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العمـــل  مســـيرة  تترجـــم  حينمـــا 
ودروب  ســـمات  فـــي  والعطـــاء 
شـــخصية قياديـــة عربيـــة، تنتمي 
واإلبـــداع  الجهـــد  مـــن  ببصمـــات 
لعقـــود إلمـــارة أبوظبـــي ودولـــة 
اإلمـــارات، تتوج مســـيرتها بقيادة 
فـــي  تســـاهم  وطنيـــة  شـــركة 
تطويـــر جوهري لخارطـــة المرافق 
الســـياحية والعمرانية فـــي إمارة 
أبوظبـــي، والتـــي أصبحـــت وجهة 
الصاعـــدة... العالميـــة  الســـياحة 

عبر تولـــي ضيفنا مهـــام القيادة 
البركـــة  لمجموعـــة  التنفيذيـــة 
أبـــرز  أحـــد  لالســـتثمار،  الدوليـــة 
القـــالع الوطنيـــة للقطـــاع الخاص 
والتـــي  أبوظبـــي،  إمـــارة  فـــي 
أسســـت إدارتهـــا العليا، مســـارات 
وبوصلـــة انجازاتها لتمثـــل ترجمة 
صادقـــة لرؤيـــة القيادة الرشـــيدة 
إلمـــارة أبوظبـــي ودولة اإلمـــارات، 
عبر تشـــييد الشـــركة ألكبر مشروع 

الشـــرق  فـــي  مائـــي  ترفيهـــي 
األوســـط، وهـــو مشـــروع )القنـــاة 
لتتحول  أبوظبـــي(،  المائيـــة فـــي 
مـــن  الجســـرين،  بيـــن  منطقـــة 
منطقة ســـكنية تقليدية لوجهة 
وبوصلة لتطور القطاع الســـياحي 
في اإلمارة تســـتقطب اهتمامات 
واإلقليميـــة  العالميـــة  الســـياحة 

والوطنيـــة.
ومـــع تســـارع وتيـــرة اإلنجـــاز فـــي 
ذلـــك المشـــروع االبتـــكاري الـــذي 
طرحتـــه مجموعة البركـــة الدولية 
لالســـتثمار، ليتم افتتاحه رســـمياً 
 2021- الماضـــي  العـــام  نهايـــات 
وفـــي ركيزتـــه التـــي تجـــذب أليها 
انظـــار الســـياحة العالميـــة - أكبـــر 
منطقـــة  فـــي  مائـــي،  حـــوض 
الشـــرق األوسط، يســـتقطب أكثر 
مـــن 46 ألـــف كائـــن بحـــري، فإننـــا 
مســـارات  علـــى  نقـــف  أن  بـــد  ال 
لذلـــك  التنفيذيـــة  القيـــادة 

المشـــروع والكيـــان المؤسســـي، 
اســـتثمارات  مجلة  تشـــرفت  حيث 
الرئيـــس  بمنـــح  اإلماراتيـــة 
البركـــة  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
المهندس/  لالســـتثمار،  الدوليـــة 
المجلـــة  جائـــزة  مشـــعل،  فـــؤاد 
العـــام  شـــخصية   ( كــــ  الســـنوية 
القياديـــة في قطاع االســـتثمارات 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  العامـــة 
لجهـــوده  تقديـــراً   ،»2021 للعـــام 
االســـتثنائية والدؤوبـــة، وبصمتـــه 
اإلبداعيـــة فـــي إنجاح أعمـــال تلك 
لنتعـــرف  الوطنيـــة،  المجموعـــة 
معـــه  علـــى الكثيـــر والكثيـــر من 
مســـارات ومؤشـــرات النمـــو فـــي 
الدعم  وانعكاســـات  المجموعـــة، 
من قيـــادة اإلمارة الرشـــيدة على 

أعمالهـــا. مجمـــل  نجـــاح 

الرئيس التنفيذي » البركة الدولية لالستثمار« 

فؤاد مشعل 
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 و كان لنا شرف الحوار:

هـــل لنـــا مـــن نبـــذة عـــن مســـيرة 
البركة الدولية لالســـتثمار؟ ما هي 
مـــن  والغايـــة  المؤسســـين  رؤيـــة 
تشـــييد الشـــركة؟ وماهـــي القيم 
الشـــركة  عليهـــا  تأسســـت  التـــي 
وتشـــكل بوصلـــة لتطـــور أعمالهـــا 
ومســـتقبالً؟ وحاضـــرًا  ماضيـــًا 

مجموعـــة  مؤسســـو  اســـتلهم 
البركـــة الدولية لالســـتثمار رؤاهم 
الوالـــد  والتـــزام  فلســـفة  مـــن 
العربية  المؤســـس لدولة اإلمارات 
المتحـــدة المغفور له »بـــإذن الله 
تعالى«،  الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
ثـــراه«،  اللـــه  طيـــب  نهيـــان،  آل 
التمّيـــز.  درجـــات  أعلـــى  بتحقيـــق 
وواصلـــت اإلمـــارات مســـيرة النمو 
فـــي  تأسيســـها  منـــذ  الســـريع 

عـــام 1971 لتصبـــح إحـــدى أكثر دول 
دفعت  حيـــث  تقدمـــاً،  المنطقـــة 
المتواصلـــة  التطويـــر  عمليـــات 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 
لمواكبـــة مراحـــل التنميـــة التـــي 
خططت لهـــا الحكومـــة اإلماراتية 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، والتـــي 
ســـاهمت فـــي نهايـــة المطـــاف 
في رســـم مالمـــح رؤيـــة أبوظبي 
2030.  وهـــذا ما يحفزنـــا، باعتبارنا 
إحـــدى المؤسســـات الوطنية في 
اإلمـــارات، علـــى تنويـــع محفظتنا 
مكانتنـــا  وترســـيخ  االســـتثمارية 
فـــي القطـــاع مـــن خـــالل تطويـــر 
وإدارتهـــا،  العقاريـــة  المشـــاريع 
ويعـــزز أعمـــال مجموعـــة البركـــة 
وشـــركتنا  لالســـتثمار  الدوليـــة 
الشقيقة، شركة البركة  القابضة، 

ويدفعنـــا للمضي قدمـــاً لتحقيق 
مزيـــد مـــن اإلنجـــازات والنجاحـــات 
التـــي ترســـم مالمح المســـتقبل 
إليـــه. نتطلـــع  الـــذي  المشـــرق 

رؤية القيادة الرشيدة إلبوظبي تدعم مسيرة أعمالنا وتعزز 
مسارات االستثمار المستدام

هـــل مـــن كلمـــة تـــود توجيههـــا 
اإلمارات  لدولـــة  الرشـــيدة  للقيادة 
االســـتثمار  لبيئـــة  دعمهـــا  علـــى 
مـــن  لـــكل  النمـــو  فـــرص  وتعزيـــز   ،
يفـــد ألرض تلك الدولـــة المعطاء؟

اإلمـــارات  تميـــزت قيـــادة  لطالمـــا 
الحكيمـــة بنظرتها المســـتقبلية 
والمتقدمـــة، إذ اســـتطاعت، على 
مـــدى الخمســـين عامـــاً الماضية، 
إلى  الصحراويـــة  أراضيهـــا  تحويـــل 
بتاريخهـــا  تتغنـــى  غّنـــاء  واحـــٍة 
األصيلـــة  وتقاليدهـــا  العريـــق 
التطويـــر واالبتكار  وتدعم جهـــود 
اإلمـــارات  وُتعـــد  الدولـــة.  فـــي 
إحـــدى أكثـــر دول العالـــم رفاهيًة، 
إلـــى العديـــد مـــن  ويعـــود ذلـــك 
األســـباب، وأهمهـــا مـــا تحلى به 
الدولـــة  وقـــادة  المؤســـس  األب 
مـــن رؤيـــة استشـــرافية وتفكيـــر 
تقدمي. كما أشـــار صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان، 
ولي عهـــد أبوظبـــي، »رعـــاه الله 
تعالى«، إلى أن اإلمارات لن تعتمد 
اقتصـــاد  علـــى   2050 عـــام  بعـــد 
قائـــم على قطـــاع النفـــط والغاز.

مـــدار  علـــى  اإلمـــارات،  وأجـــرت 
العديـــد  الماضييـــن،  العاميـــن 
االقتصاديـــة  التحســـينات  مـــن 
والقانونيـــة واالجتماعيـــة لتعزيـــز 
لألعمـــال.  الحاضنـــة  بيئتهـــا 
مـــن  مزيـــد  واســـتقطاب 
واأليـــدي  األجانـــب  المســـتثمرين 
الخبـــرات؛  أصحـــاب  مـــن  العاملـــة 
فضـــالً عن تحفيـــز الشـــركات على 
توســـيعها  أو  عملياتهـــا  إطـــالق 
مصـــرف  ويتوقـــع  الدولـــة.  فـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
اقتصـــاد  حجـــم  زيـــادة  المركـــزي 
الدولـــة بمقـــدار %4.2 فـــي هـــذا 
العـــام مدفوعاً بالتـــزام الحكومة 
هـــذا  واقـــع  بتعزيـــز  اإلماراتيـــة 
االقتصـــاد. ونتطلع فـــي مجموعة 
لالســـتثمار  الدوليـــة  البركـــة 
اإلمـــارات  دعـــم  مواصلـــة  إلـــى 
واقتصادهـــا بكل الطرق الممكنة.

%20 نسبة نمو »البركة الدولية لالستثمار« 
العام 2021 وتوقعاتنا تفاؤلية للعام 2022
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يتصدر مشـــروع القنـــاة المائيـــة بأبوظبي 
أعمـــال   ســـابقًا( باكـــورة  الجســـرين  )بيـــن 
قائمـــة مشـــاريع الشـــركة، إذا سيســـاهم 
وال شـــك ذلك المشـــروع االبتـــكاري الفريد 
الســـياحي  للقطـــاع  كبيـــرة  إضافـــة  فـــي 
مـــا  وهـــذا  والعمرانـــي...  والترفيهـــي 
علـــى  الضـــوء  إلقاءكـــم  لطلـــب  يشـــجعنا 
أخبرتنـــا  هـــال  المشـــروع..  ذلـــك  بدايـــات 
الترفيهيـــة  والمزايـــا  العـــروض  عـــن 
المختلفـــة المتوفرة في مشـــروع القناة؟
مائيـــة  وجهـــة  القنـــاة  مشـــروع  يمثـــل 
والنشـــاطات  بالحيويـــة  حافلـــة  فريـــدة، 
أفـــراد  لجميـــع  المناســـبة  الممتعـــة 
العائلـــة، فضالً عـــن التجارب االســـتثنائية 
المتنوعـــة، التـــي تجعلها الوجهـــة األبرز 
فـــي أبوظبـــي، مثـــل العـــروض المائيـــة 
الموســـيقية  والعـــروض  والحفـــالت 
األلعـــاب  مراكـــز  جانـــب  إلـــى  الحيـــة، 
التفاعليـــة وصالـــة الرياضـــات اإللكترونية، 
 . المائيـــة.   األحيـــاء  حـــوض  عـــن  فضـــالً 

 .

فوزي بجائزة الشخصية القيادية في االستثمارات العامة بالشرق األوسط 
أهديه للشركة وفريق العمل 

»ذا ناشونال أكواريوم«، أضخم حوض أحياء مائية مستقل في الشرق 
األوسط. يحتضن أكثر من 46 ألف نوع من الحيوانات البرية والبحرية

أكواريوم ذا ناشونال 
يمثل حوض األحياء المائية، »ذا ناشـــونال 
أكواريـــوم«، أحد أبرز وجهـــات الجذب في 
مشـــروع القنـــاة وأضخـــم حـــوض أحيـــاء 
مائيـــة مســـتقل في الشـــرق األوســـط. 
ويقـــدم للـــزوار فرصـــة حصريـــة للتعـــرف 
علـــى أكثر من 46 ألف نوع مـــن الحيوانات 
المنتشـــرة ضمن مناطق  البرية والبحرية 
الحـــوض العشـــر، والتي تتضمـــن األفعى 
الشـــهيرة، ’سوبر ســـنيك‘، والتي ُيعتقد 
فـــي  ثعبـــان حـــي معـــروض  أكبـــر  أنهـــا 
المميـــزة،  الوجهـــة  وتســـعى  العالـــم. 
التـــي تمتـــد على مســـاحة ســـبعة آالف 
متـــر مربـــع، إلـــى تزويـــد الـــزوار بتجـــارب ال 
تنســـى تشـــّجعهم على إعادة التواصل 
مـــع الطبيعـــة. إذ تـــّم تصميمهـــا لتكون 
نموذجـــاً يحتـــذى به لرفع مســـتوى وعي 
المجتمـــع بأهميـــة الحفاظ علـــى البيئة 
واألنـــواع األحيائيـــة، مـــن خـــالل مجموعة 
 . مـــن األنشـــطة والتجـــارب التفاعليـــة.   

 .
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مشروع القناة بمثابة المركز الرئيسي الجديد للترفيه السينمائي في أبوظبي، 
يتضمن أضخم شاشة عرض سينمائي في أبوظبي بطول 26 مترًا

ذا بريدجيمثل حوض 
يمثل »ذا بريدج«، وجهة أساسية 
وفريدة أخرى في مشـــروع القناة، 
ويعد مركـــزاً صحيـــاً متكامـــالً، تم 
تصميمه بعناية ليشـــكل مساحة 
اإلبداعية  األفـــكار  لعـــرض  مبتكرة 
اللياقـــة  مجـــاالت  فـــي  األصيلـــة 
والثقافـــة والصحة ونمـــط الحياة. 
االستثنائية  الوجهة  هذه  وتقدم 
نمـــط  لتحســـين  مبتكـــرة  رحلـــة 
الحيـــاة فـــي أبوظبي، مـــن خالل 
مســـارات  ســـبعة  بيـــن  الجمـــع 
فريـــدة للصحـــة والعافيـــة: هـــي 
والتـــذوق  واالســـتراحة  النشـــاط 
والتوســـع  واالختيـــار  والبحـــث 
والتعلم. وُصمم كل مســـار منها 
لتوفيـــر رحلـــة شـــخصية مخصصة 
ثالثـــة  علـــى  موزعـــة  وممتعـــة، 
مســـتويات من الصاالت المغلقة، 
حديقـــة  وتتضمـــن  والمفتوحـــة، 

الســـطح.  على 

االنزالقـــي،  والمســـار  بالعجـــالت 
لممارســـة  ملعـــب  إلـــى  إضافـــة 
اللعـــب  وأحـــواض  بـــول  الـــدودج 
اإلســـفنجية وغيرهـــا الكثيـــر. كما 
يوفـــر المركـــز بيئـــة آمنـــة للكبـــار 
التماريـــن  لممارســـة  والصغـــار 
الرياضيـــة،  مهاراتهـــم  واختبـــار 
وتناول أشـــهى األطبـــاق وخوض 
المغامـــرات الممتعة فـــي تجربة 

غامـــرة. تفاعليـــة 

وجهة ألبرز المطاعم
للـــزوار  القنـــاة  مشـــروع  يتيـــح 
فرصـــة تجربـــة أفضـــل المطاعـــم 
حيث  أبوظبـــي،  فـــي  المرموقـــة 
الخدمـــة  بيـــن  الوجهـــة  تجمـــع 
الخالبـــة.  واإلطـــالالت  الرفيعـــة 
وتقـــدم المطاعم في المشـــروع 
األطبـــاق  أشـــهى  مـــن  مزيجـــاً 
إلى  أبوظبي،  فـــي  تنوعاً  وأكثرها 
جانـــب تجـــارب الطعـــام العائليـــة 
االســـتثنائية والحيوية مستفيدة 
من موقعهـــا الفريد فـــي نهاية 
المشـــروع وإطاللتهـــا علـــى أفق 
أبوظبـــي المدهـــش وواجهتهـــا 

الجميلـــة. البحريـــة 

وأشـــهرها،  العالميـــة  األفـــالم 
المذهـــل  المســـرحي  ومدرجـــه 
الفعاليات  أبرز  سيســـتضيف  الذي 
العـــام  مـــدار  علـــى  المميـــزة 
والحفـــالت  المهرجانـــات  مثـــل 
المباشرة،  والعروض  الموسيقية 
حيـــث يضـــم أضخم شاشـــة عرض 
ســـينمائي فـــي أبوظبـــي بطول 
مســـرح  جانـــب  إلـــى  متـــراً،   26
مخصـــص ومتطور يتمتـــع بأفضل 
والصورة  الصـــوت  عـــرض  تقنيـــات 

العالم. فـــي 

أدفينتشرمثل  أدرينارك 
يتضمن مشـــروع القنـــاة المرفق 
أدفينتشـــر،  أدرينـــارك  المميـــز، 
الـــذي يقدم للـــزوار أفضـــل أجواء 
خـــالل  مـــن  والتشـــويق  المـــرح 
النشـــاطات  مـــن  واســـع  طيـــف 
والشـــباب.  لألطفـــال  المناســـبة 
منطقة  الوجهـــة  هـــذه  وتمثـــل 
للعائـــالت،  مناســـبة  نشـــاطات 
داخليـــاً ضخمـــاً  تتضمـــن متنزهـــاً 
النشـــاطات  مـــن  العديـــد  يوفـــر 
الجري  مثـــل  الممتعـــة  الرياضيـــة 
علـــى الحائـــط والباركـــور، والتزلج 

بيكسول
بالتعاون  تم إنشاء مركز بيكســـل 
مـــع شـــركة »روبوكـــوم فـــي آر«، 
ليكـــون وجهـــة بـــارزة أخـــرى في 
مشروع القناة، وأكبر مركز عالمي 
والرياضـــات  لأللعـــاب  المســـتوى 
حيث  اإلمـــارات،  فـــي  اإللكترونيـــة 
يشـــتمل على أحـــدث االبتـــكارات 
في صـــاالت ومراكز الترفيه، ويضم 
أكاديمية  وأول  للبطـــوالت  قاعـــة 
اإللكترونيـــة  للرياضـــات  ُمعتمـــدة 
ويتيـــح  األوســـط.  الشـــرق  فـــي 
المركز للـــزوار فرصة خـــوض تجربة 
األلعـــاب  عالـــم  فـــي  اســـتثنائية 
اإلنترنت  طريـــق  عـــن  اإللكترونـــي 
باالعتمـــاد علـــى أحـــدث التقنيات 
محـــاكاة  أجهـــزة  توفرهـــا  التـــي 

الواقـــع االفتراضـــي المتنوعـــة.

السينما
القنـــاة  مشـــروع  األحياســـيصبح 
المركز الرئيســـي الجديـــد للترفيه 
الســـينمائي في أبوظبي، متمثالً 
المستقل  الســـينمائي  بمجمعه 
أحـــدث  ســـيعرض  الـــذي  الضخـــم 

الـــذي  المائـــي  الحـــوض  مشـــروع 
فـــي  نوعـــه  مـــن  األكبـــر  يعـــد 
هـــل  األوســـط؟  الشـــرق  منطقـــة 
جديـــدة  لمرحلـــة  يمثـــل تدشـــين 
الســـياحية  االســـتثمارات  فـــي 
أبوظبـــي؟  إمـــارة  فـــي  البيئيـــة 
أهـــداف  مـــع  يتماشـــي  وهـــل 
البيئيـــة؟ التوعيـــة  فـــي  اإلمـــارة 

اُتعـــد اإلمـــارات اليـــوم إحـــدى أبرز 
العالم،  فـــي  العطـــالت  وجهـــات 
كما ُتعتبـــر أبوظبي اإلمـــارة األكثر 
الزوار. وتعزز الموارد  شـــعبيًة لدى 
اإلماراتيـــة  للعاصمـــة  الطبيعيـــة 
الراســـخة  مـــن مكانتهـــا الدولية 
في قطاع الســـياحة البيئية، حيث 
تضـــم أكثر مـــن 215 جزيـــرة مميزة 
ومـــا يزيـــد عـــن 800 ألـــف شـــجرة 
وحوالـــي  طبيعيـــة  محميـــة  و19 
%75 مـــن إجمالي مســـاحة غابات 
ذا  ويعـــزز  الدولـــة.  فـــي  القـــرم 
ناشـــونال اكواريـــوم مكانة اإلمارة 
بين عشاق الســـياحة البيئية نظراً 
لجهود  والداعم  التوعـــوي  لدوره 
والحفـــاظ  الحيوانـــات  رعايـــة 
اســـتقدام  تـــم  حيـــث  عليهـــا، 

جميـــع الحيوانـــات ونقلها بطرق 
مســـؤولة بيئياً ونزيهـــة.  كما تم 
توقيـــع شـــراكة بيـــن ذا ناشـــونال 
اكواريوم وهيئـــة البيئة - أبوظبي 
البحريـــة فـــي  الحيوانـــات  إلنقـــاذ 
تأهيلهـــا.  وإعـــادة  اإلمـــارات 
وكلنـــا ثقـــة بقـــدرة ذا ناشـــونال 
اســـتقطاب  علـــى  اكواريـــوم 
المهتميـــن  الســـياح  مـــن  مزيـــد 
التوعية  أهـــداف  ودعـــم  بالبيئـــة 
وتعزيـــز  أبوظبـــي  فـــي  بالبيئـــة 
فيها.  البيئيـــة  الســـياحة  مكانـــة 

مركز بيكسل أكبر مركز عالمي المستوى لأللعاب والرياضات 
اإللكترونية في اإلمارات،
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