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تصدر عن مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم
 جوائز أفضل القادة التنفيذيين إبداعًا

في العالم العربي للعام 2017

مرمي
تحصد جائزة أفضل شخصية عربية ريادية في اإلعالم الحكومي للعام 2017

مجلة لقادة األعمال

الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة اإلعالمية
و twofour54 ومدير المكتب اإلعالمي لحكومة  أبوظبي

املهيري
جائزة أفضل شخصية 

عربية في قطاع 
االتصاالت والتقنيات

جائزة أفضل قيادة 
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بقلم رئيس التحرير 

ــة للقائمــن  ــدرات اإلبداعي ــد أن نالمــس الق ــا الب ــال، فإنن ــات األعم ــم وطروحــات التطــور املؤسســي لكيان ــا نتحــدث عــن مفاهي حينم
علــى تلــك الكيانــات، ال لشــئ ســوى أن اإلبــداع بــات لغــة النجــاح والريــادة يف عالــم أعمــال يشــهد يومــاً بعــد يومــاً املزيــد مــن التعقيــدات 
والتحديــات الهائلــة املتشــابكة علــى أكثــر مــن صعيــد، فالتفــرد يف جنــاح أي مؤسســة ال يحســب فقــط بحجــم قدراتهــا املاليــة التــي ال شــك 
متثــل ركيــزة أساســية لنجاحهــا وتواجدهــا يف األســواق، ولكــن علــى اجلانــب األخر األكثر استشــرافاً لتحديات املســتقبل ودروبه ومســارتها 
ومآالتــه ال تضمــن تلــك القــدرات واملــوارد املاليــة، حتمــاً،  حتقيــق النتائــج واألهــداف املتوخــاة واملأمولــة ألي شــركة وال تضمــن باالحــرى 
اســتداماتها علــى مجابهــة تلــك التيــارات اجلارفــة التــي تهــاوت معهــا أمبراطوريــات وكيانــات أعمــال كان يشــار إليهــا كل يــوم وكل ســاعة 
بالبنــان وحتتــل بأرقــام مبيعاتهــا وقدراتهــا املاديــة الضخمــة صــدارة عناويــن الصحــف واملواقــع االقتصاديــة العامليــة، لتأتــي األزمــة املاليــة 
يف العــام 2008، لتهــوي تلــك املؤسســات بــكل ســهولة وأريحيــة ويف وقــت قياســي يف أتــون خانــة وســجل اإلجنــازات املاضيــة، بــل تتالشــي 
العديــد مــن املؤسســات متوســلة الدخــول يف دهاليــز مفاوضــات اندمــاج مــع مؤسســات أخــرى جنحــت وجنــت مــن طوفــان األزمــة، ال لشــئ 
ســوى ألن قادتهــا حتلــوا برؤيــة إبداعيــة مغزاهــا ومعناهــا ومفادهــا، إذا لــم تبــدع فــال مــكان لــك علــى خارطــة األعمــال ، ولــن تكــون لــك 

القــدرة علــى التنافســية هكــذا حســمت إدبيــات االقتصــاد مســارتها ومبتدئهــا ومنتهاهــا.

واستشــرافاً مــن إدارة مجلــة اســتثمارات ألهميــة األبــداع ومبــا يتماشــي مــع سياســة األبتــكار التــي أرســت ركائزهــا قويــة صلبــة ال تلــن 
القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة »حفظهــا اهلل تعالــى« فكانــت لدولــة اإلمــارات الريــادة والســبق اإلقليمــي واســتحواذ 
ــة باإلعــالن عــن باكــورة جوائزهــا للعــام 2017، يف قطــاع  ــادرت املجل ــة، فقــد ب ــاً يف كثيــر مــن املؤشــرات التنموي مراتــب الصــدارة عاملي
اإلعــالم احلكومــي علــى صعيــد الــدول العربيــة  بدايــات العــام اجلــاري  يف العديــد مــن القطاعــات علــى الصعيــد العربــي لتتأتــي علــى 
 TOW FOUR« صــدارة تلــك القائمــة ولتحصــد أولــى اجلوائــز ســعادة / مــرمي عيــد املهيــري الرئيس التنفيذي لهيئــة املنطقة اإلعالميــة
54«، مديــر عــام املكتــب احلكومــي يف أمــارة إبوظبــي، بجائــزة أفضــل شــخصية عربيــة يف قطــاع اإلعــالم احلكومــي التــي نســهب يف ثنايــا 
ذلــك العــدد الوثائقــي اخلــاص وعبــر حــوار موســع كشــخصية العــدد يف عــرض مالمــح مــن قيادتهــا التنفيذيــة اإلبداعيــة يف قيــادة مســيرة 
املنطقــة اإلعالميــة والتــي تعــد مجتمــع مؤسســي ضمــن رؤيــة القيــادة الرشــيدة لإلمــارة خلــوض غمــار املســتقبل، وتأســس بشــكل  قائــم 
بشــكل رئيســي علــى جــذب وتوطــن القــدرات واالســتثمارات اإلبداعيــة اإلعالميــة مــن مختلــف دول العالــم لتعطــي مســارات مختلفة وغير 

مألوفــة عــن اإلعــالم احلكومــي. يف إمــارة ودولــة بحجــم دولــة اإلمــارات ومكانتهــا العامليــة.

وتواصــاًل مــع رؤى اإلبــداع احلاكمــة لفلســفة مجلــة اســتثمارات كونهــا أولــى املطبوعــات االقتصاديــة التــي تناقــش وتســتعرض رؤى االجنــاز 
مــن نافــذة اإلبــداع أعلنــت املجلــة يف شــهر يونيــو املاضــي نتائــج الدولــة األولــى للشــخصيات الفائــزة بجوائــز مجلــة اســتثمارات ألفضــل 

قــادة األعمــال إبداعــاً يف العالــم العربــي لتحصــد اجلائــزة 21 شــخصية مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

ولتبقى للريادة دروب قائمة على اإلبداع لتخطى الصعاب والسير على خطى النجاح

 جوائز استثمارات ... لقادة اإلبداع

االفتتاحية



اقرأ في
هذا العدد 

 مجلة لقادة األعمال تصدر عن  مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم
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رئيس التحرير والناشر: 
محمد شمس الدين 
gm@telalint.com

المشرف العام:
أميرة بالطة

سكرتيرة التحرير:
تسنيم خطاب 

مديرة مكتب أبوظبي
فادية عمار

هيئة التحرير :
عال علي

منى عبد العزيز
أحمد ربيع 

محمد الشبراوي
مي عابد

اإلخراج الفني :
أحمد الحلواني

ahmedelhlawani@gmail.com

التدقيق اللغوي:
محمد الشبراوي

مدير المحتوى الرقمي:
ياسر ضيف 

مدير الترويج 
والحمالت اإلعالمية للمؤسسات:

شريف علي 
هاتف/ 00971544239306

التصوير :
ساينكس ميديا

تحذير : 
جميع حقوق النشر محفوظة لشركة تالل الدولية للنشر واإلعالم

 بموجب القوانين الصادرة والمنظمة لإلعالم في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ألستقبال المواد التحريرية
edit.estesmarat@yahoo.com

 هاتف/ 00971503268203

التوزيع ) شركة توصيل - دبي لإلعالم(

الناشر:
 مجموعة تالل الدولية للنشر واإلعالم

منطقة ابوظبي الحرة لالعالم بناية رقم 5 -
 الطابق الثالث - مكتب  301 الطريق الشرق الدائري

 هاتف/ 0097124441186
www.estesmarat.com
info@estesmarat.com

الطباعة:
شركة أبوظبي للطباعة والنشر

58 4252

استخدامات الليزر في 
طب األسنان

مجلــة اســتثمارات اإلماراتية تعلن قائمة 
الشــخصيات الفائزة بجوائزها ألفضل 
القــادة التنفيذييــن إبداعًا في العالم 
العربي للعام 2017

22
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مجلة اســتثمارات تمنح سعادة 
مريم عيــد المهيري جائزة أفضل 

شــخصية ريادية في اإلعالم 
الحكومي للعام 2017

32 مليار جنيه استثمارات مصر في 
شرايين المستقبل في 4 أعوام

فى المستقبل القريب: 
»البلوك تشين« ... 

تقنيات توثق اقتصاديات العالم



acds@acds.ae برج الياسمين بجوار فندق الماريوت  وبناية بنك راس الخيمه - شارع المطار ابوظبى

جميع التخصصات الطبية
 مركز أشعة متكامل مختبر طبي متكامل

نحن نعامل مريضنا كأحد افراد عائلتنا 

 أستشاري األمراض الباطنيه
 و الجهاز الهضمي

 د. مكي فياض
أستشاري طب
 و جراحة العيون 

 د.طارق رشدي الحماقي

 معالج طبيعى

ساهساد

 استشاري أمراض 
الجهاز الهضمي

 د. عبد الهادي قادري 
أستشاري األمراض

 الباطنيه 

د. طارق بدوي

 أخصائي جراحة
األوعيه الدمويه

د. أحمد جاويش

طبيب عام
 د. طلعت بدر

معالج طبيعى

 سانيا
معالج طبيعى

مي حسن

أستشاري
  أنف و أذن وحنجره 

 د. خالد المسلمي

 أخصائي جراحة العظام
 د. وليد بدوي

 طبيب عام
د.روث ديستو

 أستشاري األمراض القلبية
 د. ايمن جوده شريف

اخصائى االمراض الجلدية
د. هشام منير

اخصائى الطب النفسى
د. على حسن العطيه

أستشاري جراحة عامة
 د. محمود عبد اللطيف

 طبيبة أسنان
 د. أمل حموده

 طبيب اسنان
د. اديب حسن

أخصائي جراحة العظام
 د. إبراهيم العجب

 اخصائية علم األمراض
 السريرية

 د. لمياء محمد محمود

 استشارية امراض
النساء والتوليد

د. هناء ابوالريش
 أخصائي الطب الطبيعي

 و اعاده التاهيل

 د. محمد حسن حماد

 أستشاري األشعة
 التشخيصية

 د. ضياء بكرى فواد

طبيب عام
 د. فايز طه

 أستشاري األمراض الباطنيه
 و الجهاز الهضمي

د. سالم عوض

 استشاري جراحة
مسالك بولية

د. احمد محرم

أخصائى األشعة
د. لؤى كامل القويسنى

اخصائى طب االطفال

د. خليل سمرين

 معالج طبيعى
د. ميونج كيم

 أخصائية أمراض
النساء و التوليد

د. عبير محمد الهادى

لجـراحة اليوم الواحدمركـز المتقدمة

02-6227700



دبي - الجميرا - ام سقيم 3 - 
جانب بنك ابوظبي االول

زورونا
بفرعنا الجديد 

043396900



جائزة استثمارات
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جائزة أفضل شخصية ريادية في 
اإلعالم الحكومي للعام 2017

مجلة استثمارات
تمنح

 سعادة مريم عيد المهيري

- سيرتها الذاتية تؤكد عمق وثراء منجزات المرأة اإلماراتية والعربية في 
القطاع اإلعالمي الوطني. 

- حققت إنجازات متتالية على صعيد النهوض برسالة ورؤية القيادة 
الرشيدة لدولة اإلمارات في تعزيز إسهامات االستثمارات اإلعالمية في 

مسيرة التنمية. 
- نموذج مشرف للمرأة العربية في إدارة المؤسسات اإلعالمية 

الحكومية. 
- ثقة القيادة الرشيدة في اختيارها مدير عام المكتب اإلعالمي لحكومة 

أبوظبي يعّزز من رصيد المرأة اإلماراتية ويراكم مكتسباتها.
- استطاعت تطوير مهارات اإلدارة اإلعالمية في القطاع الحكومي مع 

فهم وتلبية متطلبات الكيانات اإلعالمية الوطنية والعالمية.
- انصبت جهودها على تطوير نموذج ناجح وبيئة خالقة للمؤسسات 

اإلعالمية العربية. 
- twofour54  باتت مالذاً لصناعة اإلعالم العربي مع استقطاب شركات 

إعالمية عالمية.
- دعم متواصل ومبتكر لمبادرات المسؤولية المجتمعية. 

مسيرة التمييز

أكتوبر  112018

شخصية العدد



مريم المهيري
 twofour54 الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة اإلعالمية، و
ومدير المكتب اإلعالمي لحكومة  أبوظبي لـ »استثمارات«:

دعم القيادة الرشيدة لمسيرة اإلعالم اإلماراتي حلق بمنجزاته آلفاق عالمية
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حاورها / محمد شمس الدين 

INVESTMENTS

أكتوبر  132018

شخصية العدد

حينمــا يحــن احلديــث عــن خطــى وبصمــات التنميــة والتفــرد يف دروب التنميــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتبنــي معاييــر 
احلداثــة والتطويــر الــذي أعلــت مــن شــأنها القيــادة الرشــيدة للدولــة »حفظهــا اهلل تعالــى« كخيــار ال منــاص منــه، فإننــا ال شــك 
ســنعلم أن أســمى معانــي اإلجنــاز والعمــل تترجــم دومــًا عباراتــه ومختصــر مؤشــراته ومفرداتــه، والتــي تتخطــى نهــج املؤشــرات 
الدعائيــة والشــعارات، إلــى أشــخاص ينتمــون لتــراب ذاك الوطــن املعطــاء والثــري مبعاييــر التنميــة املعاصــرة املرتبطــة مبياديــن 

املســؤولية الوطنيــة، مــع ســعيهم الــدؤوب الــذي ال ينقطــع لكــي تتفــرد بصمــات العطــاء والتميــز يف خدمــة الوطــن.

وألن اإلمــارات  آمنــت بــدور املــرأة يف كافــة محافــل التنميــة، لتشــرع لهــا مــع بدايــات تأســيس احتادهــا املبــارك كافــة قنــوات الدعــم 
التشــريعي واملعنــوي واملــادي، لكــي تكــون شــريكًا فاعــًا وركيــزة لتطــّور مســيرة التنميــة، فإننــا ال شــك ســنجد أن منجــزات املــرأة 
اإلماراتيــة كثيــرة ومتعــّددة يف مختلــف دروب ومجــاالت التنميــة، بــل باتــت اإلمــارات حتصــد مؤشــرات رياديــة علــى صعيــد متكــن 

املــرأة. 

وهنــا فإننــا - ومــع تعــّدد املجــاالت التــي خاضتهــا بنجــاح حتســد عليــه املــرأة اإلماراتيــة - ســنجد أن بصمتهــا يف العمــل يف القطــاع 
اإلعامــي، وال ســيما احلكومــي والــذي عــرف يف العديــد مــن دول العالــم بتبنيــه لنهــج مــن الركــون وعــدم التحديــث مقارنــة مبــا مت 
حتقيقــه يف دولــة اإلمــارات، إمنــا هــي بصمــة ســاطعة ومشــرفة، تؤكــد جدارتهــا حينمــا نتحــدث عــن معانــي التحديــث لذلــك القطــاع 

الــذي يشــهد يومــًا بعــد آخــر العديــد مــن التطــّورات املتاحقــة. 

ومــع التوجيهــات الســامية للقيــادة الرشــيدة لــدور اإلعــام يف خدمــة مســيرة التنميــة ونقــل صــورة مشــرفة عــن منجــزات الدولــة 
وتقدمهــا احلضــاري فــإن تطويــر بيئــة إعاميــة جاذبــة لاســتثمارات وكيانــات اإلعــام احملليــة والعامليــة علــى أرض اإلمــارات بــات 

واقعــًا ملموســًا وأكثــر ثــراًء باملؤشــرات والنجاحــات. 

وحينمــا تبــادر مجلــة اســتثمارات بإهــداء جائزتهــا األولــى ألفضــل شــخصية عربيــة رياديــة يف مجــال اإلعــام احلكومــي للعام 2017، 
لســعادة مــرمي عيــد املهيــري، الرئيــس التنفيــذي لهيئــة املنطقــة اإلعاميــة وtwofour54 ومديــر املكتــب اإلعامــي حلكومــة 
أبوظبــي تقديــرًا إلجنازاتهــا وتعزيــزًا ملعانــي األهميــة البالغــة خلطــى تطويــر اإلعــام احلكومــي، كــون قطــاع اإلعــام بــات رديفــًا 
وشــريانًا للتواصــل احلضــاري بــن الــدول والشــعوب فإننــا يف ذاك احلديــث املطــول، نطــرق أبــواب محاورتهــا الستكشــاف وتســليط 
الضــوء علــى جناحــات هيئــة املنطقــة اإلعاميــة وtwofour54 بإمــارة أبوظبــي، والتــي اســتطاعت بلــوغ مصــاف العامليــة. وباتــت 
مقــرًا للعديــد مــن كبريــات شــركات اإلعــام العامليــة، بــل صانعــة للعديــد مــن أشــهر األفــام العامليــة مبــا يؤكــد ريــادة اإلمــارة ودولــة 

اإلمــارات يف تلــك الصناعــة الواعــدة.

بجاء وبا رتوش حاورنا ضيفتنا، لننقل للقارئ الدور البارز الذي تقوم به هيئة املنطقة اإلعامية  وtwofour54والتطّورات 
املتاحقة التي حققتها، وقد كان اللقاء.



التنميــة  مســيرة  عــن  نتحــدث  حينمــا 
ننصــت  أن  يجــب  فإننــا  االســتثنائية 
إمــارة  يف  التنميــة  ملجريــات  كمراقبــن 
نتاجــًا  ككل،  اإلمــارات  ودولــة  أبوظبــي 
الرشــيدة  القيــادة  تبنــي  يف  للتفــرد 
اســتراتيجية  تعالــى«،  اهلل  »حفظهــا 
ســواء  الكلمــة  معانــي  بــكل  اســتثنائية 
التــي  الزمنيــة  الفتــرة  صعيــد  علــى 

حتققــت فيهــا تلــك اإلجنــازات، أو علــى 
كافــة  مراعــاة  يف  الشــمولية  صعيــد 
والســؤال  التنميــة،  وقطاعــات  جوانــب 
التنمويــة  املســيرة  تلــك  تقيمــون  كيــف 

الفريــدة؟
التنمويــة  املســيرة  ســرد  الصعــب  مــن 
يف  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
ظــل القيــادة احلكيمــة ورؤيتهــا الثاقبــة 

ــى  ــا إل ــة جمــل، خاصــة إذا تطرقن ببضع
جميــع مراحــل تقدمهــا. فقــد انطلقــت 
االحتــاد  قيــام  منــذ  اإلمــارات  رحلــة 
ــرة  ــة واســتطاعت يف فت ــود قليل ــل عق قب
عظيمــة  إجنــازات  حتقــق  أن  قصيــرة 
االقتصاديــة  القطاعــات  جميــع  يف 
والتعليميــة واملجتمعيــة، وحققــت قفــزات 
احملليــة  املياديــن  مختلــف  يف  نوعيــة 
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مليار درهم حصدها اقتصاد أبوظبي في العام 2015 
من خالل تطوير بنية تحتية حيوية استقطبت نخبة من 

المؤسسات وشركات اإلنتاج السينمائي كـ«سوني« 
و«يونيفرسال« و«بي بي سي«

 
»twofour54« تمتلك استثمارات مباشرة في 12 
شركًة توّظف رؤوس أموالها في مشروعات واعدة 

ضمن القطاع الرقمي.

والعامليــة، تظهرهــا املكانــة التــي وصلــت 
العامليــة.  التنافســية  تقاريــر  يف  لهــا 

فاإلمــارات اليــوم حتتــل مراتــب الصــدارة 
يف أكثــر مــن 40 مؤشــراً ومعيــاراً، فيمــا 
العشــر  املراتــب  بــن  ترتيبهــا  تبايــن 
مؤشــراً   120 مــن  أكثــر  يف  األولــى 
وذلــك  و2015،   2014 لعامــي  ومعيــاراً 
واملؤشــرات  التقاريــر  نتائــج  بحســب 
مثــل  متعــددة  منظمــات  عــن  الصــادرة 
األمم املتحــدة والبنــك الدولــي، واملنتــدى 
الدولــي  واملعهــد  العاملــي،  االقتصــادي 
للتنميــة اإلداريــة ومعهــد إنســياد، إضافــة 

متخّصصــة.  دوليــة  مؤسســات  إلــى 

أيضــاً  اإلمــارات  دولــة  انضمــت  وقــد 
يف  اقتصــاداً   15 أفضــل  قائمــة  إلــى 
العالــم، بعدمــا صنفــت بــن أفضــل 20 
العاملــي  التنافســية  تقريــر  وفــق  دولــة 
املنتــدى  عــن  الصــادر   ،2015  -  2014
االقتصــادي العاملــي. ولــم تقتصــر نتائــج 
موقــع  يف  الفريــدة  التنمويــة  املســيرة 
دولــة اإلمــارات علــى خارطــة التنافســية 
االقتصاديــة  األوضــاع  علــى  العامليــة 
وزارة  اإلمــارات  اســتحدثت  إذ  فقــط، 
توفيــر  بأهميــة  منهــا  إميانــاً  للســعادة 
لشــعبها  والرفاهيــة  والرخــاء  الســعادة 
واملقيمــن علــى أرضهــا، ووزارة للتســامح 
لدعــم موقــف الدولــة نحــو ترســيخ قيــم 
ــول باآلخــر،  ــة، والقب التســامح، والتعددي

ودينيــاً. وطائفيــاً  وثقافيــاً  فكريــاً 
قبــل نحــو 12 عامــًا وحتديــدًا قبــل العــام 
إمــارة  حتــّول  عــن  احلديــث  كان   2005
لاســتثمارات  إقليمــي  ملــاذ  أبوظبــي 
محدوديــة  ظــل  يف  صعبــًا  اإلعاميــة 
كيــف  اإلمــارة،  يف  اإلعامــي  احلــراك 
النوعيــة  القفــزة  تلــك  أبوظبــي  حققــت 
املشــهودة، حتــى باتــت ملتقــى للشــركات 
اإلقليميــة  اإلعاميــة  واالســتثمارات 

وصــوب؟ حــدب  كل  مــن  والعامليــة 
اســتراتيجية  أبوظبــي  وضعــت حكومــة 
واضحــة املعالــم لتنويــع روافــد وشــراين 
ــا خلطــط  ــع تبنيه ــي، م االقتصــاد الوطن
مدروســة لتطبيــق تلــك االســتراتيجية، 

االســتراتيجية  هــذه  ضمــن  مــن  وكان 
تنميــة القطــاع اإلعالمــي عبــر تطويــر 
مشــجعة  وبيئــة  تشــريعية  منظومــات 

القطــاع. العاملــة يف  للشــركات 

أبوظبــي  مبــادرات  ضمــن  مــن  وكان 
تأســيس  اإلعــالم  قطــاع  تنميــة  نحــو 
أبوظبــي   - اإلعالميــة  املنطقــة  هيئــة 
حــرة  كمنطقــة   twofour54و
مزايــا  وتوفيــر  باإلعــالم،  مختصــة 
ــة تنافســية الســتقطاب الشــركات  جاذب
العامليــة واإلقليميــة ولتشــجيع تأســيس 
باإلضافــة  احملليــة،  الشــركات  ودعــم 
إلــى مبــادرات عديــدة جلــذب املهــارات 
إلــى  باإلضافــة  البشــرية  والكــوادر 
احملليــة  املواهــب  وتنميــة  تطويــر 
ــى قطــاع  ــى االنضمــام إل وتشــجيعها عل

اإلعــالم.

نبــذة  مــن  لنــا  هــل  ســبق،  مبــا  إحلاقــًا 
عــن دور هيئــة املنطقــة اإلعاميــة، ومــا 
هــي مســارات تطــّور دور وهيكلــة الهيئــة 
الــذي  ومــا  إنشــائها،  منــذ  ومهامهــا 
تقدمــه الهيئــة لدعــم وتشــجيع الشــركات 
اإلعاميــة اإلقليميــة والعامليــة، وتعزيــز 
ثقــة كيانــات اإلعــام يف مزايــا تأســيس 

اإلمــارة؟ يف  الشــركات 
 - اإلعالميــة  املنطقــة  هيئــة  تلتــزم 
عــام  يف  تأسيســها  منــذ  أبوظبــي 

2007 بتمكــن ودعــم صناعــة اإلعــالم 
ــة أشــكالها  ــة بكاف والصناعــات اإلبداعي
النــاجت  يف  إيجابــي  بشــكل  لإلســهام 
خــالل  مــن  وذلــك  لإلمــارة،  احمللــي 
تطويــر وإداراة مبــادرات متميــزة نقــوم 
مــن خاللهــا بتحقيــق رؤيتنــا الراميــة إلــى 
االرتقــاء بصناعــة إعالميــة إلــى مســتوى 
ــال يف حتقيــق  عاملــي لتســاهم بشــكل فّع
االقتصاديــة  أبوظبــي  إمــارة  أهــداف 

والثقافيــة. واالجتماعيــة 

املنطقــة  هيئــة  مظلــة  حتــت  وتنــدرج 
 ،twofour54 مــن  كل  اإلعالميــة 
املبدعــن،  ووجهــة  اإلبــداع  حاضنــة 
وجلنــة أبوظبــي لألفــالم، والتــي تنفــرد 
بتقدميهــا أول برنامــج دولــي حتفيــزي 
تُعــد  والتــي  نيشــن،  وإميــج  لإلنتــاج، 
يف  الرائــدة  الترفيــه  شــركات  إحــدى 

العربــي. العالــم 

مــع  بالتعــاون  اســتطعنا،  بأننــا  ونفخــر 
تطويــر   ،twofour54 يف  شــركائنا 
بنيــة حتتيــة حيويــة اســتقطبت نخبــة مــن 
وشــركات  اإلعالميــة  املؤسســات  أبــرز 
اإلنتــاج الســينمائي عامليــة املســتوى إلــى 
أبوظبــي مثــل »ســوني« و »يونيفرســال« 
أخــرى  ومؤسســات  ســي«  بــي  و«بــي 
اقتصــاد  رفــد  يف  وســاهمت  عديــدة، 
اإلمــارة بنحــو 1 مليــار درهــم يف العــام 
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كذلــك جنحنــا يف اســتقطاب إنتاجــات 
ســينمائية وضعــت أبوظبــي علــى خارطــة 
فيلــم  مثــل  العامليــة  الســينما  صناعــة 
»حــرب  وفيلــم  والغضــب«  »الســرعة 
مــن  عــدد  إلــى  باإلضافــة  النجــوم«، 
اإلنتاجــات البوليووديــة مبــا فيهــا فيلــم 
»تايغــر زينــدا هــاي« لســلمان خــان الــذي 
العــام  يف  أبوظبــي  يف  تصويــره  جــري 
أبوظبــي  جلنــة  تقاريــر  وتفيــد   .2017
يتــم  درهــم   1 كل  بــأن مقابــل  لألفــالم 
التحفيــزي،  البرنامــج  يف  اســتثماره 
االقتصــاد  إلــى  درهــم   3.1 يضــاف 

احمللــي.

ويعكــس التطــّور الالفــت الــذي حققتــه 
وصــواب  جنــاح   ،twofour54
اســتراتيجية هيئــة املنطقــة اإلعالميــة، 
بيئــة  لتنميــة  عظيمــة  فرصــة  وميثــل 
وتعزيــز  اإلعــالم،  لصناعــة  مثاليــة 

املعرفــة وخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل 
تقضــي  كمــا  القطــاع،  يف  والوظائــف 
األفضــل  نكــون  بــأن  اســتراتيجيتنا 
ولهــذا  األفضــل،  اســتقطاب  أجــل  مــن 
ــى توفيــر وتطبيــق  ــا عل ســنواصل تركيزن
أنظمــة تتمتــع بالفعاليــة والشــفافية، وأن 
للمنطقــة،  املســتوى  عامليــة  بيئــة  نوفــر 
تنمــي ثقافــة اإلبــداع وتنهــض بصناعــة 
احملتــوى نحــو آفــاق أرحــب وأكثــر تقدماً.

االســتثمار  مفهومــي  بــن  فــرق  هنــاك 
اإلعامــي واالســتثمار يف اإلعــام، حيــث 
إن املفهــوم األول خــاص بالشــركات التــي 
فيمــا  االســتثمارية،  أنشــطتها  تباشــر 
ارتباطــًا  األكثــر  هــو  اآلخــر  املفهــوم  أن 
بيئــة  لتطويــر  احلكومــات  بأجنــدة 
نظــرك،  وجهــة  مــن  ناجحــة،  إعاميــة 
معرفــة  يضمــن  بينهمــا  الربــط  هــل 
الهيئــة  أن  أم  املســتثمر،  احتياجــات 
التســهيات  بتقــدمي  فقــط  تكتفــي 

ألعمالهــم؟ املســتثمرين  ملزاولــة 
االســتثمار  بــن   twofour54 جتمــع 
اإلعــالم،  يف  واالســتثمار  اإلعالمــي 
القطــاع  تطويــر  يف  يســاعد  مــا  وهــو 
فمــن  مســتدامة.  بصــورة  اإلعالمــي 
متتلــك  اإلعالمــي،  االســتثمار  ناحيــة 
اســتثمارات  اليــوم   twofour54
رؤوس  توّظــف  شــركًة   12 يف  مباشــرة 
ضمــن  واعــدة  مشــروعات  يف  أموالهــا 
هــذه  وتتخــذ جميــع  الرقمــي.  القطــاع 
مقــراً   twofour54 مــن  الشــركات 
لهــا، كمــا تنشــط يف عــدد مــن القطاعــات 
املزدهــرة مبــا فيهــا التجــارة اإللكترونيــة 
والتعليــم اإللكترونــي وتكنولوجيــا الــذكاء 
اإللكترونيــة.  واأللعــاب  االصطناعــي 
وقــد حلّــت twofour54 يف 2017 يف 
املرتبــة العاشــرة ضمــن قائمــة أكثــر 50 
نشــطاً يف املنطقــة الصــادرة  مســتثمراً 
الشــرق األوســط. عــن مجلّــة فوربــس 
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ومــن بــن هــذه الشــركات التــي نســتثمر 
اإللكترونيــة  األلعــاب  منصــة  فيهــا 
الناشــئة »يونيهــوغ«، وشــركة »ناراتيفــا«، 
وهــي شــركة تكنولوجيــة تســتخدم الــذكاء 
إلــى  البيانــات  لترجمــة  االصطناعــي 
إلــى  باإلضافــة  الفهــم.  ســهل  محتــوى 
ســيلك روود إميجــز وممزورلــد، وفالفــل 
وتــي- أريبيــا،  وبــوب  وجواكــر،  غيمــز، 

بريــك ميديــا، أخطبــوط، وذا الكشــري 
كلوزيــت. 

أمــا مــن ناحيــة االســتثمار يف اإلعــالم، 
فــإن خيــر مثــال علــى ذلــك هــو تطويــر 

بنيــة حتتيــة حتتضــن شــركات اإلعــالم 
وتشــجعهم  وأحجامهــا  أنواعهــا  بكافــة 
علــى التعــاون واالبتــكار واإلبــداع، وتضــم 
مــن أفضــل  املنطقــة اإلعالميــة بعضــاً 
العربــي  العالــم  يف  ناشــئة  شــركة   100
وفقــاً ملجلــة فوربس الشــرق األوســط مثل 
ذا الكشــري كلوزيــت، وممزورلــد، وفالفــل 
غيمــز، وملســة، ووشــمن، وكولكشــينير.

 twofour54 فضــاًل عــن ذلــك، تســتثمر
يف قطــاع الشــركات الناشــئة بشــكل غيــر 
مباشــر عبــر برامــج مســّرعات اإلعــالم 
الــذي  البــز«،   6 »فــالت  مثــل  الرقمــي 

 twofour54 انطلقــت أعمالهــا يف
بالذكــر  ويجــدر   ،2014 عــام  منــذ 
بــأن »يونيهــوغ« كانــت ضمــن الدفعــة 
األولــى مــن الشــركات الناشــئة التــي 
مت إطالقهــا يف املرحلــة األولــى مــن 

ــز«. ــالت 6 الب ــج »ف برنام

وحتديثــات  مراجعــة  هنــاك  هــل 
ملواكبــة  املطبقــة  والقوانــن  لألنظمــة 
االســتثمارية  الشــركات  احتياجــات 
وكيــف  الهيئــة،  مظلــة  حتــت  العاملــة 
جــذب  يف  التشــريعات  تلــك  تســاهم 
املســتثمرين ال ســيما الشــركات األجنبية 
مــا  أو  عوائــق  وجــود  ترغــب يف  ال  التــي 

احمللــي؟ الكفيــل  بـ«شــرط  يعــرف 
وال  حــرة  منطقــة   twofour54 إن 
يحتــاج ممارســة العمــل فيهــا إلــى كفيــل، 
وهو ما يســهل عملية تأســيس الشــركات 
فيهــا. وتضمــن األنظمــة والقوانــن التــي 
اإلعالميــة  املنطقــة  هيئــة  وضعتهــا 

اإلمارات تحتل مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً عالميًا 

نجاح »twofour54« باألرقام:
 470 شركة إعالمية محلية وإقليمية وعالمية و4 آالف خبير 

من مختلف دول العالم وما يربو على 600 موظف مستقل
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شخصية العدد



 twofour54 أبوظبــي واملطبقــة يف_
حقــوق الشــركات، وتصبــو إلــى تطويــر 
أعمالهــم، كمــا تقــدم الهيئــة التوجيهــات 
واإلرشــادات املتعلقــة باحملتــوى للجهــات 

ــل.  ــا بالعم املرخــص له

إمــارة  يف  العمــل  ملزايــا  تروجــون  كيــف 
أبوظبــي علــى الصعيــد العاملــي، هــل هنــاك 
حمات ترويجية منتظمة يف دول العالم« 
أم يتــم الترويــج مــن خــال ســفارات الدولــة 

والبعثــات يف الــدول األجنبيــة؟
بالترويــج  نقــوم  احلــال  بطبيعــة 
يف  للعمــل  العامليــة  الشــركات  جلــذب 
ســواء  أبوظبــي،  ومــن   twofour54
مباشــرة مــن خــالل حمــالت تســويقية أو 

والبعثــات. الســفارات  خــالل  مــن 

للترويــج  الطــرق  أفضــل  مــن  ولعــلَّ 
ألبوظبــي هــي تواجــد الشــركات العامليــة 
وعملهــا يف أبوظبــي، فهــي خيــر ســفير 
لنــا إذ ميكنهــا أن تــروي قصــص جناحهــا 
لشــركات أخــرى مــن دولهــا فتشــجعهم 
تقــدم  فمثــاًل  خطواتهــم.  اتبــاع  علــى 
»ســي إن إن« برامــج عامليــة مــن أبوظبــي، 
باإلمــارة  العاملــي  الوعــي  ترفــع  فهــي 
ــا،  ــات املتوافــرة هن وبالقــدرات واإلمكاني
كمــا أن اســتقطاب األفــالم الســينمائية 
الضخمــة للتصويــر يف اإلمــارات تــروج 
بشــكل غيــر مباشــر ألبوظبــي كمدينــة 

واألعمــال. للســياح  مرحبــة 

مــا عــدد االتفاقيــات التــي وقعتهــا الهيئــة 
مــع مؤسســات محليــة وإقليميــة لتعزيــز 
وعامليــة  إقليميــة  كوجهــة  اإلمــارة  دور 

اإلعاميــة؟ لاســتثمارات 
مت توقيــع العديــد مــن االتفاقيــة احملليــة 
واإلقليميــة لتعزيــز دور اإلمــارة كوجهــة 
احملتــوى  لصنــاع  وعامليــة  إقليميــة 
مــدى  علــى  واإلعالمــي  اإلبداعــي 
وأحدثهــا  األخيــرة،  التســع  الســنوات 
وتلفزيــون  إذاعــة  جهــاز  مــع  اتفاقيــة 
ــى دعــم ودفــع  ــي تهــدف إل ــج« والت اخللي
عجلــة منــو صناعــة اإلعــالم باملنطقــة 

وتطويــر  صقــل  إلــى  إلــى  باإلضافــة 
اإلعالميــة.   املهــارات 

حتــت  تعمــل  التــي  الشــركات  عــدد  كــم 
مظلــة هيئــة املنطقــة اإلعاميــة بصفــة 
األجنبيــة  الشــركات  عــدد  وكــم  عامــة، 

الوطنيــة؟ الشــركات  مقابــل 
حتتضــن twofour54 اليــوم مــا يزيــد 
علــى 470 شــركة إعالميــة يعمــل لديهــا 
ــف أنحــاء  ــر مــن مختل نحــو 4 آالف خبي
العالــم، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 600 
ــى جنــاح  ــدّل عل موظــف مســتقل، ممــا ي
أعمالنــا  منــوذج  وكفــاءة  اســتراتيجيتنا 
مــع  التعــاون  مبــدأ  إلــى  يســتند  الــذي 
وتطويــر  منــو  يف  يســاهمون  شــركاء 

يــوم. اإلبداعيــة كل  الصناعــات 

 twofour54 وتأتي الشركات العاملة يف
مــن الغــرب مــن الواليــات املتحــدة وكنــدا، 
وفرنســا  كبريطانيــا  بأوروبــا  ومــروراً 
وروســيا، ومــن مختلــف الــدول العربيــة يف 
الشــرق األوســط، وحتــى الشــرق مــن الهند 

ــا. والصــن وكوري
املواطنــة  املواهــب  الهيئــة  تشــجع  كيــف 

اإلعــام؟ ملجــاالت  التوجــه  علــى 
هــو  االســتراتيجية  أهدافنــا  أحــد  إن 
ــال  ــق األعم ــة وخل ــة املواهــب احمللي تنمي
ومــن  اإلبداعيــة،  الصناعــات  يف  لهــم 
هــذا املنطلــق نعمــل كحلقــة وصــل بــن 
شــركات التدريــب اإلعالمــي واجلهــات 

أبوظبــي. إمــارة  يف  احلكوميــة 

كمــا تتيــح لنــا عالقاتنــا االســتراتيجية 
العامليــن  املدربــن  مــن  مجموعــة  مــع 
صناعــة  يف  والقــادة  واالستشــارين 
يف  تدريبيــة  دورات  تقــدمي  اإلعــالم، 
التلفزيــون،  مثــل  مختلفــة،  مجــاالت 
واإلعــالم الرقمــي، والرســوم املتحركــة، 
واأللعــاب  البصريــة  والتصاميــم 

الكثيــر. وغيرهــا  اإللكترونيــة 

علــى  التدريبيــة  برامجنــا  تقتصــر  وال 
احملترفــن،  األشــخاص  اســتضافة 

صممــت  برامــج  أيضــاً  نوفــر  بــل 
الثانويــة  املــدارس  لطــالب  خصيصــاً 
إطــار  يف  وذلــك  اجلامعيــن،  والطلبــة 
اإلبداعيــة  الطاقــات  لتمكــن  جهودنــا 
اإلمــارات،  دولــة  يف  املســتقبل  لشــباب 
الكفــاءات  مــن  القــادم  اجليــل  وتأهيــل 
وابتــكار  اإلعــالم  قطــاع  يف  اإلماراتيــة 
احملتــوى. والــى االن، أجنــز 77 متدربــاً 
ومتدّربــة برنامجــاً تدريبيــاً مــن خــالل 
فــرص  علــى  twofour54، وحصلــوا 
ــة  ــدى 18 مــن الشــركات املرخّص عمــل ل
أن  ســي  مثــل  اإلعالميــة  املنطقــة  يف 
أن، وكارتــون نتــورك، وبدايــة لإلعــالم، 

نيشــن. وإميــج  موكســي،  وبرانــد 

الفرصــة  إتاحــة  علــى  نحــرص  كذلــك 
يف  للتدريــب  الناشــئة  املواهــب  أمــام 
كبــرى اإلنتاجــات اإلعالميــة التــي يتــم 
متكنــت  حيــث  أبوظبــي،  يف  تصويرهــا 
خمــس مواهــب إماراتيــة مــن التدريــب 
مــع طاقــم تصويــر فيلــم »حــرب النجــوم« 
وهــي  اإلمــارة  يف  تصويــره  مت  والــذي 
الفرصــة الذهبيــة للتعلــم مــن كبــار صنــاع 

العالــم. الســينما يف 

ال شــك يف أن مجــال اإلعــام هــو مجــال 
هــي  مــا  واالبتــكار،  اإلبــداع  علــى  قائــم 
املبــادرات التــي تقدمهــا لتعزيــز وتنميــة 
يف  العاملــن  بــن  االبتــكاري  احلــس 

النطــاق؟
األفــكار  تبــادل  علــى  دومــاً  نحــرص 
وتنميتهــا مــن خــالل إقامــة ورش عمــل 
احلــس  تطويــر  تنميــة  إلــى  تهــدف 
جتــارب  علــى  واالطــالع  اإلبداعــي 
عامليــة ومناقشــتها، ومــن ثــم التعلــم منهــا 
ســوياً. فمثــاًل يســتفيد أعضــاء »املختبــر 
 ،twofour54لـــ التابــع  اإلبداعــي« 
والبالــغ عددهــم 10 آالف شــاب وفتــاة من 
الدعــم الفنــي والتقنــي والــذي يســاعدهم 
أو  اخلاصــة،  مشــاريعهم  إطــالق  يف 
يتيــح لهــم فــرص املشــاركة كمتطوعــن 
يف اإلنتاجــات التلفزيونيــة والســينمائية 
إلــى   twofour54 اســتقطبتها  التــي 

 twofour5410 آالف شاب وفتاة من حول اإلمارات أعضاء في »المختبر اإلبداعي« التابع لـ 
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ــب مــع  ــى جن ــاً إل ــي، أو العمــل جنب أبوظب
مهنيــن محترفــن يف صناعــة اإلعــالم.

ــة  ــادرات احليوي ــى املب هــذا باإلضافــة إل
التــي نطلقهــا والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء 
مجتمــع  وتشــجيع  اإلبداعــي  باحلــس 
محتــوى  ابتــكار  علــى   twofour54
يف  أطلقنــا  فمثــاًل  ســام،  غــرض  ذات 
بالتعــاون  املاضــي  أكتوبــر  شــهر  نهايــة 
مــع املجلــس الوطنــي لإلعــالم، »مســابقة 
بهــدف  اخليــر«،  أجــل  مــن  مبدعــن 

تعزيــز ودعــم مبــادرة »عــام اخليــر« التــي 
أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
الدولــة  رئيــس  نهيــان،  آل  زايــد  بــن 
»حفظــه اهلل«، وتأتــي املســابقة متاشــياً 
ملســار  االســتراتيجية  املبــادرات  مــع 
اإلعــالم يف »عــام اخليــر«، وتســتهدف 
فئــة الشــباب مــن املواطنــن واملقيمــن 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف 
خلــق  يف  اإلبداعيــة  طاقاتهــم  لتحفيــز 
يعتمــد  ثــري  مرئــي  إعالمــي  محتــوى 
خــالل  مــن  العاطفــي،  التحفيــز  علــى 
إنتــاج أفــكار وأعمــال فنيــة إبداعيــة ذات 
رســالة إيجابيــة تخــدم وتعكــس أهــداف 

»عــام اخليــر«. مبــادرة 

 « كمــا أطلقنــا  مســابقة حتــت عنــوان 
أبوظبــي بــكل فخــر« وذلــك بالتعــاون مــع 
والتــي  زايــد  وجامعــة  أبوظبــي  موانــئ 

يتنافــس الفنانــون اإلماراتيــون الشــباب 
مــن خاللهــا علــى تصميم لوحــات وأعمال 
ملســتقبل  رؤيتهــم  مــن  مســتوحاة  فنيــة 
أبوظبــي، لتعــرض األعمــال الفائــزة أمــام 
مئــات اآلالف مــن زّوار أبوظبــي خــالل 

موســم الســياحة البحريــة.

حملــٍة  إعطــاء  املســابقة  وتهــدف 
تصــوره  كمــا  أبوظبــي  مســتقبل  عــن 
ــا  ــة الشــابة يف أعماله املواهــب اإلماراتي

اإلبداعيــة. 

اإلعاميــة  املنطقــة  هيئــة  تقــدم  هــل 
األعمــال؟ لــرواد  الدعــم 

اإلعالميــة  املنطقــة  هيئــة  تتولــى 
مســؤولية اإلشــراف علــى كافــة مجــاالت 
 ،twofour54 التنظيــم والترخيــص يف
ــة  ــح التنظيمي ــر اللوائ مبــا يف ذلــك تطوي

مهمتنا.. تطوير 
محتوى إعالمي 
عربي  مميز بأياٍد 

عربية موجه ألكثر من 
300 مليون ناطق 

باللغة العربية 
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شخصية العدد



واإلجــراءات  والسياســات  والتعليمــات 
اخلاصــة باملنطقــة وضمــان التقّيــد بهــا، 
وتســجيل وترخيــص الشــركات والفــروع 
)املوظفــن  الفرديــة  الرخــص  ومالكــي 
التوجيهــات  وتقــدمي  املســتقلن( 
واإلرشــادات املتعلقــة باحملتــوى للجهــات 

املنطقــة. بالعمــل يف  لهــا  املرخــص 

يف  األعمــال  رّواد  أن  يعنــي  وهــذا 
أن  ميكنهــم  اإلبداعيــة  الصناعــات 
يأسســوا شــركاتهم، مهمــا كان حجمهــا، 
بنموهــم  وتهتــم  حتتضنهــم  بيئــة  يف 
 twofour54 ففــي  وازدهارهــم، 
ميكــن لصنــاع الســينما ومنتجــي أفــالم 
األلعــاب  ومصممــي  املتحركــة  الرســوم 
احملتــوى  صناعــة  ورّواد  اإللكترونيــة 
الرقمــي والناشــرين والُكّتــاب وشــركات 

اإلعــالم وغيرهــم، مــن االســتفادة 
مــن منظومــة عمــل متناســقة، ومــن 
بيئــة تتمتــع بشــبكة متكاملــة مــن 
واخلبــرات  والتســهيالت  املرافــق 

. ملتخّصصــة ا

كمــا طرحــت الهيئــة مجموعــة مــن 
احللــول املوجهــة لــرّواد األعمــال 
بــدء  يف  مســاعدتهم  بهــدف 
مشــاريعهم بتكلفــة مخفضــة، ومــن 
أهــم هــذه احللــول يأتــي برنامــج 
رّواد األعمــال والــذي تقــوم الهيئــة 
رخــص  بإصــدار  خاللــه  مــن 
الفئــة  لهــذه  إعالميــة  جتاريــة 
احلاجــة  دون  ســنة  ملــدة  املميــزة 
مكتبيــة،  مســاحة  الســتئجار 
املواهــب  دعــم  بهــدف  وذلــك 
فتــرة  خــالل  الشــابة  الوطنيــة 
التأســيس والتــي تشــكل املرحلــة 
األهــم واألصعــب يف رحلــة جنــاح 

الناشــئة. الشــركات 

إقامــة  مفهــوم  أن  تــرون  هــل 
دولــة  يف  لإلعــام  حــرة  منطقــة 
حــرة  مناطــق  ضمــن  اإلمــارات 
مفهومــًا  أصبــح  هــل  متخّصصــة، 
إيجابيــًا يســاهم يف تشــجيع بيئــة 

الشــرق  يف  احلــرة  املناطــق  مــن  عــدد 
احلــرة  املناطــق  وتســتقطب  األوســط، 
االســتثمارات األجنبية املباشــرة والكوادر 
البشــرية واملهــارات، ممــا  يحفــز التدفــق 
التجــاري والنمــو االقتصــادي باإلضافــة 

إلــى نقــل املعرفــة. 

احلــرة  املناطــق  تخصــص  وبســبب 
فهنــاك  معينــة،  وأنشــطة  بقطاعــات 
تكامــل بينهــا ممــا يوفــر خيــارات عديــدة 
للمســتثمر، ويحفــز اإلبــداع يف مختلــف 
اإلمــارات  دولــة  اســم  ويرفــع  املياديــن، 
اخلارطــة  علــى  موقعهــا  ويعــّزز  عاليــاً 

العامليــة. االســتثمارية 

يف  نختــص   twofour54 يف  ونحــن 
قطــاع اإلعــالم بكافــة أشــكاله وجميــع 
مــن  املنطقــة  يف  الشــركات 
يخلــق  ممــا  القطــاع  هــذا 
مجتمــع إعالمــي فريــد ميكــن 
أفــراده مــن التعــاون البتــكار 
محتــوى إبداعــي ذا مســتوى 

عاملــي.
اهتمامــاً  نولــي  أننــا  كمــا 
محتــوى  لتطويــر  خاصــاً 
املســتوى  مميــز  عربــي  
إلــى  ليتوّجــه  عربيــة  وبأيــٍد 
مليــون   300 مــن  أكثــر 
هنــاك  اللغــة.  بهــذه  ناطــق 
ــب  ــرض والطل ــن الع فجــوة ب
وخاصــة يف احملتــوى الرقمــي 
أبرمنــا  ولهــذا  العربــي. 
لتعزيــز  متعــّددة  شــراكات 
العربــي،  احملتــوى  إنتــاج 
مبــا يف ذلــك مــع اثنــن مــن 
ــد  ــو عن ــرز منصــات الفيدي أب
العربــي،  العالــم  يف  الطلــب 
كمــا  وســينموز.  اســتكانة 
ــك ســتوديوز  شــاركنا مــع بلين
يف  إنتــاج  منشــأة  إلنشــاء 
وإنتــاج   twofour54
النســخة العربيــة مــن »قطــار 
دان«.  الســائق  حكايــات 
هــذا  مــن  ســابق  وقــت  ويف 

؟ ر ســتثما ال ا
تعتبــر املناطــق احلــرة ركيــزة أساســية 
وخاصــة  املنطقــة  دول  القتصــادات 
اإلمــارات والتــي حتتضــن بنجــاح أكثــر 

االقتصاد اإلماراتي ضمن 
أفضل 15 اقتصاداً في 

العالم

لجنة أبوظبي لألفالم 
تنفرد بتقديم أّول  برنامج 

دولي تحفيزي لإلنتاج
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التــي  ناراتيفــا،  يف  اســتثمرنا  العــام، 
الــذكاء  علــى  معتمــداً  تطبيقــاً  متتلــك 
إلــى  البيانــات  ويترجــم  االصطناعــي 
هــذا  العربيــة.  باللغــة  وصفــي  ســرد 
باإلضافــة إلــى كل املسلســالت واألفــالم 
والبرامــج العربيــة التــي يتــم تصويرهــا 
يف أبوظبــي مبــا فيهــا »افتــح يــا سمســم« 
الــذي عــاد إلــى شاشــاتنا بعــد توقــف 
اســتمر تقريبــاً ثالثــة عقــود مــن الزمــن.

علــى  إيجابيــة  مببــادرات  الهيئــة  قامــت 
أفــام عامليــة مت  كإنتــاج  العاملــي  الصعيــد 
تصويــر الكثيــر مــن مشــاهدها علــى أرض 
إمــارة أبوظبــي، مــا هــي العوائــد علــى صعيــد 

اإلمــارة؟
اســتقطاب  مــن  فوائــد  ثــالث  هنــاك 
إنتاجــات ســينمائية عامليــة إلــى أبوظبــي، 
االقتصاديــة  الفائــدة  هــي  األولــى 
املباشــرة، إذ أن هــذه اإلنتاجــات تخصص 
ميزانيــات ضخمــة تصــرف علــى خدمــات 
يف أبوظبــي، وكمــا ذكــرت ســابقاً فمقابــل 
كل 1 درهــم يتــم اســتثماره يف البرنامــج 
إلــى  درهــم   3.1 يضــاف  التحفيــزي، 

ــة هــي  ــدة الثاني ــي. الفائ االقتصــاد احملل
تدريــب الكــوادر البشــرية املواطنــة مــن 
ــار  خــالل الفــرص املتاحــة للعمــل مــع كب
املنتجــن علــى هــذه األعمــال، وبالتالــي 
متكــن هــذه املواهــب ونقــل املعرفــة لهــا 
أمــا  مســتدام.  إعــالم  قطــاع  لتطويــر 
الفائــدة الثالثــة فهــي أن تصويــر هــذه 
اإلنتاجــات يف أبوظبــي ســترفع الوعــي 
باإلمــارة كوجهــة ســياحية ووجهــة أعمال.
إعالميــة  أعمــال  متويــل  يكــون  عــادة 
اإلنتــاج  شــركات  إمــام  عقبــة  ضخمــة 
اإلعالمــي، هــل الهيئــة تقــدم مبــادرات 
إعالميــة  مشــاريع  ومتويــل  لدعــم 

مظلتهــا؟ حتــت  العاملــة  للشــركات 
اإلعالميــة  املنطقــة  هيئــة  دور  ينصــب 
يف وضــع إمــارة أبوظبــي علــى خارطــة 
مــن  نوفــره  مبــا  اإلعالميــة  الصناعــة 
وتســهيالت  تصويــر  ومواقــع  خدمــات 
أهــم  مــن  تعتبــر  والتــي  لوجســتية 
تطلعــات منتجــي األفــالم، كذلــك نشــدد 
ــم  ــة التعــاون والتواصــل الدائ ــى أهمي عل
يف  احملليــة  اجلهــات  يف  الزمــالء  مــع 
أتقــدم  أن  أود  وهنــا  أبوظبــي،  إمــارة 

ــى التســهيالت  ــل عل لهــم بالشــكر اجلزي
خاللهــم  مــن  جنــده  الــذي  والتعــاون 
مواقــع  يف  التصويــر  أعمــال  لتســهيل 
املنتجــن  احتياجــات  وتوفيــر  أبوظبــي 
لتصويــر  اإلمــارات  يختــارون  الذيــن 

إنتاجاتهــم.

ونقــوم مــن خــالل جلنــة أبوظبــي لألفــالم 
ــزي  ــي حتفي بتقــدمي أســخى برنامــج دول
لإلنتــاج، إذ نوفــر  اســترداد نقــدي بنســبة 
30% علــى اإلنتاجــات بكافــة أنواعهــا، 
درامــا  أو  طويلــة  أفــالم  كانــت  ســواء 
تلفزيونيــة أو دعايــات أو برامــج تلفزيونية 
وبرامــج  احليــاة  أســلوب  برامــج  مثــل 
الواقــع وبرامــج األلعــاب وبرامــج الترفيــه 
ــن اســتخدام احلســم   ــا ميك ــا، كم وغيره
النقــدي علــى أعمــال مــا بعــد اإلنتــاج 
وخدمــات  الرقمــي  احملتــوى  وخدمــات 
املؤثــرات البصريــة للمشــاريع التــي يتــم 
تصويرهــا داخــل أبوظبــي أو خارجهــا.

خدمــات  نقــدم  ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
املناســبة،  التصويــر  مواقــع  إيجــاد  

»twofour54« مقر للعديد من الشركات التي تستثمر في قطاعات التجارة اإللكترونية 
والتعليم اإللكتروني وتكنولوجيا الذكاء االصطناعي واأللعاب اإللكترونية. 
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علــى  احلصــول  إجــراءات  وتســهيل 
ــر والتأشــيرات واملوافقــات  أذون التصوي
اجلمــارك،  وتخليــص  الســيناريو  علــى 
إيجــاد  يف  املســاعدة  إلــى  باإلضافــة 

احملليــن. العمــل  طواقــم 

ومنشــآت  مبانــي  لنقــل  هنــاك مخطــط 
الهيئــة جلزيــرة يــاس، مــا هي دالالت تلك 
علــى  اإليجابيــة  العوائــد  ومــا  اخلطــوة، 
الشــركات العاملــة حتــت مظلــة الهيئــة، 

وهــل ســتضيف مســاحات جديــدة؟
تتلخــص مهمتنــا يف مواصلــة أن تكــون 
إقليميــاً  الرائــد  املركــز   twofour54
لصناعــة احملتــوى اإلعالمــي وحاضنــة 
تنويــع  جهــود  يف  واملســاهمة  اإلبــداع، 
منــوه.  عجلــة  ودفــع  أبوظبــي  اقتصــاد 
وتتلخــص األســباب الرئيســة التــي تقــف 
جديــد  مقــر  إلــى  انتقالنــا  خطــة  وراء 
يف جزيــرة يــاس يف أن تطلعاتنــا اليــوم 
يحتــاج  إذ  جناحاتنــا،  تتجــاوز  باتــت 
املســاحات  مــن  مزيــد  إلــى  شــركاؤنا 
واملرافــق لدعــم منــو أعمالهــم، فضــاًل 
عــن حاجتهــم إلــى مجتمــع جتمعــه شــبكة 
مــن املبانــي املترابطــة يتيــح لهــم التعــاون 

يبتكــروا ويبدعــوا. لكــي 

وأدركنــا  شــركائنا  إلــى  اســتمعنا  لقــد 
أن الطمــوح االســتراتيجي يتطلــب منــا 
وتوســيع  ومنشــآتنا  مرافقنــا  ترقيــة 
ســنعمل  فإننــا  وعليــه،  العمــل.  بيئــة 
علــى متكــن شــركائنا مــن العمــل ســوية 
إلــى  البعــض،  بعضهــم  مــع  والتعــاون 
جانــب تســهيل وتوفيــر كل مــا يلــزم لدفــع 
عجلــة منــو هــذا املركــز العاملــي لإلعــالم 

املنطقــة. يف  والترفيــه 
مقرنــا اجلديــد يف جزيــرة يــاس ســيزيد 
مــع  بنســبة 30%،  االســتيعابية  طاقتنــا 
املســتقبل  مســاحتنا يف  زيــادة  إمكانيــة 
إلــى 5 مــرات ضعــف مســاحتنا احلاليــة.

وألنــه ســيكون ضمــن مشــروع »جنــوب 

يــاس« والــذي يتميــز بقربــه مــن »يــاس 
التــي  البحريــة  الوجهــة  وهــو  بــاي«، 
والفعاليــات  الترفيــه  بــن  ســتجمع 
املجمــع  »ريسيدنســز«،  ومــن  والثقافــة، 

املتكامــل.  الســكني 

التصميــم  نختــار  أن  بصــدد  نحــن 
مــع  املشــاورات  وبــدء  الهندســي 
يكــون  أن  بغــرض  احلاليــن  شــركائنا 
موقعنــا املســتقبلي مثاليــاً الحتياجاتهــم 
بــدء  ونتوقــع  والزدهارهــم،  املســتقبلية 

قريبــا.  احلفريــة  األعمــال 

الشــيخ  الســمو  صاحــب  اعتمــد  كمــا 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
املســلحة رئيــس املجلــس التنفيذي إلمارة 
اســتوديوهات  مدينــة  إنشــاء  أبوظبــي، 
وهــي  زايــد  مينــاء  يف   twofour54
لتحويــل  مشــروع جتديــدي  مــن  جــزءاً 
مســاحة  إلــى  زايــد«  »مينــاء  منطقــة 

واإلعالمــي. اإلبداعــي  لإلنتــاج 

اســتديوهات  مدينــة  ســتقدم  
باقــة  زايــد  مينــاء  يف    twofour54
ومواقــع  املرافــق  أفضــل  مــن  متنوعــة 
واســتوديوهات  اخلارجــي  التصويــر 
ــاج التلفزيونــي والســينمائي، ويأتــي  اإلنت
ــذي  ــت ال ــاب النجــاح الآلف ــك يف أعق ذل
أحرزتــه أبوظبــي يف اســتقطاب كوكبــة 
مــن أشــهر شــركات اإلنتــاج التلفزيونــي 
وبوليــوود  هوليــوود  مــن  والســينمائي 

العربــي. والعالــم 

التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  تتولــن 
جلــذب  تهــدف  حكوميــة  لهيئــة 
االســتثمارات اإلعاميــة إلمــارة أبوظبــي، 
املــرأة  متكــن  سياســات  جنحــت  كيــف 
الرســالة  ومــا  قائــل،  أعــوام  غضــون  يف 
الرشــيدة  اإلمــارة  قيــادة  توجههــا  التــي 
»حفظهــا اهلل تعالــى« مــن تعزيــز مشــاركة 

املــرأة يف مجــاالت األعمــال ودعــم مســيرة 
حصادهــا؟ آتــت  وهــل  التنميــة، 

تعتبــر  دولــة اإلمــارات من الــدول العربية 
وإعطائهــا  املــرأة  متكــن  يف  الرائــدة 
الرجــل  أخيهــا  مــع  الكاملــة  الفرصــة 
لدفــع عجلــة التنميــة والتقــدم، حيــث إن 
ــة  ــرأة اإلماراتي ــا يف امل ــادة العلي ــة القي ثق
ــز مشــجع  ــاً وحاف ــا جميع هــي شــرف لن
لنــا للعمــل والعطــاء. ويكمــن النجــاح مــن 
وجهــة نظــري يف اســتخدام ذلــك الدعــم 
الــذي توليــه القيــادة العليــا لنــا للبحــث 
وحتمــل  واالبتــكار  اإلبــداع  عــن  دائمــاً 
املســؤولية كاملــة والتــي مــن شــأنها أن 
تضمــن التميــز الــذي تدعــو لــه قيادتنــا.

ــى عاتقــي  ــر مســؤولية تقــع عل ــلَّ أكب ولع
بســبب هــذه الثقــة هــي املســؤولية بــأن 
أحتلــى بصفــات املســؤول القــدوة لعلــي 
أشــجع نســاء وطنــي ألن يســعن لتحقيــق 
علــى  ويأتــي  وطموحاتهــن،  أحالمهــن 
أعلــى قائمــة أولوياتــي متكــن األجيــال 
ليكملــوا  النســاء،  وخاصــة  القادمــة، 

مســيرة التقــدم ويرتقــوا بهــا.

مــرمي  ســعادة  تــود  التــي  الرســالة  مــا 
الالئــي  للمواطنــات  توجيههــا  املهيــري 
يرغــن يف خــوض غمــار العمــل وحتمــل 

املســؤولية؟
تغتنــم  أن  اإلماراتيــة  املواطنــة  أنصــح 
الفــرص التــي أتاحتهــا لهــا الدولــة، والتي 
يف  فقــط  ليــس  البــروز  مــن  ســتمكنها 
الوطــن العربــي بــل أن تبــرز وتتميــز يف 
العالــم أجمــع، ولذلــك أنصــح ســيدات 
الدولــة  دعــم  مــن  باالســتفادة  الوطــن 
الالمحــدود فقــد ســخرت قيــادة الدولــة 
واملنشــآت  املرافــق  أفضــل  احلكيمــة 
التعليميــة والــدورات والبرامــج التدريبيــة 
ــرأة  ــى دور امل ــن. وال يوجــد ســقف عل له
يف  فاملــرأة  مجتمعهــا،  يف  اإلماراتيــة 
وتصــل  املهــن  جميــع  تشــغل  اإلمــارات 
إلــى أعلــى املناصــب، وال شــيء ميكــن أن 

يقــف ضــد طموحهــا غيرهــا هــي.

أفالم »حرب النجوم« و«السرعة والغضب« وضعت أبوظبي على خارطة صناعة 
السينما العالمية
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 twofour54تشغل سعادة مرمي عيد املهيري منصب الرئيس التنفيذي لكل من هيئة املنطقة اإلعامية - أبوظبي و
املنطقــة احلــرة الرائــدة لإلعــام يف أبوظبــي. وينــدرج حتــت مســؤولياتها إدارة وتطويــر الرؤيــة االســتراتيجية للهيئــة، 
التــي تهــدف إلــى بنــاء صناعــة إعاميــة مســتدامة تســاهم يف تعزيــز املشــهد الثقــايف والتنميــة االقتصاديــة لإلمــارة، وجعــل 
أبوظبــي مركــزًا إقليميــًا رائــدًا يف مجــال اإلعــام. وبصفتهــا رئيســًا تنفيذيــًا لـــtwofour54، فإنهــا تقــوم بــدور رائــد يف 
تعزيــز أواصــر التعــاون بــن املؤسســات احلكوميــة والقطــاع اخلــاص، وتقويــة الشــراكات بــن القطاعــن يف مجــال اإلعــام 

حــول العالــم، مبــا يلبــي احتياجــات ســوق الشــرق األوســط املتنامــي.

وتشــغل ســعادة مــرمي املهيــري منصــب مديــر عــام املكتــب اإلعامــي حلكومــة أبوظبــي، والــذي مت تأسيســه يف ديســمبر 
2017 للتنســيق مــع اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ووضــع وتنفيــذ السياســات واخلطــط اإلعاميــة للحكومــة احملليــة، 
كمــا تشــغل ســعادتها عضويــة مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي لإلعــام باإلضافــة إلــى عضويــة اللجنــة العليــا الســتضافة 
األوملبيــاد اخلــاص يف إمــارة أبوظبــي ، خــال العــام 2019. وتشــغل ســعادتها عضويــة جلنــة التنميــة االقتصاديــة، إحــدى 

جلــان املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي، باإلضافــة إلــى عضويتهــا يف جلنــة أبوظبــي لاســتثمار.

كمــا ســبق وشــغلت ســعادتها العديــد مــن املناصــب املرموقــة يف عــدد مــن املؤسســات الرائــدة بالدولــة، كــوزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي وشــركة الثريــا لاتصاالت.

حتمــل ســعادة مــرمي املهيــري شــهادة ماجســتير تنفيــذي عاملــي يف إدارة األعمــال مــن برنامــج  )TRIUM(، وهــي شــهادة 
لنــدن  وكليــة  نيويــورك  كليــة ســتيرن إلدارة األعمــال بجامعــة  هــي  تعليميــة معــًا،  ثــاث مؤسســات  مشــتركة متنحهــا 
لاقتصــاد والعلــوم السياســية، وكليــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال HEC Paris، باإلضافــة إلــى شــهادة املاجســتير 
يف الدراســات االســتراتيجية واألمنيــة مــن كليــة الدفــاع الوطنــي بأبوظبــي، وبكالوريــوس احملاســبة وإدارة األعمــال بتقديــر 

امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف مــن كليــات التقنيــة العليــا.

أكتوبر  232018
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اإلماراتيــة،  اســتثمارات  مجلــة  أعلنــت 
العربيــة  الشــخصيات  أســماء  قائمــة 
الفائــزة بجوائــز دورتهــا األولــى »ألفضــل 
قــادة األعمــال إبداعــاً يف العالــم العربــي 
للعــام 2017«، حيــث تعــد مبــادرة ســنوية 
حاجــة  ومتطلبــات  طروحــات  تلبــي 
اإلبــداع  مضامــن  لتعزيــز  األعمــال 
وحتقيــق النمــو املســتدام للمؤسســات، يف 
ظــل التحديــات املتناميــة التــي يشــهدها 
االقتصــاد العاملــي مــن أزمــات متتاليــة 
ورؤى  مفاهيــم  يف  هيكليــة  وحتــوالت 
ممارســة االســتثمارات واألعمــال، ومبــا 
يتواكــب والســير علــى درب اســتراتيجية 
االبتــكار التــي دشــنتها القيــادة الرشــيدة 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
ألهميــة  نظــراً  تعالــى«،  اهلل  »حفظهــا 
الطاقــات  حتفيــز  يف  االبــداع  سياســة 
اخلالقــة للمؤسســات، وشــركات القطــاع 
اخلــاص وكيانــات األعمــال االســتثمارية.

ســنوياً  متنــح  التــي  اجلائــزة  وتعــد 
لشــخصية عربيــة واحــدة مــن كل قطــاع، 
نوعهــا  مــن  األولــى  اجلائــزة  مبثابــة 
كونهــا  والعالــم،  العربيــة  املنطقــة  يف 
اإلبــداع  سياســات  توطيــد  تتضمــن 
وحتفيــز القــدرات والطاقــات االبداعيــة 
للمؤسســات الستشــراف املســتقبل مــن 
أوزانهــا  يف  تتبايــن  معاييــر   10 خــالل 
النســبية، وفقــاً لطبيعــة ومجريــات تطــور 
ــى حــدا، وممــا يعــزز  ومنــو كل قطــاع عل
املخيلــة اإلبداعيــة لقــادة األعمــال، والتــي 
ــى  ــاظ عل ــى احلف تنعكــس بالضــرورة عل
مؤشــرات النمــو املســتدام للمؤسســات.

نتائج القائمة - الشخصيات املكرمة
ســعادة  حصــل  فقــد  للقائمــة   ً ووفقــا 
بــن ســليم % رئيــس  / ســلطان أحمــد 
التنفيــذي  والرئيــس  اإلدارة،  مجلــس 
علــى  العامليــة،  دبــي  موانــئ  ملجموعــة 

جائــزة أفضــل شــخصية عربيــة إبداعيــة 
يف قطــاع املوانــئ البحريــة للعــام 2017، 
تطويــر  يف  كبيــر  بشــكل  ســاهم  حيــث 
ممــا  احلــرة  واملناطــق  املوانــئ  قطــاع 
النمــو  مســار  يف  كبيــر  بشــكل  اســهم 

اإلمــارات.  لدولــة  املتميــز 
مــن اإلمــارات ســعادة  كمــا فــاز ايضــاً 
العضــو  بوعميــم،  جمعــة  خميــس 
املنتــدب، والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة 
كأفضــل  القابضــة،  للمالحــة  اخلليــج 
قطــاع  يف  إبداعيــة  عربيــة  شــخصية 
بوعميــم،  ويعــد  البحريــة،  املالحــة 
شــخصية رياديــة وقياديــة متميــزة برعــت 
يف مواجهــة التحديــات وحققــت اجنازات 
كبيــرة يف تطويــر قطــاع املالحــة البحريــة 
قــاد  عاملــي،  نطــاق  علــي  اإلماراتيــة 
بوعميــم، بنجــاح متواصــل مســيرة شــركة 
واســتطاع  القابضــة  للمالحــة  اخلليــج 
تنفيــذ حتــوالت كبيــرة وجوهريــة، فضــاًل 
جديــدة  وأســواق  وجهــات  بلــوغ  علــى 
خــالل العــام 2017 وتطويــر العديــد مــن 
الشــراكات املثمــرة الدوليــة نتاجــاً لرؤيتــه 

املتفــردة. اإلبداعيــة 

االستثمارات البيئية 
اســتثمارات  مجلــة  إدارة  منحــت  كمــا 
ســعادة /  احمــد بــن عيســى الســركال % 
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة الســركال، 
جائــزة أفضــل شــخصية عربيــة إبداعيــة 
ــة،  نتاجــاً  عــن االســتثمار يف قطــاع البيئ
الســركال  مجموعــة  وبصمــة  لبصمتــه 
التاريخيــة  يف تطويــر حلــول بيئــة ملعاجلــة 
العديــد مــن املشــكالت البيئــة، وتطويــر 
تدويــر  عمليــات  يف  اإلبــداع  مضامــن 
دبــي،  إمــارة  يف  املســتخدمة  الزيــوت 
وتســخير كافــة اجلهــود لدعــم املمارســات 
املثلــى يف تطويــر االســتثمار يف البيئــة يف 
ــات  ــرؤى وتوجيه ــة ًل ــارات، تلبي ــة اإلم دول

القيــادة الرشــيدة للدولــة، حيــث ارتبــط 
ومضامــن  بطروحــات  البيئــي  القطــاع 
الشــركة  لتلــك  املجتمعيــة  املســؤولية 
العائليــة التــي تعــد أول كيــان اقتصــادي 
عائلــي تأســس يف دبــي منــذ العــام 1946.

التطويــر العقــاري -االتصــاالت- خدمات 
النفــط - الصناعــة - الســياحة

حســن  أيضــاً  فــاز   اإلمــارات  ومــن 
إدارة  مجلــس  رئيــس   % ســجواني 
العقاريــة  دامــاك  شــركة  ومؤســس 
عربيــة  شــخصية  أفضــل  بجائــزة 
العقــاري،  التطويــر  قطــاع  إبداعيــة يف 
حيــث حقــق ســجواني جناحــات عامليــة 
املســتوى وســاهم ببصمــة متفــردة ورؤى 
القطــاع  مســيرة  تطويــر  يف  إبداعيــة 
فيمــا  اإلمــارات.  دولــة  يف  العقــاري 
ســلطان  عثمــان   / املهنــدس  حصــد 
»اإلمــارات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
أفضــل  جائــزة  املتكاملــة«،  لإلتصــاالت 
قطــاع  يف  إبداعيــة  عربيــة  شــخصية 
االتصــاالت ، تقديــراُ ملســيرته القياديــة 
حتــوالت  لدعــم  اخلاصــة  ورؤيتــه 
ومســتجدات قطــاع اإلتصــاالت احليــوي، 
واملمارســات املبتكــرة يف جميــع إدارات 
رجــل  حصــد  مصــر،  ومــن  الشــركة. 
األعمــال املصــري ورئيــس شــركة حديــد 
املصريــن »أحمــد أبــو هشــيمة«، جائــزة 
أفضــل شــخصية عربيــة إبداعيــة عــن 
كونــه  الصناعــة،  قطــاع  يف  االســتثمار 
أصغــر قائــد أعمــال بالشــرق األوســط 
يحقــق جناحــات متتاليــة ومشــهودة يف 
ظــل مرحلــة عصيبــة شــهدها االقتصــاد 

املصــري.
كمــا تضمنــت اجلائــزة فــوز عــالء العلــي، 
»نيرفانــا  لشــركة  التنفيــذي،  الرئيــس 
أفضــل  بجائــزة   ،« والســياحة  للســفر 
شــخصية  عربيــة إبداعيــة يف االســتثمار 

يف قطاع السياحة، إذ جنح العلي، خالل 
ــاء مبســيرة  ــرة باالرتق ــة قصي ــرة زمني فت
الشــركة وتعزيــز مســتوى اخلدمــات التــي 
تقدمهــا لكافــة العمــالء، رغــم املرحلــة 
العاملــي،  االقتصــاد  لتباطــوء  الصعبــة  
لســوق  ودراســته  مهارتــه   ســاهمت 
بأهميــة  وإميانــه  العاملــي،  الســياحة 
االبــداع واالبتــكار ملواكبــة التغيــرات مــن 
تخطــى تلــك التحديات.وكانــت شــركة« 
نيرفانــا«، قــد بــدأت مبكتــب واحــد بأبــو 
ظبــي منــذ 11 عــام فقــط ، وأصبــح  لديها 
اليــوم 40 مكتــب داخــل االمــارات، و5 
ــب يف كل مــن« الصــن ،الســعودية،  مكات
مصــر، بريطانيــا، إســبانيا »، كمــا تســتعد 
الفتتــاح مكاتــب جديــدة لهــا يف عــدد مــن 
الــدول اخلليجيــة، ويف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، وأســتراليا خــالل الســنوات 
منــذ  نيرفانــا  ادارة  وتعتمــد  املقبلــة، 
بدايــة انشــائها علــي االبتــكار واالبــداع ، 
حيــث أنشــأت قســم لالبتــكار والتطويــر 
ومواكبــة التطــور التكنولوجي ملســتجدات 

ســوق الســفر والســياحة العاملــي.
منــح   أيضــاً   القائمــة  تضمنــت  كمــا 
الدكتــور علــى العامــري % رئيــس مجلــس 
خلدمــات  الشــموخ  مجموعــة  إدارة 
النفــط » دولــة اإلمــارات« جائــزة أفضــل 
قطــاع  يف  إبداعيــة  عربيــة  شــخصية 
خدمــات النفــط، حيــث اســتطاع العامري 
- اعتمــاداً علــى منهجيــة إبداعيــة -  مــن 
تطويــر شــراكات مــع كبريــات الشــركات 
أنايبيــب  تصنيــع  خدمــات  يف  العامليــة 
فيهــا  النفــط مبــا  ومســتلزمات حقــول 
وخليجيــة  بريطانيــة  نفطيــة  شــركات 
ــغ عــدد الشــركاء مــن  ــث بل عمالقــة، حي
شــركة،   80 مــن  اكثــر  العالــم  دول  كل 

اإلبداعيــة  املمارســات  لتعزيــز  نتاجــاً 

البرتوكيماويــات - االســتثمارات العامــة 
- امللكيــة الفكريــة

الســعودية  العربيــة  اململكــة  ومــن 
البنيــان،  عبــداهلل  بــن  يوســف  حصــد 
»ســابك«  لشــركة  التنفيــذي،  الرئيــس 
مجلــة  جائــزة  للبتروكيماويــات، 
اســتثمارات ألفضل قيادة تنفيذية عربية 
البتروكيماويــات.  قطــاع  يف  إبداعيــة 

ــا يف  ــي ابداعي ــث تعــد »ســابك« األول حي
العالــم يف مواكبــة التطــورات احلديثــة 
يف قطــاع البتروكيماويــات، كمــا اســتطاع 
الشــركة   بخطــط  االســتمرار  البنيــان، 
بنيــة  تطويــر  يف  الطموحــة  التوســعية 
حتتيــة فعالــة ألعمالهــا، باالضافــة لنشــر 
مواقــع التقنيــة واالبتــكار التابعــة للشــركة 

العالــم. أنحــاء  جميــع  يف 
رئيــس   % الغريــر  عيســى  حصــد  كمــا 
مجلس إدارة مجموعة الغرير لالستثمار، 
جائــزة أفضــل شــخصية عربيــة يف قطــاع 
االســتثمارات العامــة، حيــث يتمتع عيســى 
تهــدف  اســتثمارية  بفلســفة  الغريــر،  
علــى  والتركيــز  االســتثمارات  لتوزيــع  
ــة ال ســيما يف دول اســيا  األســواق العاملي
ذات الفــرص الواعــدة والتــي لــم تتأثــر 
ــع  ــراً كمــا يتمت ــة كثي خــالل األزمــة العاملي
ــر بتحالفــات متعــددة وشــراكات يف  الغري

العديــد مــن دول العالــم.
 ويف قطــاع ناشــئ يف دولــة اإلمــارات، 
الفهيــم،  الكــرمي  عبــد  ســعيد  حصــد 
لشــركة  واملؤســس  التنفيــذي  الرئيــس 
ســتراتوم، جائــزة أفضــل شــخصية عربيــة 
يف قطــاع إدارة جمعيــات املــالك حيــث 
أســس الفهيــم ثانــي شــركة تختــص بــإدارة 
اإلمــارات،  دولــة  يف  املــالك  جمعيــات 
وطــور ممارســات ومفاهيــم إبداعيــة يف 
تقــدمي أفضــل اخلدمــات، ألكثــر مــن 70 
ــي وحدهــا مبــا  ــارة دب ــرج ســكني يف إم ب
فيهــا توفــر تطبيــق إلكترونــي يتيــح ســرعة 
التجــاوب مــع متطلبات قاطنــي العقارات.
ومــن لبنــان فــاز بجائــزة أفضــل شــخصية 
يف ممارســات األعمــال  بهــاء احلريــري، 
غــروب«  »هورايــزن  ومؤســس  رئيــس 
،حيــث جنــح بشــكل عصامــي وقــررات 
جرئيــة يف االنفصــال عــن الكيــان العائلي 
ــوج مســيرة جناحــه  ــري« ليت لـــ«آل احلري
حتالفــات  لهــا  باتــت  شــركة  بإنشــاء 
مــع حتقيــق مؤشــرات  دوليــة متعــددة. 
منــو ملموســة ورؤى إبداعيــة لوجهــات 
ــام 2017. ــدة خــالل الع اســتثمارية جدي
فــاز  الهاشــمية  اإلردنيــة  اململكــة  ومــن 
ايضــاً طــالل أبوغزالــة مؤســس مجموعة 
شــخصية  كأفضــل  أبوغزالــة  طــالل 
عربيــة رياديــة يف قطــاع امللكيــة الفكريــة.

التجزئــة  وجتــارة  الغذائيــة  الصناعــات 
واإللكترونيــات

قطــاع  عــن  باجلائــزة  فــاز  كمــا 
كابــور،  كســرى  الغذائيــة  الصناعــات 
إمريكانــا  ملجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
فــاز بجائــزة  الكويتيــة لإلغذيــة، فيمــا 
جتــارة  يف  إبداعيــة  شــخصية  أفضــل 
التجزئــة يوســف علــي الرئيــس التنفيــذي 
ملجموعــة اللولــو العامليــة، وصــالح شــرف 
الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة شــرف، عــن 
يف  إبداعيــة  عربيــة  شــخصية  أفضــل 

اإللكترونيــات. جتــارة  قطــاع 

رواد األعمال 
تخصيــص  مت  التــي  اجلائــزة  فئــة  ويف 
األكثــر  األعمــال  رواد  عــن  منهــا  جــزء 
إبداعــاً، فــازت شــيخة الســركال بجائــزة 
أفضــل رائــدة أعمــال إبداعيــة عربيــة، 
نتاجــاً للنجاحــات املتســارعة وبصمتهــا 
املجوهــرات  صناعــة  يف  اإلبداعيــة 
غضــون  اســتطاعت يف  حيــث  اليدويــة 
أعــوام قالئــل تخطــى حتديــات املنافســة.

معايير اجلائزة 
وتعقيبــاً علــى نتائــج اجلائــزة قــال محمــد 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الديــن،  شــمس 
ومؤســس مجموعــة تــالل الدوليــة للنشــر 
اســتثمارات،  مجلــة  وناشــر  واإلعــالم، 
والتــي  القائمــة  تلــك  مخرجــات  بــإن 
علــى  اعتمــد  مرحلــي  تقييــم  شــملت 
معاييــر دقيقــة وعلميــة اســتهدفت رصــد 
األعمــال،  لقــادة  اإلبداعيــة  القــدرات 
يف دول املنطقــة العربيــة، ستســاهم وال 
شــك  يف حتفيــز قــدرات قــادة وأربــاب 
كيانــات األعمــال علــى مقارعــة حتديــات 
املســتقبل القائــم علــى دعــم  مقومــات 
االهتمــام  أن  مؤكــداً  اإلبــداع،  ورؤى 
والتجــاوب مــع شــرائح واســعة مــع قــادة 
األعمــال يف املنطقــة العربيــة واخلليجيــة 
اجلائــزة،  ومعاييــر   بفكــرة  واالهتمــام 
املضــي  يف  قدمــاً  املجلــة  إدارة  تدفــع 
يف طــرح النســخة الثانيــة مــن اجلائــزة 
للعــام اجلــاري 2018، وفقــاً للمعطيــات 
احلاكمــة واملتجــددة للحــراك االقتصادي 
ــداع. ــر اإلب ــى معايي ــي املؤســس عل العامل

تواكبًا مع سياسة االبتكار التي ارستها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات »حفظها اهلل تعالى« 

مجلة استثمارات اإلماراتية تعلن قائمة الشخصيات 
الفائزة بجوائزها ألفضل القادة التنفيذيين إبداعًا في 
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خميس بوعميم 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الخليج للمالحة الشقابضة 

جائزة أفضل شخصية عربية ريادية في 
قطاع المالحة البحرية  للعام 2017

املنتــدب، والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة اخلليــج للماحــة القابضــة، كأفضــل   ســعادة خميــس جمعــة بوعميــم، العضــو 
شــخصية عربيــة إبداعيــة يف قطــاع املاحــة البحريــة، ويعــد بوعميــم، شــخصية رياديــة وقياديــة متميــزة برعــت يف مواجهــة 
التحديــات وحققــت اجنــازات كبيــرة يف تطويــر قطــاع املاحــة البحريــة اإلماراتيــة علــي نطــاق عاملــي، قــاد بوعميــم، بنجــاح 
متواصــل مســيرة شــركة اخلليــج للماحــة القابضــة واســتطاع تنفيــذ حتــوالت كبيــرة وجوهريــة، فضــًا علــى بلــوغ وجهــات 

وأســواق جديــدة خــال العــام 2017 وتطويــر العديــد مــن الشــراكات املثمــرة الدوليــة نتاجــًا لرؤيتــه اإلبداعيــة املتفــردة . 

بتميــز خميــس بوعميــم بالرؤيــة املســتقبلية الداعمــة لتطــور مكانــة دولــة اإلمــارات علــى خطــوط املاحــة البحريــة، فيمــا 
يــرى أن املســتقبل دومــًا يحمــل بــذور التحــدي الــذي يثيــر قدراتــه اخلاقــة للمضــي يف مزيــد علــى درب اإلجنــاز يعــد بوعميــم 
شــخصية عربيــة وعامليــة يف قطــاع املاحــة البحريــة حيــث تولــى العديــد مــن املناصــب املؤثــرة يف قطــاع املاحــة البحريــة يف 
دولــة اإلمــارات مــن أهمهــا رئيــس مجلــس إدارة دبــي للصناعــات البحريــة واملاحيــة والرئيــس التنفيــذي الســباق ملجموعــة 
األحــواض اجلافــة العامليــة واملاحــة العاميــة، فضــاً عــن توليــه مناصــب أخــرى رياديــة كمــن ضمنهــا، الرئيــس التنفيــذي 
للمنظمــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى نظافــة البحــار ) ريكســو( ومشــارك رئيســي ومؤثــر بطروحاتــه يف العديــد مــن املنظمات 
العامــة واخلاصــة حــول العالــم والعديــد مــن املناصــب األخــرى املؤثــرة إقليميــًا   وعامليــًا،  كمــا حصــد ســعادة خميــس بوعميــم 
العديــد مــن اجلوائــز ونــال االعتــراف والتقديــر العالــم حيــث مت تصنيفــه ضمــن الشــخصيات اخلمســون األكثــر تأثيــرًا يف 
القطــاع البحــري علــى مســتوى العالــم يف مجــال ناقــات الشــحن والتجــارة عــام 2015، كمــا حصــد علــى شــخصية العــام 
للقيــادة واإلدارة وجائــزة شــخصية العــام يف مجــال الصناعــة البحريــة واملاحيــة بواســطة تقنيــات الشــحن الدولــي عــام 
2013، وحاصــل علــى ســيف مرتبــة الشــرف مــن مجلــس الســامة البريطانــي – لنــدن عــام 2014، واجلائــزة العامليــة يف إدارة 
املــوارد البشــرية، وجائــزة اإلجنــاز )أرخميــدس( للتميــز  وتبــادل املعرفــة والعديــد مــن شــهادات التقديــر واالحتفــاء بشــخصية 
اســتثنائية عربيــة عامليــة. إجنــزت الكثيــر لدولــة اإلمــارات بحــس وطنــي وقيــم لانتمــاء لبلــده يدفعــه ملزيــد مــن اإلجنــاز علــى 

درب العامليــة.
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المهندس عثمان سلطان 
الرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع االتصاالت للعام 2017

تصــدر اجلائــزة عــن قطــاع االتصــاالت املهنــدس اللبنانــي عثمــان ســلطان، الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلمــارات لاتصــاالت املتكاملــة »دو«، 
حيــث حصــد جائــزة أفضــل قيــادة تنفيذيــة إبداعيــة عربيــة عــن إجنازاتــه املســتمر يف قيــادة شــركة لــم ميضــى علــى إنشــائها ســوى أعــوام 
قائــل، لتتبــوء اقترانــًا بحصادهــا للعديــد مــن شــهادات التقديــر العامليــة، مكانــة متقدمــة كأفضــل مقدمــي خدمــات االتصــاالت يف الــدول 
العربيــة، فيمــا عــززت بشــكل الفــت ومثيــر للتقديــر، مــن تعزيــز وتطويــر قدراتهــا التنافســية، لكونهــا املشــغل الثانــي يف الســوق اإلماراتــي 

الــذي يعــد أكبــر األســواق العامليــة تطــورًا يف تقــدمي خدمــات االتصــاالت.

 وال شــك أن هنــاك اعتبــارات متعــددة تؤخــذ يف احلســبان عنــد ترجيــح اجلائــزة وأهمهــا علــى اإلطــاق هــو احلــس اإلبداعــي لقائــد 
املؤسســة أو الرئيــس التنفيــذي، يف مجابهــة أشــكاليات تباطــوء االســواق وتزايــد حمــى التنافســية، ال ســيما يف قطــاع يشــهد تطــورات 
متاحقــة عامليــًا يومــًا بعــد يومــًا، ولكــن يبــدو أن املهنــدس عثمــان ســلطان كان يــدرك منــذ بدايــات حتملــه عــبء املســؤولية يف القيــادة 
التنفيذيــة لذلــك الصــرح، أن القــدرات اإلبداعيــة هــي رأس مالــه احلقيقــي، وهــو مــا جعلــه يســير بخطــى واعــدة نحــو إنشــاء كيــان 

مؤسســي بــات عامــة فارقــة يف تطــور قطــاع االتصــاالت العربيــة واإلقليميــة.

 ورغمــاً مــن تخطــي أربــاح الشــركة وألول مــرة يف تاريخهــا حاجــز الـــ 13 مليــار درهــم عــن العــام 2017، فإنهــا اســتمرت يف حصــاد ثقــة 
املســاهمن والعمــاء علــى حــدًا ســواء، مــع قرارتهــا بتوزيــع أربــاح مســتدامة علــى الرغــم مــن الضغوطــات املتزايــدة علــى هوامــش أربــاح 
مــزودي خدمــات االتصــاالت علــى الصعيــد العاملــي«. كمــا أن النجاحــات التــي حققتهــا الشــركة مــع املهنــدس عثمــان ســلطان خــال العــام 
2017 تعــد مســيرة تراكميــة مــن النجاحــات داعمــة ملقــدرة الشــركة علــى التكيــف مــع صناعــة االتصــاالت املتطــورة واســتيعاب التغيــرات يف 
ســلوك العمــاء واألعمــال. فيمــا وركــزت األهــداف االســتراتيجية لشــركة اإلمــارات لاتصــاالت املتكاملــة علــى املســاهمة الفعالــة بكافــة 
أنشــطة الدولــة، مــا تعزيــز مســيرة ودروب التنميــة املســتدامة كهــدف اســتراتيجي حلكومــة دولــة اإلمــارات مــن خــال التحــّول الرقمــي. 
كمــا مت حتقيــق  خــال عــام 2017 تقدمــًا جيــدًا يف هــذا الصــدد، بعــد أن قامــت الشــركة بتطويــر  منصــة مدينــة دبــي الذكيــة كمــا قامــت 

الشــركة بدعــم وتوفيــر بنيتهــا األساســية بشــكل كامــل .
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احمد  أبوهشيمة
رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين
جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع الصناعة لعام 2018

حصــد »أحمــد أبــو هشــيمة«، رجــل األعمــال املصــري ورئيــس شــركة حديــد املصريــن، علــى جائــزة أفضــل شــخصية عربيــة إبداعيــة 
للعــام 2017، يف قطــاع الصناعــة، ضمــن جوائــز الــدورة األولــى جلائــزة مجلــة اســتثمارات، حيــث ميثــل بــات منوذجــًا ملهــم ألجيــال 
مــن الشــباب العربــي  علــى درب النجــاح والعصاميــة، ليتربــع بتوفيــق مــن اهلل تعالــى ثــم بــرؤى طامحــة وثابــة ، علــى عــرش صناعــة 
احلديــد يف مصــر، مســاهمًا  بانتمائــه الوطنــي يف خدمــة تطلعــات التنميــة يف مصــر وتســخير الثــروات التــي حازهــا لتلبيــة الكثيــر 
مــن االحتياجــات اإلنســانية إلبنــاء بلــده، ودعــم الكثيــر مــن املبــادرات املجتمعيــة والوطنيــة التــي رســخت صــورة ســاطعة ونهــج إنســاني 
مشــرف لرجــل االعمــال، حيــث حققــت شــركته الكثيــر مــن االجنــازات خــال العــام 2017، ليواصــل مســيرة التميــز والريــادة  والتقديــر مــن 
مختلــف املؤسســات العربيــة والعامليــة، حيــث حصــد ابوهشــيمة، درع اجلمهوريــة جمهوريــة مصــر العربيــة، إلســهاماته وبصمتــه البــارزة 
يف النهــوض بقطــاع الصناعــة املصــري، كمــا حصــد علــى جائــزة أصغــر مديــر تنفيــذي بالشــرق األوســط، كمــا حــاز جائــزة  أفضــل رؤيــة 
اقتصاديــة بالوطــن العربــي عــن مشــروع احللــم ، وجائــزة »ســتيفي« كأفضــل رئيــس تنفيــذي قطــاع الصناعــة، كمــا حصــد جائــزة الريــادة يف 
مســئولية األعمــال واملصلحــة العامــة، فضــًا علــى حصولــه علــى  جائــزة أفضــل شــركة صاعــدة يف العالــم. محمــد شــمس الديــن، رئيــس 
حتريــر مجلــة اســتثمارات اإلماراتيــة الصــادرة مــن أبوظبــي، ورئيــس مجلــس إدارة ومؤســس مجموعــة تــال الدوليــة للنشــر واإلعــام يف 

أبوظبــي، بتســلم درع اجلائــزة ألبوهشــيمة فــى مقــر حديــد املصرييــن.

وقــال شــمس الديــن، إن منــح اجلائــزة لشــخصية يف مكانــة أحمــد أبوهشــيمة، هــو اختيــار صــادف محلــه، لكونــه مثــل منوذجــًا رياديــًا يف 
تطويــر مفاهيــم صناعــة اســتراتيجية وهــي صناعــة احلديــد ونقلهــا آلفــاق العامليــة، يف حــن تعكــس فلســفة اجلائــزة رصــد لإلجنــازات 

التــي حتققهــا شــخصيات عربيــة يعــول عليهــا يف تقليــل الفجــوة مــع التطــورات التــي تشــهدها الصناعــة يف الــدول العربيــة.

ومــن جهتــه عبــر رجــل األعمــال املصــري أحمــد أبوهشــيمة، عــن ســعادته باجلائــزة والتــي تضــاف لســجل إجنــازات وجناحــات مجموعــة 
حديــد املصريــن، مؤكــدًا أن املجموعــة أخــذت علــى عاتقهــا ومنــذ بدايــات نشــأتها، املســاهمة يف منــو واالرتقــاء مبســيرة االقتصــاد املصــري 

والنهــوض بســمعة الصناعــة العربيــة يف قطــاع احلديــد الصلــب، الســيما أن مصــر تتوافــر فيهــا املــوارد وأفضــل اخلبــرات والكفــاءات.

وأكــد أبوهشــيمة أن دور رجــال األعمــال، يف املرحلــة الدقيقــة الراهنــة، هــو العمــل املســتمر لتحقيــق التطــور االقتصــادي ملصــر مشــيدًا 
باجلهــود املبذولــة للحكومــة املصريــة حتــت قيــادة فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، يف إحــداث حتــوالت جوهريــة يف الفلســفة 
االقتصاديــة مدعومــة بنجاحــات علــى أرض التنميــة، نالــت رضــا واستحســان مــن الشــعب املصــري الــذي حتمــل بجلــد وصبــر ضغــوط 
املرحلــة االنتقاليــة حيــث نالــت تقديــر املؤسســات الدوليــة، كمــا أكــد مضــي مجموعــة حديــد املصريــن قدمــًا يف تطويــر كافــة خطــوط 

اإلنتــاج وتعزيــز ســمعتها يف األســواق الدوليــة، وتوطــن أفضــل التقنيــات العلميــة يف تلــك الصناعــة األساســية.

كمــا ِأشــاد أبوهشــيمة باملكانــة الكيبــرة التــي تتمتــع بهــا دولــة وشــعب اإلمــارات يف قلــوب املصريــن عبــر عاقــات تاريخيــة وطيــدة، مثلــت 
منوذجــا للتأخــي العربــي تفــرد يف كافــة معطياتــه، مشــيدًا بالنجاحــات التــي حققتهــا دولــة اإلمــارات علــى درب التقــدم االقتصــادي 
والتنمــوي يف ضــوء توجيهــات ورؤيــة قيادتهــا السياســية الرشــيدة، ارتباطــا يف ذات الوقــت مــع احلفــاظ علــى تعزيــز عاقاتهــا مــع ِأشــقائها 

مــن الــدول العربيــة.
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الدكتور/ على العامري 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط 

أفضل شخصية عربية في قطاع خدمات النفط للعام 2017
حصــد الدكتــور علــى ســعيد  العامــري، رئيــس مجلــس إدارة ومؤســس مجموعــة الشــموخ خلدمــات النفــط ، علــى جائــزة أفضــل شــخصية 
عربيــة يف قطــاع خدمــات النفــط، إذ مثلــت  القيــم وقناعاتــه يف ممارســة أعمالــه والتــي حتلــى بهــا منــذ بدايــات تأســيس املجموعــة العــام 
1989، حلجــر األســاس لكــي تتحــول املجموعــة لتســويق منتجاتهــا علــى الصعيــد العاملــي وحصــاد ثقــة، وتلبيــة احتياجــات اكثــر مــن 80 

شــركة نفــط عامليــة مــن صناعــات عاليــة املواصفــات واملقاييــس ألنابيــب النفــط مســيرة ناجحــة ومتفــردة مــن جنــاح الشــركات العربيــة.

وأن كانــت انطلقــت املجموعــة مــن إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات التــي تعــد مــن كبــار الــدول املنتجــة للنفــط، فــإن اخلبــرات والنجاحــات 
التــي حققهــا الدكتــور علــى العامــري، عــززت بجــاء مــن فــرص حصــاده للجائــزة يف دورتهــا األولــى، كمــا شــهدت أعمــال املجموعــة 
جناحــات متعــددة وغيــر متوقعــة يف العــام 2017 رغمــًا مــن التأثــر احلــاد الــذي أصــاب أســواق النفــط العامليــة، وتهــاوي األســعار ملســتويات 
غيــر مســبوقة،، وذلــك مــن خــال تبنــي املجموعــة ملعاييــر مثلــى وقواعــد حاكمــة للتطويــر الهيكلــي مبــا يتائــم مــع األوضــاع العامليــة 

اجلديــدة احلاكمــة للقطــاع النفطــي مبــا فيهــا االســتمرار يف اإللتزامــات أمــام الشــركات العامليــة وإدخــال التكنولوجيــا اجلديــدة

على مر الســنن، شــهدت الشــموخ حتســينات كبيرة وتغيرات يف الســوق. وكان تركيز املجموعة األساســي ينصب دومًا على دعم العماء 
مــن خــال توفيــر حلــول موثوقــة وخاقــة وفعالــة مــن حيــث املائمــة إلحتياجاتهــم الناشــئة يف جميــع املجــاالت التجاريــة ذات الصلــة: 

وخــال  أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــان، واليــوم، تقــوم مجموعــة الشــموخ بتوســيع أنشــطتها األساســية  حيــث أصبحــت اليــوم  مجموعــة 
متعــددة الوظائــف، معتمــدة متامــا علــى قدراتهــا الذاتيــة وحــازات العديــد مــن الشــهادات الدوليــة فضــًا علــى شــهادات اجلــودة مثــل    
9001 –––/2008 – 18001 –––/2007 – 14001 –––/2004  وغيرهــا مــن املعاييــر الدوليــة ذات الصلــة يف جميــع قطاعــات األعمــال. 
و حجــر الزاويــة يف املؤسســة هــو اإلعتمــاد علــي توظيــف موظفــن ذوي خبــرة عاليــة وموهوبــن للعمــل علــي اإلبتــكار ملواكبــة التحديــات 

بإســتمرار .
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سعيد الفهيم 
الرئيس التنفيذي والمؤسس - شركة ستراتوم إلدارة جمعيات المالك 
جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع إدارة جمعيات المالك  للعام 2017
حصــد  »ســعيد الفهيــم« الرئيــس التنفيــذي لشــركة اســتراتوم الدارة جمعيــات احتــاد املــاك، علــى جائــزة مجلــة اســتثمارات كأفضــل 
شــخصية عربيــة يف قطــاع إدارة جمعيــات احتــاد املــاك، حيــث طــور الفهيــم مــن مفاهيــم إدارة جمعيــات املــاك عبــر اســتقطاب أفضــل 
املمارســات العامليــة ممــا انعكــس بااليجــاب علــى نهضــة القطــاع العقــاري وتعزيــز طروحــات مثلــى ملفاهيــم اخلدمــات املقدمــة لقاطنــي 
الوحــدات الســكنية، فيمــا ســاهمت رؤيتــه املتفــردة باعتبــاره مــن اوائــل مــن قامــوا بتطبيــق تلــك املمارســات ومفاهيــم ادارة جمعيــات 
احتــاد املــاك يف اســتكمال مســيرته بثقــة ورؤى واعــدة للمســتقبل، وهــو مــا يرتبــط ايضــًا برؤيتــه للتوســع يف مشــاريع مقبلــة يف الــدول 
العربيــة ودول مجلــس التعــاون اخلليجــي، التــي لــم تألــف بعــد مخرجــات ومــرودات ذلــك القطــاع وعاقتــه املباشــرة بالنمــو االقتصــادي 
واملجتمعــي ألي دولــة وتوفيــر مفاهيــم مــن الرفاهيــة يف املعيشــة والســكن، ويســعى ســعيد الفهيــم لتطويــر قــدرات فريــق العمــل اإلبداعــي 
الذيــن ينتشــرون يوميــاً يف مختلــف املناطــق يف إمــارة دبــي حيــث تتولــى شــركته تقــدمي تلــك املفاهيــم الرائــدة ملــا يقــارب الثمانــون بــرج 
يف اإلمــارة التــي تعــد اكثــر بقــاع العالــم تطــورًا يف مفاهيــم القطــاع العقــاري والرفاهيــة يف اقتنــاء الوحــدات الســكنية بخيــارات وخدمــات 
متعــددة، وقــد حصــد ســعيد الفهيــم علــى جائــزة أفضــل القيــادات التنفيذيــة يف ذلــك القطــاع حيــث مت اختيــاره ضمــن أفضــل 50 

شــخصية يف الشــرق األوســط يف إدارة املرافــق.
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حــاز عــاء العلــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة نيرفانــا للســفر والســياحة – علــى جائــزة 
أفضــل قيــادة تنفيذيــة عربيــة إبداعيــة– وذلــك ضمــن إعــان نتائــج الــدورة األولــى جلوائــز 
مجلــة » اســتثمارات »اإلماراتيــة ألفضــل القــادة التنفيذيــن إبداعــًا يف العالــم العربــي للعــام 
2017، لقــد  جنــح الرئيــس التنفيــذي لشــركة نيرفانــا للســفر والســياحة، خــال فتــرة زمنيــة 
قصيــرة باالرتقــاء مبســيرة الشــركة ومبســتوي اخلدمــات التــي تقدمهــا لكافــة العمــاء ، كمــا 
جنــح مبهارتــه ودراســته لســوق الســياحة واميانــه بأهميــة االبــداع واالبتــكار ملواكبــة التغيــرات 
ومواجهــة التحديــات يف صنــع »نيرفانــا« كعامــة مميــزة عالــم الســياحة علــى مســتوى الدولــة 

.

لشــركة  التنفيــذي  للرئيــس  إبداعيــة  تنفيذيــة عربيــة  قيــادة  أفضــل  منــح جائــزة  أن  كمــا 
نيرفانــا للســفر والســياحة هــو أختيــار وترشــيح صــادف محلــه نظــرًا ملســيرة الشــركة التــي 
تطــورت وشــهدت تراكمــات متســارعة مــن النجــاح ، كمــا أن قيــم وممارســات اإلبــداع التــي 
اكتســبها عــاء العلــي طيلــة ســنوات قيادتــه لشــركة نيرفانــا متثــل رؤيــة واعــدة ملســتقبل 
أفضــل تنطلــق مــن دولــة اإلمــارات وتســاهم يف االرتقــاء بقطــاع الســياحة يف الــدول العربيــة 

علــى اخلارطــة العامليــة.

هــذا وقــد جنحــت شــركة نيرفانــا يف إبــرام شــراكات واتفاقــات مــع اهــم الوجهــات الســياحية 
يف العديــد مــن دول العالــم، كمــا عــززت ذلــك خــال 2017 بشــكل كبيــر، وأصبحــت لهــا أعمــال 
بــكل قــارات العالــم وشــراكات مــع 200 الــف فنــدق، وهــذا مــن أهــم االجنــازات التــي جعلــت 

اســم نيرفانــا عامــة جتاريــة مميــزة يف قطــاع الســياحة.

يذكــر ان شــركة« نيرفانــا« للســفر والســياحة ، بــدأت عملهــا مبكتــب واحــد بأبــو ظبــي منــذ 11 
عــام فقــط ، وأصبــح لديهــا اليــوم 40 مكتــب داخــل االمــارات و5 مكاتــب يف كل مــن« الصــن 
،الســعودية، مصــر، بريطانيــا، إســبانيا«. واعتمــدت منــذ بدايــة إنشــائها ، علــى تضمــن أفضــل 
ممارســات وقيــم االبتــكار واالبــداع، حيــث أنشــأت قســم لابتــكار والتطويــر، وواكبــت التطــور 
التكنولوجــي ملســتجدات الســوق، كمــا قــام عــاء العلــي بتبنــي برامــج ســاهمت يف حتفيــز 
العديــد مــن  الشــراكات مــع  الــدؤوب لتعزيــز  الطاقــات اإلبداعيــة للموظفــن، مــع ســعيه 
وجهــات الشــركة ، يف مختلــف قــارات العالــم، كمــا اعتمــدت رؤيــة العلــي علــى تعزيــز واالســهام 
الفاعــل يف منــو مســيرة القطــاع الســياحي يف إمــارة أبوظبــي ودولــة اإلمــارات وتقــدمي منــوذج 
ناجــح وريــادي يف دعــم الســياحة احملليــة إرتكانــًا علــى املقومــات الهائلــة التــي تزخــر بهــا إمــارة 

أبوظبــي ودولــة اإلمــارات بوجــه عــام علــى صعيــد القطــاع الســياحي.

عالء العلي
الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة 

جائزة أفضل شخصية عربية في القطاع السياحي  ٢٠١٧
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في شرايين المستقبل في 4 أعوام

32 مليار جنيه
استثمارات مصر

ــة  ــل لدول ــال جــدال فــال يتخي ــا شــراين املســتقبل ب أنه
عازمــة علــى العبــور جلســر البنــاء والتنميــة والتطــور 
احلضاري، دومنا أن تشــيد شــبكة من الطرق واجلســور 
ســهولة  عبــر  االقتصــادي  احلــراك  لتدعــم  واإلنفــاق 
واختصــار وقــت نقــل الســلع والبضائــع وممــا يســاهم يف 
ــاً يبحــث  ــة فاملســتثمر دوم جــذب االســتثمارات األجنبي
عــن الوجهــات التــي تتوافــر فيهــا مســتويات متقدمــة مــن 
البنيــة التحتيــة ولكــن تبــدو االجنــازات التــي حتققــت يف 
مصــر منــذ بدايــة تولــي الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
جوهريــة  حتــوالت  علــى  مؤشــرات  احلكــم  مقاليــد 
تشــهدها مصــر ويراهــا العالــم أجمــع بأعجــاب وتقديــر 
وإن كانــت تلــك املتغيــرات شــمولية تســابق الزمــن لكــي 
تتبــوء مصــر مكانتهــا الالئقــة بــن الــدول واألمم كونهــا 
ــاء، فــإن مــا  أقــدم دول العالــم حضــارة وتاريخــاً يف البن
شــهدته شــبكة الطــرق املصريــة طيلــة االربــع أعــوام 
املاضيــة تؤكــد أن احلكومــة املصريــة برئاســة قائدهــا 
رياديــة  دولــة  تكــون مصــر  أن  علــى  والعــازم  احلــازم 
تعنــي أن هنــاك رؤيــة خطــت خطــوات واقعيــة علــى درب 

ــل الشــعارات. اإلجنــاز قب

وتبــدو نبــرة التفــرد يف اإلجنــازات التــي حققتهــا مصــر 
يف إنشــاء شــبكة طــرق ئ يف فتــرة زمنيــة قصيــرة يف ظــل 
ــة نتاجــا  أوضــاع وضغوطــات وحتديــات اقتصاديــة هائل
ًلتهالــك شــبكة الطــرق طيلــة العقــود املاضيــة، فضــاًل 
ــادة يف مصــر يف ظــل  ــا متــت كمــا جــرت الع ــى كونه عل
ــول  ــرات وعق ــداي وخب ــرة، بأي ــة املتواف ــاءات الهائل الكف

مصريــة خالصــة ممــا يزيــد مــن اإلجنــاز.

رؤية واعدة للرئيس السيسي لمستقبل 
االقتصاد والتنمية 

32 مليار جنيه كلفة إنجازات المشروع القومي 
للطرق في مصر في 4 أعوام فقط 

مصر تحصد المرتبة 75 في جودة الطرق مقارنة 
بالمرتبة 125 بعد تولى الرئيس السيسي 

مقاليد الحكم 

افتتاح الطريق اإلقليمي يعزز شبكات الربط 
يين المحافظات ويدعم خطط التنمية المحلية 

واستقطاب االستثمارات العالمية

مراسل استثمارات - القاهرة
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أبــرز  اســتثمارات  مجلــة  وتســتعرض 
املنجــزات احملققــة خــالل فتــرة األربــع 
ــة  ــر الكفــاءات املصري ــة عب أعــوام ماضي
ــام  ــام هــي بحــق مه ــا مه ــا له ــي أوكله الت
املهــام  مــن  فريــق  إال  عليهــا  يقــوى  ال 
والعتــاد  العــدة  أعــدوا  ممــن  اخلاصــة 
تبــدو  ولكنهــا  حــروب  غمــار  خلــوض 
حــروب مــن نــوع أخــر هــي معركــة وحــرب 
البنــاء والتنميــة لبلــداً يف حجــم مصــر.

رؤى علمية
ال شك أن من يقود فريق املهام اخلاصة 
املوكلــة بتحديــث وتوســيع شــبكة الطــرق 
املصريــة :- ينبغــي أن يكــون ذا عقليــة 
علميــة فــذة، صاحبــة رؤى عمليــة واقعيــة 
حلــل لوغارتيمــات وتعقيــدات الطــرق يف 
ــي يف عــدد الســكان، هــو   ــد عرب ــر بل أكب
الــذي  الدكتــور هشــام عرفــات  معالــي 

أســتعرض خــالل مؤمتــر حضــره عبــد 
الفتــاح السيســي شــهر ســبتمبر اجلــاري 
اجلمهوريــة  رئيــس  تدشــن  مبناســبة 
ــق  ــرة مــن مشــروع الطري ــة األخي للمرحل
اجنــازات  النقــل  الدائــري،  اإلقليمــي 
الطــرق والكبــاري بــوزارة النقــل خــالل 
األعــوام مــن 2014 إلــى 2018، مشــيراً  
الطــرق  اســتثمارات  إجمالــي  لبلــوغ 
والكبــاري التــي مت اجنــازه مــا يــوازي 32 
مليــار جنيــه تضمنــت  اســتحداث طــرق 
جديــدة بطــول )900 كــم ( بتكلفــة 19 
القومــي  املشــروع  مليــار جنيــه، ضمــن 
شـبكـــة  تطـــوير  علــى  فضــاًل  للطـــرق، 
الطــرق احلـــالية )2000 كــم ( بتكلفــة 
ــذ  ــاء مــن تنفي ــع االنته ــه، م ــار جني 6 ملي
محــاور علــي النيــل بعــدد  )6 محــاور( 
بتكلفــة 3.7 مليــار جنيــه، فضــاًل علــى 
بقيمــة  علــوي(  كوبــري   30( تشــييد 

كلفــة ناهــزت 3.3 مليــار جنيــه، وأضــاف 
الدكتــور هشــام عرفــات، إلــى أن إجمالــي 
اســتثمارات الطــرق والكبــاري اجلــاري 
تنفيذهــا يبلــغ تكلفتهــا 52.5 مليــار جنيــه 
وتشــمل املشــروع القومي للطـــرق) 1280 
كم (، وتطـــــوير شـبكـــة الطــــرق احلـــالية 
علــي  محــاور  وتنفيــذ  كــم(،   2500(
النيــل )10 محــاور بالتعــاون مــع الهيئــة 
الهندســية للقــوات املســلحة (، وكبــاري 

علويــة )20 كوبــري(.

املشروعات احلديثة
وفيمــا يتعلــق باملشــاريع التــي مت افتتاحها 
خــالل شــهر ســبتمبر اجلــاري وبحضــور 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي،  فنــوه 
الدكتــور هشــام عرفــات لبلــوغ قيمــة تلــك 
املشــاريع نحــو 7.9مليــار جنيــه، وتتضمــن 
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إنشــاء ) مشــروع إنشــاء كوبــري تقاطــع 
الطريــق الدائــري االقليمــي 4.9 مليــار 
ــل  جنيــه، و محــور اخلطاطبــة علــي الني
الناصــري  والريــاح  البحيــري  والريــاح 
1.3 مليــار جنيــه، وكوبــري تقاطــع طريــق 
القاهــرة % اســكندرية الزراعــي ) بنهــا ( 
بتكلفــة 617.5 مليــون جنيــه، و املرحلــة 
األولــي مــن محــور طمــا علــي النيــل550 
مليــون جنيــه، وكوبــري قــوص العلــوي44 

بتكلفــة مليــون جنيــه، و كوبــري بلطيــم 
علــي الطريــق الدولــي الســاحلي بتكلفــة 
45 مليــون جنيــه ، باالضافــة الــى كوبــري 
تقاطــع محــور التعميــر مــع وصلــة ســيدي 
كريــر بتكلفــة 450 مليــون جنيهوأوضــح 
وزيــر النقــل أن القــوس الشــمالي الغربــي 
ــري االقليمــي هــو جــزء  ــق اائ مــن الطري
مــن القــوس الشــمالي للطريــق والــذي 
نفذتــه وزارة النقــل مضيفــا ان الطريــق 

اإلقليمــي بقوســيه الشــمالي واجلنوبــي 
رئيســًيا  محــوًرا   18 عــدد  مــع  يتقاطــع 

علــى الشــبكة.

تخفيف الضغط املروري
وزيــر  عرفــات  هشــام  الدكتــور  وأشــار 
النقــل أن القــوس الشــمالى الغربــى مــن 
الطريــق الدائــرى االقليمــى يبلــغ تكلفتــه 
مــن  االنتهــاء  ومت  جنيــه  مليــار   4.9
أعمــال التنفيــذ يف يوليــو 2018 ويبلــغ 
طولــه 57 كــم وعرضــه 42 متــر بواقــع 
4 حــارات مروريــة بــكل اجتــاه بعــرض 
ويشــمل  الواحــد،  للمســار  متــر   3.65
الصناعيــة  األعمــال  مــن  كبيــر  عــدد 
حيــث يشــمل 25 كوبــري و 43 نفــق و 
10 برابــخ، وأضــاف وزيــر النقــل املصــري 
االســتراتيجي  املشــروع  ذلــك  ملســاهمة 
ويســاهم يف تخفيــف الضغــط املــرورى 
والكثافــة املوريــة العاليــة علــى الطريــق 
الدائــري حــول القاهــرة الكبــرى وكــذا 
داخــل اقليــم القاهــرة الكبــرى وحتقيــق 
الوقــود  واســتهالك  الوقــت  فــى  وافــر 
ــادل 800  ــة مبــا يع ــات الكربوني واالنبعاث
مليــون جنيــه ســنويا ، فضــاًل علــى  ربــط 

قائد الفريق الدكتور هشام عرفات وزير النقل:-عقلية 
علمية ورؤى عملية لحل لوغارتيمات وتعقيدات 

الطرق في أكبر بلد عربي في عدد السكان 
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محــاور التنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة 
بغــرب  القاهــرة  شــرق  مــن  كل  فــى 
القاهــرة باالضافــة الــى أنــه ميثــل محــور 
ــة  ــع احملــاور الطولي ــط جمي ــل يرب متكام
ــى  ــن وال ــة م الســريعة والرئيســية املتجه
اقليــم القاهــرة الكبــرى ) بتقاطــع مــع 
ــى الشــبكة (  عــدد 18 محــور رئيســي عل
وأنــه مت تصميــم وإنشــاء الطريــق ليكــون 
مبواصفــات الطــرق احلــرة وعزلــه عــن 
الكيانــات اجلانبيــة منوهــا الــى أن محــور 
يعتبــر  النيــل  علــى  اخلطاطبــة  كوبــرى 
ــة بالقــوس  أحــد أهــم األعمــال الصناعي
االقليمــي  للدائــري  الغربــي  الشــمالي 
ويبلــغ تكلفتــه 1.310 مليــار جنيــه وكذلــك 

كوبــرى تقاطــع الدائــرى االقليمــى مــع 
طــري القاهــرة % االســكندرية الزراعــى 
) بنهــا ( الــذي يبلــغ تكلفتــه 617.5 مليــون 
الصناعيــة  األعمــال  مــن  يعتبــر  جنيــه 

الهامــة بالقــوس.

احلد من احلوادث
وأكــد الدكتــور هشــام عرفــات أن القــوس 
طريــق  مــن  ميتــد  الغربــى  الشــمالى 
اإلســكندرية الصحــراوي وحتــى طريــق 
اجلــزء  ضمــن  يدخــل  الزراعــي  بنهــا 
الــذي نفذتــه وزارة النقــل مــن الدائــري 
لربــط   ) الشــمالي  )القــوس  االقليمــي 
ــة  ــادة احلركــة التجاري محــاور النقــل وزي

ومحافظــات  الصعيــد  محافظــات  بــن 
القنــاة والدلتــا مــع خفــض كثافــة احلركــة 
املروريــة علــى الطــرق الرئيســية داخــل 
الكبــرى واملســاهمة يف  إقليــم القاهــرة 
ــى  ــة عل ــة العالي ــة املروري ــف احلرك تخفي
الطريــق الدائــرى احلالــى حــول القاهــرة 
الكبرى، مشــيًرا إلى أن القوس الشــمالي 
ميــر مســاره بـــ4 محافظــات )الشــرقية 
كمــا  واجليــزة(،  واملنوفيــة  والقليوبيــة 
اســتطرد وزيــر النقــل بالقــول أن كوبــرى 
تقاطــع محــور التعميــر مــع طريــق بــرج 
العــرب / ســيدى كريــر ( يبلــغ تكلفتــه 
م   1370 وطولــه  جنيــه  مليــون   450
41.2 م ومت االنتهــاء منــه يف  وعرضــه 
يوليــو 2018 وسيســاهم يف الغــاء تقاطــع 
محــور التعميــر مــع طريــق ســيدى كريــر 
% مطــار بــرج العــرب وتقليــل االختناقــات 

املروريــة واحلــد مــن احلــوادث.

دور القوات املسلحة 
وخــالل املؤمتــر اســتعرض اللــواء حســن 
املهندســن  إدارة  مديــر  الشــايف  عبــد 
الطــرق  مشــروعات  العســكرين، 
والكبــارى واالنفــاق التــي نفذتهــا الهيئــة 
موضًحــأ  املســلحة،  للقــوات  الهندســية 
أنــه مت تكليــف الهيئــة الهندســية للقــوات 
املســلحة بتنفيذ 362 مشــروعا يف مجال 
ــاق  ــارى وأنف ــر الطــرق وكب إنشــاء وتطوي

عادل ترك ...رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري:-
 رؤية جسورة وعمل متواصل على مدار اليوم 

والساعة لعبور مصر للمستقبل
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الســيارات واملشــاة«.وأضاف، يف كلمتــه 
مشــروعات  السيســي  افتتــاح  خــالل 
 ، والكبــاري  والطــرق  النيــل  محــاور 
أنــه ســيتم افتتــاح اليــوم 11 مشــروعا.، 
املهندســن  إدارة  مديــر  وأوضــح 
ــي ســيتم  العســكرين أن املشــروعات الت
افتتاحهــا اليــوم تشــمل 5 مشــروعات يف 
مجــال إنشــاء الطــرق، و6 مشــروعات يف 
مجــال إنشــاء كبــارى وأنفــاق الســيارات«

الهيئة العامة للطرق والكباري
يف  التطــوارت  تلــك  علــى  وتعقيبــاً 

واســتطالع ملجلــة اســتثمارات مــع كبــار 
بتنفيــذ  املوكلــة  والكفــاءات  املســؤولن 
ــواء عــادل  تلــك اإلجنــازات فقــد اكــد الل
للطــرق  العامــة  الهيئــة  رئيــس  تــرك 
يف  يتاتــي  حتقــق  مــا  إن  والكبــاري، 
إطــار ترجمــة رؤيــة القيــادة السياســية 
الرئيــس  فخامــة  يف  ممثلــة  الرشــيدة 
ميلــك  والــذي  السيســي  الفتــاح  عبــد 
جســورة  رؤيــة  تعالــى   اهلل  بفضــل 
وعزميــة  متواصــل مــن العمــل علــى مــدار 
اليــوم والســاعة لعبــور مصــر للمســتقبل، 
مؤكــداً أن فريــق العاملــن بهيئــة الطــرق 
والكبــاري يدركــون العــبء امللقــى علــى 
عاتقهــم، وباالخــص أن مصــر شــهدت 
البنيــة التحتيــة  اختناقــات يف مشــاريع 

ــك  ــاد عــدد الســكان وتهال ــع ازدي م
الــذي  اإلمــر  واجلســور  الطــرق 
اســتدعى اضافــة وتوســيع شــبكة 
كاجنــاز  حتقــق  مــا  وهــو  الطــرق 
يحســب للمصريــن ككل، حيــث ان 
للتنميــة  االســتراتيجي  التخطيــط 
يرتبــط بأهميــة تطويــر والنهــوض 
وباألخــص  التحتيــة  بالبنيــة 
التــي  والكبــاري  الطــرق  مشــاريع 
متثــل رئــة لتدفــق حركــة التجــارة 
وانتقــال الســلع واألفــراد، وتســاهم 
االســتثمارات  جــذب  ســهولة  يف 
مــن  وتعــزز  واألجنبيــة  الوطنيــة 

الدولــة. تنافســية  مؤشــرات 

ترجمة رؤية القيادة 
املهنــدس  قــال  اخــر  جانــب  مــن 
رئيــس  الــروس  أبــو  أحمــد عابــد 
العامــة  بالهيئــة  الدلتــا  شــرق  منطقــة 
العاملــن  كافــة  أن  والكبــاري،  للطــرق 
ترجمــة  علــى  تعمــل  الهيئــة   وقيــادات 
وتنفيــذ توجيهــات معالــي الدكتــور هشــام 
املباشــر  األشــراف  ضــوء  ويف  عرفــات 
واخلطــط النافــذة والتــي يضعهــا ســعادة 
الهيئــة مبــا  تــرك رئيــس  اللــواء عــادل 
التحــوالت الهيكليــة  يســاهم يف إجــراء 
القيــادة  رؤيــة  مــن  املنبثقــة  الكبيــرة 
للبنيــة  شــمولي  بتطويــر  السياســية 
الطــرق  شــبكة  ســيما  وال  التحتيــة 
قطاعــات  كافــة  ان  مؤكــداً  مصــر  يف 
الهيئــة واملناطــق اجلغرافيــة اخلاضعــة 
لهــا يف كل أرجــاء مصــر تشــهد وتيــرة 
واالشــراف  العمــل  مــن  مســبوقة  غيــر 
ــة  ــذ الطــرق املتضمن ــى تنفي ــة عل واملتابع
للطــرق  القومــي  املشــروع  ســياق  يف 
االعــالن  مت  التــي  املشــاريع  فيهــا  مبــا 
عــن افتتاحهــا مؤخــراً بحضــور فخامــة 
املشــاريع  حتــى  أو  السيســي  الرئيــس 
املتعلقــة بتحديــث وتطويــر شــبكة الطــرق 
القائمــة مؤكــدا ًان تلــك اال ســتثمارات 
هــي اســتثمارات يف املســتقبل لألهميــة 
يف  احلديثــة  الطــرق  لشــبكات  البالغــة 
االقتصــاد  بقــدرات  والنهــوض  تطويــر 
املعيشــية  ســبل  وتيســير  املصــري 

ملصــر  يفــد  مــن  وكل  للمواطنيــن 

المهندس أحمد عابد أبو 
الروس مدير قطاع شرق 

الدلتا :-
 نعمل لترجمة رؤية القيادة 

السياسية  لتغيير خارطة 
الطرق في مصر ألفضل 
شبكات الطرق العالمية 
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مكتب خالد عبد اهلل التميمي
للمحاماة واالستشارات القانونية

القضايا التجارية 
القضايا الجزائية 
القضايا المدنية 

قضايا األحوال الشخصية 
قضايا اإليجارات 

إستشارات قانونية في 
جميع المجاالت القانونية

صياغة عقود وإتفاقيات

تأسيس شركات 
قضايا تحكيم 

نخبة من المستشارين 
القانونيين

المستشار / عبد الرحمن الكفراوي المحامي / خالد عبد اهلل التميمي 

العنوان /
 أبوظبي - شارع حمدان - برج السامان - بلوك A - الطابق 3

هاتف المكتب / 971-2-6716668+

فاكس / 00971-2-6718995
متحرك / 00971-55-8031081

Email:tamimilaw64@yahoo.com

موناكـو
كافيه

أبوظبي - الخالدية - المهيري سنتر - الطابق الثاني

هاتف -  634228 -02 / متحرك - 0504157726

اإلوائل في تقديم وإعداد  الوجبات شرقية وغربية

 بوفيه حسب الطلب 

جلسات عائلية خاصة .. أجواء خالبة 
مشاهدة المباريات والفعاليات الرياضية 

علي احدث شاشات العرض مع تقديم 
جميع المشروبات الباردة والساخنه والقهوة





فى المستقبل القريب:

»البلوك تشين«  ...
تقنيات توثق
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اقتصاديات العالم
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رئيس مجلس إدارة  شركة / هاى تك فيجن
عضو رابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت - اتحاد الصناعات المصرية - وزارة التجارة و الصناعة 

إتمام المعامالت التجارية دون وسيط سيغير 
المفاهيم التقليدية للتجارة  العالمية

سجل إلكتروني لمعالجة المعامالت 
وتدوينها بما يتيح لكل األطراف تتبع 

المعلومات عبر شبكة معلومات آمنة

بقلم :

أشرف صالح الدين 

حملة تاريخية 
يدعــى   شــخص  طــرح   2008 عــام  يف 
الهويــة  مجهــول  ناكاموتــو  ساتوشــي 
هــو  هــل  اجلــزم  والميكــن  اآلن،  حتــى 
شــخص؟ أم مؤسســة؟ أم كيــان؟ مفهــوم 
سلســلة الكتــل وتطبيقهــا فىمــا يعــرف 
ورقــات  تســعة  فــى   bitcoin بــى 
حتميلهــا  ميكــن  اآلن  حتــى  موجــودة 

املوقــع مــن 
 www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
ثم أعد يف السنة الاحقة جزءًا أساسيًا 
بيتكويــن،  الرقميــة  العملــة  كــود  مــن 
والتــي تقــوم بدوردفتــر حســابات عمومــي 
وُتــدار  النقديــة.  اإلنتقــاالت  لكافــة 
قاعــدة بيانــات سلســلة الكتلــة بطريقــة 
زمنيــة  بصمــة  ذات  وخــوادم  مســتقلة، 
اســتخدام  إن  العالــم.  حــول  موزعــة 
سلســلة الكتــل يف تصميــم نظــام عملــة 
نقديــة  عملــة  أول  جعلهــا  البيتكويــن 
رقميــة تتفــادى مشــكلة اإلنفــاق املــزدوج. 

مــن  الثانــي  اجليــل  هــذا  يأتــي  كمــا 
بلوكشــن للبرمجــة مــع »لغــة البرمجــة 
بكتابــة  للمســتخدمن  تســمح  التــي 
عقــود ذكيــة أكثــر تطــورا، وبالتالــي إنشــاء 
الفواتير التي تدفع نفســها عند وصول 
شــحنة أو تبــادل الشــهادات التــي ترســل 
تلقائيا الصحابها نســبة من األرباح إذا 

وصلــت إلــى مســتوى معــن ».

حماية اخلصوصية
ــن  كل هــذه التقنيــات ». يتوقــع أن متِكّ
دخــول  مــن  املســتبعدين  األشــخاص 
االقتصــاد العاملــي، وحمايــة خصوصيــة 
املشــاركن، والســماح للنــاس »باســتثمار 
معلوماتهــم اخلاصــة«، وتوفيــر القــدرة 
عــن  املبدعــن  تعويــض  ضمــان  علــى 
ملكيتهــم الفكريــة . كمــا أن تكنولوجيــا 

كثــر احلديــث مؤخــرا عــن تقنيــات Block chain   وتنامــى احلديــث عنهــا  كلمــا 
ذكــرت العمــات الرقميــة املشــفرة crypto-currency   وســنحاول يف تلــك 
املقالــة التعريــف بتلــك التقنيــة وكيــف تعمــل؟ وملــاذا ثــار اجلــدل حولهــا؟ وهــل فعــا 

تغيــر مجريــات التعامــات التجاريــة واملاليــة.
تعــد الـــ »بلــوك تشــن«، مبثابــة قاعــدة بيانــات موزعــة »المركزيــة«، متتــاز بقدرتهــا علــى 
إدارة قائمــة متزايــدة باســتمرار مــن الســجات املســماة ) كتــل أو »بلــوك«(. حتتــوي كل 
كتلــة علــى بصمــة زمنيــة  ورابــط إلــى الكتلــة الســابقة. ُصممــت سلســلة الكتــل بحيــث 
ميكنهــا احملافظــة علــى البيانــات املخزنــة بهــا واحليلولــة دون تعديلهــا، أي أنــه عندمــا 
تخــزن معلومــة مــا يف سلســلة الكتلــة، ال ميكــن الحقــًا القيــام بتعديــل هــذه املعلومــة.

وتعتبــر  سلســلة الكتلــة أو »البلــوك تشــن«، آمنــة حســب التصميــم حتــى وقتنــا هــذا، 
وكمثــال علــى توزيــع نظــام عالــى الدقــة. وبالتالــي تســمح سلســلة الكتلــة بتحقيــق 
نظــام توافــق يف اآلراء المركــزي. فضــًا علــى خاصيــة اســتخدام سلســلة الكتلــة يف 
تســجيل األحــداث والعناويــن والســجات الطبيــة واملعامــات التجاريــة وتوثيقهــا 
مــن  والتحقــق  املعامــات  ومعاجلــة  الهويــة  وإدارة  األنشــطة  إدارة  ســجات  وســائر 

مصدرهــا.

وال شــك أن نظــام كهــذا تبــدو لــه تداعيــات عميقــة علــى النظــام االقتصــادي العاملــي 
مبــا فيهــا إمتــام املعامــات التجاريــة دون وســيط )كالبنــوك مثــًا( ممــا يؤثــر أيضــًا 

علــى مجريــات التجــارة العامليــة التــى نعرفهــا اليــوم.
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اجليــل الثانــي مــن »بلــوك تشــن« جتعل 
»الهويــة  الفــرد  تخزيــن  املمكــن  مــن 
الرقميــة املســتمرة والشــخصية« وتوفــر 
ســبيا للمســاعدة يف حــل مشــكلة عــدم 
 « خــال  مــن  االجتماعيــة  املســاواة 

الثــروة«. توزيــع  طريقــة 

فى مقال لرئيس اإلتصاالت والتســويق 
»جيمــي    BitFury مجموعــة  يف 
ســميث« ذكــر تعريــف يف غايــة األهميــة 
والبســاطة  عــن »البلــوك تشــن«، حيــث 
وبــن  بينهــا  الفــرق  بتعريــف  أسترشــد 
الويب. مشيرًا أنه عند اختراع االنترنت 
لــم يتــم إعطــاء األولويــة للحفــاظ علــى 
يف  البيانــات  أن  حيــث  البيانــات،  أمــن 
انــه  يعنــي  مــا  مركزيــة،  هــي  اإلنترنــت 
ميكــن  فإنــه  إحداهــا   اختــراق  مت  إذا 
تقنيــة  أن  إال  جميعــا،  إليهــا  الوصــول 
»البلــوك تشــن«، صممــت مــن البدايــات 
وفقــًا لنظــام غيــر مركــزي،، وبالتالــي إذا 
مت أختــراق إحــدى املجموعــات فإنــه ال 
ميكــن اختــراق املجموعــات األخــرى يف 
نفــس الوقــت، لــذا فهــذه التقنيــة تعتمــد 
الهويــة،  وتشــفير  األمــان  عنصــر  علــى 
مباشــرة  االتصــال  مــن  متكنــك  حيــث 
احلاجــة  دون  مــن  اآلخــر  الطــرف  مــع 
للمعاجلــة مــن أطراف وســيطة متعددة، 
وبالتالــي يتمكــن املســتخدم مــن إجــراء 
منصــة  ضمــن  حريــة  بــكل  العمليــات 

عامــة آمنــة.«

تطبيقات وأمثلة
نشــر  علــى  ســاعد  تطبيــق  أوضــح 
هــو  تشــن«،  »البلــوك  تطبيقــات 
  crypto العمــات  الرقميــة املشــفرة
تســاعد  حيــث     currency
كانــت  التــي  تشــن«  »بلــوك  تكنولوجيــا 
العملــة  يف  املعامــات  بســجل  تعــرف 
االفتراضيــة بيتكويــن علــى ســبيل املثــال 
مقاومــة  قوائــم  علــى  احلفــاظ  علــى   ،
للتحايــل يف ســجات البيانــات املتناميــة 
للمــواد  آمنــا  تبــادال  وتتيــح  باســتمرار، 
القّيمــة كاألمــوال أو األســهم أو حمايــة 
حــق تــداول معلومــات معينــة أو بيانــات. 
ال  املعتــادة،  التجــارة  ألنظمــة  وخافــا 
توجــد حاجــة لوســيط أو نظــام تســجيل 
بــل  التبــادل،  حركــة  ملتابعــة  مركــزي 
تقــوم كل اجلهــات بالتعامــل مــع بعضهــا 
البعــض بصــورة مباشــرة، ويعتبــر هذا ما 
أثــار اجلــدل حــول هــذه التقنيــة، إذ إنهــا 
ال تفصــح عــن هويــة املتعاملــن، ولكــن 
توضــح فقــط حــدوث معاملــة متــت بــن 
طــرف A  وطــرف B  فــى توقيــت معــن، 
وقيمــة أو نــوع املعاملــة وتظهــر بيانات ما 
مت يف اللحظة الفورية، جلميع املنتمن 
حيــث  املعامــات  لشــبكة  املنضمــن  أو 
تعمــل »بلــوك تشــن«، علــى هيئــة نظــام 
املعامــات  ملعاجلــة  إلكترونــي  ســجل 
وتدوينهــا مبــا يتيــح لــكل األطــراف تتبــع 
املعلومــات عبــر شــبكة آمنــة ال تســتدعي 

التحقــق مــن طــرف ثالــث.

االقتصاد التشاركي
اإلقتصــاد  دور  فيــه  تنامــى  زمــن  وفــى 
لتقنيــات  يكــون  أن  نتوقــع  التشــاركى« 
»البلــوك تشــن«، دور كبيــر فــى توثيقــه 
مــن  لهــا  مبــا  إنتشــاره  علــى  والعمــل 
مثبتــة  ومرجعيــة  وشــفافية  دقــة 
وبصــورة آمنــة متامــا حتــى وقتنــا هــذا، 
فــى  حتايــل  أو  خــرق  أى  يثبــت  لــم  إذ 
تقنيــات  فيهــا  أســتخدمت  عمليــة  أى 
بالبنــوك  حــدى  ممــا  تشــن«،  »البلــوك 
فــى معظــم دول العالــم، دراســة التحــول 
الســتخدام تقنيــات البلــوك تشــن فــى 
املاليــة، ممــا  البنــوك  توثيــق معامــات 
يســهم إيجابــا فــى تقليــل الضغــط علــى 
اخللفيــة  املكاتــب  وموظفــى  منســوبى 
ويقلــل وقــت إجــراء املعامــات واملوافقات 
مــن   ٪15 بالفعــل  حتــول  حيــث  عليهــا 
التقنيــة. تلــك  العالــم العتمــاد  بنــوك 

توصيات 
كافــة  علــى  يتعــن  فإنــه  اخلتــام  ويف 
الهيئــات واملؤسســات فــى وطننــا العربــى 
املتعاملــن  وكافــة  املواطنــن  تهيئــة 
لتقبــل تلــك التقنيــات، وتبنــى أنظمــة 
وبرامــج تدريبيــة عاليــة الدقــة لتفعيــل 
تدريجيــا،  الرقمــى  التحــول  عمليــات 
املؤهلــة  التقنيــة  الكــوادر  وتوفيــر 
لتطوير والتوســع يف اســتخدامات تلك 
والتــى  الواعــدة  ومثياتهــا  التقنيــات 

يــوم.  كل  تظهــر 

توجه  الهيئات والمؤسسات فى الدول العربية لنشر مفاهيم البلوك تشاين أولوية حتمية

تبنى أنظمة وبرامج تدريبية عالية الدقة تدعم طروحات التحول لالقتصاد الرقمي تدريجي
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ــزر يف طــب  ــواع اللي تقســم أجهــزة  وأن
ــى : األســنان ال

SOFT LASER :1 :الليزر اللن
ميتــاز هــذا النــوع مــن الليــزرات بطاقتــه 
وســهولة  وزنــه  وبخفــة  املنخفضــة 
اســتخدامه مــن قبــل طبيــب االســنان 

املعالــج ويســاعد علــى :.
جتديد النسج وكمسرع للشفاء.

معاجلة القرحات الفموية.
تخفيف االلم والوذمة.

HARD LASER :2 الليزر الصلب
ميتــاز الليــزر الصلــب بطاقتــه املرتفعــة 

.
الصلبــة  الليــزرات  انــواع  اكثــر  ان 

: االســنان  طــب  يف  املســتخدمة 
*CO2

*ليزر االرغون
*ND:YAG

*DIODE ليزر
*ER,YAG ليزر

تعــد دولــة االمــارات العربيــه املتحــدة مــن الــدول الرائــدة يف طــب األســنان احلديــث 
والســياحه العالجيــه لطــب االســنان وذلــك بلفضل اســتخدام أحدث االجهــزه العامليه 
ــة و يعــد اســتخدام الليــزر يف عــالد  يف طــب االســنان يف املراكــز املنتشــره يف الدول
االســنان واالنســجه احمليطــه يف الفــم والفكــن مــن االدوات االساســيه يف معظــم 
مراكــز وعيــادات االســنان يف الدولــة - ان عالــم طــب االســنان وعالــم الليــزر يف تطــور 
مســتمر وهنــاك اقبــال كبيــر مــن املرضــى الراغبــن يف احلصــول علــى نتيجــه أســرع 

وألــم أقــل وعــالج ســهل باســتخدام اليــزر يف طــب االســنان: 

*ER.CR:YSGG

ل األسنان يجمِّ
فوائد استخدام الليزر
*تعقيم منطقة العمل 

الليــزر الدقــة واالنتقائيــة عــن  يقــدم 
حيــث  املريضــة  النســج  مــع  تفاعلــه 

يســتطيع
اجلراثيــم  كميــة  انقــاص  الطبيــب 
يف  االخــرى  املمرضــة  والعضويــات 

حلقــل ا
اجلراحي عند استخدام الليزر.

*انقاص حدوث النزف 
يقــوم الليــزر باالرقــاء وينقــص احلاجــة 
االجــراء اخلياطــة يف حــال التعامــل مــع 

*النســج الرخــوة 
الســتخدام  االساســية  الفائــدة  ان 
انقــاص  هــي  اجلراحــة  يف  الليــزر 
وانقــاص  النــزف  اختالطــات  حــدوث 
ضيــاع الــدم بشــكل فعلــي حيــث اشــارت 

بعــض الدراســات الــى تناقــص النــوف 
بنســبة 36% عنــد اســتخدام الليــزر يف 

اجلراحــة.
 *انقاص األلم

لقــد تبينــت الفوائــد الالحقــة للجراحــة 
اجلراحــة  مــع  باملقارنــة  بالليــزر 
مســتوى  انخفــاض  مثــل  التقليديــة 
ــاء العمــل وبعــده وتناقــص يف  ــم اثن االل
اســتخدام املخــدر املوضعــي باالضافــة 
اجلــراح  علــى  اجلهــد  تخفيــف  الــى 
النــزف وتوفيــر  وذلــك بســبب غيــاب 
اجلــرح  الغــالق  املســتهلك  الوقــت 
مــع  للخياطــة  الحاجــة  اذ  وخياطتــه 

. اجلراحــة  يف  الليــزر  اســتخدام 
*تاثير الليزر على شفاء اجلروح 

جراحــة  يف  الليــزر  اســتخدام  عنــد 
النســج الرخــوة يكــون الشــفاء اســرع 
والندبــة اقــل وقــد لوحــظ بعــد 7 ايــام 
مــن اجلراحــة ان النســيج املخاطــي قــد 
شــفي متامــا وال وجــود لعالمــات تــدل 

علــى الوذمــة او احمــرار النســيج.
فوائد اجلراحة الليزرية:

السهولة يف استخدامه واالمان.
غياب الصوت .
انقاص النزف.

القدرة على تقييم عمق القطع.
دقة القطع.

غالباً النحتاج للخياطة او التضميد.
تراجع االلم اثناء اجلراحة وبعدها.

تعزيز شفاء اجلروح.
اســتخدام كميــات قليلــة مــن املخــدر او 

االســتغناء عــن التخديــر.
ميــزات اجلــرح الليــزري ان اســتخدام 
الفــم  جراحــة  يف  الليــزري  املشــرط 
اجلــرح  متيــز  صفــات  لــه  والفكــن 

: وهــي  الليــزري 
االوعيــة  ويخثــر  النــزف  يقطــع  فهــو 

. ملــم   0.5 قطــر  حتــى  الدمويــة 
تخفيــف االلــم مابعــد العمــل اجلراحــي 
ــع  ــة ومن ــات العصبي نتيجــة لســد النهاي

التخريــب خــالل العمــل اجلراحــي .
جرح نظيف وعقيم .

وذمــة اقــل النــه ينقــص امكانيــة تلــوث 
اجلــرح نتيجــة عــدم وجــود التمــاس بــن 

اجلــرح واالداة .
الدمــاء  انتشــار  امكانيــة  انخفــاض 

. احليــة  النتحيــة  والســوائل 
تطبيقات الليزر يف طب االسنان

طــب  يف  الليــزر  اســتخدم  مــا  اول 
االســنان ملعاجلــة النســج الصلبــة مثــل 
حتضيــر احلفــر وإزالــة النخــور كبديــل 
للمعاجلــة التقليديــة بواســطة الســنابل 
الياقــوت  ليــزر  االول  الليــزر  وكان 

.1960 عــام  واختــراع 
 co2 ليــزر  مــن  كل  ان  اكتشــف  ثــم 
علــى  قــادر   ND:YAG وليــزر 
اســتئصال النســج الرخــوة وتخثيرهــا 

ممتــاز  بشــكل 
ميكــن اســتخدام الليــزر يف معاجلــات 

كثيــرة يف طــب االســنان :
*معاجلــة حساســية االســنان : ميكــن 
االقنيــة  خلتــم  الليــزر  اســتخدام 
العاجيــة املكشــوفة يف منطقــة اعنــاق 
حــادا  املــا  تســبب  والتــي  االســنان 
وحساســية شــديدة يف االســنان عنــد 
تنــاول املشــروبات البــاردة او املثلجــات .

ميتلــك   : االســنان  جــذور  *تعقيــم 
الليــزر خاصيــة التعقيــم لذلــك ميكــن 
اســتخدامه يف معاجلــة آفــات جــذور 
االســنان العفنــة واملتقيحــة واخلّراجات 

الســنية.
الليزر واالنسجة الرخوة

تفاعــال  النســيج  مــع  الليــزر  يتفاعــل 
درجــة  تــزداد  حيــث  حراريــا  ضوئيــا 
حــرارة النســيج املســتهدف كلمــا كان 
يختــرق  لالمتصــاص  قابــال  الليــزر 
الليــزر النســج الرخــوة ويختــم االوعيــة 
العصبيــة  النهايــات  ويخثــر  الدمويــة 
النــزف  تخفيــف  الــى  يــؤدي  ممــا 
بواســطة  للجراحــة  التالــي  وااللــم 
الليــزر ممــا يحــد مــن تنــاول االدويــة 
املســكنة كمــا وان اشــعة الليــزر تســمح 
للجــرح بااللتئــام والشــفاء بشــكل اســرع 

يف  املســتخدمة  الليــزر  لطاقــة  طبقــا 
الطــرق  مــع  فباملقارنــة  اجلراحــة. 
التقليديــة كاملشــرط العــادي واالجهــزة 
املســتخدمة يف جراحــة النســج الرخــوة 
الليــزر  يعتبــر  الكهربائــي  كاملشــرط 
عنــد  قبــوال  واالكثــر  األلطــف  االداة 
هــذا  يف  الفريــدة  مليزاتــه  املرضــى 

. املجــال 
التاليــة  املعاجلــات  اجــراع  ميكــن 

الليــزر باســتخدام 
وخاصــه  اللثــه  التهابــات  معاجلــة 
االحمــرار ونزيــف الــدم عنــد اســتخدام 

االســنان فرشــاة 
*معاجلــة اجليــوب اللثويــة التــي تتكــون 
حــول االســنان نتيجــة تراجــع االنســجة

الداعمة للسن.
*جتريــف اللثــة والتخفيــف مــن حركــة 
االســنان البســيطة واملتوســطة الناجتــة

عن املرض اللثوي وحول السني .
غيــر  اللثــة  حــدود  تشــكيل  *اعــادة 
حــدود  العطــاء  وجتميلهــا  املنتظمــة 

واضحــة
ومتناغمة مع اعناق االسنان .

*معاجلــة اللثــة املتورمــة ) الضخامــات 
اللثويــة( الناجتــة عــن زيــادة يف النســج 
ــاول  ــة او تن ــاب اللث ــر الته ــة بتأثي اللثوي

بعــض االدويــة .
ضخامات لثوية عن مريض تقومي :
ضخامات لثوية عن مريض مدخن :

*جتميــل االبتســامة وحتســن مظهــر 
االشــخاص  عنــد  وخاصــة  االســنان 
ذوي االبتســامة اللثويــة الذيــن تظهــر 

لثتهــم عنــد الضحــك او االبتســام .
 إطالــة التيجــان القصيــرة واملتهدمــة 

قبــل التعويــض .
إزالــة النســج الرخــوة املزعجة ) الطيات 

النســيجية ( حتت طقم االســنان .

*معاجلــة تصبغــات اللثــة الداكنــة او 
ــة الســمراء حيــث  ــة او اللث ــة الداكن اللث
يعطــي الليــزر نتائــج رائعــة للحصــول 

ــة . ــة جميل ــة وردي ــى لث عل
*احلصــول علــى اخلزاعــات النســيجية 

.
%مشــاكل النطــق : يكــون ارتبــاط جلــام 
غيــر  املرضــى  بعــض  عنــد  اللســان 
طبيعــي )اللســان املربــوط ( ممــا يســبب 
مشــاكل نطقيــة ميكــن اســتخدام الليــزر 
لتغييــر موضــع ارتبــاط اللجــام ) قطــع 
ــزف  ــدون ن جلــام اللســان ( بســهولة وب

ــم . او ال
*قطــع جلــام الشــفة املنخفــض والــذي 
ــا وباملشــاركة  ــن الثناي يســبب فراغــا ب
مــع املعاجلــة التقومييــة ميكــن التخلــص 
تكــون  ان  يجــب  الفــراغ  هــذا  مــن 
ــى  ــن للحصــول عل ــان مترافقت املعاجلت

النتائــج املرجــوة .
اجــات الســنية واللثويــة  *معاجلــة اخلرَّ
وفتحهــا وتعقيمهــا بــدون الــم كمــا ذكــر 
مــن قبــل لليــزر خاصيــة ختــم للنهايــات 
مينــع  اخلــراج  منطقــة  يف  العصبيــة 
يعتبــر  لــذا  املوضعــي  املخــدر  تأثيــر 
هــذه  مثــل  فعــاال ومجديــا يف  الليــزر 

. احلــاالت 
املؤملــة  الفمويــة  القرحــات  *معاجلــة 

مثــل القــالع .
*اســتئصال االورام الســليمة مــن اللثــة 

واخلــد واللســان والشــفتن .
ورم ليفــي بعــد اجلراحــة مباشــرة بعــد 

اســبوعن
مــن  الثانيــة  اجلراحيــة  *املرحلــة 
يســتخدم  حيــث  الســنية  الزراعــات 

لليــزر ا
ــم  ــة وكشــف الزرعــة ومــن ث ــة اللث إلزال

امتــام االجــراءات التعويضيــة 

استخدامات الليزر في طب األسنان
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مــرض  مــن  الكثيــرون  يعانــي 
الدوالي،وهــي تنتــج عــن توســع دائــم 
يف قطــر الوريــد وقصــور وظيفــي يف 
ــة  ــة وأضــرار مزمن الصمامــات الوريدي
عنــه  ينتــج  ممــا  الوريــد  جــدار  يف 
زيــادة يف ضغــط الــدم داخــل الوريــد 
انعــكاس وارتــداد يف مســار  وحــدوث 
الــدورة الدمويــة فيحــدث احتقــان يف 
الــدم داخــل عضــالت الســاقن لعــدم 
فتنشــأ  للقلــب  العــودة  اســتطاعته 
يف  والتــورم  كاالنتفــاخ  األعــراض 
الســاقن واألوجــاع والثقــل والتشــنجات 

. والســخونة 

ويف حــوار خــاص مــع %الوطــن% حتــدث 
أوعيــة  اخصائــي  جاويــش  د.أحمــد 
دمويــة مبركــز املتقدمــة جلراحــات اليوم 

الواحــد بابوظبــي فــى هــذا الشــأن:

مراحل تطور العاج:
انــه قدميــا كان  قــال الدكتورجاويــش 
التدخــل  يســتلزم  الدوالــي  عــالج 
تخديــر  املريــض  ويخــدر  اجلراحــي 
الوريــد  الســتئصال  كلــي  أو  جزئــي 
الصابتــه بقصــور التصريــف الوريــدي،
ــد  ــت اجلراحــة هــي العــالج الوحي وظل
الــي اكثــر مــن 15 ســنة مضــت ، الــي 
ان مت اكتشــاف التدخــل بــدون جراحــة 
تداخليــة  قســاطر  عــن  عبــارة  وهــو 

دكتور أحمد جاويش
استشاري جراحة االوعية الدموية :

عالج الدوالي بدون جراحة وبدون تخدير

وتقــوم بعمــل مــا يســمى الكــي احلــراري 
مبخــدر موضعــي فقــط، ويتــم يف هــذه 
القســطرة أصابــة الوريــد حتيــى يتليــف 
ــه  ــى أداء وظيفت ــر قــادر عل ــح غي ويصب
، ويبــدأ اجلســم يف التعامــل معــه عــاى 

انــه جســم غريــب.

وأكــد جاويــش علــى أن عمليــة الكــي 
اكتشــافها  وقــت  كبيــرة  طفــرة  كانــت 
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الن املريــض اصبــح ميشــى علــي قدميــه 
ــة الكــي واصبحــت الســهولة  ــد عملي بع
انــه ال يشــترط ســن معــن الجرائهــا 
الن اخلطــر يكمــن يف اجلراحــة خاصــة 
لــدى مرضــى الســكر، ولذلــك انتشــر 
الكــي علــي مســتوى العالــم ،ثــم تطــور 
بعــد ذلــك الــى العــالج بالليــزر وهــو يعــد 
أقــوى وأدق عــالج الدوالــي، اذ ميكــن 
العمليــة  حياتــه  ميــارس  أن  للمريــض 
عكــس  علــى  طبيعــي  بشــكل  بعدهــا 
اجلراحــة التــي كانــت تســتلزم مكــوث 
املريــض يف املنــزل فتــرة حتــى يتعافــى.

اشعة الصبغة:
تكمــن  الكبــرى  املشــكلة  أن  وأوضــح 
يحــدث  والــذي  العميــق  الوريــد  يف 
فيــه اجللطــات وتنتــج عنهــا االعــراض 
الشــديدة مثــل قــرح القــدم وتضخمهــا 

املريــض حالتــه تســوء  ، وقدميــا كان 
بشــده بعــد العــالج.

أمــا االن ومــع وجــود قســطرة املوجــات 
 360 حتــي  توضــح  والتــي  الصوتيــة 

درجــة.

بجهــاز  بالصبغــة  املقطعيــة  واالشــعة 
% الســي تــي % والــذي مت اســتحداثه 
بدايــة يف محافظــة االســكندرية مبصــر 
وهــو يقــوم بتصويــر املاســورة الرئيســية 
ميثــل  كان  الــذي  العميــق  والوريــد 
رؤيتــه  ميكــن  وال  االســود  الصنــدوق 
بكفائــه الــى ان مت اســتخدام االشــعة 
بــدون جراحــة وبــدون تخديــر والتــي 
نســتخدمها مبركــز املتقدمــة جلراحــات 
علــي  فقــط  بابوظبــي  الواحــد  اليــوم 

االمــارات. مســتوي 

اصبــح لدينــا اكثــر مــن 7 أو 8 دعامــات 
املاضــى متامــا  لــالوردة علــي عكــس 
واصبــح عــالج االوردة العميقــة ابســط 
مــا يكــون، وكل حالــة علــي حســب درجة 
تســتلزم  حــاالت  فهنــاك   ، عالجهــا 
احلقــن ، وهنــاك حــاالت حتتــاج لليــزر، 
للدعامــات  حتتــاج  اخــرى  وحــاالت 
اجلراحــي  التدخــل  اصبــح  وبذلــك   ،
يتجــه  االن  العالــم  جــدا الن  محــدود 

الــي اجلراحــات البســيطة.

المريض يمارس حياته
 بشكل طبيعي فى نفس يوم العالج
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المضاعفات.. الوقاية والعالج

يعتبــرداء الســكري مرضــاً مزمناًناجمــاً 
قــدرة  عــدم  عــن  أساســي  بشــكل 
كافيــة  كميــة  إنتــاج  علــى  البنكريــاس 
عجزاجلســم  أو  اإلنســولن  مــن 
بصــورة  اإلنســولن  اســتخدام  عــن 
معــدل  ارتفــاع  إلــى  فيــؤدي  فعالــة، 
بعــض  يف  يسببمشــاكل  الســكر،مما 
األوعيــة  يف  اجلســم،وحتديداً  أجهــزة 
الدمويــة واألعصاب،ويصنــف الســكري 
ــي  ــى ســكري مــن النمــط األول والثان إل

احلملــي. والســكر 
 

مضاعفات السكري على العن
أهــم أســباب فقــدان  الســكري  يعتبــر 
البصــر علــى مســتوى العالــم، والــذي 
ميكــن جتنــب حدوثــه بالفحــص الــدوري 
ــات مــرض  ــرز مضاعف ــن أب ــن.. وم للع

الســكري علــى العــن.

التهابات العن املزمنة: 
وتكــرار  والقرنيــة  اجلفــون  التهــاب  1ـ 
األكيــاس الدهنيــة باجلفــون وااللتهابات 

اخللويــه احلــادة باجلفــون.
-2خلــل اإلبصار:غشــاوة البصــر نتيجــه 
الــدم  ســكر  مســتوى  انتظــام  عــدم 
باالرتفــاع أو االنخفــاض الشــديد،حيث 
اليــوم  خــالل  اإلبصــار  حــدة  تتغيــر 
الواحــد حســب نســبة ســكر الــدم ولكنها 
مؤقتــة وتــزول حــن يعــود مســتوى ســكر 

الــدم إلــى احلــد الطبيعــي.
3ـ املياه البيضاء )الكتاركتا(:

 عتامــة عدســة العــن، والتــي حتــدث يف 
ســن مبكــرة عنــد مرضــى الســكري.

4ـ املياه الزرقاء )اجللوكوما(:

السكري والعين

نتيجــة تكــون أوعيــة دمويــه يف زاويــه 
العــن أو القزحية،ممــا تــؤدي الرتفــاع 
ضغــط العــن وألــم حــاد بالعــن ونزيــف 

باخلزانــة األماميــة للعــن.
5ـ التهابات وشلل أعصاب العن: 

ممــا  والســادس  الثالــث  العصــب 
ويــؤدي  الطبيعيــة  العــن  يعيــق حركــة 
وارتخــاء  واحلــول  الرؤيــة  الزدواجيــة 
اجلفــن العلــوي، والــذي يعــود لوضعــه 

أشــهر. ســتة  خــالل  الطبيعــي 
6ـاعتالل الشبكية السكرية: 

وهــو أخطــر مضاعفــات داء الســكري 
يف  خلــل  نتيجــة  العن،ويحــدث  علــى 
بشــبكيه  الدقيقــة  الدمويــة  األوعيــة 
وتســريب  وتلــف  انســداد  مــن  العــن 
وتكويــن أوعيــة دمويــة جديــدة عشــوائية 
ســهلة النــزف، ممــا يــؤدي إلــى تــورم 
مركــز  علــى  وارتشــاحات  الشــبكية 
اإلبصار)ذمــة البقعــة الصفــراء( ونزيــف 
يف اجلســم الزجاجــي أوشــبكية العــن 
بالشــبكية  وانفصــال  تليــف  وحــدوث 

ممــا يــؤدي إلــى حــدوث العمــى.
الســكري  الشــبكي  االعتــالل  وينقســم 
إلــى االعتــالل غيــر التكاثــري والتكاثري 
والبقعــي، حيــث يــزداد معــدل اإلصابــة 
فتــرة  طــول  مــع  الســكرية  بالشــبكية 
علــى  الســيطرة  مــع  حتــى  املــرض 
بالغــة  نقطــة  وهــذه  الســكر،  نســبة 
ســنوات،   5 مــرور  بعــد  األهميــة)٪35 
و85٪ بعــد مــرور 15 عامــاً مــن اإلصابــة 

بالســكري(.
ومــن العوامــل التــي تزيد خطــورة اعتالل 
الشــبكية الســكري:ارتفاع ضغــط الــدم 

والدهــون والتدخــن واحلمــل.

الســكري:  الشــبكية  اعتــالل  أعــراض 
ــى.. اليوجــد أعــراض  يف املراحــل األول
يف  فجــأة  تظهــر  والتــي  واضحــة، 
عــدم  مــع  خاصــة  املتأخــرة  املراحــل 
املتابعــة الدوريــة والتــي تشــمل الرؤيــة 
عائمــة،  أجســام  رؤيــة  الضبابيــة، 
الرؤيــة  ضعــف  ســوداء،  بقــع  رؤيــة 
كمــا  املفاجــئ  البصــر  الليلية،ضعــف 
الزجاجــي  اجلســم  نزيــف  حــاالت  يف 

الشــبكي. واالنفصــال 
 

اعتــالل  مضاعفــات  مــن  الوقايــة 
الســكري: الشــبكية 

ــدم  ــى نســبة الســكر يف ال الســيطرة عل
باإلضافــة  والدهــون،  الــدم  وضغــط 
قــاع  لفحــص  الدوريــة  املتابعــة  إلــى 
وفحــص  ســنوياً  األقــل  علــى  العــن 
ــات  قــاع العــن للنســاء احلوامــل املصاب
حالــة  يف  الــوزن  بالســكري،وفقدان 
واإلقــالع  الرياضــة  السمنة،وممارســة 
اعتــالل  عــن  التدخن،والكشــف  عــن 
حــدة  قيــاس  الســكري:  الشــبكية 
قــاع  العن،وفحــص  وضغــط  البصــر 
احلدقة،وتصويــر  توســيع  بعــد  العــن 
ــة بصبغــة الفلوريســن،  ــة الدموي األوعي
التوافقــي  املقطعــي  التصويرالبصــري 

الصفــراء. والبقعــة  العــن  لشــبكية 

عاج الشبكية السكرية:
مــن  الســكرية  الشــبكية  يتــم عــالج   -
خــالل احلقــن داخــل العــن، حيــث يتــم 
الزجاجــي  اجلســم  يف  الــدواء  حقــن 
لعــالج ارتشــاحات مركــز اإلبصــار وذمــة 
الشــبكي.-  والتــورم  الصفــراء  البقعــة 
نزيــف  حــاالت  بالليــزر: يف  العــالج   -
شــبكية العــن ومنــو األوعيــة الدمويــه 

بالشــبكية. العشــوائية 
- التدخــل اجلراحــي، ويتــم يف احلــاالت 
ــل انفصــال شــبكية العــن  املتقدمــة، مث

أو النزيــف باجلســم الزجاجــي.
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هــي ليســت طريقــة تقليديــة يف مــلء 
الفراغات يف الوجه، كالفيلرز، أو إرخاء 
العضــالت حتــت اجللــد كالبوتكــس يف 
عــالج التجاعيــد، بــل هــي عمليــة إعــادة 
جتديــد اخلاليــا ومــا تنتجــه مــن عناصر 
حيويــة ضروريــة حليويــة اجللــد مثــل 
الكوالجــن وهــو البروتــن الــذي يشــكل 
معظــم الطبقــة الثانيــة مــن اجللــد وهــذا 
البروتــن يعطــي حيويــة وشــباب للبشــرة 
متاســك  يف  الكوالجــن  يســاهم  كمــا 

وقــوة اجللــد«،

ان اجللــد يفقــد مــع تقــدم العمــر العديد 
نضــارة  يعطــي  الــذي  الكوالجــن  مــن 
تشــكيل  وبإعــادة  وحيويتهــا،  البشــرة 

حقــن البالزمــا هــى احــدث الطــرق 
الســتعادة الشــباب 

منيــر  هشــام  الدكتــور  وبســؤال 
والتناســلية  اجللديــة  استشــارى 
والتجميــل وعالجــات الليــزر مبركــز 
الواحــد  اليــوم  جلراحــة  املتقدمــة 
ــي عــن هــدا قــال مــع  بامــارة ابوظب
تقدمنــا يف العمــر، تبــدأ األنســجة 
الداخليــة التــي تعطــي اجللد املظهر 
ذلــك  ويعمــل  بالتكســر،  الشــاب 
علــى إظهــار اخلطــوط والتجاعيــد 
الضحــك  مثــل خطــوط  التعبيريــة 
واالبتســام واخلطــوط حــول العينــن 
مناطــق  وذلــك يف  الوجــه  وطيــات 
حركــة  بهــا  يوجــد  التــي  البشــرة 
ــى  عضــالت ويحــدث هــدا ايضــا ف
باقــى انحــاء اجلســم . يقــوم أطبــاء 
باســتخدام  واجللديــة  التجميــل 
وســائل عديــدة مثــل حقــن الفلــرز 
و  »جوفيديــرم«  شــيوعا   واكثرهــا 
هــذه  لتعبئــة  وغيرهــا  »رســتلن«  
وبالتالــي  والتجاعيــد،  اخلطــوط 
اســتعادة املظهــر احليــوي والشــاب 
وإن كان مؤقتــا. وعندمــا يتــم حقــن 
الفلــرز حتــت اجللــد، فإنهــا تقــوم 

مبلــئ اخلطــوط والتجاعيــد واملناطــق 
الشــفتن  وكذلــك  الوجــه  يف  الغائــرة 
واخلديــن وبعــض أنــواع النــدوب وحقــن 
الطــرق  اشــهر  مــن  اصبــح  البالزمــا 

. البشــرة  حديثــا الســتعادة شــباب 
 

 حقــن البالزمــا والتــى تســتخلص مــن 
دم الشــخص نفســه ملعاجلــة البالزمــا 
واســتخالص افضــل مركبــات اجلســم 
النمــو  وعوامــل  البروتينــات  مــن 
حقنــه  ويعــاد  االكســدة  ومضــادات 
املــراد حقنهــا الســتعادة  فــى االماكــن 
شــباب وحيويــة البشــرة ان هــذه التقنيــة 
املســتخدمة يف عمليــة جتديــد اخلاليــا 

إعادة الشباب وحقن البالزما
هــذه اخلاليــا تســتطيع عمليــا 
نضارتهــا  للبشــرة  تعيــد  أن 
وحيويتهــا التــي فقدتهــا، وتقــوم 
الغنيــة  البالزمــا  حقــن  تقنيــة 
بالصفائــح الدمويــة علــى حتفيز 
اجلذعيــة،  اخلاليــا  انقســام 
املســؤولة عــن جتديــد اخلاليــا 
إلنتــاج  يــؤدي  ممــا  التالفــة، 
للجســم  الذاتــي  الكوالجــن 
وتقليــل  األنســجة  وجتديــد 
يف  للجلــد  الشــيخوخة  عمليــة 
الوجــه والرقبــة واأليــدي وأجزاء 
أخــرى مــن اجلســم، كمــا يقــوم 
يف  اجلذعيــة  اخلاليــا  حتفيــز 
اخلاليــا  علــى جتديــد  الفــروة 
الشــعرة  توليــد  عــن  املســؤولة 
يف  تفيــد  كمــا  جذورهــا،  مــن 
إنبــات شــعر جديــد يف املناطــق 
أو  وراثيــة  بعوامــل  املفقــودة 

هرمونيــة.

وبــن أن »تقنيــة حقــن البالزمــا 
الدمويــة بالصفائــح  الغنيــة 
آمنــة  طريقــة  هــي   PRP
متامــا تعتمــد علــى فصــل أحــد 
مكونــات دم املريــض )البالزمــا( وإعــادة 
مــرة  املريــض  لنفــس  البالزمــا  حقــن 
حتقــن  أن  منهــا  طــرق،  بعــدة  أخــرى 
البالزمــا نفســها داخــل البشــرة علــى 
طريقــة امليزوثيرابــى إلعــادة النضــارة 
الــرأس  فــروه  يف  حتقــن  أو  للبشــرة، 
إلعــادة  امليزوثيرابــى  بطريقــة  أيضــا 
منــو الشــعر، كمــا أنهــا تضــاف للدهــون 
نفــس  مــن  ســحبها  مت  التــي  الذاتيــة 
الدهــون  هــذه  حقــن  ويتــم  املريــض 
الذاتيــة مــع البالزمــا الذاتية يف األماكن 
بالدهــون  وتعبئتهــا  حقنهــا  املرغــوب 
حيــث تعطــى البالزمــا الذاتيــة متاســك 
اخلاليــا  بقــاء  وتطيــل  للدهــون  أكثــر 
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ــرة، كمــا  ــة بصــورة كبي ــة احملقون الدهني
ــة  ــة حقــن البالزمــا الغني تســتخدم تقني
إنتــاج  الدمويــة يف حتفيــز  بالصفائــح 
املوجــودة  املرنــة  واألليــاف  الكوالجــن 
يف البشــرة وذلــك بإضافــة الثرومبــن 
مــع البالزمــا بنســب معينــة وحقنهــا يف 
واســتخدمت   ،PRPبطريقــة البشــرة 
تقنيــة بالزمــا الصفائــح الدمويــة منــذ 
احلــروق  معاجلــة  يف  طويلــة  فتــرة 
وتســريع شــفاء اجلــروح بعــد العمليــات 
اجلراحيــة وحاليــا تســتخدم يف عمليــات 
التجميــل علــى املســتوى العاملــي، لــذا 
تعتبــر هــذه الطريقــة آمنــة متامــا ومــن 
اإلطــالق  علــى  جانبيــة  آثــار  أي  دون 
حتــى علــى املــدى الطويــل ألنهــا تعتمــد 
نفــس  مــن  ذاتيــة  مــواد  حقــن  علــى 
املريــض وبالتالــي ال يوجــد أي مخــاوف 

انتقــال أي عــدوى للمريــض«. مــن 

وعــن طريقــة حتضيــر البالزمــا الغنيــة 
بالصفائــح الدمويــةPRP، »يتم ســحب 
وتتــم  املريــض  مــن  بســيطة  دم  كميــة 
عمليــة ســحب الــدم يف أنابيــب معقمــة 
معــدة خصيصــا لهــذا الغــرض بطريقــة 
ــم وضــع هــذه  ــم يت ــة ومدروســة، ث علمي
األنابيــب التــي حتتــوى علــى الــدم يف 
كريــات  بفصــل  يقــوم  خــاص  جهــاز 
الدمويــة بالصفائــح  الغنيــة  البالزمــا 

PRP عــن كريــات الــدم احلمــراء، ثــم 
 PRPيقــوم الطبيــب بحقــن البالزمــا
إعــادة  إلــى  يحتــاج  الــذي  املــكان  يف 
اخلاليــا  وجتديــد  والشــباب  احليويــة 

بهــذا املــكان«.

واشــار الــى ان احلــاالت التــي تســتخدم 

PRPالبالزمــا حقــن  تقنيــة  فيهــا 
هــي إضفــاء نضــارة للبشــرة حيــث إن 
حقــن البالزمــا يجــدد مكونــات البشــرة 
أفضــل،  وإشــراقا  ملمســا  ومينحهــا 
وتخفيــف آثــار الندبــات الناجمــة عــن 
جتاعيــد  وتخفيــف  الشــباب،  حــب 
وكذلــك  الســطحية  واليــد  الوجــه 
اخلطــوط التعبيريــة الدقيقــة، وحــاالت 
الهــاالت  وتخفيــف  الشــعر،  تســاقط 
الســوداء حــول العــن، وميكــن إضافــة 
البالزمــاPRP الــى الدهــون الذاتيــة 
ــع  وتســتخدم يف حقــن الدهــون يف جمي
اليديــن،  الوجــه،  اجلســم،  مناطــق 
األرداف، حيــث إن ا تطيــل مــن فتــرة 
أنهــا  الــى  باإلضافــة  الدهــون  بقــاء 

إضافيــة. نضــارة  تعطــى 

والنتائــج  اجللســات  عــدد  وحــول 
 3 إلــى  املريــض  »يحتــاج  املتوقعــة، 
إلــى  ثــالث  بفاصــل  متتاليــة  جلســات 
أربــع أســابيع بــن اجللســة واألخــرى، 
أمــا بالنســبة حلــاالت تســاقط الشــعر 
جلســات   6-4 مــن  املريــض  يحتــاج 
اجللســة  بــن  أســبوعن  بفاصــل 
بعــد ذلــك متابعــة  واألخــرى، ويعتمــد 
املريــض  حالــة  علــى  اجللســات  هــذه 
ــادة  ــث ينصــح يف حــاالت زي ــره حي وعم
بإجــراء  بالعمــر  والتقــدم  التجاعيــد 
جلســة كل ســتة اشــهر أمــا يف حــاالت 
التجاعيــد اخلفيفــة والعمــر أقــل مــن 
45 ســنة ميكــن إجــراء جلســة واحــدة 

ســنة«. كل 

التقنيــة  هــذه  مييــز  مــا  »أهــم  إن 
مــن  وخلوهــا  وأمانهــا  ســالمتها  هــو 

النتائــج  أمــا  اجلانبيــة،  التأثيــرات 
فتعتمــد  التقنيــة  هــذه  مــن  املتوقعــه 
فــال  للمرضــى  اجليــد  االنتقــاء  علــى 
ينصــح مثــال باســتخدام هــذه التقنيــة 
للذيــن يعانــون مــن انخفــاض يف عــدد 
الصفائــح الدمويــة، وال ينصــح بتنــاول 
الدمويــة  الصفائــح  علــى  تؤثــر  أدويــة 
االلتهــاب  ومضــادات  كاألســبرين 
املفاصــل(  )أدويــة  الفيرســتيروتيدية 
التقنيــة،  باســتخدام هــذه  ملــن يرغــب 
بســيط يف  انتفــاخ  يحــدث  أن  ويتوقــع 
الوجــه ال يــدوم أكثــر مــن 12-24 ســاعة 
وتظهــر النتائــج خــالل 2-3 أســابيع مــن 
اجللســة، وهــو الوقــت الــالزم لتحفيــز 

الطبيعــي«. الكوالجــن  منــو 

املأخــوذة  النتائــج  دوام  »يختلــف  وزاد 
مــن هــذا العــالج بــن شــخص وآخــر 
وذلــك حســب طبيعــة نوعيــة الــدم )وفــرة 
الصفائــح وجودتهــا( وطبيعــة البيئــة التي 
يعيــش فيهــا الفــرد لكنهــا عامة تــدوم من 
6-12 شــهراً مــع مراعــاة االختالفــات 
ــا  ــة حقــن البالزم ــة، كمــا إن تقني الفردي
الغنيــة بالصفائــح الدمويــةPRP تعتبــر 
قفــزة هائلــة يف مجــال التجميــل وعــالج 
مشــاكل البشــرة والشــعر وباتت تســتحوذ 
علــى اهتمــام كثيــر مــن األطبــاء علــى 

مســتوى العالــم.

وقــد مت حديثــا ً إضافــة بعــض املــواد 
وخاصــة  فاعليتهــا  لزيــادة  للبالزمــا 
تســاقط  لعــالج  املســتخدمة  البالزمــا 
الشــعر حيــث تتوفــر حاليــاً حقــن بالزمــا 
وفــروة  للشــعر  املغــذي  البيوتــن  مــع 

الــرأس.
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Through the Media Zone 
Authority’s support, Abu Dhabi 
Film Commission (ADFC) 
introduced the first financial 
incentive scheme of its kind 
in 2013 in the form of a 30% 
rebate on production costs in 
the Emirate. More than 55 
productions have taken advantage 
of the rebate since then.

Developing such vital infrastructure 
with our partners has allowed us to 
attract some of the world’s biggest 

HELPING DIVERSIFY THE ECONOMY
media companies and prominent 
film studios to Abu Dhabi. For 
example, Disney’s ‘Star Wars: The 
Force Awakens’ and Universal 
Picture’s ‘Furious 7’ were both 
shot in the Emirate, as was Indian 
blockbuster ‘Tiger Zinda Hai’, 
which was the second highest 
grossing Bollywood film ever. Such 
productions have showcased Abu 
Dhabi as a versatile and attractive 
filming location.
Equally, the rebate from Abu Dhabi 
Film Commission is producing 

an economic return with each 
AED 1 given back as rebate 
estimated to be worth AED 3.1 
to the local economy in the form 
of expenditure such as air tickets, 
accommodation, and logistics. In 
2016, the twofour54 community 
itself contributed AED 1.5 billion 
to the local economy. 

All this is helping Abu Dhabi 
Government diversify its economy 
in line with Abu Dhabi Economic 
Vision 2030.

We are also looking to the future 
by nurturing the talents of our 
nation’s youth and encouraging 
them to become the next genera-
tion of story tellers. 

Our creative lab is playing a key 
role in this objective. Today, it 
has more than 13,000 members, 
who are gaining skills and experi-
ence through opportunities such 
volunteering on projects, shadow-
ing industry experts or attending 
workshops and other initiatives 
organised by twofour54 partners. 
They also have access to #thelab, 
where they can work on their own 
projects and share their expertise 

EMPOWERING MEDIA PROFESSIONALS 
OF THE FUTURE

with other members of their col-
laborative community.

Meanwhile, almost 80 young men 
and women have gained practical 
experience through twofour54’s 
internship programme, which has 
provided them with the opportunity 
to work with media companies such 
as CNN, Cartoon Network, (Media 
Start, Brand Moxie and Image Na-
tion). Some interns have even got the 
chance to work on live productions, 
joining the crews of movies such as 
‘Star Wars: The Force Awakens’ and 
‘Mission: Impossible – Fallout’.

And for the youngest members of 

our community, we run our pop-
ular Summer Camp, a two-week 
bi-lingual programme that pro-
vides hands-on media experience 
for children aged 9-12 years.
Our support, though, doesn’t end 
there. twofour54 is also on hand 
to guide and support our youth 
as they take their first steps into 
professional life. This could be 
through helping them find po-
sitions with partners or to go it 
alone as a freelancer.

We believe it is important to be 
with them every step of the way. 
After all, the future of our industry 
is in their hands.
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he UAE is at the forefront of female empowerment in the region, creating opportunities that allow 
everyone to excel and progress in all fields. 

The Father of our Nation, His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, once said: “The woman is 
half of society, any country which pursues development should not leave her in poverty or illiteracy. I am on the 
woman’s side.”
 
Our country’s Leaders have carried this baton by providing an environment that allows women to achieve their 
full potential. It is something I witness every day in the media industry and I know that without the support and 
wisdom of our Leadership, I personally would not have been able to achieve all that I have so far.

I am proud to be considered a role model by other Emirati women as it has always been a priority of mine to en-
courage young people, especially women, to pursue their dreams and ambitions.

T

I am equally proud of two-
four54’s success as we approach 
the 10th anniversary of the media 
zone. This success has only been 
achieved by working together with 
our partners to build a thriving 
media ecosystem. 

Today, we are home to more than 
460 media companies, some 650 
freelancers and 4,000-plus me-
dia professionals from around the 
world. Our partners come from 
every corner of the globe, includ-
ing the US, Europe, the Middle 
East and Asia. 

Being the region’s media and en-
tertainment hub, we have come to 
realise that our aspirations today 
have exceeded our success and we 
have outgrown our current home. 
The incredible growth of the me-
dia sector in Abu Dhabi, mirrored 
in the growth of our partners, has 

A BOOMING MEDIA INDUSTRY
prompted us to move to Yas Island 
from 2020, where we will have a 
new state-of-the-art home that 
will be 30% bigger, with room to 
grow even further. 

Our new home will allow partners 
to innovate, create and collabo-
rate even more thanks to addi-
tional space and facilities that will 
support the development of their 
businesses. This is why we are 
working with our partners to en-
sure the space and location is ideal 
for their future needs. 

Additionally, we recently an-
nounced that twofour54’s Studio 
City at Mina Zayed will be de-
veloped to complement our new 
home on Yas Island. The 300,000 
square metre development, which 
has been approved by His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of 

Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 
Forces, will feature an outdoor 
film set, a permanent backlot and 
studios for productions of differ-
ent sizes, ranging from 1,000 to 
4,000 square metres, as well large 
sound stages. Abu Dhabi will be 
able to cater for every need, from 
locations to studios, sets and even 
provide tourists with unique expe-
riences. 

These developments are testament 
to how Abu Dhabi’s media sector 
has grown since the establishment 
of Media Zone Authority - Abu 
Dhabi and twofour54 a decade 
ago. Our goal has been to empow-
er and support the industry so it 
becomes an economic driver of 
the Emirate’s economy, as well as 
contributing to Abu Dhabi’s social 
and cultural goals.
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named Top Arab Pioneer of 2017 
by Estesmarat Magazine for driving 

investment in media sector

stesmarat Magazine has chosen Her Excellency Maryam Eid AlMheiri, Director General of Abu Dhabi 
Government Media Office and Chief Executive Officer of Media Zone Authority – Abu Dhabi (MZA) and 
twofour54, as the Top Arab Pioneer of 2017 in Media.
The prestigious award from the UAE-based business publication recognizes Her Excellency’s role and 

achievements in supporting government efforts to attract investment to the emirate, specifically in the media in-
dustry.
It also reflects her efforts to help grow the media sector in Abu Dhabi, which is today home to hundreds of local, 
regional and international companies operating across the entire spectrum of media, from filmmakers to publish-
ers, app developers, and marketing and communications firms.
Her Excellency Maryam Eid AlMheiri said: “I am very proud to be receiving this Arab Pioneer award from Estes-
marat Magazine.
“It is particularly poignant for me as this is the Year of Zayed, which celebrates the wisdom and values our Found-
ing Father, who was the pioneer of a whole nation.”
Her Excellency added: “Our mission at twofour54 is to develop a thriving media ecosystem in Abu Dhabi and 
attracting investment is one of the building blocks of that goal.
“We are committed to working with all government departments to create an environment that supports and 
nurtures the interests of investors, both from the UAE and abroad, and values their contribution to developing a 
strong, diversified economy.”
As the CEO of MZA, Her Excellency Maryam Eid AlMheiri is responsible for leading its strategic agenda to build 
a sustainable media industry that contributes to the economic and cultural development of Abu Dhabi, as well as 
positioning the emirate as a regional media hub.
Through media free zone twofour54, she also plays a leading role in increasing engagement and collaboration be-
tween the government and private sectors, and encourages public-private partnerships. 
Last month, Her Excellency was also appointed Director General of the Abu Dhabi Government Media Office, 
which works with government departments to develop and implement media policies and plans.
Mohammed Shams Al-Din, Editor-in-Chief of Estesmarat Magazine, and Executive Chairman and Founder of Telal 
international Group, said: “Her Excellency Maryam Eid AlMheiri is an example to everyone in the media industry.
“Through her work with entities such as MZA and twofour54, she plays a key role in developing media skills and 
expertise across both the public and private sectors, helping to transform Abu Dhabi into a hub for content creation.
“We are delighted to choose her as the recipient of this year’s Media Arab Pioneer Award.”

INVESTMENTS
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H.E. Maryam Eid AlMheiri
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