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" يستعد الستضافة األسواق 7102"المعرض الدولي للزهور والنباتات 

البستنة في الشرق  لمشاريع توفمر خدماتهالقلمممة والدولمة السايمة لل  اإل

 األوسط

والصحمة يستقطب استثمارات  المبنمة المستدامة" يل  البمئة 7171تركمز "لكسبو 
 بملمارات الدوالرات في مجال النباتات الطبمعمة

 

" 7102التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق األوسط معرض اليستعدّ  - 7102 نوفمبر 21

(IPM Dubai)  يئة دبي للطيران المدني، تحت رعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هالذي يقام

ويأتي  إلستعراض أهم الفرص المحلية واإلقليمية خالل دورته الثانية عشر.رئيس مؤسسة مطارات دبي، 

 Planetfairو"بالنيت فير دبي" ) (Messe Essenمؤسسة "ميسه إيسن" ) الذي تنظمه، المعرض

Dubai،)  التركيز المتزايد على إنشاء مدن مستدامة من أجل توفير بيئات معيشية أكثر صحة، في إطار

"، 7171وهي واحدة من البرامج األساسية ضمن إطار موضوع االستدامة لمعرض "إكسبو دبي 

استثمارات بمليارات الدوالرات في مجال البستنة والمسطحات الخضراء في مختلف أنحاء دولة اإلمارات 

هكتار من  070111مليارات درهم لتطوير  6نحو وسط. فعلى سبيل المثال، خصصت دبي والشرق األ

مليون درهم في مشاريع تصميم المناظر  72المسطحات الخضراء، في حين استثمرت إمارة أبوظبي 

 الطبيعية.

تكثيف استثماراتها في المسطحات على "، 7171وتعمل دبي، التي ستستضيف معرض "إكسبو 

مليون متر مربع.  0.1حيث تعتزم تطوير أكبر حديقة عامة في "دبي الند" تمتد على مساحة الخضراء، 

وتستثمر المدن الكبرى ومطورو المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة مليارات الدوالرات من أجل إنشاء 

يوفر الحدائق والمسطحات الخضراء في المجمعات السكنية والمناطق التجارية. وباإلضافة إلى ذلك، 

الموقع االستراتيجي لدبي وبنيتها اللوجستية والتحتية المتطورة الفرصة ألن تصبح مركزاً لصناعة 

 المسطحات الخضراء والبستنة.

مجموعة واسعة من أحدث االبتكارات والمختصين في الدورة الثانية عشر من العرض ستستضيف و

وغيرها من المنتجات والخدمات  زراعة األزهار وتصميم المسطحات الخضراء،مجال البستنة و
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المرتبطة بهذا القطاع. ويقام المعرض التجاري على مدى ثالثة أيام بالتزامن مع المعرض التجاري 

 في مركز دبي التجاري العالمي. كانون األولديسمبر/ 2إلى  5في الفترة من الدولي للخضار والفواكه 

التوّجه المتزايد نحو تبني نمط حياة "نتج  :"إيسن أوليفر بي. كورت، الرئيس التنفيذي لـ "ميسهوقال 

التي تعتبر حاجة المساحات الخضراء الطبيعية  همية  زيادةألتنامي إدراك الناس مستدام عن أخضر و

. كما يدرك مخططو المناطق الحضرية ومطورو البيئة المبنية قيمة ملحة للتمتع بنمط حياة صحي وسليم

الخضراء في خلق مدن أكثر قابلية للعيش. ونحن واثقون من أن المعرض االستثمار في المسطحات 

سيستقطب المزيد من المشاركين نظراً للدور المتزايد للمناظر الطبيعية  7102الدولي للزهور والنباتات 

 في بناء مدن مستدامة."

رسمية للعدد أجنحة " 7102التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق األوسط معرض "الويستضيف 

لى أهم الشركات ، باإلضافة إنكامن الدول بما فيها الصين ومصر وأثيوبيا وألمانيا والهند وهولندا وسيريال

التي ستعرض أحدث التقنيات في مجال البستنة وتصميم المناظر الطبيعية من فرنسا وإيرلندا وكينيا 

أماكن هندسة البستنة و تفي مجاال العديد من الندواتعلى مل المعرض تيشكما سووكوريا وتركيا. 

ت لطإطالع على مرافق جوالالقيام بحول البستنة المحلية، باإلضافة إلى حصرية  تجاربعرض والشواء 

 في الشرق األوسط. االنتاج والتسويق

تسليط الضوء على كيفية ترجمة اتجاهات نمط الحياة األوروبية إلى تصاميم المعرض  خاللوسيتم 

وسيقدّم مانفرد هوفمان، المدير اإلبداعي وزخارف نباتية عصرية للجمهور المولع باالتجاهات الجديدة. 

ً حول تصاميم ال ،(FDFلجمعية الزهور األلمانية "إف دي إف" ) ً تقديميا على الطريقة  زهورعرضا

(، Harmoniseمونايز" )ر"هاأهّمها حول نمط الحياة األوروبي عدّة ية في إطار موضوعات األوروب

 للعرضقاعة في وذلك  (Rebel(، "ريبل" )Energise(، "إينرجايز" )Equalise"إكوياليز" )

. ويحظى هذا المعرضفي كثر إشراقاً األالمكان هي القاعة الزهور. وستكون هذه بأجمل أنواع مصممة 

وهي أول سوق زهور عبر اإلنترنت في  ،(floranow.com"فلوراناو.كوم" )العرض التقديمي بدعم 

 الشرق األوسط.

نمواً مطرداً مع ارتفاع يشهد المعرض التجاري الوحيد المخصص للنباتات في المنطقة  ويجدر الذكر بأنّ 

ضي من هذا المعرض مشاركة قياسية بلغت أعداد العارضين والزوار كل عام. وسجلت دورة العام الما
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، في الوقت % عن العام الذي سبقه00زائراً، بارتفاع قدره  20091دولة و 71عارض من  001حوالي 

المسطحات الخضراء المفتوحة  نحو زيادة رقعةمصممو المناطق الحضرية حول العالم  الذي يتجه فيه

 .دنضرورة إلعادة التنوع البيولوجي في المباعتبارها

 -انته -

 


