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COVER  |  ABDUL JALIL AL FAHIM

“IN 1969, FROM 1969 UNTIL 1976, 
ABDUL JALIL AL FAHIM & SONS EM-
BARKED ON AN ERA OF EXPANSION BY 
OPENING NEW BRANCHES ACROSS ABU 
DHABI AND TAKING ON NEW FRAN-
CHISES.”

HE SUCCESS OF AL FAHIM’S BUSINESS 
CAN BE ATTRIBUTED TO HIS ENDLESS AM-
BITION. Shortly after starting 

his auto parts business, Al Fahim ap-
plied to become the sole distributor 
for Mercedes Benz, Chrysler Corpo-
ration, Michelin and Firestone tyres 
in the area, ensuring his domination 
of the industry. As such, by 1967, Al 
Fahim was importing cars and related 
parts, raising his profile as a prolific 
businessman in Abu Dhabi.

By the end of 1968, Al Fahim had 
to step away from the business amid 
its vast expansion, in part due to the 
heavier workload. He decided at the 
time to focus more on his political 
involvement with the new adminis-
tration of Abu Dhabi under the ruler 
Sheikh Zayed Al Nahyan, who would 
become the president of the United 
Arab Emirates three years later.

In 1969, Al Fahim appointed his 
eldest son, Mohammed, to head 
the company under his guidance to 
ensure a smooth leadership transi-
tion. There were just three employees 
at the firm, excluding Al Fahim and 
his son. 

From 1969 until 1976, Al Fahim 
Group -- formerly known as Abdul 
Jaill Al Fahim & Sons -- embarked 
on an era of expansion by opening 
new branches across Abu Dhabi and 
taking on new franchises. 

In 1977, Al Fahim and Mohammed 
embarked on a period of modernisa-
tion and reorganisation, eventually 
establishing the Al Fahim Group of 
Companies and as such becoming the 
first family shareholding company 
in the U.A.E., with shares divided 
among the founder, his sons, and his 
daughters. 

Management of the shareholding 
business was entrusted to a board 
of directors headed by the founder, 
while the sons -- still quite young 
at the time -- were appointed to the 
board. Their participation at that 
age enabled them to quickly take on 

T
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important skills and responsibilities, 
paving the way for them to become 
instrumental players in the expan-
sion of Al Fahim Group.

From then on, as the business 
became more efficient, confidence 
in the family name and the company 
grew. Customers and clients were 
better served, and as such, the busi-
ness expanded almost 20 fold over 

the next couple of decades. 
Meanwhile, Al Fahim continued 

to help former U.A.E. President 
Sheikh Zayed build the nation. 
During the development and expan-
sion of the Arabian Gulf country, 
Al Fahim Group offered its services 
by building roads, laying out cables 
and lighting the streets, in addition 
to constructing hotels, residential 
apartments and housing. The group 
also imported motor cars and other 
related franchises.

A FAMILY BUSINESS
Mohammed A. J. Al Fahim, son of Al 
Fahim and Chairman of the Fam-
ily Council, once said, “My father, 
Abdul Jalil Al Fahim, gave a lot of 
attention to educating his children 
and wanted them to learn in the best 
schools and universities. He believed 
in the future of his children and the 
country. When his children were old 
enough to learn about the business, 
he confided in them and had in-
depth conversations with them about 
his business dealings and projects.” 

Indeed, Al Fahim introduced his 
children to the basics of the business 
by ensuring they were involved in the 
company’s day-to-day activities. He 
also made a point of sharing practi-
cal and real-life business examples 

1977
Al Fahim and Mohammed  

embarked on a period 
of modernisation and 

reorganisation

“MY FATHER, ABDUL JALIL AL FAHIM, GAVE A 
LOT OF ATTENTION TO EDUCATING HIS CHIL-

DREN AND WANTED THEM TO LEARN IN THE 
BEST SCHOOLS AND UNIVERSITIES. HE BELIEVED 

IN THE FUTURE OF HIS CHILDREN”
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given the Abu Dhabi Award posthu-
mously by HH Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Al Nahyan for his charita-
ble activities and business expertise, 
amongst other pivotal roles he played 
in the community.

AL FAHIM GROUP IN 2016
Al Fahim Group is one of the oldest 
and biggest family business conglom-

with them as they were growing up. 
Ultimately, Al Fahim’s priority 

was to build the right personality 
traits in his children by educating 
and training them in the fundamen-
tals of conducting business. 

The late founder encouraged his 
children to work together to ensure 
the business’s success and to con-
tinue to help it grow. To do so, he 
taught them to do business with a 
focus on humanity, integrity, dili-
gence and commitment -- principles 
Al Fahim Group follows to this day.

TRANSITION OF POWER
When Al Fahim passed away in 1996, 
the transition from his generation to 
the next was seamless. Shares in the 
company were divided among the in-
heritors, and their management roles 
were clearly defined. Meanwhile, the 
eldest sons chaired and managed the 
group.

As such, the business continued 
to expand, eventually taking on big-
ger projects and branching out into 
international investments. Today, Al 
Fahim Group has operations in the 
U.A.E., the Gulf, and China, and has 
diversified into banking, real estate 
and hotels, among other investments.

EARNING RECOGNITION 
Further emphasising Al Fahim’s piv-
otal role in the development of Abu 
Dhabi, in 2011, U.A.E. President HH 
Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
honoured him, and indeed the family 
as a whole, by presenting them with 
the Badge of Honour on National 
Day. In 2005, the late founder was 

2005
The late founder
was given the Abu Dhabi Award 
posthumously by HH Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nayhan 
for his charitable activities
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erates in the region, led by the sons 
and daughters of the late founder, as 
well as their children. The group puts 
family ties above all else, ensuring 
each member plays a part in the suc-
cess of the business. 

Al Fahim’s eight sons – who com-
prise the Supervisory Board today – 
have sought to preserve and enhance 
the business their father built. 

The second and third generations 
of the family are now carrying Al 
Fahim’s legacy forward by building 
on the solid foundation the founder 
put in place in the late 50s. The 
board of managers is a healthy mix 
of second and third generation fam-
ily members. Some of the founder’s 
other grandchildren hold senior 
management positions among the 

group’s various divisions. 
As if the group’s successes 

weren’t already enough, Al Fahim is 
one of the first families in the region 
to design a “sustainability guide” for 
its business, with the goal of illus-
trating how family shareholders can 
manage and maintain the company’s 
position and reputation as a regional 
leader. 

The guide -- entitled The Al 
Fahim Family Protocols -- has been 
welcomed by the family’s sharehold-
ers and members, and is guaranteed 
to help Al Fahim Group continue to 
thrive and prosper in the future, as its 
late founder would have wanted. 

“WHEN HIS CHILDREN WERE OLD ENOUGH TO 
LEARN ABOUT THE BUSINESS, HE CONFIDED 
IN THEM AND HAD IN-DEPTH CONVERSATIONS 
WITH THEM ABOUT HIS BUSINESS DEALINGS 
AND PROJECTS.”
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A B U  D H A B I  C U LT U R E 
C O N T I N U E S  T O  I M P R E S S 

A S  W O R L D - C L A S S 
M U S E U M S  S E T  T O  O P E N

ABU DHABI CULTURE IS ALL-ENCOMPASSING. FROM THE CITY’S STATE-OF-
THE-ART SAILING FACILITIES TO THE SAADIYAT CULTURAL DISTRICT AND 

THE NUMEROUS TANGIBLE FACETS OF TRADITIONAL ARABIAN HOSPITALITY, 
THERE’S A LITTLE SOMETHING FOR EVERYONE. 
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HE UNITED ARAB EMIRATES’ CAPITAL’S 
TRADITIONS are firmly rooted in 
Islamic customs and norms. 

Cultural landmarks fuse those tradi-
tions with modernity seamlessly. 

Qasr Al Muwaiji - the birthplace 
of President Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan - for example, was built in 
the early 20th century and has since 
been restored as a public museum 
in Al Ain that will officially open in 
November. 

Also located in Al Ain is the Al 
Ain Palace Museum, which features 
historical material on the ruling family, 
giving tourists a visual experience of 
the country’s transformation as well as 

its political origins.
The Abu Dhabi Tourism & Culture 

Authority is tasked with helping the 
emirate preserve that rich culture and 
history, creatively bringing the past 
into the future. As part of its mandate, 
it works on maintaining historic monu-
ments, ancient buildings and oases. 

International names have been 
brought to the U.A.E. with the help 
of the authority. Louvre Abu Dhabi, 

will showcase archaeological, sociolog-
ical and artistic artefacts representing 
vast historical periods. As such, the art 
will combine to form a glorious mix of 
the contemporary and the traditional, 
highlighting the defining point of Abu 
Dhabi’s history. 

Designed by Jean Nouvel, the pro-
ject is composed of 55 structures that 
are projected into water on the edge 
of the Arabian Gulf, unified by a metal 
dome that’s some 500 feet in width. 

Meanwhile, Guggenheim Abu 
Dhabi is poised to become the largest 
Guggenheim branch in the world. Lo-
cated on Saadiyat Island, the museum 
will act as a core structure among a 
cluster of top-tier cultural attractions 
in the city. The venue will primarily 
host Middle Eastern contemporary 
art as well as special exhibits from the 
Guggenheim’s “core collection.” 

Along with the Louvre Abu Dhabi, 
the Guggenheim Abu Dhabi is set to 
transform the capital into a major 
global cultural destination.

In the meantime, visitors can 
enjoy contemporary art for free at the 
Etihad Modern Art Gallery, which 
features a multi-purpose art space 
showcasing international works. 

And then, of course, there’s the 
Sheikh Zayed Grand Mosque, one of 
the world’s most stunning places of 
worship which features 80 domes and 
is surrounded by serene, reflective 
lakes. Inside the mosque, spectators 
will find gorgeous marble designs of 
flowers and larger-than-life gold-
plated crystal chandeliers. That’s 
not to mention the world’s biggest 
handwoven carpet, strewn across the 
17,000-square-meter plot.

If tourists are looking for a little 
more spirituality -- albeit on a far 
smaller scale -- the Jahili Mosque 
will offer just that. The inner fort of 

which is set to open in December 2016 
or January 2017, is marketing itself as a 
“universal museum” that underscores 
“an unprecedented alliance of an 
intergovernmental agreement between 
the emirate of Abu Dhabi and France, 
through one of the highest levels of 
cultural cooperation ever created be-
tween two sovereign countries.”

When the museum opens to eager 
local, regional and global crowds, it 

T MEANWHILE, 
GUGGENHEIM ABU 

DHABI IS POISED 
TO BECOME THE 

LARGEST GUGGEN-
HEIM BRANCH IN THE 

WORLD. THE MU-
SEUM WILL ACT AS 

A CORE STRUCTURE 
AMONG A CLUSTER 

OF ATTRACTIONS.
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CULTURE  |  MUSEUMS

the structure, which is comprised of 
a single room with an open arcade 
and courtyard, was built by Sheikh 
Zayed the First at the end of the 19th 
century. 

Blending Islamic tradition and 
art, the Miraj Islamic Centre features 
unique Islamic art pieces from around 
the Muslim world, including carpets, 
silk textiles, jewellery, marble art, cal-
ligraphy and miniature paintings.  

Soon to open in Abu Dhabi is the 
Zayed National Museum, which will 
focus on the story of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and place 
the U.A.E. firmly in the region’s his-
torical fabric by way of its artefacts.

As most people familiar with the 
emirate know, falcons feature promi-
nently in Abu Dhabi’s heritage. For 
this reason, the city is home to its 
very own Falcon Hospital, the world’s 
largest and most advanced of its kind. 
A falcon display museum and an area 
for free-flying falcons are particularly 
popular features of the hospital. 

The Saluki Centre honours the de-
sert traditions of hunting and breed-
ing of the dog, which is found only in 
desert climates. Meanwhile, the Al 
Ain Camel Market serves as a space 

for tourists to learn more about the 
animals and for traders to barter with 
cattle and goats. 

From camels to cars, a lesser-
known cultural attraction in Abu 
Dhabi is the Emirates National Auto 
Museum, a pyramid structure which 

features about 200 stunning vehicles 
owned by Sheikh Hamad Bin Hamdan 
Al Nahyan.

All this, and there’s still so much 
more: Al Ain National Museum, 
Manarat al Saadiyat, Qasr al Hosn 
Exhibition, Al Qattar Arts Centre, 

Souq Al Qattara, and the UAE Cur-
rency Museum, to name just a few. 

Though seemingly disparate at first 
glance, most of these sites are bound 
together by a delicate thread that 
encapsulates the emirate’s dynamic 
growth from traditional to modern 
-- growth that continues to impress 
regionally and globally to this day. 

From bedouins living in mud-brick 
huts and archaeological findings that 
date back to the 1700s, to the sprawl-
ing skyscrapers and emerging cultural 
landscape of today, Abu Dhabi’s culture 
is nothing short of magnificent. 

“BLENDING ISLAMIC TRADITION AND ART, THE 
MIRAJ ISLAMIC CENTRE FEATURES UNIQUE 
ISLAMIC ART PIECES FROM AROUND THE MUS-
LIM WORLD.”
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BUSINESS  |  SOCIAL MEDIA

DRIVING
ENTREPRENEURSHIP

WHAT MAKES ABU DHABI A GOOD OPTION FOR 
ENTREPRENEURS? THE NUMBER OF START-UPS IN THE 

CITY HAS BEEN GROWING STEADILY OVER THE PAST 
FEW YEARS, THANKS TO A FLOURISHING ECOSYSTEM 

DESIGNED TO ENCOURAGE INNOVATION AND SUPPORT 
SMALL BUSINESSES
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panel discussions and similar events. 
One example is the collaboration be-
tween Flat6Labs Abu Dhabi and New 
York University Abu Dhabi (NYUAD) 
to set up Startup Series, a four-month 
programme featuring 90-minute talks 
and other activities that promote a 
culture of entrepreneurship among 
the university’s students as well as the 
wider community. The talks feature 
expert speakers on different topics, 
sharing their experiences and pro-
viding technical advice to aspiring 
entrepreneurs. The series are held 
from September through December, 
covering topics such as team dynamics 

HEN IT COMES TO SUPPORTING SMALL 
BUSINESSES AND INNOVATION, Abu 
Dhabi has been cultivating 

the appropriate environment and the 
numbers definitely show for it. The 
UAE’s capital city has earmarked 
more than $100 billion for education, 
housing and transportation as part of 
its Economic Vision 2030, which seeks 
to diversify its economy away from 
reliance on oil. It is ranked 23rd among 
189 countries for ease of doing busi-
ness, not to mention the UAE overall is 
highly digital, with some of the highest 
smartphone and Internet penetration 
rates globally. 

Abu Dhabi has also made it easier 
and less costly for entrepreneurs and 
freelancers to set up shop, with free 
zone hubs such as twofour54, which 
has successfully attracted key players 
in the media industry and is increas-
ingly becoming a production base for 
Hollywood films.

At Flat6Labs Abu Dhabi, there’s 
a flourishing global hub for digital 
innovation, eager to support entrepre-
neurs from the UAE or other countries 
launch a digital business in the capital. 
They will not only help get those busi-
nesses started, but will also see that 
they expand to regional and global 
markets where possible. Flat6Labs 
Abu Dhabi is supported by twofour54 
and focuses on media and digital con-
tent, including media and film produc-
tion, e-commerce, social media, online 
education, gaming, mobile apps, big 
data and analytics. For those looking 
for seed funding, mentorship, office 
space, training and development or 
other business support services, Flat-
6Labs is a good place to start. Their 
core programme is designed to prepare 
companies for investment within four 
and a half months.

Entrepreneurs can also enjoy a 
growing support network, accessible 
through different seminars, talks, 

in business, customer development, 
crafting a pitch, and managing burn 
rates.

One important factor that has 
contributed to boosting the number 
of start-ups in Abu Dhabi is related 
to legislation. In 2009, a law requiring 
businesses to allocate a minimum of 
$40,000 in start-up capital was abol-
ished, and a doubling in the number 
of company registrations followed. 
With this in mind, it’s not surprising 
the World Bank ranked the UAE No. 
1 in the Arab world for ease of doing 
business in 2015 for three consecutive 
years. 

“IN 2009, A LAW REQUIRING BUSINESSES TO ALLO-
CATE A MINIMUM OF $40,000 IN START-UP CAPITAL 
WAS ABOLISHED, AND A DOUBLING IN THE NUMBER OF 
COMPANY REGISTRATIONS FOLLOWED.”

W
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Increasingly, small and medium 
size businesses account for a larger 
chunk of the pie in the UAE economy, 
making up 86 per cent of private 
sector employees, according to the 
Ministry of Economy. It is estimated 
there are some 300,000 such compa-
nies operating the country.

One of them is Sakkini, a recently 
launched data-driven start-up that 

serves as a platform for off-plan 
property units. Its value proposi-
tion: equipping home-seekers with 
the tools and data they need to make 
well-informed decisions about renting 
or buying property around the world. 
Sakkini was started by Haitham Al-
Khatib and Faisal El-Hoseni, after 
realising searching for property could 
be a tedious and time-consuming ef-

fort. Unlike existing sites advertising 
property listings, the Sakkini founders 
say their platform aims to satisfy both 
home seekers and agents with a user 
interface designed to make informa-
tion accessible and transparent. 

Another is Washmen, a mobile-
based laundry service that lets cus-
tomers schedule pick-up and delivery 
times for their laundry. It also allows 
them to view prices clearly and pay 
with cash or credit card.  Then there’s 
FeedSpeed, a start-up that enables 
offline retailers to create their own 
mobile apps and establish an online 
presence. Their tagline: ‘Let us worry 
about technology while you focus on 
building your brand’.

The UAE is significantly ahead of 
its neighbours when it comes to small 
and medium enterprises’ contribu-
tion to the economy. In Saudi Arabia 
and Qatar they contribute 33 per cent 
and 16 per cent to GDP respectively. 
With continued government support, 
competitive programmes aimed at 
entrepreneurs and talent development 
opportunities, the number of innova-
tive start-ups across Abu Dhabi and 
the UAE is only set to increase.  

NO. 1
The World Bank 
ranked the UAE No.
1 in the Arab world for ease 
of doing business in 2015.

“THE UAE IS SIGNIFICANTLY AHEAD OF ITS 
NEIGHBOURS WHEN IT COMES TO SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES’ CONTRIBUTION TO 
THE ECONOMY. IN SAUDI ARABIA AND QATAR 

THEY CONTRIBUTE 33% AND 16% TO GDP.”
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RACING  |  FORMULA 1

HOW 
FORMULA 1 
CAME TO 
ABU DHABI
IN EARLY 2007, IT WAS ANNOUNCED 
TO MUCH FANFARE THAT FORMULA 1 
WOULD FINALLY BE COMING TO ABU 
DHABI. LESS THAN THREE YEARS 
LATER, IN NOVEMBER 2009, THE 
FIRST RACE AT THE YAS MARINA 
CIRCUIT WAS HELD, SERVING AS THE 
F1 FINALE THAT YEAR.

T WAS A SPECIAL RACE INDEED: In 
another first, F1 held a day-
to-night race that started at 

5 p.m. in the United Arab Emirates’ 
capital, with floodlights switched on to 
ensure a seamless transition after the 
sun went down. The setup proved so 
popular that successive races in Abu 
Dhabi have also occurred from day to 
night. 

Fast forward to 2016: After suc-
cessfully hosting the F1 more than six 
years in a row, Abu Dhabi will again 
host the finale of the tournament 
from November 25 to 27. As if that 
weren’t already enough entertainment, 
spectators can expect four after-race 
concerts, with the Chemical Brothers 
and Rihanna set to wow audiences. 

The venue for the grand prix -- the 
now-notorious Yas Marina Circuit -- 
was designed by German engineer and 
auto racer, Hermann Tilke. Located on 
Yas Island, the 2009 Abu Dhabi Grand 
Prix was the circuit’s inaugural event. 
The circuit, which is surrounded by 
luxury developments, hotels, recrea-
tional and retail facilities, as well as 
beaches, is the second Formula 1 track 
in the Middle East after Bahrain.

Consisting of twenty-one corners, 
the track itself is a marvel to look at. It 
winds its way through sand dunes off 
of the coast of Abu Dhabi. German F1 
driver Nico Rosberg has said that each 
of those corners “is unique.”

So why is so much effort put into 
F1 globally? And why did Abu Dhabi 
decide to bring the Grand Prix to the 
United Arab Emirates?

F1 very much finds its roots in 
Europe and the earliest days of motor 
racing -- more specifically, the Euro-
pean Grand Prix championships of the 
1920s and 1930s.

Following its inaugural champion 
season, which followed soon after in 
the United Kingdom in 1950, F1 solidi-

fied itself as being the premier form of 
racing in the world, with its cars mov-
ing as fast as 380 kilometers per hour. 
While Europe is considered the home 
of F1, the sport’s purpose-built tracks 
eventually grew to include locations 
in other continents, underscoring its 
international appeal.

The sport is a hefty, multi-billion 
dollar business: more than 425 mil-
lion people in the world tune in to 
watch drivers of the fastest cars in the 
globe compete to win the prestigious 
champion title. Over the course of its 
history, the event created hundreds of 
thousands of jobs as well as a highly 
popularised merchandising business, 
furthering its popularity and growth. 

“WHILE EUROPE IS CONSIDERED THE HOME 
OF F1, THE SPORT’S PURPOSE-BUILT TRACKS 
EVENTUALLY GREW TO INCLUDE LOCATIONS
IN OTHER CONTINENTS.”

I
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Some of the biggest names among 
pre-war manufacturers of automo-
biles, including Mercedes-Benz, Alfa 
Romeo and Ferrari, very much saw F1 
as a central part of their core business. 
Over the decades, the cars have made 
stunning technological advances to 
cater to the sport. Safety, in a broader 
sense, has remained a major issue for 
F1, and has improved vastly over the 
years.

The title Formula 1 was derived 
from just that -- a Formula laying out 
the set of rules that participants and 
cars must abide by. While champion-
ship races proved far more popular, 
non-championship races were held 
until the early 1980s. 

F1 champions often become 
household names. Think Michael 
Schumacher, Ayrton Senna and Lewis 
Hamilton, to name just three. 

Considering the sheer scale of the 
event’s popularity and F1’s financial 
success, which has helped the event 
become an institution in and of itself, 
it’s no surprise that Abu Dhabi seemed 
like the ideal home for a new circuit. 

The technologically-advanced city 
offers vast entertainment options and 

has become a global hub for world 
events of F1’s scale. In late 2014, Abu 
Dhabi agreed to a multi-year contract 
extension to host the event, illustrat-
ing its success as a host city. Despite 
lower oil prices, economic growth 
prospects in the emirate will remain 
strong over at least the next two years, 
according to S&P. Abu Dhabi has one 
of the highest GDP per capita levels 
in the world, according to the ratings 
agency.

The sky-scrapered city also boasts 
fantastic options for tourists visiting 
for the final set of races, guaranteeing 
spectators a fabulous time both at and 
away from the Yas Marina. Racecar 
lovers and their children have the 
option of visiting “Ferrari World,” for 
example -- an 86,000 square meter 
Ferrari-branded theme park. The 
world’s fastest roller coaster is located 
at the park, as well as the largest space 
frame structure ever built. 

With all that in mind, Abu Dhabi 
seems like a no-brainer. And now, all 
you have to do is book your tickets and 
wait till the end of November, when 
you can sit back and enjoy the stun-
ning shows. 

2014
Abu Dhabi agreed 
to a multi-year contract 
extension to host the 
event, illustrating its 
success as a host city.
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DRIVE  |  MERCEDES

IN PERFECT SHAPE
WHAT STARTED OUT AS A CONCEPT IN 2015, HAS NOW EVOLVED 
INTO THE SPECTACULAR GLC COUPÉ. “HOT AND COOL” IS HOW CHIEF OF 
DESIGN GORDEN WAGENER DESCRIBES THE NEW MERCEDES. IT SERVES UP A 
DELICIOUS BLEND OF SUV AND SPORTS CAR SPECIALS.

INTERIOR WITH CHARACTER
Platinum white nappa leather with diamond 
design for the seat center panels, black side 
bolsters and head restraints, set off by light-
colored topstitching – this designo upholstery 
combination is just one of the many differ-
ent possibilities for tailoring the sport utility 
coupé’s interior to personal tastes. The scope 
for customisation is vast – as is the amount of 
space behind the front seats – in spite of the 
tail’s sloping lines. Luggage capacity is simply 
remarkable, varying from just under 500 to as 
much as 1,205 liters, a class-beating figure in 
this segment.

0.31
The GLC Coupé boasts superlative aerody-
namics, too, a key factor in its excellent energy 
efficiency. With a drag coefficient of 0.31 and 
a drag area of 2.53 square meters (27.2 sq. ft.), 
the sporty four-door model achieves top fig-
ures thanks to a host of ingenious touches im-
plemented by the Mercedes engineers. These 
include sealing the radiator and headlamp 
surrounds, the circular radiator shutter behind 
the diamond radiator grille, and the underbody 

paneling. The vehicle’s relatively light weight 
of around 1,700 kilograms (3,750 lb) is down to 
a smart mix of materials, including aluminum 
and high-strength steels, along with numerous 
aluminum chassis components.

9 TIMES THE DRIVING PLEASURE
The 9G-Tronic nine-speed automatic dynami-
cally propels the car along effortlessly. Superb 
traction is provided by the 4Matic permanent 
all-wheel drive. The direct, sporty steering 
comes as standard, as does the sports suspen-
sion with Dynamic Select, including a choice 
of five drive modes. Air Body Control multi-
chamber air suspension is available as an op-
tion. This enables the damping to be smoothly 
adjusted for a sportier or more comfortable 
ride in any driving situation. The system even 
offers added benefits when parked, as the 
loading sill can be lowered by four centimeters 
(1.5 in.) with Air Body Control to facilitate 
loading and unloading.

EXTRAS AS STANDARD
Buttons with brains – there are quite a few of 
these to be found in the new GLC Coupé. Key-

less Start means the engine can be 
started simply by pressing the Start/
Stop button without even taking the 
car key out of your coat pocket or 
purse. The Easy-Pack tailgate also 
opens and closes at the push of a 

“THE DIRECT, SPORTY STEERING 
COMES AS STANDARD, AS DOES THE 
SPORTS SUSPEN- SION WITH DYNAMIC 
SELECT, INCLUDING A CHOICE OF FIVE 
DRIVE MODES.”

DISCOVER 
MORE Online

For further information 
on the stylish 

newcomer, just scan the 
QR code or use this link:
mbmag.me/glc-coupé

WORDS GREGOR BRESSER



A U T U M N   2 0 1 6     TA W A S U L   23

button. What’s more, both systems form part 
of the model’s basic specification, along with 
Collision Prevention Assist Plus, Crosswind 
Assist, Attention Assist, and a reversing cam-
era.

A DREAM COME TRUE
Awe and delight in Shanghai: in 2015, Mer-
cedes-Benz unveiled a near-production study 
in China dubbed the Concept GLC Coupé. 
The yellow show car caused a real stir at Auto 

Shanghai – and was also the precursor of 
a brand new sports car in the midsize SUV 
segment. The futuristic wing-shaped exterior 
mirrors and the exhaust system’s aggressive 
styling may have been given a somewhat more 
graceful finish in the production version, but 
the Mercedes design team has stayed true to 
the concept’s essence. The design idiom fea-
turing a prominent main body and an elongat-
ed greenhouse has been adopted for the GLC 
Coupé with virtually no modifications. 
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TRAVEL  |  ICELAND

10
REASONS 
TO VISIT 
ICELAND 
TODAY
STUNNING LANDSCAPES, RELAXING 
GEOTHERMAL POOLS, AND 
BREATHTAKING WATERFALLS ARE 
ONLY A FEW REASONS.

1. NORTHERN LIGHTS 
Iceland is known as one of the 

best spots around the world to witness 
the wonder of the northern lights, 
also known scientifically as the aurora 
borealis. The best time to catch them 
is on a cold and clear winter night. The 
dancing colours of green, purple and 
blue is quite a show, albeit an elusive 
one that requires a strike of luck.  

2. THE BLUE LAGOON 
This large geothermal pool is 

simply a delight and one of Iceland’s 
most popular attractions. The pool 
is situated in a lava field that’s about 
a 45-minute drive from the capital 
Reykjavic. The warm water is rich in 
minerals such as silica and sulfur, with 
many researchers citing its healing 
properties. Water in the lagoon is 
renewed every couple of days. Visi-
tors can enjoy soaking in the baths 
for hours, while trying on difference 
silica and algae face masks provided at 
specific areas in the water. Booking a 
ticket in advance is a must due to high 
demand. 

3. WALK ON GLACIERS
It may not be for the faint-

hearted but Iceland’s glaciers are a 
must-see. The country has more than 

4,500 square miles of glacier. Thanks 
to decades of volcanic ash mixing with 
snow, the glaciers have a breathtaking 
painting-like effect. But that’s not the 
only reason to visit them. Sadly, these 
formations are melting rapidly due to 
global warming, so find a guide, dress 
up warmly and go for a walk to remem-
ber on the Solheimajokull glacier on 
the south coast. If you’re brave, you 
can even attempt to climb them with 
the help of your guide. 

4. THINGVELLIR NATIONAL PARK
This is where you can see the 

shift in the Earth’s massive tectonic 
plates, separating the European and 
North American continents. Some 
6,000 feet deep into that gap, red-hot 
lava is creating immense pressure, 
feeding the eruption of the Strokkur 

geyser, which sends water and steam 
100 feet into the air. Iceland uses this 
natural power to generate electricity.  

5. LAKE MYVATEN
Head to the northern part of 

the country to find Lake Myvaten 
surrounded by an extremely unique 
terrain made up of volcanoes, steam 
eruptions, bubbling hot mud and 
unusual rock formations. In fact, the 
area’s incredibly otherworldly appear-
ance attracted the attention of NASA, 
which used the site to train the Apollo 
astronauts before they headed into 
space. 

6. UNIQUE LANDSCAPES 
One thing is for sure, Iceland’s 

landscape and climate make for 
incredibly unique scenery that often 

“HEAD TO LAKE MYVATEN FOR AN EXTREME-
LY UNIQUE TERRAIN MADE UP OF VOLCANOES, 
STEAM ERUPTIONS, BUBBLING HOT MUD AND 
UNUSUAL ROCK FORMATIONS.”
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seem out of this world. One of the best 
ways to see them is to take a trek-
king holiday across the Golden Circle 
route, a popular path that will take you 
through some of Iceland’s best natural 
spots. It can also be seen by car. 
Expect erupting geysers, spectacular 
waterfalls, volcanic craters and rock 
formations. One of the most famous 
waterfalls on the way is Gullfoss. The 
usual crowd of tourists surrounding it 
makes it particularly hard to miss. 

7. DIVING BETWEEN CONTINENTS 
Yes, it’s actually possible to 

dive right between the European and 
North America tectonic plates at Lake 
Thingvallavatn, Iceland’s largest natu-
ral lake. It is located at the Thingvellir 
National Park, a UNESCO World Her-
itage Site. With a scuba diving gear, 
one can dive up to 200 metres into 
crystal clear glacier water. Companies 
such as Arctic Adventures offer guided 
tours.  

8. FOR THE LOVE OF FOOD 
Iceland may not be globally 

renowned for its food scene, but a new 
generation of chefs experimenting 
with local produce and creating excit-
ing dishes is quickly changing that. 
Seafood restaurant Mar, which mixes 
fresh produce with aromatic flavours, 
is one to try. Another is KOPAR, 
known for its view over the marina 
and its excellent chefs that push the 
boundaries with their culinary crea-
tions.

9. LONG DAYS, SHORT NIGHTS 
In a place where outdoor activi-

ties are the thing to do, Iceland offers 
endless hours of sunlight during long 
summer days. One of the longest days 
falls around June 20, with sunset 
slightly after midnight and sunrise at 
3:00 a.m. in Reykjavik. 

10. NIGHTLIFE AND MUSIC FES-
TIVALS 

If you’re looking for relaxed, multicul-
tural and fun nightlife, Reykjavic does 
not disappoint. Laugavegur, the city’s 
main street, has plenty of options 
for going out and socialising. Iceland 
is also known for its music festivals, 
such as Secret Solstice and Iceland 
Airwaves, featuring local and interna-
tional artists.  
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report by We Are Social, a global so-
cial media analysis agency, the U.A.E. 
ranks among the top 10 countries in 
the world in terms of social media 
usage.

According to a 2010 Telecom-
munications Regulatory Authority 
study, some 99 percent of homes in 
the country have mobile phones, while 
78 percent of those homes access the 
internet, and more than half of those 
with access to the internet have social 
media accounts. 

Facebook, Twitter and Google rank 
highest in usage terms amongst social 

OME OF THOSE STUDENTS EVEN ADMITTED 
that spending time on social 
media hindered their eating 

patterns, while others said they were 
unable to suspend their accounts, even 
though they desperately wanted to.

But social media isn’t limited to 
the youth. The utilisation of social 
media has indeed affected all sec-
tors and generations of society in the 
Arabian Gulf country. This comes as 
little surprise, considering the U.A.E. 
has extremely high connectivity and 
penetration rates -- the highest in the 
Arab world -- in fact. According to a 

media outlets in the U.A.E. Since 
2010, Facebook has grown at a rate of 
10 percent in the U.A.E., while Twitter 
has grown by about 20 percent. 

The country has the region’s 
highest percentage of people using 
Facebook -- more than 40 percent of 
the entire population -- as well as the 
highest rate of LinkedIn users at some 
15 percent of the population. 

Businesses in the U.A.E. have 
taken advantage of this prolific use 
of social media as they seek to grow 
profit and revenue. Abu Dhabi, for 
example, is the world’s first city to 

S

SOCIAL MEDIA CATCHES ON IN THE UNITED 
ARAB EMIRATES, BOOSTING GROWTH

THE GLOBAL PROLIFERATION OF SOCIAL MEDIA AMONGST THE YOUTH OF THE WORLD HAS SPREAD TO ABU DHABI. 
AN ABU DHABI EDUCATION COUNCIL STUDY THIS YEAR CONCLUDED THAT ONE IN FOUR STUDENTS IN THE UNITED 

ARAB EMIRATES’ CAPITAL IS LOGGED INTO SOME FORM OF SOCIAL MEDIA FOR AT LEAST FIVE HOURS A DAY.

BUSINESS  |  SOCIAL MEDIA
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the city’s residents online to generate 
action plans and ultimately improve 
the way people live. 

People who visit the website can 
create their own account to submit 
ideas, view others and exchange 
thoughts. In less than three months, 
the Majlis received more than 2,000 
submissions, with the government in 
response saying the vast majority of 
those ideas were actionable.

Social media in the Arab world 
is also proving crucial for Small and 
Medium-Sized Enterprises. 

“Social media presents itself as an 
invaluable tool for SMEs due to the 
wide range of benefits that it has to 
offer and at a reasonable cost. These 

integrate social media ratings as part 
of its hotel classification system. 

The government utilises informa-
tion and communications technologies 
to develop its economy and improve 
citizen services. The results thus far 
are impressive: The U.A.E. is ranked 
23 on the World Economic Forum’s 
Networked Readiness Index.

In late 2015, Dubai launched the 
Mohammed bin Rashid “Smart Majlis” 
with the goal of collecting ideas from 

online social channels offer connectiv-
ity and transparency for SMEs to gain 
a strong competitive advantage, Nidal 
Abou Zaki, managing director of Ori-
ent Planet Group, said in an interview 
with Arabian Business last month.  

“According to recent studies, small 
businesses have a better chance to 
succeed through social media com-
pared to their larger counterparts and 
our recently published report clearly 
highlights this,” Abou Zaki said.

Among the 260 businesses sur-
veyed in a study conducted by Ori-
ent Planet Research, 92 percent said 
they’re already active on social media, 
while 5 percent said they’re in the 
process of setting up accounts. 

Meanwhile, bigger businesses are 
also benefitting: Emirates Airline 
announced earlier this year that it 
became the first carrier in the world to 
garner 1 million followers on photo-

sharing platform Instagram, raising 
its brand profile. It also has more than 
half a million followers on Linkedin. 

“Our engaged and growing audi-
ence on social media reflect the deep-
rooted connection that our custom-
ers and fans have with the Emirates 
brand,” Emirates said in a statement 
on its website. 

As social media continues to grow 
-- there are now 5.4 million active so-
cial media accounts in the country -- 
digital marketers and advertisers are 
starting to realise the extent to which 
social platforms play a role in shaping 
the habits and opinions of the coun-
try’s populace. The scope for growth is 
nothing short of massive. 

5.4M
active
social media accounts in 
the country

“SMALL BUSINESSES HAVE A BETTER CHANCE TO SUC-
CEED THROUGH SOCIAL MEDIA COM- PARED TO THEIR 
LARGER COUNTERPARTS AND OUR RECENTLY PUB-
LISHED REPORT CLEARLY HIGHLIGHTS THIS.”

BUSINESS  |  SOCIAL MEDIA
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T H E  F U T U R E  I S 
H E R E  A N D  N O W
AU TO N O M O U S  D R I V I N G  M I G H T  S O U N D  
L I K E  T H E  S T U F F  O F  S C I E N C E  F I CT I O N  FO R  
O W N E R S  O F  O L D E R  C A R S ,  Y E T  T H E  T EC H N O LO GY  
FO R  I T  H A S  A L R E A DY  A R R I V E D.  W E  TA K E  
A  LO O K  A H E A D  AT  W H AT  L I E S  J U S T  A R O U N D  
T H E  C O R N E R  A N D  W H AT  S T I L L  N E E D S  
TO  B E  D O N E  A LO N G  T H E  WAY.

WORDS NICLAS MÜLLER
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forerunner
The Mercedes-Benz F 015 

research vehicle presents the shape of 
things to come for personal mobility – 

here, on the streets of San Francisco



INTELLIGENCE  |  AUTONOMOUS DRIVING
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LUMINARY
Instead of a radiator grill, the F 015 is 
fitted with an LED panel (top). The laser 
projection system can superimpose a 
zebra crossing onto the road to assist 
pedestrians (above).

THE ROAD  TO THE FUTURE
Semi-Automated
The driver has to permanently monitor 
the automatic functions and may not 
engage in any non-driving activities. 
Semi-automated driving functions 
have been available in Mercedes-Benz 
production models for many years now 
under the name “Intelligent Drive”. 
The advanced Intelligent Drive Driv-
ing Assistance package for the new 
E-Class includes an array of innova-
tions that further reduce the driver’s 
workload, lowering stress and increas-
ing comfort on the road. 

Highly Automated
The automatic system recognizes its 
own limits and prompts the driver in 
good time to intervene in such situa-
tions. Non-driving activities are pos-
sible to a limited extent. The Future 
Truck 2025 presented by Mercedes-
Benz in 2014, for example, boasts this 
level of self-driving capability.

Fully Automated
The system can handle any situation 
autonomously; there is no need for 
monitoring by the driver, who is at lib-
erty to perform non-driving activities, 
making driverless driving a reality.

THE VISION
Mercedes-Benz, whose origins lie in 
the invention of the automobile by 
Carl Benz in 1886, is well on the way to 
revolutionizing mobility yet again, this 
time by developing fully automated ve-
hicles. Dieter Zetsche, Chairman of the 
Board of Management of Daimler AG 
and Head of Mercedes-Benz Cars, can 
even today be very specific about what 
tomorrow’s self-driving cars will be ca-
pable of: “Not only will the Mercedes 
of the future produce zero emissions, 
it will also drive autonomously. It’ll 
be safer and more luxurious than ever, 
and fully connected as well. A com-
fortable retreat for the trip between 
home and the office – for working, 
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communicating, relaxing, enjoying.” 
130 years after Carl Benz turned travel 
by horseless carriage into a reality, 
Mercedes-Benz is paving the way for 
travel by driverless car. The first highly 
automated vehicles are expected to 
form part of the streetscape by 2025, 
after which fully automated driving 
will only be a short step away. A highly 
advanced system of sensors, precise 
environment maps, and total connec-
tivity will in future allow both cars and 
trucks to reach their destination safely 

and efficiently. The F 015 Luxury in 
Motion research vehicle unveiled in 
Las Vegas in 2015 makes the vision 
of fully automated driving a tangible 
reality in which the car is turned into a 
mobile living space.

The passengers are free to use their 
time in the car exactly as they wish. 
The F 015’s interior design mirrors 
this transformation perfectly: with its 
swiveling armchair-style seats, fine 
walnut floor, and ultra-HD screens in 
the sidewalls, the inside of the car feels 
more like a lounge in a futuristic luxu-
ry hotel. Rather than being the center 
of attention at all times, the steering 
wheel only extends from the dashboard 
when occupants decide against driving 
in fully automatic mode. Not only will 
autonomous vehicles offer their occu-
pants supreme travel comfort in future, 
the environment will benefit from 
them, too. The F 015, for instance, has 
been designed for the F-Cell plug-in 
hybrid drive system – meaning that its 
batteries can be recharged from either 
an onboard fuel cell or a power socket 
– while the electric drive means the 
car produces zero tailpipe emissions. 
Large LED panels at both the front 
and rear furthermore allow the car to 
communicate with pedestrians, and 
there is even a high-precision laser 
projection system for marking a zebra 
crossing on the road if required to 
ensure safe passage across it.

2025
The year when

the first highly automated 
vehicles are expected to form 

part of the streetscape 

Brand-new car
The Vision Tokyo show car (below) shows the mobile home-from-

home of the future: inside, the seating offers a lounge-like feel, while a 
projector displays three-dimensional holograms. 

“THE PASSENGERS ARE FREE TO USE THEIR 
TIME IN THE CAR EXACTLY AS THEY WISH. THE F 

015’S INTERIOR DESIGN MIRRORS
THIS TRANSFORMATION PERFECTLY.”
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kilometers (62 miles), replete with 
oncoming traffic, turning maneuvers 
and double-parked cars. It was the 
same route that Bertha Benz covered 
in 1888 on her pioneering automo-
tive journey. Many of today’s produc-

tion models from Mercedes-Benz are 
already able to substantially reduce 
the driver’s workload and provide as-
sistance – semi-automated driving is 
already possible today. This is best il-
lustrated by the innovative Drive Pilot 
feature in the new E-Class, which has 
greatly enhanced the semi-automated 
driving functionality on freeways and 
highways.

With the help of a stereo multi-
purpose camera, multi-stage radar 
sensors, ultrasonic sensors, and a 360° 
camera, the vehicle forms a detailed 
picture of its surroundings and uses 
the amassed data for a variety of 
comfort and safety functions. Drive 
Pilot can come to the driver’s aid in 
many different situations, such as 
maintaining the correct distance to the 
vehicle in front, obeying traffic signs, 
braking, steering, as well as moving off 
again in traffic jams. Another example 
is the Active Lane Change Assist: if 
the driver signals to change lane for 
longer than two seconds, the Active 
Lane Change Assist will steer the new 
E-Class into the adjacent lane.

However, the car will only perform 
the lane change autonomously if the 
system of sensors does not detect any 
vehicles in the relevant safety zone. 
All the driver has to do is monitor the 
procedure and be ready to intervene 
manually at any moment. To anyone 
who is used to driving an older car, 
however, even that will sound like sci-
ence fiction come true.

THE PRESENT
The F 015 research vehicle, the Vision 
Tokyo show car that also debuted 
in 2015, as well as the S 500 Intelli-
gent Drive all demonstrate how much 
progress Mercedes-Benz has already 
made in its quest to make this vision 
a reality. In 2013, the S-Class in ques-
tion was equipped with supplementary 
systems that enabled it to complete 
a fully automated drive from Man-
nheim to Pforzheim, a distance of 100 

top class
The new E-Class makes semi-automated driving 

possible even today. Above: using radar and ultrasonic 
sensors plus a stereo multi-purpose camera, the E-Class 

can detect distances, road markings, and traffic signs. 

on the web
For further information, texts, 
and videos about autonomous 
driving, just scan the QR code 

or follow the link:

m b m a g . m e / a u t o n o m o u s
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THE TO-DOS
As revolutionary as the notion of highly 
automated and later fully automated 
driving may sound, implementing the 
concept no longer requires a technical 
revolution. It is just a matter of refin-
ing and improving tried-and-tested 
systems. One look at the figures also 
clearly shows how important technologi-
cal advancement is for Mercedes-Benz: 
in the course of 2016 and 2017, Daimler 
AG is investing the sum of 14.5 billion 
euros in research and development, with 
a further 14 billion euros being spent 
on new property, plant, and equipment. 
The Mercedes engineers have almost 
reached their goal as far as “sensor fu-
sion” is concerned: cameras, radar, and 
ultrasonic sensors relay data that is then 
evaluated with the help of intelligent 
algorithms.

This enables the vehicle to recognize 

signs, obstacles, road markings, and 
other road users, and create a spatial 
image of them, which in turn provides 
the technology with the basis needed 
to execute safe braking and steering 
maneuvers. To extend the vehicles’ field 
of vision beyond the range of its own 
sensors, however, car-to-X communi-
cation still needs to be expanded. The 
new E-Class already has this capability, 
meaning it can factor information from 
other sources into its environment cal-
culations, such as data from the sensors 
of remote waypoints and other vehicles.

Improvements will still have to be 
made to networking in this area, and the 
infrastructure further developed. This is 
one of the reasons why Audi, BMW, and 
Mercedes-Benz formed a consortium to 

acquire map provider HERE: road and 
environment maps in HD quality are 
one of the fundamental requirements 
for highly and later fully automated 
systems.

Another important task is one for 
the legal experts and politicians rather 
than the engineers: a legal framework 
for autonomous driving needs to be 
established at an international level. 
Most traffic regulations are rooted in 
the 1968 Vienna Convention on Road 
Traffic. Experts from around the world 
are therefore working on updating and 
standardizing the regulations. Provided 
that humans can override and switch 
off the computer systems at any time, 
highly and fully automated driving will 
probably get the green light soon. 

WORK AREAS
Little stands in the way of highly automated driving becoming reality: legal 

issues are being clarified, and high-precision digital maps developed. 
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B E D O U I N  L I F E
WHAT’S IT LIKE TO LIVE AS A BEDOUIN? WHO ARE 

THESE NOMADS AND WHAT IS THEIR HISTORY? 
TAWASUL TAKES A CLOSER LOOK.
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Some Bedouins live nomadic lives, 
constantly moving from one place 
to another, keeping animals such as 
goats, sheep and camels. As their en-
vironment is often too dry to produce 
crops, they travel in search of fodder 
for their animals. 

Despite making up significant 
portions of the regional population 
a century ago, today the number of 
Bedouins has declined dramatically, 
especially following the establishment 
of nation states in the 1950s and the 
discovery of oil. 

Nevertheless, Arabs continue 
to have a strong relation to their 

AT A GLANCE
Bedouin is a term that has been used 
to describe Arabs roaming the desert 
and mainly living in the Arabian 
Peninsula and the Middle East and 
North Africa region. They usually 
live in areas that get very little rain, 
forcing them to rely on morning dew 
as water for their animals. While 
many might romanticise the idea of 
living as a Bedouin, especially due to 
it being associated with freedom and 
closer connection to nature, this way 
of life is far from easy, often involving 
hunger and thirst in what is a harsh, 
merciless environment.   

A Bedouin
is a term used to describe Arabs 

roaming the desert and mainly 
living in the Arabian Peninsula 
and the Middle East and North 

Africa region

DESERT  |  NOMADS

“DESPITE MAKING UP A LARGE PORTION OF THE POP-
ULATION, THE NUMBER OF BEDOUINS HAS DECLINED 

DRAMATICALLY, AFTER THE ESTABLISHMENT OF NATION 
STATES IN THE 1950S AND THE DISCOVERY OF OIL.” 
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Bedouin history, which dates back as 
far as 6000 BC. Back then, agricul-
tural and pastoral groups came to 
inhabit the southern edge of the arid 
Syrian steppe. Around 850 BC, the 
‘A’raab’, or the so-called ancestors of 
today’s Arabs, had set up a network 
of oasis settlements and pastoralist 
camps in the area. The A’raab were a 
stock-breeding society, distinguished 
from their Assyrian neighbours in the 
north by their Arabic language and 
the use of domesticated camels for 
trade and warfare. The latter allowed 
them to have caravan trade activities 
with large areas of Syria. Bedouins 
would help move goods between vil-
lages and towns and their relations 
with settled people were based on re-
ciprocality, with clearly defined rules 
governing conduct. 

BEDOUIN SOCIETY AND CUSTOMS 
Bedouins are known for being fiercely 
loyal to their tribe. Societies are usu-
ally organized around a number of 
real and fictional kin groups. There is 
the smallest household unit known as 
bayt, which then forms fakhadhs that 
then make up tribes. If a tribe is large, 

“BEDOUINS ARE KNOWN FOR BEING FIERCELY LOYAL TO THEIR 
TRIBE. SOCIETIES ARE USU- ALLY ORGANIZED AROUND A NUM-
BER OF REAL AND FICTIONAL KIN GROUPS. THERE IS THE 
SMALLEST HOUSEHOLD UNIT KNOWN AS BAYT, WHICH THEN 
FORMS FAKHADHS THAT THEN MAKE UP TRIBES.” 
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it is often divided into subtribes. 
A tribe is headed by a leader or a 
sheikh, while the leaders of buyuut 
and fakhadhs form a Council of El-
ders. Historically, Bedouins organised 
themselves into ‘nations’, or tribal 
groups of families with common an-
cestors and similar territorial claims. 
The leaders of these nations were 
selected based on a universal selec-
tion process. In the 20th century this 
changed due to the creation of more 
powerful national governments. 

In a Bedouin society, social con-
duct is policed through honour and 

shame, which can define an individual 
as well as his family and clan. Gener-
ally, Bedouins are renowned for their 
hospitality with countless stories 
describing the lengths they would go 
to when receiving a guest. It is not 
only normal, but also expected, for 
Bedouins to cook their last remaining 
batch of rice and slaughter their last 
sheep to feed a stranger. Hospitality 
is considered a sacred duty. 

Some of the traits that Bedouins 
value are calmness and patience, 
which are seen as essential for surviv-
ing in the desert. 

“THE SMALL NUMBER OF TRULY NOMADIC 
BEDOUINS CONTINUES TO DECLINE, WITH 

MANY HAVING SETTLED AND ABANDONED 
THEIR RELIANCE ON ANIMALS.”
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BEDOUINS TODAY 
The small number of truly nomadic 
Bedouins continues to decline, with 
many having settled and abandoned 
their reliance on animals. Border 
lines and the creation of monetary 
systems has stifled their freedom of 
movement and forced them to change 
their traditional way of life. The 
building of road infrastructure meant 
they were no longer isolated, increas-
ing their contact with the outside 
world. Furthermore, the discovery 
of oil had a big impact on Bedouins, 
who suddenly had to witness oil 

fields, trucks and other machinery 
appearing in what was once simply 
desert.

Some modern day Bedouins who 
have taken to a new way of life con-
tinue to keep their tribal loyalties and 
code of honour. In Oman for example, 
some Bedouins journey between their 
desert camps and their workplace 
in the oil fields on pick-up trucks 
and 4x4s, water is delivered to their 
camps and their children are enrolled 
in boarding school. They have even 
come to enjoy television powered by 
batteries while in the desert. 

850BC
the ‘A’raab’ had set up a 

network of oasis settlements 
and pastoralist camps in the  

southern edge of the arid 
Syrian steppe.

“THE SMALL NUMBER OF TRULY NOMADIC 
BEDOUINS CONTINUES TO DECLINE, WITH 

MANY HAVING SETTLED AND ABANDONED 
THEIR RELIANCE ON ANIMALS.”



40  تواصل    خريف  2016

النفط والشــاحنات واآلليــات تجتاح مناطقهم 
الصحراوية.

بعضًا من بدو األيام الحديثة والذين 
قد سلكوا النهج الجديد للحياة، ال زالوا 

يحتفظون بوالءاتهم القبلية. في ُعمان على 
سبيل المثال، يقوم بعض البدو بالتنقل من 
مخيماتهم الصحراوية إلى أماكن عملهم في 
حقول النفط  في شاحنات و سيارات رباعية 
الدفع، المياه أصبحت تصل إلى مخيماتهم، 

وأبناءهم يدرسون في مدارس داخلية، واصبح 
اآلن بإمكانهم االستمتاع بمشاهدة التلفاز 

الذي يعمل بالبطاريات في الصحراء. 

البدو اليوم

إن األعــداد الصغيرة للبــدو الُرحل الحقيقيين 
ال زالــت آخــذه فــي النقصان، حيث أن الكثير 
منهــم قــد اســتقر وتخلى عن االعتماد على 

تربية المواشــي. إن إنشــاء الخطوط الحدودية 
واألنظمــة الماليــة كان لهــم األثر الكبير في 

الحــد مــن حرية تنقلهــم، وأجبرتهم على تغيير 
نمط حياتهم التقليدي. إن إنشــاء الطرق 

قــد أدى إلنهــاء عزلتهــم، و زادت من إمكانية 
تواصلهــم مــع العالم الخارجي. إضافًة إلى 
ذلــك، كان الكتشــاف النفــط تأثير كبير على 
البدو، الذين كان عليهم مشــاهدة حقول 

شــرع األعراب، وهم أسالف 
العرب الحاليين، بإنشــاء شــبكة 
من المســتوطنات والواحات 
والمخيمــات الرعوية في 
المنطقة.

850

“ إنشاء الخطوط الحدودية واألنظمة المالية كان لهم األثر الكبير يف الحد من 
حرية تنقلهم، وأجبرتهم على تغيير نمط حياتهم التقليدي. إن إنشاء الطرق 

قد أدى إلنهاء عزلتهم، و زادت من إمكانية تواصلهم مع العالم الخارجي.”

صحراء  |  البدو

قبل
الميالد
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يشــتهرون بكــرم الضيافــة، وهناك روايات ال 
حصــر لها تشــرح مطــواًل االحتفاء الذي يقوم 

بــه البــدو حيــن اســتقبالهم للضيوف. أن يقوم 
البــدوي بطبــخ آخــر حفنــة أرز لديه، وذبح آخر 

شــاة لديــه إلطعــام أحد الغرباء هــو ليس باألمر 
العــادي، ولكنــه أمــر حتمــي الحصول في أغلب 
األحيــان. بالنســبة للبــدوي، فإن الضيافــة تعتبر 

شــرف وواجب مقدس.
إن بعــض أهــم الخصــال التــي يثمنها البدو 

عاليــًا، الهــدوء والصبر، وهي خصــال تعتبر 
متطلبــات أساســية مــن أجل التمكــن من البقاء 

و العيــش  فــي الصحراء.

البيــوت والفخــدات مجتمعين مجلس شــيوخ. 
تاريخيــًا، نظــم البدو أنفســهم كمجموعات 

قبليــة مشــكلة مــن عائالت يجمعهم النســب 
المشــترك أو مناطــق جغرافيــة واحدة. اختيار 

رؤســاء هذه القبائل كان يتم اســتنادًا إلى 
منظومــة اختيــار جامعــة. تغيــر هذا األمر في 

القــرن العشــرين وذلك نظرًا لتأســيس حكومات 
وطنيــة أكثــر قوة في هــذه المناطق.

يتــم ضبط الســلوك فــي المجتمعات 
البدويــة عــن طريق منظومة الشــرف والعار 
وهــي منظومــة  قــد تحدد شــخصية الفرد أو 

العائلــة أو حتــى العشــيرة. بالعمــوم، فإن البدو 

“األعداد الصغيرة للبدو الُرحل الحقيقيين ال زالت آخذه يف النقصان، حيث أن 
الكثير منهم قد إستقر وتخلى عن اإلعتماد على تربية المواشي..”
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ومــع ذلــك الزال العــرب يحتفظون بارتباط 
قــوي بتاريخهــم البدوي، والــذي يعود تاريخه 

إلــى 6000 عــام قبل الميــاد. في تلك األيام 
توطنــت المجتمعــات الزراعيــة والرعوية الجانب 

الجنوبــي للســهول الســورية الجافة. حوالي 
العــام 850 قبــل المياد، شــرع األعراب، وهم 

أســاف العرب الحاليين، بإنشــاء شــبكة من 
مســتوطنات والواحــات والمخيمــات الرعوية 

فــي المنطقــة. لقــد كان األعــراب مجتمع راعي 
للمواشــي، وتميزوا عن جيرانهم اآلشــوريين 
فــي الشــمال بلغتهم العربية واســتخدامهم 

للجمــال المروضــة فــي التجارة والحرب، األمر 
الــذي مكنهــم من إقامة نشــاطات تجارية 

مــع أجــزاء كبيــرة من ســوريا. لقد كان البدو 
يســاعدون فــي نقل البضائــع بين القرى 

والمــدن، وعاقاتهم بالســكان كانت تســتند 
إلــى التبادليــة والتعامــل بالمثل، مع وجود 

قوانيــن واضحــة ومحددة ُتنظم الســلوك 
بينهم.

املجتمع البدوي والتقاليد

ُيعــرف عــن البدو والءهم الشــديد لقبيلتهم. 
المجتمعــات البدويــة تلتف حــول مجموعات 

األقــارب والنســب. أصغر وحدة فــي حياة البدو 
ُتســمى »البيت« والتي ُتشــكل فخدات والتي 
تتشــكل منهــا القبائــل. في حين كانــت القبيلة 

كبيــرة، فهــي غالبًا ما تنقســم إلى عشــائر. 
بينمــا يــرأس القبيلة شــيخ، و ُيكون رؤوس 

 “ كان األعراب مجتمع راعي للمواشي، وتميزوا عن جيرانهم اآلشوريين
 يف الشمال بلغتهم العربية واستخدامهم للجمال المروضة يف التجارة والحرب،

األمر الذي مكنهم من إقامة نشاطات تجارية مع أجزاء كبيرة من سوريا.”
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والعطــش فــي ظل بيئة و ظروف قاســية 
وعديمــة الرحمة.

بعــض البدو يعيشــون حياة ترحال 
مســتمر، يتنقلــون مــن منطقــة إلى ُأخرى مع 

دوابهــم مثــل المعيــز والخراف والجمال، إذ أن 
بيئتهــم جافــة جدًا وال تســمح بإنتــاج المحاصيل، 

فيتنقلــوا بحثــًا عــن طعام لدوابهم.
علــى الرغــم من أن البدو كانــوا يمثلون 

جــزًأ كبيــرًا مــن تعداد ســكان المنطقة قبل قرن 
مــن الزمــان، إال أن أعداد البدو قــد تناقصت 

بشــكل كبيــر في أيامنــا هذه، خصوصًا 
بعــد تأســيس الدول فــي المنطقة في 

الخمســينيات واكتشــاف النفط.

ملحة

البــدوي هــو لفظ اســُتخدم لوصف العرب 
الُرحل في الصحراء. والذين يعيشــون بشــكل 

رئيســي في شــبه الجزيرة العربية والشــرق 
األوســط ومنطقة شــمال أفريقيا. يعيش 
البــدو عــادًة فــي أماكن قليلــة المطر، مما 
يجبرهــم علــى االعتماد علــى ندى الصباح 

كمياه شــرب لمواشــيهم. في حين أن البعض 
قــد يضفــي صبغة رومانســية على فكرة 

العيــش كبــدوي، خصوصًا الرتباطهــا بالحرية 
وارتبــاط أقــوى بالطبيعــة، إال أن طريقــة الحياة 

هــذه هــي أبعــد ما تكون عن الســهلة، وقد 
تنطــوي فــي كثير من األحيــان على الجوع 

“ على الرغم من أن البدو كانوا يمثلوا جزءًا كبيرًا من تعداد سكان المنطقة قبل 
قرن من الزمان، إال أن أعداد البدو قد تناقصت بشكل كبير يف أيامنا هذه، خصوصًا 
بعد تأسيس الدول يف المنطقة يف الخمسينيات واكتشاف النفط.”
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ماالذي يعنيه أن تعيش كبدوي؟
حل وما هو تاريخهم؟  من هم هؤالء الرُّ

مجلة تواصل تلقي نظرة عن قرب.

 الحياة البدوية
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البنى التحتية بشــكل أكبر. وهذا ما دفع 
شــركات أودي، بي إم دبليو ومرســيدس- بنز 
إلى تشــكيل اتحاد للمطالبة بخرائط للطرق: 

حيــث أن خرائــط الطرق والبيئة ذات الجودة 
عالية الوضوح هي أحد المتطلبات الرئيســية 
لألنظمــة األوتوماتيكيــة بالكامل. أما المهمة 

األخــرى فهــي تقع على عاتق الخبراء القانونيين 
والسياســيين: فإنه يتحتم وضع إطار عمل 

قانونــي الحتياجات القيادة الذاتية على 
المســتوى الدولي. فالكثير من أنظمة الطرق 
وضعــت فــي اتفاقية فيينا لحركة المرور عام 
1968. وانطالًقــا مــن هذا يعمل الخبراء من 

جميــع أنحــاء العالم على تعديل وتعيير األنظمة. 
وقد يتاح في أي وقت للجنس البشــري إغالق 

األنظمة الحاســوبية ، والقيادة األتوماتيكية 
وذلــك في القريب العاجل. 

فــوق الصوتيــة التي تعتمد على البيانات 
التي يتم تقييمها بمســاعدة الخوارزميات 

الذكيــة. وهــذا يمكن المركبة من التعرف على 
اإلشــارات و العوائق،  إضافة الى عالمات 

الســير، ومستخدمي الطرق اآلخرين وتوفير 
صورة مســاحية لها، مما يقدم التكنولوجيا 

مع األساســيات الالزمة لتنفيذ الكوابح اآلمنة 
والتوجيه. ومن أجل توســيع رؤية الســيارة في 

الميدان خارج نطاق مجســاتها، ما يزال نظام 
اتصال car-to-X بحاجة للتطوير. وتتميز ســيارة 
إي كالس الجديــدة بهــذه القدرة، أي أنها قادرة 

علــى الحصــول على المعلومات من مصادر 
أخرى إلى حســاباتها المحيطية، كالبيانات التي 

توفرها مجســات النقاط البعيدة والسيارات 
األخــرى. كمــا ما يزال علينا إجراء التعديالت 

لتطوير الشــبكات في هذا المجال، وتحســين 

ما يجب فعله

رغم أن فكرة الســيارات األوتوماتيكية تبدو 
ثوريــة لوهلــة متلقيها بصفتها الجزئية أو 

الكليــة  ، إال أن تنفيــذ المفهــوم ال يتطلب تلك 
الثورة التقنية بعد اآلن. فما هي إال مســألة 

تطوير وتحســين األنظمة التي جرت عليهاعدة 
اختبــارات ومحــاوالت. و بإلقاء نظرة واحدة على 
التطــورات التكنولوجيــة تظهر لنا أهمية التقدم 
التقني لمرســيدس- بنز: ما بين عامي 2016 
و2017، حيث تســتثمر شــركة ديملر إي جي ما 
يقــارب 14.5 مليــار يورو في البحث والتطوير، 

مع تخصيص 14 مليار يورو لشــراء الملكية 
الجديدة، إلى جانب المنشــأة والمعدات. كما 

وقارب مهندســو مرسيدس- بنز للوصول 
إلى الهدف المنشــود فيما يتعلق »بمزيج 

المجســات«: الكاميرا، الرادار، المجسات 

العمل مساحات 
ال شــيء يقــف  أمــام تحويــل القيــادة األوتوماتيكية إلى واقع 
ملمــوس: حيــث  انــه يتم توضيــح المســائل القانونية وتطوير 
الخرائــط الرقميــة ذات دقة عالية.
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»إس كالس« باألنظمــة المكملــة التــي 
مكنتهــا من ســباق الســيارة أوتوماتيكية 

القيــادة مــن »مانهايــم« إلى »فورزهايم« 
وهــي مســافة 100 كم )62 ميــل(، المعروفة 

باالزدحــام المــروري،  و محاوالت االلتفاف 
إضافــة الــى ازدواجيــة االصطفاف. حيث كان 

الطريــق نفســه الــذي قطعتــه بيرتا بنز عام 
1888 فــي رحلتهــا الرائدة بعالم الســيارات. 

كمــا تعمــل الكثيــر من النمــاذج المنتجة اليوم 
مــن مرســيدس بنز  علــى تقليل العبء 

الــذي يتحملــه الســائق بشــكل كبير وتقديم 
المســاعدة أيضــا- باعتبار ان القيادة شــبه 

األوتوماتيكيــة قــد أصبحــت  متاحة حاضرا. 
ويظهــر هــذا بشــكل كبيــر في ميزة »درايف 
بايلــوت« المبتكــرة في سلســلة إي كالس 
الجديــدة والتــي طورت مــن وظيفة القيادة 
شــبه األوتوماتيكيــة على الطرق الســريعة. 

وبمســاعدة كاميرا مجســمة متعددة 
االســتخدامات، مجســات الرادار متعددة 

المراحــل، المجســات فــوق الصوتية، وكاميرا 
°360، تشــكل الســيارة صورة مفصلة 

لمحيطهــا وتســتخدم البيانــات المتراصــة لتوفير 
الراحــة والوظائــف الفعالــة. كمــا يمكن لميزة 

»بايلوت درايف« أن تقدم المســاعدة للســائق 

فــي الكثيــر من مختلــف المواقف، مثل 
المحافظــة على مســافة األمان مع الســيارة 

التــي أمامه، االلتزام بإشــارات المرور، 
الكوابــح، التوجيــه باإلضافــة إلــى التنقل في 
االزدحــام المــروري. والمثال اآلخر هــو وتعتبر 

المســاعدة النشــطة على تغيير المســارم مثال 
آخر إذا أعطى الســائق إشــارة لتغيير المســار 
لمــدة تتجــاوز ثانيتيــن، كماتســاعد هذه الميزة 

علــى توجيــه ســيارة إي كالس الجديدة إلى 
المســار المجاور. ولكن الســيارة ســتؤدي هذه 

المهمة في حال عدم اكتشــاف المجســات 
أليــة مركبــات فــي المنطقة اآلمنة. كل 

مــا علــى الســائق فعله هــو مراقبة اإلجراء 
واالســتعداد للتدخل بشــكل يدوي في أية 

لحظــة. ولــكل مــن اعتاد على قيادة ســيارة 
قديمــة،  ســيبدو هــذا تجليــا لخيال علمي.

 

الدرجة األولى
تتيح ســيارة »إي كالس« 
الجديدة )يســار الصورة( 
القيــادة شــبه األتوماتيكية 
)أعلــى(: حيث انه باســتخدام 
الرادار والمجســات فوق 
الصوتيــة باإلضافة إلى 
كاميــرا مجســمة متعددة 
االســتخدامات يمكن 
لســيارة إي كالس أن تعقب 
المســافات، عالمات الطرق 
وإشارات المرور.
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ســيارة جديدة كلًيا
تظهــر ســيارة ذا فيجــن طوكيو )أســفل الصــورة( كمنزل متحرك 
داخــل الســيارة: حيــث تقــدم المقاعد في مقصورتهــا الداخلية 
إحساًســا بالراحــة بينمــا تقــدم آلة العرض صــوًرا ثالثية األبعاد.

يتوقع إطالق 
أولــى الســيارات األوتوماتيكية 
بال ســائق في هذا العام 

2025

“لقد تم إطالق السيارة البحثية  ف 015 وسيارة العرض ذا فيجن 
توكيو عام 2015  باإلضافة إلى سيارة س 500 درايف ٔاول مما 
يعكس مدىالتطور الذي ٔاحرزته مرسيدس-بنز.”

الســياربكل ســجية. ويعكــس التصميم الداخلي 
لســيارة إف 015 لكجوري إن موشــن هذا األمر 

بشــكل مثالــي: وذلك من خــالل مقاعدها 
األشــبه بالكنبات، و تلك األرضية من خشــب 
البنــدق الفاخــرة،  إضافة الى شاشــات عالية 

الوضــوح علــى الجدران الجانبية، حيث ســتبدو 
مقصورة  هذه الســيارة  في المســتقبل 

أشــبه بردهــة فــي فندق فاخــر. ، كما تظهر 
عجلــة القيــادة مــن لوحة التحكــم  عندما يقرر 

الــركاب القيــادة بالنمط األوتوماتيكــي بالكامل 
فقــط بــداًل مــن تركيز االنتباه باســتمرار. ولن 
تقــدم الســيارات ذاتية القيــادة لركابها تجربة 

ســفر مريحة في المســتقبل فحســب، ولكنها 
ســتفيد البيئــة أيًضــا. فقد صممت ســيارة إف 

015 لكجوري إن موشــن حســب نظام »إف 
ســل« للقيــادة الكهربائيــة المهجــن - أي أنه 

يمكــن إعــادة شــحن بطاريات الســيارة من خلية 
وقــود داخل الســيارة أو مقبــس كهربائي- 

بينمــا ان الســيارة ذات القيــادة الكهربائيــة لن 
تصــدر أيــة  انبعاثــات من العــادم الخلفي. كما 

تســمح ألــواح إضــاءة »إل إي دي« المثبتة في 
مقدمــة وخلفية الســيارة للســيارة بالتواصل 
مــع المشــاة حيــث يوفر نظام العــرض بالليزر 
تحديــدا لممر المشــاة علــى الطريق لضمان 

ســالمة العبور.

الحارض

لقــد تــم إطالق الســيارة البحثية إف 015 
وســيارة العــرض ذا فيجــن طوكيو عام 2015، 

باإلضافة إلى ســيارة »إس 500 درايف 
أول« ممــا يعكــس مــدى التطور الذي أحرزته 
مرســيدس- بنــز خــالل مســيرتها لتحقيق هذه 

الرؤيــة. وفــي عام 2013، تم تزويد ســيارة 

األوتوماتيكيــة لنراهــا في شــوارعنا بحلول عام 
م ســتكون القيــادة األوتوماتيكية  2025، ومــن ثَّ

بالكامــل علــى بعــد مرمى حجر. كما ستســمح 
أنظمــة المجســات المتطورة، الخرائــط الدقيقة 

ونظــام االتصــال الكامل لكل من الســيارات 
والشــاحنات بالوصــول إلــى وجهتها بكل أمان 

وفعاليــة. تعمــل ســيارة إف 015 لكجوري إن 
موشــن التي كشــف الســتار عنها في الس 
فيغــاس عــام 2015 على جعــل رؤية القيادة 
األوتوماتيكيــة واقًعــا ملموًســا تتحول فيه 
الســيارة إلى مســاحة حيويــة متنقلة. حيث 
يتمتــع الــركاب بحرية إمضــاء وقتهم داخل 
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مضيئة
بدًل من شــبكة المشــع، 
تحتوي ســيارة إف 015 

علــى لوحة »إل إي دي« 
)يميــن( كمــا يمكن لنظام 

العــرض بالليــزر أن يحدد 
ممــًرا على الطريق 

لمســاعدة المشاة )أعلى(.

الطريق نحو املستقبل

فــي القيادة شــبه األتوماتيكية على الســائق 
أن يراقــب دومــا الوظائــف األتوماتيكية حيث 

أنــه ل يمكنــه تأدية غيرها من األنشــطة. 
حيــث توفر مرســيدس- بنز هــذه الميزات في 
النمــاذج التــي أنتجتها على مدارعدة ســنوات 

تحــت عنــوان »القيادة الذكيــة«. وتتضمن 
الحزمــة المتطــورة الجديدة من مســاعد القيادة 

الذكية لسلســلة »إي« نطاًقا واســًعا من 
البتــكارات التــي تقلل من عبء الســائق، 

وبالتالــي انخفــاض التوتر وزيــادة الراحة على 
الطريــق. أمــا في القيــادة األوتوماتيكية 

بالكامــل يتعــرف النظام على حــدوده ويتطلب 
تدخل الســائق في شــتى المواقف بالوقت 

المناســب، وهكذا أصبحت تأدية أنشــطة 
ل تتعلــق بالقيــادة ممكنــة نســبيا. ويتمثل 

هــذا النموذج في »الشــاحنة المســتقبلية« 
التــي قدمتهــا مرســيدس- بنز عام 2014، 
التــي تتميــز بذلك المســتوى من القدرة 

علــى القيــادة الذاتية. حيث يمكــن للنظام 
األوتوماتيكــي بالكامــل أن يتعامــل مع 

الموقــف بشــكل ذاتي؛ فليــس هناك حاجة 
لمراقبــة الســائق الذي يتمتــع بحرية تأدية 
بعض األنشــطة األخرى مما يجســد فكرة 

قيادة الســيارة بدون ســائق على أرض الواقع.

الرؤيا

يوضــح ديتيــر زيتــش، رئيــس مجلس إدارة ديملر 
إيه جي ومدير شــركة مرســيدس- بنز ان هذه 

الخيــرة والتي تأسســت من طــرف مبتكرها 
كارل بنــز عــام 1886 توشــك على إحداث ثورة 

أخــرى فــي عالم الســيارات ولكن هذه المرة 
بتطويــر المركبــات األتوماتيكيــة بالكامل، 
حيــث ما ســتقدمه الســيارات أوتوماتيكية 

القيــادة: »لــن يقتصر على عدم إصدار ســيارة 
مرســيدس المســتقبلية  لنبعاثــات الكربون 

فحســب، ولكنهــا ســتكون أوتوماتيكية القيادة، 
آمنــة، أكثــر فخامــة من ذي قبــل وتتمتع بنظام 

اتصــال متكامــل أيًضا. ل شــك إنها المالذ 
المريــح خــالل الرحلــة ما بين المنــزل والمكتب- 

للعمــل، مــن حيث التواصل، الســترخاء، 
الســتمتاع«. كمــا انــو وبعد 130 عاًما من 
تحويــل كارل بنــز الســفر بعربــات ل تقودها 

أحصنــة إلــى حقيقــة، ها هي مرســيدس- بنز 
تمهد الطريق أمام الســفر بســيارة دون 

ســائق. حيــث يتوقع إطالق أولــى المركبات 
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قد تبدو القيادة األتوماتيكية ضرًبا من الخيال 
العلمي لمالكي السيارات القديمة، ولكن 
التكنولوجيا الحديثة حققت لنا ذلك فعال. ومن 
خالل ما يأتي سنتعرف على ما قد أصبح على بعد 
خطوتين وما الذي يستغرق وقًتا أطول للوصول.

املستقبل

يتحقق هنا واآلن
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حســاب على وسائل التواصل 
االجتماعــي في اإلمارات

العربيــة المتحدة

5.4 مليون

فــي »أورينــت بالنيت لألبحاث« خالل مقابلة له 
مع مجلة أريبيان بيزنس الشــهر الماضي:»إن 

وســائل التواصل االجتماعي تقدم نفسها 
كأداة قّيمة للشــركات الصغيرة والمتوسطة 
بســبب مداها الواسع وأسعارها المعتدلة. 

حيــث توفر القنوات االجتماعية االتصال 
والشــفافية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
التي تمكنها من اكتســاب إيجابية تنافســية 

قوية« 
ويردف أبو زاكي قائال: »أنه حســب 

دراســات حديثة، فإن الشــركات الصغيرة تمتلك 
فرًصا أفضل للنجاح من خالل وســائل التواصل 

االجتماعي مقارنة بمنافســيها األكبر حجًما 
وهذا ما يبينه تقريرنا الذي نشــرناه مؤخًرا 

وبصفة جلية«.
ومن بين 260 شــركة تجارية مشــمولة 

بدراســة »أورينت بالنيت لألبحاث«، صرحت 
92% من الشــركات أنها نشــطة عبر وسائل 

التواصــل االجتماعــي، بينما صرحت 5% منها 
أنها في صدد إنشــاء حســابات لها.

كما شــملت هذه الفائدة كبرى الشــركات 
أيًضــا: فقــد أعلن طيران اإلمارات في وقت 

ســابق هذا العالم أنه أصبح أول شــركة طيران 
تجمع مليون متابع على منصة مشــاركة الصور 

عبر تطبيق »إنســتغرام«، مما رفع ذلك من 
قيمــة عالمتهــا التجارية. كما أنها تمتلك أكثر 

مــن نصــف مليون متابع على موقع لينكدإن.
وجــاء فــي تصريح لطيران اإلمارات عبر 

موقعــه اإللكترونــي:« ان تزايد جمهوره على 
وســائل التواصل االجتماعي يعكس ذلك 

االرتبــاط العميــق بين عمالؤنا و العالمة 
التجارية لطيران اإلمارات«.

حيث انه مع اســتمرار تزايد اســتخدام 
وســائل التواصل االجتماعي- وبوجود 

5.4 مليون حســاب على وســائل التواصل 
االجتماعي في البالد- بدأ مختصو التســويق 
اإللكتروني والمعلنون باســتيعاب الدور الهام 
الذي تلعبه المنصات االجتماعية في تشــكيل 

عادات وآراء ســكان الدولة، كما وأصبح من 
المؤكد ازدياد نطاقها بوتيرة مســتمرة حالما 

ذلك. 

وفــي أواخــر عام 2015، أطلقت دبي 
مجلس محمد بن راشــد الذكي بهدف جمع 

األفكار من ســكان المدينة من خالل اإلنترنت 
وذلك من أجل وضع خطط العمل وتحســين 

أسلوب حياة الناس. 
حيث يمكن لزوار الموقع إنشــاء حســاباتهم 

الخاصــة، إعطــاء وتبادل األفكار إضافة إلى 
االطــالع علــى أفكار اآلخرين. وخالل أقل من 
ثالثة أشــهر، شــهد المجلس تقديم أكثر من 
2,000 فكــرة ، كمــا علقت الحكومة أن غالبية 

هــذه األفكار قابلة للتطبيق.
ولقد أثبتت وســائل التواصل االجتماعي 
في العالم العربي أهميتها بالنســبة لألعمال 

الصغيرة والمتوسطة.
فيقــول نضــال أبو زاكي، المدير اإلداري 

األربــاح والعوائــد. فقد كانت أبوظبي، على 
ســبيل المثال، المدينة األولى في العالم 

التي جعلت تقديرات وســائل التواصل 
االجتماعــي جــزًءا من نظام تقييم الفنادق.
في حين تســتخدم الحكومة تقنيات 

المعلومــات واالتصاالت لتطوير اقتصادها 
وتطوير الخدمات المقدمة للشــعب. فترتب 
على ذلك نتائج مدهشــة على غرار أن: حازت 

الدولة على المرتبة الثالثة والعشــرين في 
مؤشــر جاهزية الشــبكات الصادر عن المنتدى 

االقتصادي العالمي. 

 “حسب دراسات حديثة، فإن الشركات الصغيرة
تمتلك فرًصا أفضل للنجاح من خالل وسائل التواصل

االجتماعي مقارنة بمنافسيها األكبر حجًما.”

أعامل  |  التواصل االجتامعي
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أعامل  |  التواصل االجتامعي

لقد توسع االنتشار العالمي لوسائل التواصل االجتماعي ما بين الشباب في العالم وصوال إلى أبوظبي. 
حيث كشفت دراسة أجراها مجلس أبوظبي للتعليم أن واحًدا من كل أربعة طالب في اإلمارات العربية المتحدة 

يتفاعل من خالل أحد أشكال التواصل االجتماعي ولمدة ال تقل عن خمس ساعات يوميا.

وسائل التواصل االجتامعي تنترش يف اإلمارات 

العربية املتحدة معززة النمو االقتصادي

نســب االســتخدام األعلى بين منصات اإلعالم 
االجتماعــي فــي اإلمارات العربية المتحدة. حيث 
تزايد منذ عام 2010 اســتخدام موقع فيســبوك 

بنســبة 10% في اإلمارات، بينما تزايد 
اســتخدام موقع تويتر بنسبة %20.

كما حققت الدولة أعلى النســب في 
اســتخدام موقع فيســبوك- أكثر من 40% من 

عدد الســكان الكلي- باإلضافة إلى تحقيقها 
ألعلى نســبة بين مســتخدمي موقع لينكد إن 

التي بلغت 15% من الســكان.
وقد اســتغلت الشركات التجارية هذا 

االســتخدام الغزير لوسائل التواصل االجتماعي 
فــي محــاوالت منهم لتنمية أعمالهم وزيادة 

وحســب تقرير We Are Social، *وكالة دولية 
لتحليــل اإلعالم االجتماعي، تعتبر اإلمارات 

العربيــة المتحــدة واحدة من أكثر 10 دول 
اســتخداًما لوسائل التواصل االجتماعي حول 

العالم.
وحســب دراسة أجرتها الهيئة العامة 

لتنظيم قطاع االتصاالت، فإن ما نســبته %99 
مــن المنــازل في البالد تحوي هواتف نقالة، 
بينمــا تتوفــر خدمة اإلنترنت المنزلي في ما 
نســبته 78% منها، وأكثر من نصف المنازل 
التي تحتوي على اإلنترنت تمتلك حســابات 

على وســائل التواصل االجتماعي.
كما وتحتل مواقع فيســبوك، تويتر وغوغل 

د اعتــرف بعض هؤالء الطالب 
أن إمضاء الوقت على وســائل 

التواصــل االجتماعي أدى إلى 
تغييــر أنمــاط تناولهم للطعام، بينما قال 

البعــض اآلخــر أنهم غير قادرين على إيقاف 
حســاباتهم، رغم أنهم يرغبون في ذلك بشــدة.
ولكن وســائل التواصل االجتماعي ليست 

محصورة على الشــباب، فقد أثر اســتخدام 
التواصــل االجتماعــي على جميع فئات وأجيال 

المجتمــع فــي هذه الدولة الخليجية. وليس هذا 
بمدعاة لالســتغراب، علما أن اإلمارات العربية 

المتحدة تتميز بارتفاع مســتويات االتصال 
واالختــراق وتعــد األعلى في العالم العربي 

ق
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متواجدين بالمكان، سيكون من الصعب جدًا أن 
تفوتكم فرصة مالحظتها. 

الغوص بني القارات7. 

قد يبدو هذا األمر مستحياًل، لكنه من 
المكن فعاًل الغوص بين الصفائح التكتونية 

بين القارتين اأُلوروبية واألميريكية الشمالية 
في بحيرة Thingvallavatn، وهي أكبر بحيرة 

طبيعية في آيسلندا. تتواجد البحيرة في 
حديقة Thingvellir الوطنية، وهي على 

قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي. 
باستخدام معدات الغوص، بإمكانكم الغوص 

ألعماق تصل حتى 200 متر في المياه 
البلورية الصافية تحت الكتل الجليدية. شركات 

مثل آركتك آدفنتشيرز تقوم بتوفير هذه الجولة 
الممتعة مع مرشدين.

من أجل حب الطعام8. 

قد التكون آيسلندا مشهورة عالميًا 
بطعامها، لكن جياًل جديدًا من الطهاة يقومون 

بالتجريب بالخضروات والمنتوجات المحلية 
ويبدعون أطباقًا مثيرة األمر الذي بدأ ُيغير تلك 
الصورة عن آيسلندا بشكل سريع. أحد األماكن 

الجديرة بالتجربة هو مطعم مار للمأكوالت 
البحرية والذي يخلط ما بين المنتوجات الطازجة 
والنكهات واألعشاب العطرية. مطعم آخر جدير 

بالتجربة هو كوبار الذي يشتهر بإطاللته على 
المرسى وطهاته الممتازين والذين يشتهرون 

بإبداعاتهم وابتكاراتهم المطبخية.

أيام طويلة، لياٍل قصرية9. 

في مكان يمتاز بنشاطات الهواء 
الطلق، فإن آيسلندا توفر ساعات ال حصر لها 

من ضوء النهار خالل أيام الصيف الطويلة. 
أحد أطول األيام يقع في حوالي 20 يونيو، 

حيث تغرب الشمس بعد منتصف الليل 
بقليل، وتشرق في الساعة الثالثة فجرًا في 

.Reykjavik

 الحياة الليلية10. 

واملهرجانات املوسيقية

إن كنت تبحث عن حياة ليلية هادئة ومتعددة 
الثقافات، Reykjavik لن تخيب ظنك. شارع 
Laugavegur وهو الشارع الرئيسي وفيه 

الكثير من الخيارات للخروج واالختالط. تشتهر 
آيسلندا أيضًا بمهرجاناتها الموسيقية، مثل 

Secret Solstice  و Iceland Airwaves، والتي 
تستضيف فنانين محليين وعالميين. 

وطقس آيسلندا يجعالن المناظر هناك فريدة 
جدًا، والتي قد تبدو في كثير من األحيان 
وكأنها من خارج هذا العالم. إحدى أفضل 

الطرق لمشاهدة هذه المناظر هي عن طريق 
القيام برحلة راجلة عبر طريق الدائرة الذهبية، 

وهو طريق رائج جدًا وسيقودكم عبر بعض 
أفضل مناطق المناظر الطبيعية في آيسلندا. 
باإلمكان أيضًا مشاهدتها ياستخدام السيارة. 

توقعوا مشاهدة نوافير البخار والمياه الساخنة 
المتفجرة، شالالت مذهلة، فوهات بركانية 

وتشكيالت صخرية. أحد أشهر الشالالت التي 
 .Gullfoss تقابلكم في الطريق هي شالالت

وبفضل حشود السواح الذين يكونوا 

حجــم ميل مربع
مــن األنهار والكتــل الجليدية

في آيســلندا

4500
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أميريكا الشمالية. على عمق حوالي 6000 
قدم في الفجوة تقوم الحمم البركانية الحمراء 

الساخنة بتوليد ضغط كبير جدًا، والذي يغذي 
االندفاع الهائل الذي يحصل في نافورة

Strokkur التي تدفع بالمياه والبخار إلى ارتفاع 
100 قدم في الهواء. إن آيسلندا تستخدم 

هذه الطاقة الطبيعية لتوليد الكهرباء.

 .5Myvaten بحرية

توجه إلى الجزء الشمالي للبالد، 
هناك ستجد بحيرة Myvaten  والتي تحيط 

بها تضاريس فريدة جدًا عبارة عن براكين، 
إنفجارات بخار، طين ساخن، وتشكيالت صخرية 

غير اعتيادية. في الحقيقة، فإن المنظر غير 
المألوف والذي يبدو وكأنه من عالم آخر قد 

استجلب اهتمام وكالة ناسا التي استخدمت 
هذ الموقع لتدريب رواد الفضاء من طاقم 

األبولو قبل إقالعهم للفضاء.

 مناظر طبيعية6. 

فريدة من نوعها

إنه لمن األمر المؤكد أن المناظر الطبيعية 

 امليش عىل3. 

الكتل الجليدية

قد اليكون هذا النشاط لضعاف القلوب، إال 
أن األنهار والكتل الجليدية في آيسلندا هي 

من األماكن الواجبة الزيارة. يوجد لدى آيسلندا 
ما مساحته أكثر من 4500 ميل مربع من األنهار 

والكتل الجليدية. بفضل عقود من اختالط 
الرماد البركاني بالثلج، أصبحت هذه الكتل 

الجليدية أشبه باللوحات الفنية الجميلة. لكن 
هذا لألسف ليس السبب الوحيد الذي يدعوك 
لزيارتها، إن هذه التكتالت تذوب بسرعة كبيرة 

بفعل االحتباس الحراري، لذلك ُأحصل على 
مرشد، وإرتدي ثيابًا دافئة واذهب في جولة 

على تكتالت Solheimajokull الجليدية على 
الساحل الجنوبي. وإن كنت تمتلك الجرأة 

الكافية، بإمكانك محاولة تسلق إحدى هذه 
التكتالت بمساعدة مرشدك.

حديقة Thingvellir الوطنية4. 

في هذ المكان، يمكنك مشاهدة 
التغير الحاصل في صفائح األرض التكتونية 

الهائلة التي تفصل القارة اأُلوروبية عن قارة 

 األضواء الشاملية1. 

)الشفق القطبي الشاميل(

إن آيسلندا معروفة بكونها أحدى أفضل 
البقاع على وجه األرض لمشاهدة ظاهرة 
األضواء الشمالية، والتي ُتعرف باالسم 

العلمي aurora borealis، إن أفضل األوقات 
لمشاهدة هذه الظاهرة العجيبة هي في ليالي 

الشتاء الصافية والباردة. وعلى الرغم من أن 
مشاهدة هذه الظاهرة الجميلة والمراوغة قد 
يتطلب الكثير من الحظ، إال إن مشهد األلوان 

المتراقصة من األخضر واأُلرجواني واألزرق 
لهو مشهد في غاية االدهاش.

البحرية الزرقاء2. 

إن هذه البركة الساخنة الكبيرة ال يمكن 
وصفها إال بالممتعة جدًا، وهي أحد أكثر 

األماكن ارتيادًا في آيسلندا. تقع البركة في 
حقل للحمم البركانية والتي تبعد حوالي 45 
دقيقة عن العاصمة Reykjavic. إن مياهها 

الدافئة غنية جدًا باألمالح مثل السيليكا 
والكبريت، ويشير الكثير من الباحثين إلى أن 
لها خصائص استشفائية. يتم تجديد المياه 

في البركة كل يومين. يستطيع الزوار أن 
يتمتعوا باالستحمام أو السباحة لساعات، 

باإلضافة إلى تجربة أقنعة الوجه من السيليكا 
أو الطحالب والتي تتوفر في أماكن محددة من 

البحيرة. ينصح بالحجز المسبق للتذاكر وذلك 
نظرًا لإلقبال الشديد عليها.

هنا نطلع على األسباب العديدة 
التي تجعل من آيسلندا خيارًا رائعًا 

لقضاء عطلة ال تنسى.

10 أسباب 

لزيارة آيسلندا 

اليوم

“بحيرة Myvaten  والتي تحيط بها تضاريس فريدة جدًا 
عبارة عن براكين، إنفجارات بخار، طين ساخن، وتشكيالت 

صخرية غير اعتيادية.”
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ويعتبــر أيضــا تمهيــدا إلطالق ســيارة رياضية جديدة 
فــي فئــة ســيارات الدفع الرباعي متوســطة الحجم.

كمــا تعطــي المرايــا الخارجيــة المجنحة المســتقبلية مع 
نظــام العــادم الفريدمــن نوعــه -إلى حد ما- لمســة نهائية 

أكثــر رشــاقة فــي إنتاج هذه النســخة. ومع ذلــك فقد بقي 
فريــق التصميم لدى شــركة مرســيدس وفيــا لجوهر هذا 
المفهــوم وذلــك مــن خالل تصميم لغــة تقدم خصائص 
واعــدة فيمــا يخص الهيكل األساســي كمــا وتم اعتماد 

جانــب االحتبــاس الحــرارى الممتد بالنســبة ل جي أل ســي 
»كوبيــه«  GLC Coupéدون إحــداث تعديــالت بصفة 

تقريبة. 

االزار. وفــي مزيــد مــن ذلــك يعتبــر كال النظامين جزء من 
المواصفــات األساســية للطــراز، إضافة إلى نظام مســاعد 

لمنــع االصطــدام المعــدل ونظام مســاعد مقاومة الرياح 
ونظــام مســاعدة المالحظــة، وكاميرا الرجــوع إلى الخلف. 

حلم يتحقق...

ذهول وبهجة في شــنغهاي: كشــفت شــركة مرســيدس-
بنــز عــام 2015، عن دراســة قبيل اإلنتــاج في الصين 

 GLC »أطلقــت عليهــا اســم مفهوم جي أل ســي »كوبيه
Coupé،كمــا ويحظــى معرض الســيارة الصفراء بضجة 

واســعة في »أوتو شــنغهاي«.
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مــن خــال مزيــج ذكــي من المواد، بما في ذلــك األلمنيوم 
والفــوالذ عالــي القــوة، باإلضافة إلى العديــد من مكونات 

هيــكل األلومنيوم.

متعة القيادة

يدفــع جــي 9 ترونيــك 9G-Tronic ناقل الحركة 
األوتوماتيكي المزود بتســع ســرعات، الســيارة بشــكل 

ديناميكــي دون أدنــى عنــاء كمــا يزود نظــام الدفع الرباعي 
فورماتــك 4Matic الســيارة بخاصيــة جــر مذهلة وتأتي 

خاصيــة توجيــه القيــادة الرياضيــة المباشــرة، كمعيار، كما 
يفعــل نظــام التعليــق الرياضــي مع مفتــاح تحكم أوضاع 

القيــادة بمــا فــي ذلــك اختيار واحد من خمســة أوضاع لها 
كمــا يتوفــر نظــام التعليق الهوائــي المتعدد الغرف 

كأحــد الخيــارات. وهــذا يتيح تعديــل خاصية امتصاص 
الصدمــات فــي جميــع وضعيات القيادة بشــكل ســلس لرحلة 

رياضيــة أو ألخــرى أكثر راحة. 
ويوفــر هــذا النظام كذلك، فوائــد مضافة حال 
التوقــف، منهــا إمكانيــة خفــض عتبــة التحميل بأربعة 
ســنتيمترات )1.5 بوصــة( وذلــك لتســهيل التحميل 

والتفريغ.

إضافات وفق املعايري

هنالــك عــدد غيــر قليــل من األقفــال ذات العقول التي 
يمكــن العثــور عليهــا في ســيارة جي أل ســي GLC كوبيه 
 Keyless  الجديــدة ومنهــا: خاصيــة التشــغيل دون مفتاح
Start ويعنــي ذلــك أنه يمكنك بدء تشــغيل 

المحــرك بمجــرد الضغط على زر تشــغيل/
إيقــاف دون الحاجــة إلــى إخــراج المفتاح من جيب 

معطفــك أو مــن حقيبة.
وخاصيــة فتــح الباب الخلفــي بدون مفتاح 

EASY-PACK و ذلــك بمجــرد الضغــط على أحد 

تصميم داخيل ذو طابع مميز

تأخــذ لوحــات التحكــم الخاصة بالمقعد المركزي شــكل 
المعيــن المكســوة بجلــد النابــا الباتيني األبيض أما 

بالنســبة إلى المســاند الجانبية الســوداء وتلك الخاصة 
بالــرأس فقــد تــم دزهــا بخياطة أفقية بــارزة بلون فاتح.

ويعــد دمــج تجهيــزات designo و المفروشــات الداخلية 
مجــرد واحــد مــن عديد الخيارات المتاحــة لتعزيز األداء 

الرياضــي للمقصــورة الداخليــة للكوبيــه من أجل خدمة 
األذواق الشــخصية. ونظــرا للمســاحة الرحبة خلــف المقاعد 

األماميــة فــإن مجــال قابلية التعديل واســع بالرغم من 
االنحنــاءات البــارزة في خطوط الطــرف الخلفي. 

تتــراوح ســعة األمتعــة بيــن أقل من 500 إلى قدر 
1,205 لتــر فهــي بكل بســاطة ســعة مميــزة، ، وتعتبر بذلك 

محطمــة للمقاييــس فــي فئتها.
 GLC Coupe وتتميــز ايضــا جي ال ســي كوبيه

بديناميكيــة هوائيــة فائقــة فهــذا يعتبر العامل األساســي 
فــي امتيــاز كفــاءة الطاقــة لديها مع معامل ســحب 0.31 

ومنطقــة ســحب 2.53 متــرا مربعــا )27.2 متر مربع(.
فبفضــل تلــك اللمســات البارعة من مهندســي 

مرســيدس فــإن الطــراز رباعي األبــواب الرياضي يحقق 
أعلــى المقاييــس ويشــمل منوعــة الرادياتير ومحيط 

الكشــافات االمامية. 
كمــا يوصــد الرادياتيــر الدائري وراء شــبكة الرادياتير ذو 

شــكل المعيــن وألــواح التحكــم الخاصة بالهكيل الســفلي 
وزنهــا خفيــف نســبيا حوالــي 1,700 كجم )3,750 رطا( 

ما قد كان قد بدأ كمفهوم في عام 2015 ،ها هو اآلن يتطور إلى جي أل سي 
كوبيه GLC Coupe المذهلة، والتي يصف رونقها -رئيس قسم التصميم جوردن 

اغنر- بـ »اإلثارة والهدوء«. كما وتقدم مزيجا متناغما بين السيارات الرياضية 
المتعددة األغراض والسيارات الرياضية الخاصة. 

يف شكلها املثايل

“ويعد دمج تجهيزات designo والمفروشات 
الداخلية  مجرد واحد من عديد الخيارات المتاحة 

لتعزيز األداء الرياضي للمقصورة الداخلية للكوبيه.”
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ظبــي علــى عقد تمديد متعدد الســنين 
الســتضافة هــذا الحدث، األمــر الذي أكد على 

نجاحهــا كمدينــة مضيفــة. على الرغم من 
إنخفاض أســعار النفط، إال أن مؤشــرات النمو 
فــي اإلمارة ســتبقى قوية للعاميــن القادمين 

علــى األقــل طبقًا لســتاندارد آند بورز. إن 
أبوظبــي تتمتــع بأحد أعلى نســب الناتج 

المحلــي اإلجمالــي للفرد في العالم حســب 
تقييــم الوكالة.

إن مدينــة ناطحــات الســحاب هذه أيضًا 
تباهــي بخيــارات الترفيــه الرائعة لديها 

للســواح الذين يزورونها من أجل مشــاهدة 
آخــر مجموعة ســباقات فــي البطولة. هذه 

الخيــارات تضمــن للمشــاهدين قضاء وقت 
ممتــع فــي حلبــة ياس مارينــا وخارجها أيضًا. إن 
لدى محبي ســيارات الســباق وأوالدهم الخيار 
فــي زيــارة »عالم فيراري« مثــًا، وهو مدينة 

ماهــي بمســاحة 86000 متــر مربع وفيها 
أســرع أفعوانيــة في العالــم، باإلضافة إلى 
أضخــم إطــار لهيكل معدنــي بني حتى اآلن.
وبأخــذ هــذا كله باالعتبــار، فإن خيار زيارة 

أبوظبــي ليــس بحاجــة لمزيد مــن التفكير، واآلن 
كل ماعليكــم فعلــه هــو حجــز تذاكركم واالنتظار 

حتــى نهايــة نوفمبــر، حيث ســتتمكنون من 
الجلوس واالســتمتاع بالعروض والســباقات 

المذهلة. 

الســيارات بقفــزات تكنولوجيــة مذهلة في 
خدمــة هــذه الرياضة. إن الســامة بمفهومها 

األشــمل كانــت وال زالت هــي القضية 
الرئيســية للفورميــوال1، وقد ُأدخلــت عليها 

تحســينات كبيــرة خال األعوام األخيرة.
إن اســم فورميوال1 مشــتق من ذاته،  

فكلمــة Formula باإلنجليزيــة تعنــي صيغة، 
وكان القصــد صيغــة توضــح القواعــد التي يجب 

أن يلتــزم بهــا الســائقين وســياراتهم. ومع أنه 
ثبت أن ســباقات البطوالت هي األكثر شــعبية 

ورواجــًا، إال أنــه كانت هناك ســباقات غير 
رســمية تقــام حتى أوائــل الثمانينات.

فــي كثيــر من األحيان تصبح أســماء 
أبطال الفورموال1 أســماء مشــهورة ومعروفة 
للكثيريــن، مثــل مايكل شــوماخر و آيرتون ســينا 

ولويــس هاميلتــون والكثيريــن غيرهم.
بالنظــر إلــى الحجم الهائل لشــعبية هذا 

الحــدث والنجــاح المالــي للفورميوال1، والذي 
ســاعد في تحول هذا الحدث إلى مؤسســة 
قائمــة بذاتهــا، فلــم يكن من المســتغرب أن 
تكــون إمــارة أبوظبي هي المــكان المثالي 

لمضمــاٍر جديد. 
إن هــذه المدينــة المتطــورة تكنولوجيًا 

توفــر الكثيــر من الخيــارات الترفيهية وقد 
أصبحــت مركــزًا ألحــداث عالمية من حجم 

الفورمــوال1. فــي أواخر 2014 وافقت أبو 

كان ســباق الجائــزة الكبرى في 
أبوظبــي بمثابة حفل التدشــين 

لحلبــة ياس مارينا 

2009
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المتحــدة فــي عام 1950، رســخت الفورموال1 
نفســها كالشــكل األول من أشــكال سباق 

الســيارات فــي العالم بســياراتها التي تصل 
ســرعاتها إلى 380 كلم/ســاعة. وعلى الرغم 

مــن أن أوروبــا تعتبــر موطن الفورموال1، إال أن 
بنــاء المســارات الخاصــة بها قد تنامى وانتشــر 

ليصــل لمواقــع في قــارات ُأخرى، مما أكد 
علــى رواجهــا ومحبوبيتها دوليًا.

إن تجــارة الفورمــوال1 هــي تجارة تقدر 
بالمليــارات: هنــاك أكثــر من 420 مليون 

متابــع لهــا حــول العالم يفتحون أجهــزة التلفاز 
ليشــاهدوا ســائقي أسرع ســيارات في العالم 
يتنافســون للفــوز بلقــب هــذه البطولة رفيعة 
المســتوى. عبــر تاريــخ هــذه البطولة، قام هذا 
الحــدث بخلــق مئــات آالف الوظائف باإلضافة 

إلــى التجــارة الرائجــة جــدًا للبضائع ذات العالقة 
بالحــدث، مــا كان لــه األثــر الكبير في نمو ورواج 

هذا الحدث.
بعضــًا مــن أكبر األســماء في مجال 

تصنيــع الســيارات فــي الفترة مــا قبل الحرب 
العالميــة األولــى أمثــال ألفاروميو وفيراري 

ومرســيدس بنــز، رأو الفورمــوال1 كجزء مركزي 
فــي صناعتهــم. عبر العقــود قامت صناعة 

هيرمــان ِتلكــي. لقد كان ســباق الجائزة 
الكبــرى أبوظبــي فــي 2009 بمثابة حفل 

التدشــين لحلبــة ياس مارينــا، والموجودة على 
جزيــرة يــاس. تحيط بالحلبــة الفنادق الفاخرة 
والمنشــآت الترفيهيــة والتجاريــة، باإلضافة 

إلــى الشــطئان، وتعتبر ثاني حلبة ســباق 
فورميوال1 في الشــرق األوســط بعد البحرين.

يتكــون المضمار مــن 21 منعطف، 
المســار بحــد ذاتــه يعتبر ُأعجوبــة للنظر إليها، 

حيث يلتوي المســار شــاقًا طريقه عبر 
الكثبــان الرملية على ســاحل أبوظبي. ســائق 

الفورمــوال1 األلمانــي نيكــو روزبرج قد قال بأن 
كل منعطــف هــو »فريــد« بحد ذاته.

إذًا، لمــاذا تبــذل كل هــذه الجهود في 
الفورمــوال1 عالميــًا؟ ولمــاذا قررت أبوظبي 

اســتقدام ســباق الجائزة الكبرى إلى اإلمارات 
العربيــة المتحدة؟

إن جــذور الفورمــوال1 تتواجد بشــكل كبير 
في أوروبا وفي ســباقات الســيارات األولى، 

وبالتحديــد بطــوالت الجائــزة الكبرى األوروبية 
فــي العشــرينات والثالثينات.

بعد تدشــين موســم بطولتها اأُلولى 
والــذي تبعتــه بعــد ذلك بطولة فــي المملكة 

قــد كان ســباقًا متميزًا بالفعل، 
ففــي ســابقة ُأخرى، أقامت 

الفورمــوال1 ســباق متصل من 
النهــار لليــل، والذي بدأ في الســاعة الخامســة 
مســاًء فــي عاصمة اإلمارات العربيــة المتحدة. 

حيــث تــم إضاءة األنوار الكاشــفة لضمان 
انتقــال ســلس مــن النهار  لليــل حين تغرب 

الشــمس. لقــد أثبتت التجهيــزات نجاعتها 
ورواجهــا لدرجــة أنــه تم إجراء ســباقات متتالية 

مــن نفــس هذا النــوع في أبوظبي.
ننتقــل إلــى العام 2016: بعد االســتضافة 

الناجحــة لســباقات الفورمــوال1 ألكثر من 
ســتة ســنوات على التوالي، فإن أبوظبي 

ستســتضيف نهائــي الــدورة مرة ُأخرى من 25 
إلــى 27 نوفمبــر. وكأن كل هــذه الكميــة من 

الترفيــه ليســت كافية، فبإمكان المشــاهدين 
توقــع حضــور أربع حفالت موســيقية بعد 

الســباق، حيث ســيقوم الكيميــكال برذرز وريانا 
بإبهــار الجماهير.

إن الموقــع المعــد إلجراء ســباق الجائزة 
الكبــرى هــو حلبة يــاس مارينا، والذي أصبح 

شــهيرًا اآلن، وقــد تــم تصميمه من قبل 
المهندس األلماني وســائق ســيارات الســباق 

ل

في أوائل العام 2007، تم اإلعالن 
وسط ضجة كبيرة عن أن الفورموال1  

قادمة أخيرًا إلى أبوظبي. بعد أقل 
من ثالث سنوات، وفي نوفمبر 
2009، تم إقامة أول سباق على 
مضمار حلبة ياس مارينا، وكانت 

خاتمة سباقات الفورموال1 للسنة.

كيف وصلت 

سباقات 

الفورموال 1 

إىل أبوظبي
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تــم إلغاء قانــون يتطلب من 
األعمــال تخصيــص ما ال يقل 

عــن 40,000 دوالر كرأس مال 
لتأســيس شركة

2009

الخطيب و فيصل الحســيني بعد أن أدركوا أن 
البحــث عــن عقار هو عملية مرهقة ومســتهلكة 

للوقت. بخالف الشــركات الموجودة في 
الســوق، يرى المؤسســين أن ما توفره 

الشــركة يرضي كال الطرفين: الباحث عن 
منزل والوكيل، مســتخدمين وســائل تجعل 

المعلومــات قابلة للوصول وبشــفافية.
»واش من«، وهي خدمة غســيل متنقلة 

والتــي ُتمكــن الزبون من أن يحدد موعد 
تســليم واســتالم الغسيل. وهي أيضا تسمح 

بأن يرى الزبون الســعر بكل وضوح وأن 
يدفع ثمن الخدمة نقدًا او بواســطة بطاقة 

االئتمان. وهناك شــركة »فيد ســبيد«، شركة 
منشــأة ُتمكــن تجــار التجزئة من أن يقوموا 

بإنشــاء تطبيقاتهم الخاصــة للهواتف الخلوية 
بأنفســهم، وخلق مســاحة وجود إلكتروني 

على الســاحة. إن شــعارهم هو: »دعنا نهتم 
بالتكنولوجيــا وأنــت اهتم بتكوين عالمتك 

التجارية«. 
تمتاز اإلمارات بأنها ســبقت الدول 

المجــاورة من حيث المشــاريع الريادية الصغيرة 
والمتوســطة ومســاهمتها في االقتصاد. 

ففي المملكة الســعودية وقطر تشــكل فقط 
33 بالمائــة و 16 فــي المائــة من إجمالي الناتج 
القومي على التوالي. إن أعداد المشــاريع و 

األعمال المنشــأة  في أبوظبي ســوف تشــهد 
تزايــدًا بفضل الدعــم الحكومي المتواصل 

والبرامج التنافســية التي اســتهدفت الرياديين 
وفــرص تطوير المواهب. 

االقتصــاد - تمثــل 86 بالمائــة من العاملين 
فــي القطــاع الخــاص. يعتقد أنه هناك حوالي 

300,000 شــركة تعمل في دولة اإلمارات.
 أحدى هذه الشــركات هي »ســاكني« 

وهي شــركة منشــأة حديثًا تعتمد على البيانات 
وتخــدم كمنصــة للتصرف في الوحدات 

العقاريــة. مــا تقدمــه يعد ذو قيمة من حيث 
أن الشــركة تقوم بمســاعدة الباحثين عن منزل 

بتوفيــر كافــة األدوات والمعلومات التي 
يحتاجونهــا ليصنعــوا قراراتهم حول تأجير أو 

شــراء عقارات في أي مكان حول العالم. تم 
إنشــاء »ســاكني« بواسطة كل من هيثم 

 “تمتاز اإلمارات بأنها سبقت الدول المجاورة
من حيث المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة 
ومساهمتها يف االقتصاد.”
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أعامل  |  ريادة

“لقد سهلت أبوظبي على رياديي األعمال وأصحاب 
األعمال الحرة إنشاء محال جديدة وجعلتها أقل كلفة 

عليهم، وذلك مع وجود مناطق تجمع حرة لدعم األعمال 
”.twofour54 مثل

في زيادة عدد األعمال المنشــأة حديثًا وهو 
التشــريعات. ففي عام 2009 تم إلغاء قانون 
يتطلــب مــن األعمــال تخصيص ما ال يقل عن 

40,000 دوالر كرأس مال لتأســيس شــركة، 
وتبع اإللغاء تضاُعف في أعداد الشــركات 

المســجلة. عند أخذ هذا بالحســبان، فال يبدو 
من المســتغرب أن يصنف البنك الدولي 

دولــة اإلمارات فــي المرتبة األولى في العالم 
العربي من حيث تســهيل األعمال في 2015 

و ذلك لثالث ســنوات متتالية.
بدأت األعمال المتوســطة والصغيرة – 

وبشــكل متزايد- باالســئثار بحصة أكبر من كعكة 
األعمال في اإلمارات، إذ أنها وبحســب وزارة 

حيث يتم تنظيم حلقات »إنشــاء األعمال«، 
وهو برنامج مدته 90 دقيقة يشــمل على 
مداخالت وعرض أنشــطة تعزز من ثقافة 

الريــادة بين طــالب الجامعة وأعضاء المجتمع 
المحلي. يشــارك في هذه المداخالت 

متحدثيــن خبراء في مجاالت مختلفة يشــاركوا 
بخبراتهــم و يقدمــوا النصائــح التقنية للرياديين 

الطموحيــن. يســتمر البرنامج في الفترة ما 
بين شــهر ســبتمبر وديســمبر مسلطًا الضوء 
علــى مواضيع مثــل ديناميكيات الفريق في 

األعمــال، تنميــة العميل، صياغة األفكار وإدارة 
معدالت االحتراق. 

هناك عامال مهما والذي يســهم أيضًا 

ندمــا يكون الحديث عن دعم 
المشــاريع الصغيرة واالبتكار، 
فنرى أن أبوظبي أسســت للبيئة 

المالئمــة ويمكــن لألرقام أن تتحدث عن 
نفســها. لقد خصصــت عاصمة اإلمارات العربية 

المتحــدة أكثــر مــن 100 مليار دوالر أميريكي 
للتعليم، اإلســكان، والمواصالت كجزء من 
رؤيتهــا اإلقتصاديــة 2030 والتي تركز على 

تنويــع اقتصادهــا بعيدًا عن االعتماد على 
النفــط، إذ احتلــت أبــو ظبي المرتبة ال23 من 

بين 189 دولة في تســهيل األعمال. ومن 
الجديــر بالذكر أن اإلمــارات تعتمد التكنولوجيا 

الرقميــة بحيــث تجد فيها أعلى معدالت إشــغال 
لشــبكة اإلنترنــت والهواتف الذكية عالميًا.

لقد ســهلت أبوظبي على رياديي 
األعمال وأصحاب األعمال الحرة إنشــاء محال 
جديــدة وجعلتهــا أقــل كلفة عليهم، وذلك مع 
وجــود مناطــق تجمــع حرة لدعم األعمال مثل 

twofour54 والتــي نجحــت في جذب العبين 
أساســيين في مجال صناعة اإلعالم والتي 
أصبحت وبشــكل متزايد قاعدة إنتاج ألفالم 

هوليوود.
ففــي Flat6Labs فــي أبوظبي تجد تجمع 

مزدهر ونشــط في مجال االبتكار الرقمي 
يســعى لدعم الرياديين من أبوظبي ودول 

أخــرى فــي إطالق أعمال جديدة في مجال 
التكنولوجيــا الرقميــة في العاصمة.

هؤالء لن يســاعدوا فقط  في إنشــاء 
هذه األعمال، بل وأيضا ســوف يعملوا 

على تمكينهم من التوســع ألســواق 
إقليميــة وعالميــة. Flat6Labs مدعومة من 

twofour54 وتركــز علــى اإلعالم والمحتويات 
الرقمية والتي تشــمل اإلعالم وإنتاج األفالم 

والتجــارة اإللكترونية، واإلعالم االجتماعي، 
والتعليــم عبــر اإلنترنت، األلعاب، تطبيقات 

الهواتــف الخلوية، البيانــات الكبيرة والتقنية 
التحليليــة. للباحثيــن عن الدعم األولي، 

اإلرشــاد، مســاحات مكتبية، تدريب وتطوير أو 
  flat6Labs أي مــن خدمــات دعم األعمال، فإن

هي المكان المناســب للتوجه إليه. إن 
برنامجهم مصمم لتحضير الشــركات لالســتثمار 

خالل مدة ال تتجاوز األربع شــهور ونصف.
إنــه بمقدور الرياديين التمتع بشــبكة دعم 

مســتمرة في النمو، قادرة على التواصل 
مــن خــالل حلقات نقاش وندوات و فعاليات 

مشــابهة. أحد هذه األمثلة هو التعاون ما 
بيــن Flat6Labs وجامعــة نيويورك أبوظبي 

ع
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ما الذي يجعل أبوظبي خيارا جيدًا للرياديين؟  
كان يف السنوات القليلة الماضية هناك تزايد 

مضطرد يف عدد األعمال المنشأة حديثًا، والفضل 
يعود للنظام البيئي المزدهر والمصمم لتشجيع 

االبتكار ودعم المشروعات الصغيرة.

الدفع
نحو الريادة
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ثقافة  |  متاحف

مــن حيــاة البدوي فــي أكواخ من الطوب 
الطينــي واالكتشــافات األثريــة التي تعود إلى 

القرن الســابع عشــر، إلى ناطحات الســحاب 
التــي تناطــح الغيــوم والثقافــات المنبثقة على 

الســاحة اليــوم، فإن الثقافــة في أبوظبي ال 
يمكــن لنــا إال أن نصفهــا بالرائعــة على أقل 

تقدير. 

ومتحــف عملــة اإلمــارات العربية المتحدة، 
والعديــد مــن المتاحف اأُلخرى.

وعلــى الرغــم أنه قد تبــدو هذه المواقع 
متباينــة مــن النظــرة اأُلولى، إال أنهــا جميعًا 

ترتبــط بخيــط رفيع والــذي يلخص النمو 
الديناميكــي لإلمــارات من التقليديــة للحداثة، 

نمو يســتمر حتــى يومنا هذا.

قــد تــم بنــاءه من قبل الشــيخ زايد األول في 
نهاية القرن التاســع عشــر.

مازجــًا بيــن التقاليد اإلســامية والفن، فإن 
مركــز ميراج للفن اإلســامي يتميــز باحتوائه 
علــى قطــع فريدة من الفن اإلســامي من 

جميــع أنحــاء العالم اإلســامي، بما فيها 
الســجاد، المنســوجات الحريريــة، المجوهرات، 
فنــون الرخــام، التخطيط، واللوحــات المصغرة.
قريبــًا ســيفتتح فــي أبو ظبــي متحف زايد 

الوطنــي، والذي ســيركز علــى تاريخ وقصة 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، والذي 
ســُيَثبت اإلمــارات العربيــة المتحدة بقوة 

فــي نســيج المنطقــة التاريخي عن طريق 
معروضاته.

وكمــا يعلــم الكثيريــن ممن يعرفون 
اإلمــارة جيــدًا، فــإن الصقور لهــا مكانة مرموقة 

فــي تــراث أبوظبي. لهذ الســبب أصبح 
لــدى المدينة مستشــفاها الخــاص للصقور 

»مستشــفى أبوظبــي للصقور«، وهو 
األكبــر واألكثــر تطورًا مــن نوعه على اإلطاق. 

يوجــد بالمستشــفى متحــف لعرض الصقور 
ومنطقــة مخصصــة للصقــور الطائرة، وهي 
مــن أكثــر األماكن ارتيادًا في المستشــفى.

إن مركــز الســلوقي يحتــرم تقاليد الصحراء 
مــن صيد واســتياد وتربية للكاب الســلوقية 
والتــي تتواجــد فقط في أجــواء الصحراء. أما 

ســوق العين للجمال فهو يخدم كمســاحة 
للســواح ليتعلمــوا أكثــر عن المواشــي والتجارة 

والمقايضــة علــى حيوانات ُأخرى.
أحــد أماكن الجذب الســياحي األقل 

شــهرة، والموجــود في أبو ظبــي وهو متحف 
اإلمارات الوطني للســيارات

 وهــو مبني على شــكل هرمــي ويتميز 
بعــرض حوالي 200 ســيارة مــن مقتنيات 

الشــيخ حمــد بــن حمدان آل نهيان.
ورغــم كل مــا ســبق ذكره، إال أنه ال يزال 

هنــاك المزيــد، متحف العيــن الوطني، منارة 
الســعديات، معرض قصــر الحصن، مركز 

القطــارة للفنــون في العين، ســوق القطارة، 

يتميز مركز مرياج للفن اإلسالمي باحتوائه عىل قطع 

فريدة من الفن اإلسالمي من جميع أنحاء العامل 

اإلسالمي، مازجا بني التقاليد اإلسالمية والفن.
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التواقيــن مــن المحلييــن، اإلقليميين، 
والعالمييــن، ســيقوم بعرض أدوات 

ومعروضــات أثريــة، اجتماعيــة، وفنية تمثل 
الحقبــات الزمنيــة المتنوعــة. علــى هذا النحو، 
ســتمتزج الفنــون لتشــكل خليطــًا رائعًا ما بين 
المعاصــر والتقليــدي، ُمســلطة الضوء على 

النقــاط الفارقة فــي تاريخ أبوظبي.
تــم تصميــم هذ المشــروع من قبل جان 

نوفيــل، هــذا المشــروع يتكون من 55 من 
التشــكيالت التي ســيتم تســليطها على 

الميــاه علــى حافــة الخليج العربــي، توحدها قبة 
حديديــة يبلــغ عرضهــا قرابة الخمســمائة قدم.

وفــي هذه األثناء أيضًا، يســتعد 
جوجنهايــم أبــو ظبــي ليكون أكبر فرع 

لجوجنهايــم فــي العالم. هــذا المتحف، والذي 
ســيتواجد في جزيرة الســعديات، ســيخدم 
كمبنــى في وســط تكتــل من أماكن جذب 
ثقافيــة مــن الدرجة األولى فــي المدينة. 

سيســتضيف المكان بشــكل رئيســي تشــكيلة 
معروضات فنية شــرق أوســطية معاصرة، 

باإلضافــة إلــى معروضات خاصة من 
الجوجنهايــم »المجموعــة المركزية«.

بمشــاركة لوفــر أبوظبي، فــإن جوجنهايم 
أبوظبــي يســتعد لتحويــل العاصمة إلى 

مقصــد ثقافي عالمي.
فــي الوقــت الراهن، بإمكان الــزوار التمتع 

مجانــًا بالفــن المعاصر فــي جاليري اإلتحاد 
للفــن الحديــث، والذي يتميز بمســاحات فنية 

متعــددة االســتخدام وُتعــرض فيها أعمال 
دولية.

وهناك أيضًا مســجد الشــيخ زايد الكبير، 
أحــد أجمــل أماكــن العبادة في العالــم، ويتميز 

بثمانــون قبــة ومحــاط ببحيرات هادئة. في 
الداخل تســتطيع أن تشــاهد التصاميم 

الرخاميــة الجميلــة للزهور، الثريــات البلورية 
الهائلــة والمطليــة بالذهــب. هذا باإلضافة 

إلــى أكبــر ســجادة مصنوعة يدويــًا في العالم 
مفروشــة على مســاحة 17000 متر مربع.

وإذا كان الســائح يبحــث عــن المزيد 
مــن الروحانيــات، وإن كان علــى حجم أصغر 

بكثيــر، فهــذا بالضبط ما ســيوفره له مســجد 
الجاهلــي. إن الفنــاء الداخلــي للمبنى الذي 

يتكــون مــن غرفة واحــدة ورواق مفتوح وفناء، 

أبــو ظبــي، والــذي من المحدد لــه االفتتاح في 
ديســمبر 2016 أو ينايــر 2017، وهــو يقوم 

بالتســويق لنفســه »كمتحــف عالمي«، وهذا 
األمــر »يؤكــد على التحالف الغير مســبوق 
التفاقيــة مــا بيــن الحكومــات، بين إمارة أبو 

ظبــي وفرنســا، عن طريق أحــد أكبر اتفاقات 
التعــاون الثقافــي التي عقــدت بين دولتين 

مســتقلتين، وعلــى أعلى المســتويات«. 
حيــن يفتتــح المتحــف أبوابه أمام الزوار 

ن تقاليــد عاصمة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة هي تقاليد 
متجــذرة بالعادات واألعراف 

اإلســامية،ومعالمها الثقافيــة تقــوم بدمج 
تلــك التقاليد مع الحداثة بشــكل ســلس 

للغاية.  
قصــر المويجعــي على ســبيل المثال، 
وهــو المــكان الذي ولد فيه الرئيس الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان، قــد تم بناؤه في 

أوائــل القرن العشــرين، وتــم ترميمه ليتم 
اســتخدامه كمتحــف عمومــي في العين، 

والذي ســيتم افتتاحه رســميًا فــي نوفمبر.
وفــي العيــن أيضًا يتواجــد متحف قصر 

العيــن، والــذي يعرض مــواد تاريخية حول 
العائلــة الحاكمــة، ويعطي الســواح تجربة 

بصريــة عــن تحول الدولة وُأصولها السياســية.
هيئــة أبوظبي للســياحة والثقافــة مكلفة 

بمســاعدة اإلمــارة لالحتفاظ بثقافتهــا وتاريخها 
الغنــي، وذلــك عن طريق اســتحضار الماضي 

إلــى المســتقبل بطــرق مبدعة، وكجزء من 
تكليفهــا، تعمــل الهيئــة على صيانــة المعالم 

التاريخيــة والمبانــي األثرية والواحات.
بمســاعدة هذه الهيئة، تم اســتقدام 

أســماء دوليــة لإلمارات العربيــة المتحدة. لوفر 

يف الوقت الراهن  

بإمكان الزوار التمتع

مجانًا بالفن 

املعارص يف 

جالريي االتحاد للفن 

الحديث والذي 

يتميز مبساحات 

فنية متعددة.

إ
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تعد الثقافة في أبوظبي ثقافة شاملة. بدءًا من مرافق 
اإلبحار الحديثة ، ومرورًا بالمنطقة الثقافية بالسعديات والعديد 

من المعالم الملموسة للضيافة العربية األصيلة، 
ستجدون هناك أشياء ممتعة للجميع.

عشية افتتاح فروع ملتاحف 

عاملية يف املدينة، ال 

تزال الثقافة يف أبو ظبي 

تدهش العامل 
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صحــي مــن أعضــاء العائلة مــن الجيلين الثاني 
والثالــث. بعض أحفاد المؤســس اآلخرين 

يتقلــدون أيضــًا مناصب إداريــة ُعليا في 
أقســام الشــركة المختلفة.

وكأن نجــاح المجموعــة لــم يكن كافيًا 
بحــد ذاتــه، فقــد كانت عائلــة الفهيم من 
أوائــل العائالت التــي صممت »دليل 

لالســتدامة« ألعمالهــا، بهــدف توضيح كيف 
يمكن لمســاهمي اأُلســرة إدارة وصيانة 

موقع وســمعة المجموعة كشــركة رائدة في 
المنطقة.

الدليــل، والذي ُأطلق عليه اســم 
بروتوكــوالت عائلــة الفهيــم، كان موضع ترحيب 
مــن أعضاء ومســاهمي العائلــة، وهو يضمن 

مســاعدة مجموعــة الفهيم على االســتمرار 
فــي النمــو واالزدهــار في المســتقبل كما كان 

ســيريد لها المؤســس المرحوم.  

مجموعة الفهيم في العام 2016
تعــد مجموعــة الفهيــم أكبر شــركة عائلية وتكتل 

أعمــال فــي المنطقة، ويقودهــا أبناء وبنات 
المؤســس المرحــوم الفهيــم باإلضافة إلى 

أبنــاء األبنــاء. إن المجموعــة تضع الروابط 
اأُلســرية فــوق كل اعتبــار، مما يضمن أن 

يلعــب كل عضــو دورًا فــي نجاح أعمال 
المجموعة.

 لقــد ســعى أبناء الفهيــم الثمانية،
والذين يشــكلون الهيئة اإلشــرافية، إلى 

الحفــاظ علــى، وتقوية األعمــال التي بناها 
والدهم.

إن األجيــال الثانيــة والثالثة مــن العائلة 
يحملــون إرث الفهيــم ويســيرون به لألمام، 

وذلــك بالبنــاء على األساســات المتينة التي 
أرســاها المؤســس في نهاية الخمســينيات. 

ويتشــكل مجلس مدراء الشــركة من خليط 

قــام الرٔييس الشـــيخ خليفة
بـــن زايـد ٓال نهيـــان بتكريم 
المرحـــوم الفهيم  واألســـرة ككل 
بمنحهم وســـام الشـــرف 

2011



08  تواصل    خريف  2016

الغالف  |  عبد الجليل الفهيم

لقد كان المؤســس المرحوم يشــجع 
أبنــاءه علــى العمل ســويًا لضمان نجاح 

العمل،والســتمرار مســاعدة الشركة على 
النمــو المســتمر. ولتحقيــق هــذه الغاية، فقد 

علمهــم المرحــوم أن يزاولــوا التجارة واألعمال 
مــع التركيــز على اإلنســانية، النزاهة، اإلجتهاد، 

واإللتــزام، وهــي مبادئ تتبعهــا مجموعة 
الفهيــم حتــى يومنا هذا.

إنتقــال الصالحيات
حيــن توفــي الفهيم عــام 1996، كان انتقال 

الصالحيــات والمســؤوليات مــن جيله إلى 
جيــل أبنــاءه أمــٌر في غاية السالســة. حيث تم 

توزيع أســهم الشــركة على الورثة، وتم تحديد 
أدوارهــم اإلدارية بوضــوح تام. وفي أثناء 

ذلــك، تولــى االبن األكبر رئاســة مجلس اإلدارة 
واإلدارة العامة للشــركة.

وعلــى هذا النحو اســتمرت أعمال 
الشــركة بالتوســع واالنتشار، مما أدى 

بالنتيجــة لدخولهــا فــي مشــاريع أكبر والتفرع 
إلــى اســتثمارات دوليــة. اليوم، توجد لدى 

شــركة الفهيــم عمليات في اإلمــارات العربية 
المتحــدة، الخليــج، والصين، وتنوعــت أعمالها 

لتطــال القطــاع المصرفي والعقارات 
والفنــادق، والعديد من االســتثمارات اأُلخرى.

كسب االعتراف 
فــي العــام 2011، قام الرئيس الشــيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيــان بتكريم المرحــوم الفهيم 
واألســرة ككل بمنحهم وســام الشــرف في 

العيــد الوطنــي لإلمارات العربيــة المتحدة. في 
العــام 2005 ُمنــح المرحوم المؤســس جائزة 

أبوظبــي مــن قبل ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان تقديــرًا لنشــاطاته الخيريــة وخبرته 

الواســعة فــي التجــارة واألعمال، وكذلك ألدوار 
محوريــة ُأخــرى لعبها فــي المجتمع.

“كان المؤسس المرحوم يشجع أبناءه على العمل سويًا لضمان 
نجاح العمل،والستمرار مساعدة الشركة على النمو المستمر.  

فقد علمهم المرحوم أن يزاولوا التجارة واألعمال مع التركيز 
على اإلنسانية، النزاهة، االجتهاد، وااللتزام، وهي مبادئ تتبعها 

مجموعة الفهيم حتى يومنا هذا.”
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فــي تلك األثناء اســتمر الفهيم بمســاعدة 
رئيــس اإلمــارات العربية المتحدة الســابق 

الشــيخ زايــد آل نهيــان فــي بناء الدولة. خالل 
فتــرة تطور وتوســع هذه الدولــة العربية 

الخليجيــة، قامــت مجموعــة الفهيــم بتوفير 
خدماتهــا عــن طريق إنشــاء الطرق، تمديد 

الكوابــل، وإنــارة الشــوارع، باإلضافة إلى بناء 
الفنادق والشــقق الســكنية واإلســكان. كذلك 
قامت الشــركة باســتيراد الســيارات والحصول 

علــى توكيــالت تجاريــة ُأخرى ذات عالقة.

عائلية شركة 
محمــد الفهيــم، ابــن عبد الجليــل الفهيم 

ورئيــس مجلــس العائلــة قال في أحد األيام، 
»لقــد أولــى والدي عبــد الجليل الفهيــم الكثير 

مــن االهتمــام إلــى تعليــم أبناءه، وأراد لهم أن 
يتعلمــوا فــي أفضل المــدارس والجامعات، 
لقــد آمــن بمســتقبل أبناءه ومســتقبل بلده. 
حيــن بلــغ أبناءه الســن المناســب للتعلم عن 
التجــارة واألعمال، أصبح ُيســاررهم ويجري 

معهــم أحاديــث معمقة حــول صفقات العمل 
والمشاريع.«

ف الفهيــم أبناءه على  بالفعــل، َعــرَّ
أساســيات التجــارة واألعمــال، وذلك عن طريق 

ضمــان انخراطهــم في األعمال والنشــاطات 
اليوميــة للشــركة. كمــا وأصر على مشــاركتهم 

بنمــاذج أعمــال حقيقيــة من الحيــاة العملية 
خــالل فترة نموهم.

فــي الحقيقــة، لقد كانت أولويــة الفهيم 
هــي بنــاء الخصال الشــخصية الصحيحة في 

أبنــاءه عــن طريق تعليمهــم وتدريبهم في 
أساســيات كيفيــة القيــام بالتجارة واألعمال.

محورييــن فــي العمليــات التوســعية لمجموعة 
الفهيم.

منــذ ذلــك الحيــن، وكلما زادت كفاءة 
األعمال في الشــركة، إزدادت الثقة باســم 
العائلــة وازدهــرت ونمت الشــركة. أصبحت 

الخدمــة التــي تقدم للزبائــن والعمالء أفضل، 
وعلى هذا النحو، توســعت أعمال الشــركة 

ألكثر من عشــرون ضعفًا خالل العشــرين ســنة 
التي تلت.

بــدأت في هذا العام 
شـــركة عبد الجليـــل الفهيم 
ؤاوالده في التوســـع

1969

“َعرَّف الفهيم أبناءه على أساسيات التجارة واألعمال، 
وذلك عن طريق ضمان انخراطهم يف األعمال والنشاطات 
اليومية للشركة.”
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اإلمــكان أن نعزوا نجاح 
أعمــال الفهيــم، إلى طموحه 

الالمتناهــي. فبعــد فترة قصيرة 
مــن بــدءه العمــل في مجال تجــارة قطع غيار 
الســيارات، تقــدم الفهيــم بطلب ألن يصبح 

موزع لشــركة مرســيدس بنز،شــركة كرايسلر، 
وإطارات ميشــلين وفايرســتون فــي المنطقة، 

األمــر الذي عزز ســيطرته علــى هذه التجارة. 
هكــذا، وبحلــول العــام 1967 كان الفهيم 

يســتورد الســيارات والقطع ذات العالقة، 
رافعًا من مكانته كرجل أعمال واســع االنتشــار 

فــي أبو ظبي.
بحلــول نهايــة عام 1968، اضطــر الفهيم 
للتنحــي عــن العمــل في غمرة توســعه الكبير 

وازديــاد أعبــاء العمــل. حيث قرر في ذلك 
الوقــت التركيــز على انخراطه السياســي في 

إدارة أبــو ظبــي الجديــدة تحت حكم الشــيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيــان، والــذي أصبح بعد ثالث 

ســنوات رئيســًا لإلمارات العربية المتحدة.
فــي العــام 1969 عيــن الفهيم ابنه 

األكبر محمد لقيادة الشــركة تحت إشــرافه، 
وذلك لضمان انتقال القيادة بشــكل ســلس. 

باســتثناء الفهيــم وأبناؤه كان لدى الشــركة 
ثالثــة موظفيــن فقط فــي تلك الفترة.

مــن العــام 1969 وحتى العام 1976، 
قامــت شــركة عبد الجليــل الفهيم وأوالده، 

والتــي كانت تعرف باســم مجموعــة الفهيم، 
باالنطــالق في التوســع، وذلــك بافتتاح فروع 

جديــدة فــي جميــع مناطق أبــو ظبي، باإلضافة 
إلــى الحصول علــى توكيالت جديدة.

فــي العــام 1977، إنطلقت حقبة التحديث 
وإعــادة التنظيــم، والتي أدت في نهاية 
المطاف إلى تأســيس مجموعة شــركات 

الفهيم، لتصبح بذلك أول شــركة مســاهمة 
عائليــة في اإلمــارات العربية المتحدة، مع 

توزيع أســهمها على المؤســس وأبناءه وبناته.
لقد تم إســناد مهمة إدارة الشــركة 

المســاهمة لمجلس إدارة يرأســه المؤســس، 
بينمــا ُعيــن األبناء، الذيــن كانوا ال يزالون 

صغــارًا في الســن آنذاك، كأعضــاء في مجلس 
اإلدارة. مشــاركة األبناء في هذه الســن 
الصغيــرة مكنتهم وبســرعة من اكتســاب 
مهــارات هامة وتقُلد مســؤوليات، األمر 

الــذي مهــد الطريق أمامهــم ليصبحوا العبين 

ب



إن بدايات إمبراطورية عبد الجليل الفهيم هي 
بدايات غاية يف التواضع. ففي العام 1958 افتتح 
الرجل صاحب الرؤية متجرًا صغيرًا يف العين يبيع 
فيه المواد الغذائية واألقمشة، إال أنه تحول الحقًا 

لتجارة قطع غيار السيارات وكمالياتها. خالل 
خمس سنوات، ازدهر العمل يف المتجر، ورسخ 
نفسه كالمورد الوحيد لقطع غيار السيارات يف 
خضم العدد الهائل من السيارات يف المنطقة، 

وذلك على الرغم من أنه كان يديرالمتجر بنفسه 
وبمساعدة موظف واحد فقط. اآلن، وبعد أكثر 
من خمسون عامًا، أصبحت مجموعة الفهيم العبًا 

رئيسيًا يف اقتصاد أبو ظبي.

امبراطورية
عبد الجليل الفهيم 

خطى السنين ...

قصة الغالف
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 مــا كان قــد بــدٔا كمفهوم في عام 2015
يتطور ٕالى جي ٔال ســي

كوبيــه GLC Coupe المذهلة

عشر ٔاسباب
لزيارة ٓايســلندا اليوم

خريف 2016
املحتويات

رحالت   في شكلها المثالي

22

24
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كيف وصلت ســباقات
الفورمــوال 1 إلــى ٔابو ظبي

مــا الــذي يجعــل ٔابو ظبي خيارا جيــًدا للرياديين؟

خريف 2016
املحتويات

سباقات الفورموال 1 الدفع نحو الريادة

15

20



صيف  2016    تواصل  03

ال تــزال الثقافــة في أبو ظبي 
تدهــش العالم 

كيــف بنــى عبد الجليــل الفهيم
ٕامبراطورية

خريف 2016
املحتويات

عاصمة الثقافة إمبراطورية عبد الجليل الفهيم

12

04



02  تواصل    صيف  2016



عبد الجليل الفهيم

املستقبل هنا 

قصة عائلة وبناء ٕامبراطورية

عاصمة الثقافة 

الّسر وراء ازدهار الثقافة في أبو ظبي  

هل ال تزال السيارة ذاتية القيادة ضربا من 
الخيال العلمي؟

4 - الخريف 2016 اإلصدار 

نشرة دورية لمجموعة الفهيم
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