
الجزء الثاين

السعادة واالبتكار 
يف مركز طريق 
الحرير الجديد

عرص النفط ينتهي وقد أعلنت اإلمارات العربية 
املتحدة أنها ستحتفل بتصدير آخر برميل من النفط 
الخام لديها. البالد، املتجهة اآلن لالستثامر يف مجال 

الطاقة املتجددة، تحافظ عىل ريادتها باعتبارها أحد 
املحاور العاملية يف نقل املسافرين والبضائع

ملحق خاص � جريدة اإليكونوميستا � السبت 23 يوليو 2016
ترجمة إيل العربية من النص اإلسباين 

سوق العقارات

ديسرتيكت وان، الحي 
الراقي الجديد يف قلب ديب

ميدان صبحا تقوم يف عام 2016 بتسليم 

املرحلة األوىل من مرشوعها السكني، املتاح 

للرشاء بالنسبة لألجانب

إمارة الشارقة االقتصاد

إسبانيا والشارقة أقرب 
من أي وقت مىض

دور إسبانيا كجرس نحو أمريكا 
الالتينية يجذب دولة اإلمارات

صاحبة السمو الشيخة بدور بنت سلطان 

القاسمي، رئيسة "رشوق":

"الشارقة إمارة نابضة بالحياة، وموطن لكثري 

من العجائب وعوامل الجذب"

سعادة املهندس محمد الشحي، وكيل وزارة 

االقتصاد باإلمارات العربية املتحدة: "هناك 

فرص كبرية ومجاالت واعدة للتعاون مع 

بلدان أمريكا الالتينية"
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بقدر ما يفقد عرص النفط قوته، بقدر ما تستمر الجالية اإلسبانية يف النمو 
يف البالد ذات االقتصاد األكرث تنوعا يف منطقة الرشق األوسط بأكملها

وداعا للنفط، ومرحبا باملستقبل

قبل بضع سنوات، سألت إحدى الصحفيات 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
وحاكم  الوزراء،  مجلس  ورئيس  املتحدة، 
التي  اإلنجازات  مقدار  هو  ما  ديب:  إمارة 
إجابة  وكانت  رؤيتكم؟.  من  تحقيقها  تم 
سنوات،  وبعد   ."%5 "نسبة  الشيخ:  سمو 
عىل  السؤال  نفس  لطرح  الصحفية  عادت 
من  اإلجابة  نفس  فتلقت  الشيخ،  سمو 
ذلك؟".  "كيف  الصحفية:  سألته  جانبه. 
تكونني  عندما  "ألنه  الشيخ:  سمو  وأجابها 
هي  هذه  تكون  هدفك  بلوغ  من  قريبة 
والذهاب  الرؤى  لتوسيع  املناسبة  اللحظة 
صاحب  شخصية  إن  ذلك".  من  أبعد  إىل 
طبيعة  عىل  تطغى  محمد  الشيخ  السمو 

لنا  قال  مكان.  كل  يف  حارض  فهو  إمارته. 
عام  مدير  األهيل،  الله  عبد  محمد  سعادة 
إذا  أتفاجأ  "لن  املدين يف ديب  الطريان  هيئة 
سمو  وظهر  املكتب  هذا  أبواب  فتحت  ما 
فقط  يود  ال  الشيخ  فسمو  محمد".  الشيخ 
أن يكون قريبا من املواطنني، بل أيضا يريد 
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أن يجعلهم سعداء. يف شهر فرباير قام سمو 
الحكومة  تشكيل  بإعادة  محمد  الشيخ 
الشخيص  ذلك عرب حسابه  االتحادية ونرش 
عىل تويرت. وقد أنشأ وزارة للسعادة ووضع 
عىل رأسها إمرأة. واستحدث وزارة للشباب 
وأنشأ  عنها.  مسؤولة  أخرى  إمرأة  وجعل 
للمخرضمة  إدارتها  مسندا  للتسامح،  وزارة 
وزيرة  القاسمي،  لبنى  الشيخة  معايل 
الدويل  والتعاون  التنمية  ووزيرة  االقتصاد 
التعديل  من  شهر  مر  قد  كان  السابقة. 
الوزاري، عندما ذهبنا أنا وماريا خوسيه مرة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إىل  أخرى 
نرشنا  والتي  البالد،  عن  الصورة  الستكامل 
اإليكونوميستا  مجلة  يف  منها  األول  الجزء 
عدنا  األوىل  املرة  ومثل   .2015 ديسمرب  يف 

امللحق.  هذا  الستكامل  يوما  سبعني  لقضاء 
هذه املرة، أقمنا يف إمارة أبوظبي، عاصمة 
ولكننا  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
أننا  لدرجة  ديب،  إىل  عديدة  مرات  سافرنا 
حفظنا عن ظهر قلب كل مخرج من مخارج 
 140 حوايل  طوله  البالغ  الرسيع  الطريق 

كيلومرتا، والذي يفصل بني هاتني املدينتني. 
واحدة"،  لعملة  "وجهان  متثالن  واملدينتان 
كام وصفهام لنا سعادة خليفة الزفني، رئيس 
للطريان  ديب  مدينة  الجنوب،  ديب  مؤسسة 
الدويل،  "اكسبو"  معرض  ستستضيف  التي 

والتي يتم فيها تشييد مطار ديب الجديد.

سبع إمارات ودولة واحدة
دولة  هي  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وهي:  إمارات،  سبع  من  تتكون  اتحادية 
الخيمة،  ورأس  والشارقة،  وديب،  أبوظبي، 
وحكومتا  والفجرية.  القيوين  وأم  وعجامن، 
قويتان  األوليني  لإلمارتني  الذايت  الحكم 
أرايض دولة  أبوظبي 87% من  تحتل  جدا. 
أبوظبي،  اإلحصاء يف  ملركز  ووفقا  اإلمارات، 
يأيت من  املحيل   ناتجها  إجاميل  فإن نصف 
أيضا املساهم األكرب  النفطي. وهي  القطاع 
وبجانبها،  االتحادية.  الدولة  ميزانية  يف 
أو  النفط  عىل  تعيش  ال  التي  ديب،  إمارة 
اليشء  ونفس  أبدا،  تهدأ  ال  والتي  الغاز، 
لدرجة  وريادتها  لنشاطها  بالنسبة  كذلك 
االتحادي  التحتية  البنية  تطوير  وزير  أن 
رصح لنا بأنه لو مل تكن ديب موجودة "فال 
املحقق  االستقرار  إن  اخرتاعها".  من  بد 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  قبل  من 
أمنها  إدارة  من  بها  متكنت  التي  والطريقة 
كام  الشوارع"،  أركان  يف  دبابات  "بدون   -
يشري برناردينو ليون غروس، املدير اإلداري 
اإلمارات-  يف  الدبلوماسية  لألكادميية 
لصاحب  التسويقية  املهارة  إىل  باإلضافة 

السمو الشيخ محمد جعلت من ديب الوجهة 
التي  البلدان  من  األموال  لرؤوس  الرئيسية 
وهي  سنوات  اإلمارة  أمضت  حولها.  من 
عازمة بإرصار عىل تنويع اقتصادها. فالتجارة 

والطريان والسياحة تعد ثالثة محاور رئيسية 
العمل. فكل منها يدعم اآلخر.  آلية  لنفس 
كام أن هناك سوق عقارات حيوي- يشوبه 
االرتفاع واالنخفاض مثل جميع أنحاء العامل- 
فضال عن قرار حاسم باالعتامد الدائم عىل 
اإلمارات  برؤية  مرتبط  واالبتكار،  املعرفة 
2021 لتصبح يف ذكرى االحتفال بـ 50 عاما 
وتنافسيا  إنتاجيا  اقتصادا  تأسيسها  عىل 
أول  افتتاح  تم  مايو  شهر  كبرية. يف  بدرجة 
مبنى إداري يف العامل بتقنية الطابعة ثالثية 
األبعاد 3D يف ديب. استغرق بناءه 17 يوما 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأكد  فقط. 
عن  وليس  أفعال،  عن  نبحث  "نحن  قائال: 
اإلسبان  املستشارين  أحد  يقول  نظريات". 
املقيمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: 
"إنه رجل رائع. إسبانيا، بشكل عام، مل تدرك 
هناك  أن  كام  البلد،  هذا  إمكانات  بعد 
الذي  األمر  املؤسيس،  الدعم  من  القليل 
يؤدي إىل نقص شديد يف املوارد. عىل سبيل 
وجود  عدم  باملرة  املقبول  غري  من  املثال، 
ويضيف  اآلن".  إىل  إسبانية يف ديب  قنصلية 
"قطاع البنية التحتية فقط، عىل الرغم من 
أدرك  الذي  هو  ذلك،  حدوث  يف  التأخر 
القيمة االسرتاتيجية لهذه السوق". ويشاركه 
ما  إسبان مغرتبون آخرون.  نظره  يف وجهة 
يف  مستقرة  إسبانية  رشكة   200 من  يقرب 
تزال  وال  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
يؤكد  النمو.  يف  مستمرة  اإلسبانية  الجالية 
اإلسباين  السفري  أوخينيو ساالريش،  خوسيه 
"يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لدى 
أبريل، كان عدد اإلسبان املقيمني باإلمارات 
حوايل  16000 شخص". هذا العدد آخذ يف 
التزايد، ومن جميع الفئات العمرية. ونفس 
أمريكا  بلدان  مواطني  عىل  ينطبق  اليشء 
الالتينية. ومن أجل تغطية نشاطات العمل 
عددها  يقدر  ]التي  الجالية  لهذه  املتزايدة 
بحوايل 50000 شخص[ يتم منذ عام 2012 
"الكوريو  جريدة  من  الرقمية  الطبعة  نرش 
 )El Correo del Golfo( جولفو"   دل 
يؤكد  والتي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف 
مديرها، رافائيل برييز أونكيليس، أن "معدل 
 ."450000 يبلغ  للموقع  الشهرية  الزيارات 
إصدار طبعة دورية  يتم  أيضا  ومنذ 2014 
يتم  متداولة،  نسخة  بعدد 10000  شهرية، 

توزيعها عىل 250 نقطة بيع.

الهدوء، هذه هي أبوظبي
يحتاج  يشء  كل  هنا  ديب.  ليست  "أبوظبي 
االعالم  لنا مسؤول  قاله  ما  وقته"، هذا  إىل 
إىل  وصولنا  عند  االتحادية  االقتصاد  بوزارة 
شهر  باغتنا  حق.  عىل  كان  وقد  العاصمة. 

األبواب،  جميع[  و]تقريبا  املعظم  رمضان 
التي تعمل من خلفها بعض من أملع العقول 
هكذا  مغلقة.  تزال  ال  كانت  أبوظبي  يف 
كانت تبدو البيوت الفخمة التي كنا نتأملها 
األنيقة  الشوارع  عرب  اصطحابنا  عند  يوميا 
للعاصمة، مثل طريق البطني، امليلء بأشجار 
النخيل والحدائق املشذبة بعناية والنباتات 
بالصمت؟!  أمر  هناك  كان  هل  املورقة. 
مديرة  الجابري،  منى  السيدة  لنا  قالت 
أبوظبي،  وصناعة  تجارة  غرفة  يف  التسويق 
الواجهة  الكورنيش،  املطل عىل  مكتبها  من 
نحب  "نحن  املدينة:  غرب  يف  البحرية 
الهدوء". عىل بعد أمتار قليلة توجد ناطحة 
سحاب أديا )جهاز أبوظبي لالستثامر(، أكرب 
صندوق سيادي لالستثامر -مملوك لحكومة 
وفقا  العامل  مستوى  عىل  والرابع  أبوظبي- 
بأصول  السيادية  الرثوة  صناديق  ملعهد 
يقوم  وهو  يورو.  مليار   700 قيمتها  تبلغ 
عىل عائدات النفط وهذا العام هو الذكرى 
الـ40 لتأسيسه. وبادرنا مسؤول اإلعالم قائال: 
سمح  قد  رئيسنا  بأن  االعتبار  يف  "باألخذ 
خالل  فقط  واحدة  شخصية  مقابلة  بإجراء 
السنوات األخرية، من األفضل أال تعقدن أية 
آمال". ولقد تعلمنا الدرس جيدا: هنا األمور 
تستغرق وقتا! يبدو األمر كام لو أنهم تلقوا 
أمرا: ضعوهام تحت االختبار عىل أن يجتاز 
الضيافة  تذوق  عىل  قادر  هو  من  التجربة 
الحقيقية للشعب العريب بتأن ودون ترسع. 

ونشهد بأننا استمتعنا بها! مثال عىل ذلك؟ 
مبكتب  مسبق  موعد  دون  مررنا  كلام 
التجارة  مسؤول  العفيفي،  أديب  الدكتور 
يف  االقتصادية  التنمية  دائرة  يف  الخارجية 
إبداء  دون  بأدب  استقبلنا  كلام  أبوظبي، 
أية عالمات استعجال، فضال عن دعوته لنا 

بتناول القهوة العربية والتمر العريب.

السيارة الفرياري عند البهو
تركونا  الصور"،  التقاط  عدم  "الرجاء 
من  آخر  –صندوق  "مبادلة"  واجهة  أمام 
بأصول  أبوظبي-  يف  السيادية  الصناديق 
من  يورو.  مليون  و167  مليار   55 قيمتها 
الداخل،  ومن  عادي.  مبنى  يبدو  الخارج، 
العريب،  لفنائه  الدقيقة  املعامرية  الهندسة 
ترتكك مبهورة. يرأسه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد األعىل 
أبوظبي،  إمارة  املسلحة، وويل عهد  للقوات 
ورئيس املستقبل لإلمارات العربية املتحدة، 
الشيخ  نجل  وهو  البالد.  يف  رجل  وأقوى 
زايد، مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الخامسة،  املتوىف يف عام 2004، من زوجته 
الشيخة فاطمة بنت مبارك. والعائلة املالكة 
بالعائلة  وثيقة  عالقات  تربطها  أبوظبي  يف 
املالكة يف إسبانيا. فامللكة صوفيا كانت مع 
الشيخة فاطمة يف شهر مارس، وامللك فيليب 
وامللكة ليتيثيا، اللذان مل يأتيا يف زيارة رسمية، 
قاما بزيارات خاصة تجوال خاللها يف وجهات 
امللك  يواصل  اآلن  وإىل  ليوا.  صحراء  مثل 
خوان كارلوس مجيئه لزيارة اإلمارات يف كثري 
بها  "مبادلة"  االنتظار يف  األحيان. غرفة  من 
الروماين،  الطراز  عىل  الفسيفساء  من  لوحة 
ومنها ترى سيارة فرياري فورميوال 1. "عندما 
كان ال يعرفنا أحد، استحوزنا عىل نسبة %5 

الفريق اإليطايل. وهي هدية منذ ذلك  من 
الحني"، يروي لنا شخصان إماراتيان من قسم 
اإلعالم. وذلك االستثامر- الذي ال يحتفظون 
به إىل اآلن- كان أول ظهور دويل لهم. متثال 
ضخم لكينغ كونغ يف شبكة معدنية وأعامل 
عرشة  أسبوع،  كل  البهو.  تزين  أخرى  فنية 
خرباء  قبل  من  منتقاة  استثامرية  عروض 
تنتقل إىل السلطات العليا من أجل تقييمها. 
عىل  الرتكيز  هي  العام  هذا  والتعليامت 
فرنسا وروسيا والصني. وهناك اهتامم "بالغ" 
الفضاء  صناعة  بسبب  بإيطاليا  جانبهم  من 

الجوي.

أحد رجال الرئيس
الحكومة  فيها  اجتمعت  التي  األخرية  املرة 
أثناء  كانت  "مبادلة"  مع  رسميا  اإلسبانية 
الرحلة األخرية للملك خوان كارلوس يف عام 
2014. كان امللك الفخري يف هذا املبنى يف 
الشيخ  السمو  صاحب  مع  مغلق  اجتامع 
محمد ومعايل الدكتور سلطان الجابر، وزير 
الرجال  وأحد  االتحادية،  بالحكومة  الدولة 

املوثوق بهم من قبل سمو الشيخ. يف فرباير 
مديرا  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عينه 
أبوظبي  برتول  رشكة  أدنوك،  لرشكة  عاما 
إنتاج  عىل  وترشف  تدير  التي  الوطنية، 

يوميا،  برميل  مليون   3.15 من  ]أكرث  النفط 
العامل يف مجال  الـ 12 يف   املركز  تضعها يف 
تفتتح  وسوف  وصفه[.  حسب  نشاطها، 
رشكة أدنوك مقرها الجديد قريبا. يف أطول 
مبنى يف إمارة أبوظبي، يقع عىل الكورنيش 
يف  فندق  أطول  اإلمارات،  قرص  فندق  أمام 

القرص  من  واحد  كيلومرت  بعد  العامل، وعىل 
األبعاد  وذي  بعد  يفتتح  مل  الذي  الرئايس، 
الرشكة،  قوة  إىل  يرقى  املبنى  اإلمرباطورية. 
ولكن املستقبل الذي يتصوره  سمو الشيخ  

الخام،  النفط  ألبوظبي ال تقوم دعامئه عىل 
املدرجة   – التنويع  اسرتاتيجية  عىل  ولكن 
 -2030 رؤية  للحكومة  الطريق  خارطة  يف 
والتجارة  املتجددة  الطاقة  عىل  الرتكيز  مع 
والثقافة والسياحة والخدمات املالية... وقد 
أدى قدوم الدكتور الجابر للرشكة -مهندس 

إىل  كاليفورنيا-  جامعة  يف  تخرج  كيميايئ 
اإلدارات  ملجالس  فورية  هيكلة  إعادة 
التابعة  الرشكات  فروع  من  كبري  عدد  يف 
ألدنوك. إن عرص النفط ينتهي وعرص الطاقة 
الجابر  والدكتور  الطريق.  يف  آت  املتجددة 
الرجل  هو  بل  بالنجاح  عهد  حديث  ليس 
املناسب يف املكان املناسب. ففي عام 2006 
قاد إطالق وإدارة اسرتاتيجية "مصدر"، وهي 
مبادرة من "مبادلة" لتعزيز استخدام الطاقة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  النظيفة 
والعامل. وال يزال يرأس مجلس إدارتها. ومتلك 
"مصدر" يف إسبانيا 40% من رشكة توريسول 
 %60 نسبة  عىل  تسيطر  التي  للطاقة، 
ثالث  وتعمل  الباسكية.  "سينري"  رشكة  منها 
محطات للطاقة الشمسية يف األندلس. ويف 
 2015 عام  يف  "مصدر"  استحوذت  هويلفا، 
عىل نسبة 50% يف رشكة "ميناس دي أغواس 
تينييداس". إن تعليامت الدكتور الجابر، الذي 
أبوظبي،  موانئ  رئيس  منصب  أيضا  يشغل 
فقد  البريوقراطية.  الثقافة  القضاء عىل  هي 

حان الوقت للتكنوقراطيني.

االستقرار املحقق من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة، والطريقة التي متكنت 
بها من إدارة أمنها - "بدون دبابات يف أركان الشوارع"، كام يشري برناردينو 
باإلضافة  اإلمارات-  يف  الدبلوماسية  لألكادميية  اإلداري  املدير  غروس،  ليون 
مكتوم[  آل  راشد  بن  ]محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  التسويقية  املهارة  إىل 
جعلت من ديب الوجهة الرئيسية لرؤوس األموال من البلدان التي من حولها.

هنا  جيدا:  الدرس  تعلمنا  ولقد 
]أبوظبي[ األمور تستغرق وقتا! 
يبدو األمر كام لو أنهم تلقوا أمرا: 
ضعوهام تحت االختبار عىل أن 
يجتاز التجربة من هو قادر عىل 
تذوق الضيافة الحقيقية للشعب 
العريب بتأن ودون ترسع. ونشهد 

بأننا استمتعنا بها!

املستقبل الذي يتصوره صاحب السمو الشيخ ]محمد بن زايد 
آل نهيان[  ألبوظبي ال تقوم دعامئه عىل النفط الخام، ولكن عىل 
اسرتاتيجية التنويع – املدرجة يف خارطة الطريق للحكومة رؤية 

2030- مع الرتكيز عىل الطاقة املتجددة والتجارة والثقافة والسياحة 
والخدمات املالية…

إعداد:

ملزيد من املعلومات حول
إعداد مالحق يف املستقبل، 

:074 589 609 (34)+يرجى االتصال بـ

ملحق خاص من إعداد 
تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة االقتصاد 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة

www.mymmerchan.com

جريدة اإليكونوميستا غري مسؤولة عن املعلومات واآلراء الواردة يف هذا امللحق، واملسؤول الوحيد عن محتواه هو 
www.mymmerchan.com. نتقدم بجزيل الشكر لسفارة إسبانيا يف أبوظبي واملكتب التجاري التابع لها يف ديب، 
ومجلس األعامل اإلسباين يف اإلمارات، وسفارة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مدريد، عىل الدعم الذي قدموه لنا

التحرير: إيفا مارتني
اإلنتاج: ماريا خوسيه فرنانديث نيربيدا 

تصميم الجرافيك: ستوديو أدوس لإلعالن
الرتجمة: محمد املرصي

بالتعاون مع:

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
وحاكم  الوزراء  مجلس  ورئيس  املتحدة 

إمارة ديب.

]إسباين[  التحتية  البنية  "قطاع 
التأخر يف  الرغم من  فقط، عىل 
القيمة  أدرك  الذي  هو  ذلك، 
من  السوق.  لهذه  االسرتاتيجية 
غري املقبول عدم وجود قنصلية 

إسبانية يف ديب".

يف شهر مايو تم افتتاح أول 
مبنى إداري يف العامل بتقنية 

الطابعة ثالثية األبعاد 3D يف 
ديب. استغرق بناءه 17 يوما 

فقط. "نحن نبحث عن أفعال، 
وليس عن نظريات"، أكد 

صاحب السمو الشيخ محمد.
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يورو درهم إمارايت

379 1.540 2016

401 1.630 2017

492 2.000 2020

(باملاليني)
يورو درهم إمارايت

282,7 1.150  اإليرادات يف
املطاعم

1.147,3 4.666  نفقات السكان

(باملاليني)

إسبانيا والشارقة أقرب من أي وقت مىض
رشوق تؤكد جذب الشارقة للمستثمرين اإلسبان

الحكومة اإلماراتية تريد أن يسهم االبتكار بنسبة 5% يف ناتجها املحيل اإلجاميل بحلول عام 2021

"الدولة تخطط لالحتفال بتصدير 
آخر برميل من النفط الخام"

سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة االقتصاد يف اإلمارات العربية املتحدة

وهي   ،2009 عام  يف  تأسست 
مستقلة،  حكومية  مؤسسة 
عىل  ثالثة  أطراف  وإطالع  األطراف  بني  اتفاقات  إىل  التوصل  عن  مسؤولة 
فرص االستثامر الجديرة باألخذ بعني االعتبار. والهدف من رشوق هو إنشاء 
فيها،  واملقيمني  للمواطنني  الحياة  نوعية  تحسني  إىل  تهدف  فريدة  وجهات 
يف الوقت الذي تشجع فيه عىل توفري بيئة تساهم يف نجاح وازدهار األعامل 
التجارية واألفكار. يف سعيها لجذب الرشكات لالستثامر يف الشارقة، اعتمدت 
الجودة  عالية  خدمات  تقديم  من  ميكنها  مام  الدولية  املعايري  أفضل  رشوق 

العامل. أنحاء  باقي  أو من  اإلقليميني  للمستثمرين سواء  وجاذبة 

والرتاث  البيئة  مشاريع 
لهيئة الشارقة لالستثامر 
مفاتيح  توفر  والتطوير 
القطاعات  يف  التقدم 

الناشئة يف اإلمارة

صاحبة السمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي

والتطوير،  لالستثامر  الشارقة  هيئة  رشوق، 
هي القوة الدافعة وراء منو قطاع السياحة 
دفع  يف  أيضا  تسهم  كام  اقتصادها،  يف 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  اقتصاد 
الحني  ذلك  ومنذ   ،2009 عام  يف  تأسست 
املشاريع  من  العديد  بتطوير  قامت 
بتوقيع  أراضيها،  أنحاء  جميع  يف  السياحية 
الجهات  من  العديد  مع  تفاهم  مذكرات 
املحلية والدولية، وبدمج تجربتها يف قطاع 
األعامل تحت مظلة واحدة من أجل ترويج 
يف  لالستثامرات  رئيسية  كوجهة  الشارقة 
مختلف املجاالت ويف املشاريع ذات الطابع 
األمثلة  بني  ومن  املنطقة.  يف  السياحي 
مرشوع  األخري  النشاط  هذا  عىل  الحرصية 
ومرشوع  واألثرية،  البيئية  للسياحة  مليحة 
وواجهة  القصباء،  ومرشوع  النور،  جزيرة 
املجاز املائية ومرشوع قلب الشارقة. وكلها 
تتوافق عىل نطاق واسع مع املعايري الدولية، 
ويتيح للسياح إلقاء نظرة عىل املايض، مام 
رؤية  تكتسب  السفر  يف  تجربتهم  يجعل 

جديدة وشاملة.

السياحة واآلثار
للسياحة  مليحة  مرشوع  بداية  وسمت 
الشارقة   2015 عام  يف  واألثرية  البيئية 
واالستدامة  اآلثار  لعلم  رئيسية  كوجهة 
اكتشاف  عىل  قادرة  رشوق  كانت  البيئية. 
العديد من فرص االستثامر وجذب الرشكاء 
العمل، مام  ميادين  التجاريني من مختلف 
الرتويج  هذا  جعل  يف  كبري  حد  إىل  ساهم 
العنرص  ذات  الكربى  الجذب  عوامل  أحد 
املرشوع  هذا  وبفضل  العامل.  يف  التاريخي 
ومرشوع جزيرة النور، آخر مرشوع للرتفيه 
افتتاحه يف  الشارقة، تم  والسياحة يف إمارة 
عام 2015، ومزود مبرافق متطورة، وطدت 
الشارقة مكانتها كمركز االستثامر األكرث تنوعا 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. "الشارقة 
لكثري  وموطن  بالحياة،  نابضة  إمارة  هي 
من العجائب وعوامل الجذب التي تعكس 
دورها املحوري يف تاريخ الحضارة العربية. 
لقد استفدنا وأدمجنا هذه التقاليد والرتاث 
تطوير  يف  الهجني  ]مفاهيم  حديثة  بهياكل 
تعتنى  مبادرات  وهي  املعامرية،  الهندسة 
بالبيئة وتحفاظ عىل الحياة الربية والتجارب 

قيمة  إعطاء  أجل  من  الفريدة[  السياحية 
صاحبة  تقول  وللسياح"،  للسكان  فعلية 
السمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، 
والتطوير  لالستثامر  الشارقة  هيئة  رئيسة 
والتجارب  الثقافية  "السياحة  )رشوق(. 
الفريدة يف السفر هي ذات أهمية عىل نحو 
متزايد لصناعة السياحة عىل مستوى العامل. 
جديدة  خربات  عن  يبحثون  اليوم  السياح 
بالغوص  لهم  وتسمح  حواسهم،  من  تحفز 
الفريدة من  التقليدية والتاريخية  القيم  يف 
نوعها والتعليمية. ويف حالة الشارقة، تعني 
السياحة الثقافية أن الذين يقومون بزيارتنا 
الرثي  بالتاريخ  ملهمني  لبالدهم  يعودون 

لإلمارة"، تضيف سعادة الشيخة بدور.

ملجموعة  رشوق  وتطوير  إطالق  ميثل 
والثقافية  والفنية  الرتفيهية  املشاريع  من 
فرصا  البيئية  والسياحة  واألثرية  والتجارية 
السياحة  قطاع  بني  لالستثامر  جديدة 
الشارقة  النهايئ هو جعل  والسفر. وهدفها 
للرشكات  لالستثامر  رئيسية  وجهة  تدريجيا 
وتحافظ  السواء.  عىل  الدولية  أو  املحلية 
عىل  املتحدة  العربية  واإلمارات  إسبانيا 
 2010 عام  يف  مزدهرة.  اقتصادية  عالقات 
اللجنة املشرتكة اإلسبانية اإلماراتية  أنشئت 
التعاون  من  مزيد  تحقيق  أجل  من 
االقتصادي، ونتيجة ذلك هي زيادة التبادل 

التجاري بني البلدين.

صديقان حميامن
وعالوة عىل ذلك، فإن العالقة بني الشارقة 
وإسبانيا هي أكرث دينامية عىل نحو متزايد. 
من  وفدا  رشوق  استضافت   2013 عام  يف 
رجال األعامل اإلسبان خالل زيارتهم لإلمارة، 
يف  رشكاتهم  تستثمر  أن  عىل  وشجعتهم 
نظمت   2014 عام  يف  وباملثل،  الشارقة. 
الشارقة- الثنايئ  العمل  من  جولة  رشوق 
إسبانيا من أجل االستفادة من نجاح العالقة 
التجارية  بيئة األعامل  الجانبني. وكانت  بني 
السوق،  اقتصاد  عن  فضال  للغاية،  النشطة 
لألنشطة  الحكومية  الحوافز  جانب  إىل 
الرئيسية  املزايا  من  والصناعية،  التجارية 
املستثمرين  الشارقة  بها  اجتذبت  التي 
األخرى  التنافسية  الجوانب  ومن  اإلسبان. 

يف اإلمارة هي شبكة النقل والبنية التحتية 
فائقة الحداثة والكوادر املؤهلة واالستقرار 
السيايس. يف أبريل 2016، تناول املسؤولون 
عن رشوق العشاء مع السفري اإلسباين لدى 
أوخينيو  املتحدة، خوسيه  العربية  اإلمارات 
ساالريش فرنانديز دي فالديراما وغريه من 
الرفيعي  واملسؤولني  البارزة  الشخصيات 
العشاء  حفل  خالل  إسبانيا  من  املستوى 
يف  اإلسباين  األعامل  مجلس  نظمه  الذي 

اإلمارات العربية املتحدة. 

إسبانيا، موضع اهتامم بالغ
االستشارات  وكالة  نرشت   ،2015 عام  يف 
إليها  أشارت  دراسة-  شيسرتتون  الربيطانية 
تؤكد  العربية-  اإلعالم  وسائل  من  العديد 
فيها أن العرب يف دول الخليج مييلون بشكل 
ووفقا  إسبانيا.  يف  ممتلكات  القتناء  متزايد 
يف  العقارات  مبيعات  ارتفعت  للتقرير، 
األرايض اإلسبانية بنسبة 8% يف النصف األول 
من عام 2015، وانتعشت لعدة أسباب منها 
الجذب املتزايد الذي ميثله السوق اإلسباين 
بالنسبة للمشرتين من بلدان الخليج. وهذا 
ينطبق عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
املستثمرون  يراها  إضافية  قيمة  وهناك 
يطلق  ما  وهي  إسبانيا  يف  اإلماراتيون 
الذهبية.  الفيزا  أو  الذهبية  التأشرية  عليها 
املقيمني  لغري  ميكن   ،2013 عام  فمنذ 
مببلغ  قيمتها  تقدر  عقارات  يشرتون  الذين 
500000 يورو  أو أكرث الحصول تلقائيا عىل 
ترصيح إقامة يف إسبانيا. وهذا يسمح لكل 
من املستثمر وعائلته أن تكون لديهم حرية 
التنقل يف منطقة الشنغن دون الحاجة إىل 
وضعهم.  عىل  للحفاظ  إسبانيا  يف  اإلقامة 
توغلت  التي  الخليجية  الرشكات  بني  ومن 
يف السوق اإلسبانية هناك كيانات كبرية مثل 
أيبيك  الدولية  البرتولية  االستثامرات  رشكة 
)املالكة لنسبة 100% من سيبسا(، وطريان 

اإلمارات والخطوط الجوية القطرية.

عن  يبحثون  اليوم  "السياح 
من  تحفز  جديدة  خربات 
حواسهم، وتسمح لهم بالغوص 
يف القيم التقليدية والتاريخية 
الفريدة من نوعها والتعليمية. 
تعني  الشارقة،  حالة  ويف 
الذين  أن  الثقافية  السياحة 
يعودون  بزيارتنا  يقومون 
بالتاريخ  ملهمني  لبالدهم 

الرثي لإلمارة"

عائدات قطاع السياحة والسفر 
يف الشارقة

مرشوع مليحة للسياحة البيئية واألثرية )*(  

االستثامرات املتوقعة:
250 مليون درهم إمارايت )61,49 مليون يورو(

التقديرات لعام 2020

الخليج العريب
املحيط 
الهندي

الشارقة
ديب

أبوظبي

قطر

تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية حرصية. ارتفاع 
الطلب عىل الفنادق يف عام 2016 هو 6.2%. وعىل الرغم من 
املشاريع الجديدة املعلن عنها، إال أنه من املتوقع عىل املدى 

القصري واملتوسط أن يفوق الطلب العرض.

)*( أحد املشاريع السياحية واألثرية األكرث أهمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واألكرب من نوعه يف املنطقة الوسطى بالشارقة

 مصدر
املسافرين

سعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي 
هو مهندس كهربايئ تخرج يف جامعة جنوب 
يف  املاجستري  درجة  عىل  وحاصل  فلوريدا، 
يف  األمريكية  الجامعة  من  األعامل  إدارة 
الشارقة، يشغل منصب وكيل وزارة االقتصاد 
باإلمارات العربية املتحدة، وهو رجل ودود 
تكرميه  تم  مايو  شهر  يف  متكلف.  وغري 
"نجمة  رشف  بوسام  اإليطايل  الرئيس  من 
إيطاليا" نظرا لجهوده "االستثنائية" املبذولة 
مع  واألعامل  التجارة  وتعزيز  دعم  يف 
الذي  الشحي،  محمد  سعادة  يقول  بالده. 
مكتبه  يف  التكريم  من  أيام  بعد  بنا  التقى 
الساطع الضوء يف مقر وزارة االقتصاد بديب، 
إيطاليا"  عىل  تتفوق  أن  يجب  "إسبانيا  إن 
إىل  التوصل  عن  بعيدين  وبالدكم  فبالدنا 
إمكاناته الثنائية. يف عام 2015، تجاوز حجم 

يورو.  مليون   2270 البلدين  بني  التجارة 
الالتينية  أمريكا  وموقع إسبانيا كجرس نحو 
يف  يرى  حيث  العريب،  البلد  كثريا  يجذب 
الرشكاء  تنويع  أجل  من  سوقا  القارة  تلك 
واألعامل التجارية. ويف شهر مايو أيضا زاره 
خوسيه  املكسييك،  الزراعة  وزير  مكتبه  يف 
الشحي  سعادة  وأوضح  روبريوسا،  كالسادا 
أن القطاع الزراعي املكسييك القوي يتوافق 
االقتصادي  األعامل  جدول  مع  جيد  بشكل 
متثل  الغذايئ.  باألمن  يتعلق  فيام  اإلمارايت 
إجاميل  من  نسبة %70  واملكسيك  الربازيل 
التبادل التجاري مع أمريكا الالتينية: 6345 
ومجاالت  كبرية  فرص  "هناك  يورو.  مليون 
الالتينية"، يقول  واعدة للتعاون مع أمريكا 
سعادة محمد الشحي "وال سيام يف قطاعات 
مثل الطاقة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا 

املعلومات والطريان". 
وزارة  لدى  النمو  تقديرات  هي  ما  س: 
الثالث  غضون  يف  اإلماراتية  االقتصاد 

والخمس سنوات املقبلة؟
ج: يف عام 2015 حققنا منوا بنسبة 3.1% يف 
بنسبة %70  النفطي مبساهمة  القطاع غري 
من الناتج املحيل اإلجاميل. هذا العام سوف 
نحقق منوا يف حدود 3-3,5% ويف عام 2017 
أجل  من   %4 الـ  حاجز  تخطي  يف  نأمل 
القريب  املستقبل  يف  االرتفاع  يف  االستمرار 
غري  للقطاع  الكبرية  النمو  زيادة  نتيجة 
النفطي. ويتوقع صندوق النقد الدويل أيضا 
منوا قويا. لدينا اقتصاد متميز عىل املستويني 
واحد  أنه  إىل  باإلضافة  والعاملي،  اإلقليمي 
العامل،  يف  استقرارا  األكرث  االقتصادات  من 
للدخل،  متعددة  مصادر  عىل  يقوم  وهو 

يف  مرتفعة  منو  مبعدالت  قوته  أثبت  وقد 
سنوات سابقة. وعىل الرغم من عدم التيقن 
بعض  يف  والتباطؤ  الخام  النفط  أسعار  من 
االقتصادات إال إننا ما زلنا ناجحني بكفاءة. 
إن قدرتنا التنافسية ترجع إىل القرار الحاسم 
أكرب 500 رشكة يف  اتخذته 25% من  الذي 
دولة  يف  لها  إقليمية  مقرات  بإنشاء  العامل 

اإلمارات العربية املتحدة.

س: لقد خرس النفط الخام أكرث من نصف 
هو  هذا  أن  ويبدو  واحد،  عام  يف  قيمته 
بالدكم.  يف  االقتصادي  التباطؤ  يف  السبب 

كيف تصمدون يف وجه العاصفة؟
تحديا  ميثل  هذا  أن  من  الرغم  عىل  ج: 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  بالنسبة 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   %30 أن  حيث 

وضعنا  أن  إال  النفط،  عىل  يعتمد  لدينا 
املصدرة.  الدول  من  بغرينا  مقارنة  ممتاز 
وقرار اعتامد نسبة عجز "صفر" يف املوازنة 
التأثري  عىل  يؤكد   2016 لعام  االتحادية 
املحدود للنفط يف اسرتاتيجيات الدولة ويف 
حدث  ملا  جيدا  مستعدين  كنا  اقتصادها. 
الحكومة  اعتمدتها  التي  الخطط  بفضل 
االتحادية منذ سنوات، ووضع رؤية لتنويع 
تم  لقد  النفط.  بعد  ما  االقتصاد يف مرحلة 
اختيار تنويع مصادر الدخل بتحٍد حتى يتم 
خفض وزن النفط الخام إىل 20% من الناتج 
املحيل اإلجاميل يف عام 2021. وإذا نجحنا يف 
ذلك، سوف يتم تعزيز قدرتنا عىل مواجهة 
الدولة  وتخطط  السوق.  استقرار  عدم 
النفط  من  برميل  آخر  بتصدير  لالحتفال 
الخام. نحن اآلن نضع اسرتاتيجية مرحلة ما 
قضايا  الوزارة عىل  تركز  النفط، حيث  بعد 
مثل سن الترشيعات التي تربط بني االبتكار 
واملتوسطة  الصغرية  والرشكات  واالستثامر، 
وريادة األعامل، والبحث والتنمية وحقوق 
القدرة  الفكرية. هدفنا هو تحسني  امللكية 
الصناعية للدولة وبناء قطاع صناعي قوي، 
قائم عىل التكنولوجيا الحديثة، كام نهدف 
أيضا إىل تنشيط قطاعات أخرى مثل الطريان 

والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

س: أطلقتم عىل عام 2015 "عام اإلبتكار". 
فام هي النتائج التي حصلتم عليها؟

حيوي  أمر  هو  االبتكار  بلدنا  رؤية  يف  ج: 
والهدف  االقتصادي،  النجاح  أجل  من 
الناتج  من   %5 بحوايل  يسهم  أن  هو 
إن   .2021 عام  بحلول  اإلجاميل  املحيل 
سبعة  تحدد  لالبتكار  الوطنية  االسرتاتيجية 
والنقل،  الطاقة،  وهي:  رئيسية،  قطاعات 

والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، واملياه 
أسبوع  يف  الجوي.  الفضاء  وصناعة 
االبتكار الذي انعقد يف نوفمرب املايض، 
برنامج،   800 رشكة   214 أطلقت 
اإلرشاف  سيتم  مبتكرة  ومبادرات 
إمارة.  تنفيذها من قبل كل  عىل 
العمل  وستواصل وزارة االقتصاد 
من  التنظيمي،  اإلطار  لتحسني 

القيمة  ذات  القطاعات  تسهم  أن  أجل 
األعامل  بيئة  تطوير  يف  العالية  املضافة 

وتحسني جذب االستثامر للبالد.

يف  الوزراء  مجلس  يف  تعديالت  إجراء  س: 
رأي  للسعادة، فام هو  وزارة  أدخل  فرباير 

وكيل وزارة االقتصاد يف ذلك؟
املقيمني  اإلماراتيني،  املواطنني  سعادة  ج: 
للنقاش  موضوعا  أصبحت  الزوار،  وحتى 
داخل البالد وخارجها. يف نهاية املطاف، فإن 
نجاح أي مرشوع حرضي يكمن يف تحقيق 
كان  السعادة  تحقيق  للمواطنني.  السعادة 

جميع  يف  الحكامء  قادتنا  هدف  دامئا 
تم  التي  واملبادرات  املشاريع 

وهي  املايض.  العقد  يف  إطالقها 
دولة  وقيادة  تفاين  تعكس 

املتحدة  العربية  اإلمارات 
وهي  حكومتها،  إدارة  يف 
ملهمة لنموذج من االزدهار 
والتطور الحضاري. نحن أول 

وزارة  تنشئ  العامل  يف  دولة 
للسعادة وأخرى للتسامح. تضم 

وزيرات  خمس  األخرية  الحكومة 

للتسامح.  العامل تنشئ وزارة للسعادة وأخرى  " نحن أول دولة يف 
تضم الحكومة األخرية خمس وزيرات جدد، من بينهن وزيرة شؤون 
فقط.  سنة   22 عمرها  يبلغ  حيث  العامل،  يف  سنا  األصغر  الشباب، 

العدد  اإلجاميل هو مثاين سيدات يف مجلس الوزراء " 

الشباب،  شؤون  وزيرة  بينهن  من  جدد، 
األصغر سنا يف العامل، حيث يبلغ عمرها 22 
سنة فقط. العدد اإلجاميل هو مثاين سيدات 
يف مجلس الوزراء. السعادة من وجهة نظر 
اإلماراتيني تصبح واقعا ممكنا عندما تصبح 
رضورة  والتميز  للحياة،  أسلوبا  الجودة 
وليس خيارا، واالبتكار عنرصا فعاال من أجل 
من  وسعا  بالدنا  تدخر  مل  النجاح.  تحقيق 
كل  وحياة  مواطن  كل  حياة  تحسني  أجل 
مقيم. فالحكومة هي املسؤولة عن التقرب 

إىل الناس وليس العكس. 

الفنادق الشقق الفندقية

%32 %18 دول مجلس التعاون الخليجي

%20 %40 أوروبا

%17 آسيا

%13 اإلمارات العربية املتحدة



 سالمل من أستورياس ومصاعد من مدريد
يف عام 2004 حصلت مجموعة تيسيت كروب إسبانيا عىل مناقصة توريد مصاعد وسالمل 
واملمرات  "السالمل  يورو.  مليون   150 بقيمة  ديب،  مطارات  ملؤسسة  وممرات  كهربائية 
كان  األملانية.  املكونات  بعض  مع  مدريد،  يف  واملصاعد  بأستورياس  ميرييس،  يف  تصنع 
إرساء العطاء عامال رئيسيا يف عالقتنا مع هذا البلد، حيث أكملنا أكرث من 300 مرشوع"، 
يتحدث إدواردو مونتريو، املدير العام للرشكة بدولة اإلمارات العربية املتحدة. باإلضافة 
إىل املطارات من بني عمالء الرشكة أوبرا ديب- التي ستفتتح يوم 31 أغسطس القادم والتي 
تم اإلعالن عن أنه سيقوم بالتمثيل بالسيدو دومينغو وخوسيه كاريراس- ورشكة التطوير 
العقاري "الدار" ومركزها التجاري يف جزيرة ياس يف أبوظبي، حيث تقام بطولة فورموال 1. 
واملرشوع األكرث ضخامة ويف انتظار البت والذي ستشارك فيه الرشكة هو الطريق 2020 
مع رشكة أكسيونا، التي تتنافس فيه مع اليابان. وهو عبارة عن متديد 15 كم بخط مرتو 
ديب حتى مجمع معرض اكسبو 2020 يف ديب الجنوب؛ وهو مرشوع بتكلفة تبلغ حوايل 

2700 مليون دوالر )2440 مليون يورو(.

طريان � صفحة 7 � اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا  � صفحة 6  �  طريان

"نحن بحاجة إىل حرية 
الطريان الخامسة"

مطار العامل

سعادة محمد أهيل، مدير عام هيئة ديب للطريان املدين

ديب تريد أن تطري إيبرييا إىل اإلمارة من أجل تعزيز الروابط

الحاسم للطريان دون  ثالثة أجيال من الشيوخ خلدت يف ديب اختيارها 
النفط. ديب الجنوب هي عالمتها التجارية الجديدة: مدينة للطريان بتكلفة 

29000 مليون يورو. الرشكات واملستثمرون بدأوا يف اتخاذ مواقعهم

املطارات يف دىب

مكتبه،  يف  أهيل  محمد  سعادة  استقبلنا 
وقدم لنا عصري الربتقال الطازج وشايا بنكهة 
الورد. يعرف مدير هيئة ديب للطريان املدين 
إسبانيا عن ظهر قلب. وذلك لعدة أسباب 
مدينة  يف  منزال  ميلك  كان  أنه  بينها  من 
فالنسيا، والذي باعه "عندما بدأ الصيف يف 
املرة  كانت  ديب".  يف  الصيف  يشبه  إسبانيا 
يف  ديب  يف  طائرة  فيها  هبطت  التي  األوىل 
الذي  البحر  ذراع  الخور،  يف   ،1937 عام 
ال  والذي  القدمية،  املدينة  مركز  يف  يدخل 
يزال حتى اليوم بعيدا عن الصورة العرصية 
من الربيق وناطحات السحاب املعروفة عن 
بريطانية  طائرة  كانت  إسبانيا.  يف  اإلمارة 
قادمة يف رحلة من لندن إىل سيدين. "أحد 
مستشاري الشيخ سعيد قام بتحذيره. كان 
يعتقد أن الربيطانيني جاءوا الحتالل أراضينا 
جد  سعيد-  الشيخ  لكن  ثقافتنا".  وغزو 
دولة  رئيس  ونائب  الوزراء  مجلس  رئيس 
إمارة  وحاكم  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ديب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
وقال  االعرتاضات.  كل  تجاهل  مكتوم-  آل 
ستكون  األيام  من  يوم  يف  "تذكروا،  حينها: 
ديب مركزا تجاريا كبريا للطريان". ومنذ ذلك 
األجواء  سياسة  ديب  يف  نتبع  ونحن  الحني 
يف  أهيل.  محمد  سعادة  يؤكد  املفتوحة"، 
الحايل،  املطار  افتتاح  عند  السبعينات، 
والد  راشد،  الشيخ  وخليفته،  ابنه  أرص 
صاحب السمو الشيخ محمد، عىل أن تربط 
الربيطانية مسارها لندن-  الجوية  الخطوط 
بومباي مبدينة ديب. "أقنعهم بتعهده بدفع 
تكلفة بطاقات السفر لثامنية ركاب يف حالة 
الذي  اليشء  وهو  عجز.  هناك  كان  إذا  ما 
مل يحدث أبدا. ويف ذلك الحني أيضا خصص 
األرايض يف جنوب ديب حتى تتسنى مواصلة 
الجوية.  املالحة  نشاط  نطاق  يف  التوسع 
"عائلة  أن  أهىل  محمد  سعادة  ويعتقد 
ذوي  الشيوخ  من  عائلة  هي  مكتوم  آل 
البعيدة. فالشيخ راشد رأى بوضوح  الرؤية 
الزمن قبل  أن املطار سيكون قد عفا عليه 

بلوغه نصف قرن بوقت طويل". 

والتأثري  التدخل  ميكنكم  مدى  أي  إىل  س: 
من أجل فتح املسار ديب - ملقة؟

ج: إنه قرار تجاري يتعلق برشكات الطريان. 
نظرائنا  إىل  نتحدث  حكومية  كهيئة  نحن 
حقوق  تنظيم  تسهيل  أجل  من  اإلسبان 
الثالثة  الحرية  إسبانيا  مع  لدينا  النقل. 
الطريان  حرية  إىل  بحاجة  نحن  والرابعة. 
عليها  نحصل  سوف  أننا  أعتقد  الخامسة. 
يف أقرب وقت مبجرد أن تقوم رشكة إيبرييا 

املتحدة.  العربية  اإلمارات  إىل  بالطريان 
طويلة.  فرتة  منذ  إيبرييا  ننتظر  نحن 

اإلمارات  طريان  رشكة  من  كل 
وتربط  ديب  لحكومة  ]اململوكة 

وبرشلونة[  مبدريد  اإلمارة 
للطريان  االتحاد  رشكة  أو 
]التي تسيطر عليها حكومة 
العاصمة  وتربط  أبوظبي 
بالعاصمة  اإلماراتية 
مباحثات  تجريان  اإلسبانية[ 
من  وغريها  إيبرييا  مع 

الطريان  عىل  لتشجيعها  اإلسبانية  الرشكات 
إىل اإلمارات العربية املتحدة.

ماذا  ممتاز.  مفاوض  أنكم  يقولون  س: 
طاولة  من  اآلخر  الجانب  عىل  إسبانيا  عن 

املفاوضات؟
اإلمارات  طريان  رشكة  تحصل  أن  قبل  ج: 
عىل جميع حقوق النقل كان علينا معالجة 
العديد من األمور التقنية خالل اجتامعات 
مساء   11:00 الساعة  حتى  تستمر  كانت 
دون أن تسفر عن نتائج مجدية، لذلك قلنا 
جاءوا،  وبالفعل  ديب´.  لهم  نظهر  `دعونا 
وشاهدوا ديب عىل أرض الواقع وفتحت لنا 
األبواب يف إسبانيا. لقد كان األمر مجرد عدم 
'ولكن  يفكرون  كانوا  أنهم  أعتقد  معرفة. 
من هم هؤالء الناس، من أين جاءوا وماذا 
فقط.  إسبانيا  يف  ذلك  يحدث  ال  يريدون´. 
رشكات  مصالح  تحمي  البلدان  من  العديد 

الخطوط الجوية التابعة لها.
س: وهل ال ينبغي عليها فعل ذلك؟

ج: ليس هناك أي خطأ يف ذلك، لكننا نرى 
فتح  األفضل  فمن  مختلفة.  بطريقة  األمر 
مام  حاميتها،  من  بدال  بلدين  بني  طرق 
يفسح املجال أمام تنمية القطاع يف البلدين، 
وتشجيع  االتصال  عىل  القدرة  وزيادة 
السياحة واملجاالت املشتقة من أجل زيادة 
فرص النجاح. وهكذا، يتطور السوق يف كال 

االتجاهني.
الدوحة  من  تجعل  أن  يف  قطر  ترغب  س: 
 %15.01 فنسبة  العاملي.  للطريان  مركزا 

يف  القطرية  الجوية  الخطوط  متتلكها  التي 
 IAG الدولية  الجوية  الخطوط  مجموعة 
باملجموعة،  مساهام  أكرب  بالفعل  تجعلها 
الجوية  والخطوط  إيبرييا  تضم  التي 
يشكل  أن  املمكن  من  هل  الربيطانية. 
مع  ألهدافكم  بالنسبة  خطرا  قطر  طموح 

إيبرييا؟
ج: قطعا ال.

س:  وهل لذلك تأثري بشكل أو بآخر عىل 
الـ 70 رحلة أسبوعية بني ديب ولندن؟

السوق.  منو  عىل  نشجع  دامئا  نحن  ال،  ج: 
وأكرث  أفضل  جوي  نقل  خدمة  يقدم  ومن 

أمانا سوف يحقق النجاح.
عزمها عىل  إيران عن  أعلنت جارتكم  س: 
من  طهران  مطار  استيعاب  قدرة  زيادة 
السنوات  خالل  مليون   40 إىل  مليون   8
األربع املقبلة. وتريد أيضا أن تصبح مركزا 
للرحالت الطويلة. بالتقييم عىل مقياس من 
صفر إىل 10، ما مقدار القوة لديها لتصبح 

أرشس منافس لكم يف املنطقة؟
ج: صفر. إن دول هذه املنطقة ال تتنافس 
مع بعضها البعض. فلديها طرازات مختلفة 
من الطريان. إن توسيع قدرة استيعاب مطار 
الطريان  لرشكات  الفرصة  سيعطي  طهران 
املطار  بهذا  اتصالها  لزيادة  بنا  الخاصة 

والوجهات املختلفة.
س: بعد حادث رشكة فالي ديب تم توجيه 
الدولية  الخطوط  طياري  من  انتقادات 
الكايف من  القدر  بشأن عدم الحصول عىل 
الراحة. هل سيكون من املستحسن إعادة 
هذه  ستغري  وهل  العمل؟  أوقات  تنظيم 
املأساة شيئا فيام يتعلق بسري العمل املحيل 

وإجراءات الهيئة التي ترأسونها؟
بالقواعد  الجوية  الخطوط  تلتزم  ج: 
للطريان  العامة  الهيئة  قبل  من  املحددة 
الدولية  املعايري  إىل  تستند  والتي  املدين، 
وأفضل املامرسات. والهدف األول للحكومة 
الجوية. وهو  السالمة  اإلماراتية هو ضامن 
من  حال  بأي  عنه  تتنازل  لن  الذي  األمر 
األحوال. وعلينا أن ننتظر نتائج لجنة تقيص 

الحقائق.
 2020 عام  يف  بأنه  سعادتكم  أكدتم  س: 
سوف يوفر قطاع الطريان يف ديب 375000 
يحول   قد  الذي  ما  مبارشة.  عمل  فرصة 

دون ذلك؟
ج: األمر يستند إىل اإلحصاءات حول ارتفاع 
الطريان  قطاع  وتنمية  املسافرين  عدد 
نقوم  نحن  اآلن.  حتى  لدينا  املتوفرة 
بتحديث التوقعات السنوية والتوقعات 
لكل خمس سنوات. والتوقعات ميكن 
يف  زيادة  نتوقع  أننا  إال  تتغري  أن 
يف  للصناعة  امللحوظ  النمو  ضوء 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
عىل  كثريا  ترتددون  هل  س: 

إسبانيا؟
أو  للعمل  سواء  نعم.  ج: 
االستجامم. نحن نحب إسبانيا 
كثريا. عندما قمنا ببيع منزلنا، 
وضعت زوجتي رشطا وهو أن 
نعود عىل األقل مرة واحدة 

يف السنة، يف فصل الشتاء.

الحرية  لدينا  إسبانيا  "مع 
بحاجة  نحن  والرابعة.  الثالثة 
الخامسة.  الطريان  حرية  إىل 
أعتقد أننا سوف نحصل عليها 
يف أقرب وقت مبجرد أن تقوم 
إىل  بالطريان  إيبرييا  رشكة 

اإلمارات العربية املتحدة"

(DXB) مطار ديب الدويل

(DWC) مطار آل مكتوم الدويل

حجم نقل الركاب الدوليني
2015: 78 مليون (51.9 مليون عرب طريان اإلمارات).  

2016: 85 مليون (تقديرات).
السعة: 90 مليون

(وتشمل الكونكورس دي، الذي افتتح يف عام 2016 بتكلفة استثامر 
1084 مليون يورو)

يعمل منذ عام 2010 للشحن الجوي 
ومنذ 2013 لنقل الركاب.

السعة الحالية:
 5 مليون راكب/ السنة

473236 راكب يف 2015 
 مليون طن من البضائع 
 888714 طن يف 2015

االستثامر املعلن عنه يف عام 2014 من 
أجل التوسع: 32000 مليون دوالر أمرييك

السعة املستقبلية ملحطاته الـ 5 بعد 
التوسع: 220 مليون راكب/السنة

املرحلة 1: 120 مليون راكب/ السنة. 
ميكنه استيعاب 100 طائرة من طراز 

A380 يف نفس الوقت.
املرحلة 2: 100 مليون راكب و16 مليون 

طن من الشحن الجوي. السعة التقديرية لعام 2018: 
26 مليون راكب

ممر ديب اللوجستي: 200م2 من املنطقة الحرة 
متعددة الوسائط. يربط ميناء جبل عيل مبطار 
ديب ورلد سنرتال آل مكتوم الدويل بوقت عبور 
أقىص )من الرصيف إىل مدرج اإلقالع( يصل إىل 

4 ساعات.

ملليون  تتسع  االكتفاء  ذاتية  مدينة  `القرى´: 
شخص وهي مدرجة يف مرشوع مدينة ديب 

للطريان، مزودة مبدارس ومراكز صحية وبساتني 
وملعب  متجددة،  وطاقة  بيئية،  ومزارع 

... للجولف 
100% ملكية أجنبية،

 100% إعادة األموال أو الرضائب 

مجمع األعامل: يسوق تجاريا من قبل رشكتي 
جي إل إل و يس يب ريتشارد إليس، وهو محاط 
بحدائق. يتألف من 11 بناية عرصية يف املنطقة 
الحرة، مبكاتب جاهزة لإلشغال، مبساحة 35 م2، 

أو للتصميم بشكل فردي مبساحة 120 م2. يشمل 
مركزا لألعامل، وأماكن للخدمات املالية، ومحالت 

تجارية، ومركزا للياقة البدنية، ومطاعم، إلخ.

املفاتيح الرئيسية ىف املنطقة الحرة

لو كان الطريان بلدا ...
يف   ،  IATA الدويل  الجوي  النقل  التحاد  التنفيذي  الرئيس  تايلر،  توين  أكد  املايض  أبريل  يف 
اإلمارات  ستحتل  بلدا  الطريان  كان  لو  أنه  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  عاصمة  أبوظبي، 
8.4 مليون  بليون يورو(، وستوفر  العاملي )1,94  الناتج املحيل اإلجاميل  املرتبة 19 من حيث 
فرصة عمل مبارشة و56,5 فرصة عمل غري مبارشة. يف ديب، ميثل الطريان 28% من الناتج املحيل 
اإلجاميل، واالتجاه يسري يف صعود. وأن استمرار السهم يف اإلتجاه نحو الشامل يتطلب زيادة 
القدرة الحالية من خالل استكامل البنية التحتية للمطار الجديد ديب ورلد سنرتال آل مكتوم 

الدويل، الذي يتم بناؤها يف جنوب املدينة، يف أقرب وقت ممكن.
يف األعيل، صورة من مطار ديب الدويل )DXB(، يف شامل املدينة. عىل اليسار، سعادة خليفة الزفني، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 

.DACC مدينة ديب للطريان

لديب بالنسبة   الطريان سيصبح 
لغاليثيا. بالنسبة  الصيد   مثل 
واحدة تصور  املستحيل   من 

دون األخرى

أقل يف  أنه  جدا  املرجح   من 
ديب تفوق  سنوات   من خمس 
 مدينة أتالنتا كعاصمة للطريان

العاملي ديب  مبدينة  املطار  دمج  إىل  نتطلع  "إننا 
الزفني،  خليفة  سعادة  يقول  الجنوب"، 
تعليمه  تلقى  الذي  الكيميايئ  املهندس 
والرئيس  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
للطريان  ديب  مدينة  ملؤسسة  التنفيذي 
وضع  عن  املسؤولة  الرشكة   ،)DACC(
املتعلقة  واألعامل  والعمليات  االسرتاتيجية 
ذايت  حرضي  بيئي  نظام  الجنوب،  بديب 
مكتبه  من  بداخله.  مبطار  مزود  االكتفاء 
أزيز  ومع  الدويل  ديب  مطار  من  بالقرب 
سعادة  يؤكد  الخلفية  يف  الهواء  مكيف 
دقيقة  ولو  العمل  عن  نتوقف  "مل  الزفني: 
جاهزا  املطار  يكون  أن  هو  هدفنا  واحدة. 
بحلول عام 2025". يف الواقع، يتم استخدام 
املطار منذ عام 2010 لشحن البضائع لرشكة 
منذ  يعمل  الركاب  ومطار  اإلمارات.  طريان 
تم  العام  هذا  من  أبريل  ويف   2013 عام 
املخصص  الشخصيات،  كبار  مبنى  افتتاح 
للطائرات الخاصة. وباإلضافة إىل ذلك، عند 
من  الطريان  رحالت  تحويل  يتم  الرضورة 

املطار الرئييس إليه.

عىل مدينة أتالنتا االستعداد
الجنوب؛  لديب  تتويج  مجرد  مكتوم هو  آل 
 145 مساحتها  تبلغ  التي  الطريان  مدينة 
يف  بحري  ميناء  أكرب  بجانب  وتقع  كم2 
ملليون  تتسع  مدينة  األوسط.  الرشق 
مراكز  الخدمات:  بكافة  ومزودة  نسمة، 
أيضا  ولكنها  وتعليمية،  وترفيهية  صحية 
صناعية  منطقة  تشمل  فهي  للعمل،  مكان 
األعامل  طبيعة  "تقوم  كبرية.  وتجارية 

للمنتجات  الجوي  النقل  عىل  اللوجستية 
التي تصل عن طريق البحر إىل ميناء جبل 
عيل. رشكات مثل سامسونج، وأبل، وإيه يت 
أند يت تعطي قيمة مضافة إىل أعاملنا. وأيضا 
رشكات األدوية ورشكات املواد القابلة للتلف 

التي تعمل يف سباق مع الزمن".

من  واحدة  هي  املتحدة  العربية  اإلمارات 
قطاع  من  جعلت  التي  القليلة  البلدان 
للنمو  اسرتاتيجيا  قطاعا  الطريان  أعامل 

أقل  يف  أنه  جدا  املرجح  ومن  االقتصادي، 
من خمس سنوات تفوق ديب مدينة أتالنتا 
 2015 عام  يف  العاملي.  للطريان  كعاصمة 
يف  األول  املركز  هيرثو  رشكة  من  انتزعت 
املسافرين الدوليني: 78 مليون مسافر مروا 
نقلهم  تم  منهم  مليون   51 مطاراتها،  عرب 
بواسطة طريان اإلمارات. إذا مل تتنتقل هذه 
الجنوب حتى اآلن،  الجوية إىل ديب  الرشكة 
ميكن أن ميثل تحديا كبريا عند بيع املرشوع 
وتحديا مستمرا بالنسبة للسيد الزفني. لكنه 

الفرصة،  بنظرية  النفيس  الحاجز  يتخطى 
بسؤال  سؤال  عىل  لإلجابة  الدائم  وميله 
آخر: "من منا ال يريد أن يكون مقر أعامله 
بجانب واحد من أكرب املطارات يف العامل؟" 
أولئك  أن  الزفني  خليفة  سعادة  يعتقد 
الذين لديهم رؤية كافية للمستقبل، "وهم 
يكون  األن  املجئ  أن  يعلمون  كثريون"، 
يبيع نفسه  اقتصاديا. "منوذج األعامل  أوفر 
بنفسه. يعمل املطار كمحفز قوي لألنشطة 
واملالية،  اللوجستية  الخدمات  األخرى: 
والعقارية ... من املستحيل أن يكون هناك 
ميتلكه  مام  جدا  متأكد  وهو  يرصح  خطأ"، 

بني يديه. وكيف ال يكون كذلك؟

عندما يكون الشيوخ بجانبك
مثل  لديب  بالنسبة  سيصبح  الطريان  إن 
الصيد بالنسبة لغاليثيا. من املستحيل تصور 
لسعادة  وبالنسبة  األخرى.  دون  واحدة 
من  أكرث  الصيد  يحب  فهو  الزفني  خليفة 
وميارسها  فيها  يشرتك  الطريان، وهي هواية 
راشد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  صديقه  مع 
وعم  اإلمارات  مجموعة  رئيس  مكتوم،  آل 
الوزراء  ورئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
أن  الزفني  السيد  يعلم  ديب.  إمارة  وحاكم 
ما  دامئا  أسايس  مبدأ  لديه  أحمد  الشيخ 
يقوله ملديريه: أال يعيق أي يشء منو الطريان 
يف ديب. يف آخر تقرير سنوي عن املجموعة 
)أبريل 2015- مارس 2016( تظهر مطبوعة 
عن  ويكشف  `إرساع´،  كلمة  غالفه  عىل 
يورو،  مليون   1939 قدرها  أرباح  تحقيق 
وهي األكرب يف تاريخها، بنسبة 49.8% أكرث 

من العام املايل السابق. وهناك أيضا عقبات، 
يورو،  مليون   22305 اإليرادات،  فحجم 
أساسا  ذلك  ويرجع   ،%3.3 بنسبة  انخفض 

وفقا للتقرير إىل "التأثري القوي للدوالر".
الزفني  السيد  يشري  الدرع،  بهذا  وباالحتامء 
إىل أن "ديب الجنوب تسوق نفسها بنفسها" 
وبأنها "محور اهتامم املستثمرين والرشكات 
من جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك إسبانيا".

مطلوب 29000 مليون يورو 
يورو  مليون   29000 يأيت  أين  من  ولكن 
يستبعد  عندما  العجاف  األوقات  هذه  يف 
املروج الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
يجب  "منوذجنا  التحتية؟  البنية  لتمويل 
وتحويل"،  وتشغيل  بناء   ،BOT يكون  أن 
تلقينا  "لقد  الزفني.  خليفة  سعادة  يخربنا 
جانب  من  االهتامم  إبداء  من  عالمات 
فرنسا والواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا 
والصني واململكة املتحدة ... الجميع يريدون 
وضعت  عامني،  قبل  الكعكة.  من  نصيبا 
شيكا  ترصفنا  تحت  الربيطانية  الحكومة 
مليون   1763( دوالر  مليون   2000 بقيمة 
االئتامين  التمويل   ... البناء  يف  للبدء  يورو( 
تقدمه  الذي  من  أرخص  الحكومات  من 
ونحن  أطول.  تكون  السداد  وفرتة  البنوك 
التفاوض  سعداء هكذا. فليس من الصعب 
وخصوصا عندما نتحدث عن البنية التحتية 

ولدينا ضامنات حكومية".
فإن  اإلمارايت،  املدير  الزفني،  للسيد  وفقا 
ديب  من  وتعمل  لتستقر  الرشكات  جذب 
"فاملطارات  نسبيا.  بسيط  أمر  هو  الجنوب 
الذين  األموال.  لتوليد  ماكينات  هي 
يستقرون هنا يقومون بذلك لتقديم خدمة 
األرخص  فمن  ديب.  وفالي  اإلمارات  لطريان 
والفحص  واإلصالح  الصيانة  عمليات  إجراء 

يف ديب عن الذهاب إىل أي مكان يف أوروبا". 
وقد وقعت رشكة بوينج بالفعل عىل اتفاق 
الجنوب.  ديب  إىل  قريبا  قدومها  عىل  ينص 

"هذا هو املستقبل"، يبتسم.
للمدينة  املهيمنة  الفكرة  هي  السعادة 
شخص،  مليون  نصف  فيها  سيعمل  التي 
ما  الزفني،  خليفة  لسعادة  بالنسبة  ولكن 
يحقق  أحد  "ال  الشخصية؟  حالتكم  هي 
أن  دوما  ميكنك  ال  السعادة.  درجات  أقىص 
تكوين سعيدة. إنه شعور ينبع من الداخل. 
أنا  الذي  باملكان  سعيد  إنني  أشعر؟  كيف 

الكلمة  هي  تلك  راض.  أفعله.  ومبا  فيه، 
داخلنا،  يف  والجحيم  الجنة  الصحيحة. 
ثيسجر،  ويلفريد  وصف  بالخارج".  وليسا 
يف  العربية  الصحراء  عرب  الذي  املستكشف 
الجوع  من  سنوات  الخمس  املايض،  القرن 
بأنها  الشديدين  والربد  والحرارة  والعطش 
يف  االقتباس  يقرأ  حياته.  يف  سعادة"  "األكرث 
العني، مدينة الواحة يف داخل أبوظبي. "هل 
تعرفني ملاذا؟" يسأل السيد الزفني، "ألنه كان 
إىل  أقرب  وكان  الطبيعة،  مع  اتصال  عىل 
الله. السعادة هي مفهوم معقد جدا. هي 
عندما تكونني عىل عالقة طيبة مع الله ومع 
اآلخرين، عندما تعيشني يف سالم مع نفسك".

مطار ديب الدويل

برج خليفة

الخليج العريب

 الطريق الرسيع
إىل أبوظبي

ميناء جبل عيل



الخيول هي مصدر فخر واعتزاز بالنسبة للعرب. وصاحب 
السمو الشيخ محمد، حاكم ديب، كان يحلم يف طفولته مبضامر 
سباق كبري للخيول وبأن تكون السباقات مصدر تفاخر لعائلته 

وبالده. وقد حقق ذلك بالفعل. إنه ميدان، ولكنه يبدو أكرث 
بكثري من مجرد ساحة ملامرسة رياضات الفروسية. إنه عبارة 

عن مدينة كبرية، تظهر فيها ديب قيادتها الرائدة يف العامل العريب

سيناترا.  لفرانك  والزواج´  `الحب  أغنية  يف  والزواج  الحب  مثل  وديب هام  الرتف 
إنه  بينهام.  تفصل  أن  حاول  حاول،  `حاول،  اآلخر.  دون  أحدهام  تصور  ميكن  ال 
عىل  وهو  راشد،  بن  محمد  مدينة  قلب  يف  وان  ديسرتيكت  يقع  وهم´.  مجرد 
طراز "سوتوجراندي" املوجود يف قادش إسبانيا؛ مجمع سكني فاخر، من املجمعات 
األقل كثافة يف ديب، بتصميامت تذكرنا بوضوح بشاطئ كوستا ديل سول، بداية ألن 
األمناط املعامرية التي يطلق عليها املطور، ميدان صبحا، معارصة، وخاصة بالبحر 
األبيض املتوسط، وعربية، وحديثة هي نفسها تلك التي يجدها املرء يف الساحل 
األندليس . ترتاوح تكلفة بيت فخم يف ديسرتيكت وان، يقع عىل بعد 4 كم فقط 
من وسط املدينة، بني 4 مليون و 27 مليون دوالر أمرييك (3.61 و24,42 مليون 

يورو عىل التوايل). وهذه هي بعض من مواصفاته:

ديسرتيكت وان
"سوتوجراندي" يف ظالل برج 

خليفة
املساحة: 45 مليون قدم مربع

السعة:
 الشاليهات: من 4 إىل 6 غرف

 القصور: 7 أو 8 غرف

االصطناعية  البحرية  يشمل  املوقع: 
7كم،  طولها  ويبلغ  العامل  يف  األكرب 
اصطناعية  شواطئ  تنيشء  والتي 
إمكانية  املقيمني  للسكان  تقدم 
ترفيهية  بأنشطة  والقيام  السباحة 
يوجد  كام  آلية.  غري  مائية  ورياضات 
وأكرث  كم   14 بطول  للتنزه  مسار  به 
والجري،  للدراجات  ممر  كم   8 من 
النباتات  من  الطبيعية  املناظر  تحيطه 
املفتوحة.  الخرضاء  واملساحات  الوارفة 
الشمسية  باإلضاءة  بالكامل  يعمل 
من  مناخ  يف  املتطورة  والتكنولوجيا 
يقع  وان  ديسرتيكت  البيئي.  الوعي 
ومضامر  املدرج  ميدان  مضامر  بجوار 
فندق  يشمل  الذي  الخيل،  سباق 
للتنس  ميدان  وأكادميية  امليدان، 

وملعب جولف امليدان.

البحرية البلورية يف مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – ديسرتيكت 
وان هي األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومبجرد 

االنتهاء منها، ستكون األكرب يف العامل

 � سوق العقارات � صفحة 9 اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستاصفحة 8  �  بنية تحتية � 

الكابنت محمد جمعة الشاميس، الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي للموانئ

مدينة محمد بن راشد آل مكتوم – ديسرتيكت وانمعايل الدكتور املهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية باإلمارات العربية املتحدة

مستوى جديد من الفخامة "لو مل تكن ديب موجودة، لود العامل اخرتاعها"
للحياة يف مجمع سكني 

أجل  من  هي   ... وكتاب  واإلنرتنت،  األصدقاء،  مع  بالقطار  "رحلة 
االستمتاع بها. تخييل نفسك عالقة يف كبسولة وتذهبني من ديب إىل 

أبوظبي يف 10 دقائق. هل تريدين ذلك؟ مل يتضح األمر يل بعد"

.MyMMerchan :صورة ملرتو ديب، اململوك لهيئة الطرق واملواصالت بحكومة ديب. الصور

أبوظبي إمارة  صورة مليناء خليفة يف 

لقد كان اإلنفاق العام سخيا يف قطاع البنية 
يف  األخرية.  السنوات  يف  اإلمارايت  التحتية 
يف  االنخفاض  من  الرغم  عىل   ،2016 عام 
أسعار النفط الخام، استمرت املوازنة العامة 
بوصفه  القطاع   بهذا  تعرتف  االتحادية 
مقتطفات  هي  هذه  أولوية.  ذات  مسألة 
من املقابلة التي أجريناها مع وزير تطوير 
العربية  اإلمارات  لدولة  التحتية  البنية 
الله  عبد  املهندس  الدكتور  معايل  املتحدة، 

بلحيف النعيمي.

فرص للرشكات اإلسبانية
نستثمر  املقبلة سوف  الثالث  السنوات  "يف 
طرق،  تشييد  أجل  من  يورو  مليون   900
يف  الجبلية؛  املناطق  يف  ممتد  معظمها 
نعمل  اآلن  نحن  الخيمة...  ورأس  الفجرية 
عىل تصميم ذلك. لقد قمنا بتشييد وإدارة 
ديب  ]باستثناء  كم   900 من  تتكون  شبكة 
وأبوظبي حيث لكل منها وزارتها وميزانيتها 
تعد  الطرق  هذه  وصيانة  بها[.  الخاصة 

فرصة جيدة.

س: هل مينع صاحب السمو الشيخ محمد 
وجود طريق رسيع بني ديب والشارقة؟

ج: هذا هراء. انظري، أنا من الشارقة وأعيش 
يف الشارقة. إذا كان هناك يشء مؤكد لدى 
صاحب السمو الشيخ محمد هو أن تكون 
ديب وجهة رئيسية. وتحافظ عىل ريادتها يف 
العامل  ويف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
أجمع يف التجارة، والبناء، وأسلوب الحياة... 

لو  بأنه  أقول  دامئا  إنني  خاص.  عامل  إنها 
اخرتاعها.  العامل  لود  موجودة،  ديب  تكن  مل 
يساعدها عىل  مبا  األخرى متدها  واإلمارات 
تربط  رئيسية  طرق  أربعة  احتياجاتها.  سد 
بينها وبني إمارات الشامل ]جميعها ما عدا 
أبوظبي[. هناك حركة مرور عادية وازدحام 
يف الطرق األربعة؛ إن ديب ال تزال هي ديب. 
إميانا  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  يؤمن 
راسخا بوحدة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
كل  ينعكس  وبأن  االقتصادية  الناحية  من 
إنجاز يتم تحقيقه يف إمارة ما عىل اإلمارت 
األخرى. خالل السنوات األخرية، قاد سموه 
يتم  التي  املشاريع  وتفقد  اإلصالحات 
تنفيذها يف اإلمارات الشاملية أكرث من ديب. 
وهو كرئيس وزراء، تقع اإلمارات الشاملية 
قام  الذي  هو  إنه  أولوياته.  صميم  يف 
بتوجيهنا بالذهاب إىل األماكن النائية. وهو 
وليست  متطورة،  مناطق  `نريد  يؤكد:  من 
السنوات  مدى  عىل  التنمية".  طور  يف 
السبع املاضية، قمنا بتنفيذ مشاريع يف تلك 
بناء  ديب-الفجرية  طريق  بناء  كان  املنطقة. 
عىل تعليامته وكان تشييده يف قلب الجبال 
ميثل تحديا كبريا. واليوم هو طريق يستغرق 

قطعه 45 دقيقة".

البلد الذى ال يريد أن يشيخ
التكنولوجيا.  مع  تولد  الجديدة  "األجيال 
وبدوننا، ميكنهم الحصول عىل نتائج أفضل 
بني  املزج  هو  سيناريو  وأفضل  وحدنا.  منا 
وهم  تحميهم  خربتنا  إن  والشباب.  الخربة 
القليل من  نقدم  إننا  يستخدمون عقولهم. 
عام  يف  جانبهم.  من  الكثري  وهم  جانبنا 
1980 تخرجت يف جامعة ويسكونسن. منذ 
فرتة من الزمن، طلبت ابنتي الحصول عىل 
اثنان  معها  املقابلة  وأجرى  دراسية  منحة 
من رفاقي. وقبلوها يف معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، رمبا هو املعهد رقم )1( أو أحد 
أحدهام:  وسألها  العامل.  يف  املعاهد  أفضل 
للتكنولوجيا؟´  ماساتشوستس  معهد  `ملاذا 
التصنيف  يف  رأيت  `سيدي،  قائلة:  فردت 
التاسع.  املركز  أيب تحتل  أن جامعة  العاملي 
أقل´.  جامعة  إىل  الذهاب  ميكنني  ال  وأنا 

الجيل  الفرق،  يحدد  الذي  الجيل  هو  هذا 
الذي نريده أن يقود مستقبل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. لقد استطعنا أن نصل بهذا 
البلد ألن يكون جميال جدا وآمنا وجذابا كام 
ترين حرضتك، ولكن هل ميكننا أن نجعله 
مبتكرا بالقدر الذي نريده؟ بدونهم، ال. يف 
غضون عرش سنوات سوف يشغلون مقعدي 
جيل  إىل  بحاجة  `نحن  أيضا:  وسيقولون 
جديد للقيادة´. لن نسمح بأن تشيخ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة".

السعادة والقطار وهايربلوب 
عندما  هايربلوب  رئيس  مع  "التقيت 
عرضوا تقنياتهم علينا أنا وزماليئ يف فريق 
ليست  إنها  أعرفه  ما  حسب  عىل  العمل. 
فيه  مبا  اختبارها  يتم  ومل  متاما،  واضحة 
مستقبل  هو  هذا  بأن  أؤكد  ليك  الكفاية 
الجانب  هناك  أخرى،  ناحية  من  النقل. 
الناس؛  يريده  الذي  ما  للرحلة.  االجتامعي 
من  الرحلة  تقليص  يريدون  حقا  هل 
مع  بالقطار  رحلة  دقائق؟   5 إيل  ساعة 
من  هي   ... وكتاب  واإلنرتنت،  األصدقاء، 
عالقة  نفسك  تخييل  بها.  االستمتاع  أجل 
أبوظبي  إىل  ديب  من  وتذهبني  كبسولة  يف 
يف 10 دقائق. هل تريدين ذلك؟ مل يتضح 
األمر يل بعد. إن جزءا من بحثنا سوف يركز 
عىل الناس. لقد كلفتنا السلطات مبهمة أن 
أكرث  نجعلهم  بأن  وليس  سعداء،  نجعلهم 
أن  علينا  سيتعني  ذلك  أجل  ومن  رسعة. 
إذا ما  نسألهم حول أي سيناريو يفضلون، 
الـ  أو  دقائق   10 الـ  ذات  الكبسولة  كانت 
الذي  بالقطار. علينا أن نرى ما  30 دقيقة 
يكون  أن  آمل  الراحة.  من  املزيد  يجلب 
ناجحا. إن تقليص مسافة اثنتي عرش ساعة 
بني اإلمارات والصني هو أمر منطقي، ولكن 
السكك  ]مرشوع   "  ... وأبوظبي  ديب  بني 
يورو  مليون   13.500 اإلقليمي  الحديدية 
لربط الكويت مبسقط عرب اململكة العربية 
واإلمارات  وقطر  والبحرين  السعودية 
العربية املتحدة يف انتظار أن يتم استئنافه 
التعاون  مجلس  دول  حكومات  قبل  من 

لدول الخليج العربية[.

"نحن مركز لصناعة
 السيارات يف املنطقة"

"إن أكرب مصدر مليناء برشلونة هو واحد من أكرب مستوردي ميناء 
التنفيذي  الرئيس  الكابنت محمد جمعة الشاميس،  خليفة"، يؤكد 
الظهرة، وهي  إىل  الشاب  الرئيس  يشري  للموانئ.  أبوظبي  لرشكة 
رشكة إماراتية تنتج الربسيم يف إسبانيا. عىل الرغم من "العالقات 
الشاميس  الكابنت  يقر  الكتالين،  بامليناء  تربطهم  التي  الوثيقة" 
باالفتقار إىل املعلومات يف شبه الجزيرة اإليبريية حول خدماتهم، 
ويتحمل نصيبه من املسؤولية لعدم اتخاذ إجراءات من أجل تغيري 
باستثناء  أبوظبي،  إمارة  موانئ  الرشكة جميع  تدير  الوضع.  هذا 
موانئ الجيش وموانئ النفط، وميناءها الرئييس هو ميناء خليفة 
الذي تم افتتاحه يف متام الساعة الثانية عرشة من يوم 12/12/12. 
امللحقة، كيزاد، والتي تهدف  الصناعية  املنطقة  كام تسيطر عىل 
الصناعية  املناطق  أكرب  من  واحدة   2030 عام  يف  تكون  أن  إىل 
اللوجستية  للخدمات  الحايل  مجمعها  يف  والتوسع  العامل،  يف 
والصناعات التحويلية إىل "418 كم2، ثلثي حجم سنغافورة". يقع 
البحرية  الواجهة  الكورنيش،  من  كم   97 بعد  عىل  خليفة  ميناء 
جبل  ميناء  من  فقط  كم   77 بعد  وعىل  اإلماراتية،  العاصمة  يف 

عيل يف ديب، أكرب ميناء يف الرشق األوسط والتاسع يف العامل لنقل 
الحاويات. والبنية التحتية- نتاج استثامرات باملاليني- الخاصة به 
إىل حفر  كانت هناك حقا حاجة  بحالة ممتازة جدا، ولكن هل 
ميناء يالمس تقريبا امليناء املجاور له مجازا؟ "نحن نكمل بعضنا 
البعض. نحن ال تتنافس من حيث حجم نقل الحاويات"، يوضح 
وتقديم  كيزاد  بخدمة  خليفة  ميناء  تكليف  تم  الشاميس.  كابنت 
مصمم  "وهو  الحرة.  املنطقة  ذلك  يف  مبا  للغاية،  خاصة  خدمة 
لصناعة  بالنسبة  بالفعل  كذلك  ونحن  املنطقة؛  يف  محورا  ليكون 
السيارات"، يؤكد كابنت الشاميس. يف الربع األول من عام 2016، 
املدحرجة"  "البضائع  واملركبات  السيارات  شحن  حركة  ارتفعت 
بنسبة 31% مبعدل 33687 سيارة مقارنة بعدد 25709 يف نفس 
لو  املنطقة.  تنمو يف  أخرى  موانئ  "هناك  عام 2015.  الفرتة من 
يعانون  ترينهم  لكنت  موت،  أو  حياة  مسألة  التنافس  هذا  كان 
ولكن يف الوقت الحارض، نحن ننمو سويا. وكام يقولون، إذا أردت 
بعيدا،  تصل  أن  أردت  وإذا  وحدك.  فاذهب  برسعة،  تذهب  أن 

فاذهب يف صحبة. وهذا هو ما نقوم به". 

لجيوردانو  الالنهايئ  الكون  نظرية  مثل 
ديب  يف  العقارات  سوق  يزال  ال  برونو، 
يتوسع يف نطاق حدوده، تاركا أثرا ال ميكن 
من  وجانب  العاملية.  الساحة  عىل  محوه 
هذا املشهد هو مدينة محمد بن راشد آل 
مكتوم )MBR االختصار باللغة اإلنجليزية(، 
اسم  من  اسمها  يشتق  التي  املدينة  وهي 
الوزراء  ورئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب،  وحاكم  املتحدة  العربية   باإلمارات 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 

مكتوم.
تتوقع سلطات املدينة أنه خالل عام 2020، 
األربعة  املراحل  من  االنتهاء  يتم  عندما 
األوىل من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، 
الدويل-  أكسبو  معرض  إقامة  مع  بالتزامن 

يكون عدد السكان قد وصل إىل 3.4 مليون 
نسمة. يجري بناء مدينة محمد بن راشد آل 
مكتوم بالقرب من مضامر ميدان يف وسط 
مدينة ديب، وديسرتيكت وان، أول املشاريع 
من  كجزء  عنها  اإلعالن  تم  التي  الرائدة 

املدينة، يعد تتويجا للمرشوع.
مجموعة  بني  مشرتكة  رشكة  صبحا،  ميدان 
املسؤولة  هي  صبحا،  ومجموعة  ميدان 
 4,18 من  ألكرث  الحرضي  التطوير  عن 
مليون م2 من األرايض ذات الجودة العالية 
وهو  ديب.  قلب  يف  الحرصية  وامللكية 
مرشوع استثامري بقيمة 6136 مليون يورو 
)25000 مليون درهم( من البيوت الفاخرة 
ومع  نوم.  مثاين غرف  إىل  أربع  من  املكونة 
أكرث  عام 2016،  1 يف  املرحلة  تسليم  قرب 

ضامن  أجل  من  يعملون  عامل   9000 من 
إنجاز هذا املرشوع السكني املميز والفريد 
من نوعه. وفقا للمطور، "إنه ألمر مدهش 
الرئيسية  الطرق  من  قريبا  املرء  يكون  أن 
املؤدية إىل وسط املدينة وإمكانية الوصول 
ومركز  العاملي،  املايل  ديب  مركز  إىل  الرسيع 
الدويل. ال  العاملي ومطار ديب  التجاري  ديب 
أية مشاريع تطوير عقاري أخرى يف  توجد 
بهذا  قريبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
من  يجعل  مام  الوجهات،  هذه  من  القدر 
عىل  نوعه  من  فريدا  مكانا  وان  ديسرتكت 

االطالق".

التطلع نحو األفضل
أن  هو  املتحدة  العربية  اإلمارات  "هدف 

صاحب  ذلك  يوضح  واحد".  رقم  تكون 
`ومضات  كتاب  يف  محمد  الشيخ  السمو 
وهو   ،2013 عام  يف  نرش  الذي  فكر´،  من 
مرشوع  طالق  إفيه  تم  الذي  العام  نفس 
الكتاب  أهدانا  ولقد  ميدان.  مجموعة 
مرتجام إىل اللغة اإلسبانية خاميي مونتالبو، 
السابق  والتجاري  االقتصادي  املستشار 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  إسبانيا  بسفارة 
عام 2015، خالل  أواخر صيف  يف  املتحدة 
أول رحلة قمنا بها إىل ديب، من أجل محاولة 
الوضع  عن  ومحدثة  كاملة  صورة  تقديم 
إسبانيا.  مع  وعالقاتها  لإلمارات  االقتصادي 
التعمق يف  الكتاب يف  يفيدكم هذا  "سوف 
مونتالبو  لنا  قال  محمد"،  الشيخ  شخصية 
يف نفس اليوم الذي كان يحزم فيه حقائبه 
للعودة إىل إسبانيا بعد عدة سنوات قضاها 
املتحدة. يف ذلك  العربية  يف دولة اإلمارات 
معرض  زيارة  نفوت  بأال  نصحنا  الوداع 
عقاري  أكرب معرض  سيتي سكيب جلوبال، 
سينعقد  كان  والذي  األوسط،  الرشق  يف 
املعرض،  يف  وهناك،  ديب.  يف  أسبوع  بعد 
القيام مبا مل  البالد ورغبتها يف  الحظنا رؤية 
يقم أحد بفعله من قبل، واإلشارة إىل ذلك 
نحن  ها  التعبري:  أشكال  من  كشكل  بفخر 

هنا! وكان يف املعرض أيضا حني قرأنا ألول 
مرة اسم ميدان؛ "واحدة من كربى رشكات 
شاب  لنا  قال  ديب"،  يف  العقاري  التطوير 
املجاورة،  الطاوالت  أحد  يف  ثرثار  انجليزي 
معربا عن استعداده ألن يقدم لنا معلومات 
بالشيخ  خاصة  "إنها  نعرفه.  ال  ما  حول 
الذي  السباق  مضامر  ببناء  وقامت  محمد 
ساعات  خمس  بعد  االسم".  نفس  يحمل 
الكتيبات  املمرات وعرشات  يف  التجول  من 
نراها  وشعارات  ألسامء  العمل  وبطاقات 
صبحا،  ميدان  رشكة  ذلك  يف  مبا  مرة،  ألول 
لها  كان  الربيطاين  الشاب  عبارة  أن  أدركنا 

أثرها.

دعوة من القلب
معايل الشيخة لبنى- والحظ أيضا له دور- 
بعد  مبيدان  مصادفة  منر  أن  عىل  ساعدانا 
للتسامح  الحالية  الوزيرة  وجيزة.  فرتة 
والتنمية  الدويل  للتعاون  السابقة  ]الوزيرة 
أول  كانت  السابقة[  االقتصاد  ووزيرة 
التي  وهي  عليها،   نتعرف  إماراتية  إمرأة 
فتحت أعيننا عىل الحيز الكبري، الذي يتسع 
النساء  قبل  من  املشغول  متزايد،  بشكل 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  سياسة  يف 
اتصال مع  قد وضعتنا عىل  الشيخة  كانت 
التوأمني أحمد وراشد بن شبيب. شابان من 
ديب من رجال األعامل، اللذان يف الخريف، 
عند انخفاض درجة حرارة الصيف وحلول 

الحرارة  درجات  من  متتالية  أشهر  مثانية 
يف  نغبطها  التي  الدرجات  ]تلك  املعتدلة 
الهضبة القشتالية[، يقيامن يف حديقتهام يف 
من  ضيوف  مع  لقاءات  املوقد  حرارة  ظل 
والجنوب.  الشامل  ومن  والغرب،  الرشق 
ومتعددة  مضيافة  ديب،  هي  هذه  ألن 
بأكرث  القيام  بعد  وعاملية.  وآمنة  الثقافات 
إىل  املؤدي  الطريق  عىل  للعثور  جولة  من 
بيت التوأمني، قرر سائق التاكيس االستعانة 
به،  الخاص   GPS املواقع  تحديد  بجهاز 
وتوقفنا يف نقطة غري معروفة لنا يف منطقة 
ند الشبا. هكذا كان يسمى مضامر السباق 
الحايل،  املضامر  إنشاء  قبل  بديب  القديم 
وهناك،   .2010 عام  يف  رسميا  افتتح  الذي 
كنا عىل بعد خطوات من منشأة الفروسية 
التي تضم أكرب مضامر للسباقات يف العامل، 
متفرج.   80000 من  أكرث  يستوعب  والذي 
يستضيف مضامر ميدان سباقات كأس ديب 
العامل  يف  للخيول  سباقات  أغنى  العاملية، 
مليون   30 من  أكرث  قيمتها  تبلغ  بجوائز 
فندق  نجد  املجمع  من  وكجزء  دوالر. 
متحركة،  أمواج  املصمم عىل شكل  امليدان 
بواجهته الخرضاء الزجاجية املرشقة، والذي 
الحدث  هذا  يف  يجري  ما  كل  عىل  يشهد 

للفنادق  ميدان  وملجموعة  الرائع.  الدويل 
والضيافة أصول أخرى، أبرزها منتجع وسبا 
يف  يندرج  أن  ينبغي  والذي  الشمس،  باب 
قامئة األشخاص الذين ال يرغبون يف مغادرة 
األقل  عىل  واحدة  ليلة  قضاء  دون  اإلمارة 
يتمتعون فيها بتجربة فريدة من نوعها يف 

الصحراء العربية.

بحريات فريوزية يف قلب ديب
اإلقليمي  املدير  ساالس،  كارلوس  كان 
لكريستال الجونز يف الرشق األوسط، وهي 
يف  اإلسباين  األعامل  مجلس  يف  عضو  رشكة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، أول شخص 
قلب  يف  االصطناعية  البحريات  عن  يحدثنا 
الفريوزية  االنعكاسات  ذات  ديب،  مدينة 

للخلجان الكاريبية.
البلورية يف مدينة محمد بن راشد  البحرية 
آل مكتوم – ديسرتيكت وان هي األوىل من 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  نوعها 
يف  األكرب  ستكون  منها،  االنتهاء  ومبجرد 
العامل. وبالنسبة لرشكته، هي واجهة عرض 
صبحا  مليدان  وبالنسبة  األوسط.  الرشق  يف 
هي وسيلة لرفع قيمة العقارات. أما بالنسبة 
عقارات  رشاء  عىل  القدرة  هي  للمغرتبني 
ذات ملكية حرصية، أمام مسطحات مائية 
كبرية يف وسط مدينة ديب. كان يجب علينا 
بالفعل.  شاهدناها  وقد  املنطقة.  نرى  أن 

إنها خالبة.

رؤيتنا

تنطلق رؤية ديب للطريان املدين من رؤية ديب 
التي  العاملية  الطريان  عاصمة  تصبح  أن  يف 

تساهم يف رخاء ديب ومتكنها من النمو. 

سوف  بحثنا  من  جزءا  "إن 
كلفتنا  لقد  الناس.  يركز عىل 
السلطات مبهمة أن نجعلهم 
نجعلهم  بأن  وليس  سعداء، 

أكرث رسعة"



خوسيه رامون سايز، الرئيس التنفيذي لرشكة سبانيش كيتس

"ما يُرى هنا ال ميكن 
رؤيته يف بلدان أخرى"

رشكة سبانيش كيتس يف العامل
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أطقم أدوات معتمدة بشهادة حالل
الكامل تجاه السكان املسلمني، حصلت رشكة سبانيش  التزامها  إثبات  من أجل 
كيتس، املتخصصة يف تصنيع أطقم مبتكرة من األدوات املوجهة للجهات املعنية 
باألسنان،  العناية  األطفال  وتعليم  باملستشفيات  كاملرىض  اإلنسانية،  باملعونات 
مؤخرا ومن أجل عمالئها من املسلمني، عىل أعىل شهادات االعتامد من قبل هيئة 
اإلمارات للمواصفات واملقاييس. وهذه هي أول رشكة يف العامل يف الحصول عليها 
الوزير  فهد،  بن  أحمد  راشد  الدكتور  معايل  قبل  من  لها شخصيا  تسليمها  وتم 

السابق للبيئة واملياه باإلمارات العربية املتحدة.

UAE

"إنهم مختلفون متاما عنا. ولكن 
مبجرد فهم طريقة عملهم، فإن 

هناك فرصا كبرية"

 � تجارة � صفحة 11 اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستاصفحة 10  �  تجارة � 

أهمية أن يكون املنتج حالال
سعادة عبد الله املعيني، الرئيس التنفيذي لهيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

"أن يكون هناك مطعام 
حالال يف غرناطة فسوف 

يعطي ذلك ميزة تنافسية 
لصاحبه عند زيارة مسلم 

للمدينة. فهو زبون يطلب 
ويبحث عن شعار حالل"

إن الكوارث والحروب ال ميكن التنبؤ بها، وتلبية احتياجات ضحاياها ال ميكن 
فازت  مناقصة  أكرب  فيها.  االبتكار  وميكن  توقعها،  ميكن  بل  فيها:  االرتجال 
طقم   600000" األحمر.  للصليب  الدولية  للجنة  كانت  كيتس  سبانيش  بها 
من  بأكرث  قدما،   40 سعة  حاوية   400 يف  فالنسيا  من  بحرا  للشحن  أدوات 
نقوم  علبة فوط صحية،  مليون   30 وأكرث من  الصابون،  مليون قطعة من   15
مثل  يف  جدا.  محددة  تسليم  ومواعيد  الخاصة...  التجارية  بعالمتنا  بتصنيعها 
هذه الكميات الكبرية تظهر العديد من التحديات اللوجستية مع وجود فرص 
منتجات  عىل  يحتوي  أنه  يف  يكمن  األدوات  طقم  يف  التعقيد  أيضا.  للتألق 
لك.  بالنسبة  يشء  كل  يتوقف  ألحدها،  افتقدت  إذا  متاما.  مختلفة  ملصانع 
أن  املهم هو  اليشء  لالجئني.  إىل مخيم  التي تصل  الوحيدة  ليست  وشاحنتك 
يف  الخطأ  ألن  الحاجة،  تقتضيه  قد  ملا  كاملة  الصورة  يرى  فريق  لديك  يكون 

التسليم يعني ترك إحدى العائالت بدون أي مساعدة".

قطع صابون يف انتظار جهة جهة املقصد

الرشكة اإلسبانية 100% سبانيش كيتس، املورد الرسمي لهيئات مثل اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ووكاالت األمم املتحدة مثل منظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيسيف أو املفوضية 

العليا لشؤون الالجئني، تسعى للحصول عىل عقود إماراتية للمساعدات اإلنسانية لتعزيز 
وجودها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والرشق األوسط

املايض،  الفصح  عيد  من  الثالثاء  يوم  يف 
التنفيذي  الرئيس  سايز،  رامون  خوسيه 
لرشكة سبانيش كيتس، كان يبسط غطاء من 
التي يعرضونها يف  البالستيك عىل املنتجات 
"ديهاد"، معرض ومؤمتر ديب الدويل لإلغاثة 
حرم  هيا،  األمرية  ترأسه  ديب.  يف  والتطوير، 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
الدولة  مكتوم، حاكم اإلمارة، ونائب رئيس 
اإلمارات  بدولة  الوزراء  مجلس  ورئيس 
 6:00 الساعة  كانت  املتحدة.  العربية 
مساء عند دخول طاقم التنظيف إىل مكان 
العرض. قبل ذلك بدقائق، اقرتب مسؤولون 
بال  أطباء  مبنظمة  الدولية  املشرتيات  عن 
صغرية،  حلقة  مشكلني  الطاولة  من  حدود 
طقم  عن  التفاصيل  لهم  يقدم  سايز  وأخذ 
براءة  املسجلة  لألطفال،  التعليمي  األسنان 
اخرتاعه له، والذي يعلمهم تنظيف أسنانهم 
وينمي فيهم عادات سليمة من أجل توفري 
املياه، وهو سلعة نادرة جدا يف جميع أنحاء 
الصعيد  عىل  جوائز  عىل  وحصل  العامل، 
هذا  حضور  إن  االبتكار.  مجال  يف  الدويل 
دراية  عىل  فمن  ثانويا.  أمرا  ليس  املعرض 
بديب يعلم أنه ستتوجه إىل مجمع املعارض 
مقر  ديب  تعد  املستوى.  رفيعة  شخصيات 
أكرب  اإلنسانية،  للخدمات  العاملية  املدينة 
يف  اإلنسانية  للمساعدات  لوجستي  مركز 
العامل، مبساحة تخزين تبلغ أكرث من 90000 
م2 )حوايل اثني عرش ملعبا مثل الربنابيو(. 
آل  مطار  من  كيلومرتا   18 بعد  عىل  هناك 
جبل  ميناء  من  كم   21 و  الدويل  مكتوم 
متلك  األوسط،  الرشق  يف  ميناء  أكرب  عيل، 

املنظامت  ومئات  املتحدة  األمم  وكاالت 
مجانية.  ومخازن  مكاتب  الحكومية  غري 
وكذلك اللجنة الدولية للصليب األحمر. "ما 
يُرى هنا ال ميكن رؤيته يف بلدان أخرى. إن 
الشيخ محمد هو رجل ذو  السمو  صاحب 
جزء  هو  اإلنساين  والتضامن  عظيمة  رؤية 
من رؤيته. ومن أجل القيام بكل هذا تكون 
هناك حاجة إىل األموال، ولكن قبل كل يشء 
وهو  ذلك،  فعل  يف  الرغبة  توفر  من  بد  ال 
لديه الرغبة"، يؤكد رجل األعامل اإلسباين ذو 
استغرق  الالجئني.  مع  املتعاطفة  الشخصية 

األمر ثالث سنوات للحصول عىل أول عقد 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  للرشكة 
إحدى  من  فرعية  رشكة  مع  تعمل  حيث 
للمستشفى  موردين  وهام  الحرة،  املناطق 
للخدمات  أبوظبي  األمرييك يف ديب، ورشكة 
اس  يب  يف  ومجموعة  "صحة"،  الصحية 
للرعاية الصحية ومستشفى زايد العسكري. 
واآلن تعتزم الرشكتان االنتاج من هذا البلد 

العريب.

س: كيف وصلتم إىل املساعدات اإلنسانية؟
بتصنيع   ،1996 عام  يف  نشأتنا  كانت  ج: 

ملرىض  الشخصية  النظافة  أدوات 
املستشفيات. يف عام 2000، دعانا الصليب 
األحمر اإلسباين، الذي كان ينظم اإلمدادات 
ملخيامت الالجئني يف حرب كوسوفو، ]وفقا 
كان  الالجئني،  لشؤون  العليا  للمفوضية 
هناك يف تلك الحرب أكرث من نصف مليون 
نازح[ للمشاركة يف مناقصة وفزنا بها. كانت 
منتجات  لتسليم  جدا  وجيزة  فرتة  لدينا 
جديدة، مل يكن صنعها قد تم تنظيمه بعد. 
قمنا بحل هذا املوقف. وكان هذا هو أول 

عقد دويل كبري بالنسبة لنا.

من  جديد  خط  بداية  أيضا  وكانت  س: 
األعامل التجارية.

العمل  لك  يتيحها  التجارية  األعامل  ج: 
بفضل  لك.  بالنسبة  العمل  هذا  يعنيه  وما 
السنوات  هذه  كل  خالل  األحمر  الصليب 
بالقرب من مأساة  بأن نكون  الحظ  حالفنا 
 2007 و   2006 عامي  يف  الكبرية.  الهجرة 
أسبوعني  اإلبحار ملدة  بعد  املهاجرون،  كان 
يف  قوارب  يف  إسبانيا  إىل  يصلون  العراء،  يف 
هؤالء  بنفيس  شهدت  لقد  لها.  يرىث  حالة 
الذين يعيشون يف ظروف صعبة  األشخاص 
من  منتجات  تطوير  وإمكانية  للغاية. 
للحياة  أفضل  نوعية  عىل  يحصلوا  أن  أجل 
نتأقلم  وبدأنا  لرشكتنا.  كبريا  معنى  أعطت 
شيئا فشيئا. يف مجال املساعدات اإلنسانية 
وبواقى  املخزونات  العادة عىل رشاء  جرت 
التصنيع، أي ما هو موجود يف السوق يف كل 
وقت. ولكن إذا كنت تعملني مع املنظامت 
اإلنسانية الكبرية ال ميكنك االعتامد عىل أن 

يتوفر لدى مصنع ما منتج اليوم ويف اليوم 
من  منتجاتنا  تصنيع  قررنا  ولهذا  ال.  التايل 

أجل ضامن جودة متجانسة يف كل أدواتنا.

س: أعطنا مثاال.
الرشكة  تصنعه  أدوات  طقم  ]يختار  ج: 
لليونيسيف منذ عام 2008، ويستخرج منه 
دينامو مصباح يدوي[. لقد كان هذا موجودا 
يف األسواق، ولكنه كان يُكرَس بسهولة. قمنا 

بتجديده بحيث ميكن أن يعمل حتى وهو 
العام  يف  األقل.  عىل  أشهر  ستة  ملدة  مبتل 
املايض جددنا عقدنا مع اليونيسيف بطقم 
من  صندوق  عن  عبارة  وهو  آخر،  أدوات 
بداخله  يحتوي  الكثافة  عايل  ايثيلني  البويل 
وهو  النظافة.  منتجات  من  العديد  عىل 
ليس مجرد أي نوع من البالستيك؛ فهو قليل 
أفريقيا  يف  النساء  املقاومة.  وشديد  الوزن 
ميلئنه باملاء وإذا ما وقع، ال يتحطم. كام أن 

له غطاء ويستخدم للتخزين. 

اختياركم  عند  الغالب  العنرص  هو  ما  س: 
كمورد، املنتج أم السعر؟

يقوم  به  موثوق  مورد  أننا  يف  الثقة  ج: 
وفرتة  الجودة  بنفس  معتمد  منتج  بتسليم 
مهم  دامئا  السعر  عليها.  املتفق  التسليم 
الرغم  عىل  باملناقصات  نفوز  مازلنا  ولكننا 
من أن أسعارنا، نظرا لتصنيع كل يشء تقريبا 
يف إسبانيا، هي إىل حد ما أعىل من أسعار 

املنافسني الذين ينتجون يف باكستان والهند 
والصني ...

س: هل لديك أية رسالة توجهها للرشكات 
اإلسبانية عن اإلمارات العربية املتحدة؟

إليه  للمجئ  مناسب  مكان  هو  هذا  ج: 
والبقاء فيه. ينبغي أن يكون لدى الرشكات 
عنا.  متاما  مختلفون  ألنهم  لفهمهم  اإلدراك 
ومبجرد فهم طريقة عملهم، فإن هناك فرصا 

كبرية.

اشرتك يف مسابقة االبتكار اإلسالمي
منتجات  مليون(   1,9 عددهم  )البالغ  إسبانيا  يف  املسلمون  السكان  استهلك   2015 عام  يف 
غذائية ومرشوبات حالل بقيمة 2,6 مليون يورو )بنمو سنوي 3%(. وهناك أكرث من 300 رشكة 
العاملي، وهو مرشوع بني مركز  البيانات مستقاة من بوابة االقتصاد اإلسالمي  معتمدة. هذه 
أكتوبر  باإلنجليزية DIEDC( ووكالة تومسون رويرتز. يف  ديب لالقتصاد اإلسالمي )واختصاره 
ستعقد يف ديب، النسخة الرابعة من مؤمتر القمة العاملية لالقتصاد اإلسالمي، مببادرة من حاكم 
ديب لتعزيز مدينته كعاصمة لهذا النوع من االقتصاد. خالل هذه القمة ستقدم جوائز لثامنية 
املال  مجاالت  يف  للصناعة  الشاملة  للتنمية  بالنسبة  حاسمة  تعترب  والتي  مبتكرة،  مفاهيم 
واملتوسطة،  الصغرية  املشاريع  وتنمية  والسياحة،  والفندقة  اإلعالم  ووسائل  والصحة  والغذاء 
أو  عامة  منفعة  ذات  )هبات  الوقف  وتخصيص  اإلسالمي،  لالقتصاد  املعرفية  التحتية  والبنية 

خريية( والفنون. املوعد النهايئ لقبول املشاريع ينتهي يف 31 يوليو 2016.

ال بد وأن واجهت أي رشكة إسبانية بدأت 
منتجاتها  تصدير  أجل  من  إجراءات  يف 
منتجها  يكون  أن  رضورة  مسلم  بلد  إىل 
التي  والصعوبات  حالل.  بشهادة  معتمدا 
قريب  وقت  حتى  ذلك  عليها  ينطوي  كان 
كانت من املمكن أن تثبط التغلغل يف بعض 
من  كل  اتحدت  لهذا،  وإدراكا  األسواق. 
املتحدة  العربية  واإلمارات  إسبانيا  حكومة 
من أجل تسهيل عملية التصديق والحصول 
خالل  من  إسبانيا،  من  اعتامد  شهادة  عىل 
وذلك   ،)ENAC( لالعتامد  الوطنية  الهيئة 
هيئة   ،)ESMA( مع  مربم  اتفاق  بفضل 
والرئيس  واملقاييس.  للمواصفات  اإلمارات 
للمواصفات  اإلمارات  لهيئة  التنفيذي 
قىض  املعيني  الله  عبد  سعادة  واملقاييس، 
الشائعة  األخطاء  يوضح  كالرحالة،  شهورا 
االقتصاد  حول  املسبقة  األحكام  وينبذ 
االقتصاد  هو  بأنه  منه  اقتناعا  الحالل، 
للرشكات  فرصة  وأنه  الذهبي،  الجديد، 
يف  حصتها  من  أكرب  قدر  لتحقيق  اإلسبانية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  األسواق يف 
ويف البلدان اإلسالمية. رشكة سبانيش كيتس، 
اإلنسانية  للمعونات  منتجات  تصنع  التي 
أول  هام  بيسيه  ناتورا  التجميل  ورشكة 
هذا  عىل  الحصول  يف  إسبانيتني   رشكتني 
للمواصفات  اإلمارات  هيئة  من  االعتامد 
هذا  من  فرباير  يف  ذلك  كان  واملقاييس. 
العام يف مدريد. وجرت هذه املقابلة بعدها 
يقول  كام  ألنه  أبوظبي،  إمارة  يف  بشهرين 

أقاربه "عبد الله ال يتوقف".

س: ما هو قدر معرفتنا يف إسبانيا باالقتصاد 
الحالل؟

ج: الحكومات األوروبية ال تعرف إال القليل 
حول الرشوط املطلوبة ليكون املنتج حالال. 

الغالبية  فهم.  وسوء  معرفة  عدم  هناك 
أنه يف  ديني، يف حني  واجب  أنه  يعتقدون 
بعملية  عالقة  له  تقريبا  يشء  كل  الواقع 
اإلنتاج. لذلك نركز جهودنا عىل العمل مع 
العامل.  الجزء من  املعنية يف هذا  السلطات 
عام  يف  ذلك.  عىل  مثال  خري  هي  وإسبانيا 
الوطنية  الهيئة  مع  اتفاقا  وقعنا   2015
الحكومة  مع  حوار  يف  ورشعنا  لالعتامد 
دولة  يف  إسبانيا  سفارة  مبساعدة  اإلسبانية 
مثل  ورشكات  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الوعي  ازداد  لذلك،  ونتيجة  بيسيه.  ناتورا 
قبل  من  املعلومات  عىل  الطلب  وزاد 
الرشكات اإلسبانية. خالل السنوات القادمة 
جديدة  فرصة  حالل  هو  ما  كل  سيكون 

لألعامل التجارية.
أن  يكلف  أعامل كم  يسألك رجل  قد  س: 
املنتج حالال. هل يستحق األمر كل  يكون 

هذا العناء؟
هل  هكذا،  يكون  أن  ينبغي  السؤال  ج: 
االقتصاد  يف  تجاري  عمل  فرصة  هناك 
البلدان اإلسالمية؟ يف عام 2013  الحالل يف 
تم تداول 2.3 بليون دوالر، وعىل الرغم من 

العاملي املتجه نحو االنخفاض، فإن  املشهد 
االقتصاد الحالل ينمو بنسبة 14% سنويا يف 
مجاالت مختلفة مثل الخدمات اللوجستية، 
مليون   2000 هناك  السياحة.  أو  والضيافة 
مسلم يف دول إسالمية يبحثون عن مثل هذا 
ويضاف  والخدمات.  املنتجات  من  النوع 
يطلب  الذي  املسلم  غري  املستهلك  إليهم 
أيضا هذه السلع. إن مؤرش الفرصة هو هنا 

واملنفعة االقتصادية ال ميكن إنكارها.
س: ولكن ما هي التكلفة املتوقعة لذلك؟

حجم  عىل  واعتامدا  املتوسط،  يف  ج: 
 10000 حوايل  تبلغ  التكلفة  فإن  الرشكة، 
يشمل  يورو(. وهذا   2413( إمارايت  درهم 
عملية  وتقييم  املصنع  إىل  املراقبني  انتقال 
أقل  املبلغ  إسبانيا سيكون هذا  إنتاجه. يف 
الوطنية  الهيئة  مع  املربم  االتفاق  بفضل 
أكرث  نكون  أن  لنا  يتيح  والذي  لالعتامد، 
فعالية يف التكلفة والوقت. اإلجراءات كلها 
واملعايري  والرشوط  اإلسبانية  باللغة  تكون 
فيها  يتم  عملية  عن  عبارة  إنها  واضحة. 
التحقق من أن املنتج يتوافق مع الرشيعة 
سبيل  عىل  اإلسالمي(.  )القانون  اإلسالمية 

املثال، إذا كان املنتج به كحول أو مشتقات 
الرشكات  بعض  حالال.  ليس  فهو  الخنزير 
تعتقد أن التحول إىل املنتج الحالل هو أمر 
بل  معقد ومكلف ولكن هذا غري صحيح. 
تكاليف  من  التقليل  للرشكات  ميكن  حتى 

إنتاجها.
إحدى  أن  إىل  تشري  تقارير  هناك  س: 
ثقافة  لتعزيز  لديكم  التي  الصعوبات 
غري  به  يقوم  الذي  التعريف  هي  الحالل 
أيضا  البعض  املسلم كوسيلة لنرش دينكم. 
وبرغبة  اإلسالمي،  باإلرهاب  يربطونها 
كيف  األرايض.  احتالل  إعادة  يف  العرب 

تواجهون هذا الفكر؟
بشكل  الحكومات  باطالع  نقوم  بأن  ج: 
صحيح ومفصل عىل معنى االقتصاد الحالل. 
رفضت  حكومات  هناك  كانت  املايض  يف 
التحدث إلينا العتبارها ذلك قضية دينية ال 
يودون التطرق إليها ]يعتذر السيد املعيني 
مهمتنا  أسامء[.  ذكر  يف   رغبته  عدم  عن 
هي أن نجلس معهم ونبني لهم أنها فرصة 

االستفادة  قرار  وأن  لهم  مقدمة  اقتصادية 
منها هو أمر يرجع إليهم.

حيث  من  إسبانيا  وجدتم  كيف  س: 
انفتاحها عىل االقتصاد الحالل؟

والرشكات  الحكومة  من  كل  أخذت  ج: 
الكثري  حققنا  لقد  الجد.  محمل  عىل  األمر 
الكبرية  الفرص  يف فرتة وجيزة. رأت إسبانيا 
التي تنفتح أمامها يف قطاعات مثل السياحة 
أن  املثال،  سبيل  عىل  الضيافة.  وخدمات 
يكون هناك مطعام حالال يف غرناطة فسوف 
عند  لصاحبه  تنافسية  ميزة  ذلك  يعطي 
زبون  فهو  للمدينة.  املسلمني  أحد  زيارة 

يطلب ويبحث عن شعار حالل.

فإن  حالال،  اللحم  يكون  أن  أجل  من  س: 
عملية ذبح الحيوان يجب أن تتبع طريقة 

محددة. ما رأيكم يف مصارعة الثريان؟
ملاذا  أفهم  وال  بذلك،  مهتم  غري  أنا  ج: 
أرى  أن  أحب  ال  كام  يفعلونه.  ما  يفعلون 
أمام  بالجري  بحياتهم  الناس  يخاطر  كيف 
أحد  وال  للجامل  سباقات  لدينا  نحن  ثور. 
هو  مبا  عالقة  له  هذا  من  يشء  ال  يصاب. 
بحيوان  للتضحية  الرئييس  الرشط  حالل. 
عىل  حصل  قد  الحيوان  يكون  أن  يتطلب 
الذبح  األقل قبل  راحة ملدة 24 ساعة عىل 
الحيوان  ذبح  إن  جيدا.  معاملته  تتم  وأن 
يكون رسيعا ودقيقا، دون جعله  أن  يجب 
حيوانات  أمام  أبدا  الذبح  يتم  وال  يعاين، 

أخرى ...

الكبرية ال ميكنك اإلنسانية  املنظامت  تعملني مع   إذا كنت 
 االعتامد عىل أن يتوفر لدى مصنع ما منتج اليوم ويف اليوم
 التايل ال. ولهذا قررنا تصنيع منتجاتنا من أجل ضامن جودة

متجانسة يف كل أدواتنا



العامل، يكون املالك  الواقع. يف جميع أنحاء  "الشعور يسبق 
يديرون  أنهم  يعتقدون  بالحقيقة.  يعلمون  من  آخر  هم 
أفضل مركز تسوق يف أفضل موقع، إىل أن يصطدموا بوجود 
املتاجر خالية ويحني الوقت لخفض اإليجارات. إننا يف بداية 

هذه املرحلة"

التسوق يف اإلمارات

األكرب  الجزء  كبري،  حد  "إىل 
من  يأيت  التجاري  عملنا  من 
 ،"%65  -  %60 انديتكس: 
الرئيس  يؤكد سيزار مكرزل، 
يف  أزاديا  لرشكة  التنفيذي 

اإلمارات العربية املتحدة

الجملة يف ديب،  التجزئة وتجارة  تجارة 
حيث تكرث العالمات التجارية اإلسبانية 
يف قطاع النسيج، متثل حوايل ثلث الناتج 

املحيل اإلجاميل السنوي لإلمارة

من  األول  النصف  يف  املتعرث  السوق، 
الثاين،  النصف  والواعد يف  عام 2016، 
يواجه  ولكنه  النمو  يف  يستمر  سوف 

تغيريا يف دورة تعاقب األجيال

سيدات عربيات يف مركز مريكاتو للتسوق يف ديب

 � تجارة � صفحة 13 اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستاصفحة 12  �  تجارة � 

مضيفنا هو إسباين قىض ثالث سنوات يف ديب، 
متعددة  بناء  لرشكة  تابعة  رشكة  يدير  وهو 
ديب  يف  املطاعم  أحد  يف  يدعونا  الجنسيات، 
لنا:  يقول  العامل.  يف  تسوق  مركز  أكرب  مول، 
"تطلعا من الرشفة". الساعة 7:00 مساء ويف 
اإليقاعي  الرقص  مشهد  يبدأ  الوقت  ذلك 
للامء، والصوت والضوء لنافورة ديب، وتسمع 
مئات  اغليسياس.  النرييك  "الرقص"  أغنية 
الحر  يكون  ال  عندما  "اآلالف  االشخاص، 
أطول  خليفة،  برج  أمام  يلتفون  شديدا" 
ستار  مبثابة  يبدو  والذي  العامل،  يف  برج 
العامل،  أنحاء  الخلفية، وأصوات من مختلف 
وعامنيون  وسعوديون  وبريطانيون  هنود 
األكرث شيوعا من  ]الجنسيات   ... وأمريكيون 
السياح يف اإلمارة[ تتوافق يف قول "أووووه". 
التسوق  ملواصلة  يتفرقون  العرض  وبانتهاء 

هذه  يف  املفضلة  الهواية  وهي  املحالت،  يف 
الجملة  تجارة  إىل  ترجع  والتي  املدينة، 
والتجزئة، التي تعادل ما يقرب من ثلث الناتج 
النحو املبني يف  املحيل اإلجاميل لإلمارة، عىل 
وتعمل   ،)DSC( لإلحصاء  ديب  مركز  بيانات 
عىل توفري فرص عمل ألكرث من نصف مليون 
تصنف  الدولية  االستشارات  شخص. رشكات 
ديب من بني أوائل الوجهات بالنسبة للتسوق. 
عىل  ونيويورك،  لندن  من  كال  تنافس  وهي 
أقل بكثري: 2.35  الرغم من أن عدد سكانها 
مليون نسمة يف عام 2015، 45% منهم تحت 
سن 35 عاما، وفقا ملركز ديب لإلحصاء. ولكن 
أيام  بالسياح طوال  تعج  املدينة  يهم ألن  ال 
فندقية  غرفة   73700 املدينة  متتلك  السنة. 
 25249 من  وأكرث  فندق،   462 عىل  موزعة 

واإلحصائيات  الفندقية،  الشقق  يف  غرفة 
تشري إىل بلوغ عدد 14.2 مليون زائر يف عام 
إعامر  ملجموعة  اململوك  مول،  وديب   .2015
أكرث من 80 مليون شخص  يرتاده  العقارية، 
مهندس  كوديناشس،  مارسيا  يقول  سنويا. 
مجموعة  "إنها  معهم:  عمل  كتالين  معامري 
ال تضيع الوقت. االجتامعات ال تستمر ألكرث 
األقدام؛  عىل  وقوفا  وتتم  دقيقة،   15 من 
املول  هذا  العمل".  مواصلة  تتم  وبعدها 
آخرين  ستني  من  أكرث  من  واحد  مجرد  هو 
متأل األرايض اإلماراتية. وهي أماكن للتسوق، 
ترى  وأن  االجتامعية،  العالقات  وتكوين 
ويراك اآلخرون بني واجهات العرض للعالمات 
الرشكات  ذلك  يف  مبا  العاملية،  التجارية 
اإلسبانية: زارا، سرتاديفاريوس، مانجو، بونتو 

روما، ماسيمو دويت، ومن سيكرت ...

يف البيوت اإلماراتية يوجد أيضا ملوك
غضون  يف  تقلبات،  وجود  من  الرغم  "عىل 
الـ 18 شهرا املقبلة سنضاعف عدد املتاجر"، 
التنفيذي  الرئيس  تيسيامن،  مارك  يقول 
لرشكة ليوا للتجارة، رشكة أبوظبي التي تدير 
امتيازات العالمات التجارية اإلسبانية ملالبس 
ألطفال، مثل جووكو وتشارانجا. "إنهام متثالن 
18% من حجم املبيعات لدينا وثقلهام مهم 
ألننا نركز بشكل متزايد عىل مالبس األطفال. 
طفل   5.2 هناك  الخليج  يف  املتوسط،  يف 
عمليات  متوسط   .1.6 أوروبا  يف  أرسة.  لكل 
أكرث   %50 بنسبة  هو  الفئة  هذه  يف  الرشاء 
بالجودة  يهتم  العريب  الزبون  البالغني.  من 
والتصميم، ولكن ال يهتم كثريا بأصل املنتج". 

تيسيامن هو بريطاين األصل، له تسع سنوات 
عىل  القطاع  أن  ويعتقد  الخليج  منطقة  يف 
يف  سواء  هائلة  وتغيريات  تحديات  مشارف 
دول  يف  أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. "إنهم 
ومللء  للتسوق،  مراكز  افتتاح  يف  مستمرون 
هذه املراكز يتطلب األمر أن تستمر السياحة 
بيان  ذاكريت  يف  محفورا  يزال  ال  النمو.  يف 
الرشكة االستشارية باين الذي يؤكد أنه بحلول 
عام 2020 ستكون املساحة املعروضة لإليجار 
أكرب بنسبة 30% من املساحة املطلوبة. دامئا 
الذهاب  الناس  يريد  مراكز  هناك  ستكون 
غري  الصغرية  املراكز  عن  ماذا  ولكن  إليها 
الساحة؟"  عىل  ستستمر  هل  املعروفة. 
تنمو  "التي  اإللكرتونية،  التجارة  عن  ناهيك 
أعىل  مبعدل  املتحدة  العربية  اإلمارات  يف 
االجتامعية  الشبكات  عن  أو  املنطقة"،  من 
السنوات  يف  حاسم  دور  لها  سيكون  "التي 
القادمة. هناك تغري يف األجيال. دعونا نفكر 
يف ذلك النمو وهذا التأثري للمدونني ... قبل 
فشلت  موجودين.  يكونوا  مل  سنوات  عرش 
من  الكثري  لدينا  بذلك.  االعرتاف  يف  التجارة 
العمل الذي ينتظرنا. إنك تسريين يف الشارع 
والناس ال تنظر إليك، بل تتطلع إىل هواتفها 
النقالة. يف املتوسط، اإلمارايت، الذي هو أفضل 
أجهزة جوالة. كام  ثالثة  لديه  لدينا،  مشرتي 
سوق  يف  املضاعفة  املخاطرة  تجنب  يجب 
وسوف  `ابنوا  عادة  األمر  كان  العقارات. 
يأتون´، ولكن اآلن يجب أن يكون املرء أكرث 
ذكاء ويفكر يف اسرتاتيجية كل عالمة تجارية 
تكون  أن  بالرضورة  ليس  دقيق.  نحو  عىل 
املراكز الالمعة أو املراكز الرائجة هي األفضل 

من أجل مصالحنا".
  

التفاوض  تعيد  حاليا  للتجارة  ليوا  رشكة 
التجارية  العالمات  كربى  مع  العقود  بشأن 
الذي  النموذج  قوله،  بحسب  ألنه  اإلسبانية 
لدى هذه الرشكات مختلف عن بقية العامل. 
تجارية جديدة،  عالمات  تتصل يب  يوم  "كل 
ولكن يجب أن أكون حذرا جدا. ففي الوقت 
من  الكثري  إنفاق  سنبدأ يف  فيه،  نوقع  الذي 
العالمات  مال  وليس  نحن،  مالنا  املال، وهو 

مراكز  يف  املربع  املرت  سعر  إن  التجارية. 
الخمس  السنوات  يف  تضاعف  قد  التسوق 
املاضية، وال يزال يف ارتفاع"، يؤكد تيسيامن. 
كيف يفرس هذا يف اقتصاد ينمو بوترية أبطأ؟ 
"الشعور يسبق الواقع. يف جميع أنحاء العامل، 
يكون املالك هم آخر من يعلمون بالحقيقة. 
يعتقدون أنهم يديرون أفضل مركز تسوق يف 
أفضل موقع، إىل أن يصطدموا بوجود املتاجر 
إننا  اإليجارات.  الوقت لخفض  خالية ويحني 

يف بداية هذه املرحلة".

اللبنانيون يف املقدمة بالنسبة النديتكس 
أزاديا  اللبنانية  والرشكة   1998 عام  منذ 
جانب  امتيازات  عىل  الحاصلة  الرشكة  هي 
الرشق  يف  انديتكس  عالمات رشكة  من  كبري 

يف  الحق  اكتسبت  العام  هذا  األوسط. 
بعدها  ومن  لبنان  يف  دويت  وماسيمو  زارا 
حيث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
تديرها جميعا باستثناء سرتاديفاريوس، التي 
وهي  القابضة.  ديب  مجموعة  قبل  من  تدار 
زارا وزارا هوم  أيضا  تدير  إماراتية  مجموعة 
يف إمارة أبوظبي. وتصدر أزاديا عىل الصعيد 
العاملي فواتري بقيمة 1760 مليون يورو، كام 
متجر   650 بعدد  بلدا   14 يف  موجودة  أنها 
وتدير 55 عالمة تجارية. يؤكد سيزار مكرزل، 
اإلمارات  يف  أزاديا  لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
الجزء األكرب  املتحدة، "إىل حد كبري،  العربية 
من عملنا التجاري يأيت من انديتكس: %60 
االحتفاظ  اللبناين  املدير  ويفضل   ."%65  -
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  وزن  برسية 
يستطيع  ولكن  للمجموعة،  املوحدة  النتائج 
املرء أن يتخيل أنها واحدة من أبرز األماكن 
"تم  أنه  إىل  ويشري  اإلطالق.  عىل  أبرزها  أو 
مدينة  أفضل  ثاين  لندن،  بعد  ديب،  اختيار 
التجارية  العالمات  عدد  من حيث  العامل  يف 
املتاحة. إنها وجهة هامة للغاية لجميع أنواع 
العالمات التجارية. إن سوق تجارة التجزئة- 
إلخ-  الغذائية،  واملواد  واملرشوبات  املالبس 
املتوقع  ومن  يورو،  مليون   28148 يتداول 
أن ينمو بنسبة 7%". يف غضون 3-4 سنوات، 
مربع  مرت  ماليني   4 حوايل  هناك  سيكون 

األول  الصف  يف  البقاء  أجل  ومن  متاحة. 
للطليعة، تواصل ديب إعادة اكتشاف نفسها. 
"نحن دمجنا أحدث املفاهيم املتقدمة، عىل 
مؤخرا  افتتح  الذي  املتجر  يف  املثال،  سبيل 
للعالمة التجارية بول أند بري يف ديب مبساحة 

أن  كام  السابقة.  مساحته  ضعف  900م2، 
املقبلة.  األشهر  يف  لزارا  تجديد  خطة  لدينا 
ديب  يف  التجارية  العالمة  هذه  متاجر  إن 
تعد من بني الخمس األوائل يف العامل، لذلك 
فمن املهم أن تكون العالمة الرائدة وواجهة 
العرض للمنطقة"، يوضح مكرزل. أزاديا أيضا 
هذه  باز.  وماري  روما  بونتو  امتياز  صاحبة 
العالمة التجارية اإلسبانية األخرية، املتخصصة 
يف األحذية منخفضة التكلفة، مل تصل بعد إىل 
ديب، ولكنها وصلت إىل مركز صحارى للتسوق 
تقع يف شامل ديب،  التي  اإلمارة  الشارقة،  يف 
عىل بعد 15 دقيقة بالسيارة من مركز سيتي 
املكاتب  توجد  حيث  للتسوق،  ديرة  سنرت 
الرئيسية لرشكة أزاديا. يقع يف الجزء القديم 
من ديب وهو مملوك ملجموعة ماجد الفطيم. 
عندما فتح أبوابه يف عام 1995 أحدث ثورة 
يف مفهوم مراكز التسوق بدمجه جميع أنواع 
مرور  من  الرغم  وعىل  الرتفيهية.  املرافق 
الزمن إال أنه ال يزال واحدا من مراكز التسوق 
األكرث زيارة يف املنطقة. يشري أصحابه إىل أن 
عدد الزوار سنويا يتجاوز 20 مليون شخص. 
وقلام تجد فيه غربيني ولكن هناك الكثري من 
بسبب  العامل  من  الجزء  هذا  "يف  اآلسيويني. 
يف  التسوق  عمليات  تتم  والثقافة  املناخ 
الداخل. ال ميكن أن تكون مبفردك، العالمات 
التجارية يجب أن تتواجد معا لجعل تجربة 
بالنسبة  ممكن  قدر  بأكرب  مرضية  التسوق 
من  ملزيد  مستعدون  نحن  هل  للمستهلك. 
العالمات التجارية الجديدة؟ نعم، برشط أن 
محفظتنا  لنا  تكمل  أو  لعمالئنا  قيمة  تقدم 
النمو  يف  يستمر  سوف  السوق  االستثامرية. 
بإيجابياته وسلبياته وسوف تلعب ديب دورا 

أكرب يف املنطقة. ستواصل ديب التألق".

أصدقاء يف جميع أنحاء العامل
تقوم  اإلمارات،  يف  املوجودة  للفرص  إدراكا 
ومجلس  أبوظبي  يف  إسبانيا  سفارة  من  كل 
اإلسبانية  الرشكات  رابطة   اإلسباين-  األعامل 
باستغالل  املتحدة-  العربية  اإلمارات  يف 
إىل  للتقرب  لهام  املتاحة  املؤسسية  املوارد 
نظرائهام من اإلماراتيني. رصح سعادة مروان 
هيئة  لرشوق،  التنفيذي  املدير  الرسكال، 
أبريل  يف  الشارقة  بإمارة  واالستثامر  التنمية 
للعالمة  صديق  إنني  أقول  أن  "أستطيع 
الرسكال  السيد  حصل  اإلسبانية".  التجارية 
عرشة  مع  جنب  إىل  جنبا  أبريل،  شهر  يف 
إماراتيني آخرين، عىل هذا اللقب خالل حفل 
اإلسباين،  األعامل  ملجلس  الربيعي  العشاء 

التجارية  وبالعالمات  بإسبانيا  الرتباطه  نظرا 
منتدى  بتعاون  الحدث  حظى  اإلسبانية. 
السامي  املفوض  ومكتب  التجارية  العالمات 
الذي  إسبانيا-  التجارية  للعالمة  للحكومة 
القطاعات-  مختلف  الكبرية يف  األسامء  يضم 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  إسبانيا  وسفارة 
ريكاردو  ذكر  االحتفال،  خالل  املتحدة. 
اإلسباين،  األعامل  مجلس  رئيس  فيساس، 
من  أكرث  عددهم  البالغ  الحضور  السادة 
والتجارة   2010 عام  منذ  بأنه  شخص،   200
املتحدة "منت  العربية  واإلمارات  إسبانيا  بني 

"كان األمر عادة `ابنوا وسوف يأتون´، ولكن اآلن يجب أن 
يكون املرء أكرث ذكاء ويفكر يف اسرتاتيجية كل عالمة تجارية 
عىل نحو دقيق. ليس بالرضورة أن تكون املراكز الالمعة أو 

املراكز الرائجة هي األفضل من أجل مصالحنا"

بأكرث من 73%" وأن الصادرات اإلسبانية إىل 
 1500 سنويا  تتجاوز  العربية  اإلمارات  دولة 
اآلخرين  الفائزين  بني  ومن  يورو.  مليون 
سعادة الشيخ ماجد املعال، نائب رئيس أول 
التجارية. وسعادة  طريان اإلمارات للعمليات 
طريان  أول  رئيس  نائب  الله،  عبيد  سامل 
اإلمارات للسياسات الجوية وشؤون الصناعة، 
الفنون  مؤسسة  مديرة  كانو،  هدى  وسعادة 
واملوسيقى بإمارة أبوظبي. باإلضافة إىل ذلك، 
فإن ناتورا بيسيه، كوسنتينو، والردو وماركيز 
دي كاسرييس منحوا لقب "أصدقاء" لعالمتهم 
التجارية لكل من هيئة اإلمارات للمواصفات 
واملقاييس، وطاقة الخليج البحرية، وشلهوب 
أشارت  الفعالية،  خالل  الجنوب.  ومطعم 
الدويل  ديب  إكسبو  معرض  أن  إىل  فيساس 
2020 سيكون فرصة جديدة للمهارة والخربة 
بالفعل  املكاسب.  اإلسبانية من أجل تحقيق 
اليابان  يف  إسبانيا´  لعالمة  `أصدقاء  هناك 
والصني  املتحدة  واململكة  كونغ  وهونغ 

وروسيا والواليات املتحدة.

الخليج  يف  املتوسط،  "يف 
أرسة.  لكل  طفل   5.2 هناك 
متوسط   .1.6 أوروبا  يف 
عمليات الرشاء يف هذه الفئة 
من  أكرث   %50 بنسبة  هو 
البالغني. الزبون العريب يهتم 
بالجودة والتصميم، ولكن ال 

يهتم كثريا بأصل املنتج"



سعادة عبد الله األحبايب، رئيس مجلس إدارة رشكة أبوظبي لخدمات الرصف الصحي

عىل عمق مثانني مرتا 
تحت سطح األرض

الكربون األزرق وأشجار القرم الخرضاء
املزارع  من  إنها  اإلماراتية.  العاصمة  يف  القرم  أشجار  غابات  بني هكتارات  زورق  بجولة يف  القيام  يقاوم  أن  املرء  يستطيع  ال 
الشجرية الهامة للبلد لقدرتها عىل امتصاص وتخزين الكربون األزرق، الذي يتم احتجازه  يف مناطق املحيطات والنظم البيئية 
الساحلية، والعامل الرئييس للتخفيف من آثار تغري املناخ. ويوضح الدكتور الزيودي، وزير التغري املناخي والبيئة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة: "عند تطوير أي مرشوع بنية تحتية يف البيئة املحيطة بها نقوم بنقلها ووضعها يف مناطق بحرية مخصصة لهذا 
الغرض، وبعد ذلك تتم إعادتها إىل موضعها. العديد من منصات النفط والغاز لدينا توجد يف البحر والرشكات الوطنية تقوم 
بعمل ممتاز يف مجال البيئة بحامية التنوع البيولوجي وباستثامر نسبة من إيراداتها يف زراعة أشجار القرم حول الشواطئ". وقد 

أطلقت البالد مرشوع الكربون األزرق الوطني من أجل املساعدة عىل فهم أفضل إلمكانات نظامها البيئي البحري والساحيل.

معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي، وزير التغري املناخي والبيئة بدولة اإلمارات العربية املتحدة

كريس تيش لون وان، املسؤول عن إدارة التصميم يف مدينة مصدر

"نحن ال نريد أن نضع كل 
البيض يف سلة واحدة"

"السبيل الوحيد لإلخفاق 
هو عدم القيام بأي شئ"

 دولة اإلمارات العربية املتحدة تعتمد عىل إسبانيا وأمريكا الالتينية من أجل
 تحقيق اسرتاتيجيتها يف األمن الغذايئ. تستورد البالد 90% من إحتياجاتها

االستهالكية  وتقدر أنه بحلول عام 2030 ستكون قد ضاعفت من وارداتها

"صناعة النفط يف اإلمارات العربية املتحدة كانت األوىل من 
نوعها يف املنطقة يف العمل عىل الحد من انبعاثات غازات 

الشعلة التي تسهم يف االحتباس الحراري"

 � بيئة � صفحة 15 اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستاصفحة 14  �  بيئة � 

أبو  إسبانيا يف  بعد 34 كم من سفارة  عىل 
للعاصمة،  الدويل  املطار  وبجوار  ظبي، 
صغرية،  ذكية  مدينة  مصدر.  مدينة  توجد 
املعامرية  الهندسة  رشكة  تصميم  من 
بواسطة  تدار  ورشكاه،  فوسرت  الربيطانية 
من  أكرث  فيها  ويعمل  املتجددة،  الطاقة 
صغرية  رشكة   350 نحو  شخص.   3000
حرة  منطقة  بها  هنا،  مسجلة  ومتوسطة 
سيمنز،  كبري:  ثقل  ذات  رشكات  وثالث 
وإيرينا ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، 
يف مرشوع مشرتك مع معهد ماساتشوستس 
وان  لون  تيش  كريس  يدعوين  للتكنولوجيا. 
يعمل  الذي  الربيطاين  املعامري  املهندس   –
التصميم  إلدارة  كرئيس  سنوات  سبع  منذ 
الظل  يف  كريس  عىل  للجلوس  املدينة-  يف 
الحرارة  درجة  ظبي  أبو  يف  شارعني.  بني 
مئوية.  مئوية. وهنا º32 درجة  º38 درجة 
وعىل الرغم من عدم وجود رشكات إسبانية 
توجد  األحيان  بعض  يف  أنه  إال  مسجلة 
قليل من الرشكات التي تظهر عىل الساحة، 
يدار  مصدر،  مرشوع  ايدوم.  رشكة  مثل 
من قبل رشكة مبادلة، أحد صناديق الرثوة 

السيادية يف أبوظبي، انطلق يف عام 2006، 
مصدر،  مدينة  تكتمل  بأن  التقديرات  مع 
 .2016 يف  املرشوع،  لهذا  الرائدة  السفينة 

ولكنها مل تكتمل بعد.

الذين  أولئك  عىل  ستجيب  كيف  س: 
يقولون بأن هذا يعد نوعا من اإلخفاق؟

ج: السبيل الوحيد لإلخفاق  هو عدم القيام 
بأي يشء. إذا كانوا يعتقدون أن هناك أوجه 
قصور، فليقولوا لنا ما هي وسنستمع إليهم. 
مدينة مصدر هي مجتمع مزدهر، مستدام 
نادر وفريد من نوعه.  بنسبة 100%؛ يشء 
يف عام 2008 بدأنا يف إتباع أسلوب التفكري 
االستكشايف؛ التعلم، والبناء وإعادة الفحص. 
أفضل  تحديد  أجل  من  األفكار  نخترب  إننا 
التطبيقات، ولكن املناخ االقتصادي العاملي 
له تأثريه علينا. واالستدامة تقوم عىل ثالث 
ركائز: اقتصادية واجتامعية وبيئية، واملدينة 
بحاجة لدفع هذه الركائز عىل حد سواء من 

أجل الوصول إىل النموذج األمثل لها.
س: ما الذي قمتم بإثباته؟  

 %100 تكون  أن  املمكن  من  أنه  أثبتنا  ج: 

للموارد  فعالة  بإدارة  والقيام  مستدامة، 
وأن تكون هناك تجارة مربحة. اآلن ميكننا 
تشجيع صانعي القرار من أجل املشاركة يف 

مثل هذا النوع من املشاريع.
سيمنز،  رشكة  مقرات  تستجيب  هل  س: 
لهذا  للتكنولوجيا  مصدر  ومعهد  وإيرينا 

النموذج؟
لديها  سيمنز  املثال،  سبيل  فعىل  نعم،  ج: 
واملستوى  استدامة  لؤلؤة   -3 تصنيف 
والتصميم  الطاقة  يف  الريادة  يف  البالتيني 
البيئي. فهي توفر 43% من الطاقة و  %50 
املؤسسات  من  للعديد  بالنسبة  املياه.  من 
ال  `نحن  ويقولون  مستحيال.  ذلك  يبدو 
نعرف كيف استطعتم تحقيق ذلك´. ولكن 

ها هي النتائج امللموسة.
س: هل قمتم بتنحية بعض العنارص جانبا؟

كبرية!  برسعة  تتغري  التكنولوجيا  نعم  ج: 
علينا أن نواكب التقدم التكنولوجي.

س: إذا جئنا يف غضون خمس سنوات، ماذا 
سرنى؟

ومبجرد   .5 من   1 املرحلة  يف  نحن  ج: 
 1.2 هناك  سيكون  املرحلة  هذه  استكامل 
مليون م2؛ 90% منها سيكون إما مبنيا أو يف 
مرحلة البناء أو سيكون قد تم تصميمه. يف 
5 سنوات سيتم االنتهاء من نسبة الـ %90 
تقريبا.  لوغاريتميا  منوا  نشهد  نحن  هذه. 
ثالثة  أطراف  اهتامم  يزيد  أن  املرجح  ومن 

أيضا عىل هذا النحو.
س: اإلمارات العربية املتحدة لديها درجات 
حرارة تصل إىل º50 درجة مئوية. كم مام 

تم تنفيذه ميكن تصديره إىل إسبانيا؟
ج: عملية التفكري املطبقة يف مدينة مصدر 

يقول أنطوان الفوازييه يف قانون حفظ املادة بأن املادة ال تفنى وال 
تستحدث من العدم، بل تتحول من شكل إىل آخر. واملاء هو مادة، 
وأبوظبي- التي تحصل عىل 4000 مليون لرت ماء يوميا من محطات 
تحلية املياه- تسري بخطوات واسعة من أجل إعادة استخدامها بصورة 
مستدامة. عىل مسافة جرس من العاصمة اإلماراتية، توجد جزيرة 
 .)ADSSC( الصحي  الرصف  لخدمات  ظبي  أبو  مقر رشكة  الريم، 
واملقر يقع يف ناطحة سحاب ميكن من خاللها رؤية كتل من أشجار 
الله  عبد  سعادة  هو  ورئيسها  املدينة،  يف  تتعمق  كألسنة  القرم 
األحبايب، الذي يصف نفسه بأنه "من أنصار البيئة بطبيعته". وتتمثل 
من  املياه  من  اإلمارة  استهالك  من  الحد  املساعدة عىل  يف  مهمته 
خالل استثامرات برأس مال مكثف، ويف مقدمة هذه االستثامرات 
بدأ  االسرتاتيجي(.  النفق  تطوير  )برنامج  ستيب"  "مرشوع  نفق 
املرشوع يف عام 2008 ويشارف عىل االنتهاء، وهو برنامج للرصف 
باإلضافة  العاصمة،  يف  الصحي  الرصف  مياه  مبرور  يسمح  الصحي 
لها  املجاورة  والجزر  الكربى  الحرضية  للمنطقة  الرصف  مياه  إىل 
بالجاذبية عرب نفق يبلغ طوله 45 كم – عىل عمق 80 مرتا- ويبلغ 
قطره 8 أمتار. ويصب النفق يف منطقة الوثبة، يف مصنع قادر عىل 
امتصاص 30 م3 يف الثانية الواحدة. أي أنه يستغرق دقيقة واحدة 
مللء حامم سباحة أوملبي. وبعد معالجتها، سيتم توجيهها عائدة إىل 
املنطقة الحرضية بالعاصمة من أجل استخدامها يف ري املنتزهات 

أيضا من  برامج تدار  الحرضية، إىل غري ذلك، من خالل  والحدائق 
قبل رشكة أبوظبي لخدمات الرصف الصحي. 

النفق، الذي تطلب استثامرا قدره 1172 مليون يورو، يسمح بإزالة 
34 محطة ضخ ووفقا للمسؤولني عنه، هو واحد من أضخم وأهم 
مشاريع البنية التحتية يف هذا القطاع يف منطقة الرشق األوسط. 
ويقول سعادة عبدالله األحبايب إن "التخطيط له استغرق منا ثالث 
سنوات. درسنا كل جانب من جوانب املرشوع. املنافع االجتامعية 
الحالية  االحتياجات  الربنامج  يغطي  واستدامته".  واالقتصادية 
واملستقبلية ملا بعد عام 2030، وهو التاريخ الذي قد يستوعب 
تدفق 1.7 مليون م3 يف اليوم الواحد، )680 حامم سباحة أوملبي(. 
الرصف  لخدمات  أبوظبي  رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  ويوضح 
للنفق هو أكرث من 80 عاما، ولكن  اإلنتاجي  "العمر  الصحي أن 
البداية سوف يتم استخدام 30% فقط من طاقته، ألنه معد  يف 

الستيعاب الزيادات السكانية تدريجيا". 
وفقا لسعادة األحبايب، الذي تم تعيينه يف شهر مايو رئيس هيئة 
القطاع  هذا  فإن   ،)ADWEA( أبوظبي  إمارة  وكهرباء  مياه 
باإلضافة إىل شبكة الرصف الصحي يف أبوظبي ينفق ويشغل أصوال 
بقيمة 200000 مليون درهم )49000 مليون يورو(. ويضيف "إنه 
ما  أكرث  التي  الرقابية  الجهة  تحت ضغط  ويعمل  ناضج...  قطاع 

يهمها هو املستهلك والحكومة واملستثمرين".

"أنت تعلمني أن رجال األعامل ال يكشفون 
رسا إىل أن يتم اإلنتهاء من العملية التي بني 
املناخي  التغري  وزير  يجيب  متاما"،  أيديهم 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  والبيئة 
]د.  الزيودي  أحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل 
الزيودي كام يلقبونه يف مكتبه[ عند سؤاله 
مع  حاليا  تتفاوض  بالده  كانت  إذا  عام 
مرشوع  بشأن  إسبانية  رشكات  أو  إسبانيا 
و/أو  املتجددة  الطاقة  مجال  يف  معني 
العاملية  الغذايئ. وفقا ملنظمة الصحة  األمن 
هي  املتحدة  العربية  اإلمارات   ،)WHO(
الدولة السادسة األكرث تلوثا للهواء يف العامل 
–من بني قامئة مكونة من 90 بلدا- وبحسب 
 Ecomena إكومينا  االستشارات  رشكة 
أعىل  بني  من  يعترب  للمياه  استهالكها  فإن 
ثلثاها  يوميا،  لرت   550( العامل  يف  املعدالت 
من أجل النشاط الزراعي والصناعي(. يفيد 
 33 الـ  من   14 أن  العاملية  املوارد  معهد 
املياه  التي ستعاين من نقص شديد يف  بلدا 
ويف  األوسط،  الرشق  يف  توجد  املستقبل  يف 
مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج 
النمطية  القوالب  جميع  "بخالف  العربية. 
املتداولة عن دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

فإن حامية البيئة واملحافظة عىل املياه هي 
واحدة من أركان أمتنا منذ تأسيسها يف عام 
من  حاميتهام  زايد  الشيخ  أراد  لقد   .1971
الخرباء،  رأي  القادمة، وخالف  األجيال  أجل 
يكون  لن  ذلك  أن  له  يقولون  كانوا  الذين 
ممكنا، وأعاد تشجري مدينة العني ]ثاين أكرب 
األصيل  واملوطن  أبوظبي  إمارة  يف  مدينة 
للعائلة املالكة[ واستطاع تحويلها إىل واحة. 
واليوم هي واحدة من أكرب املناطق الخرضاء 
يف املنطقة، وجودة املياه فيها تعد واحدة من 
الزيودي  الدكتور  يدافع  النوعيات"،  أفضل 
مضيفا أن صناعة النفط يف اإلمارات العربية 
املنطقة  نوعها يف  األوىل من  كانت  املتحدة 
غازات  انبعاثات  من  الحد  عىل  العمل  يف 
الحراري.  االحتباس  يف  تسهم  التي  الشعلة 
قليل  غري  بقدر  يتمتع  الذي  الوزير،  معايل 
شاب  هو  االجتامعي-  التواصل  مهارة  من 
مؤهل بشكل جيد جدا، حاصل عىل العديد 
من الشهادات والدرجات العلمية، من بينها 
والربامج  املشاريع  إدارة  الدكتوراه يف  درجة 
األعامل  إدارة  كلية  من  واالسرتاتيجيات، 
سكيام يف ليل، فرنسا؛ وبكالوريوس هندسة 
املاجستري  ودرجة  تلسا  جامعة  من  البرتول 

يف  التكنولوجيا  معهد  من  األعامل  إدارة  يف 
لدى  لبالده  الدائم  املمثل  وهو  نيويورك. 
املتجددة  للطاقة  الدولية  )الوكالة  إيرينا 
مديرا لرشكة مصدر  كان  أبوظبي(،  ومقرها 
أبوظبي- ومدير  املستقبل يف  - رشكة طاقة 
وزارة  يف  املناخ  وتغري  الطاقة  شؤون  إدارة 
الشؤون الخارجية والتعاون. يف بداية القرن 
الحايل رشعت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
– املوقعة يف ديسمرب عام 2015 عىل اتفاقية 
الحراري  االحتباس  ظاهرة  ملكافحة  باريس 
الغازات  انبعاثات  من  للحد  تسعى  التي 
يف   – الحراري  لالحتباس  املسببة  الدفيئة 
إطالق برنامجني رئيسيني: الطاقة النووية يف 
عىل  وباالعتامد  ومصدر.  السلمية  األغراض 
هذين الربنامجني فإن الهدف املبارش لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة هو أنه بحلول عام 
ناتجا من   استهالكها  2021 يكون 24% من 

الطاقة النووية والطاقة املتجددة.

س: رمبا يخىش جريانكم من القرار الحاسم 
لإلمارات باالعتامد عىل الطاقة النووية. 

اإلمارات  دولة  الدويل  املجتمع  يرقب  ج: 
العربية املتحدة يف كل ما يتعلق بتنفيذ مثل 

هذه املشاريع. يف عام 2009 وقعنا عىل ما 
يسمى "اتفاقية 123" مع الواليات املتحدة 
األمريكية من أجل التعاون النووي السلمي. 
نحن نتميز بالشفافية؛ وليست لدينا أجندة 
مفاعالت  أربعة  ببناء  حاليا  نقوم  خفية. 
ميجاوات،   5600 تبلغ  إجاملية  بقدرة 
]يشري الوزير إىل بركة، أول محطة إماراتية 
مؤسسة  تديرها  والتي  النووية،  للطاقة 
املفاعل  إينيك[.  النووية  للطاقة  اإلمارات 
يف  بالشبكة  لالتصال  جاهزا  سيكون  األول 

أواخر 2017 وبحلول 2020 سيولد األربعة 
نسبة  أما  استهالكنا.  من   %20 مفاعالت 
الطاقة  من  تأيت  فسوف  املتبقية   %4 الـ 
أبوظبي  مثل  الحاالت  بعض  املتجددة. ويف 
 .%7 إىل  تصل  أن  ميكن  النسبة  تلك  وديب 
ويف عام 2021 من املرجح أن نقوم بتغطية 
النحو.  هذا  عىل  الطلب  من   %30 حتى 
دوالر  مليون   20000 حوايل  نستثمر  إننا 
النووية  الطاقة  يف  يورو(  مليون   17955(
يورو(  مليون   4489( دوالر  مليون  و5000 

يف الطاقة املتجددة.
س: كيف تواجهون مشكلة ندرة املياه وما 
لألمن  اسرتاتيجيتكم  عىل  ذلك  تأثري  هو 

الغذايئ؟
تحلية  محطات  استخدام  يف  سنستمر  ج: 
املياه ولكنها ستعمل بالطاقة النظيفة. كام 
وتطبيق  ضخمة،  استثامرات  بتنفيذ  نقوم 

العضوية،  والزراعة  املائية  الزراعة  تقنيات 
والبحث  أقل،  للمياه  الحاجة  تكون  حيث 
املستنبتات.  يف  الرطوبة  ملنع  طريقة  عن 
بكل  نقول  أن  ميكننا  ذلك،  عىل  عالوة 
فخر إننا لدينا حاليا واحدة من أكرب البنى 
التحتية لخطوط أنابيب الرصف الصحي يف 
املنطقة، بأكرث من 45 كيلومرتا من األنابيب 
التي تصب يف محطات تنقية ملياه الرصف 
املزارع.  يف  استخدامها  ويعاد  الصحي 
يديره  الذي  كالربنامج  برامج خاصة  ولدينا 

شؤون  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
الذي  االصطناعي  املطر  بشأن  الرئاسة 
والباحثني  العلامء  تشجيع  خالله  من  يتم 
إليها.  توصلوا  التي  اكتشافاتهم  لتقديم 
تحميل  يتم  أنه  رأينا  املاضيني  العامني  يف 
يحدث  هذا  وأن  أكرث  متطر  وأنها  السحب 
دون اإلرضار بالبيئة. إن 90% مام نستهلكه 
ننتجه يف الخارج، ولكن أكرث من 80% من 
سكاننا هم من األجانب. الجميع يهاجموننا 
األكرب  الجزء  املطاف  نهاية  يف  أنه  حني  يف 
وال  اإلماراتيني  غري  من  هو  االستهالك  من 
نزرع  أن  بإمكاننا  ذلك.  عن  يتحدث  أحد 
ذلك  فاتورة  ولكن  أرضنا،  نريده يف  ما  كل 
دون  بانتاجه  نقوم  ننتجه،  ما  املياه.  هي 
يف  ونستثمر  املياه،  من  مبخزوننا  املخاطرة 
ال  نحن  واحد؛  بلد  يف  ليس  ولكن  الخارج 
واحدة.  سلة  يف  البيض  كل  نضع  أن  نريد 

"إن قادتنا كانوا دامئا أصحاب رؤى. فهم يتطلعون دامئا إىل 
املستقبل قبل أن نقوم نحن بذلك. إن ثروة بالدنا الحقيقية 

هي هم أنفسهم والسكان املخلصون، وليس النفط. مام ال شك 
فيه أن استثامر صاحب السمو الشيخ محمد يف إسبانيا من 

ورائه رؤية: تنويع إمداداتنا يف إسبانيا وأمريكا الالتينية"

آمنة  استثامراتنا  أن  نضمن  أن  نريد  نحن 
التنوع  تدمر  التي  األمراض  تجلب  وأنها ال 
البيولوجي يف البالد، عىل الرغم من أن لدينا 
حاالت  يف  بنا  الخاصة  التخزين  احتياطات 

الطوارئ.
نائب  محمد،  الشيخ  السمو  صاحب  س: 
رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم 
وقد  مؤخرا.  إلسبانيا  زيارة  يف  كان  ديب 
اشرتى مزرعتني يف إقليم إكسرتميادورا. هل 
اسرتاتيجية  من  جزءا  سموه  رحلة  تشكل 

به  تضطلع  الذي  الدور  هو  وما  البالد؟ 
إسبانيا وأمريكا الالتينية؟

ج: إن قادتنا كانوا دامئا أصحاب رؤى. فهم 
نقوم  أن  قبل  املستقبل  إىل  دامئا  يتطلعون 
هي  الحقيقية  بالدنا  ثروة  إن  بذلك.  نحن 
وليس  املخلصون،  والسكان  أنفسهم  هم 
النفط. مام ال شك فيه أن استثامر صاحب 
ورائه  من  إسبانيا  يف  محمد  الشيخ  السمو 
وأمريكا  إسبانيا  يف  إمداداتنا  تنويع  رؤية: 
الالتينية. إن إسبانيا هي واحدة من الرشكاء 

برشاء  معها،  فرص  عن  البحث  نود  الذين 
رشكات  مع  بالتعاون  حتى  أو  األرايض 
من  اإليبريية  الجزيرة  شبه  داخل  إسبانية 
أجل تحقيق األمن الغذايئ. ومع ذلك، فإننا 

سوف نقوم بالرتكيز أيضا عىل أفريقيا.
إحدى  مع  مبحادثات  تقومون  هل  س: 

الرشكات بالفعل؟
نحن  الخاص.  القطاع  يشارك  أن  نريد  ج: 
التجارية  االتفاقات  بتيسري  اآلن  نقوم 

والقضايا املتعلقة باالزدواج الرضيبي.

بيئية  أثار  ذات  مدينة  تطوير  أجل  من 
أي جزء  للتطبيق عىل  قابلة  منخفضة هي 
من العامل. يف إسبانيا ستكون النتيجة مدينة 
لها  سيكون  ولكن  يشء،  يف  هذه  تشبه  ال 
السعي  يجب  االستدامة.  مبادئ  نفس 
هذه  لتوجيه  الصحيحة  األسئلة  طرح  إىل 
صعوبة.  األكرث  الجزء  هو  ذلك  العملية. 

والحصول عليها هو نصف التحدي.
س: وهل حرضتك سعيد هنا؟ 

مصدر  مدينة  يف  العمل  تأكيد.  بكل  ج: 
ألننا  محظوظون  ونحن  القلب،  من  ينبع 
متحمسني  أشخاص  من  مكون  عمل  فريق 
العقبات  من  العديد  هناك  يفعلونه.  ملا 
التي نواجهها كام هو متوقع يف مرشوع من 
القبيل، ولكن كل هذا ميثل جزءا من  هذا 

التحدي.

شبكة رصف صحي مستدامة بقيمة 1172 مليون يورو تضع أبوظبي يف طليعة هذا القطاع يف املنطقة



برناردينو ليون غروس، مدير عام األكادميية الدبلوماسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

"دخول هذا السوق يستغرق الوقت 
والجهد واملال ولكن مبجرد دخوله 

تسري األمور بشكل جيد"

"يجب التخيل عن وهم األموال الضخمة التي ميتلكها هذا البلد 
هنا  املنافسة  ثريا´.  سأصبح  الكعكة  من  بقليل  'إنني  وفكرة 
الجهد. مبعنى  الدخول ببذل قصارى  شديدة للغاية وتجرب عىل 

أن خفض األسعار، هو العامل األكرث أهمية"

Fairs in the UAE (2016) with financial support from ICEX
Calendar Fair City Sector Exhi-

bitors
Spanish 
Sector Plan

2-4/02 VIV MEA Abu 
Dhabi

Agribusiness 
machinery

11 AGRAGEX

15-17/02 AEEDC Dubai Dental 8 FENIN

21-25/02 Gulfood Dubai Food, beverage 
and hospitality

10 AFEHC

1-3/03 Middle East Elec. Dubai Electrical equipment 21 AMEC AMELEC

8-9/03 Middle East Rail Dubai Railways 9 MAFEX

15-17/05 Beauty World Dubai Cosmetics 41 STANPA

8-10/06 Automechanika Dubai Automotive 12 SERNAUTO

17-19/09 Hotel Show Dubai Lighning FEDAI

27-29/10 Gulfood 
Manufacturing

Dubai Agribusiness 
machinery

AMEC 
ALIMENTEC

7-10/11 ADIPEC Abu Dhabi Oil & gas FLUIDEX

13-15/11 WOP Dubai Fruits & vegetables FEPEX

Fairs in the UAE (2016) with ICEX official pavilion
Calendar Fair City Sector Exhi-

bitors
Years attended 
(including 2016)

25-28/01 Arabhealth Dubai Healthcare 54 4

21-25/02 Gulfood Dubai Food, beverage 
and hospitality

189 11

7-9/11 Sweets&Snacks Dubai Sweets and snacks 2

21-24/11 Big 5 Dubai Building materials

العاملي التجاري  الحضور يف معرض جيتكس يف مركز ديب 

 � عالقات ثنائية � صفحة 16 اإلمارات العربية املتحدة � السبت 23 يوليو 2016 � مجلة اإليكونوميستا

برناردينو ليون غروس، مدير عام األكادميية الدبلوماسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

"إنهم يريدون أن يكونوا روادا"
عىل  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  جلس 
أتباعه  مع  محادثة  ويف  املرسح،  خشبة 
عىل تويرت، ]لديه 6,36 مليون متابع، بينام 
وباراك  مليون   1.22 لديه  راخوي  ماريانو 
مجلس  رئيس  أعلن  مليون[   75.6 أوباما 
الوزراء ونائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وحاكم إمارة ديب عن إعادة تشكيل 
مجلس الوزراء مع استحداث حقائب وزارية 
جديدة للسعادة والشباب والتسامح. "إنهم 
برناردينو  يقول  روادا"،  يكونوا  أن  يريدون 
لألكادميية  العام  املدير  غروس،  ليون 
يف  تأسست  التي  اإلمارات،  يف  الدبلوماسية 

االقتصادي  املكتب  يف  وقتك  تكرس  كيف 
والتجاري إلسبانيا يف ديب؟

يف  نكرسه  الوقت  من   %90-  80 بني  "ما 
الصغرية  للرشكات  املساعدات  تقديم 
أحد  ال  التي  الرشكات  تلك  واملتوسطة. 
عن  تكون  ما  أبعد  هي  والتي  يعرفها، 
اللذان  سانتاندير،  بنك  أو  انديتكس، 
بحاجة  ليسا  ألنهام  خدماتنا  يطلبان  ال 
ماردونيس،  روبينا  إريك  يوضح  إليها"، 
بسفارة  والتجاري  االقتصادي  املستشار 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إسبانيا يف 
منذ سبتمرب 2015. توجد مكاتبه يف أبراج 
مكتب  به  املوجود  الربج  وهو  اإلمارات، 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
ورئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
مجلس الوزراء وحاكم إمارة ديب. واختيار 
الصدفة. فعىل بعد  املوقع مل يكن مبحض 
محطة مرتو مبسافة 3 كم، يوجد مركز ديب 
األكرث  املعارض  ومجمع  العاملي،  التجاري 
السوق  من  نوع  وهو  الخليج.  يف  شهرة 
املزدحم والصاخب طوال العام للمشاهدة 
كبار  كثريا  إليه  يتوجه  والذي  والتسويق، 
السمو  صاحب  ذلك  يف  مبا  اإلمارة،  رجال 
الشيخ محمد وابنه سمو ويل العهد، الشيخ 
جذبا  األكرث  املعرض  أن  ويبدو  حمدان. 
الخليج  معرض  هو  اإلسبانية  للرشكات 
يف  جاءت  العام  "هذا  "جولفود".  لألغذية 
شهر فرباير 200 رشكة لألغذية واملرشوبات. 
وإذا حكمنا من خالل الطلب عىل املكان 
فهو معرض مربح"، يرصح روبينا. وبحسب 
املنظمني، سجل يف املعرض 90000 مشرتي 
من 160 دولة. وأهمية هذا املعرض جعلت 
 ICEX الخارجية  للتجارة  اإلسباين  املعهد 
به.  الخاص  الرسمي  جناحه  بإنشاء  يقوم 
كام أن إنشاء هذا الجناح يأيت بالتزامن مع 
هيلث  عرب  معرض  أخرى:  معارض  ثالثة 
الطبي، ومعرض الرشق األوسط للحلويات 
فايف،  بيج  ومعرض  الخفيفة،  والوجبات 
أكرب معرض للبناء يف املنطقة، والذي يقام 

اإلنجليزية  باللغة  واختصارها   ،2014 عام 
والدبلومايس،  السيايس  هذا  يرى   .EDA
من مدينة ملقا، البالغ من العمر 51 عاما- 
وصاحب الخربة الواسعة يف االتحاد األورويب 
ويف هيئة األمم املتحدة- أن املؤسسة التي 
يديرها تحت مظلة وزارة الشؤون الخارجية 
يف أبوظبي تتفق مع روح االبتكار السائدة 
البالغ  األكادميية،  طالب  فجميع  البالد.  يف 
عددهم 58 طالبا، هم إما من الدبلوماسيني 
يف  دويل  مهني  مسار  لديهم  ممن  أو 
املؤسسات اإلماراتية، مثل صندوق "مبادلة" 
موظفوه  يتدرب  أن  يريد  الذي  السيادي 

وراء  فيام  استفادة  أقىص  عىل  للحصول 
الدخول  قبل  فصاعدا،  اآلن  ومن  الصحراء. 
عىل  يجب  املؤسسات  هذه  يف  للعمل 
الجميع االلتحاق باألكادميية الدبلوماسية يف 
اإلمارات. "إن الهدف هو تحقيق االحرتافية 
وهذا  الجدارة.  مبعايري  ما  ملهنة  والتحديث 
ما يجعل األكادميية مبتكرة يف العامل العريب 
دولة  إن  لها.  مامثلة  جهة  توجد  ال  حيث 
تقديم  اعتزمت  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ومثال  ملواطنيها،  التعليم  من  عال  مستوى 
وفرع  نيويورك  جامعة  فرع  ذلك  عىل 
جامعة السوربون يف أبوظبي. إنه بلد عاملي 

العاملية  املحافل  وثقل يف  له وجود  للغاية، 
اإلرهاب  الطاقة ومكافحة  مثل  يف مجاالت 
بهذه  بلدا  يكون  أن  عىل  وعزمه  الدويل. 
الخصائص يحتاج إىل هيئة دبلوماسية بارزة 
إىل  اآلن  عليها  هو  التي  املكانة  من  تقوده 
التميز. تلك هي التعليامت". وفقا لربناردو 
ليون غروس، فاإلمارات العربية املتحدة هي 
حاليا يف مرحلة انتقالية. "العمل االستثامري 
ويسمح،  موجود  التحتية  البنية  تطوير  يف 
عىل سبيل املثال، باستضافة أبوظبي ألسبوع 
االستدامة والذي أصبحت فيه عاصمة العامل 
الخرباء  جميع  تجمع  مع  املجال،  هذا  يف 
واالستثامر  العامل.  أنحاء  جميع  من  والرواد 
يف رأس املال البرشي والعقلية يتطلب مزيدا 
من الوقت. إننا يف األكادميية الدبلوماسية يف 
اإلمارات نقوم أيضا بتغيري ثقايف. إن القرار 
ستتم  والنتائج  اتخاذه،  تم  االسرتاتيجي 

رؤيتها خالل يف سنوات". 

يقدم  جنب،  إىل  وجنبا  نوفمرب.  شهر  يف 
املجمعة  للمشاركات  املايل  الدعم   ICEX
أحد عرش  تحرض  التي  اإلسبانية  للرشكات 
العربية  اإلمارات  دولة  يف  سنويا  معرضا 
أبوظبي- تحت  -9 يف ديب و2 يف  املتحدة 
مظلة منظامت األعامل التجارية املختلفة.

خدمة   117 تقديم  تم  املايض،  العام  "يف 
خاصة للرشكات من ديب، مبا يف ذلك إعداد 
أن  املكتب  هذا  مام جعل  األعامل،  جدول 
 ICEX يكون رقم واحد بني جميع مكاتب
سيشجع  هل  املستشار.  يؤكد  العامل"،  يف 
ذلك الرشكات الصغرية واملتوسطة اإلسبانية 
يجب  "نعم.  اإلماراتية؟  السوق  إىل  للنظر 
الفرص.  البحث عن مزيد من  االستمرار يف 
8000 رشكة  من  أكرث  قامت   2015 عام  يف 

إسبانية بالتصدير إىل دولة اإلمارات العربية 
املصدرة،  الرشكات  بني هذه  ومن  املتحدة. 
ملنتجهم  املنتظمني  املصدرين  من   2237
منذ أربع سنوات يف هذا السوق. إنها قفزة 
مهمة، ألنه يف عام 2010 كانت هناك 4180 
روبينا  يجيب  بالتصدير"،  تقوم  فقط  رشكة 
باستعارة؛  جوابه  يوضح  ذلك،  رغم  الذي، 
الضخمة  األموال  وهم  عن  التخيل  "يجب 
بقليل  'إنني  البلد وفكرة  التي ميتلكها هذا 
هنا  املنافسة  ثريا´.  سأصبح  الكعكة  من 
ببذل  الدخول  عىل  وتجرب  للغاية  شديدة 
قصارى الجهد. مبعنى أن خفض األسعار، هو 
العامل األكرث أهمية. الدخول يف هذا السوق 
يستغرق الجهد والوقت واملال، ولكن مبجرد 

دخوله تسري األمور بشكل جيد".

الخارجية   للتجارة  اإلسباين  املعهد  قدم   2015 خاصة خالل  خدمة 
للرشكات الصغرية واملتوسطة من مكتبه يف ديب، املكتب رقم واحد يف جميع أنحاء العامل.


