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Words Heba Hashem | بقلم هبة هاشم

المركز
Ushering the

اإلعـالم ــي

Capital’s
األب ــرز
فـي

Media

 العاصم ــةHub
 يـدخـ ــلinto it’s

10

th عــام ـ ــه

Year
العـاشــر
Her Excellency Maryam Eid AlMheiri, Chief Executive Officer, Media Zone Authority - Abu Dhabi and twofour54. © twofour54.
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ً  وكل مــا يســهم مباشـ،وزيــادة اإلنتــاج
ـرة فــي نمــوّ اقتصــاد أبوظبــي
. علــى حـ ّـد مــا كشــفت المهيــري لمجلــة شــواطئ،وتنوّ عــه

ّ  كيــف نجحــت فــي شـ.هــا تخبريننــا عــن مســيرتك المهنيــة
ـق
طريقك لتصبحي الرئيسة التنفيذية لمؤسستين حكوميتين؟

ً
انطالقــا مــن شــغفي بخدمــة
ارتســمت مالمــح مســيرتي المهنيــة
 بدأت مسيرتي المهنية مع المؤسسات اإلماراتية.مجتمعي وبالدي
 بمــا فيهــا شــركة الثريــا لالتصــاالت ووزارة،مــن مختلــف القطاعــات
ً
عبرا
 تلقنت، وبقيامي بهذه األدوار.التعليم العالي والبحث العلمي
،قيمـ ًـة منهــا أهميــة التعاون بين القطاعيــن العام والخاص
ّ ودروسـ ًـا
. ومزايا الفضــول واإلبداع،وضــرورة إشــراك الشــباب فــي العمــل
twofour54 وقــد اســتفدت مــن هــذه الــدروس عندمــا التحقــت بـــ
ً
ّ .وهيئــة المنطقــة اإلعالميــة أبوظبــي
بدايــة فــي
تمثلــت مهمتــي
شغل مركز المدير التنفيذي للتنمية البشرية قبل أن أصبح رئيسة
 بيــن المســؤوليات، وكان يتوقــع م ّنــي.twofour54العمليــات فــي ـ
 أن أضمــن الحصــول علــى الدعــم وتعزيــز العالقــات،ـي
ّ المولجــة إلـ
 مــن المؤسســات،مــع أبــرز أصحــاب الشــأن الذيــن نتعامــل معهــم
 كمــا شــاركت بقــوة.الحكوميــة إلــى الشــركاء مــن القطــاع الخــاص
. أال وهــم األشــخاص،فــي العمــل علــى الجــزء األهــم مــن المنظمــة
 وإدارة مبــادراتtwofour54 فقمــت بــإدارة المــوارد البشــرية لـــ
.خدمــات العمــاء
ســاهم دوري كرئيســة للعمليــات فــي التمهيــد الضطالعــي فــي شــهر
 وهو عمل أستمتع بالقيام،إبريل الماضي بمركز الرئيسة التنفيذية
ّ بــه
ـم كان لــي شــرف اســتالم منصــب المديــر العــام
ّ  ومــن ثـ.كل يــوم
 والذي يســتند،للمكتــب اإلعالمــي لحكومــة أبوظبــي العــام الماضي
إلــى خبرتــي فــي إقامــة الروابــط بيــن وســائل اإلعــام والحكومــة
ّ وينســجم
كل االنســجام مــع التزامــي بنقــل القصــص النابعــة مــن
.اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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Tell us about your professional journey. How did you work
your way up to become CEO of two governmental entities?
My professional journey has been shaped by my passion to
serve my community and country. I started my career with
UAE entities across a range of sectors, including Thuraya
Satellite Telecommunications Company and the Ministry of
Higher Education and Scientific Research. These roles taught
me valuable lessons, such as the importance of collaboration
between the public and private sectors, the necessity of
engaging young people, and the virtues of curiosity and
creativity.
These are lessons I took with me when I joined twofour54
and the Media Zone Authority – Abu Dhabi. My initial
role was Executive Director of human development before
becoming Chief Operating Officer of twofour54. In these
roles, my responsibilities included securing support and
fostering relationships with our key stakeholders – from
government entities to our private sector partners. I was also
heavily involved in shaping the most important part of the
organisation – our people. I led twofour54’s human resources
practice and managed our customer services initiatives.
My experience as COO provided useful groundwork for when
I was made Chief Executive Officer last April – a role that I
enjoy every day. Additionally, I was honoured when I was
asked to take up the post of Director-General of Abu Dhabi
Government Media Office last year, a position that draws
on my experience of nurturing ties between the media and
government and fits together perfectly with my commitment
to telling the UAE’s stories.
HH General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council
looks at development plans for Mina Zayed Port with HE Maryam Eid AlMheiri. © twofour54.

سعادة

مريم المهيري هي خير مثال للدور
الفاعــل الــذي يلعبــه اإلماراتيــون
فــي تحقيــق النمــو االجتماعــي
 وبحكم منصبها.واالقتصــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 والمنطقــة،كرئيســة تنفيذيــة لهيئــة المنطقــة اإلعالميــة أبوظبــي
ّ
200 تتولــى المهيــري قيــادة فريــق يقــارب
،twofour54 الحــرة
التوســع قائمــة علــى
شــخص يعملــون علــى توفيــر بيئــة دائمــة
ّ
الدعــم والتعــاون بيــن المبدعيــن الشــركاء وعلــى ابتــكار محتــوى
.تفاعلــي متنــوّ ع
وقــد عملــت المهيــري انطالقـ ًـا مــن منصبهــا على االرتقــاء بمنطقة
ً
دخال
 حتــى نجحــت فــي جــذب بعض أعلى األفالمtwofour54
 كمــا عملــت فــي،ـم تصويــر أجــزاء منهــا فــي أبوظبــي
ّ لألربــاح ليتـ
الوقــت نفســه علــى تطويــر محتــوى عربــي إعالمــي ذي مســتوى
اإلعالمي الكائن على طريق الشيخ زايد
 يحتفل المركز.عالمي
ّ
ّ
ويوظــف
 شــركة450 ـم أكثــر مــن
ّ  وهــو يضـ،اليــوم بعيــده العاشــر
. مــن أصحــاب المواهب4000 قرابــة
تشــغل المهيــري كذلــك عضويــة مجلــس إدارة شــركة أبوظبــي
ً
عضــوا
وعينــت
،لإلعــام ومجلــس منظمــة األولمبيــاد الخــاص
ّ
 إحــدى لجــان المجلــس التنفيــذي،فــي لجنــة التنميــة االقتصاديــة
.إلمــارة أبوظبــي ولجنــة أبوظبــي لالســتثمار

HE Maryam Eid AlMheiri, was recognized at the Arab Woman Awards for her work in helping to build a thriving media industry in the UAE. © twofour54.

،بمشاركتها في هيئات صنع القرار االستراتيجية من هذا النوع
 ســيدة أعمــال عربيــة لعــام100 اختيــرت المهيــري بيــن أقــوى
 لكن األعمال مســتمرة على. ضمــن قائمــة مجلــس فوربــس2017
، والقيام باالســتثمارات، في مجال نســج الشــراكات،قدم وســاق
ٍ

H

er Excellency Maryam AlMheiri is a testament to
the critical role Emirati are playing in the social and
economic growth of the UAE. As Chief Executive officer
of Abu Dhabi’s Media Zone Authority and the tax-free zone
of twofour54, AlMheiri leads a team of nearly 200 people to
facilitate an ever-growing community of partners and inspire
creative content.

During her tenure, twofour54 succeeded in attracting some
of the highest grossing films of all time to be partially shot in
Abu Dhabi, whilst enabling the development of world-class
Arabic content. Now in its 10th year of operation, the media
hub on Sheikh Zayed Street has become home to more than 450
companies and employs nearly 4,000 talented professionals.
AlMheiri also sits on the board of Abu Dhabi Media Company
and the Specials Olympics UAE, while serving as a member
of Abu Dhabi Executive Council’s Economic Development
Committee and the Abu Dhabi Investment Committee.
With her participation in such strategic decision-making
bodies, AlMheiri was rightly named by Forbes as one of the
100 Most Powerful Arab Businesswomen in 2017. But the
work is far from over – there are partnerships to be formed,
investments to be made, and scaling up to do – all of which
will directly contribute to the growth and diversification of
Abu Dhabi’s economy, as AlMheiri reveals to Shawati'.
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إن خطة التدريب الداخلي على نطاق مجتمعنا
ّ ،باإلضافة إلى ذلك
ّ
المحلي تمنح الشــباب الدفع الذي يحتاجونه الســتهالل مســيرتهم
ً
 شابا وشابة في برنامج التدريب80  شارك قرابة.في هذا المجال
 وقــد تدرّ بــوا علــى يــد.2009 الداخلــي منــذ انطالقتــه فــي العــام
،”بعــض كبريــات الشــركات اإلعالميــة فــي العالــم مثــل “ســي إن إن
.”و“كارتــون نتوورك” و“يوبي ســوفت
ّ وبالتأكيــد لمــا كان ذلــك
 ال شــك.كلــه ممكنـ ًـا لــوال فريــق عملنــا الرائــع
ً
جنبــا إلــى
أن الجانــب األفضــل مــن مســيرتي يتمثــل فــي العمــل
ّ

أشعر بأنني محظوظة

للغاية لكوني أشارك في

مسيرة مميزة ألبوظبي فيما
نعمل على بناء نظام بيئي
إعالمي فريد وحيوي في
بشكل
 وأستمتع.اإلمارة
ٍ
خاص في مساعدة أبناء

الجيل القادم من المواهب
على تحقيق إمكانياتهم

وبلوغ أهدافهم وتحويل
.

أحالمهم إلى حقيقة

 مبدعين ومستعدين، واسعي الحيلة،جنب مع أشخاص شغوفين
ً  هــم فريــق األحــام فعـ.للتعــاون دومـ ًـا
!ـا

 وما نســبة النســاء،كم عدد األشــخاص الذي تشــرفين عليهم
مــن بينهم؟

ً
ً
] بالمئة45[ تقريبا
 نصفهم،موظفا
186 أشرف على فريق عمل من
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members and has hosted popular initiatives like our annual
Summer Camp.
In addition, our community-wide internship scheme is giving
young people the push they need to kickstart their careers
in the industry. Almost 80 young men and women have
gone through our internship programme since its launch in
2009. They were trained by some of the world’s largest media
companies like such as CNN, Cartoon Network, and Ubisoft.
Of course, all of this all wouldn’t be possible without the
amazing team we have. The most enjoyable part of my job
is working side-by-side with people who are passionate,
resourceful, creative and collaborative. A real dream team.
How many people do you manage and how many of them
are women?
In total, I manage 186 employees, almost half of which [45
per cent] are women. twofour54 is committed to providing
women with the best possible opportunities to develop their
skills and realise their potential in the media sector. We want
them to be a success and we are here to help.

I feel very fortunate to
be part of a remarkable
journey for Abu Dhabi
as we build a unique
and dynamic media
ecosystem in the
emirate. I particularly
enjoy helping the next
generation of talent
realise their potential
and attain their goals
and dreams.

ّ ولــم أكــن ألنجــح فــي تحقيــق
أي مــن هــذه اإلنجــازات لــوال إلهــام
.القيــادة الحكيمــة لبالدنــا ودعــم أفــراد عائلتــي وزمالئــي

ما أكثر ما تحبينه في منصبك الحالي؟

إن عملــي كرئيســة تنفيذيــة لهيئــة المنطقــة اإلعالميــة أبوظبــي
ّ
ً  ال يبــدو لــي عمـtwofour54و
 أشــعر بالحماســة.ـا؛ بــل هــو شــغف
ّ لكونــي قــادرة
كل يــوم علــى أداء دور ناشــط فــي تنميــة صناعــة
 وإنتاجــات،اإلعــام فــي أبوظبــي مــن خــال جــذب شــركاء جــدد
 وتعزيــز مركــز أبوظبــي كموقــع لألفــام ومــكان جــذاب،جديــدة
.لالبتــكار والتعــاون
 يؤتــي ثمــاره أمــر يشــعرنيtwofour54 أن عملنــا فــي تنميــة
ّ رؤيــة
ً
ـافرة بداعــي العمــل منــذ فتــرة عندمــا
 كنــت مسـ.بالكثيــر مــن الرضــا
 قــال لــي،” وعندمــا قلــت “أبوظبــي.ســألني أحدهــم مــن أيــن أكــون
ّ
”إنــه يذكــر أنــه شــاهد أبوظبــي فــي أحــد أفــام “الســرعة والغضــب

وأنــه ذهــل بجمــال الكثبــان الرمليــة وســط الصحــراء وخــط األفــق
”7 ـم تصويــر جــزء مــن فيلــم “الســرعة والغضــب
ّ  تـ.الرائــع للعاصمــة
ً
ً
حاضرة في موقع التصوير
twofour54 فعال وكانت
في أبوظبي
.لتقديــم خدمــات إنتاجيــة ذات مســتوى عالمــي
أشــعر بأننــي محظوظــة للغايــة لكونــي أشــارك فــي مســيرة مميــزة
ألبوظبــي فيمــا نعمــل علــى بنــاء نظــام بيئــي إعالمــي فريــد وحيوي
ـكل خــاص فــي مســاعدة أبنــاء الجيــل
ٍ  وأســتمتع بشـ.فــي اإلمــارة
القــادم مــن المواهــب علــى تحقيــق إمكانياتهــم وبلــوغ أهدافهــم
إن مستقبل الصناعة
ّ ، ففي النهاية.وتحويل أحالمهم إلى حقيقة
 ومــن الرائــع أن نراهــم يتطــوّ رون مــن خــال تطبيــق،بيــن أيديهــم
، ألــف عضــو13 ـم اليــوم
ّ خطــط مثــل المختبــر اإلبداعــي الــذي يضـ
ً
واسعة كالمخيم
وقد سبق له أن استضاف مبادرات عرفت شعبية
.الصيفــي الســنوي
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I couldn’t have achieved any of this without the inspiration
of the wise leadership of our country and the support of my
family and colleagues.
What do you enjoy most about your current position?
Being the CEO of Media Zone Authority – Abu Dhabi and
twofour54 doesn’t feel like a job; it’s a passion. I’m thrilled
that every day I get to play an active role in nurturing Abu
Dhabi’s media industry by bringing in new partners, new
productions, and by raising the profile of Abu Dhabi as a
film location and attractive place to create and collaborate.
It’s immensely satisfying to see our hard work in developing
twofour54 come to fruition. I was on a business trip recently
and was asked by someone where I was from. When I said
‘Abu Dhabi’, that person said that they recalled seeing Abu
Dhabi in one of the Fast and the Furious movies, and that they
were awestruck by the undulating desert dunes and stunning
skyline of the capital. Part of Furious 7 was shot in Abu Dhabi,
and twofour54 were there to deliver world-class production
services on the film.
I feel very fortunate to be part of a remarkable journey for Abu
Dhabi as we build a unique and dynamic media ecosystem in
the emirate. I particularly enjoy helping the next generation
of talent realise their potential and attain their goals and
dreams. After all, the future of our industry is in their hands
so it’s very rewarding to see them develop through schemes
such as the Creative Lab, which now has an incredible 13,000

 بمنح النســاء أكبر قدر من الفرصtwofour54  تلتزم.من النســاء

لهن
ّ  نريــد.ـن فــي قطــاع اإلعــام
ّ ـن وتحقيــق قدراتهـ
ّ لتنميــة مهاراتهـ
.لمساعدتهن
 ونحن هنا،النجاح
ّ

ً
 تحتفــل بعيدهــاtwofour54  وهــا هــي،ـريعا
الوقــت يمــرّ سـ
 مــا مســتوى نمــو المنطقــة الحــرة منــذ، فــي رأيــك.العاشــر
؟2008 تأسيســها عــام
ً
 والســنوات،”ـريعا عندمــا تســتمتع بــه
إن “الوقــت يمــرّ سـ
ّ يقولــون
ً.العشــر الماضيــة كانــت ممتعـ ًـة حقـ ّـا

Time goes by fast, and twofour54 is already celebrating
its 10th anniversary. How much has the free zone grown
since its establishment in 2008?
They say ‘time flies when you’re having fun’ – and it has truly
been a magnificent first-10-years.
twofour54 has grown enormously since it was founded. We
had three clear objectives: build a collaborative ecosystem

HE Maryam AlMheiri and delegates promoting Abu Dhabi as a great location to film makers. © twofour54.
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Secondly, I’m delighted that we were recognized by Forbes
Middle East for our role in supporting entrepreneurs in the Arab
world, ranking 10th on their list of 50 Most Active Investors
– and the second highest accelerator. Our investment into
Narrativa, an artificial intelligence start-up that translates
data into easy-to-understand content, is illustrative of our
commitment to invest into innovative ways that benefit the
creative industries.
Third, I’m thrilled that our film links to India have been
’strengthened by two recent productions - our first ‘Tollywood
film Duvvada Jagannadham [‘DJ’] and Bollywood blockbuster
Tiger Zinda Hai. The latter is notable for being one of the top
five highest grossing Bollywood films, and also Abu Dhabi’s
longest feature film project to date, with a 65-day shoot and
300-person international production team.
2018 is going to be just as incredible and I’m looking forward
to celebrating our 10th anniversary.

twofour54 has over 460 media companies and almost 650 freelancers, including some of the industry’s biggest names. © twofour54.

where the media and creative industries could thrive; nurture
the development of Arabic content; and contribute to the
UAE’s economy by building a sustainable media sector and
positioning Abu Dhabi as an attractive film location.
We’ve made great progress on all three fronts. Today, more
than 460 media companies and almost 650 freelancers are
based at twofour54, including some of the industry’s biggest
names – Cartoon Network, CNN, Ericsson, Sky News Arabia, and
Ubisoft. They were drawn to our supportive infrastructure,
and our focus on nurturing media in all its forms – from
film, print, radio, television, music, communications,
to marketing, advertising, computer games, and digital
applications.
In fact, we’ve been so successful that we’ve literally outgrown
our home at Khalifa Park and will be moving to a new,
purpose-built one on Yas Island from 2020. Our new home
will have more space, facilities, and amenities that will
allow our partners to thrive and will feature state-of-the-art
offices, TV studios, and retail on a purpose-built campus. I
can’t wait to see what the next 10 years brings.
Looking back over the last 12 months, what were some of
your proudest achievements? And what are you looking
?forward to this year
2017 was a remarkable year for twofour54, and I’m proud of
three key things in particular. First, our ecosystem continues
to grow. We welcomed more than 80 new members to our
community, including multi-award-winning technology
website TechRadar.com.
We also formed exciting partnerships, including an agreement
with Saudi’s General Commission of Audiovisual Media to
grow the media sector across the Gulf. Most significantly,
we announced plans to move to our new home on Yas Island,
which is the culmination of years of growth and hard work.

ّ
حققــت  twofour54الكثيــر منــذ تأسيســها .ســعينا لتحقيــق ثالثــة
أهــداف واضحــة :بنــاء نظــام بيئــي يقــوم علــى التعــاون ويتيــح
لإلعــام والصناعــات اإلبداعيــة النمو واالزدهــار ،وتطوير المحتوى
العربــي ،والمســاهمة فــي اقتصــاد اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن
خــال بنــاء قطــاع إعالمــي مســتدام ومنــح أبوظبــي موقعـ ًـا جذابـ ًـا
علــى خريطــة مواقــع تصويــر األفــام.

What future do you envision for twofour54 and how do
you see it contributing to the success of Abu Dhabi’s
?overall economy
twofour54 was founded with the aim of ensuring the growth
and sustainability of Abu Dhabi’s media industry, with the
bold ambition of becoming a world-class hub of content
creation. It’s a future that we’re on track to make reality.
Media is one of the 12 sectors identified in Abu Dhabi’s
Economic Vision 2030 as a key growth sector that will help the
Emirate diversify its economy. To this end, the government

الجديــد فــي جزيــرة يــاس ،مــن بعــد ســنوات مــن النمــو والمثابــرة
والعمــل الجـ ّ
ـاد.
ً
أن مجلــة فوربــس الشــرق األوســط قــد ّ
قــدرت
ثانيــا ،يســعدني ّ
ّ
لنــا الــدور الــذي نؤديــه فــي دعــم أصحــاب المشــاريع الرياديــة فــي
العالــم العربــي ،فحللنــا فــي المرتبــة العاشــرة ضمــن قائمتهــا ألنشــط
ً
مســتثمرا بالشــركات العربيــة الناشــئة وفــي المرتبــة الثانيــة
50
ّ
كأفضــل مســرّ ع لألعمــال .وقــد مثــل اســتثمارنا فــي “ناراتيفــا”،
الشــركة التكنولوجيــة التــي تســتخدم الــذكاء االصطناعي لتحويل
ً
دليال على التزامنا باالستثمار في
البيانات إلى محتوى سهل الفهم
األســاليب المبتكــرة التــي تعــود بالفائدة علــى الصناعات اإلبداعية.
ً
ثالثا ،أنا متحمّ سة لكون ارتباطنا بالهند في مجال صناعة األفالم
ّ
قــد تعــزز بإنتاجيــن جديديــن ،أول فيلــم “توليــوودي” بعنــوان
“دوفــادا جاغانــادام” [“دي.جــاي”] واإلنتــاج البوليــوودي الضخــم
ّ
يعد من بين الخمسة أفالم البوليوودية
“تايغر زيندا هاي” والذي
األعلــى دخـ ً
ـا ،وأطــول مشــاريع األفالم في أبوظبــي حتى تاريخه،
ـم  300شــخصاً.
مــع  65يــوم تصويــر وفريــق إنتــاج دولــي يضـ ّ
ّ
أتطلــع بشــوق
 2018ســتكون حتمـ ًـا رائعـ ًـة بهــذا القــدر أيضـ ًـا ،وأنــا
لالحتفــال بعيدنــا العاشــر.

كيف ســيدو مســتقبل  twofour54حســب توقعاتك؟ وكيف
ً
عموما؟
تريــن أنــه سيســهم فــي نجــاح اقتصاد أبوظبــي

تأسســت  twofour54بهــدف تحقيــق النمــوّ والتنميــة المســتدامة
ّ
لقطاع صناعة اإلعالم في أبوظبي ،وسعت وراء طموحها الجريء
فــي أن تصبــح مركـ ً
ـزا البتــكار محتــوى ذي مســتوى عالمــي .إنــه غــد
نجهــد فــي الســير بخطـ ًـا ثابتــة لترجمتــه إلــى واقع.
يشـ ّـكل قطــاع اإلعــام أحــد القطاعــات االثنــي عشــر ضمــن الرؤيــة
تم تحديده كقطاع نمو بارز من
االقتصادية  2030ألبوظبي الذي ّ

ً
تقد ً
وقد أحرزنا ّ
تضم twofour54
كبيرا على الجبهات الثالث؛
ما
ّ
ً
اليــوم أكثــر مــن  460شــركة إعالميــة ونحــو  650فــردا يعملــون
لحســابهم الخاص ،وبعض أشــهر األســماء مثل “كارتون نتوورك”،
و“ســي إن إن” ،و“إريكســون” ،و“ســكاي نيــوز أرابيــا” ،و"يوبــي
ســوفت" .ومــا جــذب هــذا العــدد مــن الشــركات واألشــخاص هــي
بنيتنــا األساســية الداعمــة ،وتركيزنــا علــى تنميــة اإلعــام بأشــكاله
كافــة مــن األفــام ،إلــى المطبوعــات ،واإلذاعــة ،والتلفزيــون،
والموسيقى ،واالتصاالت ،فالتسويق ،واإلعالن ،وألعاب الكمبيوتر،
والتطبيقــات الرقميــة.
أن مقرّ نــا مقابــل منتــزه خليفــة لــم
فــي الواقــع ،لقــد نجحنــا لدرجــة ّ
ً
ً
تمامــا ،وســننتقل
يعــد يتســع لنــا
بــدءا مــن العــام  2020إلــى مقــرّ
ً
ـم بنــاؤه خاصــة لهــاذا الغــرض فــي جزيــرة يــاس.
رئيســي جديــد يتـ ّ
ـيضم المقرّ الجديد مســاحات أكبر ،ومرافق إضافية وتســهيالت
سـ
ّ
تتيــح لشــركائنا العمــل وســط بيئــة تحـ ّ
ـث علــى النجــاح واالزدهــار،
ـيتميز بمكاتــب حديثــة ومتطــوّ رة ،واســتديوهات تلفزيونية
كمــا سـ
ّ
أتطلــع شـ ً
ّ
ـوقا لمــا تخبئــه لنا
ـان قائمــة لذلــك.
ومرافــق تجزئــة فــي مبـ ٍ
الســنوات العشــر القادمــة.

بالنظــر إلــى األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة ،هــل يمكنــك أن
ـم إنجازاتك التي تفتخريــن بها؟ وإالمَ
تخبرينــا عــن بعــض أهـ ّ
ّ
تتطلعيــن هــذا العــام؟

ً
ً
ّ
مميزا بالنسبة إلى  ،twofour54وأنا فخورة
عاما
مثل العام 2017
ً
أوال ،نظامنــا البيئي آخذ
بثالثــة أمــور رئيســية علــى وجــه التحديد.
ـوا جديـ ً
فــي النمــوّ  .فقــد اســتقبلنا بمــا يزيــد عــن  80عضـ ً
ـدا ضمــن
مجتمعنــا بمــا فــي ذلــك موقــع التكنولوجيــا TechRadar.com
الحاصــد جوائــز عــدة.
ـراكات هامــة منهــا اتفــاق مع الهيئــة العامة
كمــا عملنــا علــى إقامــة شـ
ٍ
لإلعــام المرئــي والمســموع بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن أجــل
تنميــة قطــاع اإلعــام عبــر الخليــج .كمــا أعل ّنا عن انتقالنــا إلى مقرّ نا

HE Mohammed Al Mubarak, Chairman of the Department of Culture and Tourism and member of Executive Council and CEO of Aldar signing an MoU with HE Maryam AlMheiri in the
presence of HE Noura Al Kaabi, Minister of Culture and Knowledge Development and Chairwoman of Abu Dhabi Media Zone and twofour54 to be the developer of Media Zone Authority's
permanent home which will be situated on Yas Island. © WAM.
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HE Maryam AlMheiri with Dr Cairo Arafat, Managing Director of Bidaya Media at the launch of the Season 2 of ‘Iftah ya Simsim’. © twofour54.

ً
،تحقيقا لهذه الغاية
.شأنه أن يساعد اإلمارة على تنويع اقتصادها
ّ  وقد بدأنا نستشـ،دعمتنــا الحكومــة طيلــة مســارنا
 فعلى.ـف المنافع
twofour54  بلغــت المســاهمة االقتصاديــة لمجتمــع،ســبيل المثــال
.2017  مليــار درهــم إماراتــي فــي العام1.5
ّ
 نجحنــا فــي جــذب أفــام ضخمة،يتعلــق بصناعــة المحتــوى
فــي مــا
”7 مثــل “حــرب النجــوم” لشــركة ديزنــي و“الســرعة والغضــب
 ممــا ســاهم فــي وضــع اإلمــارة،لشــركة يونيفرســال إلــى أبوظبــي

ّ
يشكل قطاع اإلعالم أحد
القطاعات االثني عشر ضمن
2030 الرؤية االقتصادية
ّ ألبوظبي الذي
تم تحديده
كقطاع نمو بارز من شأنه أن
يساعد اإلمارة على تنويع
. اقتصادها

Media is one of the 12
sectors identified in
Abu Dhabi’s Economic Vision
2030 as a key growth sector
that will help the Emirate
diversify its economy.
has supported us all along the way - and we’re already seeing
benefits. For example, the economic contribution of the
twofour54 community reached AED 1.5 billion in 2017.
In terms of content creation, we have attracted blockbusters
such as Disney’s Star Wars and Universal’s Furious 7 to Abu
Dhabi, putting the Emirate on the global map as a versatile
and attractive filming location. Only last year, Indian
blockbuster Tiger Zinda Hai was shot here, exposing Abu
Dhabi to a staggering 592 million Bollywood fans.
There is also an economic uplift from this as it has been
estimated that for each dirham spent through Abu Dhabi
Film Commission’s 30 per cent cash rebate programme on
production spend, AED 3.1 is returned to Abu Dhabi.
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We expect the economic impact to increase as we attract more
content creators to our community. At the heart of this will
be our new home on Yas Island. The move to Yas will increase
our capacity by 30 per cent to 77,000 square metres with the
option to expand in phases to up to 300,000 square metres
by 2030. It will be a vibrant community – the perfect place
to innovate, collaborate and create.
Let’s talk about the advancement of Emirati women. Where
do you see the greatest progress being made in terms
?of women gaining senior positions in the media sector
Emirati women are playing a pivotal role in the social and
economic growth of our nation. The UAE is at the forefront
of empowering women in this region, thanks to the vision
of our leadership. Indeed, His Highness Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the Armed Forces, has personally
spoken about the role of Emirati women, praising their
leadership and outstanding contributions to the Nation and
community service in various fields.
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ّ
جــذاب ومتنــوّ ع المؤهــات فــي
علــى الخريطــة العالميــة كموقــع
ـم تصويــر
مجــال تصويــر األفــام .لــم ننــس العــام الماضــي كيــف تـ ّ
اإلنتــاج الهنــدي الضخــم “تايغــر زينــدا هــاي” هنــا ،ممــا فتــح عيــون
 592مليــون مشــاهد مــن ّ
عشــاق أفــام بوليــوود علــى أبوظبــي.

السـ ّـيدات إلــى مراكــز مرموقــة فــي قطــاع اإلعــام؟

ً
ً
محوريــا فــي النمــو االجتماعــي
دورا
تــؤدي المــرأة اإلماراتيــة
ً
ّ
موقعــا
وتحتــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة
واالقتصــادي للبــاد.
فــي الصــدارة فيمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة فــي هــذه المنطقــة ،وذلك
بفضــل الرؤيــة التــي تنطلــق منهــا قيــادة الدولــة .فبالفعــل ،صاحــب
ـي عهــد أبوظبــي نائــب
الســموّ الشــيخ محمّ ــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولـ ّ
ً
ـخصيا عــن الــدور
القائــد األعلــى للقــوات المسـ ّـلحة ،قــد تحـ ّـدث شـ
الذي تؤديه المرأة اإلماراتية ،مشـ ً
القيمة
ـيدا بقيادتها ومســاهماتها
ّ
ـاالت مختلفــة.
فــي خدمــة البــاد والمجتمــع فــي مجـ
ٍ

ً
أيضــا بمــا ّ
ّ
أن كل
أنــه مــن
أن لألمــر فائــدة اقتصاديــة
المقــدر ّ
كمــا ّ
درهــم ينفــق مــن خــال برنامــج الحوافــز الخــاص بلجنــة أبوظبــي
لألفــام والــذي يقــوم علــى تخفيــض نقـ ّ
ـخي يصــل إلــى 30
ـدي سـ ّ
بالمئــة ،ســيعود بقيمــة  3.1درهــم إلــى أبوظبــي.
نتوقع زيادة األثر االقتصادي مع جذب المزيد من ص ّناع المحتوى
إلى منطقتنا .ووســط ذلك ّ
كله ســيكون مقرّ نا الرئيســي في جزيرة
يــاس؛ فمــن شــأن االنتقــال إلــى يــاس أن يزيــد مــن قدراتنــا بنســبة
 30بالمئــة وصـ ً
ـوال إلــى  77ألــف متــر مربــع ،مــع احتمــال التوســيع
إلــى مراحــل قــد تصــل إلــى  300ألــف متر مربع بحلــول العام .2030
ويجســد المــكان األمثــل لالبتكار
ســيكون مجتمعنــا نابضـ ًـا بالحيــاة،
ّ
والتعــاون واإلبداع.

فلنتحــدث قليـ ً
ـا عــن النهــوض بالمــرأة اإلماراتيــة .أيــن تريــن
ّ
ّ
التقــدم األفضــل الــذي تــم تحقيقــه فــي مــا يتعلــق بوصــول

HE Mohammed Al Mubarak signed an MoU with HE Maryam AlMheiri to be the developer of
Media Zone Authority's permanent home which will be situated on Yas Island. © twofour54.

It is an intrinsic part
of our society to dream
and plan for the future,
something that has been
instilled in all of us since
we were children and I’m
proud to see so many
women pursuing their
dreams in our industry.

We see this in the media sector, where women are playing a
leading role in every aspect, from creativity to management.
I’m inspired by women like Nayla Al Khaja, an award-winning
Emirati filmmaker whose short films tackle topics that
resonate with Emirati audiences. I’m moved by the boldness
of artist Farah Al Qasimi’s photography, which is as visually
arresting as it is thought provoking. And I’m thrilled that
the UAE’s leading English daily The National is both based in
twofour54 and helmed by a remarkable woman, Mina AlOraibi – a champion of quality journalism.

HE Maryam AlMheiri in discussion with an Arab film production company in Abu Dhabi. © twofour54.

It is an intrinsic part of our society to dream and plan for the
future, something that has been instilled in all of us since we
were children and I’m proud to see so many women pursuing
their dreams in our industry.

ً
دورا
ونشــهد علــى ذلــك فــي قطــاع اإلعــام حيــث تــؤدي المــرأة
فاعـ ً
ـا فــي ّ
كل جوانــب القطــاع ،مــن اإلبــداع إلــى اإلدارة .تلهمنــي
سـ ّـيدات مثــل نايلــة الخاجــة ،صانعــة األفــام اإلماراتيــة التــي نالــت
جوائــز عديــدة عــن أفالمهــا القصيــرة التــي تلقــى صداهــا لــدى
ّ
ـي جــرأة الفنانــة فــرح القاســمي فــي صورهــا
اإلماراتييــن .وتؤثــر فـ ّ
الفوتوغرافية التي تستوقفك من الناحية البصرية بقدر ما تبعثك
أن الصحيفة اليومية اإلماراتية الرائدة
على التفكير .وكم يسرّ ني ّ
ً
مقرا
باللغــة اإلنكليزيــة “ذا ناشــونال” قــد اتخــذت من twofour54
وأن امــرأة تتولــى رئاســة تحريرهــا هــي مينــا العريبــي صاحبــة
لهــا
ّ
االســم الالمــع فــي مجــال الصحافــة العاليــة الجــودة.
ً
ّ
يتجزأ من
جزءا ال
إن الحلم بالغد والتخطيط للمســتقبل يشـ ّـكالن
ّ
مجتمعنــا ،وهــو أمــر متجـ ّـذر فينــا ّ
ّ
كلنــا منــذ الطفولــة ،وإنــه لمصــدر
أحالمهن
السيدات يسعين وراء تحقيق
فخر لي أن أرى العديد من
ّ
ّ
فــي مجال صناعــة اإلعالم.

ما النصيحة التي تسدينها لإلعالميات الصاعدات الراغبات
ّ
ّ
يتــرددن فــي تحقيــق
الســلم الوظيفــي ولكــن
فــي ارتقــاء
ـن ألســباب لهــا عالقــة بالخلفيــات االجتماعيــة؟
طموحهـ ّ

إن قيــادة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد وضعــت نصــب عينيهــا
ّ
تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،ودســتورنا يكفــل عــدم التمييــز
بين الرجال والنســاء كحق أساســي .تشــغل النســاء مناصب رفيعة
ـن القاضيــات ،والســفيرات،
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فمنهـ ّ
ورئيسات مجالس مرموقة وهيئات حكومية نافذة .في الحكومة
بينهــن ســعادة نــورة الكعبــي رئيســتنا
اإلماراتيــة تســع وزيــرات
ّ
ووزيــرة الثقافــة وتنميــة المعرفــة.
وعليــه ،فأنــا أســدي اإلعالميــات الصاعــدات النصيحــة نفســها التــي
قد أعطيها ألي شــخص شــاب ،فليحققن ّ
قدراتهن.
كل ما بمســتوى
ّ
ومهاراتهن المكتســبة،
ـغفهن
ـن باتبــاع مســيرة تجمــع بين شـ
ّ
ّ
أنصحهـ ّ

ّ
إن الحلم بالغد والتخطيط
ً
ّ
للمستقبل يشكالن جزءا
ّ
يتجزأ من مجتمعنا ،وهو
ال
ّ
ّ
متجذر فينا كلنا منذ
أمر
الطفولةّ ،
وإنه لمصدر فخر لي
ّ
السيدات
أن أرى العديد من
ّ
أحالمهن
يسعين وراء تحقيق
في مجال صناعة اإلعالم .
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and develop them into a useful skillset that can be applied
in the work environment.
For me, the first step is to understand the opportunities
available in the workplace and focus on areas where they
believe they can progress. I always advise my teams to take
part in internships, training programmes and workshops
to strengthen their skillset and augment their experience.
We are fortunate to be in the UAE, where everyone has the
opportunity to grow, regardless of their background or gender.
What is your favourite motto that you live by and how
does it inspire you?
My favourite quote is one said by the late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan – “The real wealth is hard work that benefits
the person and the community. It is immortal and eternal,
and forms the value of the human and the Nation.”
Hard work, self-improvement, and contributing to the
development of the community are my guiding principles,
and ones that I practice every day in my personal and
professional life. I’m inspired by people who make up the
community of twofour54 – who bring these words to life.
Lastly, we are exploring the idea of “culture” globally as it
relates to individuals from different walks of life. Could
you tell us what “culture” means to you?
To me, culture is about how we act, both individually and as
a society. Are we tolerant, are we welcoming, are we kind?
How do we live our lives, and what’s the best way to share that
with others? All these are aspects of culture. The beautiful
thing about culture is that it’s neither fixed nor static. Culture
is fluid and ever-changing as people are exposed to different
ideas, concepts, and beliefs. That’s why the media industry
is so important – it’s a crucial channel to share different
cultures in a variety of mediums.
Bollywood superstar Salman Khan with HE Maryam AlMheiri in Abu Dhabi
for the filming of ‘Race 3’ with the support of twofour54. © twofour54.

 وتطوير الذات والمساهمة في تنمية المجتمع هي،إن العمل الجاد
ّ
 والتــي أحــاول تطبيقهــا يوميـ ًـا فــي حياتي،المبــادئ التــي أعمــل بهــا
 يلهمنــي فريــق األشــخاص الذيــن يكوّ نــون.الشــخصية والمهنيــة
ّ  هــم الذيــن،twofour54 مجتمــع
.يبثــون الحيــاة فــي هــذه الكلمات

So, it is important that we shape our own culture to reflect the
values of our nation. And never has that been more evident
than this year as we observe the Year of Zayed. Sheikh Zayed
has been instrumental in shaping the character of this
nation, instilling the virtues of tolerance, hard work, and
community deeply within the fabric of the UAE - and 2018 is
the year where we cement them even further.

.

 هنــاك الكثيــر مــن الســيدات اللواتــي يتمتعــن،فعلــى ســبيل المثــال
ّ
يوظفــن
بالموهبــة والزخــم واإلبــداع ولكــن ال يعرفــن كيــف
ـن ويطوّ رنهــا لمجموعــة مــن المهــارات القابلــة للتطبيــق فــي
ّ قدراتهـ

.أجــواء العمــل

 كأفــراد وضمــن، الثقافــة تقــوم علــى طريقــة تصرّ فنــا،ـي
ّ بالنســبة إلـ
طيبــون؟ كيــف
ّ ، هــل نحــن منفتحــون، هــل نتق ّبــل اآلخــر.المجتمــع
 ومــا أفضــل طريقــة لنتشــارك بهــا ذلك مــع اآلخرين؟،نعيــش حياتنــا
ّ
 الجانــب الجميــل فيهــا أنهــا.كل هــذه األمــور جوانــب مــن الثقافــة
ً
ً
ً
ومتغيــرة دومــا تواكــب
 الثقافــة انســيابية.ليســت جامــدة أو ثابتــة
ّ
انفتــاح النــاس علــى أفــكار مختلفــة وعلــى مفاهيــم عصريــة
ً
،جــدا
 صناعــة اإلعــام مهمــة، لهــذا الســبب.ومعتقــدات جديــدة
.وهــي قنــاة حيويــة لتشــارك ثقافــات مختلفــة بوســائط منوعــة

 تتمثــل الخطــوة األولــى فــي فهــم الفــرص التــي،إلــي
بالنســبة
ّ
ّ
أن
ّ يوفرهــا مــكان العمــل والتركيــز علــى المجــاالت التــي يعتقــدن
ً
ّ
دومــا بالمشــاركة
 أنصــح العامــات معــي.التقــدم فيهــا
بإمكانهــن
ّ

 والبرامــج التدريبيــة وورش العمــل مــن،فــي التدريبــات الداخليــة

 نحــن محظوظــون لوجودنــا فــي.أجــل تعزيــز مهاراتهــن وخبراتهــن
ّ
بغض
،اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث تتــاح فرص النمــوّ للجميع
.النظــر عــن الخلفيــة أو النــوع االجتماعــي

 مــن المهــم أن نرســم مالمــح ثقافتنــا الخاصــة لكــي نعكــس،لذلــك
 ولــم يكــن ذلــك واضحـ ًـا يومـ ًـا بقــدر مــا هــو واضــح هــذه.قيــم دولتنــا
ً
ّ  فالشــيخ زايــد قــد.”الســنة التــي تحمــل شــعار “عــام زايــد
دورا
أدى
ً
،مؤثرا في رســم مالمح دولة اإلمارات وغرس فيها قيم التســامح

.

ـن وبلــوغ
ّ ـن بتحقيــق أحالمهـ
ّ ألن هــذا المزيــج هــو مــا سيســمح لهـ
ّ

.النجــاح الــذي يتوخينــه

 فــي مــا تعنيــه، نبحــث فــي مفهــوم “الثقافــة” عالميـ ًـا،ختامـ ًـا
ّ
 هــل يمكنــك أن.والتخصصــات
لألفــراد مــن مختلــف المهــن
تخبرينــا مــا تعنيــه “الثقافــة” بالنســبة إليــك؟

 هــو2018  والعــام، وتعزيــز دور المجتمــع المحلــي،والعمــل الجــاد
.العــام الــذي ســنعمل فيــه علــى ترســيخ هــذه القيــم أكثــر فأكثــر

HE Maryam AlMheiri on the Fortuna set. © twofour54.

 وكيف يلهمك؟،ما شعارك في الحياة

ّ
ّ
لــدي هــي للمفغــور لــه بــإذن هلل تعالــى الشــيخ
المفضلــة
المقولــة
HE Maryam AlMheiri with Indian film actor Salman Khan on the set of the movie ‘Tiger
Zinda Hai’. © twofour54.

“إن الثــروة الحقيقيــة هــي
ّ :زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه هلل
ّ العمــل الجـ
 وإن العمــل،ـاد المخلــص الــذي يفيــد اإلنســان ومجتمعــه

.” وهــو األســاس فــي قيمــة اإلنســان والدولــة،هــو الخالــد والباقــي

What advice would you give to aspiring female media
professionals who want to climb the career ladder but
are reluctant because of their gender?
The UAE’s leadership is dedicated to the advancement of
gender equality, and our constitution guarantees impartiality
between men and women as a fundamental right. Women
occupy some of the most prominent positions in the UAE,
from judges to ambassadors to heads of the most prominent
councils and governing bodies. There are nine women in
the Cabinet – including our very own chairwoman HE Noura
Al Kaabi, who is the Minister of Culture and Knowledge
Development.
As such, I would give aspiring female media professionals
the same advice that I would give to any young person –
fulfil your potential. I would advise them to follow a path
that combines their passion and their skills, because this
combination will allow them to realise their dreams and
achieve the success they desire.
For example, there are many women who are talented, driven
and creative but do not know how to harness their abilities

