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محمد ضبيع
الرئيس المالي التنفيذي لـ twofour54
ال شـــك أننـــا حينمـــا نتحـــدث عـــن
كيـــان مؤسســـي ،باتـــت فـــي
غضـــون أعـــوام قالئـــل منـــارة
إعالميـــة ،برؤيـــة وممارســـات غير
مســـبوقة في الشـــرق األوســـط،
فـــإن رصـــد نجاحات شـــركة عالمية
الممارســـات اإلعالمية في مكانة
شـــركة  54التـــي تأسســـت فـــي
إمارة أبوظبي العـــام  ،2008ضمن
رؤيـــة القيـــادة الرشـــيدة لإلمـــارة
ودولـــة اإلمـــارات «حفظهـــا اللـــه
تعالى» ،بـــإن يكون لإلمارة ولكافة
اإلمارات «أعـــز الله تعالـــى نمائها
وازدهارهـــا» ،بصمـــة مضيئة على
خارطـــة االســـتثمارات اإلعالميـــة
العالمية ،ووهجـــا ً ال يخبو ،يعكس
اســـتراتجيات التنمية فـــي اإلمارة،
لكي نلمـــس تحول تلك الشـــركة
الوطنيـــة ،ألبـــرز وأهـــم وجهـــات
صناعـــــــــــة الترفيــــــه والمحتـــوى
اإلعالمي فـــي المنطقـــة العربية
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ومنطقـــة الشـــرق األوســـط .مـــع
مســـيرة متســـارعة من مؤشرات
التطور والنمـــو لمخرجات وأجندة
ورؤيـــة شـــركة .twofour54
فأننـــا ســـنرى فـــي حـــوار مجلـــة
اســـتثمارات الموســـع مـــع
محمـــد ضبيـــع ،الرئيـــس المالـــي
التنفيـــذي للشـــركة ،ونتعـــرف
علـــى الفلســـفة والرؤيـــة التـــي
تأسســـت عليهـــا الشـــركة وأبـــرز
المنجزات المحققة ،وأبرز ســـمات
التطـــور والمشـــاريع المقبلــــــــة
مـــــــــــع استقطـــــاب ،twofour54
تحـــت مظلتهـــا ألكثر مـــن 6.000
مبـــدع وصانـــع محتوى ،فيمـــا يبرز
المشـــروع األكبر للشـــركة مع قرب
افتتـــاح «المنطقـــة اإلبداعيـــة –
يـــاس» والممتـــدة على مســـاحة
 270ألـــف متـــر مربـــع ( 2.9مليـــون
قـــدم مربعـــة) ،والتـــي ســـ ُتصبح
قريبـــا ً الموطـــن الجديـــد لصناعـــة

اإلعـــام والترفيـــه واأللعـــاب
اإللكترونيـــة في أبوظبـــي .وتضم
فـــي جنباتهـــا مركـــز أبوظبـــي
لأللعـــاب والرياضـــات اإللكترونيـــة،
وأكثر مـــن ( 60ألف قـــدم مربعة)،
مـــن االســـتوديوهات ومرافـــق
مـــا بعـــد اإلنتـــاج ،مـــع توقعـــات
باســـتقطاب المنطقـــة اإلبداعية
مـــا يربـــو علـــى  16.000موظـــف
بحلـــول العـــام .2031
كما ســـلنقي الضوء علـــى تكريم
ضيفنا ،كشـــخصية العام القيادية
في قطاع االســـتثمارات اإلعالمية
الحكوميـــة في الشـــرق األوســـط
للعـــام  ،»2021ضمـــن أفضل قادة
األعمـــال أبداعـــاً ،والتـــي أعٌ لنـــت
نتائجهـــا مؤخـــراً تحـــت شـــعار
«األزمـــات جســـور المســـتقبل».
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 twofour54رسخت مكانة اإلمارة على خارطة اإلعالم العالمية
أكثر من  6,000مبدع وصانع محتوى
تستقطب
الحوار:
و كان لنا شرف

ال شـــك أن  twofour54شـــكلت
طيلـــة األعـــوام الماضيـــة منـــذ
ً
ترجمـــة لرؤيـــة القيادة
تأسيســـها
الرشـــيدة إلمـــارة أبوظبـــي ودولة
اإلمـــارات لخلـــق واقــــــــــع مغايـــر
لواقـــع االســتـثـمـــــــــار اإلعالمـــي
فـــي دولـــة اإلمـــارات ومنطقـــة
الشـــرق األوســـط .والســـؤال الذي
نوجهـــه لكـــم كيـــــف تـقــيـمــــون
مســــــــيـــــــرة  twofour54وذلـــك
الكيـــان العمـــاق طيلـــة األعـــوام
الماضيـــة كمســـارات ومؤشـــرات
أساســـية وتأثيرهـــا اإليجابـــي على
الخارطـــة والمشـــهد اإلعالمـــي؟

مـــن خـــال االســـتثمار فـــي البنية
التحتيـــة الداعمة مـــن مجتمعات
واستوديوهات ومراكز ألعاب ،إلى
جانب تنمية المواهـــب اإلعالمية.
ويأتـــي ذلـــك تنفيـــذاً لرؤيـــة
القيـــادة الرشـــيدة حـــول ترســـيخ
أســـس ومرتكـــزات قطـــاع إعالمي
مســـتدام قادر على المســـاهمة
بفعاليـــة فـــي تنويـــع االقتصـــاد
الوطنـــي .وتعتبـــر twofour54
جـــزءاً ُمهمـــا ً مـــن المنظومـــة
اإلعالميـــة المتكاملـــة التـــي
أسســـتها وتواصل االستثمار في
مســـتقبلها حكومـــة أبوظبـــي.

تأسســـت  twofour54فـــي عـــام
 2008بهـــدف تطويــــــــر صناعـــة
اإلعـــام فـــي أبوظبـــي ،وذلـــك

وتمكنا بالفعل خالل الثالثة عشـــر
عامـــا ً الماضية من وضع وترســـيخ
مكانة اإلمـــارة على خارطة اإلعالم
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العالميـــة كعاصمـــةٍ حاضنـــة ألكثر
مـــن  6,000مبدع وصانـــع محتوى،
ومقر ٍ لكبـــرى الشـــركات اإلعالمية
مثـــل شـــبكة ســـي إن إن،Vice ،
إريكســـون ،ســـكاي نيـــوز عربيـــة،
يونيتي تكنولوجيز ويوبيســـوفت،
وأيضـــا ً
كموقـــع مفضـــل ألبـــرز
ٍ
شـــركات اإلنتـــاج اإلقليميـــة
والعالمية لتصوير أفالم ومشاريع
إنتـــاج بمعاييـــر عالميـــة ،ومنهـــا
«مهمـــة مســـتحيلة» و«حـــرب
النجـــوم» و«الســـرعة والغضـــب».
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ال شـــك أن  twofour54شـــكلت
طيلـــة األعـــوام الماضيـــة منـــذ
ً
ترجمـــة لرؤيـــة القيادة
تأسيســـها
الرشـــيدة إلمـــارة أبوظبـــي ودولة
اإلمـــارات لخلــــــــــق واقـــع مغايـــر
لواقــــــع االستثمـــــــــار اإلعالمـــي
فـــي دولـــة اإلمـــارات ومنطقـــة
الشـــرق األوســـط .والســـؤال الذي
نوجهـــه لكــــــــم كيـــف تقيمـــون
مســـــيـــــــرة  twofour54وذلـــك
الكيـــان العمـــاق طيلـــة األعـــوام
الماضيـــة كمســـارات ومؤشـــرات
أساســـية وتأثيرهـــا اإليجابـــي على
الخارطـــة والمشـــهد اإلعالمـــي؟
قضيت أكثـــر من ثالثـــة عقود في
أبوظبـــي مـــن ضمنهـــا  21عامـــا ً
في قطـــاع اإلعالم ،وأؤمـــن دائما ً
أن أقـــوى برهـــان علـــى االنتمـــاء
هـــو اســـتثمار خبرتي فـــي تنمية
وتطوير الكوادر البشـــرية ال ســـيما
اإلماراتيـــة .وأرى أن هـــذا هـــو
الســـبيل األمثـــل وحجـــر األســـاس
لبنـــاء أي قطاع وطني مســـتدام.
وال شـــك بأن ما حققتـــه أبوظبي
بشـــكل خـــاص ودولـــة اإلمـــارات
ونجاحات
ٍ
إنجازات
ٍ
بشـــكل عام من
علـــى مـــدار الخمســـين عامـــا ً
الماضيـــة – ليـــس فقـــط من حيث
البنيـــة التحتيـــة المتطـــورة ،بـــل
أيضـــا ً مـــن ناحية تطويـــر منظومة
اقتصاديـــة واجتماعيـــة شـــاملة
وملهمـــة – هـــو نقطـــة انطالقة
ُ
قويـــة لتحقيق المزيد من التقدم
والتميـــز والقيـــادة علـــى شـــتى
األصعدة وعبر مختلـــف المجاالت.
.

مقر لكبرى الشركات اإلعالمية كـ»  ،« CNNو « ، »Vice
 twofour54باتت
ٍ
و» إريكسون « ،و»سكاي «نيوز عربية» ،والعديد من الشركات العالمية
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ً
مقارنة
 1,574نمو تراخيص الشركات والموظفين المستقلين خالل العام 2021
بـ  1,173في عام  .2019بفضل تضافر الجهود والتعاون المشترك مع هيئة
المنطقة اإلعالمية بإمارة أبوظبي والجهات المعنية
نجـــاح  twofour54فـــي تحقيـــق مزيـــد مـــــن مؤشـــرات النمـــو المتمثلـــة فـــي تزايـــد اســـتقطاب
الشـــركات األجنبيـــة والعربيـــة والوطنيـــة؟ مـــا نقصـــده هنـــا كـــم يقـــدر معـــدل النمـــو الســـنوي
ً
ووفقـــا للقوانيـــن والتشـــريعات المنظمـــة
للشـــركات التـــي تتدفـــق للعمـــل تحـــت مظلـــة twofour54
والتـــي تقـــوم بتنفيذهـــا واإلشـــراف عليهـــا هيئـــة المنطقـــة اإلعالميـــة بإمـــــــــــــــارة أبوظبـــي؟
ُيعتبـــر شـــعار الـــدورة الخامســـة لجوائـــز مجلـــة اســـتثمارات اإلماراتيـــة «األزمـــات  ...جســـور المســـتقبل»
هـــو أدق وصـــف لكيفيـــة تعامـــل شـــتى الجهـــات فـــي أبوظبـــي مـــع الجائحـــة لمكافحتهـــا والحـــد مـــن
توابعهـــا علـــى قطـــاع األعمـــال .فنجحنـــا بحمـــد اللـــه وبفضـــل تضافـــر الجهـــود والتعـــاون المشـــترك مع
هيئـــة المنطقـــة اإلعالميـــة بإمـــــــــــــــارة أبوظبـــي والجهـــات المعنيـــة فـــي تحقيـــق نمـــو بعــــــــد تراخيص
ً
مقارنـــة بــــ  1,173في عـــام . .2019
الشـــركات والموظفـــيــــــن المستقلـيـــــــــن ليبلـــغ  1,574خـــال العـــام 2021
.

 twofour54بمقوماتها العالمية باتت بوتقة للشركات العالمية لتصوير أفالم
كـ«مهمة مستحيلة» و«حرب النجوم» و«السرعة والغضب»
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يتصـــــــــدر مشـــــــــروع «المنطقـــة
اإلبداعيـــة – يـــاس» انتبـــاه العديد
من وســـائل اإلعـــام ،هـــل لنا من
نبذة عـــن المقر الجديـــد من جهة
المرافق والمســـاحة والتجهيزات؟
ولمـــاذا تـــم اختيـــار جزيـــرة يـــاس؟
ســـ ُتصبح قريبـــــــــــا ً «المنطقـــة
اإلبداعيـــة – يـــاس» ،والممتـــدة
علـــى مســـاحة  270ألـــف متـــر
مربـــع ( 2.9مليـــون قـــدم مربعة)،
الموطـــن الجديد لصناعـــة اإلعالم
والترفيـــه واأللعـــاب اإللكترونيـــة
فـــي أبوظبـــي .و ُتعتبـــر المنطقة
أحـــد المشـــاريع األساســـية التـــي
تطورهـــا حكومـــة أبوظبي ضمن
اســـتراتيجيتها االســـتثمارية التي

تتجـــاوز قيمتهـــا  30مليـــار درهم
لتطويـــر الصناعـــات الثقافيـــة
واإلبداعيـــة.
ســـتضم المنطقة مركـــز أبوظبي
لأللعـــاب والرياضـــات اإللكترونيـــة
وأكثـــر من  5,500متر مربع ( 60ألف
قدم مربعة) ،من االســـتوديوهات
ومرافـــق مـــا بعـــد اإلنتـــاج ،التـــي
تشـــمل ســـتة اســـتوديوهات
ّ
مجهـــزة بأحــــــــــــــــــــدث الحلـــول
التكنولوجيـــة ،فضـــاً عـــن إنهـــا
ســـتكون مقـــراً لكبـــرى الهيئـــات
والشـــركات اإلعالميـــة واإلبداعيـــة
المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية.
وســـتحتضن المنطقـــة مجمعـــا ً
متكامـــاً يضـــم مجموعـــة مـــن

الحدائـــق والمقاهـــي والمطاعم
والمراكـــز الصحيـــة إضافـــة إلـــى
المدرّج
مســـرح خارجي بتصميـــم ُ
ُ
وشـــرفات علـــى األســـطح ،مـــع
إمكانية الوصول المباشـــر مشـــيا ً
إلى واجهـــة «ياس بـــاي البحرية»،
و»االتحـــاد أرينـــا» ،مما يوفـــر بيئة
داعمـــة ومحفزة لالبتـــكار واإلبداع
تضـــم بيـــن جنباتها أكثـــر من 600
شـــركة إعالميـــة و 5,000إعالمـــي
مبـــدع و 130رائـــد أعمـــال و أكثـــر
مـــن  900موظـــف مســـتقل في
قلـــب جزيــــــــــــرة يـــاس الســـاحرة.
ومنهـــا «مهمـــــــــة مســـتحيلة»
و«حـــرب النجـــوم» و«الســــــــــرعة
والغضـــب».
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«المنطقة اإلبداعية – ياس» والممتدة على مساحة  270ألف متر مربع
( 2.9مليون قدم مربعة)ُ ،
ً
قريبا الموطن الجديد لصناعة اإلعالم والترفيه
ستصبح
واأللعاب اإللكترونية في أبوظبي.
توقعات باستقطاب المنطقة اإلبداعية ما يربو على  16.000موظف بحلول العام 2031

 أقوى انتماء لذلك البلد المعطاء هو استثمار خبرتي في تنمية الموارد البشريةباألخص المواطنة
753مليون درهم قيمة صفحة استحواذ مجموعة  Stillfrontالسويدية على حصةً
عربيا في العام 2021
 twofour54في شركة جواكر لأللعاب اإللكترونية وهي األكبر

هـــل المقـــر الجديـــد فـــي جزيـــرة
يـــاس سيســـــــــــاهم فـــي خلـــق
مفاهيـــــــم جديـــدة فـــي قطـــاع
االستثمــــــارات اإلعالميـــــــــة فـــي
إمـــارة أبوظبـــي مـــن جهـــة الرؤية
والفلســـفة والمقومـــات الهائلة
التـــي يمتلكهـــا ذلـــك المشـــروع
االســـتراتيجي؟ وهــــــــــــــــل يمكـــن
القـــول باألخـــص مع ازدهار نشـــاط
صناعـــة األفــــــــــــــــام والمحتـــوى
المرئـــي أن يتحـــول ذلك المشـــروع
الفريـــد لـ»هـــــــــــوليـــــــود الشـــرق
األوســـط» باألخص بعد اســـتقطاب
 twofour54خـــــــــــــال األعـــــــــوام
الماضيـــة سلســـلة أفـــام عالمية
للتصويـــر فـــي أبوظبـــي؟
8
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ُتعتبـــر «المنطقـــة اإلبداعيـــة –
ياس» ،أول مشـــروع ُيطـــور خصيصا ً
لقطاع اإلعـــام والترفيه واأللعاب
اإللكترونيـــــــــــة فـــي المنطقـــة،
حيـــث ُصمـــم بمرونة تامـــة لتلبية
االحتياجـــات المســـتقبلية لهـــذه
الصناعـــات الواعـــدة وســـريعة
النمو .وتواكــــــــــب المنطقة في
تصميمهـــا التغيرات التي فرضتها
الجائحة على القطـــاع لتقدم كل
مـــا يحتاجـــه المجتمـــع اإلبداعـــي
اليوم ومســـتقبالً لصناعة محتوى
ُمؤ ثر .
المتوقـــــــــــــــع أن تســـاهم
مـــن ُ
المنطقـــة في زيادة عـــدد الكوادر
العاملـــة بالقطـــاع اإلبداعـــي في

أبوظبـــي بواقـــع ثالثـــة أضعـــاف
إلى  16,000موظـــف بحلول .2031
كمـــا أن مســـاهمة twofour54
فيمـــا يخـــص صناعة األفـــام ،من
خـــال مرافقها واالســـتوديوهات
عالمية المســـتوى التـــي تملكها
باإلضافـــة إلـــى موقـــع التصويـــر
الخارجـــي بـ»كيـــزاد» ،الممتد على
مســـاحة  300,000متـــر مربـــع
تشـــكل دعامـــة أساســـية فـــي
تعزيـــز مكانـــة أبوظبـــي كوجهـــة
مميزة ،وخيـــاراً أوالً لتصوير األفالم
لـــدى المنتجين فـــي «هوليوود»،
و»بوليـــوود» ،والعالـــم العربـــي.

نأتـــي للملـــف األصعـــب فـــي
تاريـــخ صناعـــة اإلعـــام والترفيـــه.
نقصـــد هنـــا أزمـــة عالميـــة كأزمة
كوفيد– 19مـــا هي االســـتراتيجية
التي تبنتهـــا  twofour54للتأقلم
مـــع تداعيـــات األزمـــة علـــى قطاع
االســـتثمارات اإلعالميـــة فـــي
إمـــارة أبوظبـــي وضمـــان عـــدم
تأثـــر الشـــركات المتواجـــدة؟ ومـــا
هـــي التســـهيالت التـــي قدمتها
 twofour54للمؤسسات والكيانات
االســـتثمارية اإلعالمية ســـواء تلك
الناشـــطة تحت مظلة twofour54
أو التسهيـــــــــــات الهــــــادفة
الســـتقطاب شركـــــــــــــات جديـــدة؟
لـــم تتوقـــف أعمـــال twofour54
والمجتمـــع اإلعالمي في أبوظبي
للحظـــةٍ منـــذ بدايـــة الجائحـــة.
كل مـــن
فتمك ّنـــا بالتعـــاون مـــع ٍ
لجنـــة أبوظبـــي لألفـــام ومكتب
تنظيم اإلعـــام وحكومة أبوظبي
مـــن وضـــع خطـــة عمـــل شـــاملة
أتاحـــت اســـتمرار تصويـــر وإنتـــاج
مشـــاريع إنتاجيـــة بقيمـــة 100
مليـــون دوالر فـــي عـــام  2021مع
االلتزام بكافـــة التدابيـــر الوقائية.

وتضمنـــت هـــــــــــــــــذه المشـــاريع
اســـتمرارية إنتاج  250حلقة سنويا ً
مـــن مسلســـل الميـــراث ،وهـــو
أول مسلســـل عربـــي طويـــل في
العالم بالشـــراكة بين twofour54
واستوديوهــــــــــــات  MBCوإيمـــج
نيشـــن أبوظبـــي ،باإلضافـــة إلـــى
الجزء الســـابع مـــن فيلم المهمة
المســـتحيلة ،والـــذي وصـــل عدد
أعضـــاء طاقـــم عملـــه ،الـــذي ضم
النجـــم العالمـــي توم كـــروز ،ألكثر
من  1000شـــخص بموقع التصوير
في بعض األيام ،دون تســـجيل أية
إصابـــة بفيـــروس كوفيـــد ،-19وقد
أشـــاد مخـــرج الفيلم كريســـتوفر
ماكويـــري بالدعـــم الالمتناهـــي
الـــذي قدمتـــه  twofour54لضمان
تجربـــة تصويـــر سلســـلة في ظل
التحديـــات التي فرضتهـــا الجائحة.
وشـــمل الدعـــم أيضـــا ً إعفـــاء
أكثـــر مـــن  115مؤسســـة صغيـــرة
ومتوســـطة مـــن دفـــع قيمـــة
اإليجار ،واســـتمر االتصال والتكامل
الرقمـــي الشـــامل بيـــن كافـــة
أطراف مجتمعنـــا اإلبداعي بفضل
البنيـــة التحتيـــة المتطـــوّ رة التي
تمتلكهـــا  .twofour54فعلـــى

ســـبيل المثـــال ،ســـاهم مجلـــس
المناقصـــات االفتراضـــي ،والـــذي
يمثل بوابـــة إلكترونية فريدة تتيح
للجهـــات والشـــركات المختلفـــة
فـــي إدراج المناقصـــات ،وإتاحـــة
الكثيـــر مـــن المشـــاريع وفـــرص
العمـــل لشـــركائنا خـــال الجائحة.
مـــع توقعـــات بـــأن تتصـــدر صناعة
األلعـــاب اإللكترونيـــة المشـــهد
ضمن قطاع اإلعـــام والترفيه في
منطقـــة الشـــرق األوســـط ،ما هي
اســـتعدادات  twofour54لتعزيـــز
قدرات تلـــك الصناعة واســـتقطاب
المزيـــــــــد مـــــــــــــن االستثمـــــارات؟
بشكـــــل
ساهـمـــــــت الجائحــــــــة
ٍ
كبيـــر فـــي تســـريع وتيـــرة نمـــو
صناعـــة األلعـــاب اإللكترونيـــة،
حيـــث بلغــــــــــــت قيمـــة صناعـــة
ألعـــاب الفيديـــو العالميـــة فـــي
 2021نحـــو  200مليـــار دوالر ومـــن
المتوقـــع أن تبلـــغ قيمتهـــا 300
مليـــار دوالر بحلـــول العـــام .2026
وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك أنـــه في
عام  ،2021كانـــت  twofour54على
موعد مـــع أكبر صفقة اســـتحواذ
9
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محفـــزاً
وعامـــاً
النفســـي
لمواصلة النجـــاح والعمـــل الجاد.
نجـــاح وال إنجـــاز ٍ حققته
ومـــا مـــن
ٍ
إال وكان ألســـرتي دور ٌ محـــوري ٌ
فيـــه ،لـــذا أود أن أغتنـــم هـــذه
الفرصـــة لتقديـــم خالـــص الشـــكر
والعرفـــان لكافـــة أفـــراد أســـرتي
علـــى دعمهـــم الالمحـــدود لـــي
خـــال كافـــة مراحـــل مســـيرتي
المهنيـــة والـــذي يمكننـــي مـــن
مواصلة رفـــع ســـقف طموحاتي
وأهــــــــدافــــــــي المستقبلــــيــــة.

ستضم المنطقة اإلبداعية مركز أبوظبي لأللعاب والرياضات اإللكترونية وأكثر من
( 60ألف قدم مربعة) من االستوديوهات ومرافق ما بعد اإلنتاج

و كان لنا شرف الحوار:
بالعالـــم العربـــي فـــي قطـــاع
األلعـــاب اإللكترونيـــة .وذلـــك مـــن
خـــال بيـــع حصتهـــا فـــي شـــركة
جواكـــر لأللعـــاب اإللكترونية ضمن
صفقة اســـتحواذ لصالح مجموعة
 Stillfrontالســـويدية ،المتخصصة
فـــي قطـــاع األلعـــاب اإللكترونيـــة
بقيمة  753مليـــون درهم إمارتي.
لـــذا ،أطلقـــت  twofour54مبـــادرة
أبوظبـــي لأللعـــاب والرياضـــات
اإللكترونيـــة بالتعاون مـــع يونيتي
تكنولوجيـــز ،فـــاش إنترنينمنـــت،
رابطـــة المحترفيـــن اإلماراتيـــة،
جمعيـــة اإلمـــارات للرياضـــات
اإللكترونيـــة وهيئـــة المنطقـــة
اإلعالميـــة بهـــدف بنـــاء منظومة
مزدهرة وداعمـــة لصناعة األلعاب
والرياضـــات اإللكترونيـــة .وتقـــوم
المبـــادرة بـــدور ٍ حيـــوي لتطويـــر
مهـــارات المواهـــب اإلقليميـــة
والمحليـــة ،إلـــى جانـــب تقديـــم
برامـــج حافلـــة مـــن فعاليـــات
األلعـــاب اإللكترونيـــة علـــى مـــدار
العـــام تســـاهم فـــي تعزيـــز
مكانـــة أبوظبـــي كعاصمـــة لص ّناع
األلعـــاب فـــي الدولـــة والمنطقة.
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نريـــد أن نلقــــــــي الضــــــــوء علـــى
شـــخصيتكم كرجل أعمـــال تنفيذي
تســـتند علـــى خبـــــــــرات لعشـــرات
األعوام فـــي اإلدارة المالية .كيف
تقيمـــون القـــــــرارات التنفيــــــــذية
فـــي دائـــرة أعمالكـــم؟ هـــل
تتخوفون مـــن المخاطـــرة واتخاذ
قـــرارات جريئــــــــــة أم خليفتكـــم
فـــي اإلدارة الماليــــــــــة تجعلكـــم
تدرســـون كل القـــرارات جيـــداً؟
بالتأكيـــد نعمــــــــل وفقـــا ً إلطـــار
واضـــح ومحـــدد يضمـــن تنفيـــذ
اســـتراتيجية  twofour54ورؤيتهـــا
المتمثلـــة فـــي تطويـــر قطـــاع
إعالمـــي مســـتدام فـــي أبوظبي
بكل كفاءةٍ وشـــفافية .وال شـــك
فـــي أن التمتـــع بخبـــرة عمليـــة
فـــي القطـــاع اإلعالمـــي مـــع
ّ
تمكـــن الفريق
الخلفيـــة الماليـــة
التنفيـــذي مـــن تحقيـــق فهـــم
أعمـــق للوصول إلى القـــرار األصح.
هـــل األســـرة لهـــا قـــــــــــدر وافـــر
مـــن وقــتـكـــــــــــم المـــــفــــعــــــــم
بالحـــراك والعمــــــــل المستــمــــــر؟
ُتشـــكل األســـرة بالنســـبة لـــي
ركنا ً أساســـيا ً لتحقيق االســـتقرار

كيـــف تقييمـــون حصادكـــم لجائزة
«الشخصـــيـــــــة القيـــــــــــــادية في
االستثمارات اإلعالميــــة الحكومية
في الشرق األوســـط للعام»2021؟
أرى حصـــاد أي جائـــزة هـــو ليس له
مدلوالت أو انعكاســـات شـــخصية،
بقـــدر مـــا اراهـــا حصـــاد مجهـــود
جماعـــي لفريـــق وموظفيـــن
الكيان المؤسســـي الـــذي ينتمي
لـــه المديـــر التنفيـــذي ،ويأتـــي
فـــي المقـــام األول الدعـــم الكبير
الـــذي وفرتـــه القيـــادة الرشـــيدة
إلمـــارة أبوظبـــي ودولـــة اإلمـــارات
فلوالً تلـــك البيئـــة المحفزة على
العطـــاء اإلداري مـــا كانـــت شـــركة
 twofour54حققـــت ذلـــك النجاح،
وهـــو جهـــد متراكم ممـــن تولى
قبلـــي اإلدارة التنفيذية للشـــركة
فضـــاً عـــن كافـــة المديرييـــن ،لذا
أهـــدي هـــذه الجائـــزة إلـــى جميع
زمالئـــي فـــي شـــركة twofour54
الذيـــن يمثلـــون فريـــق العمـــل
الـــذي تتضافـــر مجهوداتهـــم
مـــن أجـــل نجـــاح الشـــركة .كمـــا
أتقـــدم بخالـــص الشـــكر لمعالي
رئيـــس مجلـــس اإلدارة الموقـــر،
وأعضـــاء المجلـــس الموقريـــن
علـــى ثقتهــــــــــــــــم ودعمهـــم
المتواصـــل وحرصهـــــــــــم علـــى
توفيـــر بيئة عمل محفـــزة لإلبداع.
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