«إيرباص» وقعت اتفاقًا مع «التركية»

األحد  20ربيع اآلخر 1439هـ
 07يناير 2018م  -العدد 3270

َّ
باريس  -رويترز :وقع توم اندرز الرئيس التنفيذي اليرباص اتفاقا غير ملزم مع الخطوط الجوية التركية
بشأن طلبية محتملة لشراء  25طائرة ايه  90-350أثناء زيارة رسمية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان
الى باريس وفي سبتمبر وقعت الشركة طلبية مفاجئة غير نهائية لشراء  40طائرة بوينج  9-787حني
كان اردوغ��ان في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة .وجرى توقيع االتفاق
املبدئي مع ايرباص في حفل حضره اردوغ��ان ومضيفه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون .وأكدت
الخطوط الجوية التركية في بيان الحق أنها بدأت مفاوضات مع ايرباص بشأن صفقة الطائرات.

وأعمال
15

مال

الذهب تمكن من استئناف تقدمه لألسبوع الرابع كاستثمار بديل

« :»D1STPاستقرار توقعات التضخم عند  %2في 2020
نشاط قطاع األعمال
في منطقة اليورو
عند أعلى مستوياته
األمر الذي يزيد
التوقعات ببدء
التشديد النقدي
في 2018
ق ��ال ت �ق��ري��ر ش��رك��ة  :D1STPان األس �ب��وع
األول ف � ��ي ع � � ��ام  2018ج � � ��اء م ��زدح� �م ��ا
ب��األح��داث امل�ه�م��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن العطلة
في بدايته ،فقد أعلنت ال��والي��ات املتحدة
األم �ي��رك �ي��ة ع ��ن م �ح �ض��ر اج �ت �م��اع ال�ب�ن��ك
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ف� ��درال� ��ي ال � � ��ذي ع� �ق ��د ف��ي
دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ،ب��االض��اف��ة ال ��ى تقرير
الوظائف الحكومي مع نهاية األسبوع.
االج� �ت� �م ��اع األخ � �ي� ��ر ل �ل �ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي
ال �ف��درال��ي ش�ه��د ق ��رار رف��ع أس �ع��ار ال�ف��ائ��دة
للمرة الثالثة في عام  2017لتصبح عند
 %1.5ب��أغ �ل �ب �ي��ة أع� �ض ��اء ال �ب �ن ��ك ،وش �ه��د
أيضًا موافقة أغلبية األعضاء على الرفع
التدريجي ألسعار الفائدة.
ك �م��ا أش� ��ار ال �ب�ن��ك ال ��ى اس �ت �ق��رار ت��وق�ع��ات
التضخم ع�ل��ى امل ��دى ال�ط��وي��ل ووص��ول�ه��ا
الى مستهدف البنك عند  %2بحلول عام
 ،2020وذلك مع استمرار وتيرة التوظيف
ف� ��ي االس � �ت � �ق� ��رار ب �ش �ك��ل ي ��دع ��م م� �ع ��دالت
ان�ف��اق املستهلكني وي��ؤدي ل��رف��ع معدالت
التضخم.
وات �ف ��ق األع� �ض ��اء ع �ل��ى أن ق� � ��رارات ال�ب�ن��ك
املستقبلية ستعتمد على تطورات الوضع
االق � �ت � �ص� ��ادي ب �م ��ا ي �ت �ن��اس��ب م� ��ع ه��دف��ي
التضخم والتوظيف.
أم ��ا ع��ن ت�ق��ري��ر ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم��ي فقد
ش �ه��د خ �ل��ق وظ��ائ��ف ج��دي��دة خ ��ال شهر
ديسمبر امل��اض��ي بقيمة  148أل��ف وظيفة
بأقل من التوقعات التي كانت تشير الى
 190أل��ف وظيفة وكانت ال�ق��راءة السابقة
ق��د ت��م تعديلها لتصبح بقيمة  252ألف
وظ �ي �ف��ة ب �ع��د أن ك��ان��ت ب�ق�ي�م��ة  228أل��ف
وظيفة.
ب�ي�ن�م��ا اس �ت �ق��رت م� �ع ��دالت ال �ب �ط��ال��ة عند
 %4.1وارت� �ف ��ع م �ت��وس��ط األج � ��ور بنسبة
 %0.3من .%0.1
ض�ع��ف ب�ي��ان��ات ال��وظ��ائ��ف ب��االض��اف��ة ال��ى
ت�ع��اف��ي ال�ع�م��ات ال��رئ�ي�س�ي��ة األخ ��رى دف��ع
ال � � � ��دوالر األم� �ي ��رك ��ي ال � ��ى ت �س �ج �ي��ل أدن� ��ى
مستوياته منذ ما يقرب من أربعة أشهر
ع�ن��د  91.46وف �ق��ا مل��ؤش��ر ال � ��دوالر ،بينما
اس�ت�ط��اع م��ؤش��ر ال ��داو ج��ون��ز أن يخترق
املستوى  25ألف للمرة األولى في تاريخه
بدعم من التوقعات االيجابية للنمو.

تباطؤ التضخم
شهدت منطقة اليورو عدد من البيانات

انطالق «املؤتمر العاملي الخامس
لألسطح الخضراء»  17فبراير

االيجابية خ��ال األس�ب��وع املنتهي والتي
م��ن ش��أن �ه��ا أن ت��دع��م ال �ن �م��و ،وذل� ��ك على
الرغم من تراجع معدالت التضخم خال
ال� �ش� �ه ��ر امل� ��اض� ��ي م �م ��ا ي � ��دل ع� �ل ��ى ص�ح��ة
توقعات البنك املركزي األوروبي.
ن�ش��اط ق�ط��اع األع �م��ال ف��ي منطقة ال�ي��ورو
أنهى العام املاضي عند أعلى مستوياته
ف� ��ي س �ب �ع��ة س � �ن� ��وات األم � � ��ر ال � � ��ذي ي��زي��د
التوقعات أن البنك املركزي األوروب��ي قد
يبدأ في التشديد النقدي في عام .2018
يأتي هذا موافقًا لتصريحات عضو البنك
امل��رك��زي األوروب ��ي اي��وال��د نوفوتني الذي
توقع أن ينهي البنك البرنامج التحفيزي
خ � ��ال ع � ��ام  2018ف� ��ي ح ��ال ��ة م ��ا اس �ت �م��ر
اقتصاد منطقة ال�ي��ورو في تسجيل نمو
ق��وي ،وأن البنك يتمتع باملرونة الكافية
ل�ت�غ�ي�ي��ر ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ع �ل��ى ال��رغ��م
م��ن ع��دم وص��ول التضخم ال��ى مستهدف
البنك.
ه��ذا وق��د ت��راج�ع��ت م�ع��دالت التضخم في
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو خ ��ال دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي
ليصل مؤشر أسعار املستهلكني السنوي
ال ��ى  %1.4ل �ي��واف��ق ال �ت��وق �ع��ات ب��أق��ل من
ال � �ق� ��راءة ال �س��اب �ق��ة ب �ن �س �ب��ة  %1.5ب�ي�ن�م��ا
ارتفع املؤشر الجوهري السنوي بنسبة
 %0.9ل�ي��واف��ق ال �ق��راءة السابقة وأق��ل من
التوقعات بنسبة .%1.0
بيانات اليوم تعد انتصار وتأكيد لوجهة
نظر البنك امل��رك��زي األوروب��ي ال��ذي توقع
اس �ت �م��رار ال�ت�ض�خ��م ف��ي ال �ت��راج��ع ع�ل��ى ان
يستقر على امل��دى املتوسط ال��ى الطويل،
وأب �ق��ى ب��رن��ام�ج��ه ال�ت�ح�ف�ي��زي ح�ت��ى شهر
س �ب �ت �م �ب��ر ال � �ق� ��ادم ب �ع��د أن خ �ف��ض ق�ي�م��ة
مشتريات السندات الى  30مليار يورو.
تسببت ه��ذه ال�ت�ح��رك��ات ف��ي دف��ع ال�ي��ورو
ال ��ى االرت� �ف ��اع ألع �ل��ى م�س�ت��وى ف��ي أرب�ع��ة
أش �ه��ر ع�ن��د  1.2088م�ق��اب��ل ال � ��دوالر ،ه��ذا

املركزي األوروبي سيبقي على تحفيز االقتصاد
استأنف اليورو ارتفاعه مقابل الدوالر األميركي
األس�ب��وع املاضي بعد ص��دور بيانات قوية عن
قطاعي الصناعة والخدمات ،مما أكد أن وتيرة
النمو املتفشية في املنطقة التي تضم  19دولة
س��وف ت�ظ��ل ق��وي��ة خ��ال ال��رب��ع األخ �ي��ر م��ن ع��ام
.2017
وم��ع ذل��ك ،واج��ه ال�ي��ورو بعض الضغط السلبي
في نهاية األسبوع املاضي بعد أن أظهر مؤشر
أسعار املستهلكني في منطقة اليورو تراجع الى
 1.4في املئة في العام حتى ديسمبر من  1.5في

املئة في نوفمبر.
وق��د سلط ه��ذا التقرير ال�ض��وء على حقيقة أن
البنك امل��رك��زي األوروب� ��ي سيبقي على تحفيز
االق �ت �ص��اد ل�ف�ت��رة أط ��ول وق ��د ي��ؤج��ل أي خطط
لتشديد السياسة النقدية.
ه��ذا األس�ب��وع ،تفتقر منطقة اليورو ال��ى صدور
بيانات ذات أهمية كبيرة ،ولكن سيتم التركيز
على بيانات التجارة ومبيعات التجزئة والتقارير
ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ب �ط��ال��ة م ��ن ب �ع��ض االق �ت �ص��ادات
األوروبية الرئيسة.

باالضافة الى انتعاش األسهم األوروبية
وال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ب� �س� �ب ��ب ت� �ح� �س ��ن ال� �ب� �ي ��ان ��ات
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة وال � �ت ��وق � �ع ��ات ب� �م ��زي ��د م��ن
ال �ت �ع��اف��ي ف ��ي ال �ن �م��و ف ��ي االق �ت �ص��ادي��ات
العاملية.

االقتصادات العاملية األسبوع املاضي،
ي � �ب ��دو أن امل �س �ت �ث �م��ري��ن س �ي �ح �ص �ل��ون
ع �ل��ى ت��وق �ع��ات �ه��م ع ��ن م �س ��ار ال�ت�ض�خ��م
ف��ي االق�ت�ص��ادات ال�ك�ب��رى ،وبشكل أكثر
تحديدا من الواليات املتحدة األميركية.

انتعاش األسهم اآلسيوية

السلع

األس � �ب � ��وع امل �ن �ت �ه��ي ش �ه ��د ان� �ت� �ع ��اش ف��ي
م � � ��ؤش � � ��رات األس � � �ه� � ��م اآلس � � �ي � ��وي � ��ة ال� �ت ��ي
اس �ت �ط��اع��ت االرت � �ف� ��اع ب��ال �ق��رب م ��ن أع�ل��ى
مستوى تم تسجيله في عام  ،2017وذلك
م��ع ع ��ودة ال �ت �ف��اؤل م��ن ق�ب��ل املستثمرين
ب �ش��أن م�س�ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��اف��ي ف��ي االق �ت �ص��اد
العاملي.
ب � � �ي � ��ان � ��ات ال � � �ق � � �ط � ��اع ال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي ال � �ت ��ي
ص� ��درت خ ��ال األس� �ب ��وع ع��ن ال �ع��دي��د من
االق� �ت� �ص ��ادي ��ات ال �ع��امل �ي��ة أظ� �ه ��رت ت�ح��س
وت�ع��اف��ي كبير م��ن ش��أن��ه أن ي��دع��م قاطرة
ال �ن �م ��و ال� �ع ��امل ��ي ،وه � ��و م� ��ا زاد م� ��ن دع ��م
م ��ؤش ��رات األس �ه ��م اآلس �ي��وي��ة وال �ع��امل �ي��ة،
ودف � � ��ع امل �س �ت �ث �م��ري��ن ال � ��ى االق� � �ب � ��ال ع�ل��ى
املخاطرة أكثر.
أم � ��ا ع� ��ن ال � ��ني ال� �ي ��اب ��ان ��ي ف �ق ��د دف � ��ع ث�م��ن
انتعاش أسواق األسهم ليسجل انخفاض
هذا األسبوع مقابل الدوالر ويسجل أدنى
مستوى عند  113.28ين لكل دوالر.
ج� ��اء ه� ��ذا ال �ت ��راج ��ع ف ��ي م �س �ت��وي��ات ال��ني
ال� �ي ��اب ��ان ��ي ب �س �ب��ب ت� ��زاي� ��د االق� � �ب � ��ال ع�ل��ى
املخاطرة من قبل املستثمرين مما دفعهم
ال��ى التخلي ع��ن ال��ني ك�م��اذ آم��ن لصالح
ت �م��وي��ل االس �ت �ث �م��ار ف��ي أس � ��واق األس �ه��م،
ليتراجع الني بالرغم من األداء الضعيف
للدوالر األميركي طوال فترات األسبوع.

ت �م �ك��ن ال� ��ذه� ��ب م� ��ن اس �ت �ئ �ن ��اف ت �ق��دم��ه
لألسبوع الرابع على التوالي األسبوع
امل��اض��ي ،حيث ع��زز ت��راج��ع ال ��دوالر من
جاذبية املعدن كاستثمار بديل.
وس � � ��وف ي �س �ت �م��ر امل � �ع� ��دن ال� �ث� �م ��ني ف��ي
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ات �ج��اه��ه م ��ن ت�ح��رك��ات
ال� � � ��دوالر ال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت�ع�ت�م��د
ال � ��ى ح ��د ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ت ��دف ��ق ال �ب �ي��ان��ات
االقتصادية األميركية القادمة ومسار
رف ��ع س�ع��ر ال �ف��ائ��دة م��ن ق�ب��ل ال�ف�ي��درال��ي
هذا العام.
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال �ن �ف ��ط ،ف �ق ��د ت � ��داول
بالقرب من أعلى مستوى له في عامني
ون�ص��ف خ��ال األس �ب��وع امل��اض��ي وسط
االض � �ط� ��راب � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي اي � ��ران
ال�غ�ن�ي��ة ب��ال�ن�ف��ط وال �ت��ي أث ��ارت م�خ��اوف
بشأن انقطاع توريدات النفط من هناك.
وم� � ��ع ذل� � � ��ك ،ت� �ع ��رض ��ت أس � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط
ل�ض�غ��وط ف��ي ن�ه��اي��ة األس �ب��وع امل��اض��ي،
حيث أظهر تقرير الحكومة األميركية
أن ان �ت ��اج ال �ن �ف��ط ال �خ ��ام األم �ي��رك��ي من
امل ��رج ��ح أن ي �ك �س��ر  10م ��اي ��ني ب��رم �ي��ل
ي��وم�ي��ا ،وه��و مستوى ل��م يتم التوصل
ال � �ي� ��ه اال م � ��ن ق� �ب ��ل امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
السعودية وروسيا فقط.
ه��ذا وم��ن املحتمل أن تشهد مخزونات
ال� �خ ��ام األم� �ي ��رك ��ي ت ��راج ��ع ب �م �ق��دار 7.4
م ��اي ��ني ب��رم �ي��ل ف ��ي األس � �ب� ��وع ح �ت��ى 5
ي�ن��اي��ر ،م�م��ا يمكنه أن ي �ق��دم م��زي��دا من
الدعم ألسعار النفط.

املستثمرون يأملون في الحصول
على توقعات ملسار التضخم
ب� � �ع � ��د ص � � � � � ��دور ب � � �ي� � ��ان� � ��ات م � �ه � �م� ��ة م ��ن

بريطانيا ..والصفقة االنتقالية
اكتسب الجنيه بعض الدعم األسبوع املاضي مثل اليورو ،من ضعف ال��دوالر ،مستفيدا
م��ن ص��دور بيانات مؤشر م��دي��ري املشتريات للخدمات التي أش��ارت ال��ى أن االقتصاد
البريطاني أنهى الربع األخير من عام  2017بقوة.
وبعد بعض التقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في نهاية العام
املاضي ،هناك آمال متزايدة في ان تتوصل بريطانيا الى صفقة انتقالية قبل قمة االتحاد
األوروبي في شهر مارس.
أيضا ،هناك توقعات متنامية بأن البنك املركزي البريطاني سيذهب لرفع سعر الفائدة مرة
آخري في مطلع هذا العام.
ه��ذا األس�ب��وع ،اململكة املتحدة تفتقر ال��ى ص��دور بيانات اقتصادية مهمة ،حيث االنتاج
الصناعي لشهر نوفمبر سيكون األكثر أهمية.

«التجاري» يدعم حملة توزيع «بطانيات الشتاء»

«�لتجاري» موزعا ً �لبطانيات على �ملحتاجني

ف��ي اط��ار ت�ع��اون��ه ال��دائ��م م��ع م��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي غير
ال �ه��ادف��ة ل�ل��رب��ح وال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع وال�ف�ع��ال�ي��ات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت �ص��ب ف ��ي خ��دم��ة امل� ��واط� ��ن ،ي �ج��دد ال�ب�ن��ك
التجاري عهده بتقديم الدعم واملساندة والرعاية لعدد من
األنشطة االجتماعية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة
أفراد املجتمع ومنها محافظة الفروانية.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ق��ام البنك بدعم حملة ت��وزي��ع «بطانيات
ال�ش�ت��اء» ال�ت��ي نظمتها ادارة محافظة ال�ف��روان�ي��ة بالتعاون
مع بلدية املحافظة ،لتوزيع البطانيات الشتوية على عمال
البلدية واملحتاجني.
وف� ��ي ت�ع�ق�ي�ب�ه��ا ع �ل��ى ت� �ع ��اون ال �ب �ن��ك ال ��دائ ��م م ��ع م��ؤس �س��ات
املجتمع املدني واملحافظات ومنها محافظة الفروانية ،قالت
م �س��اع��دة امل��دي��ر ال �ع��ام  -ادارة االع� ��ان وال �ع��اق��ات ال �ع��ام��ة -
أماني ال��ورع «ي��درك البنك التجاري مفهوم الجهود املكرسة
لخدمة املجتمع الكويتي بجميع أطيافه ،وم��ن ه��ذا املنطلق
ج��دد البنك مبادرته بدعم الفعاليات املجتمعية التي تقوم
م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت ع�ل��ى تنظيمها» ،وت��اب�ع��ت أم��ان��ي ال��ورع
م�ب�ي�ن��ة أن دع ��م ال �ب �ن��ك ل�ح�م�ل��ة ت ��وزي ��ع «ب �ط��ان �ي��ات ال �ش �ت��اء»
التي نظمتها محافظة الفروانية ج��اء لينسجم مع الجهود
الحثيثة التي يبذلها البنك للمحافظة على البيئة من خال
مد يد العون واملساعدة لعمال النظافة الذين يعملون على
تنظيف وتجميل الشوارع.

 Bergmannم��ن Bjarke
أع �ل��ن امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
 Ingels Groupال� �ت ��ي
ل � �ل � �م � �ن � �ظ � �م ��ة ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة
ت� � �ت � ��وزع م �ك ��ات �ب �ه ��ا ب��ني
ل � ��ألس� � �ط � ��ح ال� � �خ� � �ض � ��راء
ك��وب�ن�ه��اغ��ن ون �ي��وي��ورك
وول � �ف � �غ ��ان ��غ أن � �س� ��ل ع��ن
سعادته بتنظيم الدورة
ولندن ،وم .خالد الفوزان
املدير العام ل��دار املكتب
ال �خ��ام �س��ة م ��ن امل��ؤت �م��ر
ال� � � � �ع � � � ��امل � � � ��ي ل � ��ألس� � �ط � ��ح
ال� � �ه� � �ن � ��دس � ��ي امل � �ش � �ت� ��رك
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ،وDeborah
ال�خ�ض��راء ل�ل�م��رة األول��ى
 Nevinsم � ��ن م��ؤس �س��ة
ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �خ� �ل� �ي ��ج،
حيث تستضيف مدينة
& Deborah Nevins
 Associatesومقرها في
ال � �ك� ��وي� ��ت ه � � ��ذا ال � �ح ��دث
نيويورك.
ال� � �ع � ��امل � ��ي ف� � ��ي  17و18
وولفغانغ �أن�سل
وف ��دى محمد ال�ح�م��ادي
ف � �ب ��راي ��ر امل � �ق � �ب ��ل ،وع �ب��ر
من بلدية دبي ،وKyosuk
أن�س��ل ع��ن س ��روره بدعم
ال��دي��وان األم�ي��ري بالكويت للمؤتمر ،ال��ذي  Leeم��ن م��ؤس �س��ة  ،MVRDVح �ي��ث تعمل
ي�ت��م ال�ت��رك�ي��ز خ��ال��ه ع�ل��ى ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي ف��ي ك��ل م��ن روت� � ��ردام ب �ه��ول �ن��دا وش�ن�غ�ه��اي
تواجهها وال�ف��وائ��د ال�ت��ي ت��وف��ره��ا األسطح ب� ��ال � �ص� ��ني ،وج� �م� �ي ��ل ق� ��رب� ��ان� ��ي م � ��ن ش ��رك ��ة
 GreenStudiosال �ت��ي ت��دي��ر ع�م�ل�ي��ات�ه��ا من
الخضراء في املناخات الجافة.
وأض ��اف أن�س��ل« :يعيش م��ا ي�ق��رب م��ن ثلث مكاتبها في كل من بيروت والقاهرة ولوس
سكان العالم حاليا في مناخات جافة ،هذا أنجيليس ب��ال��والي��ات املتحدة .كما يشارك
عدا عن املدن الكبرى املكتظة التي تعاني من رائد األسطح الخضراء  Roland Applرئيس
تحديات مشابهة وال�ت��ي تعرف بصحاري املنظمة العاملية لألسطح الخضراء.
املدن ،وترتبط فعالية األسطح الخضراء في وي �ت �ض �م��ن امل��ؤت �م��ر اس �ت �ع ��راض م�ج�م��وع��ة
هذه املناخات بوفرة أو ندرة املياه ،وكذلك م ��ن امل �ش��اري��ع ال �ع��امل �ي��ة امل �ت �م �ي��زة ل��ألس�ط��ح
ب�ن��وع�ي��ة ال�ن�ب��ات��ات امل �ح��دودة ال �ق��ادرة على ال �خ �ض��راء وال� �ج ��دران ال �ح�ي��ة م �ث��ل ،ح��دي�ق��ة
م�ق��اوم��ة امل�ن��اخ��ات ال�ق��اس�ي��ة ،ول�ط��امل��ا كانت الشهيد وال�ت��ي تعتبر أه��م م�ش��اري��ع البنى
قضية املياه والحياة النباتية من املحاور التحتية ال �خ �ض��راء ب��ال�ك��وي��ت وواح� ��دة من
أكبر مشاريع األسطح الخضراء في العالم،
األساسية التي يعالجها املؤتمر».
وي �ق��ام امل��ؤت�م��ر ال�ع��امل��ي ال�خ��ام��س لألسطح وت��م ان�ج��از م��ا مساحته  35ال��ف متر مربع
ال� �خ� �ض ��راء ف� ��ي ح ��دي �ق ��ة ال �ش �ه �ي��د ب �م��دي �ن��ة من األسطح الخضراء خال املرحلة األولى
ال �ك��وي��ت ،وال �ت ��ي ت�م�ت��د ع �ل��ى م �س��اح��ة  310النشاء الحديقة ما بني عامي  2013و،2015
آالف متر مربع من املساحة الخضراء التي وتمت مضاعفة ه��ذه املساحة عند افتتاح
يتخللها مركز متطور للمؤتمرات وحدائق املرحلة الثانية من الحديقة للعموم خال
ن�ب��ات�ي��ة ج��ذاب��ة وم �ت��اح��ف ون �م��وذج مدينة عام .2017
م�ص�غ��رة تعكس ت ��راث ال�ح�ي��اة ف��ي الكويت يتوجه املؤتمر العاملي الخامس لألسطح
الخضراء  2018الى كل العاملني في مجال
القديمة.
ت �ت �ن��وع امل �ح ��اض ��رات ال �ت��ي س�ي�ت��م ال �ق��اؤه��ا ت �ط ��وي ��ر أو ال �ت �خ �ط �ي��ط ل �ت �ن �ف �ي��ذ م �ش��اري��ع
خ��ال امل�ن�ت��دى بحيث تشمل مطالعات من وت�ق�ن�ي��ات األس �ط��ح ال �خ �ض��راء ،وك��ذل��ك لكل
م�ت�ح��دث��ني م�ت�م�ي��زي��ن ع��امل �ي��ا ،وس�ي�ت��م ال�ق��اء الراغبني في التعرف على أحدث التطورات
ال �ض��وء فيها ع�ل��ى ال �ت�ط��ورات واالب �ت �ك��ارات ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا ،وي �ش �م��ل ذل� ��ك امل�ه�ن��دس��ني
ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا تقنيات األس �ط��ح ال�خ�ض��راء واملصممني واملخططني والسلطات املحلية
بما فيها املناظر الطبيعية وحماية املناخ .امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال �ت �ط��وي��ر امل ��دن ��ي وم�م�ث�ل��ي
ك � � �م� � ��ا س � � �ي � � �ق� � ��وم امل� � � �ت� � � �ح � � ��دث � � ��ون ب � �ع � ��رض ال �ج �ه��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
وم� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ح � �ل ��ول ال �ع �م �ل �ي ��ة ل �ت �ق �ن �ي��ات وامل �س �ت �ث �م��ري��ن وامل �ص �ن �ع��ني ،ف��ال �ك��ل م��دع��و
األس� �ط ��ح ال� �خ� �ض ��راء وم� ��ا ت ��م ت�ح�ق�ي�ق��ه م��ن ل �ب��رن��ام��ج ح��اف��ل ي �ت��م ت�س�ل�ي��ط ال �ض ��وء فيه
ان �ج ��ازات ل�ن��اح�ي��ة ت�ط��وي��ر امل �ب��ان��ي وال�ب�ن��ى ع�ل��ى أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات وأف �ض��ل التصاميم
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة ال � �خ � �ض � ��راء واس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات وامل �ش ��اري ��ع ال ��رائ ��دة ب��االض��اف��ة ال ��ى ف��رص
م� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � � �ب � � �ل � ��دي � ��ة ب� � � �ه � � ��ذا ال� � � �ش � � ��أن .ت �ط��وي��ر األع � �م ��ال واالخ � �ت� ��اط م ��ع ق �ي ��ادات
وت �ض��م ق��ائ �م��ة امل �ت �ح��دث��ني م �ث��ل  Kai Uweصناعة األسطح الخضراء في العالم.

