستويات مؤشــرات السوق
الرئيســية والقطاعية بحدة
خــال العام في خضم النزاع
الديبلوماسي القائم مع قطر.
وعلــى الرغم من انتشــار
التوســع القطاعي وتسجيل
قطاعــن هما القطاع العقاري
وقطــاع الطاقــة لعــدد مــن
الصفقــات املنفــردة الكبرى،

إال أن أبــرز أنشــطة القطــاع
الثانوي في سوق االكتتابات
اخلليجية للعام  2017يتمثل
بال شك في صناديق االستثمار
العقارية املتداولة ،والتي قامت
الســعودية بإدراج ست منها
خــال العــام .كما شــهد أحد
األسواق اإلماراتية وهو ناسداك
دبــي إدراج صندوق االمارات
دبــي الوطني .وبلــغ إجمالي
إصدارات صناديق االستثمار
العقاريــة املتداولــة في دول
مجلــس التعــاون اخلليجي
 536مليــون دوالر .باإلضافة
إلى ذلك ،كان الطلب قويا على
أغلبيــة صناديق االســتثمار
العقارية املتداولة ،حيث فاق
االكتتاب في معظمها األســهم
املطروحة للعرض ،األمر الذي
برز واضحا في اكتتاب صندوق
ملكيــة االســتثمار العقــاري
« »REITsوالذي بلغت تغطيته
 20مرة ،في حني متت تغطية
اكتتاب صندوق جدوى ريت
احلرمني وصندوق مشــاركة
ريــت بواقع  12.5مــرة و10.2
مرات على التوالي .إال انه رغما
عن ذلك ،تركزت أغلبية أنشطة
االكتتابات العامة األولية في
دول مجلس التعاون اخلليجي
مــن حيث عــدد الصفقات في
الســوق املــوازي لــكل مــن
السعودية وعمان .وجاء ذلك
على خلفية إطالق السعودية
للسوق املوازي «منو» كمبادرة
إلعطــاء فرصــة للشــركات
الصغيرة واملتوسطة لزيادة
رأسمالها ،نظرا لقلة متطلبات
االدراج فــي الســوق املوازي
مقارنة بسوق تداول الرئيسي.

