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FUN COMES
GUARANTEED
YOU DECIDE WHEN THE PARTY
STOPS WITH 24HR FOOD & DRINK.
NOW OPEN AT DUBAI DIGITAL PARK.
RADISSONHOTELS.COM/RED

كلمة المحرر

الرواد الجدد يعتمدون على أنفسهم
ّ
في هذا العدد

لقاء مع
اجرينا
ً

رائد األعمال طالل العجمي ،مؤسس

ورئيس شركة  ،VI Marketsوهو واحد

من أهم المؤثرين العرب؛ فقد نجح في

مرحلة مبكرة من عمره دخول أسواق

التداول العالمية من خالل شركته الخاصة
التي استطاعات إثبات جدارتها في غابة

الشركات العالمية العاملة في هذا

المجال.

أجاب على سؤال حول أهمية التمويل

المبدئي للشركات الناشئة وقال إنه من

توفير تمويل مسبق للشركات الريادية

وشركات الشباب -حيث يروج دائما
للحاضنات والتمويل المسبق.

هذا الراي أيده البروفسور محمد يونس
مؤسس بنك الفقراء ،فهو يؤكد على

رواد األعمال المؤثرين على
أهمية اعتماد ّ
ً
أنفسهم في تأسيس شركاتهم ،مشيرا إلى

وتسود وجهات نظر مغايرة اليوم

بالدعوة إلى االستثمار في المؤسسات
المؤثرة ،حيث يتوجب على المستثمرين

تبني التوجهات ذات المدى الطويل،
ً
دائما أنهم يستثمرون في
وأن يتذكروا

المستقبل ،أي أال يفكروا على المدى
القصير.

أن دور الحكومة في هذا المجال يتمثل في

كما أنه علينا تغيير المفهوم السائد بأن

وتوفير بيئة داعمة لألعمال.

عوائد مالية ،ففكرة أن االستثمار المؤثر

إزالة العوائق التي تعترض طريق الشركات

الشركات ذات التوجه االجتماعي ال تحقق

غير الضروري الحصول على تمويل مسبق

ويوجه البروفسور يونس رسالة لرواد

األعمال الشباب من خالل مشاركته

غير قادر على تحقيق العوائد واألرباح ليس
ً
صحيحا ،ولكن ينبغي أن ال تكون األرباح

الناشئة الريادية نجحت من دون حصولها

باالعتماد على الفرص الجديدة التي توفرها

أفكار جديدة قد تغير مفهوم تأسيس

التي ارتكبها الجيل القديم من الرواد على

الفكرة المبتكرة والمؤثرة قادرة على

أو حاضنات أعمال ،وأن أهم الشركات

على تمويل مسبق ،بل اعتمدت على

طريقتها الخاصة في تأمين انطالقتها.

هذا الرأي يجانب األراء الشائعة عن ضرورة

في مهرجان الشارقة لريادة األعمال،

التكنولوجيا والمعارف لتصحيح األخطاء

مر السنين.

هي الدافع الرئيس لهذه األعمال.

وإطالق الشركات ،إذ أنه من الواضح أن

حماية نفسها واالستمرار في النمو إذا
تحولت إلى شركة بمبادرة ذاتية ،دون

اللجوء إلى مساعدة تمويلية من جهات

معنية بتمويل رواد االعمال.

وتبقى التسهيالت الحكومية وتخفيف

كلف االستثمار واألعباء البيروقراطية

إلطالق الشركات في األولوية عندما يريد
الرواد الجدد إطالق شركاتهم.

Hassan Abdul Rahman
Editor in Chief
hassan@bncpublishing.net
@HassanRahmann
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األخبار

مشروع البحر األحمر

يعلن عن التصاميم المعمارية الفائزة
في مسابقة العمارة المستدامة
أعلنت شركة البحر األحمر للتطوير عن

أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم
معماري مستدام صديق للبيئة ،للمركز

االجتماعي التابع للحي السكني في مدينة
ً
حاليا في
الموظفين التي يجري تطويرها
مشروع البحر األحمر ،حيث حصل على

المركز الثالث حسن الهندي ومحمد الغزي،

فيما حصل على المركز الثاني فريق من

المهندسين بقيادة عبدالله النهدي وفراس
كشاري ،وعبدالعزيز السقاف وعبدالرحمن
الجيالني ومحمد دمنهوري ،وحصل على
األول نايف بن فهد الغنام.

قصة نجاح  Gitexترسخ مكانة اإلمارات حاضرة
للنمو المستدام
تشكل انطالقة الدورة األربعين من
ً
ً
مهيبا
نموذجا
معرض جيتكس 2020

في كفاءة وصدارة دولة اإلمارات

العربية المتحدة في واحدة من أكثرّ
قطاعات الصناعة واالبتكار ،تنافسية
فعلى مدار الدورات الـ  39الماضية

التي شهدها القطاع.

من عمر هذه التظاهرة العالمية التي

أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،أن

وكلي فخر بنتاجهم الفكري في مجال العمارة

مراكز التصنيف ،نجح معرض جيتكس

األحمر للتطوير في مجال االستدامة وحرصها

بعدد الدول والشركات والخبراء

وتفوقت التصاميم العشر التي تم ترشيحها

عقدها تحت مظلة الثقة والكفاءة.

ليبدعوا ويتألقوا في هذا المجال الواعد».

للمرحلة ما قبل النهائية بأفكار متميزة

اعتمدت على أعلى معايير االستدامة،

لتقليل األثر البيئي السلبي لألبنية عن طريق

استخدام مواد بناء صديقة للبيئة ،وإمدادها
بالطاقة المتجددة .100%

تتحدث عن ركود محتمل يتهدد

األسواق الدولية ،فإن ما يشهده

معرض جيتكس في دورته األربعين

اإلمارات في أن تضع معرضها الذي

هذه الصناعة المتقدمة فقد نجحت

قائلة« :لقد سرني أن رأيت مشاركات طالب

على توفير الفرص للشباب السعودي

وإذا كانت جُ ّل التنظيرات االقتصادية

الصناعة يُ شكل قصة نجاح استثنائية

العالمية.

المستدامة ،كما تسعدني جهود شركة البحر

التقنية وذلك لمناقشة التطورات

ً
جزءا من منظومة متكاملة في
تكون

والتصميم الدكتورة سمية السليمان ،بجميع

وطالبات الجامعات السعودية اإلبداعية،

ومستقبل التعليم والصحة وغيرها

من مشاركة مكثفة من قبل كبريات

يعد أهم حدث تقني واقعي خالل

المشاركات المرشحة للتصفيات النهائية

متحدثا في الذكاء االصطناعي

والمدن الذكية وتكنولوجيا المال
من القضايا ذات العالقة بالعالم

على مستوى العالم.

وأشادت الرئيسة التنفيذية لهيئة العمارة

االستثمار في التكنولوجيا و350

الشركات المتخصصة وخبراء هذه
لدولة اإلمارات في رشاد اإلدارة

العام  2020في مقدمة المعارض

وقدرتها على السبق االبتكاري الذي

وفي المعايير الرقمية التي تعتمدها

المستدام .لم يكن النمو المتواصل

يجعلها حاضرة وحاضنة حقيقية للنمو

في حجم الصفقات المبرمة خالل

ً
ً
بيانيا للنمو المتصل،
خطا
في أن يصنع

الدورات الماضية من جيتكس

المشاركين في هذه التظاهرة،
ً
مضافا إليها حجم الصفقات التي يتم

التنظيمية لهذه التظاهرة العالمية،

في تنويع الفعاليات المصاحبة

وتظهر أرقام الدورة األربعين ،والتي

القضايا الخاصة بعالم التقنية من

تحظى بدعم القيادة كما هي العادة،
مشاركة 1200شركة من  60دولة

و تعرض أحدث منتجات التقنية

بمشاركة  200من أهم شركات

أمرا مستغربا فقد أجادت اللجان

للمعرض ،لتشمل مناقشة جميع

قبل الخبراء وبمشاركة أبناء اإلمارات
ممن يزهون بأنهم حققوا حلم

المغفور له الوالد المؤسس الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان.
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األخبار

أمريكا تضيف شركات صينية كبرى
إلى قائمة سوداء

أضافت إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،المؤسسة

الدولية لتصنيع أشباه الموصالت إس.إم.ي.سي الصينية

العمالقة المنتجة للرقائق ،وشركة النفط سينوك إلى قائمة

سوداء بالشركات التي تزعم أنها تابعة للجيش الصيني،
في خطوة تزيد على األرجح التوتر مع بكين قبل تولي

الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة .وصنفت وزارة الدفاع

إجماال على أنها مملوكة أو خاضعة
األمريكية أربع شركات
ً

ابو ظبي تطلق ائتالف االمل لتوفير
حلول لوجستية للقاحات كوفيد19-
ً
دعما للجهود العالمية
أطلقت أبوظبي ائتالف األمل

في توزيع لقاحات فيروس كوفيد 19-لجميع أنحاء

العالم ،وذلك بالتزامن مع االرتفاع المتوقع في الطلب

لسيطرة الجيش الصيني ،بما فيها الصين لتكنولوجيا اإلنشاء

على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات،

السوداء إلى  .35واإلدراج على القائمة لم يكن يستتبعه أي

الطرق والمواصالت والموانئ والمطارات التي تتميز بها.
ً
ً
وعالميا،
محليا
يقدم االئتالف الذي يضم جهات رائدة
ّ

و مؤسسة الصين الدولية لالستشارات الهندسية .وبهذا

اإلجراء يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة على القائمة

عقوبات في البداية ،إال أن أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في

اآلونة األخيرة سيمنع المستثمرين األمريكيين من شراء أسهم
بتلك الشركات بدءا من موعد الحق في العام القادم.

األمر الذي يعزز مكانة اإلمارة كمركز لوجستي عالمي
ً
مستفيدة من موقعها الجغرافي اإلستراتيجي وشبكة

حلوال متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية
ً

نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب ،باإلضافة
بشكل فاعل
إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة
ٍ

في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويأتي إطالق االئتالف في أعقاب نجاح االتحاد للشحن
واالتالف بنقل خمسة ماليين لقاح خالل شهر نوفمبر

بإشراف دائرة الصحة أبوظبي والتي تقود ائتالف األمل،
حيث ستشرف على امتثاله التنظيمي وسلسلة خبراته

ألمانيا تقدم
 77.5مليون يورو لألردن
وقعت الحكومة األردنية وبنك اإلعمار األلماني اتفاقيتين

لمنحتين ممولتين من ألمانيا لألردن بمبلغ إجمالي قدره 77.5

كال من
الكاملة والجوانب العلمية .ويضم االئتالف ً
االتحاد للشحن وموانئ أبوظبي وشركة رافد ،الشركة

الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها القابضة
ً
مقرا لها ،باإلضافة
 ADQوالتي تتخذ من أبوظبي
وتطور الشركة
إلى شركة سكاي سيل السويسرية.
ّ
السويسرية الحائزة على جوائز مرموقة ،حاويات لوجستية

من الجيل التالي مخصصة لقطاع األدوية ،حيث يمكن

مليون يورو ،وتتضمن االتفاقية األولى تقديم منحة طارئة بقيمة

ضبط درجة حرارتها ومراقبتها عن بعد ،وستتعاون مع

من الفقر الناتج عن أزمة فيروس كورونا المستجد ،فيما تتضمن

أبوظبي.

رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال الالجئين السوريين على

الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة لتحسين عروضه

 50مليون يورو ،تهدف إلى دعم الحماية االجتماعية والوقاية

االتفاقية الثانية منحة قدرها  27.5مليون يورو لتمويل مشروع

التعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي.
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االئتالف عبر إنشاء مركز إقليمي للخدمات والتصنيع في

ً
أيضا إلى عقد شراكات جديدة مع
وسيسعى االئتالف
وحلوله المبتكرة فيما يصب في مصلحة البشرية.

أسواق

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

خدمات التوصيل في نفس اليوم مجال

التركيز التالي في قطاع الخدمات اللوجستية

للتجارة اإللكترونية ،وأنا على ثقة من قدرة

 Quiqupعلى اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق هذا

النموذج على أكمل وجه».

كشفت  Quiqupعن استمرار نمو عملياتها

بوتيرة سريعة في اإلمارات العربية المتحدة.

ً
حاليا مع أكثر من  800عالمة
وبجانب تعاونها
تجارية ،حققت الشركة نتائج إيجابية على

مدى الفترات ربع السنوية السابقة ،ما ساعد
في تسريع تطورها ومضاعفة حجم أعمالها

خالل عام  .2020وتؤكد  Quiqupأن خدمات
ً
تطورا
التوصيل السريع أصبحت اليوم أكثر
في ضوء تزايد التنمية الحضرية في المدن،

 Quiqupتجمع  5.5ماليين دوالر

في جولة تمويلية جديدة قادتها Delivery Hero

أكثر سرعة وكفاءة باالعتماد على شبكتها

من شركات التوصيل الشريكة االحترافية

والنشطة على مستوى القطاع.
ً
وتعليقا على اإلنجازات األخيرة للشركة ،قال
باسل الكوسا ،الرئيس التنفيذي والشريك

وفي تعليقه على منصبه الجديد ،قال كمال:

المؤسس في « :Quiqupحرصنا خالل أزمة

توظف أحدث التقنيات إلنشاء بنية تحتية

على مستوى قطاع التجارة اإللكترونية
وخدمات التوصيل السريع ،كما تتبنّ ى نموذج

تنويع محفظتنا لتشمل قطاعات جديدة مثل

جديدة بقيمة  5.5ماليين دوالر بقيادة

ً
كليا في المنطقة .وتمثل
ومعايير القطاع

وخدمة المزيد من الشركات واألعمال

بخدمات التوصيل في نفس اليوم والتي
المركزية لوجستية متكاملة ومدعومة
بالذكاء االصطناعي ،عن جولة تمويل

شركة خدمات التوصيل العالمية دليفري

«تساهم  Quiqupفي إحداث نقلة نوعية

عمل فريد ومبتكر سيغير بالشك مالمح

كوفيد 19-على تحويل التحديات إلى فرص
ً
سريعا عبر
قيّ مة؛ حيث استطعنا التوسع

شركات األدوية والمستلزمات الصيدالنية،

المتخصصة بمنتجات البقالة .وساعدتنا هذه

هيرو ،وبدعم من مساهميها االستراتيجيين

التطورات اإليجابية على التعاون مع المزيد

وترانسميد .وستوظف  Quiqupرأس المال

زيادة أنشطتنا االستثمارية».
أضاف الكوسا« :لطالما شكّ ل فريقنا عنصراً
ً
أساسيا في نجاحنا خالل الفترات الماضية.

االستفادة من أفضل خدمات التوصيل

ونظام قابل للتطوير للتعامل مع التزايد الحاد
ً
ً
عميقا
التزاما
في حجم الطلبات ،أظهر فريقنا

من العمالء الجدد ،مما شجعنا بدوره على

وهم شركة سيدار موندي وجوبي كابيتال

الجديد في توسيع بنيتها التحتية المتكاملة

للخدمات اللوجستية المدعمة بالذكاء

وإضافة إلى اعتمادنا على تقنيات حديثة

االصطناعي ،والتي تضمن لجميع الشركات

السريع لعمالئها ،في إطار سعيها الدائم إلى

بتقديم كل سبل الدعم الممكنة .وخالل

تقديم أسرع خدمات التوصيل في السوق

األزمة األخيرة التي أجبرت متاجر التجزئة على

على اإلطالق.

ً
وتوازيا مع هذه الخطوة ،كشفت Quiqup

عن تعيين إياد كمال ،أحد أهم خبراء الخدمات

اإلغالق ودفعت الناس للبقاء في منازلهم
ً
مؤقتا ،حرص فريقنا على تكريس كل وقته

شركة أرامكس ،كمستشار استراتيجي في

السهولة إلى األدوية األساسية واألطعمة

اللوجستية ومدير العمليات السابق في

خطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بتحقيق
رؤيتها وطموحاتها اإلقليمية.
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وجهده لتمكين المجتمع من الوصول بمنتهى

باسل الكوسا،
الرئيس التنفيذي والشريك
المؤسس في Quiqup

وسائر المنتجات التي ترسم البسمة على

وجوه الناس».

الصور © Quiqup

أعلنت

 ،Quiqupالشركة المتخصصة

وستلتزم الشركة بتقديم خدمات توصيل

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

شئون ريادية

شركة يونيكورن مستقلة في المنطقة.

وكل وظيفة من وظائفنا الرئيسية الخمس
(رئيس الشركة  -رئيس الموارد البشرية

 -رئيس التحول واالستراتيجية  -الرئيس

التنفيذي التجاري  -الرئيس التنفيذي

المالي) قدم أصحابها من شركات عالمية

رائدة ،حيث جلب هؤالء معهم ثروة من

الخبرات والمعرفة على امتداد القطاعات

ً
ً
شخصيا في
ونظرا لكوني عملت
واإلدارات.
ً
شاهدا على
 Googleو  ،Facebookكنت

طريقة التفكير والثقافة التي اعتمدتها هذه
الشركات العالمية لضمان اتساق عملياتها
وموظفيها وتحقيق هدف موحد.

تمتلك الشركات القائمة هيكليات صارمة،
تضمن أقل األخطاء ،ولكنها في نفس

الوقت تحد من القدرة على اإلبداع .لقد
مضى عشرة أشهر منذ انضمامي إلى

 Property Finderوكل يوم من هذه األيام

كان مغامرة شيقة .الشركات والمؤسسات
بأنظمتها الواضحة لها امتيازاتها الخاصة،

اعتماد نماذج عالمية قائمة تنسجم مع

أهدافها .نصيحتي لرواد األعمال الشباب

الذين يريدون في نهاية األمر النمو والتحول

إلى شركة يونيكورن ،أن يتأكدوا من صالحية
ً
منتجا او خدمة
نموذج أعمالهم ،ويجدوا
متخصصة تفرقهم عن غيرهم .وإذا كنت

أريد أن أحدد نصيحتي بطرق النجاح الثالثة،

فهي كالتالي:

حسب التعريف ،شركة اليونيكورن
هي شركة ناشئة تخطت قيمتها مليار
دوالر أمريكي .برأيي ،إن تعريف شركة
اليونيكورن يعني أكثر من قيمة الشركة،
ألنه يشمل طريقة تفكير الشركة،
موظفيها ،ثقافتها ،عملياتها ،وكيفية
تحسين واستخدام بياناتها.

ولكن ألنني وصلت إلى القمة في مسيرتي
ً
متشوقا لالنضمام إلى
المهنية ،كنت

 .1اعتماد ومحاكاة نموذج عالمي
ناجح لينسجم مع الطلب اإلقليمي

هدفك توظيف قادة وموجهين وموظفين

بنقل الشركة إلى آفاق جديدة للنمو .تشجع

و  ،Property Finderالتي وجدت فجوة

بداية مسيرتهم المهنية .فالقوة التي

شركة ناشئة محلية ،والمساهمة بخبراتي

ً
قصصا مثل  Careemو Souq
تفقد

ً
وأخيرا هناك المهارة ،فيجب أن يكون

راغبين بتحقيق إنجازات ،حتى لو كانوا في

مخاطر مدروسة وامتالك قراراتهم بالكامل.

ً
نموذجا
ومشكلة في السوق ،واستحدثت
ً
ً
معروفا لحل هذه المشكلة والفجوة.
عالميا

تمتلك فكرة مدعومة ببيانات للنجاح ،فإنك

ً
ً
تحديا
محددا يلبي
حال
 .2راقب
ّ
وطور ً
ً
وطنيا.

وفي نهاية األمر ،نجاح الشركة يعتمد على

الفكرة.

حيث تم تصميم حل في النقل لتسهيل

فريقك يشاركك نفس الرغبة والطموح

المشاريع الناشئة الموظفين على اتخاذ

نشجع فريقنا على تطوير االستراتيجيات

واالستفادة من كامل قدراتهم .وإذا كنت

بال شك قد تحظى بمسؤولية تطبيق هذه

وعلى المستوى التنفيذي اإلداري في هذه
الشركات ،من السهل تطبيق القرارات

اليومية دون الحاجة إلى مستويات مختلفة

من الموافقات .عندما انضممت للشركة،

كنا نتبع عقلية مؤسسية ،وهدفي األول
كان تحويل هذه العقلية إلى عقلية

المشاريع الناشئة ،حيث يمكن الوصول ألي

كان ،وتكون أبوابنا مفتوحة وعلى استعداد
ً
جميعا لسماع كل األفكار .كل موظف
مهم ،وكل آرائنا يجب أن تكون مسموعة.

وعندما بدأنا مسار النمو ،بدأت عملياتنا

سهلة وسلسة أكثر من أي وقت مضى.
تتمتع المشاريع الناشئة اإلقليمية بميزة

يمكن هنا النظر إلى مثال  Swvlفي مصر،

وتبسيط التنقل داخل المدن من خالل شبكة

من خطوط الحافالت.

تدفع الشركة إلى النجاح تكمن في الطاقة
وطريقة تصرف كل فرد .قم بجلب هذه
ً
معا،
العقول وضعها في غرفة واحدة

وستخلق عندها خلية نحل داخل شركتك.
قواها العاملة ،لذا حاول التأكد من أن
بتحقيق النجاح.

ً
منتجا يساهم في تذليل
طور
ّ .3
التحديات العالمية.

من المهم إدراك أهمية البيانات واألبحاث،
التي لوالهما لما وصلت الشركات مثل

 Googleو  Facebookو  YouTubeلما

وصلت إليه اليوم .البيانات تشكل العمود

الفقري لكل شركة ،حيث تسمح لها بتوقع

أنماط وتطوير منتجات وخدمات ،يتم
ً
خصيصا لمواءمتها مع احتياجات
تصميمها
العمالء.

آري كيسيسوقلو هو رئيس Property Finder
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الوصول إلى حالة

« يونيكورن »

ال يتعلق األمر بقيمة الشركة فقط
ال

شك أن الشرق األوسط

ودولة اإلمارات بشكل خاص،
يعتبران وجهة خصبة ومالئمة

ومع وجود شركتي يونيكورن

ولدتا في اإلمارات وهما Souq

بقلم آري كيسيسوقلو

هذا البلد مكانته كمركز للفرص
المهنية الجديدة ونقطة جذب
ألبرز المواهب العالمية .وقد

خلقت دولة اإلمارات بيئة مثالية

ومحفزة للمشاريع الناشئة ،حيث

تنوعت المزايا من تأشيرات

طويلة إلى حاضنات للمشاريع

وكيفية تحسين واستخدام بياناتها

الناشئة إلى خفض أبو ظبي

الشركات الناشئة عملياتها باتجاه

التقنية باإلضافة إلى عدد من

شركة يونيكورن .الوصول إلى

نجح عدد من العالمات التجارية

وخبراتها ،حيث يجب أن توحد

لتراخيص المشاريع الناشئة

و  ،Careemفإن ذلك قد فتح
ً
أبوابا واسعة أمام رواد أعمال

هدف وحيد :وهو التحول إلى

وتمتلك هذه األسواق إمكانات

الحالية لالنضمام إلى هذه الرحلة،

هذه المرتبة يعتبر مصدر فخر ألي

في الوصول إلى مرتبة شركات

بوجود مجموعة ثرية من أصحاب

الجديدة واالبتكارات التقنية.

منظور أوسع ،وإطالق سلسلة
ً
أيضا
من التفاعالت التي تؤثر

الشركات العالمية المعروفة،

إال أن ما تفتقده البالد هو

على نقل بيئة المشاريع الناشئة

ما هي شركة اليونيكورن

النجاح مرتبط مباشرة بالتحول

يونيكورن بشكل مستقل من

وحسب  ،MAGNiTTفإن بيئة

ناشئة تخطت قيمتها مليار

ازداد عدد شركات اليونيكورن

الالعبين الكبار ،وهو أحد أهداف

إلطالق الشركات الناشئة

الجديدة ورواد األعمال الجدد.
كبيرة للنمو تدعمها سياسات
ومبادرات حكومية ،وتتميز

المهارات واإلبداع القادرين

بالمنطقة إلى آفاق جديدة.

المشاريع الناشئة في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شباب وغيرهم من الشركات

مما يجعل دولة اإلمارات مؤهلة
ً
ً
ذهبيا للمشاريع
منجما
لتكون

على االقتصاد الوطني.

حسب التعريف ،هي شركة

إلى شركة يونيكورن ،وكلما

دوالر أمريكي .برأيي ،فإن

التي تظهر في بلد ما ،ازدادت

تعريف شركة اليونيكورن يعني

ً
ً
كبيرا وصل إلى 188
نموا
سجلت

أكثر من قيمة الشركة ،ألنه

التمويالت في العام .2020

وموظفيها وثقافتها وعملياتها

مليون دوالر أمريكي في إجمالي

شركة ،ولكن يؤدي ذلك على

يشمل طريقة تفكير الشركة
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جاذبية هذه البلد بالنسبة لرواد
أعمال جدد ومستثمرين .ومع

إطالق المزيد من الشركات

الناشئة وتحقيقها للنجاح ،يرسخ

برامج الدعم والتمويل .وبينما

اليونيكورن من خالل عدد من

شركات تتطور إلى شركات

دون االستحواذ عليها من قبل

شركتي .Property Finder

إننا ماضون على طريق االبتكار

التكنولوجي ،وفي العام 2020
استقبلنا بترحاب فريق قيادة

جديد لتسريع رحلتنا لنصبح أول

طالل العجمي | المؤسس ورئيس شركة VI Markets

طالل العجمي
اإللهام والريادة/

المؤسس ورئيس شركة  VI Marketsنموذج مثالي لرائد األعمال الذي
استثمر في االتجاه الجديد لقطاعات أساسية مثل أسواق المال والتجارة
االلكترونية وعالم المعرفة بمجاالته المختلفة .أطلق العديد من المبادرات
مثاال للريادي ،ليس
االجتماعية التي ساعدت على تمكين المرأة ،فكان
ً
فقط في ابتكار أدوات استثمار فريدة ،بل أيضا في مساندة المجتمعات
التي يعمل من خاللها عبر التدريب على استخدام منصات التداول
االحترافية وفتح أفاق استثمار غير تقليدية.
ً
سريعا في عالم الشركات العالمية بعد تخرجه ،فاكتسب خبرات مكنته من
انخرط طالل العجمي
ابتكار طريقه الخاص في عالم ريادة االعمال .وعلى الرغم من أن عالم التداول عالم معقد يحتاج
إلى خبرات ،وهو سوق يخضع لتنافسية شديدة ،إال أن شركته  VI Marketsاستطاعت الثبات
والتميز في هذا المجال؛ انجازاته في العديد من المجاالت اكسبته شهرة واسعة فاختير ليكون أحد
ً
إلهاما للشباب الذين يتطلعون إلى الريادة والتفوق.
أهم الرجال األكثر
في هذا الحوار ،يتحدث طالل العجمي عن حياته ومسيرة أعماله ورسالته في الحياة>>> :
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قادة

«النجاح يقاس باألرقام،
وما يميزنا أن عدد المتداولين في
شركتنا يتعدى اآلالف .وثباتنا
في هذا المجال معتمد على ثقة
المتداولين في ما نقدمه».
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في عام  2010أسست شركتك
الخاصة  VI Marketsالتي
أصبحت بعد فترة بسيطة واحدة
من أبرز الشركات في عالم
التجارة في الشرق االوسط،
حدثنا عن أهم خطوة قمت
ً
منعطفا في عالم
بها وشكلت
نجاحك؟
أهم خطوة قمنا بها هي توقيع

اتفاقية بين شركتنا والشركة

العالمية ONE FINANCIAL

في عام  2012-2013لنصبح

الممثل والشريك في الشرق

األوسط لهم .كنا دائما نطمح

في  VI Marketsبمثل هذة

الشراكة و كانت مبادرة ONE

 FINANCIALSبداية عالقة

متينة وناجحة إلى اليوم وهذه
اهم خطوة عززت نجاحنا،

واليوم أنا أشغل منصب

عضو مجلس إدارة في ONE
.FINANCIAL

دوما
تحب عملك وتطمح ً
لتكون األول في كل شيء تقوم
به .أنت طموح ومغامر ناجح.
هل هذه هي خلطة الريادي
الناجح؟
أكيد أحب عملي ،فأنا أعمل

أكثر من  17ساعة في اليوم.

ال أحب وضع ترتيب معين لألمور

التي أقوم بها وأعشق التنافس،
وبرأيي ال يوجد نجاح من دون

منافسة قوية .في السابق

كانت المنافسة قوية جدا في

هذا المجال وهو ما جعلني أتعلم

ً
إلهاما
كنت أحد الرجال األكثر
في العام  ،2018في رأيك ما
هي العوامل التي جعلتك تصل
إلى هذه المرتبة المشرفة؟

عالم األسواق اليوم يتطلب

حدود له وبالنسبة لي أي رجل

وأعيش يومي .اجيد التأقلم مع

على التأقلم والمرونة -بعكس

وأثابر ألصل للقمة ،ولكن في

الوقت الحالي أفتقر للمنافسة.
ً
ً
كبيرا؛ مع الخبرة
مغامرا
كنت
أصبحت أغامر بحذر .طموحي ال

الصور © VI Markets

«عالم المال واألسواق جذبني
ألنه يشبه شخصيتي بحيث ال يوجد
قيود وال حدود للربح».

ريادي البد من أن يثق بقدراته
ليصل إلى القمة.

أنا إنسان بسيط بطبيعتي،

الظروف المحيطة إن كانت جيدة

ام غير جيدة ،وأنا مرن إلى أبعد

الحدود ،وأجد هذه االستراتيجية

فعالة بتعاملي مع السوق أيضا.
من رواد األعمال الثقة والقدرة
الشركات الكبرى التي تركز على
البيروقراطية.

كيف يمكننا النجاح كمستثمرين
في مجاهل أسواق المال
وتفاصيلها المعقدة؟
أسواق المال هي من أهم

أدوات االستثمار بالعالم وأكثرها
مخاطرة ،وبالمقابل أكثرها ً
ربحا.

ويجب أن تتوفر عوامل كثيرة>>> ،
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قادة

«ال يوجد نجاح من دون
منافسة قوية».
حدثنا عن بداياتك وكيف اثرت دراست على
اختيار طريقك وانت خريج في تكنولوجيا
المعلومات؟
بدايتي في هذا المجال كانت صدفة ،لم
يكن عندي أي فكرة عن عالم األسواق

ً
إعالنا عن
والمال في ذلك الوقت ولكن

كفيال ان يشد
التداول خلف الجامعة كان
ً
انتباهي ،ويجعلني اهتم واقرأ وأتعلم

أكثر عن التداول; ومازلت أذكر هذا اليوم

والمشاريع الصغيرة التي كنت أديرها مع
قدرتي على إنجاح أي مشروع .ولكن كنت

من خالل توفير دورات وورش لتعليم

ضخمة ذات مردود عال وبال حدود ،وكنت

وعبر اإلنترنت .فقد تعاقدنا مع جامعات

ً
ً
تاجرا،
دائما أن أكون
كان طموحي

اخواني كانت بالنسبة لي تحدي الثبات

أطمح لما هو اكبر وأسعى إلى مشاريع

األهل واألصدقاء ألني أسعى إلى صنع
دراستي كان لدي بضع مشاريع صغيرة

إليه السوق و توفيره؛ فبعد الخبرة التي

فهمت أن السوق يفتقر إلى التوعية

عليها في شركتنا .ونحن نعزز هذا المفهوم
وتمكين عمالئنا بهذا المجال بشكل يومي

أرى أن لهذه التجارت الصغيرة سقف معين

لتعزيز هذا المنهج والفكر ،من أهمها

جذبني ألنه يشبه شخصيتي بحيث ال يوجد

وخارج الكويت.

التكنولوجيا.

فرص من أي مشروع أدرته -وبالفعل خالل

أهم صفة للتميز هي معرفة ما يفتقر

والتعليم وهذا كان ومازال أهم نقطة نركز

قيود و ال حدود للربح.

كنت اسمع جملة «أنت مشروع تاجر» من

بالنيابة عنهم وهذا المفهوم خاطئ برأي.

اكتسبتها من الشركات التي عملت فيها،

وبالتحديد في سنتي الجامعية األولى في

حازت التجارة على شغفي منذ الصغر ودائما

المجال يلجأون إلى شركات تقوم بالتداول

ما هو األمر األهم الذي أثر في اختيارك
لمشروعك التجاري؟

ال يرضي طموحي .عالم المال واألسواق

والية بنسلفينيا ،حيث كنت أدرس علوم

الكافي لتمكينهم من إدارة أموالهم

بشكل صحيح .ومعظم المهتمين في هذا

عالم التداول عالم معقد ويحتاج إلى
خبرات وهو سوق يخضع لتنافسية
شديدة ،كيف استطعت الثبات والتميز
في هذا المجال؟

جامعة االسكندريه العريقة ،وغيرها داخل

في النهاية ،النجاح يقاس باألرقام وما
يميزنا أن عدد المتداولين في شركتنا

يتعدى اآلالف .وثباتنا في هذا المجال

معتمد على ثقة المتداولين في ما نقدمه

ونحن عززنا هذا المفهوم من خالل سعينا
وراء اعتمادنا من قبل رقابة الـ FCA

أدرتها مع اخواني في الكويت وكان لها

نعم ،هو معقد ويحتاج إلى خبرات ،واألهم

(هيئة مراقبة اإلجراءات المالية البريطانية)،

بعد تخرجي ،كانت الوظيفة في شركة

إلى تدريب وتعليم ،ويجب نشر الوعي

هذا المجال.

مردود مالي ال بأس به.

البترول مفروضة علي من أبي ،ولكنني لم
أجد نفسي في هذا المجال ،فعملت في

عدة شركات متخصصة باالستثمار براتب

أقل ألكسب الخبرة الكافية في التداول؛
فالحظت أن السوق ينقصه التوعية

والتعليم ،وبالمقابل رأيت أن هذا المجال

هو ما يناسب شخصيتي وطموحاتي .وهذا

انعكس على أدائي إيجابيا ،حيث طلب مني
ً
ً
مرموقا في عمر صغير
منصبا
أن أتراس

ً
جدا في احدى الشركات .كنت انذاك ال
أرى نفسي في منصب إداراي ،وبعدها

أتتني فكرة العمل الحر ،فطموحي كان أكبر

من الوظيفة .وبالفعل بدأت العمل الحر

بانشاء شركة وساطة برأس مال متواضع
وفي مكتب متواضع مع أربع أشخاص.

ومع المثابرة والجهد ،اصبحت VI Markets

اليوم من أهم شركات الوساطة المالية
في المنطقة.
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من ذلك أن الناس التي تريد التداول تحتاج

وهي من أعلى الرقابات مستوى في

vimarkets.me
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«معظم قصص النجاح
العالمية في التداول
تعود أكثرها للمرأة.
وأظن اننا اول شركة دعمت
هذا المنهج وطورته
لتمكين المرأة العربية».
اونالين .سيتضرر السفر ،وستصبح

الشركات أكثر مرونة للتغير والتأقلم مع

األوضاع اآلتية .أغلب الشركات سوف
تدفع رواتب أقل.

هل ستتغير تجارة التجزئة وأنماط عملها
بعد مرحلة كورونا ،بعد تجربة التسويق
اإللكتروني اإلجبارية هذا العام؟

مصائب قوم عند قوم فوائد ،شركات
التجزئة االكترونية مثل Alibaba

و  Amazonوغيرها استفادت كثيرا

من االغالق الذي حصل بسبب كورونا،
اما الشركات الثانية التي عتمدت على

مقرها للبيع قد تضررت كثيرا .وال اعتقد
ان كل الشركات ستعمل اونالين ألن

التكلفة عالية جدا ومعظم الشركات

ال تملك هذة المرونة ولكن مع رجوع

الحياة الطبيعية سنرى منعطف كبير
وستنتعش شركات التجزئة اكثر.

كان هذا العام نعمة لبعض الشركات
مثل  Amazonوبعض شركات التجارة
اإللكترونية ،برأيك من هم الفائزون
ومن هم الخاسرون هذا العام من
الشركات؟

في وقت كورونا ،كثير من الشركات
التي اعتمدت stay home companies
أغلبها كانت من الفائيزين مثل معظم
شركات التكنولوجيا؛ اما على الصعيد
الثاني ،شركات الطاقة والنفط
والمعامل والطيران والبنوك كانت
كلها من الخاسيرين .ولكن كل هذه
المقايس ستتغير مع رجوع الحياة الى
طبيعتها بعد طرح اللقاح.

الخالصة التنفيذية

برأس مال متواضع والمنافسة في
هذا المجال ال ترحم .وكنت على حذر
ً
قويا،
شديد وأنا أبني أساس
وبالفعل في  2014و 2015أصبحت
اسم موثوق وشخص معروف في
مجال التداول.

لنشر الوعي في الخليج والشرق
ً
كبيرا.
األوسط و القت صدى
كانت بدايتي على وسائل التواصل
االجتماعي على تطبيق تويتر في عام
 2013حيث كنت اغرد عن مواضيع
كثيرة تهم المتداولين وغيرهم،
والسبب الذي ساهم في نجاحي هو
أنني كنت أسعى لتبسيط مبادئ
التداول لتصل للجميع بالطريقة
الصحيحة ،وهذا ما لفت انتباه الكثير
من الشباب.

حياة العمل ليس لها وقت معين
وتأسيس أي شركة يحتاج إلى وقت
وجهد كبير للثبات والصمود ،بحيث
ً
تحديا
شكلت األربع سنين األولى
ً
كبيرا لي ،ألن بدايتي كانت بسيطة،

كنت أسعى بتوظيف وسائل
التواصل االجتماعي لنشر الوعي
وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى
بعض من المتداولين .لهذا السبب
قمت بعمل ورشة بإسم الزبدة،
وهي كانت ملخص عن عالم التداول

خلطة النجاح هي  5%فكرة و95%
عمل وجهد وتعلم ومثابرة .كثير من
الشباب اليوم يركزون على الفكرة
(كميزة لنجاح العمل) في أي مشروع
يحضرون له من دون تطويرها والعمل
النجاحها ،لهذ السبب الكثير ال يستمر.
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قادة

أهمها التعلم وفهم عالم األسواق ،قبل
دخول المستثمر في أي صفقة .فإذا قرر

أحد المستثمرين شراء أسهم في شركة

معينة يجب عليه دراسة األحوال المادية

للشركة ومتابعة أخبارها ومتابعة التحاليل

ً
ملما بكل صغيرة وكبيرة ويقرر على
ليصبح

أساس خلفية جيدة ألنه سيملك جزء من
هذه الشركة.

ً
مفتونا بالتجارة .لقد
«أعتقد أنني ولدت
كنت متحمسا لعالم المال واألعمال منذ
طفولتي .أعتقد أن كل ما قدمته ،مثل
التعليم والتوعية والمبادرات ،كلها تمثل
الدعم الرئيسي لي ولما أحرزته من نجاح”.
هل كان النجاح في عالم األعمال موهبة
ولدت معك؟
ال أظن أن الموهبة هي ما تصنع النجاح

فقط ،بل التعليم والمثابرة هما األهم.

اؤمن بأن ما تصرفه على التعليم سوف

إن كان من خالل دوراتنا أو مشاريعنا الخيرية

كنت من أبرز من تبنوا تمكين المرأة
وأسست مؤسسة خاصة لهذا األمر؛
كيف جاءت الفكرة وكيف ترى دور
المراة في المجتمع؟

وبيوت للمحتاجين في اندونسيا والهند تحت

أن المرأة العربية باألخص تهتم بمجال

يرجع إليك ،ولطالما كان هذا منهجي في

الحياة .التوعية والتعليم والمبادارات هما

اسلوب حياة وفكر ،وهذا ما نسعى لنشره،
التي تحث على العلم من خالل بناء مدارس
رعاية .VI Markets

«أكبر خطأ هو االعتماد على التمويل الخارجي
وبذل جهد كبير للوصول للمستثمرين ،يجب العمل
على نجاح الشركة أوال».

اكتشفت من خالل السنين التي مضت

التداول ،ولكن بطبيعتها الخجولة ال

تحب ان تشارك وال تبادر في الدورات
والورش ،ومن هنا أتتني فكرة ياسمين
لتمكين المرأة ،وتوعيتها في هذا
المجال من خالل تدريبها على أيدي
مدربات متخصصات في عالم التداول،
ً
نجاحا وشعبية
وحققت هذه المبادرة
كبيرة في الكويت والخليج العربي.
معظم قصص النجاح العالمية في
التداول تعود أكثرها للمرأة ،وأظن اننا
اول شركة دعمت هذا المنهج وطورته
لتمكين المرأة العربية.

مثاال للصعوبات
أصبحت 2020
ً
وفرض واقع كارثي لعالم األعمال ،في
رأيك كيف ستؤثر جائحة كوفيد19-
على نمط األعمال في العالم؟
التعافي من جائحة كوفيد 19-ال بد ان

يأخذ وقت ،ولكن اخبار فاعلية اللقاح

واعتماده في االسواق سيعمل على

تسريع عجلة التاعفي االقتصادي.

االعمال في العالم ستتغير ،سيتجهون
إلى العمل في البيت أكثر واالستغناء

عن المكاتب ،وسيكون دور التكنولوجيا
أعلى بحيث أن كل األعمال ستصبح
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ثقافة

برزت قيادات نسائية في
مواجهة أزمة كوفيد .19-حيث
احتفى العالم بثبات وقوة
ومواقف عدد من الرئيسات
(مثل نيوزيالندا وألمانيا
وأيسلندا وتايوان وغيرها) في
مواجهة القضايا الصعبة.
كيفية تعامل الشركات مع موظفيها

وعمالئها خالل الوباء ،األمر الذي

في اعتقادي سيؤثر على مكتسبات

العالمات التجارية في المستقبل.

مع ظهور العديد من العالمات التي

تؤكد إمكانية حدوث تحول جذري في
المجتمع ،نأمل أن نرى تسهيالت أكبر

في التبادالت السائدة في العصر

الرقمي ،كما نأمل أن يتجه أصحاب

العمل نحو وضع سياسات جديدة تالئم

الضغوطات اليومية المتزايدة التي

تواجه عالم األعمال .آمل أن القيادات

مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق األوسط
يساهم في تمكين النساء في القطاع البحري
منذ

انطالقه في المنطقة قبل

بينها دور المرأة في الصناعة البحرية؛ حيث

النسائية وما قدمته خالل هذه األزمة

خمس سنوات ،لعب مؤتمر بريك بلك
الشرق األوسط دورً ا بارزً ا في تعزيز

على تقليل الفوارق بين الذكور واإلناث

طويلة.

في الصناعة البحرية ،باعتباره الحدث الرائد

المساعدة في تعزيز وتطوير الصناعة

شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة.

وأكدت صاحبة السمو الملكي ،األميرة

ستحد من التحيز بين الجنسين الذي

ترسخ داخل الشركات والمجتمع لفترة

مشاركة المرأة في المجاالت الرئيسة

يجب أن نبذل جهدنا للتأكد أن الوضع

في دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع

السابق.

ويقام هذا الحدث تحت رعاية وزارة الطاقة

الطبيعي الجديد أفضل بكثير من

والبنية التحتية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،ودعم من موانئ دبي العالمية –

في القطاع ،ألن الخبرات النسائية يمكنها

بشكل كبير.

سارة آل سعود ،مدير تطوير األعمال

البحرية في المنتدى الدولي للنقل البحري

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

إقليم اإلمارات ،الممكن الرائد للتجارة ،التي

والنقل البحري باإلسكندرية وسفير ويستا

وسيشهد الحدث ،الذي يستمر من 9

الغالب على صناعة الشحن والنقل البحري

مجددا.
ستكون الميناء المضيف للحدث
ً
إلى  10فبراير  ،2021مشاركة عدد من

اإلمارات ،قائلة« :يهيمن الرجال في

للمشاريع العمالقة؛ ولكن مع ذلك ،نجح

النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في

العديد من النساء في كسر هذا الحاجز

بلك؛ حيث يستقطب النساء المتميزات

وتساهم النساء من ذوات الخبرة في هذا

الصناعة البحرية ،ضمن مبادرة نساء بريك

مهنيً ا في القطاع ،ويوفر لهن الرعاية في
تحقيق طموحاتهن ،وتمكين المواهب
النسائية المتميزة من النجاح والتقدم

الوظيفي.

يسعى مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق

األوسط منذ انطالقته إلى تسليط الضوء

ماريان سالزمان  -نائب رئيس أول لالتصاالت

يتناول الحدث أمورً ا عديدة من بينها العمل

على الموضوعات الهامة في الصناعة ،من

ودخول المجال واكتساب تقدير كبير،

المجال بتحقيق االزدهار االقتصادي عالميً ا،
من أجل ذلك نحتاج إلى فعاليات مثل بريك
بلك الشرق األوسط ،التي تشكل نقطة
التقاء للنساء لمشاركة تجاربهن المهنية،

وتقديم المشورة لبعضهن البعض ،من أجل

تعزيز إدماج المرأة في القطاع واالستفادة
من قدراتهن».

العالمية في فيليب موريس إنترناشيونال pmi.com
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ذلك المساواة في األجور .نفخر بكوننا

أول شركة متعددة الجنسيات تحصل على

شهادة المساواة في الراتب بين الجنسين

في العام الماضي ،حيث أن المرأة العاملة

مساو للرجل
في شركتنا تحصل على أجر
ٍ
مقابل العمل ذاته .كما هو الحال بالنسبة

للعديد من الشركات ،تدرك فيليب موريس
إنترناشيونال أن المنظومة المتنوعة

والشاملة من شأنها أن تغرس القوة

ً
اعترافا
وتساهم في تمكين االبتكار .لقد نلنا

من قبل معهد صاحب العمل األفضل

العالمي (،)Top Employer Institute

وهي سلطة عالمية في االعتراف بالتميّ ز

بممارسات األفراد .وعلى مدى  5سنوات

حان الوقت
إلعادة تقييم األمور

تأثير أزمة كورونا على المساواة بين الجنسين
بقلم ماريان سالزمان

فرضت

جائحة كورونا تغييرات عديدة
ً
جميعا .وبالنسبة لمن فقد
في حياتنا

أحبائه ،أو الماليين الذين فقدوا وظائفهم
ً
مدمرا للغاية.
وأعمالهم كان األمر

وعلى الرغم من اآلثار السلبية التي خلفتها

متتاليةُ ،منحت فيليب موريس إنترناشيونال
شهادة أفضل صاحب عمل في اإلمارات

و أفضل صاحب عمل على مستوى الشرق
األوسط ،حيث سعينا جاهدين لخلق بيئة

عمل ملهمة ومتنوعة وشاملة لموظفينا
ً
موظفا في دولة اإلمارات) .ومن
(145

خالل هذه الشهادات تؤكد شركة فيليب

موريس إنترناشيونال أنها مكان عمل مجزي
ودائم التطلع لألفضل.

ال بد أن يعترف الجميع بأهمية المساواة

سواء كانت اتجاه النساء أو األقليات وعامة

من الوقوف والتعامل مع الوضع الجديد

الناس بغض النظر عن أي اختالفات .آمل أن

تساهم الدعوات الجماعية للبقاء في المنزل

بتعاطف ،تقارب ،ولطف .وبرزت قيادات

والبقاء إيجابيين في خلق المزيد من التقدير

حيث احتفى العالم بثبات وقوة ومواقف

دائما الدور الحيوي الذي لعبه العاملون

نسائية في مواجهة أزمة كوفيد،19-

لبعضنا البعض بعد الجائحة .وسوف نتذكر

جائحة كورونا ،ال أزال أتساءل عن إمكانية
ً
حافزا إلعادة ترتيب
اعتبار هذه األزمة

عدد من الرئيسات (مثل نيوزيالندا وألمانيا

في مجال الرعاية الصحية وكافة العاملين

ً
ً
حيويا
دورا
القضايا الصعبة; كما لعبت المرأة

وتوقف الحياة لفترات معينة قد وفر فرص

والتطوع والخطوط األمامية في مواجهة

بدال من المسميات الوظيفية.
الوجوه ً
وتمكن قادة األعمال من معرفة موظفيهم

العديد من األمور .رأينا المعاملة الحسنة

هذه األزمة.

قد ال يكون هناك ضمانات تؤكد أن المرأة

مما قدم نظرة أشمل عن حياتهم خارج
ً
أيضا أن يمارس
مكاتبهم .ومن المتوقع

العقالني يتفوق على الخطابات المتعصبة،

هذه األزمة مكانتها وحان الوقت لتعزيز دور

البعض .وقد برز عدد كبير من القادة

وفي شركة فيليب موريس إنترناشيونال،

وتقييم األمور ،حيث أن قرارات اإلغالق
استثنائية إلعادة التفكير وإعادة تقييم
تنتصر على الكراهية ،والعلم والتفكير

والمجتمع يلتف ويتعاطف حول بعضه

في جميع أنحاء العالم من خالل قوتهم

وتعاطفهم وسط الوضع الراهن ،وتمكنوا
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وأيسلندا وتايوان وغيرها) في مواجهة

في مجال الصحة والعلوم والرعاية الصحية

هي قائد أفضل ،ولكنها أكدت في أعقاب

النساء واألقليات في السلطة.

نؤمن أن المساواة بين الجنسين يجب أن
تبدأ من األساسيات ،وبالنسبة لنا يعني

األساسيين .وإثر هذه االزمة ،أصبحنا نرى

وعوالمهم الخاصة (عبر مكالمات الفيديو)

ً
مزيدا من الضغوطات على
المستهلكون
ً
مزيدا من
الشركات والعالمات التجارية لتبني

التنوع واالنصاف بين الجنسين .وقد ال يكون
ً
مفاجئا أن يعيد المستهلك بعد الجائحة النظر
في والئه نحو العالمات التجارية بحسب
تصرفاتهم .وتوجهت أنظار معظمنا نحو
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«تم استلهام بحثي من األجهزة
المساعدة للقلب ،حيث أن هدف
البحث هو تطوير منصة إلكترونية
قائمة على السيليكون تتوافق
مع شكل قلب اإلنسان من أجل
استخدامها في األجهزة المساعدة
للقلب داخل الجسم الحي».
أسرار دمدم
المملكة العربية السعودية

كونك امرأة تنشطين في قطاع يهيمن
ِ

بالخاليا الشمسية وشغفي باإللكترونيات

أنت عليه
عليك الوصول إلى ما ِ
ِ
الصعب

التخصص .لم أكن أدرك أن المملكة العربية

عليه الرجال بشكل عام ،هل كان من
اليوم؟

لطالما كان الرجال يسيطرون تماما على

المجاالت العلمية بشكل عام ،والهندسية

بشكل خاص .اختياري لدراسة الهندسة
الكهربائية وهندسة الحاسبات بمرحلة

مريم طارق خليل الهاشمي

الدقيقة دفعني للمخاطرة والخوض في هذا

اإلمارات العربية المتحدة

السعودية كانت على ضفاف عصر ذهبي

المستدامة لمجتمعنا عن طريق تطوير مواد

«أركز في أبحاثي على تحقيق التنمية

لتمكين المرأة ،حيث أنه في عام  ٢٠١٤بدأت

مسامية جديدة للتطبيقات الناشئة في

العمل والتدريب للمهندسات السعوديات

المواد التحفيزية التي بإمكانها أن تسرّ ع

العديد من الشركات العالمية بفتح مجاالت

وضلت جهود تمكين المرأة السعودية في

التحفيز والفصل .أهتم بشكل خاص بتصميم
تحويل عمليات االستدامة والسماح بحدوثها

البكالوريوس عام  ٢٠١١كان مخاطرة كبيرة،

تزايد مستمر منذ ذلك الوقت .كوني امرأة

مثل تحويل االنبعاثات الضارة والمواد األقل

للنساء بذلك الوقت .لكن فضولي الكبير

عائقا في طريقي بتاتا.

والنفط الخام الثقيل  -إلى مواد كيميائية >>>

حيث أنه لم تكن هناك وظائف هندسية

لم يشكل أي صعوبات عملية لي ولم يكن

قيمة – مثل ثاني أوكسيد الكربون ،النفايات
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وقد حظي البرنامج بدعم من معالي وزيرة

الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في اإلمارات

العربية المتحدة ،سارة بنت يوسف األميري،

للسنة الثانية على التوالي .وهذا ما قالته كل
عالمة حول بحثها الذي حظي بالفوز:

أسرار دمدم

المملكة العربية السعودية

«رقائق السيليكون هي المادة األساسية
ً
استخداما في أكثر من  90%من
األكثر

األجهزة اإللكترونية اليوم .من أهم خصائص
رقائق السيليكون هو قابليتها للكسر بحكم

تكريم عالمات
متميزات

من دول مجلس التعاون الخليجي
 84ألف يورو قيمة المنح لست عالمات خليجيات
ً
تقديرا ألبحاثهن المتميزة في ميادين العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات

واصل

برنامج الشرق األوسط

طبيعتها الزجاجية ،مما يحد من تطوير العديد
من التقنيات الحيوية والتكنولوجية التي

تتطلب ثني رقائق السيليكون ،تمديدها أو

إعادة تشكيلها لتتماشى مع طبيعة األعضاء

البشرية المرنة والقابلة للتمدد.

ً
ً
حديثا لإللكترونيات
مفهوما
يتناول بحثي

المستقبلية ،وهو قدرة المنصات اإللكترونية
القائمة على السيليكون على التمدد واتخاذ

أشكال هندسية مختلفة .تسمح ميزة إعادة

تشكيل رقائق السيليكون هذه بإمكانية

تكيّ ف وامتثال األجهزة اإللكترونية مع
ّ
المعقدة
انحناءات وحركات جسم اإلنسان

دون حدوث أي خلل في خصائصها الكهربائية،
وهي خاصية ضرورية للتقدم العلمي في

مجال اإللكترونيات القابلة لالرتداء واألجهزة
الطبية الحيوية القابلة للزرع.

تم استلهام بحثي من األجهزة المساعدة

للقلب ،حيث أن هدف البحث هو تطوير

منصة إلكترونية قائمة على السيليكون

الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه والباحثات

تتوافق مع شكل قلب اإلنسان من أجل

اليونسكو من أجل المرأة في العلم ،للعام

من الدكتورة لما العبدي (المملكة العربية

داخل الجسم الحي .نحن أول فريق بحثي

خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،تكريم العالمات

والدكتورة مريم طارق خليل الهاشمي

اإلقليمي للباحثات الصاعدات لوريال-

السابع على التوالي ،بالشراكة مع جامعة

العربيات من دول مجلس التعاون الخليجي
ً
تقديرا ألبحاثهن المتميزة في مجاالت علوم
الحياة والكمبيوتر والرياضيات والعلوم

الفيزيائية .وتُ عتبر هذه المبادرة اإلقليمية
ً
جزءا من برنامح لوريال-اليونسكو العالمي
الذي قام بتكريم أكثر من  3400باحثة

ً
عاما.
علمية بارزة منذ انطالقته قبل 22

منح البرنامج هذا العام  6فائزات في فئتي
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من طالب الدكتوراه ،حيث حصلت كل

السعودية) والدكتورة إسراء مرعي (قطر)

استخدامها في األجهزة المساعدة للقلب

يقوم بتصميم وتصنيع منصة إلكترونية قابلة

إلعادة التشكيل على شكل خلية نحل بأضالع

(اإلمارات العربية المتحدة) على منحة تقديرية

متموجة ليتم استخدامها كركيزة لألجهزة

الباحثات العلميات ما بعد الدكتوراه ،في حين

هو من أقرب التصاميم الهندسية الموجودة

السعودية) ودانه ظاهر (اإلمارات العربية

يساهم في تماثل منصات السيليكون مع

بقيمة  20ألف يورو لكل منهن عن فئة

كل من أسرار دمدم (الممكلة العربية
تلقت ٌ

المتحدة) ومينا العاني (اإلمارات العربية

المتحدة) منحة قدرها  8آالف يورو لكل منهن

عن فئة الباحثات من طالب الدكتوراه.

المساعدة للقلب ،حيث أن شكل خلية النحل
في الطبيعة لشكل قلب االنسان مما

تقنيات القلب ويقلل من احتمالية كسر هذه
المنصات نتيجة لتمدد عضلة القلب خالل

عملية النبض».
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في المجاالت العلمية إلنشاء قطاع أكثر
عا .حيث أظهرت الدراسات ،أنّ ه ّ
تنو ً
كلما
ّ

كونك امرأة تنشطين في قطاع يهيمن
ِ

ّ
ّ
منتجا وأثبت جدارة
فعاال و
عنصرا
لكي أكون
ّ

أنت عليه
عليك الوصول إلى ما ِ
ِ
الصعب

علمية عائدة بالنفع على المجتمع.

يتم التوصل
جودة النتائج البحثيّ ة التي ّ

بالرغم من هيمنة الرجال على قطاع البحث

سد الفجوة بين الجنسين
دور النساء عبر ّ

تحسنت
زاد
ّ
التنوع في فريق األبحاثّ ،

التنوع
أن
ّ
إليها .يأتي ذلك نتيجة إدراك ّ
األكبر لوجهات النظر والمقاربات ،يعمل

عليه الرجال بشكل عام ،هل كان من

اليوم؟

العلمي ،فإن دولة األمارات العربية المتحدة
ساندت المرأة في كافة المجاالت العلمية

يؤدي إلى
على إثراء الظروف القائمة ،ما ّ

والعملية إلعطاء الفرصة لالمرأة لالنضمام

رابحة جائزة لوريال  ،2020ستوسع مدى

الحاضر من أهم أسس تطور الحضارات .منذ

القيام بأبحاث ذات جودة أفضل .كوني

تفكيري وتركيزي في البحث المقدم كما

أنها تزيد من فرص الترقي في العمل

كمجال البحوث وأكرر أن العالم بحاجة إلى

العلم ،والعلم بحاجة إلى المرأة ،ألن المرأة

لمضمار البحث العلمي الذي يعد في وقتنا
اختياري لمجال البحث العلمي في الطب

كرست معظم وقتي لتعلم أسس البحث

العلمي وكيفية تطبيقه في الناحية العملية

المرأة و كفاءتها في التوصل إلى ابتكارات

«بحثي يهدف لدراسة إعادة
البرمجة األيضية التي تكتسبها
الخاليا السرطانية في الثدي،
حيث هذه الخاليا تعتمد على
الجلوكوز بشكل كبير لتوفير
الطاقة الالزمة لالنقسام
واالنتشار بغض النظر عن توافر
االوكسيجن أو عدم توافره».

في العلم قادرة على تغيير العالم.

دانة ظاهر

اإلمارات العربية المتحدة

«سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات
ً
انتشارا بين النساء ،وبالرغم من التقدم
الذي يحققه العلم في االكتشاف

المبكر لسرطان الثدي وتوافر العديد من

العالجات المتاحة لهذا النوع من السرطان،
إال أن هنالك حاجة ماسة لتكريس دراسة

أنواع معينة من سرطان الثدي والتي

تمثل األكثر خطورة ومعدل استجابتها

للعالج ً
جدا محدودة .بحثي يهدف لدراسة
إعادة البرمجة األيضية التي تكتسبها

الخاليا السرطانية في الثدي ،حيث هذه

الخاليا تعتمد على الجلوكوز بشكل كبير

لتوفير الطاقة الالزمة لالنقسام واالنتشار

بغض النظر عن توافر االوكسيجن أو عدم

توافره .ومن خالل بحثي أقوم بدراسة
هذه االختالفات بين الخاليا الطبيعية
والخاليا السرطانية لتحديد العوامل

الدافعة والبروتينات المشاركة في تحقيق

هذا االختالف وبالتالي ترسيخ عالج يهاجم
هذه الخاصية لدى الخاليا السرطانية.

باإلضافة لذلك ،يشمل بحثي جمع العالج

الصور © لوريال  /اليونسكو

المهاجم للعملية األيضية مع العالج

المناعي الذي ينشط الجهاز المناعي في

جسم المريض لمهاجمة الخاليا السرطانبة،
وبذلك تحفيز استجابة خاليا سرطان الثدي
للعالج».

دانة ظاهر
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ال يوجد حاليً ا عالج متكامل لمرض التصلب

المتعدد ،وتشمل العالجات الحالية العالجات
المعدلة للمرض .نحن نتحرى عن عقار

هرسبتين في عالج التصلب المتعدد بتجربته
على الفئران المختبرية في وحدة الحيوانات
األليفة في معهد البحوث للطب والعلوم

الصحية في جامعة الشارقة .وافترضنا أن هذا
جيدا لعالج مرضى
الدواء قد يكون مرشحً ا ً

التصلب المتعدد باستخدام طرق عالجية

ً
صعبا للغاية على
جديدة  .ويعتبر هذا المرض

المجتمع ألنه ال يقتصر على المرضى فقط،
ً
أيضا أسرهم الذين يهتموا بهم
بل يشمل
على مدار الساعة بسبب شللهم .ويهدف

مريم طارق خليل الهاشمي

مفيدة في مفاعل واحد ،مما سيساهم

على تعديل هذه المحفزات لكي تكون

في التقليل من التكلفة وتوليد المخلفات.

قادرة على أداء أكثر من خطوة تحويل واحدة.

-ال تعتمد على استخدام مواد إضافية

باهظة الثمن ومضرّ ة بالبيئة -للتحكم في

ّ
محفزات ،ألي تفاعل مطلوب،
على تصميم
ّ
بإمكانها أن تقوم بأداء أفضل من المحفزات

يمكن تحقيق معظم التحويالت المستدامة
ّ
محفز ذات وظيفة واحدة ،نعمل
باستخدام

لما العبدي

طورت مع فريق عملي أساليب جديدة
ّ

بنية المسام للمحفزات والسماح للجزيئات

بالدخول إليها ومغادرتها بسهولة .وألنه ال

والهدف في نهاية المطاف هو القدرة

البحث إلى مساعدة المجتمع العلمي بما

في ذلك علماء المناعة من أجل تطوير طرق

عالجية و/أو وقائية جديدة لمحاربة التصلب

المتعدد .وأشرف على هذا العمل البروفسور
عزام أ .مغازجي».

الموجودة ،أو حتى تنفيذ وظائف ال تستطيع
ّ
المحفزات األخرى القيام بها».

المملكة العربية السعودية

«أبحاثي بشكل عام تحت مظلة الوراثة في
مراحل المبكرة من التكوين الجنيني وكيف

االختالل في هذه الجينات يؤدي الى المرض.
في الوقت الحالي ،أبحاثي تتمحور حول

األمراض الوراثية التي تصيب العين».

مينا العاني

اإلمارات العربية المتحدة

ما الذي ّ
يمثله تواجه النساء اليوم

«بحثي يخص مرض التصلب المتعدد ،مرض

العصبي المركزي .هناك عدة خصائص مرضية

االنتهاء من المرحلة الجامعية؟

ً
عادة أنه السبب
> االلتهاب ،الذي يُ عتقد

القوة الكامنة
تمكين النساء من خالل تعزيز
ّ

> إزالة الميالين ،السمة المميزة لمرض

لذا ،يُ عتبر برنامج من أجل المرأة في العلم
الذي أطلقته مؤسسة لوريال ،مغيّ ًرا لقواعد

رئيسية لمرض التصلب العصبي المتعدد:

الرئيسي لألحداث الرئيسية لتلف أنسجة

الجهاز العصبي المركزي
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«بحثي يخص مرض التصلب المتعدد،
مرض مناعي مدمر بسبب التهاب
في الجهاز العصبي المركزي».
الكثير من التحديات والمعوقات من أجل

مناعي مدمر بسبب التهاب في الجهاز

لما العبدي

مينا العاني

التصلب المتعدد

> فقدان أو تلف محور عصبي

مواصلة شغفهن في مجال العلوم بعد

تركز القيم الجوهرية للوريال على فكرة

إمكاناتهن.
وتشجيعهن لتحقيق
داخلهن
في
ّ
ّ
ّ

يحطم الصور النمطيّ ة التي تقف
اللعبة .فهو ّ
ّ
تطلعات جيل الشباب .كما أنّ ه يدعم
في وجه
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شئون ريادية

بحملة تنظيف شاملة تشمل إعادة

التميز في المجال الرقمي

والتطبيقات التي لم تعد تحتاجها.

في

دائرتك االجتماعية سواء األصدقاء

الخدمات الرقمية تتطلب خمس سنوات في

مع توجه الشركات نحو التأسيس لتواجدها عبر

األشخاص المؤذين في حياتك الذين
ً
إنسانا أفضل.
ال يجعلون منك

اإللكترونية التقليدية التي اضطرت إلى التحول

بشكل سريع ببناء متاجرها اإللكترونية في

أساسيا في التميز ضمن ساحة
عامال
ً
ً

حياتك مفيد ويجب أن يحدث بشكل

تعليمية عبر اإلنترنت ،وأنشأت بعض العيادات

اإلنترنت ألول مرة خالل الوباء سيواصلون

الحقيقية إلى ندوات افتراضية ،وتحولت

تحسين رحلة العميل والتأكد من أنها سلسة

الحديثة ،الطريقة الفعالية للقيام
تنظيم وترتيب هاتفك ،ومسح

األرقام التي لم تعد تستخدمها

نفس الشيء يمكن تطبيقه على

أو العائلة .ال تترد في التخلي عن

تنظيف شامل على كافة مستويات

دوري.

بقلم ميهايال نينا وأليكس جيوردانيسكو

غضون بضعة أشهر فقط حدثت

قفزة استثنائية إلى األمام في مجال تبني

الوضع الطبيعي .قامت مؤسسات التجارة

وقت قياسي ،وتحولت المدارس إلى منصات
مراكز للتطبيب عن بعد ،وتحولت الفعاليات

ً
بعيدا عن
 .6احصل على إجازات
التقنية

تبدو هذه النماذج وكأنها موجودة لتبقى حيث

بالتقنية والتكنولوجيا ،لم تعد

من وجهة نظر المستهلك ،ونقلة نوعية في

ً
تعلقا
بينما أصبحت حياتنا أكثر

صحتنا الذهنية والجسدية قادرة

على مواكبة هذا النمط من الحياة.

التخلي عن استخدام التكنولوجيا يبدو
ً
أمرا غير واقعي ،ولكن أخذ إجازات

منها قد يحدث العجائب في صحتك.
ً
تدريجيا إذا كان ذلك يشعرك
ابدأ
بالتوتر ،اترك هاتفك بالدرج لساعة

واحدة وتدرج في إضافة الوقت.

المؤسسات لتظل واقفة على قدميها وتبدأ

في استعادة قوتها.

اإلنترنت ،تعد العالمة التجارية واالتصاالت
رقمية مزدحمة ،حيث تشير اإلحصاءات أن

المستهلكين الذين استخدموا الخدمات عبر
القيام بذلك .فإنه من المهم إلى جانب

االجتماعات إلى مكالمات جماعية عبر الفيديو.

هو التركيز على تخصيص االتصاالت ،وجعلها

إننا نرى بشكل متزايد تغييرات في السلوكيات

جذب جماهير جديدة ،والحفاظ على مشاركة

الطريقة التي ندير بها األعمال.

تحتاج المؤسسات إلى تحديد األولويات

االستراتيجية ،تلك التي تحدث قيمة ما،

سواء من حيث األداء أو القيمة التجارية أو

تفاعلية ،وتحويلها إلى أجزاء تجريبية من أجل
الجماهير الحالية.

كما يحتاج قادة المؤسسات إلى وضع

أنفسهم مكان عمالئهم ،والبدء في التفكير
على مستوى المعلومات التي نستهلكها

يوميا ،والقنوات العديدة التي نتلقاها منها،
ً

قيمة العالمة التجارية ،حيث يمكن أن يكون

وحقيقة أن مدى االنتباه يتناقص أكثر فأكثر،

تجارب اتصاالت رقمية جديدة ،وتحسين تجربة

في أذهان المستهلك .يعد تشكيل تجربة

ذلك في مجاالت مثل إشراك الجماهير في

العمالء ،وتقليل المعامالت ،وامتالك نموذج

وماذا يمكن القيام به بشكل مختلف ليكون

حقا يمكن من خاللها إثبات
رقمية جذابة ً

قد تشعر بالضياع للوهلة األولى،

عمل مرن وخفيف الحركة ،والعديد من األمثلة

عائد االستثمار من خالل البيانات والتحليالت

على استخدام هذا الوقت من أجل

نظرا للتغيرات السريعة التي نشهدها حاليا،
ً

فعاال في جذب عالمة تجارية
أيضا
لمسناه ً
ً

المناسب للتسويق ،حيث أن السرعة ستدعم

االتصاالت الرقمية الرائدة لدينا.

ولكنك قد تتعجب من قدرتك

وبدال من
فعل أمر ممتع أو إيجابي.
ً

ان تدون كل لحظة على وسائل
التواصل االجتماعي ،يمكنك ان

األخرى.

من الضروري أن نبني قراراتنا في الوقت

أمرا بالغ األهمية ،وهو األمر الذي
الشاملة ً
كبيرة وقيمة تجارية من خالل منتجات

تتمتع بكل لحظة من دون ضغوطات
البقاء على اتصال بوسائل التواصل

االجتماعي.

ورغم أن بروز وسائل التواصل

االجتماعي قد وصل العالم ببعضه،

إال ان المثير فيه أن هذه الوسائل

تلهي األشخاص وال تساعدك على

تحقيق أهدافك .ومن خالل اتباع

هذه التوصيات البسيطة ،يمكنك

تقليل هذا الضجيج او االستغناء عن

تأثيراته ،والفخر بأنك تعمل على خلق

نموذج أفضل من اإلنسان داخلك.
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أداء عمل جيد وهم يتفقدون هاتفهم كل
ً
ً
أوقاتا محددة
وعوضا عن ذلك ،حدد
لحظة.
كل يوم لقراءة الرسائل والتزم بها .في

السنوات الماضية ،كنت أعمل في شركة
ً
صباحا
تتيح خدمة الربط باإلنترنت ساعة

مساء ،مما يعني اننا نتفقد بريدنا
وساعة
ً
ً
ً
ظهرا،
صباحا ،نعمل عليهم
اإللكتروني

مساء .ورغم انني أعلم أن ذلك غير
ونرد
ً
منطقي ويؤثر على بيئة العمل الحالية ،فإن
فكرة تخطيط وقتك إلرسال رسائل البريد

اإللكتروني و  WhatsAppسيساعدك على
التركيز على كل مجاالت حياتك وعملك.

تحويل الضجيج إلى هدوء
أدارة حياتك بعيدا عن زحمة التكنولوجيا

أصبح

ً
ً
يوما بعد اآلخر،
ضجيجا
العالم أكثر

مع وسائل إلهاء وتشتيت لالنتباه تبرز من
كل االتجاهات .وبينما يقول البعض أن

قليال من الضجيج مفيد ،فإن معه يبرز الكثير
ً
من وسائل اإللهاء التي تمنعك من أداء

بقلم ماركوس سميث

 .1كتم الضوضاء /الضجيج

نعمل .هل أنت بحاجة إلى تشتيت أفكارك

التواصل االجتماعي تشكل أكبر خطر وجودي
ً
كاشفا عن الطرق التي نجحت
على البشرية،

على  ،LinkedInأو يعجب بصورك على

الدراسات أنه مع كل نقرة إعجاب أو متابعة،
تفرز الدماغ الناقل العصبي دوبامين ،ليبرمج
الدماغ نفسه على االشتياق لوسائل

التواصل االجتماعي .اسأل نفسك ما القيمة

التي تجلبها وسائل التواصل االجتماعي لك.
ً
إنسانا أفضل ،لذا
اإلشعارات ال تجعلك

االستفادة من أكبر قدراتنا ،بل إنه يسمم

أطفئها .طبق الشيء نفسه عندما تقرأ

تجعلنا نشك بأنفسنا ،ونشعر بعدم االكتفاء

خارجية.

نبدأها .وإذا أردنا أن نغير هذا ،نحتاج إلى

 .2خطط لوقتك

حياتنا ،ويمأل عقولنا بمعلومات وأفكار

أو حتى يدفعنا للتخلي عن أحالمنا قبل أن

أدوات بسيطة لكتم هذا الضجيج ،وتحريرنا

من وسائل اإللهاء .أدناه ست نصائح يمكن
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هذا الوقت لنفسك ولتفهم بشكل أفضل

 .4تفقد أحالمك بشكل دائم

 Facebookأو Instagram؟ لقد أظهرت

هذا الضجيج الرقمي ال يلهينا فقط عن

واألهم تقييم الطريق الذي تضعك فيه

أفعالك وخطواتك .من المهم ان تخصص

محموال أو تابلت ،إال انه يمكننا أن نضع
ً

ذكر آخر فيلم وثائقي لنتفليكس تحت عنوان

التالعب بالسيكولوجية البشرية إلحداث

أدائك وفعلك ألشياء محددة ،وتحليل

خطواتك وسلوكياتك ونتائجهما.

عندما يرد أي شخص على أي منشور لك

تغيير في سلوكياتنا .وإذا فكرت ان هذا
ً
مروعا ،فإنك محق في تفكيرك.
األمر يبدو

الماضية .تأمل يومي قصير يمكن ان يكون

في  2020وما بعده.

بقاءك على طريق النجاح وتحقيق أحالمك

اإلنستغرام ،أو شاركت بنقاش معمق مع

فيها عمالقة شركات التكنولوجيا في

انها كانت ممارسة شائعة خالل السنوات

مدى فعاليتك في أدائك هذه األفعال

اإلشعارات على وضعية الصامت عندما

« »The Social Dilemmaأن وسائل

اليومية هي منهجية قد عفا عليها الزمن ،إال

دمجها بسهولة في حياتنا اليومية ،وتضمن

أفضل عملك .متى كانت آخر مرة جلست

صديق لك من دون أن يقطعه رنين هاتف؟

بينما يظن بعض األشخاص أن التأمالت

عادة صحية تجعلك تفكر باستمرار بطريقة

ً
ً
وكومبيوترا
جواال
هاتفا
جميعنا نمتلك
ً

فيها لقراءة كتاب من دون أن تتصفح

ً
ً
معمقا من خالل
فهما
طور
ّ .3
تأمالت يومية

ً
كتابا أو تتواصل مع أصدقائك أو تزور أماكن

الكثير من الشخاص يمارسون أعمالهم عبر

 ،WhatsAppمما يجعلهم غير قادرين على

عندما تلهيك الحياة عن متابعة أحالمك،

فإن ذلك يضر بالتطوير الذاتي .حافظ على

درب تحقيق أحالمك عبر كتابتها بوضوح مع

جداول زمنية واإللتزام بهذه الجداول .ينبغي

للتأمالت اليومية أن تحدد لك ما إذا كانت
خطواتك تقربك أكثر أو تبعدك عن تحقيق

أحالمك .وإذا تبين لك أنك تبتعد عن تحقيق
أحالمك ،فإنه من األفضل لك االستثمار

في وقتك أكثر للحصول على دعم او توجيه
إلعادة وضعك على الطريق الصحيح.

 .5قم بتنظيف شامل

مثلما تقوم عادة كل  6أشهر بتنظيف

خزانتك من المالبس التي لم تعد بحاجة

إليها ،قم بنفس الشيء مع األشياء التي

تلهيك .ففي عصر التكنولوجيا والتطبيقات

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات أسواق

وبغض النظر عن مدى حبنا لما

نقوم به ،إال أن هناك العديد
من المهام التي ال نستمتع

بينما قامت العديد من العالمات

التجارية بالتواصل معنا لالنضمام

إلى منصتنا .وسط كل ذلك ،كنا

عليه! وسرعان ما حصلنا على

جسر لالستثمار والموافقة على

الموارد اإلضافية .ومن خالل كل

وكزافييه نونيس (الرئيس

التنفيذي للتسويق) وطارق أبو

كاف (رئيس قسم التكنولوجيا)

بالقيام بها بل نقوم بها ألننا غير

بالفعل قد بدأنا التخطيط لجولتنا

األمور التي تعين علينا القيام بها،

بقيادة أعمال  elGrocerبانسجام

آخرين في الفريق .في حالتي،
ً
شغفا في
وجدت نفسي أكثر

ال يمكن أن يتوقف .يتطلب كل

ذلك وضع فريق متكامل من

األعمال المتعلقة بالعمليات،

شركتنا .وفي نهاية المطاف،

األعمال وإدارة الفريق والتوصل

دفع الشركة نحو التميز في كل

األساسي في تميز أعمالنا.
ً
أيضا أن مهارات رائد في
أدركت

أهم االعبين في هذا المجال في
ً
قريبا
السوق اإلماراتي ،وستصبح

ً
شغفا بالعديد
ووجدت أنني أقل

ال بد من أن نعود إلى مجلس

وعالقات المستثمرين ستخدم

الجهود المشتركة من قبل فريق

قادرين على تفويضها ألشخاص

العمليات والمنتجات وتطوير

إلى األفكار الجديدة وتنفيذها،

االستثمارية األولى ،األمر الذي

الخبراء من أجل االستمرار في
ما تقوم به .ولالستمرار ،كان

أدركت أن شغفي كان أكبر في
والتي بدورها كانت العمل

مجاالت القيادة واالستراتيجية

من األمور األخرى المفروضة على

اإلدارة والمستثمرين ،حيث

موازنة وقتي.

« elGrocerهي أحد أهم االعبين في هذا
المجال في السوق اإلماراتي ،وستصبح
ً
ً
ً
ً
رائدا بسبب الجهود
وعالميا
إقليميا
العبا
المشتركة من قبل فريق القيادة الجديد».

الرئيس التنفيذي ،األمر الذي كان
ً
قادرا على
مقبوال طالما كنت
ً
ولكن أزمة جائحة كورونا قد

قلبت الموازين وغيرت األمور.
منذ إطالق  elGrocerولفترة

طويلة من الوقت ،كانت
المنافسة قليلة ً
جدا في

مجال البقالة عبر اإلنترنت،
ً
كبيرا .ولكن
لذلك كان النمو

طلبت المزيد من الدعم وحصلت

الشركة بشكل أفضل عند تعينه
ً
ً
تنفيذيا .سأقوم مع رائد
رئيسا

وتوافق تام بهدف رفع اسم

نحن ندرك أن  elGrocerهي أحد

ً
ً
ً
ً
رائدا بسبب
وعالميا
إقليميا
العبا

القيادة الجديد.

 elGrocerستكون واحدة من بين
العديد من المشاريع التي أعتزم
تأسيسها في المستقبل ،وأنا

على ثقة اآلن أكثر من أي وقت
مضى أننا نملك فريق قيادة

رائع إلنشاء قصة نجاح حقيقية،

فالمال يمكن أن يشتري الكثير إال
العقول والقلوب الحقيقية.

أزمة كوفيد 19-لم تغير

حجم الطلب فقط ،بل غيرت
ً
أيضا،
المشهد التنافسي

وقابلية المستثمرين ،وسلوك
المستهلكين ،ومنظور بائعي

التجزئة عبر اإلنترنت ،وبالتالي
واجهنا مجموعة جديدة من

التحديات التشغيلية .وبات العامل
الرئيسي الذي ميزنا في السابق،

وهو تقديم مجموعة خدمات

لوجستية متكاملة لشركاء التجزئة
لدينا ،بمثابة عملية معقدة مع

مئات األشخاص الذين يتعاملون
مع آالف الطلبات اليومية

لضمان استمرارية التواصل

والحفاظ على رضى وثقة قاعدة
العمالء بتلقي طلباتهم .وفي

الصور © elGrocer

الوقت ذاته ،رفع جميع شركائنا

من العالمات التجارية في مجال

السلع االستهالكية من إنفاقهم
وحمالتهم على .elGrocer
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فريق :elGrocer
نادر أميري ،رائد حافظ ،كزافييه نونيس

تسليم الصالحيات

يحتاج المؤسسون في بعض األحيان إلى التراجع
وتسليم الصالحيات إلى أحد أعضاء الفريق لتحسين
أداء مؤسساتهم بقلم نادر أميري ،مؤسس ومدير العملياتelGrocer ،

شركة

 elGrocerالتي أنشأتها ،يديرها

المستثمرين األساسيين لدينا .وعندما أطلقنا

شركة  ،elGrocerلعبت خبرة رائد وحكمته

باإلضافة إلى الكيمياء بيننا وكوننا من أوائل
ً
ً
أساسيا في نجاح هذا
دورا
المستثمرين

عملية استحواذ .ولكن بالنسبة لي ،لم يكن
طلبت من رائد تولي زمام األمور ،وال أزال
ً
ً
كثيرا لذلك.
متحمسا

المستفادة .وبعد أن بنيت خبرة قوية في

بتعيين رائد حافظ (عضو مجلس إدارة حالي)
منصب مدير العمليات فقط.
ً
غريبا بالنسبة للكثيرين ،فما
قد يبدو األمر

بعد أكثر من  10سنوات في عالم األعمال،

الذي يدفع أي شخص إلى التخلي عن لقب

قررت ترك وظيفتي في Coca-Cola

الخاص؟ في حقيقة األمر ،يتخلل مثل هذه

من خالل شركة  .elGrocerوعلى الرغم
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على القيام بهذه الخطوة ،فقد كانوا

كان اكتشاف الذات هو الجزء األفضل في

أي من هذه األسباب وراء قراري .فقد

الرئيس التنفيذي وعن حلم إدارة مشروعه

هو الوقت األنسب لالنطالق .فقد كان
ً
ً
أساسيا في تشجيعي
دورا
للعائلة واألصدقاء

التغييرات الكثير من الجدل ،وأحيانا يكون هذا
ً
«مفروضا» من قبل المستثمرين أو
التغيير

مجلس اإلدارة ،كما يمكن أن تكون نتيجة

كرئيس تنفيذي للشركة فيما تم نقلي إلى

بذلك ،إال أنني شعرت في حينها أن هذا

سيما أن  elGrocerكانت تجربتي األولى في

اليوم شخص جديد .خالل الفترة الماضية،
ً
تكرارا من قبل زمالئي
كان السؤال األكثر
المؤسسين واألصدقاء هو :لماذا قمت

ً
مستعدا
من المخاوف حول ما إذا كنت

ً
حقا للقيام بذلك ورغم المخاطر المحيطة

في عام  2017لبدء مشروعي الخاص

المشروع ،فقد اعتمدت عليه بشكل كبير ال

عالم المشاريع.

هذه الرحلة إلى جانب اإلثارة والدروس

مجال السلع االستهالكية سريعة التداول

( )FMCGفي التسويق واإلدارة واالبتكار

واالستراتيجية ،تعرفت على نفسي بشكل

أكبر خالل السنوات الثالث الماضية ،حيث
وصلت لمرحلة أستمتع فيها بما أجيد.

جون تسيوريس | المؤسس والرئيس التنفيذي لـ InstaShop

تحقيق النتائج/
جون تسيوريس

المؤسس والرئيس التنفيذي لـ InstaShopال يحبذ الكالم،
ألن أعماله تتحدث عنه بقلم ايبي سام توماس

الصور © InstaShop

لقد

الحظت خالل مقابلتي مع جون تسيوريس ،المؤسس والرئيس التنفيذي لـ،InstaShop
ً
كثيرا ،وأجوبته مختصرة وواضحة ومباشرة .قاد جون منصته التي يقع مقرها في
أنه ال يتحدث
دبي والمخصصة للتجارة اإللكترونية المختصة ببضائع البقالة ،والتي أسسها منذ خمس سنوات،
لتباع لشركة « »Delivery Heroالتي يقع مقرها في برلين والمختصة بالطلبات اإللكترونية للطعام
والتوصيل ،بمبلغ  360مليون دوالر امريكي في أغسطس الماضي .ولكنني قد أدركت أن
تسيوريس ،رائد األعمال ،ال يحبذ الكالم ،ألن أعماله تتحدث عنه.
يقول تسيوريس« :أؤمن أن الكالم يكون أقوى من خالل األفعال .علينا أن نركز في عملنا ونحقق
النتائج المرجوة التي ستتحدث عن حجم نجاحاتنا .ال يهم ما الذي يخبرك الناس عنه ،المهم
ما الذي تنقله للعالم والمجتمع ».يضيف تسيوريس أنه كان يضطر لالتصال بالمتاجر ليطلب
حاجياته من البقالة ،ووجد هذه العملية غير فعالة ومحبطة .عندها فكر بمشروعه المستقبلي:
ً
ً
ذكيا وأنقل هذه التجربة إلى المستوى التالي ».إطالق الشركة في مرحلتها
تطبيقا
“أردت أن أطور
ً
ً
وواضحا« :منصة
مباشرا
األولى كان بفريق عمل من  5أفراد ،حيث كان نموذج عمل InstaShop
إلكترونية تصل المستهلك بالبائع .وتسهل المنصة عملية الشراء وتجربة حصول العمالء على
منتجات البقالة التي يريدونها ،بينما تهتم المحال بالتوصيل والترتيبات اللوجستية .وال يخفى
جاذبية الشركة اليوم في ظل جائحة كورونا ،التي جعلت من التجارة اإللكترونية مسألة ال غنى عنها
الستمرارية الحياة من حولنا>>> ».
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6 DECEM
-10B E R

D UB AI W O RLD TRADE CENTRE

T H E O N L Y G LO B A L
TECH SHOW IN 2020
LIVE, IN - PERSON
F E E L T H E B U S I N E S S A N D P E O P L E P O W E R AT G I T E X ’ S
4 0 TH A N N I V E R S A R Y E D I T I O N

Five extraordinary days to make up for a year of missed opportunities in 5G, AI, Future
Mobility, Cloud, Blockchain, Fintech and more. Plus, 280 hours of conference learning
across technology mega-trends.
Dubai World Trade Centre is committed to deliver a Safe, Smart & Seamless experience.
Important Notice: As a new health & safety measure, admission is strictly by advance online
registration only. No tickets sales at the show.
GITEX.COM | #GITEX2020

قادة

«هذا المجال ليس للكل ،حيث إن هناك
ديناميكيات مختلفة تجعل الشركة قادرة على
النمو في مجال سوق البقالة اإللكتروني».

قائال« :لقد
العمل المستقل .يضيف هنا
ً

تصادفت وتالقت مسيرتنا مع Delivery
 ،Heroفهم نشطون ً
جدا في المنطقة،

ونتشارك معهم الثقافة وطريقة العمل

ً
أيضا مؤسسة شغوفة بالنمو،
والقيم .وهم

يضيف تسيوريس« :قد يبدو المفهوم
ً
بسيطا ،ولكن لن ننسى كمية العمل المبذول

يقول نيكالس أوستبيرغ ،المؤسس الشريك

وملتزمة دعم رواد األعمال الشباب ،وتحب

أحد أسباب استمرار وجود الشركة في سوق

«نجحت  InstaShopباعتبارها أحد الالعبين

إدارة شركتنا وهو أمر بغاية األهمية بالنسبة

من العبين كبار وصغار في هذا المجال .بينما

مبنية على محبة العمالء ،حيث ان خبرتهم
ً
مميزا يضاف إلى توسعنا
عامال
ستكون
ً

يثق تسيوريس بأن  Delivery Heroستكون
ً
ً
وداعما لنمو  ،InstaShopوهو واثق
محفزا

ً
ً
وذكيا .ولعل ذلك
سلسا
لجعل InstaShop
العمل رغم االرتفاع في مستوى التنافسية

نجد العديد من الالعبين في مجالنا بشكل

 InstaShopليؤكد تحليل تسيوريس ،حيث

وفريق عمله رغم أن هدفه النهائي الذي
رسمه للشركة لم يكن ً
أبدا بيع الشركة ،بل

والرئيس التنفيذي لـ :Delivery Hero

الرواد في قطاع البقالة ،في بناء سمعة

االستقالل .وقد أتاحوا لنا االستقاللية في
لنا وأحد مزايا شراكتنا معهم».

ً
معا ،سنستمر باالستثمار في
التجاري السريع.

أن ما تقدمه شركته صالح لالستخدام في
ً
أيضا في الشرق األوسط
أسواق جديدة

للتركيز على نشاطاتهم الرئيسية .هذا المجال

 InstaShopبالعمل كعالمة مستقلة تحت
ً
فورا
مظلة  ،Delivery Heroحيث ستركز

وقطر والبحرين ومصر ولبنان) .وجاء أداء

الشركة خالل فترة جائحة كورونا كمؤشر

مختلفة تجعل الشركة قادرة على النمو في

حالية ،باإلضافة إلى االستفادة من فرص

لمواجهة الطلب المتزايد رغم تحديات تلك

وجاء استحواذ  Delivery Heroعلى

ً
إنجازا لـتسيوريس
فإن صفقة االستحواذ تبدو

من الشركاء ،ولدينا تقنيات مالئمة إلدارة

عام ،إال أن التنافس صحي وجيد .ونتوقع

ان المتنافسين سيكتشفون كمية العمل

المطلوب لالستمرار ،وسيدركون أنه عمل

ً
مجددا
كبير وشاق مما قد يدفعهم للعودة
ليس للكل ،حيث إن هناك ديناميكيات
مجال سوق البقالة اإللكتروني».

مستقبل التوصيل عبر رفع معايير السرعة

والراحة ».وحسب االتفاق بينهما ،ستستمر

على تحفيز النمو ضمن نطاقات جغرافية

للتوسع على المستوى العالمي .ولذلك،

ً
حاليا في اإلمارات
والعالم (تعمل الشركة

على قوة الشركة التي كانت مستعدة

الفترة .يضيف تسيوريس« :لدينا شبكة قوية

التحديات من الناحية التشغيلية -مما سمح

لنا بتوفير خدمة يمكن االعتماد عليها حتى

مع ارتفاع الطلب وفي ظل التحديات .فريقنا

شاب ،ويحب المغامرات ،وكلما وضعتهم

تحت ضغوطات ،ازداد حماسهم للعمل .وفي
الحقيقة أعطتنا الجائحة رسالة ووفرت لنا

ً
ً
حقيقا .فالعديد من عمالئنا اعتمدوا
هدفا
علينا فجأة بكثافة لتلبية متطلباتهم من

إمدادات البقالة ،وآخرون شعروا بالقلق ولم
يرغبوا بمغادرة منازلهم ،ولجؤوا لخدماتنا.
ً
ً
جديا في تلبية
دورا
وقد أدركنا أن لدينا

متطلبات العمالء قدر اإلمكان .وقد دفعنا
ذلك للعمل بجد».

ومن وجهة نظر شخصية ،يتحمس تسيوريس
لتطوير نفسه كرائد أعمال .فمنذ خمس

سنوات ،كانت تملؤه رغبة ببدء مشروع
ً
تحمسا
شخصي والنجاح فيه ،واآلن ،هو أكثر
لتنمية ما بناه خالل الفترة الماضية ،وتعلم
دروس جديدة« .الجميع يعتبرني رائد أعمال

ناجح ،ولكن الواقع أنه هناك مزيد من

علي تعلمها ألصبح رائد
الدروس التي يتوجب
ّ
أعمال عالمي ناجح».
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تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

االهتمام بمتطلبات واحتياجات

نصيحة مماثلة باالعتماد على

بداية الجائحة ،حيث تضيف أشار

بدال من االعتماد على حلول
ً
تطورها أطراف ثالثة ،يقدمها لنا

أن نتشارك مع أكبر عدد من

مؤسسا  Kcalوهي شركة

العميل بات أكثر أهمية منذ

قائلة« :باعتبارنا شركة ناشئة

في مرحلتها األولية ،هدفنا

العمالء في قطاع األغذية،

ولكننا مدركون للواقع الحالي

الحلول المبتكرة داخل الشركة

مارك كارول وأندرياس بورجمان،

طعام مقرها دبي .يقول كارول:
ً
مرنا للتأقلم مع التغيير
«كن

حيث أن المطاعم والكافيهات

عند الحاجة ،واستفد وتعلم

األغذية والمشروبات قد

لمستقبل أفضل ،وركز على

وجميع الالعبين في قطاع

أصيبوا في الصميم بسبب

من األوقات الصعبة وخطط
بناء منصة التوصيل الخاصة بك

األزمة .ولكننا قمنا بشيء وهو

وتجنب االعتماد على منصات

ولكن ومع التطوير المستمر

اإليرادات األساسي».

المرونة بما يتعلق بأسعارنا.

في التقنيات والمزايا الجديدة
التي قمنا بتطويرها بسرعة

كبيرة مثل قوائم الطعام

الذكية الالتالمسية ،تبرز منصتنا
كاستثمار يمكّ ن الشركات من

زيادة إيراداتها وقيمة عالمتها

بدال من أن يكون
التجارية ً
كلفة إضافية في دفاتر أرباحها
وخسائرها».

التوصيل الخارجية كمصدر توليد
ويتفق في هذا األمر سامر

زيات ،مؤسس البيروتي ،وهو

مطعم لبناني في دبي ،حيث

يقول إن كل العب في قطاع

األغذية والمشروبات ينبغي

عليه استخدام فترة أزمة كوفيد

للتأمل والعودة إلى األساسيات
عبر التركيز على العالمة التجارية
بدل إضاعة الجهود على

استراتيجيات ثانوية .يقول زيات

هنا« :في البداية يجب على كل

فرد أن يتذكر أن القطاع بأكمله

كامال أي
يعاني ،ولم يتعافى
ً

واحد حتى اآلن .ولذلك يجب
على كل شركة التركيز على

نموذج أعمالها الداخلي ،وعدم

التأثر بما يحدث مع اآلخرين.
ً
ثانيا قيمة العالمة التجارية تأتي
أوال ،فال ترمي كل الجهود
ً

الصور © غرفة تجارة وصناعة دبي | NutriCal

التي بذلتها لخلق عالمتك عبر

سونيا أشارNutriCal ،

«حتى في قطاع تقنية
األغذية ،الرابح النهائي هو
المستهلك العادي للطعام
مثلك ومثلي حيث يجب أن
نضع ذلك في اعتبارنا عند
خلق منتج او إيجاد حل ما».

شئون ريادية

محمد بن سليمان ،مدير أول عالقات األعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي

«الحلول الذكية مثل تطبيقات التوصيل السهلة
االستخدام وقوائم الطعام وطرق الدفع
الالتالمسية أصبحا األمر الطبيعي الجديد،
وهما يكمالن التجربة التقليدية في المطاعم،
ويساهمان بخلق قيمة لالعبين األساسيين في
القطاع والعمالء على حدٍ سواء».
على الفريق الصحيح ،ألن فريق

هما مجرد تفاصيل في هذه

تؤثر على وضعك على المدى

تضيف قائلة« :الجائحة ذكرتنا

وعند التحدث عن مشروعها،

الذهنية والجسدية يجب أن تكون

سهال
قرارات مسؤولة .وقد كان
ً
لنا الوصول إلى أصحاب القرار
كذلك من أصحاب المطاعم

اعتقادها بأنه يمكن تأدية العمل

والعمل عن بعد أو المزج بينهما

مؤسسة .فالعمل من المكتب

الوصول إليه>>> ».

اعتماد استراتيجيات مؤقتة مثل

عملها كان يمارس أعماله
ً
انطالقا من جنوب شرق آسيا.

الطويل».

بأن صحة وسالمة الموظفين

التخفيضات الهائلة التي قد

تقول أشار أن األزمة عززت

من أي مكان إذا ما تم االعتماد

في صلب عمل وكفاءة أي

األولوية .المرونة في العمل
تمكّ ن الموظفين من اتخاذ

ومدراء العمليات ألن الجميع
ً
ً
ً
واحدا يسهل
مكانا
ملتزما
كان
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شئون ريادية

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

عندما تصعب األمور

رغم التداعيات السلبية ألزمة كوفيد ،19-يركز رواد
األعمال في اإلمارات العاملين بقطاع األغذية
والمشروبات جهودهم لمواجهة تحديات الوضع الحالي
بقلم تمارا بوبيتش

عند

مناقشة تأثيرات جائحة كوفيد19-

جهودها على التأقلم والتكيف مع أوضاع

والمطابخ السحابية وشركات توصيل الميل

األخير وتطبيقات القيمة المضافة وغيرها

قائال« :إنه تطور إيجابي
يضيف بن سليمان
ً

بامتالك فهم واضح للسوق وابتكار منتج

والمشروبات ،ويخلق فرص أعمال جديدة،

تقنية األغذية ،الرابح النهائي هو المستهلك

في مرحلة ما بعد كوفيد».19-

وقوائم الطعام وطرق الدفع الالتالمسية
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ً
معتبرة السوق مشبعة بفئات
أمريكي،

ً
استعدادا للتعافي
السوق الجديدة واالبتكار

ويحفز النمو المستدام .لقد دفعت أزمة

التجربة التقليدية في المطاعم ،ويساهمان

على جذب العمالء والمحافظة عليهم ،أن

بشكل يدفع الجميع للحصول على قطعة

اإلمارات .يقول بن سليمان« :الحلول الذكية

أصبحا األمر الطبيعي الجديد ،وهما يكمالن

معلومات ذات عالقة باألغذية تساعدهم

شركات األغذية في الدولة تقود بإعادة

سيرفع من معاير القطاع وصناعة األغذية

مثل تطبيقات التوصيل السهلة االستخدام

بيانات األغذية ،يوفر لشركات األغذية

مثل الخدمات الوسيطة لتوصيل الطعام

خيارات وسلوكيات المستهلكين.

الجاري بقطاع األغذية والمشروبات بدولة

 NutriCalوهي عبارة عن برنامج لجمع

بخلق قيمة لالعبين األساسيين في القطاع

تصميم وصياغة نماذج أعمالها ،وتركيز

األعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي أن
ً
ً
شائعا في التحول
أمرا
هذان العامالن باتا

تقول سونيا أشار أن شركتها الناشئة

أنها كبيرة الحجم في دولة اإلمارات حيث
ً
حاليا حوالي  30مليار دوالر
تبلغ قيمتها

على الشركات الصغيرة ،يبدو أنه ال مفر من

يؤكد محمد بن سليمان ،مدير أول عالقات

لتوزيع األغذية في المنطقة ،والعب

أساسي في معالجة مسائل األمن الغذائي».

صناعة تقنية األغذية في مرحلة نمو ،رغم

حد سواء .ونلحظ اليوم أن
والعمالء على ٍ

الحديث عن مواضيع التقنيات الحديثة وتغير

كمركز رئيسي
على تعزيز دورها ومكانتها
ٍ

كوفيد 19-شركات األغذية إلى استكشاف

أسواق غير تقليدية ،وهذا ما ساعد دبي

من الكعكة .ولذلك تنصح رواد األعمال

ناجح ومستدام .تقول هنا« :حتى في قطاع
العادي للطعام مثلك ومثلي حيث يجب

أن نضع ذلك في اعتبارنا عند خلق منتج او
إيجاد حل ما».

IN ASSOCIATION WITH

UNDER THE PATRONAGE OF

H.H. SHEIK H NA H AYA N
M A BA R A K A L NA H AYA N
CABINET MEMBER AND MINISTER OF TOLER ANCE
AND COEXISTENCE, UAE

THE VIRTUAL CONCLAVE

DISCOVER ASIA’S MOST INFLUENTIAL LEADERSHIP EVENT SERIES
FROM DECEMBER 2020 TO NOVEMBER 2021
The virtual ABLF City opens its gates to the world with the ABLF Talks Live Virtual Conclave, engaging
Asia’s brightest minds to help identify solutions for current economic challenges and explore new
business opportunities and growth strategies. Access world-class forums, roundtables, masterclasses,
workshops and the ABLF Partner Showcase Expo. Join us as we interact with some of the world’s
brightest leaders and proactive global citizens on subjects that secure and protect our collective future.
ENGAGE IN MONTHLY CONVERSATIONS OF CONSEQUENCE
ENTER THE VIRTUAL CITY OF THE ABLF AND PARTICIPATE IN PURPOSE-DRIVEN DIALOGUES WITH ASIA’S
BRIGHTEST MINDS
REGISTER FOR FREE AT WWW.ABLF.COM

وبالنسبة لـ  Kcalومع وجود

 300موظف موزعين على ثالثة

يقول زيات أن أزمة كوفيد

فرضت متغيرات سريعة وغير

مطاعم في دبي ومطعمين في

متوقعة على القطاع ،ودفعت

في تكييف عملياتها وإدارة

ً
ً
مضيفا« :اعتمدنا
فورا،
األعمال

أبوظبي ،كانت الشركة سريعة

فريق عمله لتعديل استراتيجية

تأثيرات األزمة .يقول بورجمان:

استراتيجية إدارة األزمة على كل

مطبخنا الرئيسي منذ البداية حتى

شركتنا من خالل إعادة النظر بكل

اإلرشادات الحكومية ،ووضعنا

في استراتيجيتنا لفترة ما قبل

«لقد خفضنا قدرة العمل في

نضمن استمرار عملياتنا ،واتبعنا

سالمة وصحة موظفينا أولوية،
وحافظنا على كفاءتنا العالية».

عدم التهاون في متطلبات

الصحة والسالمة كان ضرورة
ً
أيضا« :بينما كان
بالنسبة لزيات

اإلغالق الرسمي لثالثة أسابيع،

القطاعات وركزنا على حماية

جزء من نموذج أعمالنا .تبين لنا
كوفيد 19-أن االعتماد الكبير

على المتاجر داخل المراكز التجارية

كان نقطة ضعف ألن خيارات

المستهلك تحولت من المراكز

سامر زيات ،مؤسس البيروتي

التجارية إلى المواقع الخارجية».
وبنظرة إلى المستقبل ،تعتقد

قررنا االستمرار باإلغالق لحوالي

أشار إلى أن المزيد من أصحاب

الستقطاب العمالء الذي

فهم الوضع الطبيعي الجديد،

سيرغبون بإدخال خيارات ومنتجات

فيروس كوفيد .19-تضيف

ثالثة أشهر ،وأخذنا وقتنا في

وضمان التزامنا بكل المعايير.

نصيحتي لكل المطاعم بتطبيق

كل بروتوكوالت الصحة
والسالمة ،وإذا عملنا جميعاً

وتعاونا فإن ذلك سيضع القطاع
على طريق أسرع للتعافي من

خالل تعزيز ثقة العميل بتجربة
ً
خارجيا».
تناول الطعام

المطاعم والمطابخ السحابية

صحية إلى قوائم طعامهم

«كن مر ًنا للتكيف
مع التغييرات
الجديدة عند الحاجة،
وتعلم من األوقات
الصعبة للتخطيط
للمستقبل».

مارك كارول وأندرياس بورجمانKcal ،

يريدون تحسين مناعتهم لمكافحة
قائلة« :حلنا لهذه المعضلة

ممزوج بحذر بسيط .وبما أن

يشمل أداة سحابية إلدارة

المستقبل ،لكن هذا األمل

وصفات الطعام تتضمن تكلفة

قطاع األغذية والمشروبات قد
تأثر ً
جدا ،فإن الشركات الناشئة

الحرارية ،حيث تسمح باستخدام

التي تسمح للمطاعم بأن تكون

الطعام واحتساب السعرات

التقنية المتخصصة باألغذية

التكنولوجيا وتوفير وخفض عدد

أكثر كفاءة وتخفض تكاليفها
ً
طلبا ضمن
التشغيلية وتخلق

التالمس واالحتكاك مثل قائمة

المستثمر .تضيف قائلة« :أصبح
ً
حذرا في
المستثمرون أكثر

يقول بورجمان أن  Kcalسيركز

هذه الظروف واألوقات غير

أعمالهم بما يتالءم مع تغير نمط
ً
مضيفا« :مثال
حياة عمالئهم،

«الحاجة إلى التكنولوجيا في

الموظفين .كما تسمح مزايانا

بتجربة طعام آمنة خالية من
الطعام الالتالسمية لجذب

المستهلك».

على التعديالت اليومية في

الصناعة ستكون محور اهتمام

ً
خصوصا في ظل
استثماراتهم

المسبوقة .وبالنسبة لكارول:
صناعة األغذية أكثر أهمية

رئيسي على ذلك هو شراكتنا مع

اليوم ،حيث أن واقع قيام

والتي تسمح لعمالء وجباتنا

خدمات التوصيل للمحافظة

مزود خدمات الدفع Post-Pay

المطاعم الفخمة بالتحول نحو

بتوزيع دفعاتهم على مدار خطط

على استمراريتها يثبت ذلك.

ً
مقدما كما تطلب
جميع المبلغ

على التكنولوجيا قبل الجائحة لم
ً
ً
طلبا
كثيرا ولذلك أتوقع
تتأثر

وجباتهم وذلك لتفادي دفع

جميع الشركات .وقد عبر عمالؤنا
عن تقديرهم لمرونتنا في هذه

األوقات».

ً
وختاما ،تشرح أشار مؤشرات
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االتجاه العام في القطاع

قائلة« :هناك أمل بالتغيير في

فالشركات التي كانت معتمدة

ً
كبيرا على التقنية الغذائية ألنها
أثبتت أنها األكثر مرونة وقوة

خالل هذه األوقات الصعبة».

الصور ©  | Kcalالبيروتي

شئون ريادية

تخطيط | قيادة | تحفيز | إدارة | مهارات | نصائح

الصمود في وجه التحديات | تيم كوردون

يعتبر

قطاع الضيافة أحد
القطاعات التي تأثرت بشكل كبير
باألزمة العالمية الناشئة عن انتشار
جائحة كورونا ،ولكن يبقى هناك
بصيص من األمل لمستقبل
القطاع ،كما برز من حديثي مع تيم
كوردون ،نائب رئيس مجموعة فنادق
راديسون في الشرق األوسط وتركيا
وأفريقيا .وبينما يقر كوردون بأنها
ً
شهورا صعبة على مجموعته
كانت
خالل الفترة األخيرة ،إال أنه يؤكد
أهمية الدروس المستفادة من
قبل فريقه من أزمة كوفيد.19-
يقول كوردون« :لقد أظهرت لنا
هذه الجائحة كيف تكون الحياة غير
متوقعة .فمع التغيرات اليومية،
ينبغي علينا أن نكون قادرين على
التحمل ومرنين ومنفتحين لتخطي
هذه الجائحة .وهذا الوقت أثبت
ً
معا في وجه
لنا ضرورة الوقوف
التحديات».

ً
خبيرا في مجال
المسار الوظيفي لكوردون وخبرته الواسعة لم تجعل منه
ً
مدركا لرؤية ورسالة مجموعة فنادق راديسون.
قطاع الضيافة فقط ،بل
يقول كوردون أنه على الرغم مما حدث في  2020حتى اآلن ،بقيت

الشركة ملتزمة بتحقيق أهدافها لهذا العام« .بدأ العام بالنسبة لنا في
ً
قدما في
حافال ،ورغم هذه األوقات الصعبة ،ما زلنا نمضي
2020
ً

ً
مؤخرا  14اتفاقية على امتداد
خططنا التطويرية الطموحة .وقد أعلنا

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا في الربع الثاني -وتبقى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا في قلب خططنا التطويرية ،ونحن فخورون

بتوقيع هذه االتفاقيات الفندقية مما يعزز من مكانتنا في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل هذه األوقات غير المسبوقة.

هذه االتفاقيات تعزز من التزام المجموعة بتطبيق خططنا التطويرية

للسنوات الخمس القادمة .نحن مستمرون بتوسع عالمتنا التجارية

وحضورنا حول العالم».

ً
ً
كبيرا من اإلعالنات خالل الفترة الماضية:
عددا
وشهدت المجموعة

اإلعالن في يناير عن راديسون مطار الرياض في المملكة العربية

السعودية (منشأة يتوقع افتتاحها في الربع األخير من العام الحالي)،
واإلعالن في مارس عن منتجع راديسون في نخلة جميرا بدبي (أول
منتجع على الشاطئ للمجموعة في دبي) ،وهو ما يعكس التزام

المجموعة التام بخطط النمو المتحمسة في المنطقة .وفي نظرة على

العام  ،2021فإن المجموعة تعتزم افتتاح  10منشآت في المنطقة،

حيث يشير كوردون إلى ان المجموعة قررت مواجهة التحديات الحالية
قائال« :أولويتنا الفورية
من خالل التركيز على ما يهم العالمة التجارية
ً

كانت وما زالت سالمة ضيوفنا وفريق عملنا وشركائنا .ومنذ بداية
ً
فورا إرشادات منظمة الصحة العالمية وكل الجهات
الجائحة ،طبقنا

المعنية في البلدان المتواجدين فيها ،مركزين جهودنا على االستثمار في

معايير النظافة والتعقيم والصحة».

التزام مجموعة فنادق راديسون بهذا العامل يمكن أن ينظر إليه في

إطار المنهجية التعاونية المعتمدة للخروج من األزمة .وأحد أوجه

هذه المنهجية بروتوكول السالمة لفنادق راديسون الذي أطلق في

مايو من العام الجاري ،والتي قامت المجموعة بتطويره بالشراكة مع

شركة « ،»SGCأحد أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال التفتيش

والتحقق واالختبار وإصدار الشهادات .ويضم البروتوكول جزئين :األول

مكون من بروتوكول من  20خطوة ،وآخر من  10خطوات لالجتماعات
والفعاليات ،يغطي كل جوانب هذه الفعاليات وتجربة العمالء .كما

قامت مجموعة فنادق راديسون بدور ريادي في تطوير بروتوكول

السفر اآلمن للمجلس العالمي للسفر والسياحة ،حيث يعتبر ختم المجلس
بالسفر اآلمن عالمة مهمة للمسافرين وأولئك الذين يعملون في

المجال السياحي ،لتوفير إرشادات وقائية صحية صارمة لمزودي الخدمات
والمسافرين .ويؤكد كوردون إن هذا التعاون يظهر كيف يمكن لالعبين
ً
األساسيين في القطاع العمل
معا من أجل المصلحة العامة>>> .
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قادة

الصمود

في وجه التحديات
تيم كوردون/

نائب رئيس مجموعة فنادق Radisson
في الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا

موازنة المرونة مع التفاصيل الدقيقة
في النظام العالمي الجديد
بقلم ايبي سام توماس
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الصمود في وجه التحديات | تيم كوردون

الخالصة التنفيذية
نصائح تيم كوردون
لبناء شركات ناجحة

ً
جزءا من وقتك الختيار
 \1خصص
وتطوير فريقك وثم وفر لهم
األدوات والتمكين الالزمين إلنجاز
عملهم .األشخاص المناسبون
سيتميزون.

ً
مستعدا للتأقلم والتغير،
 \2كن
ً
دوما لوجهات النظر
واستمع
ً
دوما كل
المختلفة ،فليس لديك
اإلجابات.

ً
حصرا
 \3حاول فهم أن النجاح ال يعد
عليك ،بل هو ممتد من نجاح اآلخرين
 \4حافظ على وقت للتأمل
والتفكير ،وفي بعض األحيان قد ال
ً
ممكنا ،ولكن امتالكك
يكون ذلك

لوقت خاص للتفكير بأمور حياتك
وكيفية تحسينها هو أمر إيجابي قد
ينساه الكثيرون في زحمة أعمالهم
اليومية.

 \5من المهم الحصول على وقت

الصور © Radisson Hotel Group

للراحة ،فال أحد يمكنه اتخاذ القرارات
ً
ً
متعبا.
منهكا أو
المناسبة إذا كان
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قادة

«اوقات عدم اليقين تحفز االبداع».
قائال« :وباإلضافة إلى
يضيف كوردون
ً
ذلك ،توجب علينا إعادة النظر في الكثير من

ما زالت هاجسهم األول .فمن المتوقع

تعديل استخدام عدد من فنادقنا لخدمات

خالل األشهر القادمة مع رغبة المقيمين

ومع هذه الجهود ،تتضافر جهود مجموعة

أيام في أماكن مألوفة؛ ولذلك نؤمن أن

إليجاد حلول جديدة لتخطي تداعيات أزمة

العوامل خالل األشهر القليلة الماضية منها
أساسية ،واعتماد استراتيجيات ومنهجيات

لضمان إعادة افتتاح الفنادق بقوة.

يريدون الذهاب في عطلة ولكن سالمتهم

أن نمط اإلجازات المحلية يستمر وينمو

بالحصول على إجازات خارج منازلهم لعدة

العديد من فنادقنا بقيت مفتوحة األبواب

التعافي من أزمة كوفيد 19-سيقودها

والموظفين األساسيين خالل هذه األوقات

والمسافرين المنفردين هم أول الشرائح

المحلية .ومن الجيد أن نشهد معاودة

المهم مع عودة السفر والسياحة إضافة

للنزالء ،مع إطالقنا لعروض مختلفة لإلجازات

المحلية واألطعمة والمشروبات في أنحاء
المنطقة».

فنادق راديسون مع نظرائها في القطاع

التعافي في السياحة المحلية ،فالعائالت

كوفيد 19-ومحاولة النمو واالزدهار
ً
أيضا .يقول كوردون« :بينما ندرك أن كل

التي بدأت بالسفر وإجراء الحجوزات .ومن

للشركات أن تجدد االبتكار وتعيد تعريف

الناس السفر .مع تطبيق التباعد االجتماعي،

بعض القيم المضافة للعروض الحالية .وينظر

العالم الجديد .يجب أن نغير طريقة تفكيرنا

وبناء
سالمتهم وسالمة المقربين منهم.
ً
على تجاربنا السابقة ،نعتقد أن السفر

األطعمة والمشروبات ،والترقية المجانية،

ً
وخصوصا السفر لزيارة
من سفر األعمال،

ً
أيضا إعادة تحديث برامج الوالء مع عروض

لدعم المجتمعات المحلية والكادر الطبي

الصعبة ،مع اإللتزام بالتشريعات الحكومية

يبرز حذر المسافرين وتركيزهم على تأمين

من أجل الترفيه سيتعافى بطريقة أسرع

ً
أيضا
األصدقاء واألقارب ،مع لجوء الشركات

اليوم النزالء إلى مزايا مثل الخصومات على

وعملنا ونتأقلم مع المتغيرات الجديدة،لخلق
ً
فرصا للمؤسسات في منطقة الشرق
لتحقيق أهدافها على غرار خلق بيئة عمل

ونقاط إضافية في محاولة تحفيز الطلب

توظيف المهارات واالستثمار في االبتكار.

لخفض نفقاتها خالل فترة التعافي ».ويعتقد
لتخطي هذه التحديات من خالل التواصل مع

التي يحصل عليها الزائر للفندق .وهذا هو

ويضيف كوردون« :هناك أشخاص ما زالوا

على كل لحظة مهمة لضمان أفضل التجارب

عمالئهم حول قيم عالمتهم التجارية.

أنفسها بطريقة تسمح لها بالعمل في

والقيمة المضافة والمرونة في الحجوزات
ً
مجانا .كما شهدنا
بما يسمح بإلغاء الحجوزات

ضمن قاعدة العمالء .ولم تعد جاذبية

كوردون أن الشركات الذكية ستجد طريقة

شركة وقطاع يختلف عن اآلخر ،من المهم

األوسط وشمال أفريقيا من كل األحجام

مرنة ،وخفض االنبعاثات الكربونية ،وتحسين
ممارسة األعمال في منطقة الشرق

الفنادق محصورة بموقعها ،بل بنوع التجربة

األوسط وشمال أفريقيا قد تثمر فوائد

السبب الذي دفعنا العتماد فلسفة تقوم

الماضية قامت العديد من هذه الدول

راديسون بلو ،دبي واترفرونت

كبيرة ألصحاب المبادرة .وخالل السنوات
بتنويع اقتصادها؛ األمر الذي ساهم في
ً
فرصا للمستثمرين
توسيع األفق وخلق

ورواد األعمال العالميين للتوسع أكثر في
المنطقة».

قائال« :لحسن الحظ ،أحد
واختتم كوردون
ً
األشياء التي لم تتغير هي أساسيات األعمال
والخصال اإلدارية التي تساعدنا على إدارة

أعمال ناجحة والتي تشمل اإلصرار واإللتزام
والرؤية ومهارات األعمال األساسية .هذه

األوقات تعلمنا ضرورة التأقلم السريع حتى

أن أفضل الخطط بحاجة إلى تغيرات بسيطة

عند وجود عوامل تؤثر على نجاحها .أحرص

ً
ً
يوميا ألنها توفر
دوما على مراجعة األرقام

قاعدة قوية لعملية اتخاذ القرار .فريقنا كان
ً
ً
خاصة في هذا
دوما أهم جزئية في عملنا
الوضع وهم يحاولون تلبية متطلبات نزالئنا

في هذه األوقات االستثنائية.
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ً
كليا
مقصورة متقنة جديدة

من أبرز مكونات المقصورة الجديدة شاشة

اللمس الزجاجية المنحنية عالية الدقة بقياس

 11.4بوصة ،والمدمجة بسالسة في وسط

لوحة التحكم ،وتُ ستخدم للتحكم بنظام بيفي
برو للمعلومات والترفيه .وزجاج الشاشة
ً
كيميائيا وتحتوي غالفين؛ األول مضاد
معزز
لالنعكاس للتقليل من اللمعان المزعج،

والثاني يجعل مسح آثار األصابع أكثر سهولة.

قابلة للشحن مع أداء فائق

تعتمد سيارة  E-PACEعلى البنية

المستعرضة الممتازة (Premium

 )Transverse Architectureمن جاكوار،

والتي تم تصميمها وهندستها لتحتضن أحدث

تقنيات مجموعات نقل الحركة الكهربائية،

مجموعة القيادة القياسية (Standard

تكنولوجيا متصلة فائقة التطور

تعتمد سيارة  E-PACEالجديدة على هيكل

 ،)Drivelineوالتي تقوم بتوزيع عزم الدوران
ً
أوتوماتيكيا بين العجالت األمامية والخلفية

المركبات اإللكتروني المتقدم ()EVA 2.0

للشحن ( ،)PHEV 5إلى جانب الجيل األحدث

على الدوام.

التقنيات الحديثة ،لضمان اتصال السيارة

ومحركات إنجينيوم البنزيل األحدث ،المزودة

مرة تكنولوجيا فصل مجموعة القيادة،

الخفيفة (.)MHEV

التحرّ ك في حالة مستقرة ،مرسلة الطاقة

ومن بينها مجموعة نقل الحركة الجديدة

 P300eثالثية األسطوانات الهجينة القابلة
من محركات الديزل رباعية األسطوانات،
بتكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة

لضمان زيادة قوة الجرد ألقصى حد ممكن

من جاكوار ،والذي يدعم مجموعة من

وتحتوي مجموعة القيادة القياسية ألول

وتحديثها الدائم .ويتوفر نظام بيفي برو

والتي تقوم بفصل نظام الدفع الكلي أثناء

و ،HSEوكميزة اختيارية في طراز E-PACE

إلى المحور األمامي فقط ،لتحقيق المزيد

األساسي لهذا الطراز هو نظام بيفي ()Pivi

كميزة أساسية في طرازات  SوSE

األساسي .ونظام المعلومات والترفيه

الهيكل القاعدي وناقل السرعة

من الكفاءة في استهالك الوقود ،وتحتوي

عبر تطبيق  ،Apple CarPlayكما يحتوي

 E-PACEالجديدة على الجيل الثاني من

جاكوار درايف كونترول.

أساسية.

الصور © Jaguar

يعتمد نظام الدفع الكلي في سيارة

كافة طرازات  E-PACEالجديدة على نظام

بيفي على تطبيق  Android Autoكميزة
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جاكوار E-PACE

ديناميكية ،كهربائية ،متصلة

ً
اتصاال
حضورا وأكثر
سيارة جاكوار  E-PACEالجديدة أصبحت أقوى
ً
ً
ً
وقت مضى ،وذلك بفضل التصميم
ٍ
وكفاءة من أي
وضبطا

بقوة  200حصان وسعة  1.5لتر ،ومحرك كهربائي بالدفع الخلفي

والترفيه بيفي برو ،وبنية السيارة الهندسية الجديدة ،وخيارات

حتى  55كم ( 34ميل) بالوضعية الكهربائية ،مع انبعاثات ثاني

المحسن ،ونظام المعلومات
المحدث ،والتصميم الداخلي
الخارجي
ّ
ّ

المحركات القوية وشديدة الكفاءة – بما فيها مجموعة نقل

الحركة الكهربائية القابلة للشحن الخارجي (.)PHEV 5

وتجمع مجموعة نقل الحركة  P300eالجديدة الهجينة القابلة

December 2020 / E N T R E P R E N E U R A L A R A B I Y A . C O M / 48

للشحن ( )PHEVبين محرك إنجينيوم البنزين ثالثي األسطوانات

( )ERADبقوة  109حصان ( 80كيلو واط) ،وتتيح قيادة السيارة

أكسيد الكربون المنخفضة حتى  44غ/كم واستهالك الوقود حتى
ً
(وفقا الختبار القيادة العالمية
 2.0ل 100/كم ( 141ميل/غالون)
الموحد للمركبات الخفيفة .)WLTP
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فنحن نؤمن أن شراء سيارة

بجودة أقل من شأنه أن يكلف
العميل على المدى الطويل».

وخالل أزمة جائحة فيروس

يتابع« :ما يميزنا هو قدرتنا على
االستفادة من أحدث التقنيات

واتجاهات البيع بالتجزئة لتقديم

طرق أكثر مالئمة وبأسعار

كورونا المستجد ،الحظ مروان
ً
تغييرا في سلوكيات
وجعفر

كما أننا ال نضع كل تركيزنا

من الناس نحو شراء السيارات

على المدى القصير ».وتوفر

«أظهر استطالع حديث أجرته

السيارات المطروحة للبيع من

أن  80%من المستهلكين

دقة عالية لكل سيارة مع

المستهلك ،حيث اتجه المزيد
المستعملة .ويعلق بشار:

شركة Frost & Sullivan

في اإلمارات يفضلون شراء

معقولة لشراء السيارات،

على المبيعات عبر اإلنترنت

 Carzatyفرصة تصفح جميع

خالل  30صورة مفصلة ذات

المواصفات والمميزات -كما

بدال من
السيارات المستعملة ً

يحتوي الموقع على آلة حاسبة

عالم ما بعد كوفيد 19-يتجهون

حيث يمكن للعمالء تقييم

الجودة العالية والتي يمكن

خططنا للتوسع في الكويت

الجديدة ،حيث أن العمالء في

للتمويل وقسم خاص للمقارنة

 MASERATIتحتفي بمرور
 106أعوام على انطالقها

السيارات .ويضيف« :اآلن ،ومع

احتفاء بمرور  106أعوام على انطالقها ،أنتجت
ً
ً
ً
قصيرا بعنوان مازيراتي من األلف
فيلما
مازيراتي

تواجدنا المسبق على اإلنترنت

سيكون من المثير لالهتمام أن

ً
دوما نحو المستقبل .ويسترجع الفيلم تعاون

ً
استعدادا للبحث والشراء عبر

من احتياجات العمالء المتغيرة

أعوام لتأسيس شركة ألفيري مازيراتي ،التي افتتح

يؤكد شعار بأن الموثوقية

اإللكترونية لتحقيق المزيد من

اإليطالية.
مدينة بولونيا
ّ

نحو السيارات االقتصادية ذات
الوثوق بها .وبالطبع ساهم

في جذب العمالء األكثر
اإلنترنت».

والتكلفة السهلة التحمل وراحة
البال هم أكثر ما يميز الشركة.

تقنية

والمملكة العربية السعودية،

نرى  Carzatyوهي تستفيد
والتحول المتزايد نحو التجارة

األرباح ،نحن نتمنى كل التوفيق

للشركات الناشئة في رحلتها».

للياء ،لتسليط الضوء على مسيرة العالمة العريقة
ّ
والمتطلع
الممتدة ألكثر من قرن ،ونهجها الفريد

األشقاء ألفيري وإتوري وإرنستو مازيراتي قبل 106
مقرها في شارع  1إيه بمنطقة فيا دي بيبولي في
ّ
ويمثل فيلم  Maserati from A to Zرحلة بصرية

تتضمن مجموعة صور متنوعة تتدفق بوتيرة
فريدة
ّ
سريعة لتسرد قصة ملهمة عن عالمة مازيراتي

وقيمها الجوهرية األصيلة وسعيها على مر السنين

والتفرد.
لتحقيق أعلى مستويات األداء واالبتكار
ّ
ٍ
كلمات ُر ّتبت أحرفها بحسب ترتيب
ويتخلل القصة

األبجدية اإلنجليزية ،للتعبير عن قيم مازيراتي
ّ
وتطلعها نحو المستقبل.
وماضيها العريق

وبهذا الصدد ،قال ديفيد جراسو ،الرئيس التنفيذي
لشركة مازيراتي“ :نسعى إلى بناء مستقبلنا استناداً
إلى جذورنا العريقة ،ونفخر بحاضرنا الواعد الذي

يرتكز على جهود وطموحات مبدعي مازيراتي الذين

يسعون لتحقيق أهدافهم وتخطي جميع التحديات
التي يواجهونها .واحتفلنا في عام  2020ببداية

الصور © Maserati | Carzaty

مرحلة جديدة في مسيرة عالمتنا ،ونؤكد على حاجتنا
ٍ
وقت مضى لمواصلة اإلبداع وااللتزام
أكثر من أي
باألصالة والتمسك بقيم مازيراتي الراسخة لمواجهة

التحديات المستقبلية بعزيمة وقوة .ونثق في

ً
قدما في
مازيراتي أن الوقت مناسب اليوم للمضي

بناء مستقبلنا المشرق”.
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القيادة ومقايضة السعر ».ويصف مؤسسو
هذه الشركة بأنها موقع سهل الوصول

إليه بغض النظر عن مكان إقامة العميل.

يؤكد شعار « :بمجرد اختيار العميل للسيارة
المناسبة له عبر اإلنترنت ،يتم تسليمها

إلى الموقع المحدد في غضون  15دقيقة
الختبار القيادة .بهذه الطريقة نجمع بين

أفضل الخيارات عبر اإلنترنت والواقع ».كما
يعتقد مؤسسو هذه الشركة أن امتالك

نموذج مختلط ساهم في تقليل التكاليف
ً
عادة مع صاالت
العامة والرئيسية التي تأتي
العرض التقليدية.

ومن الجدير بالذكر أنه باإلضافة إلى خدمة

إحضار السيارة إلى العميل الختبار القيادة،
ً
أيضا خدمة التوصيل إلى
تقدم Carzaty

المنازل .ويوضح شعار« :بالنسبة للسيارات

ركوب التيار

مروان الشعار وحسن جعفر

نهج متعدد القنوات يعزز من فرص  Carzatyفي تجارتها
اإللكترونية لبيع السيارات بقلم عاليه مهرين أحمد

يقع

المقر الرئيسي لشركة Carzaty

كما أنه يؤمن بأن معايير سالمة وجودة

السيارات التي تقدمها الشركة جديرة بالثقة
ً
خاصة عند بيع السيارات المستعملة .ويقول:
«نحن نفخر بأن سياراتنا تخضع لفحوصات

ً
وفقا ألعلى معايير
صارمة وهي معتمدة

الخدمات عبر اإلنترنت (الموقع اإللكتروني

يضمن تجربة أفضل بالنسبة للعميل».

فرصة االختيار من بين السيارات الجديدة

الخاص بالشركة) أو في صاالت العرض

أو المستعملة .تأسست شركة Carzaty

نقوم بتوصيل السيارة إلى منازلهم; األمر

الذي يوفر علينا وعلى عمالئنا في آن واحد».

شعار« :توفر  Carzatyخدمة بيع السيارات

في مسقط ،وهي عبارة عن صالة عرض

في  ،2017كمنصة رقمية لبيع السيارات؛

أوال حتى يتمكن عمالئنا من تجربة
القيادة ً
اختيارهم .وبمجرد اتخاذهم للقرار األنسب،

الجودة .ولراحة العميل ،نقدم ضمانات

عبر قنوات متعددة ،من خالل تقديم

افتراضية للسيارات تتيح للمستخدمين

الجديدة ،نقدم خدمة توصيل فورية .أما

السيارات المستعملة ،نقدم خدمة تجربة

الموجودة على أرض الواقع ».ويضيف:

موسعة على كافة سياراتنا ،األمر الذي
رغم ذلك ،كان ال بد من مواجهة بعض

ً
وخصوصا فيما
العقبات بالنسبة للمؤسسين،

«مركز السيارات لدينا عبارة عن صالة عرض

يتعلق بموضوع تسعير سياراتهم المستعملة،

واقعية ،حيث نمتلك شاشات عرض تقدم

الرغم من أن أسعارهم قد تكون أعلى بقليل،

مسؤولي البيع لدينا بعرض الخيارات أمام
ً
رقميا .لذلك ،ال تقتصر الخيارات
العميل

بدال من
المال« .يمتاز الشراء من منصتنا ً

وأطلقت  - Carzatyمنصة تجارة السيارات

رقمية ال تحتوي بالضرورة على سيارات

المؤسسين المشاركين حسن جعفر ومروان
ً
مؤخرا في توسيع
الشعار .نجحت الشركة

لعمالئنا نظرة وافية عن سياراتنا ويقوم

فتح مكتب جديد في منطقة أم سقيم في

على  20سيارة فقط يتم وضعها في صالة

وصيانتها ،األمر الذي يوفر على المشتري

وفي حين أن نموذج أعمال  Carzatyيعتمد

صاالت العرض التقليدية ،تجد العملية أسرع
بكثير ،حيث نمكّ ن العميل من التركيز على

الدراهم .لذلك ،فنحن نقوم بفحص وإصالح

يكلف تغيير بسيط لإلطارات العميل آالف

وصاالت العرض عبر اإلنترنت ،حيث يقول

الوقت في شرح المتطلبات وجدولة اختبار

أي خطأ ممكن.

اإللكترونية متعددة القنوات -من قبل

أعمالها ودخول سوق اإلمارات من خالل

دبي.

بشكل كبير على التكنولوجيا ،إال أنها تجمع

في الواقع بين صاالت العرض الواقعية
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عرض نموذجية .وعند مقارنة ذلك مع

بدال من ضياع
نوع السيارة التي يبحث عنها ً

حيث يعلق جعفر على ذلك بالقول أنه على

إال أن  Carzatyتقدم قيمة أكبر مقابل

الشراء من أفراد بسهولة ضمان تاريخ السيارة
على المدى الطويل .على سبيل المثال :قد

وصيانة سياراتنا قبل البيع ،حتى نجنب عمالئنا
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ثقافة

يجذب مقهى بيدال عاشقي ركوب الدراجات

الهوائية ،والراغبين في تناول المأكوالت ،والعائالت
إذ يقدم مزيجً ا من المأكوالت المغذية ،والقهوة

المحضرة بعناية فائقة ،وتغطية حية ألحداث رياضة

ركوب الدراجات .ويحرص رئيس الطهاة مالينيا إيفانز
الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الطهاة

المسؤول بمطعم كومن جراوندز ،على أن تشمل
قائمة الطعام اختيارات صحية ولذيذة لإلفطار

والغداء والعشاء .وتتضمن المأكوالت المميزة
كرواسون بينيديكت ،وصحن بيدال ،والسلمون
المحمر .كما يقدم المقهى قهوته الشهيرة

محليا في سبيشالتي باتش ،الشركة
المحمصة
ًّ

الرائدة في تحميص القهوة المعدة للتحضير في

اإلمارات العربية المتحدة.

يقول إدوارد روس ،مدير األعمال ببيدال« :يزداد

اإلقبال على ركوب الدراجات الهوائية باإلمارات

العربية المتحدة ،كما زادت دراية العمالء وأصبحوا

تعقيدا من التجار المحليين.
يطلبون منتجات أكثر
ً

نحن نقدم خدماتنا للمغامرين والهواة الذين يرغبون

في االستثمار في الرياضة من خالل منتجات مصنعة
حسب أحدث التقنيات الهندسية من جميع أنحاء

العالم .يعد بيدال المتجر الوحيد باإلمارات العربية
المتحدة الذي يبيع منتجات من عالمات تجارية

متعددة مخصصة للدراجات الهوائية ،ونحن نعمل
على توسيع محفظتنا باستمرار بإضافة عالمات

طورت شركة ديكتلون دراجة هوائية عبر طباعة األلمنيوم ثالثية

تجارية حصرية أخرى يصعب أن تجدها في مكان آخر.

األبعاد معتمدة على تقنيات التصنيع والتصميم الجديدة المدعمة

ذكريات ال تنسى  -سواء في متجرنا أم في المقهى

قامت الشركة بفضل إمكانات التصميم التوليفي لبرنامج

تتمتع بجو ألطف ،نحن نخطط لتنظيم مجموعات

األولية التي تهدف أن تكون ذات أداء فريد وصديقة للبيئة .وتهدف

ويكون
كما نركز على بناء مجتمع يعزز الرفاه،
ِّ

أم على الطريق .ومع حلول األشهر القادمة التي
ركوب الدراجات للجمع بين محبي رياضة ركوب

الدراجات الهوائية .إننا نعيش في مرحلة مثيرة،
وبخاصة مع النجاح الذي حققه فريق اإلمارات

العربية المتحدة في سباق جولة فرنسا ،والتزام

الحكومة بتحويل دبي إلى مدينة مالئمة لركوب

الدراجات الهوائية».

الصور © Decathlon | Pedal

دراجة هوائية بتقنية أوتوديسك
للطباعة ثالثية األبعاد

«إننا نعيش في مرحلة مثيرة ،وبخاصة
مع النجاح الذي حققه فريق اإلمارات
العربية المتحدة في سباق جولة فرنسا،
والتزام الحكومة بتحويل دبي إلى مدينة
مالئمة لركوب الدراجات الهوائية».

بالذكاء االصطناعي.

 Autodesk Fusion 360بتصميم وإنتاج وإطالق مكونات النماذج

ديكتلون من خالل تجنب ألياف الكربون (المادة النموذجية للدراجات
ً
أيضا إعادة تدويرها)
الخفيفة والقوية وعالية األداء ،ولكن يصعب

بدال من ذلك لطباعة هذه الدراجات من األلومنيوم ثالثية
والتخطيط
ً

األبعاد ،إلى تقليل المواد الخام والشحن المكثف للنقل المطلوب
لبناء وتوصيل دراجة السباق المستقبلية هذه.

استخدم التصميم التوليفي في هذا المشروع لتصميم اإلطار

والشوكة ،مع األخذ في االعتبار القوى الديناميكية الكبيرة التي قد

تتعرض لها الشوكة أثناء الكبح والسرعة ،باإلضافة إلى الديناميكية

الهوائية والعديد من العوامل األخرى .وبما أنها من الجوانب المهمة

تعد الشوكة المكون الذي يتم توصيل العجلة
في هيكل الدراجة
ّ

األمامية به ،مما يتيح توجيه الدراجة بسهولة ،ويتكون من عدة أجزاء

يجب أن تتحمل تلك القوى الكبيرة .وتتوقع الشركة أن إعادة تصورها

لعملية تصميم المنتجات التقليدية قد تقلل من وزن الدراجة بشكل

كبير من خالل استخدام مواد أقل.
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بيدالPedal /

تجربة تفاعلية أسسها  3إماراتيين

يزداد

اإلقبال على ركوب الدراجات

الهوائية في المنطقة ،لذلك يمهد بيدال،

ومقره في دبي ،الطريق ليصبح المتجر الرائد

في تركيب الدراجات الهوائية وتجربة ركوب
دراجات مالئمة للعميل .كما ذاع صيت

يقدم بيدال لضيوفه تجربة شاملة تفاعلية
ّ
وتشاركية ال تنسى ،لذلك يعد الوجهة

المثلى لشراء دراجة هوائية ،أو التسوق

لشراء مالبس الرياضة وملحقاتها ،أو حجز

أصدقاء إماراتيين منذ كانوا طالبً ا في
المدرسة نفسها ،اكتشفوا في سن الشباب
حبهم المشترك لرياضة ركوب الدراجات،

وعملوا على إدخال العديد من العالمات

التجارية الفريدة والحصرية الخاصة بالدراجات
الهوائية إلى اإلمارات العربية المتحدة

للمرة األولى .تشمل العالمات التجارية
المخصصة للدراجات الهوائية ستيلبيل،

وسارتو ،وباستيون (بما فيها هيكل الكربون
والتيتانيوم) .يمكن للعمالء ،بمساعدة

فنيونا الخبراء .إضافة
الخدمات التي يقدمها ِّ

استشاريين خبراء تابعين للمتجر ،تركيب دراجة

الدراج األسترالي
ذلك التصريح الذي أدلى به َّ

بالمتجر لالسترخاء واالجتماع في أوقات

مقاييس جسم الراكب المحددة ،لضمان

ً
قائل" :أحب هذا المتجر وأحب مالكيه! إنهم

محليا ،والعصائر الطازجة ،والمأكوالت
ًّ

على إنستقرام بعد زيارته للمتجر مؤخرً ا.

تأسس بيدال عام  2019على يد ثالثة

بيدال على المستوى العالمي ،ويدل على

المحترف نيثان هاس (من فريق كوفيديس)

من أفضل من قابلت‘" وذلك في منشور
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إلى ذلك ،يقبل الزوار على المقهى الملحق

الفراغ ،ويقدم المقهى القهوة المحمصة
اللذيذة التي يستمتع بها الجميع.

تماما ومخصصة لتناسب
هوائية متفردة
ً

مالءمتها التامة له أثناء الركوب .كما تتاح

بالمتجر أفضل دراجات الطرق ومعداتها من

عالمات تجارية شهيرة؛ مثل ثري تي ،وكافيه
دي سيكليست ،وكاتوشا وبي أو سي.
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كربونية من عملياتها العالمية بحلول عام

 .2030وكونها االسم األكبر في العالم حين
ّ
يتعلق األمر بحلول العناية بالمالبس ،فلدى LG
الكثير من المعرفة في مجال كفاءة الغسيل
والعناية بالنسيج .ومع ثالثية  LGالمتقدمة

المزودة بتقنية
للعناية بالمالبس ،الغسالة
ّ
ّ
المجفف والمضخ الحراري المزدوج
™،AI DD

العاكس DUAL Inverter Heat Pump dryer

 and Stylerبات في إمكان العمالء إطالة
ّ
المفضلة وكذلك تقليل التأثير
عمر مالبسهم

على كوكب األرض ،من خالل ترشيد استخدام

الطاقة.
بدوره ،قال دان سونج ،رئيس شركة إل جي
إلكترونيكس لألجهزة المنزلية وحلول الهواء:
«بصفتنا شركة رائدة عالميً ا في حلول العناية
نتحمل المسؤولية
بالمالبس ،فإننا نشعر بأننا
ّ
ّ
يتعلق األمر باالستدامة البيئية ،وفي هذا
حين
بد من اإلشارة إلى ان الشراكة مع
الصدد ،ال ّ
حد
 Net-a-porterتزيد من مصداقيتنا إلى ّ
كبير .وتستمر  LGبإظهار التزامها العميق بجعل
العالم مكانً ا أفضل وبضمان حياة جيدة في
الوقت الحالي وفي المستقبل ،وذلك من خالل
تقدمها».
المنتجات والمبادرات المبتكرة التي ّ

Michael Kors

يطلق كبسولة خاصة بالشرق األوسط

أعلنت دار  Michael Korsعن إطالق كبسولة خاصة بالشرق األوسط

لخريف وشتاء  ،2020والتي تتميّ ز بأنماط حصرية محدودة اإلصدار من
حقائب  Sohoو  Jadeالجديدة للعالمة التجارية.

حقيبة  Sohoبلون عصير التفاح

المبطنة من الجلد المحشو
ّ
تم تصميم حقيبة  Sohoالجلدية الكبيرة

كل من هذه الحقائب المحدودة
مجوفة براقة .تتميز ٌ
مع أجزاء معدنية
ّ
اإلصدار التي ُأنتج منها  200قطعة فقط ،بلوحة معدنية داخلية
(منقوشة باللغتين اإلنجليزية والعربية) تظهر مكانتها الخاصة.

الصور © Michael Kors | NET-A-PORTER | LG

حقيبة  Jadeبلون التوت وعصير التفاح واالخضر الغامق
تتوفر  Jadeبلون عصير التفاح بشكل حصري في منطقة الشرق

األوسط ،وهي إصدار محدود يتألف من  200قطعة فقط ،وتتميز بلوحة

معدنية متميزة تبرز تفرّ دها .سوف يتم إصدار هذه الكبسولة الخاصة
بالشرق األوسط خالل شهر ديسمبر الجاري ،وستكون متاحة في مجموعة

مختارة من متاجر في مختلف أنحاء المنطقة :اإلمارات العربية المتحدة

(دبي مول وياس مول) والمملكة العربية السعودية (رد سي مول ونخيل
مول) والكويت (األفنيوز مول) وقطر (قطر مول).
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أزياء مستدامة

إطالق  LGو  NET-A-PORTERمجموعة
مالبس صديقة للبيئة
تعاونت  LG Electronicsمع

يقدر تكلفة تلك النفايات على
العالمي ّ

متينة وصديقة للبيئة ،وكذلك على إعادة

 ،Net-a-porterأحد متاجر التجزئة الرائدة

البلدان بحوالي  400مليار دوالر أمريكي

استخدام المالبس ،ونقل الثياب غير

الرائعة والصديقة للبيئة ،كونها مصنوعة

وطورت
من مواد طبيعية عالية الجودة
ّ
لتبقى لسنوات .وسوف تصبح مجموعات

جزءا من حملة LG
ّ
وتعد هذه المبادرة ً
 ،#CareForWhatYouWearكما تقع

لهذه الغاية ،تعاونت  LGوNet-a-porter

واإللكترونيات االستهالكية المستمر بالحد

الموضة Mara Hoffman :و Le Kasha

جزءا من
حصريً ا في ً NET-A-PORTER

ضمان غد أفضل .وتدعو حملة  LGالعالمية

استخدام المواد القابلة للغسل في

في مجال األزياء الفاخرة عبر اإلنترنت،

لتقديم إصدار محدود من المالبس

الكبسوالت المقدمة من  LGوالمتوفرة

المصممة
منصة NET SUSTAIN
ّ

في السنة.

ضمن التزام شركة األجهزة المنزلية

من انبعاثات الكربون العالمية من أجل

الحد من
المستهلكين إلى المساعدة في
ّ

لمساعدة المستهلكين على العيش بشكل

نفايات المالبس ،وذلك من خالل تقليل

علما ان المنتدى االقتصادي
جهة أخرىً ،

الضوء على الفوائد البيئية لشراء مالبس

أكثر استدامة من جهة ،ولتقليل المشكلة
العالمية للنفايات التي ّ
تولدها األزياء من
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التلف في النسيج ،عن طريق غسل الثياب
ّ
.وتسلط الحملة
على النحو المناسب2

المرغوب فيها إلى العديد من األشخاص
ً
وتحقيقا
مجددا.
الرتدائها واستخدامها
ً

مع ثالث عالمات تجارية ملتزمة باستدامة
و  ،Bondi Bornالبتكار أزياء من خالل

الغسالة والتي تدوم بنسبة  ،100%وال

تحتاج للتجفيف.

وأعلنت  ،LGفي العام الماضي ،عن

مبادرتها الصارمة الخالية من الكربون،

والتزمت بتحقيق صافي صفر انبعاثات
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وارسو

ثقافة

طريق الملوك

تتميز العاصمة وارسو بأنها مركز اقتصادي

وأكاديمي وثقافي وسياحي رئيسي ،مع

مجموعة مبهرة من المواقع التاريخية ومناطق

الجذب السياحي التي تأسر كل من يزورها.

ال يوجد مكان أفضل لبدء الجولة السياحية

في وارسو من المدينة القديمة التي يعود

تاريخها إلى  700عام ،والطريق الملكي وهو

طريق يربط القلعة الملكية مع مساكن ملوك

بولندا السابقين .وتوجد في وارسو أفضل

الفنادق خاصة في البلدة القديمة ،وتتنوع

بين الفنادق الصغيرة "إنديغو" أو سلسلة

الفنادق العالمية مثل "ماريوت" و"شيراتون"
أو الفنادق الفاخرة مثل "نوبو".

ومن الطاعم البارزة  Belvedereالذي يقع في
أقدم متنزه واألكثرها تميزا في وارسو وهو

 ،Royal Łazienki Parkفي مبنى نيو أورانجري

عاما ويحتوي على حديقة
الذي تم بناؤه قبل ً 150
استوائية وشجرة نخيل يزيد عمرها عن مائة عام.

ال تكتمل الزيارة إلى وارسو دون اإلستماع إلى

موسيقى شوبان ،أحد أكثر البولنديين شهرة حول

العالم ،وتحديدا في قاعة  Fryderykللحفالت

الموسيقية في وارسو

حيث المكان المثالي لتنظيم حفالت الموسيقى
الكالسيكية.

وبعيدا عن صخب المدينة الكبيرة ،يفضل

السياح التوجه إلى ضفاف نهر فيستوال وهو

أطول نهر في البالد .ويتدفق الناس إلى منتزه

 Multimedia Fountain Parkلمشاهدة عروض

الليزر الرائعة المستوحاة من أساطير وارسو.
كما أن مركز كوبرنيكوس للعلوم يستحق

المشاهدة ،وكذلك الحديقة متعددة المستويات
على سطح مكتبة جامعة وارسو.

كراكوف

مدينة يعرفها العرب

وأما كراكوف ،العاصمة السابقة لبولندا ومقر

الملوك البولنديين ،فقد أصبحت أكثر فخامة اليوم

مما كانت عليه في أي وقت مضى .باعتبارها

واحدة من أقدم المدن في البالد ،تعد عاصمة

مقاطعة مالوبولسكا جوهرة حقيقية من التراث

الثقافي الوطني ،والتي تجذب العديد من السياح

من جميع أنحاء العالم وبشكل خاص من الدول

العربية ومنطقة الخليج حيث تنطلق منها رحالت

طيران مباشرة إلى دبي>>> .
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بولندا تجذب الخليجيين
بعيدا عن السياحة المكلفة في أوروبا

تحولت بولندا في السنوات األخيرة إلى وجهة سياحية جديدة
يقصدها السياح من منطقة الخليج ،وذلك بسبب التكاليف

الزهيدة إذا ما قورنت بمثيالتها من الدول الغربية .وتتوجه

الطبيعية .ومن ناحية التكلفة فإن كلفة اإلقامة في فندق

ألسبوع كامل في إحدى المدن السياحية البولندية ال يمكن أن

تغطي إال يوما واحدا في عواصم أوروبية أخرى .كما تتميز بولندا

العائالت الخليجية إلى بولندا عادة في فصل الصيف بسبب

باالستقرار واألمان بشكل دائم.

خالبة ،حتى أن المدن الكبيرة فيها تكتظ باألشجار والمناظر

هي العاصمة وارسو ،كراكوف وفراتسواف.

اعتدال الطقس فيها ،فضال عن االستمتاع بمناظر طبيعية
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وتأتي على رأس القائمة المفضلة للسياح ثالث مدن بولندية

Ready to get
rewarded?
Join Radisson Rewards
for exclusive benefits
We can’t wait to welcome you as a member across our
six hotel brands and 1,100+ locations worldwide. Thank
you for choosing Radisson Hotels.
Award Nights
Use your points for stays - it’s that simple!
Members Only Rate
Save up to 10% when you book on
radissonhotels.com/rewards
More benefits
Including savings of up to 20% on food and
beverages, room upgrades for Elite members
and more
Join today at the front desk
or on radissonhotels.com/rewards
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تفيض كراكوف بالهندسة المعمارية

فضال عن خيارات الترفيه
والفنون التاريخية،
ً

والتسلية الرائعة .وأما مطاعم المدينة

فهي األشهر في البالد أيضا ،حيث منحت

األكاديمية األوروبية لفن الطهو كراكوف

لقب العاصمة األوروبية لثقافة تذوق

الطعام ألول مرة في التاريخ في عام

 .2019وتعتبر ساحة السوق الموجودة منذ
عام  1257موقعا سياحيا بارزا في المدينة،

دائما المكان الرئيسي للتجارة
حيث كانت
ً

في كراكوف ،ويمكن للسائح أن يجد هنا كل
ما قد يتوقعه من السوق األوروبية ولكن

على نطاق أكبر فضال عن وجود أقدم مركز

تسوق في العالم.

وتعتبر كراكوف عاصمة منطقة مليئة

فوق مستوى سطح األرض .كما تتميز

لبولندا على هذه المدن فقط .فمن يود

بالمعالم السياحية مثل النصب التذكاري

هذه المدينة بقربها من الطبيعة حيث

الئحة اليونسكو للتراث العالمي ،ومنتجعات

فروتسواف ،والتي يمكنك الوصول إليها من

وجميعها قرب العاصمة وارسو .وأما

توجد غابات محيطة بالمدينة يمكن سماع

ومالعب جولف ،عليه أن يتوجه إلى

 Salt Mine Wieliczkaالموضوع على
زاكوباني الشهيرة على نهر دونايتس.

فراتسواف

مدينة الجسور

يطلقون في بولندا اسم مدينة الجسور

يمكن للعائالت التمتع بزيارة حديقة حيوان

خالل ركوب القارب من وسط المدينة .كما
أصوات الكثير من الطيور فيها.ويوجد منتزه

من العناصر المعمارية التقليدية .كما تشتهر
المدينة أكثر من  400تمثال صغير لألقزام.

من الدول العربية للدراسة في جامعاتها

المدينة .ومن المعالم األخرى التي يجب
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زاتشودنيوبومورسكي ،وأما  SLASKفهي

باالنتشار في الدول العربية مدينة لوبلين

المدينة بتماثيل األقزام حيث يوجد في

مشاهدتها جسر الساحرات ،وهو أعلى

الزائر المهتم بزيارة فنادق فاخرة ،سبا

 Szczytnickiاألكبر في المدينة ،حيث يغري

على مدينة فراتسواف حيث يوجد أكثر من

قدما
جسر في فروتسواف على ارتفاع 45
ً

مناطق بودالسي ،وفارميا وماسوري

المكان المناسب للتسلق وركوب الخيل.

الزائرين بحديقته اليابانية التي تتميز بالعديد

معا ضفاف النهر في
 100جسر يربطون ً

االستمتاع بالطبيعة والعيش فيها توجد

وبكل تأكيد ال تقتصر الخريطة السياحية

ومن المدن األخرى التي بدأت شهرتها

والتي ذاع صيتها بسبب قدوم آالف الطالب

الشهيرة وخاصة في كليات الطب.

ﻋﺮوض ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺄﺟﻬﺰﺗﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰة.

du.ae/ar/BusinessPhones

أسواق

اقتصاد | شركات | لقاء | تمويل | قطاعات

واصلنا إنتاج وتوفير مياه الشرب ومعالجة

مياه الصرف الصحي مع الحفاظ على سير
عمليات جمع النفايات وتأمين أنشطة

إدارة الطاقة في شبكات التبريد وتقديم
الخدمات الصناعية في الموقع لضمان

استمرار عمل القطاعات الصناعية والحفاظ

على مواصلة أنشطتها في معالجة

النفايات الخطرة – وجميعها خطوات

بالغة األهمية إلدامة العمليات الصناعية

الحيوية.

بد من فهم أهمية االقتصاد الدائري
ال ّ

في عالمنا المعاصر – فالمبادرات المحلية
والتعليم واالبتكار واإلبداع جميعها جزء

أهمية االقتصاد الدائري في مرحلة
ما بعد كوفيد19-
بقلم سيباستيان شوفين

تتبع

نمطا تقليديً ا
ً
الصناعات الحديثة

يتمثل في المواد الخام ،التصنيع ،النفايات

ً
تدفقا مستمرً ا للموارد
وهي طريقة تتطلب

التي غالبً ا ما يتم الحصول عليها من مناطق

بعيدة حول العالم .وعلى المدى الطويل،

الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى

الكبرى (كاألوبئة أو الكوارث الطبيعية أو

المستوى المحلي وتأمين سلسلة التوريد

االستهالك وتعزيز كفاءة الطاقة واتباع

الحظر السياسي) ،ما يعني عدم استدامة

لمجموعة محددة من المواد الخام والخدمات

النفايات ومواصلة استخدام المنتجات والمواد

وكفاءة أكبر مكنتاها من الصمود في وجه

الفعالة للنمو االقتصادي بشكل يعود بالنفع

تعافي األعمال.

حل
ولهذا فإن نموذج االقتصاد الدوراني ّ

والمواد واستعادة مخزونها على المستوى

واسعا هنا
المحلي – وهو نهج القى صدى
ً
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إعادة التفكير بعالقته مع الموارد ،وأن
واالقتصادي تتسم بالكفاءة والتوازن

واالستدامة والطابع المحلي .وال تقتصر

مزايا االنتقال نحو االقتصاد الدائري على

تقليل الضغط على البيئة وتعزيز أمن توريد

المواد الخام ،إذ من شأنه كذلك تحفيز
االبتكار وتحسين النمو االقتصادي.

األساسية.

نظرً ا لكونه يستهدف كل مستوى من
مستوياته لتقليل النفايات وإعادة استخدامها

فعال للحفاظ على موارد المياه والطاقة

وتحسين استخدامها للسلع والموارد

وفي ظل تفشي جائحة كوفيد 19-في جميع

عولمة االقتصاد بشكل كامل ،فيما أثبتت

على البيئة والمجتمع.

الشركات مواصلة التركيز على هدف

سماد عضوي أو طاقة .ومن ناحية أخرى

النموذج الخطي ينهار في حاالت االضطراب

وإعادة توليد األنظمة الطبيعية ،تنشأ الفرص

العالم في الوقت الراهن ،وأن على

يتوصل إلى نماذج جديدة للنمو االجتماعي

استعادة المستويات السابقة من تلك

مسار يؤدي إلى استحداث الوظائف على

وإعادة تدويرها .ومن خالل تصميم تلك

مواجهة التحديات التي يعاني منها

الموارد إعادة تدوير المواد وتطوير مصادر

تقلل من إمكانية االستفادة من كامل قيمة

اإلنتاج أو األعمال المحلية .قد يوفر نموذج

االقتصاد الدائري يتمتع بالقدرة على

المتاحة لتوليد اإليرادات .على العالم

الطرق المنهجية .وبوصفه نموذجً ا للتنمية
ومحركً ا للنمو ،فإن االقتصاد الدائري

االقتصاد المحلي الدائري الحل لتلك المشكلة،

تلك التحديات .وبهذا يمكننا القول بأن

في دولة اإلمارات .ففي البداية ،تعني

ترهق تلك الطريقة مواردنا الطبيعية وتؤدي

المواد الخام .وباإلضافة لذلك ،فإن هذا

األوسط بدأت بالفعل في مواجهة

تحقيق االستدامة على المدى الطويل

فإن الحفاظ على الموارد يتضمن تقليل

إلى إنتاج كميات ضخمة من النفايات ،فيما

من اإلجابة ،ومعظم الدول في الشرق

أنحاء العالم ،فقد شهدنا القيود المترتبة على
نماذج االقتصاد المحلي والدائري مرونة

الظروف لتلبية احتياجات السكان وتسريع

واستجابة لجائحة كوفيد ،19-طبقت فيوليا
خطط استمرارية االعمال التي تركّ ز بشكل

أساسي على تأمين سالسل التوريد وحماية

سالمة وصحة فرقنا المحلية لتتمكن من

القيام بمهامها األساسية .ولهذا الغرض،

سيباستيان شوفين ،الرئيس التنفيذي ،شركة فيوليا
الشرق األوسط إلدارة الموارد والخدمات البيئية
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