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magnificent caucasus

Wealth of energy

As you meet the
New Year, so spend it

Rashid Al Noori
Chairman

Spread between Europe and Asia, between the Near- and Middle East, the
skyward Great Caucasus offers guests its rich gifts. The Caucasus is rich with
ancient culture and mentioned in Classical Greek mythology and the Bible.

The assembly of a wide variety of languages and nations;
and a unique mountain landscape make the Caucasus one
of the most fabulous places to visit. They conquer you
by their ancient ice cellars and majestic peaks, dissected
by mountain rivers and heavy-going passes; the cleanest
mountain air and comfortable weather conditions let you
enjoy an unforgettable experience of the flora and fauna in
the Caucasus. Many of the available species are rarities
of our planet and reside only in the Caucasus.
For New Year celebrations, the world rings in on
December 31st and January 1st; and then return to
business as usual. But not in the Caucasus! Revelers
here party and celebrate like no other. In Azerbaijan,
the end of year brings with it double celebrations: New
Year’s Day and the Day of Solidarity of World for
Azerbaijanis.
In our last edition for 2012, and winter for that
matter; we explore the different winter activities and

facilities in Azerbaijan that have been enhanced
for the travelers’ delight.
Owing to improve its ecological situation, the government
of Azerbaijan pays a huge attention to improve the
tourism facilities and its eco projects have begun bearing
fruits. Testament to this is the country’s six national
parks, the 13 game reserves and 21 natural reserves
covering 10.1% of the country. Baku has just inaugurated
its cableway and ski slope, the Shahdag Winter and
Summer Tourism Complex in Gusar; plus the Azerbaijan
Ice Rink. While in Baku in winter, this is another venue
not to be missed.
Winter in Azerbaijan is a time of immense beauty,
because snow makes everything picturesque. Discover
winter in Azerbaijan, meet 2013 in style and enjoy
celebrating with the hospitable Caucasian people. And,
like the old Azeri adage goes: As you meet the New
Year, so spend it.
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Energy Wealth of Azerbaijan

Tourism

prepared from rice flour and nuts, several types of
halva. Sometimes the flavor and smell of these sweets
fill the air, and smells throughout the city.
Zagatala region is located in the foothills of the
Caucasus Mountains in the north-west of the country,
with the regional center Zakatala. It sits at an altitude
of 535 m above sea level on river Tala. The city has
an interesting monument of nature: a tree, aged 800
years. The highest point in the area is Guton Mountain
with 3648 m and the district has seven rivers. Half of
the area is mostly covered by mountains and forests.
The Oguz city is popularly known as the “Switzerland
of Azerbaijan”, because of its picturesque mountain
area. Oguz is located at an altitude of about 594 m,
at the foot of the southern slope of the Caucasus
mountain range, which is bordered by a foothill
village from the east and from the west. To the south
stretches a smooth plain. On the eastern side of the
city, making a lot of bends, there is Eldzhigan river,
which originates from the main ridge. Nature of the
area is extraordinarily beautiful: mountain rivers and
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valleys, geysers and waterfalls, sulfur springs and
harsh rocks... Oguz is also a land with the ancient and
rich history. The city still has living representatives of
ancient Albanian tribes - Udi and Lezgins. Besides,
the Oguz region is home to 26 other nationalities
-which include the Turks, Russians, Jewish, Tartars,
Ukrainians, Kurds, Avars, Georgians, etc.
The historical land of Azerbaijan, surrounded by
the Great Caucasus mountains, is one of the centers
of ancient culture which gave the start of modern
civilization.
This land retains traces of ancient culture and life
of the people. Great Caucasus is not only gigantic
mountains that attract climbers from all over the
world, but also beautiful landscapes: the alternation
of mountains and bright green valleys, spectacular
waterfalls and deep forests...
The area is also known for its bright green plains,
nut orchards, waterfalls and dense forests, skiing and
hunting grounds ... And as an edge over many other
regions, Azerbaijan has the most hospitable people...
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THE CAUCASUS REGION
Tourism Development
From The Gabala Viewpoint
The government of Azerbaijan pays equal attention to all its regions. Each of them carries
unique characteristic traits, but the Caucasus is special, for its great tourism potential. However,
this potential is subject to a proper tourism infrastructure; and on this note, the government with approval from the president - enacted a state program for social and economic development
in the Caucasus region. The program has been successfully implemented, on an annual trend
and it has yielded enormous results.
winter | 2012 - 2013 | 10 |

From Baku, Gobustan, Ismayilli, Gabala, Oguz, Shaki, Gakh, Zagatala throughout to Balaken; the government has invested in modern tourism facilities, ranging from hotels, camp grounds and recreation areas.
Some are in the conception stages; some are already
operational while others are under construction.

and raise the local interest in this kind of sport. The
complex will include a golf course, a golf academy
and a club. This elevates Gabala to not only being a
favorite recreation center for local and foreign tourists, but also a venue for prestigious sports and cultural activities.

The biggest and most strategically important administrative center in the Caucasus region is the ancient
city of Gabala, where deep and precipitous ravines
separate the city from the plain lands; gradually passing into the foothills of the Great Caucasus. This area
is located in the valley between two rivers which strategically sit in the Caucasus Mountains, at an altitude
of 900 meters above sea level.

Centre for events and festivities
The Caucasus region, as one of the most beautiful
places in Azerbaijan, also positions itself as a center
for international high level events. In September of
this year, President IlhamAliyev held an International
conference dubbed ‘Azerbaijan’s lands: genesis, geography, land reclamation, and productive use of the
environment’. This was a high-level second session
of the Council for Strategic Cooperation, and also
served as an official meeting with the OSCE’s ambassadors.

Over the past years, Gabalacity has become an international, metropolitan center. Currently, it already
boasts fully operational five star hotels, alongside a
number of four and three star hotels, health centres
and recreation areas. More to this, the government
has allocated extra funds for further development of
this region. This is slated to take place within the next
two years, and is projected to give the district a massive uplift.
Gabala has also inaugurated a new Olympics sports
complex, a diagnostic center which is equipped with
facilities to provide various medical services. A new
modern Palace of Culture is almost complete; processing companies are already operational as well as
some of the region’s largest and most advanced processing companies.
Such facilities are catalysts to tourism development in
Gabala, since they provide quality food, and also call
for more intensive agricultural methods. This creates
opportunities for export of Gabala-made products,
which are currently being exported in more than 20
countries.
Gabala is also home to a piano factory, which hosts
one of the world’s famous brands– Beltman. This is
indicative of the strong urge by foreign investors to
engage in the country’s non-oil sector.
To ease the transport burden, the government put up
and commissioned Gabala International Airport in a
record time of nine months, which has also been seen
as a major catalyst to international tourism development. This development came along with many other
projects, including the Karvansaray hotel complex,
a new main city Mosque, Tufan winter-summer ski
resort, a shooting and archery facility; and a modern
racetrack which was commissioned by the Equestrian
Federation of Azerbaijan.
Among the other projects which have been recently
developed and approved, is the Aqua park and Golf
Resort; which was aimed at promoting the golf course

Later in October, the region hosted a grand tour Baku International Humanitarian Forum - which attracted more than 100 participants. Among them were
prominent members among the political, scientific
and cultural elites of the world, as well as well-known
public figures, Nobel laureates in various fields of science and heads of influential international organizations.
Last year, at the initiative of the HeydarAliyev Foundation in Gabala, an international camp of young environmentalists - ‘The role of youth in environmental
management: Today and Tomorrow’ was held, in association with the International Dialogue on Environmental Action (IDEA).
For the last three years, a summer International Classical Music Festival has traditionally been held in
Gabala, in the woody low mountains. This project
was initiated by the First Lady of Azerbaijan, under
the HeydarAliyev Foundation Mehriban. It involves
some of the world’s famous musicians, and has already made its mark on the international arenas as a
major cultural event. It should be noted that the latest
music festival attracted musicians from 25 different
nations.
Additionally, Gabalaalso hosts many other major
international and diplomatic meetings, business conferences and official receptions. At the beginning
of 2013, the region plans to commission a modern
Gabala Congress Center, which is projected to be a
two-story conference hall with all the conditions for
international high level events and with a capacity for
1,200 people.
Gabala, the ancient capital of the Caucasian Albania in the region, is moving to greater heights. It is
no surprise that this region was a dynamic center of
commerce, education and culture at the crossroads of
Asia, the Arab world and Europe.
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SPIRIT OF
ADVENTURE
FROM WINTER
VACATIONISTS

Azerbaijan has the mildest winters in the entire region. During the winter period which
normally lasts from December to March, temperatures range from 6 -10 degrees on average
along the coast and a little below freezing point in the mountains. During the night, subzero
temperatures in the mountains are not uncommon. Along the coast temperatures are around
freezing point because of the influence of the warm Caspian Seawater. Relatively little
precipitation falls in the country during winter. The amounts vary from 15-30 millimeters
per month and a reasonable amount falls into snow. January and February are always the
coldest months, and precipitation falls in the form of rain along the coast.
Yes, temperatures in Azerbaijan can descend
to freezing levels during winter - and yes
- there is snow, but a winter retreat in the
Azeri-land is worth a go.
From the unusual, like dogsledding to the
more traditional winter activities, such
as skiing and skating, winter is a great
time to visit Azerbaijan, especially for the
adventurous. It cannot go without mentioning
that Azerbaijan boasts one of the best - if not
the best – developed and facilitated winter
complex in the Caucasus.
With an altitude of between 1300 metres
and 2554 metres and total ski slopes of 20
kilometres, the Shahdag Winter Complex has

cemented its name as a famous ski destination
in Azerbaijan. This complex is excellent by
any standard: its long runs, sharp drop offs,
plus a range of activities, such as hiking and
biking combined with the incredible beauty
of the natural spectacular scenery will make
your winter vacation a memorable one!
However, Azerbaijan is not just about
the great ski slopes in winter! Visitors can
replenish with a myriad of activities such
as dogsledding, ice climbing, cross-country
skiing and snowballing and also make an
interesting excursion to several icy waterfalls.
The country has many exhilarating activities,
which can clearly build any tourists’ dream
vacation!

Even staying in Baku, you can take the
skates and enjoy riding on a huge ice rink.
Winter sports
Azerbaijan is host to many winter sports,
and the most attractive areas for Alpinism
and winter sports are Shamakhi and Gusar.
The Shahdag Winter Complex is home to
tennis courts, football grounds, basketball
pitches, covered sports arenas, an aqua park
and pools. The complex also offers options
for walking, horse trips and climbing.
This complex boasts 21 rope-ways, lifts
with closed mono - gondolas for 6-8
persons, chair lifts for skiers’ transportation
to the top of the ski tracks. The ski tracks
are designed with various degrees of
complexity: for professionals, beginners
and children.
There is also special equipment for artificial
snow-making on all extents of the tracks
and the tracks are open all wintertime,
irrespective of the precipitation.
The winter is also a very favorable season
for the hunting fans. Many types of animals
and birds are objects of licensed hunting,
and in the reserves they are very easy to
watch and photograph. In particular, the
Gizilagach reserve, where in the winter
months more than one million individuals
from two hundred species of birds gather,
is ideal for this purpose. Additionally,
there is also an irresistible charm to hunt
ducks during winter in Azerbaijan. The
number of migrating ducks in Azerbaijan
directly depends on the beginning of frosty
weather in Russia. When lakes are frozen,
the ducks move to Azerbaijan and spend
there the whole winter which lasts until
March.
Fun and adventure
The fun, adventure and excitement that
are associated with spending winter in
Azerbaijan are second to none. The
country offers tourists plenty of ways of
accessing it: hunting, climbing, camping
and cross-country skiing. One can also
decide to get fit along the way. There is
also dogsledding or snowmobiling if one
wants beast or machine to take the strain.
For really energetic visitors, ice climbing
or a ski marathon is ready to offer that
needed challenge. Whatever you choose,
Azerbaijan has it all to take on that spirit of
adventure in you.
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ILHAM ALIYEV
UAE & Azerbaijan Can Form
Joint Investment Partnerships
				

On the successful opening of Dubai Chamber Representative Office in Baku Buamim aimed at
exploring investment opportunities in the Caucasus Region;
Azerbaijani President Ilham Aliyev received a high-profile Dubai Chamber Trade Mission
delegation in Baku recently and lauded the Chamber’s efforts in establishing its first overseas
representative office
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During a meeting with the visiting Dubai Chamber
delegation, President Ilham Aliyev stated that the
opening of the new office will help in strengthening
economic cooperation between the two countries in the
long run.
The President of the Republic of Azerbaijan added that
the bilateral relations between the UAE and his country
was headed in the right direction as both the sides were
negotiating investments in various lucrative areas for
businesses.
The Dubai Chamber delegation requested visa issuance
facilities for UAE businesses and President Ilham Aliyev
praised the efforts of the UAE authorities in handling
visas for businesses and investors and expressed the
intention to imitate Dubai’s experience in issuing visas
for investors.
The President of Azerbaijan praised the opening of
Dubai Chamber representative office and called for
joint UAE-Azerbaijan investment partnerships in the
markets of Russia and Turkey.
His Excellency pointed out two important areas of
cooperation which he said included the financial and
infrastructural sectors in his country which needed
Dubai’s expertise. Food processing and agriculture
are the sectors which the UAE can benefit from and
Azerbaijan is known for the quality of its food products
It should be noted that the UAE imports most of its
food supplies from overseas markets.
The president also stressed on the potential offered by
the tourism sector which he said is a lucrative area of
investment for UAE businesses. He looked forward
for joint investments, particularly in the prestigious
Baku White City, which is one of the largest modern
development projects in the world.
Dubai Chamber successfully concluded its trade
mission to Azerbaijan as the non-profit organisation
opened its first overseas representative office in the
Azeri capital, Baku, and organised the UAE-Azerbaijan
Business Forum as well as important business meetings
between the UAE and Azerbaijani businesses.
The trade mission, which consisted of over 20 top
Dubai business leaders from various economic sectors,
networked with over 200 Azeri participants during the
UAE-Azerbaijan Business Forum as the delegates asked
several questions regarding investment opportunities in
Azerbaijan.
On their part, the officials from Azerbaijan informed
the delegates about the benefits available to them which
included the agreement on the avoidance of double
taxation between the two countries, one-stop shop,
easy visa and licencing procedures and availability
of contacts in Azeri as well as other international
languages.
They also informed the visitors about their free trade
agreements with other CIS countries, attractive tax
system for SMEs and no taxes on agricultural products
which grabbed the attention of the visitors.
The delegates also visited the Baku White City project,

built entirely on ecologically reclaimed industrial
zone and open to domestic and foreign investments,
especially for residential and commercial buildings.
When completed the Baku White City will be able
to accommodate approximately 50,000 people, will
have 10 districts providing 18,000 residential and
commercial units and will also have the largest retail
and entertainment centre, with a metro station and a
shopping centre. After reviewing the various aspects of
the city, many UAE business leaders expressed interest
in investing in this important project.
H.E. Hamad Buamim, Director General, Dubai
Chamber said that the trade mission has achieved its
objective of reaching out to promising markets of the
world, especially through the successful opening of
the Chamber’s first overseas representative office in
Baku, as well as the sharing of synergies in the areas of
investment such as agriculture, construction, tourism,
hospitality and logistics.
the Director General of Dubai Chamber further stressed
that choosing Azerbaijan amongst the CIS countries
was based on an in-depth study which showed ample
promise in various lucrative areas of investment in
Azerbaijan as well as a gateway for investments in the
CIS, Central Asia and the Caucasus region.
The opening of Dubai Chamber’s first representative
office in Baku will be followed by a series of offices
in areas offering high investment potential for Dubai
businesses to explore the investment opportunities in
these emerging markets safely and quickly.
The members of the delegation expressed their
satisfaction with the visit as H.E. Essa Al Ghurair,
Chairman, Al Ghurair Resources LLC, stated that his
company sees a very promising future in Azerbaijan and
a very attractive environment for business to operate
and flourish as they currently have a small investment
which is the installation and maintenance of Mitsubishi
Elevators in Azerbaijan and are enthusiastically looking
into agriculture, oil and gas in the near future.
He lauded the role of Dubai Chamber which he said
has been a very powerful leader in advocating best
practices and helped organisations to move forward
through an integrated CSR strategy in their business
operations. It also provides businesses with a platform
to explore diverse business opportunities both locally
and internationally.
Ghaith Al Ghaith, CEO, flydubai, said that as
Fly Dubai celebrates its third year of operations
to Azerbaijan, the carrier has seen passenger
numbers between Baku and Dubai increase by
107% since November 2009. This indicates the
significance of the Azeri market. Today, flydubai
operates to 16 destinations across 11 countries
in Central & Eastern Europe and CIS region.
The airline has managed to balance quality
with cost-effectiveness and provide underserved
markets, such as Baku, with reliable direct links
to the UAE.
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EXCLUSIVE INTERVIEW WITH

H.E. HAMAD BUAMIM

Director General of Dubai Chamber
of Commerce and Industry
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UAE and Azerbaijan reviewed current economic situation in their respective countries and
committed to face the challenges of the global downturn together. They also reiterated their
commitment to exert efforts to expand trade and economic cooperation.
Both countries are ready fully support all efforts conducted by their business communities and
professional organisations to strengthen and expand economic and trade cooperation.
In the following interview, H.E. Hamad Buamim, Director General of Dubai Chamber of
Commerce and Industry expresses his points of view:
What are the bilateral relations between
Azerbaijan and the UAE?
Since the early 1990’s diplomatic relations between our
two countries have strengthened and really began to
develop after 2001 when the Embassy of Azerbaijan
was established in Abu Dhabi. In 2006 the Consulate of
Azerbaijan was established in Dubai.
Today, Azerbaijan is one of Dubai’s largest trade
partners and Dubai Chamber has 218 Azerbaijani
partnership companies among our members. We
think this relationship will continue to develop over
the years and especially in light of our new overseas
representative office in Baku.

How can these relations be enhanced; and
what are the challenges that lie ahead?
These relations will be enhanced through the opening
of Dubai Chamber’s first overseas representative office
in Baku before the end of this year. This office will give
Azerbaijani companies a gateway to doing business
in Dubai and the UAE and will provide access to
markets in the GCC, Africa and Southeast Asia. At the
same, Dubai-based businesses looking to expand into
Central Asia will have access through our office and
our connections with Azerbaijani business leaders and
policy makers.
On the Azeri accession to the WTO, what do
you think are the plus factors in this regard?
There are a number of benefits to becoming a member
of the World Trade Organization (WTO). The UAE
became a member of the WTO in April of 1996. This
stems from the UAE’s commitment to international
trade and its obligations under the multilateral trade
policy regime. Today, the UAE has regulations in place
that aim to strengthen the country’s position as an open
economy and one that welcomes international trade
and competition.
Generally, accession to the WTO helps to reduce the
cost of living by allowing for free trade, it provides more
choice of products and qualities for consumers, while
disputes are handled more
constructively
and through
official
channels.

Trade helps to raise incomes in a country by stimulating
economic growth and inclusion in the WTO encourages
good government and the basic principles, which make
trading more efficient.

What is the progress of the trade office for
Dubai Chamber in Baku and what should we
look forward to?
Work is underway to open our first overseas
representative office in Baku. We are busy recruiting
staff and arranging suppliers and contractors over there,
while here, preparations are underway for our trade
mission. During this mission you can look forward to
the official opening and with it easier access to doing
business between our two countries.
What areas of trade and investment are
the most flourishing between these two
economies? What are the statistics for the
past two years?
Last year, Dubai’s non-oil trade with Azerbaijan was
valued at AED 1.62 billion, of
which imports were worth
AED 36.5 million and
exports and re-exports
AED 1.59 billion. This
makes the country one
of Dubai’s largest trade
partners. Compared to
2010, this shows trade
between our two countries
has almost doubled. The
total non-oil trade that
year was valued at
AED 844 million,
of which imports
were
worth
AED
9.4
million

interview
holiday destination that caters to cultural considerations.
The tourism industry anticipates it will become a prime
destination for travelers due to its abundance of natural
and cultural sites.
For the business community the conditions are
promising. Azerbaijan scores favourably in the World
Bank’s Ease of Doing Business rankings compared to
its regional average and climbed three places last year.
Tourism is one area where potential synergies between
Dubai businesses and Azerbaijan exist and given the
country’s different regions there are opportunities to
build several different types of resorts. For instance,
the country’s Sheki region provides the right terrain
for safari or mountain tours, while beach resorts could
be developed in the Kachmaz region near the Caspian
Sea. Meanwhile, given the strong growth potential of
Azerbaijan in the tourism sector, there could be potential
for Dubai-based restaurant businesses and hotels to setup in Azerbaijan. These could include cafes and highend restaurants in cities like Baku, Ganja, Sumgayit
and Nakhchivan. Dubai-based travel companies could
also promote tours in Azerbaijan, Georgia and Turkey
combined.

and exports and re-exports AED 835 million. We
think this significant jump is the result of bilateral
relations, improvements to the ease of doing business
in Azerbaijan and enhanced trade flows between Dubai
and Azerbaijan. Trade, agriculture and food processing,
transportation and logistics, construction and
infrastructure, tourism and hospitality, financial services
and information and communication technology are
important sectors for bilateral cooperation.

In reference to the Special Investment
Zones, what is the investment trend in both
countries?
In Dubai, free zones are helping to attract significant
foreign investment due to the benefits that are afforded
to businesses located within them. Free zones are
sector specific, like Dubai Healthcare City or Dubai
Airport Free zone. The benefits include 100% foreign
ownership, zero income or corporate tax, and no import
or export tax. Their establishment significantly aided
the development of business in Dubai and the largest
and most high-profile is Jebel Ali Free Zone(JAFZA).
Formed in 1985, the area now hosts around 2,500 firms
from over 100 countries and continues to attract new
tenants all the time. The bulk of industrial investment
is concentrated on light engineering and final stage
assembly, in sectors such as electronics, while a number
of multinationals use the zone as a key distribution
centre. These free zones are an excellent base for
Azerbaijani companies to operate in Dubai.
What do you think is on offer for GCC tourists and
businessmen during their stay in Azerbaijan?
As a Muslim country Azerbaijan offers GCC tourists a

What is the potential of UAE in tourism
development and what strategies are being
developed to attract the Azeri outbound
tourism inflow?
The UAE’s tourism industry has strong forecasts
for future growth. Already Dubai is a major
international holiday destination, attracting millions
of tourists every year from all over the world.
The latest figures from Dubai International Airport
show that passengers surpassed the five million
passenger mark in July for the first time in the airport’s
history. A total of 5,006,155 passengers were handled
in July compared to 4,724,109 in July 2011, a yearon-year increase of 6%. Year-to-date traffic reached
32,937,794, up 12.4% over the 29,291,927 recorded in
the corresponding period last year.
At the same time, the number of guest nights in Dubai
totalled 19.2 million in the first half of this year, an
increase of 18%, while revenues of Dubai hotels and
hotel apartments rose 22% to AED 9.7 billion. The
number of Dubai hotel rooms increased to 54,221
during the same period, compared to 52,897 in 2011,
while the hotel sector played host to more than five
million tourists in the first half of 2012, up 10% on the
same period last year.
In terms of attracting more tourists from Azerbaijan
to Dubai, the emirate’s low-cost carrier flydubai
provides a regular service between Dubai and
Baku, which it launched in November 2009. This is
helping to bring more tourists from the Central Asian
country to Dubai. Meanwhile, Dubai’s Department
of Tourism and Commerce Marketing is working to
promote the emirate as a holiday destination around
the world.
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ENERGY WEALTH
OF AZERBAIJAN
Dragging Azerbaijan to The Fore
in Regional Development

Energy sector plays a central role in the economy of Azerbaijan contributing to about
45% of GDP in 2009, thus, making it the economy’s largest segment. It makes a vital
input to support sector-growth in the non-oil services and industry sectors. However,
energy production is largely reliant on hydrocarbon reserves which Azerbaijan has been
successfully exploiting since signing the Contract of the Century in 1994. These series of
production sharing agreements, that involve a very wide range of state and private international oil and gas companies, have put Azerbaijan at the forefront of Caspian offshore
oil and gas development.
According to the International Energy Agency, the
1994 Contract of the Century rewarded the country
with major exploration and development successe, like
the giant Azeri Chiraq Guneshli oil field and the Shah
Deniz off shore gas field. Depending on the outcome of
subsequent development and domestic demand trends,
these developments mean that Azerbaijan may export
up to 15 bcm per year by 2015. It is upon energy that
Azerbaijan’s economic growth rests, in large part with
successful development of its oil and natural gas resources in the Caspian Sea region and through effective
management of the resulting revenue stream.

Energy Balance for Azerbaijan (2009)
in thousand tonnes of oil
SUPPLY and
CONSUMPTION

Crude
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Natural
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9
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6048

0

0

0

Oil

Azerbaijan’s proven crude oil reserves are estimated at
7 billion barrels in January 2012, according to the Oil
and Gas Journal (OGJ). The country’s largest hydrocarbon basins are located offshore in the Caspian Sea, particularly the Azeri ChiragGuneshli (ACG) field, which
accounted for nearly 80 percent of Azerbaijan’s total oil
output in 2010.

Sector Organization

The State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) is responsible for producing oil and natural gas in
Azerbaijan, operating the country’s two refineries, running the country’s pipeline system, and managing the
country’s oil and natural gas imports and exports. Although the Ministry of Industry and Energy handles exports as well as exploration and production agreements
with foreign companies, SOCAR participates in all of the
international consortia developing oil and gas projects in
Azerbaijan. On its own, SOCAR produces less than 20
percent of Azerbaijan’s total output, with the remaining
80 percent being produced by the BP-operated Azerbaijan International Operating Company (AIOC).
AIOC is a consortium of 10 petroleum companies
that have signed extraction contracts with Azerbaijan.
The AIOC is led by BP and includes Chevron, Statoil,
TurkiyePetrolleri, ExxonMobil, and SOCAR. BP and
a number of other AIOC consortium members have
made significant direct investments in the development
of the ACG field, with some AIOC member companies
also investing in the construction of the Baku-TbilisiCeyhan (BTC) pipeline.

Exploration and Production

Oil production in Azerbaijan increased from 288,000
barrels per day (bbl/d) in 2000 to 1.1 million bbl/d in
2010. Monthly data through December 2011 show that
this year’s production thus far has decreased slightly.
The Azeri government and BP expect that Azerbaijan’s
total oil production will peak by 2012.
The ACG field covers 167 square miles and located 62
miles east of Baku in the Caspian Sea. Peak production was expected to reach 1 million bbl/d. The ACG
field has an estimated 5 billion barrels of reserves and
is operated by BP on behalf of AIOC. ACG produced
mostly Azeri Light, a medium-light and sweet crude
that is valued for its high middle-distillate yield.

Oil Exports

Azerbaijan exported an estimated 777,000 bbl/d in
2010, falling by about 8 percent compared with 2009.
Although Azerbaijan has three export pipelines, most
(about 80 percent) of its oil is exported via the BTC.
In addition, small amounts are shipped by truck and
railway.
The BTC pipeline system runs 1,110 miles from the
ACG field in the Caspian Sea, via Georgia, to the Mediterranean port of Ceyhan, Turkey. From there the oil
is shipped by tanker mainly to European markets. The
BP-operated pipeline began exporting in July 2006 and
has a capacity of 1.2 million bbl/d. According to BP,
since mid-2006, 1447 tankers were loaded at Ceyhan
with a total of about 1,129 million barrels of crude oil
transported via the pipeline. Since it began operating,

Azeri exports have nearly tripled. The BTC pipeline is
also used to export small volumes of Kazakh oil, which
travels by tanker across the Caspian to the Sangachal
Terminal, near Baku.
The Baku-Novorossiysk pipeline is 830 miles long and
has a capacity of 100,000 bbl/d. The pipeline runs from
the Sangachal Terminal to Novorossiysk, Russia on
the Black Sea. SOCAR operates the Azeri section and
Transneft operates the Russian section, which has at
times complicated the operation of the pipeline as there
is an ongoing dispute between SOCAR and Transneft
concerning transportation tariffs. There are proposals
to increase the capacity on the pipeline to between
180,000 and 300,000 bbl/d, a key transportation addition as production grows in the ACG oil field and
throughput from Kazakhstan increases in the future. In
2010, Baku-Novorossiysk transported approximately
45,500 b/d.
The Baku-Supsa pipeline has an estimated capacity of
145,000 bbl/d and runs 520 miles from Baku to Supsa, Georgia on the Black Sea. It is operated by BP on
behalf of AIOC members.

Natural gas

According to the OGJ, Azerbaijan has proven natural
gas reserves of roughly 30 trillion cubic feet (Tcf) as of
January 2011.
Azerigaz, a SOCAR subsidiary, is responsible for natural gas processing, transport, distribution, and storage,
mainly in the domestic market. Azneft, another SOCAR subsidiary, is responsible for exploration, development, and production from the older onshore and
offshore natural gas fields owned directly by SOCAR.
AIOC is the largest foreign joint venture in association
with SOCAR, and is involved in the development of
the ACG oil and gas fields and the Shah Deniz gas
field. Statoil and BP operate the Shah Deniz gas field,
and are the largest shareholders in the Shah Deniz consortium, each holding 25.5 percent. Other shareholders
include Total, LUKoil, SOCAR, OIEC of Iran, each at
10 percent, while TPAO holds 9 percent.
Exploration and Production
In 2010, Azerbaijan produced 589 billion cubic feet
(Bcf) of natural gas and consumed 350 Bcf. Almost all
of Azerbaijan’s natural gas is produced in two offshore
fields, the ACG complex and Shah Deniz. The Shah
Deniz natural gas and condensate field started producing in late 2006, tripling total production and made
Azerbaijan a net gas exporter. The ACG field provides
associated gas to the Azerigaz system for domestic use
via an undersea gas pipeline to Sangachal Terminal at
Baku. The Sangachal Terminal, located south of Baku,

is one of the world’s largest integrated oil and gas processing terminals. It receives, stores, and processes both
crude oil and natural gas from the ACG fields and from
Shah Deniz, then ships these hydrocarbons through the
South Caucasus Pipeline for export.
Azerbaijan’s future natural gas production increases are
expected to come from the continued development of
the Shah Deniz field. According to BP (the project’s
technical operator) Shah Deniz contains potential estimated reserves of roughly 30 Tcf of natural gas. Shah
Deniz is located offshore in the Caspian Sea, approximately 40 miles southeast of Baku.
Phase 1 of the Shah Deniz field’s development began
producing in 2006 and includes a fixed offshore platform,
2 subsea pipelines to bring the hydrocarbons ashore, and
a new onshore gas-processing terminal adjacent to the
existing oil terminal at Sangachal, near Baku. The field
produced approximately 243 Bcf of gas and 15 million
bbl of condensate in 2010 and continued to deliver gas to
the markets in Azerbaijan, Georgia, and Turkey.
According to BP, since the start of Shah Deniz production in late 2006 till the end of 2010 about 49.7 million barrels of Shah Deniz condensate were exported
to world markets. Phase 1 output is expected to peak at
315 Bcf as well as 50,000 bbl/d of condensate.
Shah Deniz Full Field Development (FFD) is expected
to have peak capacity of 560 Bcf in addition to the 315
Bcf in Phase 1, making it one of the largest gas development projects anywhere in the world. It is expected to
start producing in 2017 and will eventually supply European markets with natural gas. Various proposals for
the transportation of gas from the Caspian to Europe
are under consideration, including bids submitted by
the Nabucco consortium, the Trans-Adriatic Pipeline,
and the IGI-Poseidon.
Azerbaijan and Turkey signed several gas export-related agreements in October 2011, including those related
to transit of Azeri gas to Europe through Turkey, as
well as purchase agreements between Turkey and Azerbaijan.

Natural Gas Exports

Azerbaijan became a net exporter of natural gas in 2007
with the startup of the Shah Deniz field; in prior years
it imported natural gas from Russia. In 2010, Azerbaijan exported an estimated 239 Bcf, mainly shipping it
via the South Caucasus Pipeline (SCP). Volumes of
natural gas are also exported to Russia via the GaziMagomed-Mozdok pipeline. A small volume of natural
gas is shipped to Iran via the Baku-Astara pipeline. In
exchange, Iran supplies Nakhchivan, Azerbaijan’s exclave situated between Iran and Turkey.

MINISTERIAL CONFERENCE
OF CAUCASUS & CENTRAL
ASIA (CCA)
Promoting Sustainable Growth in
Times of Economic Challenges
The CCA-Ministerial Conference was held on 26 September 2012 in Vienna
at the invitation of Austria´s Federal Minister of Economy, Family and Youth
Mr. Reinhold Mitterlehner. This international conference brought together various
Ministers and Vice-Ministers of the CCA-region, high-ranking representatives
of international and European key institutions as well as CEO’s of selected top
companies. The large and diverse audience included the private sector, national,
international and European institutions and the press.
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The Conference was divided in three main
sessions:
Trade and Investment: CCA-economies challenges and opportunities; Energy Efficiency:

cooperation as the key to success; and Tourism: a
chance for sustainable growth.
The purpose of the conference was to address
strategic challenges facing the CCA-region and
to take stock of its economic situation. Ideas and
options for the region were generated to capitalize
on long-standing stability oriented macroeconomic

policy and to increase economic diversification
in order to intensify economic relations, attract
foreign direct investment and foster economic and
sustainable growth.
International tourism has been particular buoyant in
many emerging economies in Central and Eastern
Europe (including CCA countries). In the period
between 2005 and 2011 Azerbaijan has seen its
international arrivals more than doubled. Azerbaijan
and Kazakhstan generated more than US$1 billion in
tourism receipts in 2011.

Economic growth in percent, 1995 - 2012:
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HOTELIER

TAREK MOURAD
General Manager
Four Seasons Hotel Baku

In an exclusive interview, Tarek
Mourad, the General Manager
of Four Seasons Hotel Baku, an
international hotel chain. The
hotel has just opened its doors
in the Azerbaijan hospitality
industry, and Mourad shares his
views about the changing trends
in the industry and prospects for
the future.

What is your view about the
Azeri hospitality industry?
These are very exciting times for us
all in hospitality industry in when it
comes to hospitality, I can say that the
vision and the focus of the country
are very much in line with their
heritage and culture of this nation:
from the heart and very strong. We
as Four Seasons believe that we are
embraced and supported at every
step of the way; and by delivering the
best we will do our contribution.
Is the prevailing room supply
in Azerbaijan able to meet the
current demand?
Current
demand
is
minimal
compared to the potential of the
destination; so the room supply
is sufficient for today. In the near
feature I am sure we will see increase
in room numbers.
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Tell us about Four Seasons Hotel Baku and its
capacity.
Located on the promenade by the Caspian Sea,
Four Seasons Hotel Baku offers the city’s finest
accommodations in 171 rooms and suites, four
restaurants and bars including the high-style Kaspia
Restaurant, the exclusive enclave of the Jaleh Spa
and Pool, lavish meeting spaces, and the signature
service of Four Seasons hotels and resorts worldwide.
How are Azerbaijan’s occupancy figures over
the past few years? What is your forecast for
the future?
Azerbaijan has relatively steady occupancy figures in
the past few years; main reasons were the maximum
capacity of the airports and the frequency of city
wide events/conferences/happenings. Since 2012
we started seeing big changes. In 2013 with the new
international terminals, we anticipate to see more
interest from airliners resulting in positive impact for
all tourism activities.
How about the repeat occupancy?
We as Four Seasons Hotels and Resorts, always felt
blessed for having many guests whom honored us
many times by visiting many of our properties - more
than a few times actually. As being newly for one
month now, I cannot state a figure yet, but I can tell
you “I have a very good feeling about this”.
What are Four Seasons Hotel main priorities
in accelerating room occupancy for the
next two to three years?
We as Four Seasons Hotels and Resorts
are also equally blessed for having
great business partnerships that
support us –kindly– all over

the world. For sure at property level we will highly
concentrate on direct sales efforts concentrating on
our feeder markets and related vertical markets.
However I must say that the future of a sustainable
tourism growth in Azerbaijan relies on Meetings,
Incentives Conferences and Exhibitions.
Which are your top markets?
We have very diversified demographics due to the
profile of our guests. I can say Europe, US, CIS and
Middle East are our key feeder markets.
What do you think makes the hotel so popular
with international guests?
In my opinion, a hotel has to be extremely unique
on its own, yet should embrace the strengths and
beauties of the destination it operates, and should
eventually cater to a guests’ emotional expectations.
Having the best building is usually never enough,
the people inside that deliver the experience for the
guests.
How is competition in the Azeri hospitality
industry, and how do you advise would-be
new players on the scene?
Let me start by answering the second part of
the question first. Commenting on any risk-toreturn ratio of any investment is always open for
misinterpretations; the aim of the entrepreneur
determines the value of the outcome. In the case of
Four Seasons Hotels and Resorts, we are proud to
be part of a “history making” at one of the fastest
developing destinations we ever experienced
so far. Now the first part of the question:
competition always brings the best out
of competitors. And this is everything
Azerbaijan needs now.
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ART

MODERN ART
The Treasury of Talents
As a young independent state, Azerbaijan is experiencing
a period of unprecedented development and prosperity.
Runaway success has affected not only on urban
development but also on the economy, culture and art. It
should be noted widely disseminated of Contemporary
Art in Azerbaijan and its tangible support by the
government, in particular, by Heydar Aliyev Foundation,
such as numerous successful projects directed to identify
young talent, organizing exhibitions of works by
Azerbaijani artists around the world… Contemporary
art of Azerbaijan, which combines the best traditions of
both the western and eastern art schools, is confidently
declares itself to a global audience. Azerbaijani talents are
increasingly involved in the world-famous international
and national contemporary art exhibitions in such kinds as
painting, sculpture, drawing, arts and crafts.

At the initiative of the First Lady, UNESCO
Goodwill Ambassador Mehriban Aliyeva, the
Museum of Modern Art was opened, which
collected about a thousand works of Azerbaijani
painters and sculptors, mostly working in the avantgarde style. Additionally, you can look and get the
works of modern Azerbaijani artists in the venues
and galleries of the city: Baku Creative Center,
Contemporary Art Space Yarat, Art Group, Baki
Art Gallery, Kichik Galart, Qiz Qalasi Art Gallery,
Yaradan, Yeni Gallery etc.
One highlight of the autumn was the opening of the
exhibition in space of contemporary art ‘YARAT’
under the project «COMMONIST» with the direct
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participation of the First Lady Mehriban Aliyeva.
Heydar Aliyev Foundation and YARAT!
Contemporary Art Space in cooperation with
Christie’s, the world’s leading auction house was held
a first joint exhibition in Azerbaijan in the magnificent
surroundings of the newly completed Four Seasons
Hotel in Baku. It is planned to follow Baku exhibition
in 2013 by an exhibition of Contemporary Azeri Art
at Christie’s London.
In the heart of Baku - the ancient city Icheri Sheher,
the Gallery of Modern Art ‘YAY’, was opened. A
joint exhibition of three young Azerbaijani artists
would be presented to both local and foreign artists.
Azerbaijani carpet has become the main theme of
the exhibition - the traditional and unusual, newly
reinterpreted, modernized and inscribed in the
present century. It still may be a source of inspiration
for artists and a basis for unexpected experiments.
The carpet, divided into pixels and running down
the wall, like the famous ‘liquid clock’ of Salvador
Dali…
In Exhibition Hall of Baku Creative Center there
is an exhibition of miniature artist Pernice Askerova
called “Peri Tales”, which is currently taking place.
More than 60 miniatures are expressing the oriental
motifs, the characters of different tales, portraits and
compositions of Turkish folk art in the style of Tabriz
and Isfahan Schools.

Modern Art of Azerbaijan came to replace the rich
and heritage artistic origin of the millennia. Young
talented artists, inspired by centuries-old traditions of
Azerbaijan are creating a new era of art, whose works
are highly valued today, and can easily become a
cultural treasury for the future generations.
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cuisine

PITI
Hot, Tasty & Flavored
Tasty, flavored and nourishing piti is
only cooked in chanag, kyupe or dopu
(all these words mean a clay in the
Turkic and Azerbaijan languages). The
recipe of piti has, for a very long time,
overpassed the boundaries of the Turkic
world. For the time being, its different
types can be found in the Balkans,
Moldova, Georgia and the countries of
Mediterranean, where they are known as
chanakh or hanakhi etc.
Piti, a lamb stew with chickpeas, is popular across
Azerbaijan and especially in the mountain area, in
the north-western town of Sheki.
Piti is a type of bozbash or meat broth. Long, slow
cooking is the secret to a good piti. Traditionally,
piti is cooked in individual earthenware pots and
tipped out of the pot to be served. First the juice
from the stew is poured over pieces of old bread
and they are served together with some raw onion
and sumac. The meat, chestnuts and chickpeas are
then tipped onto the plate, mashed together with
more sumac and raw onion. Piti used to be eaten
with sangah bread, a type of flatbread. Cafes serving
piti, known as pitikhana, were often found close
to bread shops. Nowadays, piti is often eaten with
unleavened bread, known as lavash. Chestnuts are
traditional in Azerbaijani piti, but can be replaced
by potatoes.Tomatoes or, in autumn, quince can be
added. Piti should be made in stone ovens, but we
give below a recipe for a traditional Azerbaijani piti
that can be made in a modern kitchen.

Ingredients
1 kg/2.2 lb boneless lamb, at least 3 pieces per
person
200 g/8 oz lamb fat, chopped into 50 g/2 oz pieces
500 g/1.1 lb chickpeas
120 g/4.2 oz chestnuts (30 g/1.05 oz per person)
3 onions
8 dried greengages or plums
2 or 3 threads of saffron
salt & pepper
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Preparation
In order to cook a good piti for the whole family,
cut lamb or mutton (veal) into medium parts. Put a
whole peeled onion into a bowl.

Soak the dried chickpeas overnight in cold water.
Rinse.
Pre-heat the oven to 160C/320F/Gas Mark 2. Chop
the onions. Put the chickpeas, onions, lamb fat and
lamb into a flame-resistant dish or large saucepan
and cover with water, 5 cm/2 inches above the level
of the meat. Do not add salt or pepper! Bring slowly
to boil and skim off the foam that forms on the
surface.
Transfer the piti to a casserole dish, if not already
using one, cover and place in the warm oven. If you
have individual piti pots, divide the piti into them.
Pierce the chestnuts. Cover with water in a pan
and bring to the boil. Simmer for 5 minutes.
Remove from the water and shell. Don't take all
the chestnuts out of the water at once, as they are
difficult to shell when dry.
Put a few threads of saffron in a cup and add
boiling water. Cover and leave to infuse for at least
30 minutes.
Add the chestnuts (or potatoes), plums, saffron
infusion, salt & pepper to taste (and tomatoes or
quince slices, if using) to the piti after it has been

cooking for two hours and return to the oven. Cook
for another hour.
Serve with bread (old dry bread is traditional!),
rings or quarters of raw onion and sumac, a red
powder from barberry bark which has a zesty
flavour. Alkaline sumac is thought to aid digestion
of acidic meat.
Crumble bread. Then, pour bouillon. It makes a
very nourishing soup.
We hope that you will enjoy the tastes of Azeri
Cuisine, which have developed throughout the
centuries. We can say with confidence that the
meals of Azerbaijan will long remain an important
and enjoyable memory... Nush Olsun!

winter| 2012 - 2013 | 31 |

Mark your calendar.
Winter Season. Festivals and Events.
Business

International
Festival - Biennale
“Aluminium”
10.12 - 16.12.2012

Garden of
Paradise Project
September

Sheki

Art

Cuisine

Zagatala

Tony Braxton
Concert
Baku. 17.12 - 18.12.2012

Sheki
Sheki
Tovuz

Unique
Experience

Try Zagatala Huselnuts

Exhibition
“Mystery of the
Venetian masks”
Baku. December 2012

Evening
of Jazz
November-December

Night Party “New
Year Bash”
Jumeirah Bilga
31.12.2012

Ordubad

Dance Festival
«Born to
Dance».

Unique
Experience

Azerbaijan
International Sport,
Sports Equipment
and Wear Exhibition

New-art
Exhibition
“Surfaces”.

26 – 29.11.2012

Baku. 4 – 6.12.2012

Try Tovuz Grape

Baku Creative Center.
November – December 2012

Gabala Skating
Rink
Enjoy in the winter

Night Party with
DJ Mark Knight
Hezz Club, Baku.
7.12.2012

Unique
Experience

Taste Ordubad Omlette

.حدد جدول أيامك

. مهرجانات وفعاليات.فصل الشتاء
Sport

Music

Festivals

Unique
Experience

Taste Sheki Pakhlava

New Year Shows
for Children

Paintings
Exhibition

Baku. Heydar Aliyev
Palace.
02.01 – 05.01.2013

of Settar Behlulzadeh

7th Global Forum
on Internet
Management

New Year Kids
Party

13.10-18.12.2012

Gabala

Bilga
Baku

5.11. – 9.11.2012

EFAR CUP

Equestrian Competition
13 - 16.12.2012

Baku

New Year
Masquerade
“Extravaganza”

Jumeirah Bilga 31.12.2012

The Pussycat
Dolls» concert
December 2012

Exhibition of antique
weapons “The sword
thrust in the ground”
5.10.2012 – 15.01.2013

Concert of British
jazz-funk band
Shakatak.
Eleven 7.12.2012

Enjoy
traditional

Azeri music of mugam singer
Alim Qasimov in Mugam Center.
November – December 2012

Unique
Experience Try
Gabala white
cucumbers

Jumeirah Bilgah
2.01 – 6.01.2013

Art exhibition
of modern
Azerbaijani artist
Baku Old Town Icheri
Sheher. 10.10-10.11

VI International
Festival n.a.
M. Rostropovich
Baku 4 - 9.12.2012

Take a ride
on a horse

in first Azerbaijan
Jockey Club “Elite
Horse Club”

News

Azerbaijan
Ten agreements between
Azerbaijan and Saudi Arabia

Azeri film to be screened
at Cairo festival
Azerbaijani film Khoja will be
demonstrated as part of the
34th Cairo International Film
Festival, which will take place
from November 27 - December
6. Khoja is a tragedy and
greatness of two loving hearts.
It tells about the heroism of
ordinary people. The main
characters Yura and Mehriban
were initially indifferent towards
each other. But when the time
comes to protect their land with
weapon in their hands against
the Armenian occupants, true
feelings erupt in their hearts
The film was made by ANS
Independent
Broadcasting
and Media Company, Chingiz
Mustafayev Fund and Bakifilm
studio. Cairo International Film
Festival was established in 1976
and was the first international
film festival held in the Arab
world.

Azerbaijan and the Kingdom of Saudi
Arabia are on track to sign 10 strategic
and collaborative agreements, according
to the Saudi Arabian Ambassador Fahd
bin Ali Al-Dosari. “The ties between our
countries are developing at a high level.
Eleven agreements have already been
signed between Saudi Arabia and Azerbaijan, and 10 more will be signed,” he
said. This comes after the trade turnover between Azerbaijan and Saudi Arabia
has increased by 44 % in the first half of the year.
Among the agreements, is the strategic pact on air transport, between the two
countries. This agreement is expected to pave way for direct flights between
the two countries, and is scheduled for December within the framework of the
ministerial delegation to Saudi Arabia. This milestone, according to reports,
is poised to expand opportunities for business cooperation between the two
countries and participation in the hajj for the Azeri Muslims.

Foreign investments in Azerbaijan up by 9.5% in Q4
The foreign investment in the economy of Azerbaijan has increased by 25.7%
in August compared to July and by 9.5% (year-on-year) for Jan-Aug 2012,
according to the State Customs Committee (SCC).
SCC announced that the total foreign investments for Jan-Aug accounted for
AZN 1.77 bn, including AZN 257.9 million in August. For 2011 total foreign
investments made up AZN 2.515 bn, including AZN 320.9 million in December.
In 2010 overall foreign investments reached AZN 2.405 bn, including AZN
571.1 million in December. Over Jan-Aug 2012 the list of the leaders on
external investments in national economy did not change. The Great Britain
with investments for AZN 836.45 million provided 47.2% of their volume.
In the Gulf, the Kingdom of Saudi Arabia topped the list, with AZN 3.027
million (0.2%). Major investments were carried out by the World Bank (AZN
84.89 million or 4.8% of all investments) and the Asian Development Bank
(AZN 48.86 million or 2.7%), the Islamic Development Bank (IDB) invested
AZN 1.041 million (0.1%), and the European Bank for Reconstruction &
Development (EBRD) AZN 72,000.
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أخبار

and Arabs
باكو ت�ست�ضيف امل�ؤمتر امل�شرتك
الأوروبي الآ�سيوي ،والعربي الآ�سيوي
ت�ست�ضيف باكو عا�صمة �أذربيجان امل�ؤمتر الرابع امل�شرتك الأوروبي الأ�سيوي (املنظمة الأوروبية مل�ؤ�س�سة
ديوان الرقابة املالية) ،والعربي الآ�سيوي (املنظمة العربية مل�ؤ�س�سة ديوان الرقابة املالية) يف العام .2013
هذا بح�سب تقرير وكالة الأنباء الأذربيجانية الر�سمية � -أزاري تاك.
وكان امل�ؤمتر الأول قد عقد يف تون�س فيما بني  1-2دي�سمرب 2006وكان مو�ضوع امل�ؤمتر "اخل�صخ�صة
وت�أثرها على �إدارة اخلدمات العامة"� .أما امل�ؤمتر الثاين فقد الت�أم يف باري�س يف  30-31مار�س 2009
حتت عنوان "دور املحا�سبة االجتماعية الدولية يف تطوير �أداء م�ؤ�س�سات الدولة" .ثم عقد امل�ؤمتر الثالث يف
�أبو ظبي فيما بني  29-30مار�س  2011حتت �شعار "ال�شفافية ،واملحا�سبة ،وحماربة الف�ساد"
وقد مت تبني �إعالن �أبو ظبي يف امل�ؤمتر حيث �أقر امل�ؤمتر الأوروبي الأ�سيوي ،والعربي الأ�سيوي بااللتزام
بالعمل �سوي ًا لتنمية �إقليميهما وذلك بتطبيق قواعد م�ؤ�س�سة الأمن االجتماعي الدولية ،وباحرتام العمل
�ضد الف�ساد وتكثيف امل�شاركة يف العمل �ضد الف�ساد.

ر�صيد م�شاريع �أذربيجان
ال�صناعية يرتفع �إىل 85
مليون مانات خالل � 9شهور
لقد و�صل ر�صيد امل�شاريع ال�صناعية الأذربيجانية

�أذربيجان تعيد دورة �سفرائها
يف الدول العربية
قام رئي�س �أذربيجان �إلهام علييف ب�إعادة دورة عدد من
�سفراء �أذربيجان يف الدول العربية ،كما قالت تقارير ر�سمية.
وقد مت مبوجب �أوامر رئا�سية �سحب �إيلدار �سامينوف من
من�صبه ك�سفري لأذربيجان يف قطر ،وتعيني توفيق عبدولييف
بد ًال منه .وقد مت هذا التغيري بعد �أن ا�ستدعى ال�سفراء يف
العربية ال�سعودية وعمان واليمن والبحرين ومنظمة العامل
الإ�سالمي على التويل ،ثم عني را�سم رزاييف ليكون ال�سفري
يف العربية ال�سعودية .فيما مت تعيني طارق عالييف �سفري ًا
لأذربيجان يف مراك�ش.

�إىل  %34.1من جممل الإنتاج القومي (8.25

مليار مانات) مع الأخذ باالعتبار الك�ساد يف
الإنتاج ال�صناعي ( )%35والعمل يف هذا
الر�صيد يعني حتول حقيقي يف انخفا�ض الإنتاج
ال�صناعي بن�سبة .%84.4
وقد �أو�ضحت جلنة الإح�صاء الر�سمية يف الدولة
�أن خمزون يناير� -سبتمرب  2012قد ازداد �إىل
 85مليون مانات (هذا يت�ضمن ارتفاع ًا مبقدار
 2.46مليون مانات يف �سبتمرب) ،ثم و�صل
االرتفاع �إىل  8.347مليون مانات يف � 1أكتوبر .2012
وقد خ�ص�ص  %71من ذلك الر�صيد �إىل م�شاريع باكو ثم خ�ص�صت � %2.10إىل م�شاريع �سومغيت ،و� %5.2إىل م�شاريع
غاجنا� %7.0 ،إىل م�شاريع �شريفان ،و � %2.0إىل م�شاريع منيغا �شافري.
ومع الناجت ال�صناعي ،ي�صبح الر�صيد املخزون من ال�سلع املقبولة للبيع مببلغ  5.14مليون مانات يف مقابل  1.35مانات للعام
 .2009ويف العام  2008كان الر�صيد  9.21مليون مانات.
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أطباق

دولما...

ورق الدوالي (العنب) المحشي
لكل �شخ�ص ما يف�ضله من املطبخ الأذربيجاين ،لكنه من امل�ستبعد �أن
جتد من ال يحب الدوملا .وال تكتمل مائدة �أذربيجانية �إال يف وجود
الدوملا ،فهي يف الواقع الأكلة املف�ضلة يف كل الأوقات .لقد حبا اهلل
�أذربيجان مبناخ مبارك ،حيث العنب النا�ضج اللذيذ ،وهو الفاكهة
التي ت�ستخدم �أوراقها ال�صغرية يف طبخ يارباغادو امل�سي – حم�شي ورق
الدويل (حم�شي ورق العنب).
ويف اللغة الأذربيجانية تعني كلمة دوملا "احل�شي" .ويتوفر هذا الطبق يف �أ�شكال متنوعة
يف عدة بالد �أخرى من �ضمنها يف ال�شرق الأو�سط  ،يف املطبخ الفار�سي ،و املطبخ الرتكي
 ،واملطبخ اليوناين ،ومع هذا يظل املطبخ الأذربيجاين يتمتع بخ�صو�صية الدوملا .فهي
�أكلة متتاز بنكهتها التي ال تُقاوم ،وتتكون من نباتات عطرية طازجة التي متزج مع اللحم
والرز .كما �أنها ورقة العنب يف �أذربيجان �أ�صغر حجم ًا و�أكرث ا�ستدارة يف �شكلها على
النقي�ض من نظرياتها الأجنبية التي تكون يف الغالب ذات �أ�شكال �أطول وت�شبه الأنبوبة.
ويف الأقاليم املختلفة من �أذربيجان ،يتم �إعداد الدوملا من �أوراق ال�شجر يف �أوان ن�ضوجها،
مثل ال�سفرجل ،واخلوخ ،واحلما�ض ،و�أوراق البازيالء  ، penny cressوالب�صل املح�شو،
واخليار ،والتفاح ،و�أنواع �أخرى من اخل�ضروات.
ميكنك جتربة مغرفة من �صل�صة كرمية لنب الزبادي والثوم على الدوملا  ،وحينها �ستعاهد
نف�سك �أن ت�صنع ذلك الطبق مرة �أخرى ب�أ�سرع ما ميكن .ويعترب الدوملا طبقا فريدا من
نوعه .هذا ويقدم املطبخ الأذربيجاين حوايل  30نوعا من طبق الدوملا .وحم�شي ورق الدوايل
(حم�شي ورق العنب) هو واحد من �أ�شهر �أنواع الدوملا .هذا ويقدم ورق الدوايل كطبق رئي�سي
يف املطبخ الأذربيجاين  ،بينما يقدم هذا الطبق �ضمن املقبالت يف املطابخ الأخرى.
املكونات:
•  450غرام ًا من حلم ال�ض�أن املفروم.
• 1ب�صلة (متو�سطة) مق�شرة ومفرومة فرما �صغري ًا بعناية.
•ن�صف كوب �صغري �أو متو�سط من الرز املغ�سول واملجفف.
•ن�صف كوب من الكزبرة الطازجة املفرومة.
•ن�صف كوب من عني اجلرادة الطازجة املفرومة.
•ن�صف كوب من ورق النعناع الطازج املفروم (ميكن ا�ستبدالها مبقدار  3-2معلقة �شاي
من النعناع املجفف)
• 1معلقة �شاي من امللح.
•ربع معلقة �شاي من الفلفل الأ�سود.
•  80ورقة عنب �صغرية �أو  40ورقة عنب كبرية طازجة �أو معلبة
• 3مالعق �شاي من الزبد ال�ساخن.
•ن�صف كوب ماء.

�صل�صة لنب الزبادي بالثوم
�صل�صة لنب الزبادي مع عني جرادة
 1كوب من لنب الزبادي العادي ،خملوط ًا ن�صف كوب من لنب الزبادي العادي.
مع  3-2در�س ثوم مق�شر ومهرو�س.
 2-1در�س (ف�ص) ثوم مهرو�س.
 1ف�سيلة عني جرادة خ�ضراء مفرومة.

خطوات الإعداد
•يتم �إعداد احل�شو ،مبزج مقدار طبق من اللحم ،والب�صل ،والرز ،والأع�شاب الطازجة،
وامللح (ت�ضاف كميات �أقل من امللح �إذا كنت �ست�ستخدم ورق عنب مملح معب�أ يف علب
�صفيح ،وي�ضاف �إليها الفلفل الأ�سود ،وتخلط بعناية كبرية).
•�إذا ا�ستخدمنا ورق دوايل (ورق عنب) طازج ،تو�ضع يف جمموعات �صغرية (حوايل 10
يف كل جمموعة) يف وعاء وماء مغلي ملدة دقيقتني ،مما �سيجعل ورق العنب طري ًا ،ويجعله
�أ�سهل عند اللف ،و�أ�سرع عند الطبخ .وبتم رفع الورق من املاء مبعلقة ذات فتحات ،ويتم
جتفيفها .ثم تق�ص جذوع الورق �أو �أي �أجزاء ياب�سة من الورقة� .إذا ا�ستخدمنا ورق
عنب متو�سط احلجم �أو كبري احلجم ميكن تقطيعه �إىل جز�أين .و�إذا كانت هناك �أوراقا
معطوبة �أو مثقوبة ال نرميها بعيد ًا ،بل ن�ستخدمها يف رقع الثقوب يف ورق �آخر.
•يتم حمل ورقة العنب مع و�ضع اجلهة الالمعة منها على راحة اليد الي�سرى ،وت�ضاف 2-1
ملعقة من احل�شو على طرف ورقة العنب .ثم باليد اليمنى نطوي طرف الورقة ثم جانبها
حول احل�شو ثم لفها لف ًا متما�سك ًا.
•يتم �صف الورق املح�شو جنب ًا �إىل جنب يف مقالة متو�سطة احلجم ال تل�صق ،ويتم و�ضع
العديد من ورق العنب يف طبقات .و�إذا ا�ستعملنا ورق عنب طازج ،علينا �أن ننرث امللح
بني طبقات ورق العنب.
•يتم �صب الزبد على ورق العنب ثم ي�ضاف �إليه املاء .ثم يغطى بغطاء �صغري عبارة عن
طبق مقاوم للحرارة فوق ورق العنب ويو�ضع على النار حتى الغليان .ثم يتم تخفيف النار
من متو�سطة �إىل نار بطيئة وهادئة ملدة �ساعة ون�صف� ،أو �إىل �أن ي�صبح ورق العنب طري ًا
وين�ضج احل�شو املتواجد بداخله .والبد من الإبقاء على بع�ض املرق للمحافظة على املكون
الد�سم للطبق.
•يقدم الطبق �ساخن ًا مع �صل�صة لنب زبادي بالثوم ي�صب على ورق العنب ،ويقدم معه
�سلطة طازجة ،وخمللالت ،وخبز.

وهذه يف حقيقتها �أطباق �شهية ،تمُ تع �أي �شخ�ص يعرف معنى املطبخ اجليد.
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استمتع بلمسات الحرير
في مملكة شيروان شاه
 اإلقامة في فندق سراي شيكي وتجربة التقاليد المحلية عش تفاصيل الحياة الحقيقية التي عاشها الشاه في القصر القديم أضف السعادة واالسترخاء على رحلتك ،واستمتع بمذاق بقالوة شيكي الفريدة.أصدق األمنيات...

عش أحلى أوقاتك في باكو

اجعل عطلة نهاية األسبوع ذكريات ال ُتنسى!

 اإلقامة في فندق جي دبليو ماريوت أبشيرون جرب أشهى وألذ األطباق التقليدية في مطعم كارافان ساراي حقق أحالمك عبر المحالت الفاخرة في نيفتسيلر أفينيوتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ...

استنشق عبير نسيم جبال
القوقاز الساحرة!

 اإلقامة في فندق ريفرسايد القوقاز في جاباال ،حيث الجبال الخضراء تحيط بالمكان. -اجعل لألطفال يوم ًا متميز ًا في أركان جاباال كافة.
 -عش تجربة خيالية من ركوب الخيول.
نفتقدك كثيراً...

كن قريب ًا من بحر قزوين
واكتشف ساحل بليجة الساحر

 اإلقامة في منتجع شاطئ جميرا بليجة الواقع وسط واحة غناء على بحر قزوين استرخ في منتجع تاليس واجعل الدهشة عنوان رحلتك من أجل اكتشاف الذات. استمتع بقضاء احلى الليالي مع أحلى األنغام واإليقاعات الموسيقية في مطعم يوكايمع كل الحب ...

مدينة فينيسيا السياحية المطلة على كورنيش باكو

راشد النوري ومدير "فالي دبي" يتوسطان الفريق اإلعالمي قبيل مغادرته مطار دبي الدولي

منطقة التسوق الرئيسية وسط باكو

قصر شيكي التاريخي

كو فيما تبدو أبراج الشعلة

مة باكو

مشهد بانورامي لبا

ط العاص

يلي لوس

مشهد ل

املكان �أ�صبح مق�صد ًا للكثري من �سكان البالد والأجانب وقد ا�ستمتعت كثري ًا بزيارتها
و�سماع ق�صتها .دخول متحف منمنمات الكتب ال�صغرية كان بالن�سبة يل ب�أنه ال يوجد
م�ستحيل �إذ كان هناك الكفاح واملثابرة� .أما م�صنع ال�سجاد االذربيجاين فكان مليئا
بالده�شة وتعجبت للتحف الفنية اليدوية لل�شعب االذربيجاين .وكانت جتربة الو�صول
�إىل القرية املعروفة بالنحا�س والف�ضة واملناظر الطبيعية مثرية وت�ستحق املغامرة� .أما
زيارة مدينة �شيكي ،التى يوجد فيها ق�صر �شيكي خان ال�سلطان الأذربيجاين العظيم،
كانت جتربة ثرية ت�شعر من خاللها ب�أنك تعود بالتاريخ للوراء الكت�ساب احلكم والعرب.
مل يغب جمال تلك البالد من خاطرى �أبد ًا� ،أحن �إليها كثري ًا .ل�ست �أدرى كيف �سرقنا
الزمن فى تلك اللياىل ،فقد �إنتهى ذلك العر�س الإحتفاىل فى ملح الب�صر ،وانطوت �أيامه
دون ان ن�شعر ،وعدنا مرة �أخرى اىل عاملنا وبالدنا ،ونحلم بالعودة �إىل تلك البالد مرة
�أخرى يف يوم من الأيام؟
فج�أة… ابت�سمت ال�شم�س يف يوم الوداع للعا�صمة االذربيجانية باكو الل�ؤل�ؤة املت�ألقة
التي تغازل �سفوح جبال القوقاز ال�شاخمة بـ"املوجام" ،وخرجت على ا�ستحياء من خلف
ال�ستائر الف�ضية لل�سحاب فر�سمت �أ�شعتها على وجه املدينة اخلالدة التي كانت ج�سر ًا
للتوا�صل والتعاي�ش والت�سامح وممرا ومعربا مهما للتجارة الدولية على مر الأزمنة.
وخالل حلظات تزامنت مع امل�شاهد ال�ساحرة ،ا�سرتجعت تاريخ تلك املدينة العريقة
ودورها الرائد يف ربط ال�شرق مع الغرب ,اعادت لنا تفا�صيل ال�شتاء الذي نعرفه يف
بالد ال�شرق من رائحة املطر واح�سا�س الهواء وهو يراق�ص االمطار على �سطح بيا�ض
�شوارعها النا�صع ,فك�شفت زمردة �شواطئ بحر قزوين خالل اللحظات التي حيتنا
فيها ال�شم�س عن مفاتنها .فغاباتها �سند�سية و�سما�ؤها التي ت�شبه خيمة الزوردية عالية
و�شوارعها حتفها �أ�شجار الزيتون واجلبال.

مسج

د بإحدى أق

دم المدن
القوقازية "

شيكي"

محالت

البلدة القديمة

متحف وكنيسة ألبان

ية
في منطقة شيكي

وحتت عباءتها اخل�ضراء تلتقي كل الديانات واحل�ضارات والثقافات تتحاور يف تناغم
وت�سامح لتثبت هويتها العاملية.
لقد بد�أ يوم الوداع لباكو بحفل غذاء يف مطعم املدينة القدمية ال�شهري كان على مائدته
كل خ�صائ�ص املطبخ الأذربيجاين املميزة والفريدة من الأع�شاب الطازجة ،مبا يف
ذلك النعناع والكزبرة وال�شبت والريحان والبقدون�س والثوم والزعرت والب�صل الأخ�ضر
واجلرجري والأ�سماك واللحوم املحلية من حلم ال�ض�أن والبقر ب�شكل رئي�سي الذي ُي�صنع
منه الكباب على طريقتهم اخلا�صة ويقدم مع اخلرب التقليدي �أو الأرز الزعفراين الذي
يطهى با�شكال متعددة ت�صل اىل  200نوع وطريقة مع ا�ستكانة ال�شاي مبذاقه املميز.
رحلتنا �إىل قرية لهيج كانت رحلة حقيقية عرب الزمن �إىل حقبات م�ضت ،فاجلبال
اخل�ضراء بدت �شاخمة وبكر ًا تتناثر عليها الأ�شجار اخل�ضراء� ،أما البيوت فكانت حتف ًا
فنية �أتقن ال�سكان بنا�ؤها ب�شكل هند�سي فريد من الأحجار والأخ�شاب� ،أ�شجار كثرية
من التفاح والكمرثى تغريك ب�أن ت�أكلها وت�شعرك للحظات ب�أنك يف قطعة من اجلنة.
رحالتنا �إىل جاباال و�شيكي مل تكن �أقل روعة ،طرقات خ�ضراء تتناثر على جوانبها
اخليول الأ�صيلة والأبقار ،واجلبال البعيدة تك�سو قممها الثلوج البي�ضاء ،اجلو كان
جمي ًال ومعتد ًال مائ ًال للربودة ،القالع واخلانات القدمية التي زرناها كانت وك�أنها قد
بنيت للتو ،فهي مرتبة ونظيفة وت�ستخدم الآن كمطاعم ومقاهي وفنادق� ,أما امل�أكوالت
الأذربيجانية فكانت لذيذة وتذكرنا ب�أكالتنا العربية ،ذات الطعم الأ�صلي والفريد.
الفنادق الفاخرة التي زرناها البد �أن نذكر ب�أنها فع ًال رائعة بداية من هيلتون باكو ثم
جي دبليو ماريوت والفور�سيزن ،وكان ختامها م�سك ًا يف فندق جمريا باكو الذي كان
بالفعل حتفة فنية �ساحرة بديكوراته اجلذابة واملرتفة والذي تزينه �أطول ثريا يف العامل
والتي و�صل طولها �إىل  52مرت ًا.
لقد اعجبت كثريا كذلك بطيبة ال�شعب الأذري وحفاوتهم خ�صو�ص ًا يف املناطق القروية
التي زرتها خالل رحلتي الأخرية ،و�أكرث ما لفت انتباهي �أن الأذريون متعاونون دائم ًا
مع �أي زائر ،وال يقومون ب�أي م�ضايقات جتاههم ،فكل النا�س هنا طيبون
جد ًا وكرماء ودائم ًا ن�سمع عن �أذربيجان وعن �شعبها وح�ضارتها
– وقد �أحببت تلك البالد و�أهلها مما �سمعناه عنها وما مل�سناه
ووجدناها يف زيارتنا لها و�أمتنى زيارتها لأتعرف عليها �أكرث
خ�صو�ص ًا على املناطق التي مل نتمكن خالل هذه الرحلة من
زيارتها ،والتعرف عليها.

تبيع األنتيكات

.
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اخلال�صة هي �أن النجاح ال يتحقق م�صادفة ،و�أن النجاح لي�س لعبة
حظ ،بل عملية منظمة تتطلب ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة ،وتخطيط ًا
جيد ًا ،وعمال جاد ًا ،و�إ�صرار ًا على حتقيق النجاح ،ف�أذربيجان
جنحت يف خلق منوذج تنموي متميز يتنا�سب مع ظروفها.
واملهم يف هذه التجربة وجود ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة والتزام
حكومي و�شعبي بتحقيق التنمية والإ�صرار على ذلك .فهناك
قدرة كبرية لدى احلكومة الأذربيجانية على تعبئة ال�شعب وراء
�سيا�ستها الهادفة لتحقيق التنمية .لي�س هذا فح�سب ,بل يت�سم
الأذربيجانيون بقدرة عالية على اال�ستفادة من �أي فر�صة تتاحوا
لهم واخلروج مبكا�سب تنموية توفر الرخاء والرفاهية لل�شعب.

تحقيق خاص

باكو...

تحرك المشاعر واألحاسيس
بالت�أكيد ،مل تكن زيارتي �إىل �أذربيجان هي الأوىل يل خارج
احلدود ،بل �ضمن قائمة الكثري من الدول التي زرتها يف
كافة القارات ،خا�صة و�أنني دائم ال�سفر والرتحال .ورغم
ذلك انتابتني �أول ما وط�أت قدماي �أر�ض مطار العا�صمة
الأذربيجانية باكو م�شاعر غريبة مفعمة بالرهبة والوح�شة
واخلوف من انتهاء الرحلة والعودة �إىل حيث �أتيت دون �أن
�أحمل معي ذكريات ومواقف تعزز ثقافتي ال�سياحية… ولكن
املفاج�أة التي مل �أتوقعها �أبداً� ،أال وهي النقي�ض متاما ،حلظة
مغادرتي لهذه الدولة ،حيث �شعرت بعدم رغبتي يف مفارقة
ربوعها ...ولهذا كله �أ�سبابه ودوافعه.
بقلم :د .عبد الرحيم عبد الواحد
ت�صوير �:سعيد من�صور
�إ�ستدرجتنا الغربة اىل عامل خا�ص وقادتنا نحو الطبيعة ال�ساحرة ،فكان طق�س �شهر
�سبتمرب الرائع ،وامل�ساحات اخل�ضراء واالبت�سامات يف كل مكان والطعام الذي قد ال
مياثله يف مكان �آخر ،و�ألوان قو�س قزح تغطي ال�سماء ،فيما ترتاق�ص �أركان العا�صمة
باكو على �أنغام املو�سيقى وجمال الطبيعة.
حق ًا كانت �أ�سعد حلظات العمر فى تلك البقاع اجلميلة ،بل �أيام �أ�شبه ب�ألف ليلة
وليلة ،بعدما �شاءت �أقدرانا ب�أن نكون �شهود عيان على روعة هذه البالد مبا حتمله
من ذكريات� .شهدنا الليلة الأوىل من و�صولنا �ضمن فريق �إعالمي من دولة الإمارات
العربية املتحدة وقطر و�سلطنة ُعمان ،يف باكو وك�أنها ت�ستعد لتتويجها عرو�س ًا يف �أحلى
لياليها ،حيث انت�شرت الزينة والأ�ضواء ال�ساطعة بر ًا وبحر ًا فيما �شهد كورني�ش بحر
قزوين الرائع املهرجات والفعاليات املو�سيقية التي ت�سعد اجلميع.

أحد

شوارع ق

رية لهيج

باكو املدينة التي التنام ،ال�ساحات ت�ضج بال�شباب من اجلن�سني ،والأطفال وكبار ال�سن،
حيث تدق الطبول وتعلو �أ�صوات الغناء يف كل مكان .جتولنا يف ال�شوراع ،نبحث عن
�أ�سرار اجلمال والفرح ،وما �أحلى باكو فى تلك امل�ساءات ،حيث البهجة وال�سرور .املباين
القدمية احلديثة تبدو عليها وك�أنها �أيقونات معمارية تعود بك �إىل �أعماق التاريخ ،بل وال
يبدو عليها على االطالق �أنها قدمية قدم تاريخ هذه البالد.
وتتنقل عيوننا بني ال�سحر واجلمال ،ونظل وقوف ًا دون ملل و�ضجر حتى �شروق ال�شم�س
وجنر �أرجلنا لرتيحنا الآ�سرة ل�ساعات طوال من النهار ،لنعاود الكرة مرة �أخرى �صباح ًا
�إىل حيث الطبيعة ال�ساحرة واجلبال اخل�ضراء .زرت عدة �أماكن تاريخية و�أثرية مهمة،
فاملدينة القدمية هي �أول وجه لرحلة الإ�ستك�شاف �أذربيجان من الناحية ال�سياحية ،وهذا

من
ظر لفندق القوقاز في جاباال
األ

ضواءلي ًال في باكو
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و�أخ�سيتان الأول باكو موقعا ملدينته اجلديدة .وتعر�ضت يف العام  1501حل�صار قوات
ال�شاه �إ�سماعيل الأول ،ويف هذه املرحلة من تاريخ املدينة كانت تتمتع بحماية �سور �ضخم
يطل على البحر بينما يحميها خندق عميق يف اجلهة املطلة على الياب�سة واحتلتها قوات
ال�شاه للمرة الثانية يف العام  .1540ويف العام  1604دمر ال�شاه عبا�س الأوىل �أ�سوار
املدينة ويف ال�ساد�س والع�شرين من يونيو العام  1723،وبعد ح�صار طويل ودك باملدفعية
ا�ست�سلمت باكو للرو�س.
ويف الوقت نف�سه ي�ستطيع ال�سائح �أي�ض ًا اال�ستمتاع ب�ألوان خمتلفة من التقاليد املو�سيقية
الناب�ضة باحلياة ،حيث يتمتع الأذربيجانيون مبرياث طويل ورائع من املو�سيقى ،ومع
بداية العام ،ميكن ق�ضاء �أف�ضل الأوقات عرب ح�ضور حفالت اجلاز املو�سيقية الراقية
التي ت�صدح يف كل �أرجاء باكو يف �أم�سيات نادرة.
تعترب مهرجانات اجلاز التقليدية واحدة من مفاتن املو�سم املو�سيقى ،وت�شتهر هذه
املنا�سبات ب�أهميتها االحتفالية ودفئها :رمبا يكون ذلك لأنه ال يوجد فن واحد ي�شهد
مثل ذلك االت�صال بني امل�ؤدين ،على امل�سرح ،واجلمهور امل�شاهد ،يف ال�صالة .بل ويقال
�أن تلك هي عطلة جمموعة م�ؤلفني ،وم�شاركني ،و�أفكار و�أ�ساليب جديدة يتم اكت�شافها.
ويتمتع مهرجان باكو للجاز بتاريخ طويل -لقد عقد �أول مهرجان ملو�سيقى اجلاز يف
العا�صمة باكو عام 1967م.

وي�شهد ق�صر حيدر علييف ،مركز موغام يف باكو ،قاعة االورك�سرتا احلكومية
يف �أذربيجان العديد من احلفالت والربامج الرتفيهية التي ت�ضفي �أوقات ًا
�سعيدة على احل�ضور.
وال يفوت ال�سائح خالل موا�سم الأعياد االطالع على الأماكن التاريخية القدمية التي
ت�صطف بتناغم �ساحر جن ًبا �إىل جنب مع ناطحات ال�سحاب احلديثة املُ�شيدة ب�أحدث
التقنيات وامل�صممة بت�صميمات فريدة وغري م�ألوفة .وتعترب باكو خالل تلك الفرتات
�أحد �أكرث الأماكن جما ًال ،حيث اخليال والت�سلية ،وامل�أكوالت التقليدية ال�شهية يف
املطاعم واملقاهي العديدة.
املكان ميتليء برائحة التوابل الذواقة اللذيذة للطعام املحلي ،حيث ت�شكيلة من الأطباق
املحلية ،كان العديد منها م�شاب ًها للأطعمة العربية ذات النكهة القوية التي ابتكرتها
الأجيال على مدار ال�سنني.
باكو هي �أحد املدن املُدرجة يف قمة املدن الع�شر يف العامل من حيث م�ستوى تطور
النوادي الليلية التي تقدم برنامج خا�صة ت�شتمل على �أعمال فنية ملغنيني وعرو�ض
الرق�ص وامل�سرحيات الق�صرية املمتعة وحفالت الدي�سكو ومناطق خم�ص�صة
لل�شخ�صيات املهمة.
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املاركات العاملية ،ويف اجلزء الأخري من النهار ميكن مالحظة جتمع العائالت والأفراد  -مهرجان باكو ملو�سيقى اجلاز ،حيث يقوم بتنظيمه عازف ال�ساك�سفون ال�شهري رين �سلطانوف.
يف منطقة "الفانتان" يت�سامرون ويتبادلون الأحاديث ،مما يدلل على ب�ساطة ال�شعب
ً
ويف باكو ،التاريخ ال ينف�صل �أبدا عن الواقع واحلا�ضر ،حيث حتت�ضن باكو الكثري
الأذري الذي يبدو �سعيدا بحياته وم�ضياف ًا بزواره.
والعديد من الأماكن التاريخية والرتاثية والثقافية والع�صرية مبا ي�ؤهلها لكي ت�صبح
وتويل وزارة ال�سياحة اهتمام ًا كبري ًا للرتويج ال�سياحي لباكو خالل الأعياد وت�شجيع عا�صمة الثقافة الإ�سالمية م�ستقب ًال .لذلك ،البد من ال�سائح م�شاهدة ومعانية تلك
الزوار الأجانب والعرب لزيارتها واال�ستمتاع مبناظرها اخلالبة وكرم �سكانها املدينة مبا حتمله من فر�ص نادرة لل�سياح والزوار.
واحرتامهم للعرب وامل�سلمني.
ملحة تاريخية
�إىل جانب املناظر اخلالبة التي تتمتع بها باكو ت�ضم العديد من االماكن التاريخية التي ويك�شف و�سط مدينة باكو التاريخي عن ما�ضيها ال�صاخب ،بد ًءا من جذورها كعا�صمة
جتذب ال�سياح ومنها على وجه اخل�صو�ص ،ولع�شاق اال�سرتخاء ميكنهم الذهاب اىل متميزة ثم الطفرة النفطية التي �شهدتها ،وانتها ًء باالحتالل ال�سوفيتي لها .وتعترب هذه
احلمام الرتكي القدمي يف املدينة الذي يتمركز و�سط مدخنة عالية وج�سر معلق ومنازل املدينة العتيقة مبثابة متاهة تتكون من �أزقة وم�ساجد ومبانٍ تاريخية وبقايا ح�صون،
كما �أنها ت�ضم ق�صر �شريوان�شاه وبرج العذراء ،واملدرجان حال ًيا يف قائمة الرتاث
جميلة تعود للقرن الثامن ع�شر.
العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو� .إن هذه املدينة �أكرث من جمرد موقع تاريخي ،فهي
وتبدو بع�ض الأماكن لها متعة خا�صة خالل الأعياد ومنها:
ت�ضم �أن�شطة فنية وثقافية تنب�ض بالن�شاط واحليوية ،بالإ�ضافة �إىل قطاع �أعمال حديث
 امليناء اخلا�ص مبدينة باكو والذي يتخذ �شكل املنحنى ،حيث ميكن م�شاهدة املياه مزدهر.بلونها الف�ضي املتلألأ ـ يتغري لونها بني الأزرق والرمادي.
وترتبع باكو على �ساحل بحر قزوين وتلفها الغابات واملرتفعات اجلبلية من كل اجلهات،
 مدينة �إجري �شهر �أو املدينة الداخلية ،التي تعترب واحدة من �أكرث الأماكن �إثارة وهي املدينة الأكرب على �ساحل بحر قزوين ويف منطقة القوقاز ،وتقع على ال�شاطئلالهتمام.
اجلنوبي من �شبه جزيرة �أب�شريون التي ت�شكل نتوءا يف البحر  .وتتكون املدينة من
ق�سمني  :منطقة و�سط املدينة والقطاع القدمي  .وبلغ عدد �سكانها يف العام � 2009أكرث
أفالم �شهرية مثل "اليد املا�سية"  ،و"طهران  " 43من مليوين ن�سمة  .ويذكر �أن  25يف املئة من الأذريني يعي�شون يف املدن.
 م�شاهدة �أماكن ت�صوير م�شاهد ل ٍو"ال�شخ�ص الربمائي" يف مدنية �إجري �شهر.
وتعد باكو حديثا مركز ًا علمي ًا وثقافي ًا و�صناعي ًا ،وحتتوي على �أهم امل�ؤ�س�سات واملعاهد
 زيارة �أماكن عديدة خارج املدينة ،يف �شبه جزيرة �أب�شريون " حيث ميكن م�شاهدة العلمية وهي حا�ضنة لكربى ال�شركات العاملية منها �شركة "�سوكار" التي ت�صنفم�سطحات ملحية بي�ضاء ،وحمامات الزيوت الطبيعية التي على �أنها واحدة من �أهم � 100شركة عاملية� .أما مينا�ؤها البحري الدويل فهو يربط
القفا ٍر ال�صحراوية مع
ٍ
بني اجلزر الكثرية الواقعة يف �أرخبيل باكو �إىل ال�شرق و�شبه جزيرة �أب�شريون �إىل
تت�سرب على ال�سطح.
ال�شمال ،ومينا�ؤها التجاري قادر على مناولة مليوين طن من الب�ضائع العامة كل �سنة.
 م�شاهد نادرة جلبل النار ،وهو ذلك اجلبل الذي ظلت تخرج منه �شعالت اللهب وا�ست�ضافت باكو العام احلايل م�سابقة "يوروفيجن" للأغنية� .إن �أول ذكر مكتوب ملدينةعام .وت�ؤمن فوهات الغاز الطبيعي ا�ستمرار تدفق النريان باكو ودليل على وجودها كان يف القرن الأول بعد امليالد ،وذاع �صيت املدينة بعد الزلزال
ٍ
ب�شكل م�ستمر على مدى �ألف ٍ
ال�ساخنة من جوانب هذا التل حتى عندما تمُ طر.
الذي دمر مدينة �شامارخي يف القرن الثاين ع�شر امليالدي بعدها اختار �شريفان �شاه
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واحتفاالت رأس السنة بأذربيجان
لي�س ف�صل ال�صيف فقط هو ما يجذب ال�سياح والزوار �إىل �أذربيجان لكنه ال�شتاء �أي�ض ًا .وعلى
�سبيل املثال يف ليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية ،تتحول عا�صمة البالد باكو �إىل مدينة رائعة
نتعرف عليها من �أ�ضوائها الرباقة ،والالمعة ،واملتوهجة ،واملتلآلئة.
ومع الأعياد القومية ،والتقاليد والثقافة الأذربيجانية ،ومع نهاية العام الأذربيجاين،
ت�أتي احتفاالت العام اجلديد ،ويوم الت�ضامن مع ال�شعب الأذربيجاين ،حيث يردد
الأذربيجانيون قولهم امل�شهور ب�أن :ما �أن نلتقي بالعام اجلديد حتى ن�ستمتع بكل دقائقه
و�أوقاته ومميزاته .وعند اقرتاب موعد تلك االحتفاالت بالعام اجلديد ،تُعد العائالت
الأذربيجانية وجبات طعام احتفالية �شهية ،با�صنافة و�ألوان ونكهات متنوعة وخمتلفة
تنا�سب مثل هذه االحتفاالت القدمية احلديثة.
ومن امل�شاهد الرائعة خالل فرتات تلك الإحتفاالت خروج اجلمهور �إىل ال�شارع ،وعرب
ميادين باكو ،حيث تتزين �شجرة عيد ميالد ال�سيد امل�سيح مع با�سكا�شتا بابا (الأب
الروحي) – وهو الن�سخة املحلية من بابا نويل ،جنب ًا �إىل جنب مع غارغايزي –
و�أمرية الثلج .ويف مو�سكو يحتفلون بالعام امليالدي اجلديد يف امليدان الأحمر ،ويف
لندن يحتفلون �أمام �ساعة بغ بن ،ويف باري�س يحتفلون عند برج �أيفل ،لكن يف باكو
تو�ضع �شجرة عيد امليالد الرئي�سة والأكرب متوجة كالربج �أمام مبنى احلكومة يف ميدان
�أزدالنغ ،وقد �أ�صبح هذا االحتفال تقليد ًا ثقافي ًا خالل ال�سنوات الأخرية.
لكن البيوت ال�سكنية لي�ست ا�ستثنا ًء ،فهي كذلك تتزين ب�أ�شجار عيد امليالد فيما ُيف�ضل
ا�ستخدام ال�شجر الطبيعي يف هذه املنا�سبة .ويحدد كل �أذربيجاين بنف�سه طريقة
احتفاله بعيد امليالد املجيد ،و�أحيان ًا يذهب الأطفال ال�صغار وال�شباب �إىل التجول
عرب �شوارع العا�صمة .ويف ال�سنوات الأخرية مت ت�شييد العديد من �أماكن اللهو والت�سلية
والرتفيه الفاخرة يف امليدان الرئي�س ،حيث ت�ضم الألعاب النارية االحتفالية .وخالل
الإحتفاالت تروى ق�ص ًا للأطفال بطريقة رائعة ،فيما يطمح الأطفال دائم ًا يف احل�صول
على ن�صيبهم من عجائب عيد امليالد املجيد.
وتفتح العديد من امل�ؤ�س�سات �أبوابها ال�سعاد وترفيه ه�ؤالء ال�صغار ،عرب منحهم الهدايا،
وي�شارك تلك امل�ؤ�س�سات يف هذا العمل الرائع النوادي ،واملطاعم ،وامل�سارح ،واملراكز
الثقافية .ويتم تقدمي الهدايا للأطفال حول �أ�شجار عيد امليالد عند التقائهم مع
�سكات�شا باب ،ومع املهرجني امل�ضحكني ،وغري ذلك من الألعاب امل�سلية واملرحة.
وي�شهد ق�صر حيدر علييف خالل احتفاالت ر�أ�س ال�سنة عرو�ض ترفيهية �شيقة خا�صة
بهذه املنا�سبة ،حيث يتجمع اجلمهور �صغار ًا وكبار ًا يف مركز ال�سريك القومي يف باكو،

ملتابعة عرو�ض فرق البهلونات وال�سريك امل�شهورين دولي ًا� ،إ�ضافة �إىل عرو�ض �أخرى يف
م�سبح الدولفني يف باكو ،ويف مركز مو�سيقى اجلاز يف باكو ،ويف قاعة اك�سلي�سيور ،ويف
�أماكن �أخرى عديدة.
وخالل ف�صل ال�شتاء ي�ستطيع ال�سائح والزائر اكت�شاف ال�شتاء يف �أذربيجان ،وااللتقاء
ب�شعب القوقاز الودود ال�صديق ،واحلديث معهم مع حلول العام اجلديد 2013م.
ويف باكو يبدو كل �شيء مبهر ًا للعيان مع وجود اجلليد الذي يغطي ال�شوراع واجلبال
والأ�شجار يف م�شاهد رائعة ،فيما يعترب ال�شتاء يف باكو وقت ًا للجمال الهائل ,فاجلليد،
وال�صقيع ،والثلج ،كلها تتحول ،ويتبدل ال�ضوء ،ويحل حمله ال�سكون الذي ال تعرفه باكو
طيلة العام .لذلك ،نقول لهواة وع�شاق الت�صوير� ،أنه ال ميكنهم �أن يجدوا وقت ًا �أف�ضل من
هذا الوقت .وهي �أي�ض ًا وجهة رائعة لل�شباب الذين يحبون كرات الثلج ،ويع�شقون التجمع
وااللتقاء مع النا�س حول ميدان النافورة.
لقد مت حديث ًا جد ًا تد�شني العربة الكهربائية (تلفريك) ومزلج التزلج على اجلليد رقم
 2يف املجمع ال�سياحي ال�شتوي ال�صيفي يف �شاهداغ يف غو�سار� ،إ�ضافة �إىل حلبة اجلليد
الأذربيجانية ،حيث يعد هذا مكان ًا �آخر ال يجب �أن يفوتك جماله �إذا كنت يف باكو خالل ف�صل
ال�شتاء .وتن�شط الريا�ضات املختلفة يف العا�صمة باكو خالل ال�شتاء ،حيث �أنفقت احلكومة
مئات ماليني الدوالرات على �صناعة �سياحة التزلج .وتتباهى باكو بحلبة التزلج يف الهواء
الطلق ،وهي بالت�أكيد حلبة ميكن لل�سياح ممار�سة هواياتهم على املزجلة اخل�شبية هناك.
ويف�صل بني دبي وباكو زمن �ساعتني ون�صف ال�ساعة ،وحينها �سيجد ال�سياح �أنف�سهم
يف عامل مغاير متام ًا ملا يعرفون! بل وب�إمكانهم �أن يكت�شفوا ال�شتاء يف �أذربيجان حني
يحتفلوا هناك بالعام اجلديد 2013م و�أن ي�ستمتعوا باالحتفال مع ال�شعب القوقازي
امل�ضياف .تلك امل�شاهد لي�ست فقط ممتعة لل�سائح و�أطفالهم ،بل هي ت�آلف مع الثقافة،
والفولكلور ،والتقاليد يف �أذربيجان.
وميكن للزوار اال�ستمتاع ب�أروع الأوقات من الت�سوق املتميز والفريد وخا�صة خالل
الأعياد واملنا�سبات اخلا�صة مثل بداية العام اجلديد ،فهناك خيارات عديدة لتلبية
مثل تلك الرغبات و�سط العا�صمة باكو ،وكذلك "الفانتان" ،حيث ميكنك �شراء ما
يحلو لك من الألب�سة وامل�صنوعات املحلية املختلفة ،اىل جانب املحالت التي تعر�ض
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مقابلة

بلغت التجارة
غير النفطية بين
دبي وأذربيجان  1.62مليار
درهم إماراتي ،منها 36.5
مليون درهم ثمن واردات،
بينما بلغت الصادرات
وإعادة التصدير  1.59مليار
درهم إماراتي.
كيف ت�صف التجارة واال�ستثمار الأكرث بني هذين البلدين؟ وما هي
الإح�صائيات يف العامني املا�ضيني؟
يف العام املا�ضي و�صلت جتارة دبي غري النفطية مع �أذربيجان �إىل حوايل  1.62مليار
درهم ًا �إماراتي ًا ،بلغت واردات دبي منها  36.5مليون درهم  ،بينما بلغت ال�صادرات
و�إعادة ال�صادرات  1.59مليار درهم ًا �إماراتي ًا .وهذا ما جعل �أذربيجان حتتل املرتبة الـ
 70على الئحة ال�شركاء التجاريني لدبي .ومقارن ًة مع العام 2010م يتبني لنا �أن التجارة
بني البلدين قد ت�ضاعفت لأن �إجمايل التجارة غري النفطية بني اجلانبني بلغت �آنذاك
 844مليون درهم ،منها واردات بقيمة  9.4مليون درهم ،بينما بلغت ال�صادرات و�إعادة
ال�صادرات ما قيمته  835مليون درهم ًا �إماراتي ًا.
ونحن نعتقد ب�أن هذه القفزة النوعية يف العالقات التجارية قد �سهلت القيام ب�أعمال
جتارية يف �أذربيجان ،وحفزت التبادل التجاري بني دبي و�أذربيجان .وتربز فر�ص
التعاون امل�شرتك بني البلدين يف جماالت جتارة املنتجات الزراعية ،وال�صناعات
الغذائية ،وو�سائل املوا�صالت ،والإمداد والتموين ،ومواد البناء ،والبنى التحتية،
وال�سياحة وال�ضيافة ،واخلدمات امل�صرفية ،والتكنولوجيا ونظم املعلومات واالت�صال.
فيما يتعلق مبناطق اال�ستثمار اخلا�صة ،ما هي توجهات اال�ستثمار يف
البلدين دبي و�أذربيجان؟
يف دبي ت�ساعد املناطق احلرة على جذب ا�ستثمارات �أجنبية مهمة نتيجة للمزايا
املمنوحة للأعمال املوجودة يف تلك املناطق مثل مدينة دبي الطبية ،واملنطقة احلرة
مبطار دبي .ومن مزايا اال�ستثمار يف هذه املناطق احلرة ملكية �أجنبية كاملة %100
و�إعفاء من �ضريبة الدخل و�ضريبة اال�سترياد والت�صدير.
لقد �ساهم ت�أ�سي�س املناطق احلرة م�ساهمة مهمة يف تطوير الأعمال التجارية يف دبي.
فمث ً
ال املنطقة احلرة جلبل علي �أقيمت يف العام 1985م .وت�ست�ضف الآن حوايل 2500
م�ؤ�س�سة من حوايل  100دولة ،وتعد هذه املنطقة احلرة �أحد �أبرز مناطق اال�ستثمار
يف العامل ،حيث يرتكز اال�ستثمار فيها على اال�ستثمار ال�صناعي يف الهند�سة اخلفيفة،
واملراحل النهائية من جتميع منتجات يف قطاعات مثل الإلكرتونيات .وتقوم عدد من
رئي�سي لها لتوزيع منتجاتها.
ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف تلك املنطقة بت�أ�سي�س مركٍ ز
ٍ
وت�شكل هذه املناطق احلرة قاعدة ممتازة لل�شركات الأذربيجانية للعمل يف دبي.
ما هو املميز يف �أذربيجان لل�سياح ورجال الأعمال من دول جمل�س التعاون ؟
باعتبار �أذربيجان دولة م�سلمة ،فهي توفر خيارات مميزة لل�سياح من دول جمل�س
التعاون اخلليجي انطالق ًا من اعتبارات ثقافية ويتوقع امل�س�ؤولون ان ت�شكل ال�سياحة يف
�أذربيجان وجهة رئي�سة للم�سافرين نتيجة لوفرة �إمكانياتها الطبيعية والثقافية وملوقعها
اجلغرايف املتميز.

�أما فر�ص اال�ستثمار يف �أذربيجان فتبدو جمزية خ�صو�ص ًا مع املرتبة املتميزة التي
حتظى بها �أذربيجان على م�ؤ�شر البنك الدويل ل�سهولة ممار�سة الأعمال خا�صة و�أنها
�صعدت ثالثة مراكز يف العام املا�ضي .وتعد ال�سياحة يف �أذربيجان �أحد �أبرز جماالت
التعاون املحتملة بني رجال �أعمال دبي ونظرائهم يف �أذربيجان ،حيث تتمتع مناطق
�أذربيجان و�أقاليمها مبزايا وتوفر فر�ص ًا متعددة لإقامة املنتجعات وامل�شاريع ال�سياحية.
فعل �سبيل املثال ،تتمتع منطقة �إقليم �شيخي بالت�ضاري�س الالزمة لرحالت ال�سفاري
�أو لرحالت اجلبال ،بينما نرى �أنه ميكن تطوير منتجعات ال�شواطئ يف �إقليم كاجمار
بالقرب من بحر قزوين .ويف ذات الوقت ،ومع �إمكانات النمو القوية التي تتمتع بها
�أذربيجان يف قطاع ال�سياحة ،ميكن �أن ميهد كل ذلك �إىل ا�ستثمارات يف الـمطاعم
والـفنادق ل�شركات دبي الراغبة بالتو�سع ودخول ال�سوق الآذرية وخا�ص ًة يف مدن باكو،
وجاجنا ،و�سمجاييت ،وناخ�شيفان .وميكن ل�شركات ال�سياحة يف دبي �أن تطلق برامج
�سياحية �إىل �أذربيجان ،وجورجيا ،وتركيا جمتمعة.
ما هي مقومات تطوير ال�سياحة يف الإمارات وما هي الإ�سرتاتيجيات التي
مت تطويرها جللب ال�سياح الأذربيجان �إىل الإمارات؟
يتمتع القطاع ال�سياحي يف دولة الإمارات مبقومات منو كبرية حيث يعترب قطاع ال�سياحة
يف دبي �أحد ركائز اقت�صاد الإمارة .وتعد دبي وجهة ا�صطياف عاملية رئي�سية ،فهي
جتذب ماليني ال�سائحني من كل �أنحاء العامل كل عام .وتبني �آخر الأرقام من مطار
دبي الدويل �أن عدد امل�سافرين يف يوليو  2012قد فاق اخلم�سة ماليني �شخ�ص وذلك
لأول مر ٍة يف تاريخ املطار .وقد بلغ عدد امل�سافرين عرب مطار دبي يف يوليو املا�ضي
 5.006.155م�سافر ًا مقارن ًة بـ  4.724.109م�سافر ًا يف يوليو � 2011أي بن�سبة منو بلغت
 ،%6يف حني بلغ عدد امل�سافرين عرب مطار دبي خالل الأ�شهر ال�سبعة الأوىل من العام
بارتفاع بن�سبة  %12.4عن نف�س الفرتة من العام .2011
احلايل 32.937.794
ٍ
ويف ذات الوقت ،بلغ عدد الليايل الفندقية يف دبي حواىل  19.2مليون ليلة فندقية يف
الن�صف االول من العام احلايل� ،أي بزيادة بلغت  %18بينما ارتفعت عائدات الفنادق
وال�شقق الفندقيه يف دبي بن�سبة  %22وو�صلت �إىل  9.7مليار درهم �إماراتي .و قد �إزداد
عدد الغرف الفندقية يف دبي �إىل  54.221خالل الن�صف الأول من العام احلايل  ،مقارنه
بـ 52.897غرفة يف نف�س الفرتة من العام  .2011وقد ا�ستقبلت دبي  5ماليني �سائح يف
الن�صف الأول من العام  2012ب�إرتفاع بلغ  %10عن ذات الفرتة من العام املا�ضي،.
وتوفر �شركة طريان "فالي دبي" االقت�صادية والناقلة اجلوية بدبي خدمة متميزة
و�أ�سعار مقبولة حلركة امل�سافرين بني دبي و باكو ،حيث د�شنت طريان دبي رحالتها
العا�صمة الآذرية يف نوفمرب  .2009وي�ساعد خط الطريان املبا�شر هذاعلى جلب املزيد
من ال�سياح من بالد و�سط �آ�سيا �إىل دبي .ويف ذات الوقت تعمل دائرة ال�سياحة والت�سويق
التجاري يف دبي على الرتويج للإمارة كوجهة مميزة لل�سياحة لق�ضاء الإجازات من
كافة �أنحاء العامل.
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تعززت العالقات الدبلوما�سية بني الإمارات العربية املتحدة و�أذربيجان منذ الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وبد�أت تلك
العالقات تتطور نحو الأح�سن بعد العام 2001م عندما مت افتتاح �سفارة �أذربيجان يف العا�صمة الإماراتية �أبو ظبي،
ثم يف العام 2002م حينما افتتحت قن�صلية �أذربيجان يف �إمارة دبي ,ويف احلوار التايل ي�ستعر�ض �سعادة حمد بوعميم
مدير عام غرفة جتارة و�صناعة دبي يف حوار خا�ص مع جملة "�أذربيجان" �آفاق التعاون امل�شرتك بني البلدين.
ما مدى العالقات الثنائية بني �أذربيجان والإمارات العربية املتحدة؟
لقد تعززت العالقات الدبلوما�سية بني بلدينا منذ الت�سعينات من القرن املا�ضي ،وبد�أت تلك
العالقات تتطور نحو الأح�سن بعد العام 2001م عندما مت افتتاح �سفارة �أذربيجان يف العا�صمة
الإماراتية �أبو ظبي ،ثم يف العام 2002م حينما افتتحت قن�صلية �أذربيجان يف �إمارة دبي .

هناك العديد من املزايا تتمتع بها عندما ت�صبح ع�ضو ًا يف منظمة التجارة العاملية,
فـدولة الإمارات �أ�صبحت ع�ضو ًا يف منظمة التجارة العاملية يف العام 1996م .،وقد
ا�ستفادت الدولة من ذلك  ،فلديها اليوم ت�شريعات وقوانني تعزز من مكانتها يف الأ�سواق
العاملية ك�سوقٍ مفتوح ٍة لأمام التجارة العاملية واملناف�سة ،.

وحتتل �أذربيجان اليوم املرتبة  70على الئحة ال�شركاء التجاريني لدبي ،حيث يبلغ عدد
ال�شركات الأذرية امل�سجلة يف ع�ضوية غرفة دبي والعاملة يف الإمارة � 218شركة .ونحن
على ثقة ب�أن هذه العالقة �سوف تتطور مع مرور ال�سنني خا�صة يف �ضوء افتتاح مكتب متثيلي
جتاري لغرفة دبي يف العا�صمة باكو والذي �سي�ساهم بدرجة كبرية يف تعزيزالعالقات
كل من الإمارات و�أذربيجان.
التجارية واالقت�صادية بني جمتمعي الأعمال يف ٍ

وعلى العموم ف�إن الدخول �إىل منظمة التجارة العاملية ي�ساعد على تخفيف تكاليف
املعي�شة ،وذلك عند ال�سماح بالتجارة احلرة لأنها توفر خيارات �أكرب من املنتجات
والكميات املعرو�ضة للم�ستهلكني ،بينما تتم معاجلة املنازعات داخل منظمة التجارة
العاملة بطرق بناءة وعرب قنوات ر�سمية .وت�ساعد التجارة على زيادة الدخول يف البالد،
وذلك بتحفيز النمو االقت�صادي ،عرب منظمة التجارة العاملية وت�شجيع احلكم الر�شيد
واملبادئ الأ�سا�سية التي جتعل التجارة �أكرث فاعلية.

كيف ميكن تطوير هذه العالقات؟ وما هي الفر�ص املتاحة يف هذا املجال؟
بالت�أكيد �إن افتتاح غرفة دبي �أول مكتب متثيلي جتاري لها خارج دبي يف العا�صمة
باكو خالل �شهر نوفمرب املا�ضي  2012هو خطوة �أولية على طريق تطوير العالقات
االقت�صادية الثنائية  .و�سي�شكل هذا املكتب مدخ ًال لل�شركات الآذرية للدخول �إىل �أ�سواق
دبي والإمارات العربية املتحدة ،كما �سيوفر لهم الفر�ص للو�صول �إىل �أ�سواق منطقة
اخلليج العربي و�أفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا .كما �سيتيح هذا املكتب املجال ل�شركات
دبي للتو�سع نحو منطقة و�سط �آ�سيا والقوقاز واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية يف
�سوق �أذربيجان.
مع ان�ضمام �أذربيجان �إىل منظمة التجارة العاملية ،ما هي يف اعتقادك،
العوامل االيجابية يف هذا املو�ضوع؟

�أعلنت غرفة جتارة دبي م�ؤخر ًا خطط ًا لفتح مكتب ًا جتاري ًا يف باكو للنظر يف
م�شاريع اال�ستثمار بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي و�أقليم القوفاز
ب�شكل عام .ما مدى التقدم يف هذا املو�ضوع؟ وماذا علينا �أن ننتظر منه؟
اال�ستعدادات �شارفت على نهايتها و�إن �شاء اهلل �سيتم افتتاح املكتب على هام�ش زيارة
بعثة غرفة دبي التجارية �إىل �أذربيجان منت�صف نوفمرب  ، 2012حيث �سيقام كذلك على
هام�ش الزيارة منتدى دبي� -أذربيجان للأعمال ،ولقاءات مع امل�س�ؤولني و�صناع القرار
زيارات ميدانية لعددٍ من املواقع والأماكن
ورجال الأعمال يف �أذربيجان بالإ�ضافة �إىل
ٍ
التي متتلك مزايا ا�ستثمارية لرجال الأعمال يف دبي .ونحن على ثقة ب�أن هذه البعثة
التجارية وافتتاح املكتب �سي�شكل خطو ًة �إىل الأمام يف �سبيل تعزيز عالقاتنا الثنائية.
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سعادة حمد بوعميم

مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي

شراكة تجارية قوية
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افتتاح مكتب
غرفة دبي في
باكو ّ
يمثل خطوة أساسية
في استراتيجية الغرفة
الرامية للتوسع إلى
أسواق جديدة ،حيث يجسد
ٍ
دبي مركزًا للشركات
األذرية الراغبة في التوسع
في أسواق المنطقة.

وعقدت ندوة خا�صة كذلك خالل البعثة التجارية ح�ضرها رجال الأعمال الإماراتيني
وجمعتهم مع م�ؤ�س�سة ت�شجيع الت�صدير واال�ستثمار ب�أذربيجان ،حيث طرح احلا�ضرون
ا�ستف�ساراتهم وت�سا�ؤالتهم حول ظروف ومعطيات ومتطلبات اال�ستثمار يف �أذربيجان،
والقوانني والت�شريعات التي تنظم بيئة اال�ستثمار هناك ،مبدين اهتمامهم باال�ستفادة
من هذه الفر�صة للتعرف بيئة اال�ستثمار يف �أذربيجان.
و�أبدى احلا�ضرون من رجال الأعمال الإماراتيني اهتمامهم باال�ستثمار يف جماالت
امل�صارف وال�سياحة والقطاع العقاري والزراعي ،حيث طرحوا الأ�سئلة حول �آلية
اال�ستثمار و�شروطه والت�سهيالت املعطاة للم�ستثمرين.
و�أتاح اللقاء الفر�صة مل�ؤ�س�سة ت�شجيع الت�صدير واال�ستثمار ب�أذربيجان لإطالع الوفد
على �أحدث الت�سهيالت التي توفرها احلكومة الأذرية للم�ستثمرين ومنها متلك
الأرا�ضي  %100ومنع الإزدواج ال�ضريبي ،وحماية امللكية بالإ�ضافة �إىل �سهولة �إجراءات
ا�ست�صدار الرتاخي�ص ووجود نافذة واحدة لإنهاء الإجراءات ،وتوفري ت�سهيالت مرنة
ال�ست�صدار الت�أ�شريات ،و�إمكانية �صياغة العقود ب�أكرث من لغة ،ووجود ت�سهيالت جتارية
مع دول رابطة الكومنولث ب�سبب توقيع �أذربيجان اتفاقية جتارة حرة مع هذه الدول،
وعدم وجود �ضرائب على املنتجات الزراعية ،ووجود نظام �ضريبي مرن ومالئم
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
كما قامت البعثة بزيارة ميدانية �إىل م�شروع "باكو وايت �سيتي" �أو "املدينة البي�ضاء
بباكو"العقاري .ويعترب هذا امل�شروع واحد ًا من �أكرب م�شاريع التطوير العمراين يف العامل
والذي يقع على م�ساحة  221هكتار ًا ،وهو مفتو ٌح لال�ستثمارات الداخلية واخلارجية
وخا�ص ًة للمباين ال�سكنية والتجارية .كما يعترب �أكرب م�شروع تطويري يف منطقة القوقاز،
حيث �أن م�ساحة املدينة �أكرب من موناكو.
وقد اختتمت غرفة دبي بعثتها التجارية �إىل �أذربيجان بنجاح بعد افتتاحها �أول مكتب
متثيل خارجي لها يف العا�صمة الأذرية باكو ،وتنظيمها منتدى الأعمال الإماراتي
الأذربيجاين ،حيث عقدت اجتماعاتٌ ثنائية بني رجال الأعمال الإماراتيني والأذربيجان.
واعترب �سعادة حمد بوعميم ،مدير عام غرفة دبي �أن البعثة التجارية حققت �أهدافها
و�أبرزها افتتاح املكتب التمثيلي ،وخرجت بفوائد كبرية حيث �أبدت �شركات رغبتها
باال�ستثمار ال�سريع يف م�شاريع جرى عر�ضها خالل اللقاءات ،م�شري ًا �إىل �أن تنظيم هذه
البعثة جز ٌء من ا�سرتاتيجية موزونة و�ضعتها الغرفة للتعرف على الأ�سواق املجزية ،حيث
متثل �أذربيجان وجه ًة ا�ستثمارية مثالية ملجتمع الأعمال يف دبي ،مييزها قربها اجلغرايف
فر�ص هائل ٍة يف قطاعات الزارعة والت�شييد والبناء وال�سياحة وال�ضيافة
من دبي ،ووجود ٍ
واخلدمات اللوج�ستية.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن هذه البعثة وافتتاح املكتب م ّثل خطوة �أ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية

الغرفة الرامية للتو�سع �إىل �أ�سواقٍ جديدة ،حيث مل يكن اختيار �أذربيجان ع�شوائي ًا بل
درا�سات دقيقة بينت �أهمية ال�سوق الأذرية القادمة ،وتوفر فر�ص اال�ستثمار
مبني ًا على
ٍ
فيها ،حيث ميكن كذلك �أن ت�شكل دبي مركز ًا لل�شركات الأذرية الراغبة يف التو�سع يف
�أ�سواق املنطقة.
و�أعرب �أع�ضاء وفد الإمارات عن ر�ضاهم على �أهداف ونتائج الزيارة ،حيث قال
�سعادة عي�سى الغرير ،رئي�س جمل�س �إدارة الغرير للأغذية �أن م�شاركته يف البعثة
التجارية لغرفة دبي �إىل �أذربيجان هي ا�ستك�شافية للتعرف على الفر�ص اال�ستثمارية
يف هذه ال�سوق الواعدة ،معترب ًا �أن م�ؤ�س�سته لديها ا�ستثمار وحيد و�صغري حالي ًا يف �سوق
�أذربيجان يف جمال تركيب و�صيانة م�صاعد "ميت�سوبي�شي" ،ولكنها تتطلع يف امل�ستقبل
ا�ستثمارات يف قطاعي الزراعة والنفط والغاز.
�إىل
ٍ
وحول م�شاركته يف البعثة التجارية لغرفة دبي ،قال غيث الغيث ،الرئي�س التنفيذي لـ
"فالي دبي ":بينما نحتفل بالعام الثالث على بدء رحالتنا وعملياتنا �إىل �أذربيجان،
�شهدنا منو ًا يف عدد الركاب بني باكو ودبي بن�سبة  %107منذ نوفمرب  2009مما يظهر
�أهمية ال�سوق الأذرية .واليوم "فالي دبي" ت�سيرّ رحالتها �إىل  16وجه ًة يف  11دولة
يف و�سط وغرب �أوروبا ورابطة دول الكومنولث امل�ستقلة .وقد جنحنا يف �إيجاد توازنٍ
بني اجلودة وفعالية التكلفة مما مكننا من توفري خطوط طريانٍ مبا�شرة وموثوقة
�إىل الإمارات من �أ�سواقٍ واعدة .وبعد �إطالق خدمة ال�شحن يف فالي دبي بداية العام
ونقل ب�أ�سعا ٍر معقولة بني بلدينا"ز
احلايل ،جنحنا بت�أ�سي�س �شبكة �شحن ٍ
و�أكد �سعادة خالد البادي ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي �أن الغرفة
تنظر �إىل هذه الزيارة ب�أهمية بالغة لأنها تعك�س امل�ستوى الطيب الذي و�صلت �إليه
عالقات ال�صداقة بني البلدين متمني ًا �أن ت�ساهم يف تعزيز الروابط االقت�صادية
والتعاون اال�ستثماري بني البلدين و�أن ت�ؤدي �إىل نتائج تتنا�سب وتطلعات البلدين.
و�أ�شار �إىل �أن العديد من ال�شركات الإماراتية توجهت لال�ستثمار يف �أذربيجان وخا�صة
يف جماالت الطاقة والبنية التحتية والعقار وغريها مما ي�ؤكد االهتمام الكبري لل�شركات
الإماراتية بالأ�سواق الأذرية .
من جانبه �أعرب �سعادة علي �سيف املن�صوري ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة عن تطلعات
غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي للنتائج الإيجابية التي �سوف حتققها هذه الزيارة التي
تعود بالنفع واخلري على البلدين و�أن توفر معلومات متكاملة لرجال الأعمال وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات وامل�ستثمرين يف دولة الإمارات عن مناخ اال�ستثمار والفر�ص املتاحة
والإجراءات والت�سهيالت املتعلقة باال�ستثمار والتعرف على كل ما من �ش�أنه تعزيز
اال�ستثمارات الإماراتية و�إقامة امل�شروعات اال�ستثمارية يف �أذربيجان ومبا ي�ساهم يف
تفعيل العمل االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين ال�صديقني.
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باكو تحتضن أول مكتب لغرفة دبي في الخارج

علييف يدعو لإلستثمار المشترك
«نتطلع إلستنساخ تجربة دبي»
مكتب متثيلي جتاري لها
�أ�شاد فخامة الرئي�س الأذربيجاين �إلهام علييف ،بافتتاح غرفة دبي
ٍ
اقت�صادية وثيقة ،وروابط
عالقات
يف العا�صمة الأذرية باكو ،معترب ًا �إياه خطوة متقدمة نحو
ٍ
ٍ
متينة تعزز التبادل التجاري بني �أذربيجان ودولة الإمارات العربية املتحدة.

وعر�ض فخامته خالل ا�ستقباله م�ؤخر ًا �أع�ضاء وفد بعثة غرفة دبي التجارية �إىل
�أذربيجان فر�ص التعاون الثنائي ،معترب ًا �أن زيارة الوفد واجتماعه مع رجال الأعمال يف
�أذربيجان تعك�س الرغبة امل�شرتكة يف اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية لدى اجلانبني.
وعبرّ علييف عن ر�ضاه على تطور العالقات الثنائية بني �أذربيجان ودولة الإمارات يف
جماالت خمتلفة ،معترب ًا �أن املكتب التمثيلي �سيعطي دفع ًة قوية لهذه العالقات ،داعي ًا
�شراكات اقت�صادية بني �أذربيجان ودولة الإمارات وخا�ص ًة يف
�إىل �ضرورة الدخول يف
ٍ
�أ�سواق رو�سيا وتركيا.
و�أثار وفد الغرفة مو�ضوع ت�أ�شريات ال�سفر لرجال الأعمال وامل�ستثمرين ،وتوفري
ت�سهيالت للم�ستثمرين الإماراتيني وخ�صو�ص ًا يف ا�ستخراج الت�أ�شريات ،ف�أبدى فخامة
الرئي�س الأذربيجاين ا�ستعداد بالده لت�سهيل �إجراءات ا�ستخراج الت�أ�شريات لرجال
الأعمال الإماراتيني ،مبدي ًا �إعجابه بتجربة دبي وتعامل اجلهات املعنية فيها يف جمال

الت�أ�شريات والت�سهيالت املقدمة لرجال الأعمال ،كا�شف ًا عن رغبة بالده يف حماكاة
جتربة دبي يف هذا املجال واال�ستفادة منها.
و�شدد فخامته على �أهمية �إتخاذ غرفة دبي خطوات �سريعة وعملية لدخول ال�سوق
منهج عملي يف التعاطي
الأذرية من خالل مكتبها يف �أذربيجان ،داعي ًا �إياها �إىل اعتماد ٍ
مع ال�سوق الأذرية ،واال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة فيها.
وحدد فخامته قطاعي اخلدمات املالية والبنية التحتية يف �أذربيجان والتي حتتاج فيهما
بالده �إىل خربات دبي داعي ًا �إىل ا�ستثمارات م�شرتكة يف م�شروع "املدينة البي�ضاء
بباكو" العقاري ،وم�شري ًا �إىل �أن اال�ستثمار يف قطاع الأغذية يعود بالنفع على جمتمعي
الأعمال يف البلدين خا�ص ًة مع اجلودة العالية التي تتمتع بها املنتجات الزراعية الأذرية،
وحاجة دولة الإمارات �إىل �سد احتياجاتها من الأمن الغذائي والتي ب�إمكان �أذربيجان
لعب دو ٍر هام يف هذا املجال ،يف حني �أ�شار كذلك �إىل �إمكانات اال�ستثمار امل�شرتك يف
قطاع ال�سياحة.
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الصيد
 .%100و�أحيان ًا يتم �صيد الدب با ُلطعم ويتم غالبية ال�صيد من جمال�س
عالية وهو �صيد �آمن متام ًا .ومع ذلك ،ف�إنه دائم ًا يتم ت�أمني دليل يحمل
معه دائم ًا بندقية حم�شوة بالر�صا�ص.
الذئب
ال ومتكام ً
يعد الذئب حيوان ًا جمي ً
ال ،ومن ال�صعب للغاية �صيده ،حيث
يجعل جل خربات ال�صيد على املحك .ويف الغالب يتم �صيده يف ال�سهول،
ومناطق الغابات ،والتالل الرملية املنخف�ضة ،ويف ال�شجريات ،و�أي�ضا
يف املناطق املفتوحةـ وذلك با�ستخدام العديد من و�سائل ال�صيد .و�أكرث
املناطق التي يعي�ش فيها الذئب يف �أذربيجان هي كوردامري ،ومينغا�شيفري،
واال�سماعيلي ،وال�شيخ ،وجاباال .وتعي�ش الذئاب يف جمموعات وهي دائمة
العواء .واملجموعة العادية من الذئاب ت�ضم  14 - 5ذئب ًا ،لكنهم �أحيان ًا
يكونون يف جمموعات �أكرب ت�صل �إىل  22 – 15ذئب ًا.
الثعلب والأرنب وابن �أوى
يعترب �صيدهم واحد ًا من �أكرث �أمور ال�صيد �إثارة .والثعلب من �أكرث
احليوانات انت�شار ًا يف �أذربيجان ,حيث �أنه لي�س كبري ًا يف حجمه لكنه
خبيث مفرت�س ن�شال وهو من عائلة الكلب .وميكن للثعلب �أن يتكيف ب�سهولة
مع �أي ظروف .والعديد من الثعالب هي حيوانات "تعي�ش يف الليل" لكن
بع�ض املخلوقات ،تنام يف الليل ،وتتغذى يف امل�ساء .وبالتايل ف�إن ذلك هو
الوقت املثايل من اليوم ل�صيد تلك احليوانات ،عندما تخرج لكي ت�أكل.
وهي حيوانات يكرث وجودها يف مناطق �شماخي ،بيل�سوفار ،بافا�شي.
والأرنب الربي البني هو �أرنب هائل ،يبلغ حجمه � 69 -55سم و يزن – 4
كيلو غرامات ،ويف حده الأعلى ي�صل �إىل  7كيلو غرامات .وي�سكن الأرنب
الربي يف املناطق املفتوحة املحيطة وبا�ستطاعته �أن يت�سلق مكان ًا ي�صل
ارتفاعه �إىل  3000مرت يف القوقاز ،وميكن ر�ؤيته يف املنحدرات ال�صخرية
فقط و لكن �أي�ضا يف الغابات.
5

وتن�شط الأرانب الربية عند �شروق ال�شم�س ويف الليل .وت�صبح يف قمة
ن�شاطها بعد منت�صف الليل ومع �ساعات الفجر الأوىل .ويتطلب هذا اللون
من ال�صيد ا�ستخدام مركبة جيب خا�ص لل�صيد مغطى مبفر�ش يحمل فيه
احليوان الذي مت ا�صطياده .ويكون يف اجليب م�صابيح �ضوئية كا�شفة
ت�ضيء ميني وي�سار اجليب ،ويرقب ال�صياد الهدف املتحرك ويطلق عليه
الر�صا�ص .لكن كل الأمر يعتمد على مهارة ال�صياد و�سرعته.
حيوان ال�شمواه والغزالن الربية القوقازية
تعي�ش ال�شمواه تقريب ًا يف كل مكان يف جبال القوقاز على ارتفاع ما بني
 1500 – 800مرت .وتعد مناطق اال�سماعيلي وكوبا �أف�ضل الأماكن ل�صيد
ال�شمواة يف �أذربيجان .يغادر ال�صيادون مع مر�شديهم املخيم الأ�سا�سي
على ظهر جواد لعدد � 3-2أيام ليقيموا خميم ًا م�ؤقت ًا ،وي�سريوا على الأقدام
من هناك .وقد تنزل املجموعة �إىل املخيم الأ�سا�سي ليوم واحد لال�سرتاحة
ثم ي�صعدون �إىل اجلبل مرة �أخرى.
طيور املاء (البط والأوز)
�أكرث الأقاليم جاذبية ل�صيد طيور املاء هي كيزيالغا�ش ،وزافار ،وحممود
�شاال ،ودلتا نهر كورا ،وبحرية �أغكول ،و�شريفان .ويبد�أ ال�صيد يف ال�صباح
وينتهي يف امل�ساء .وعند ال�صباح ميكن �صيد �أنواع خمتلفة من البط والأوز.
ويتم هذا اللون من ال�صيد بالقارب.
ال غرابة �أن يرى ال�صيادون يف اليوم � 150سرب ًا ،ومعدل اجمايل ح�صيلة

ال�صيد ما بني  35 – 33مع بع�ض الغنائم ت�صل �إىل  .40ويعترب �صيد الثور
حتدي ًا هائ ً
ال ،وهو واحد من �أهم الغنائم املطلوبة .ومع ذلك ،ف�إن الأخبار
الطيبة ت�أتي �أثناء عملية ال�صيد ،وميكن م�ساعدة ال�صيادين غري املدربني
ب�صيادين حمليني ومر�شدين لهم ،اعتماد ًا على اال�ستعداد البدين لكل
واحد منهم ،ويعتمد �ضمان ال�صيد الناجح على فهم دقيق لطبيعة �سلوك
احليوان وعاداته .وتعد لعبة احلياة الربية الأذربيجانية ،مثلها متام ًا مثل
�أي لعبة يف العامل ،فهي مرتبطة بعدد من التقنيات ذات العالقة باملوطن
الطبيعي ،والظروف املناخية ،وال�سلوك عند احليوان.
ومع ذلك ،ف�إن كل هدف يتطلب توجهات خا�صة – مثل املطاردة ،والقب�ض
على احليوان ،مب�ساعدة كالب ال�صيد �أو بالكمائن اخل�شبية �أو اخلداع
مثل االختباء وحتديد املكان واملطاردة.
وبعد امتام عملية ال�صيد ،ميكن لل�صيادين �أن يختاروا �أن يذهبوا
بفرائ�سهم ،التي هي �شهادات وتراخي�ص على كفاءتهم ومعهم الغنائم
من احليوانات التي ا�صطادوها ،فيتم تنظيفها ،و�سلقها باملاء ،ومتليحها
ومعاجلتها مبادة حافظة قبل �أخذها معهم.
لقد وهب اهلل �سبحانه وتعاىل هذه البقعة من العامل ثروات طبيعية هائلة،
ففيها اجلبال والأنهار واله�ضاب ،لتكون مرتع ًا �آمن ًا لأكرث من � 21ألف نوع ًا
من احليوانات ،فال عجب �أن تغدو �أذربيجان ،موقع ًا مثالي ًا ملمار�سة ريا�ضة
ال�صيد ب�أنواعه ،هذه الهواية التي ميزتها منذ �سنوات طويلة ،وكانت
ومازالت ريا�ضة كبار القوم.
يتوجب على ع�شاق ال�صيد احل�صول على الت�صاريح الالزمة والتي ميكن
�أن يقوم بها وكالء ال�سفر الذين يقومون بتنظيم مثل هذه الرحالت ،كما
يتطلب منهم على الأقل الإملام با�صول ال�صيد وقواعده من حيث اجادة
ا�ستخدام ا�سلحة ال�صيد املختلفة .علم ًا ب�أن رحالت ال�صيد حتتاج
�إىل ترتيبات م�سبقة مبدة كافية ،نظر ًا لكون ال�صيد يحتاج للكثري من
الت�صاريح من اجلهات املخت�صة ،وعادة ما تكون هذه الرحالت منظمة
ملجموعات معينة.
وعند التخطيط لرحلة �صيد الأ�سماك مث ً
ال يف �أذربيجان يجب �أو ًال
حتديد املوقع املنا�سب ،يف املجاري ال�سريعة والبحريات والأحوا�ض ذات
املياه الآ�سنة ،ولعل ال�سد الذي �أن�ش�أ على حو�ض ماء "منغاجيوير" �أكرث
الأماكن �شعبية لدى ال�صيادين ،ففي �أ�سفل هذه املنطقة الكثري من
الأع�شاب و�أ�شجار القرم ال�صغرية ،التي جتعل منها مكان ًا �صعب الو�صول
�أو املرور من خالله ،وبالتايل تتمكن الأ�سماك من االحتماء به ،وحتديد ًا
يف هذه املنطقة ميكن ا�صطياد كمية كبرية من الأ�سماك ال�ضخمة
واملميزة ،مثل �أ�سماك الكراكي والقرموط وال�ضروب ،التي ي�صل وزنها
�إىل  10كيلوغرامات� ،أما ال�صغرية منها ،فيرتاوح وزنها من � 2إىل 3
كيلوغرامات.
�أما بخ�صو�ص �صيد الطيور ،فيبدو ك�أنه �صورة من �صور الكوميديا ،لكونه
يعتمد على �صيد طيور املاء والبط ب�أنواعه ،ويكون بتوزيع جم�سمات للبط،
وتقليد �أ�صواتها جلذب الطيور الأ�صلية ،ويتمركز ال�صيادون يف الأماكن
املالئمة بني النباتات ال�ساحلية بالقرب من جتمعات البط خالل فرتة قبل
الفجر وامل�ساء مع بنادقهم ،البع�ض يقوم بقن�ص البط عن طريق مالحقتها
بزورق التجديف يف النهر ،ومو�سم �صيد طيور املاء �أواخر اخلريف يف كل
من "عزيزبكوف ،و�إمي�شلي ،و�صابر �آباد ،وقراداغ ،وبيفالخ ،وخيزي،
وجليل �آباد ،ونفط�شاال".
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الصــيـــد...
مغامرات مثيرة
مع الطيور و الحيوانات
�أذربيجان غنية بغاباتها ،وجبالها ،ومياهها اجلوفية ،فيما تتفاخر �أذربيجان مبا متلكه من
�إمكانات وما لديها من ظروف خا�صة بال�صيد الربي� ،إال �أن �ضمان جناح ال�صيد يكمن يف فهم
خ�صو�صية و�سلوك احليوانات ،وعاداتها من ناحية ،كما �أنه يعتمد على مهارة ال�صيادين
و�سرعتهم من ناحية �أخرى.
ومبجرد و�صولك �إىل مطار باكو الدويل ،تكون خطواتك التالية �إجراءات
اجلمارك البعيدة عن التعقيدات .ويف هذا الوقت من العام ،يجهز
امل�سافرون �أنف�سهم �إىل ترحيب ودي يف �أجواء �أذربيجانية هي الأكرث كرم ًا.
وما �أن ينطلقوا �إىل خارج املطار حتى ي�شعروا بدفء ال�شم�س ،و�أحيانا
تكون هناك �أمطار خفيفة ،و�ضباب يف �أوقات متفرقة .ويف �أيام �شهري
�أكتوبر نوفمرب تكون احلرارة بني  59-5فهرنهايت �أي حوايل  15-10درجة
مئوية ،وت�صل �إىل  23-15فهرنهايت �أي حوايل � 8 -إىل  5 -خالل الليل.
ومن املتعارف عليه �أن يكون وقت ال�صيد عند طلوع ال�شم�س ,حيث
يحتل ال�صيد مكان ًا مرموق ًا يف االقت�صاد والتاريخ و�أ�سلوب احلياة
االجتماعية الأذربيجانية .ويكون ال�صيد يف �شاحنة� ،أو �سري ًا على
الأقدام� ،أو على ظهر اخليل ،وبالقو�س والن�شاب� ،أو احلراب� ،أو رماح
ثالثية ال�شعب ،وحبال �أن�شوطه ،وكالب �صيد ,وي�ستمر ال�صيد ملدة بني
� 7 - 5أيام.
ويبد�أ ف�صل ال�صيد ابتداء من  10يونيو حتى  30نوفمرب .ويتم ال�صيد
�سري ًا على الأقدام مع خيار ال�صيد على ظهور اخليل يف بداية ال�صيد حتى
نهاية ف�صل ال�صيف وهو ال�صيد يف مكان واحد ،وال�صيد بامل�شي ،وال�صيد
مع الركوب بحث ًا عن الفري�سة ,كما يكون ال�صيد با�ستخدام مركبة عند
ال�ضرورة .وت�ستخدم املخيمات املوجودة بكرثة من �أجل جتنب اجلزء الأكرث
�صعوبة هو الركوب يف املناطق العالية ,وهي خميمات تقام على ارتفاع
 9000 – 8500قدم �أي حوايل  3000 – 2700مرت .ويف الغالب �أنك تر�صد
كبو�ش برية و�أنت يف املخيم املرتفع .ويتوفر يف البالد جمموعة كبرية من
املخيمات يتم االختيار فيما بينها من املخيمات الأ�سا�سية ،وهي يف العادة
بيوت خ�شبية مريحة بها �أ�سرة وحمامات تبعد م�سافة  5700قدم ًا �أو

 1900مرت ًا .املوظفون املتخ�ص�صون املهرة يف تلك املخيمات �سيوفرون
للزوار كافة �أ�سباب الراحة واال�ستجمام ،حتى لأولئك الهواة جد ًا .ولكون
�أذربيجان غنية بغاباتها وجبالها (القوقاز العظيم – وهي جزء من قمة
القوقاز الرئي�سي) ،تبدو قمة القوقاز ال�صغرية ،و�سل�سلة جبال تالي�ش مع
�سهل النكران ،واملياه اجلوفية ،وكل الظروف يف �أذربيجان مواتية لل�صيد
على مدار ال�سنة .مع الأخذ يف االعتبار رغبة الزائر .ف�إنه ميكن تنظيم
ال�صيد بال�ضرب �أو بالرمي عند االقرتاب من احليوان �إىل م�سافة  50مرت ًا.
وتعي�ش جميع احليوانات يف ظروف طبيعية حتميها القوانني احلكومية.
ثور داغ�ستان (ثور �شرقي)
تعترب �أذربيجان حمطة مثالية ل�صيد ثور داغ�ستان (ذي القرون املل�ساء يف
�شكل حلزوين) لأغرا�ض الريا�ضة والتجارة .وهنا ،ترى ال�صيادين املهرة
يف �أذربيجان يدركون �أن قرن الثور �أطول من قرن نف�س لثور يف الدول
املجاورة .على �سبيل املثال يكون طول قرن الثور الرو�سي حوايل 36 – 32
�سم ،لكن قرن الثور الأذربيجاين ي�صل �إىل � 112 – 85سم ،ويعترب �صيد
الثور خا�صة اال�سماعيلي ،وغوبا ،و�شيكا ،جائزة ممتازة يف �أذربيجان.
الدب القوقازي
يعترب الدب البني ال�شرق �أو�سطي �شائع ًا للغاية يف �أذربيجان .ويبلغ طول
جذعه من � )250 ( 200 – 130سم وي�صل وزنه �إىل  150 - 100كيلوغرام ًا.
وفرا�ؤه طويل ،وكثيف ،وخ�شن ،وهو يف العادة بلون واحد .ويجب مالحظة
�أن الدب قادر على ت�سلق الأ�شجار وميكنه ال�سباحة جيد ًا واال�ستحمام.
لكن عندما ينزل اجلليد يتحرك الدب ب�صعوبة .ويف �أذربيجان العديد من
املواقع ل�صيد الدببة ،لكن الأكرث �شهرة منها هي اال�سماعيلي ،وال�شيخ،
وجاباال ،وجوبا .ويكون �صيد الدب تقريب ًا يف �أي وقت وبن�سبة جناح
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ويف العام � 2003صادق الرئي�س الأذربيجاين �إلهام علييف على م�شروعني قوميني هما" :تطوير
اجتماعي-اقت�صادي من وجهة نظر البيئة" و"�إن�شاء وزيادة الغابات احلرجية" .وقد مت الت�أكيد
على �إن�شاء ثالثة م�شاريع للدولة يف العام املقبل وهي" :اال�ستعمال الر�شيد وتطوير روا�سب ال�صخر
الطبيعي يف منطقة �أب�شريون ".و "اال�ستعمال الر�شيد للمروج واملراعي يف ال�شتاء وال�صيف" و "تطوير
الأر�صاد اجلوية املائية يف �أذربيجان ".وقد مت ت�أ�سي�س حمميات طبيعية يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي
من �سل�سلة جبال القوقاز ،بهدف حماية الطبيعة ودرا�سة تنا�سل الكائنات النادرة ،والكائنات املعر�ضة
للخطر .ونتيجة لتلك الإجراءا ،فقد زادت احلكومة تلك املحميات الطبيعية من � 478ألف هكتار عام
� 2003إىل  876هكتار ًا حالي َا ،فيما يوجد حالي ًا يف �أذربيجان  6حدائق قومية 13 ،منتجع ًا 21 ،حممية
طبيعية ،وهي جميعها تغطي  %10.1من م�ساحة البالد.
ومبوجب مر�سوم �صادر عن رئي�س �أذربيجان مت ت�أ�سي�س �أعظم حديقة قومية يف جنوب القوقاز يف
�شاهداغ مب�ساحة � 115ألف ًا و  895هكتار ًا .وللت�أكيد على الدقة والكمال يف مراقبة الأجواء والكتل
اجلليدية ،مت اجراء درا�سة مف�صلة ومعمقة حول النباتات واحليوانات يف مناطق املرتفعات ب�أذربيجان،
ويف الوقت نف�سه ،ت�أ�س�س مركز علمي متكامل للأر�صاد اجلوية املائية ،فيما اقيمت على قمة جبل
�شاهداغ حمطتني جويتني تعمالن �آليا بال انقطاع عرب ا�ستخدام الطاقة البديلة.

حلول خا�صة

وقد �ساهم النمو ال�سريع يف جميع جماالت االقت�صاد والن�شاط الب�شري يف الت�أثري ال�سلبي على البيئة،
فيما تهتم �أذربيجان بايجاد احللول اخلا�صة بحماية البيئة واال�ستخدام الر�شيد للموارد الطبيعية.
ودعم ًا لأهداف حماية البيئة يف �أذربيجان ،متت امل�صادقة على عدد من القوانني الهامة والوثائق
القانونية والربامج احلكومية والتي تعترب جميعها على م�ستوى معايري القانون الأوروبي.
ويعترب حوايل  30يف املئة من املنطقة ال�ساحلية لبحر قزوين عر�ضة للتلوث كما يعترب �أكرث من ن�صف
الأنهار التي يتعدى طولها الـ  100كيلومرت ملوث ًا ،وجميع البحريات يف املناطق املنخف�ضة يف �أذربيجان
معر�ضة لتغيريات الأنظمة احلرارية والبيولوجية والكيمائية.

برامج مت�سارعة

ان عمليات التطوير والت�صنيع ال�سريع اجلارية فى منطقة القوقاز ،وت�أثرياتها على البيئة ،قد �أثار
العديد من الق�ضايا البيئية فى ال�سنوات الأخرية ،وخا�صة �أن �أذربيجيان تتمتع بت�سع مناطق مناخية
من �أ�صل �أحدى ع�شر منطقة فى العامل .فقد �أنعم اهلل على هذه الدولة بالتنوع الوا�سع للحياة النباتية
واحليوانية .كما تتمتع البالد برثاء املوارد الطبيعية .ويعد النفط والغاز املحور الرئي�سى لكافة جوانب
التطور فى �أذربيجان ،بالإ�ضافة �إىل عمليات الرتميم واحلفاظ على البيئة.
ويعترب خميم جاباال خطوة على طريق تطوير املواقع امل�ستدامة املنتظمة للتوا�صل بني ال�شباب ومنح

فر�صة كبرية لعلماء البيئة ،والأ�ساتذة واخلرباء ،وملمثلى الدول و�ص ّناع ال�سيا�سة ،للعمل مع ًا على و�ضع
�أ�ساليب �إزالة الأخطار امل�سببة للتدهور البيئى فى كافة �أرجاء العامل.
وكانت ليلى علييف نائب رئي�س م�ؤ�س�سة حيدر علييف اخلريية قد �أطلقت مبادرة "احلوار الدويل حول
العمل البيئي" بتاريخ  12يوليو لعام  2011يف باكو ،بهدف ح�شد طاقات وجهود ال�شباب من خمتلف
�أنحاء العامل من �أجل "�أر�ض واحدة ،وكوكب واحد" ،م�شرية �إىل تعزيز جهود الدعاية لتلك املبادرة عرب
اتفاقية التعاون التي مت توقيعها مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي فى � 21أكتوبر لعام  ،2011حل�شد
جهود ال�شباب فى قمة ريو  +20للتنمية امل�ستدامة.

املناخ

ويت�أثر املناخ يف �أذربيجان بالكتل الهوائية الباردة القطبية اال�سكندنافية واملعتدلة من �سيبرييا وال�ضغط
اجلوي املرتفع من و�سط �آ�سيا .وي�ؤثر امل�شهد الطبيعي املتنوع يف البالد على توزع الكتل الهوائية ،وحتمي
جبال القوقاز الكربى البالد من الت�أثريات املبا�شرة للكتل الباردة القادمة من ال�شمال ،الذي ي�ؤدي �إىل
ت�شكيل مناخ �شبه ا�ستوائي على معظم تالل و�سهول البالد .يف غ�ضون ذلك ،تتميز ال�سهول والتالل
بارتفاع معدالت اال�شعاع ال�شم�سي.

التنوع النباتي

تتنوع النباتات ب�شكل كبري يف �أذربيجان ،حيث مت ت�سجيل �أكرث من  4500نوع من النباتات العليا يف
البالد .ب�سبب املناخ الفريد من نوعه يف �أذربيجان ،ف�إن التنوع النباتي يف البالد �أكرث ثراء منه يف
غريها من جمهوريات جنوب القوقاز.

التنوع احليواين

هناك  106نوع ًا من الثدييات و  97نوع ًا من الأ�سماك و  363نوع ًا من الطيور و � 10أنواع من
الربمائيات و  52نوع ًا من الزواحف مت ت�سجيلها وت�صنيفها يف �أذربيجان� .إن رمز احلياة احليوانية
يف �أذربيجان هو ح�صان قرة باغ وهو ح�صان �سباق اجلبال وال�سهول والذي ال يوجد �إال يف �أذربيجان.

الأنهار والبحريات

ت�شكل الأنهار والبحريات اجلزء الرئي�سي من �شبكة املياه يف �أذربيجان ،حيث ت�شكلت يف �إطار زمني
جيولوجي طويل وتغريت ب�شكل ملحوظ طوال تلك الفرتة .ويت�ضح ذلك ب�شكل خا�ص من خالل �آثار
الأنهار القدمية التي يُعرث عليها يف جميع �أنحاء البالد .نظم املياه يف البالد تتغري با�ستمرار حتت ت�أثري
القوى الطبيعية والأن�شطة الب�شرية ال�صناعية .الأنهار اال�صطناعية (القنوات) والربك هي جزء من
�شبكة املياه يف �أذربيجان.
وهناك  8359نهر ًا ب�أطوال خمتلفة يف �أذربيجان .منها  8188نهر ًا �أق�صر من  25كم يف الطول .فقط
 24من الأنهار يزيد طوله عن  100كم.
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حماية البيئة في أذربيجان…

برامج حكومية مكثفة
تتميز منطقة القوقاز بالغنى والتنوع الطبيعي ،فهناك الأنهار اجلليدية والغابات وال�صحارى وال�سهول� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من
 7000نوع من الكائنات احلية التي تعي�ش بني البحر الأ�سود وبحر قزوين ،وقد �أدرج �صندوق النقد الدويل القوقاز �ضمن
� 200إقليم بيئي يف العامل ،من الناحية االيكولوجية .كما يعد القوقاز �أحد �أغني �أقاليم العامل بالكائنات احلية ،حيث انه
من �أهم " 34منطقة �ساخنة" يف العامل ،لكن اخلطر يتهدد هذا التنوع الطبيعي على خلفية القطع اجلائر للغابات.
ومثلما هو الأمر يف كل بلدان العامل ،تواجه �أذربيجان م�شاكل بيئية خمتلفة الأنواع ومنها احلفاظ على
التوازي البيئي يف الكون ،و�إدارة امل�صادر الرئي�سة ،وحماية املياه والهواء والأر�ض من التلوث ،وهي
م�شكلة كونيه .وخالل ال�سنوات ال�سبعة الأخرية ،نفذت �أذربيجان برامج حكومية وا�سعة النطاق ،متثلت
يف م�شاريع كبرية وبا�ستثمارات هائلة ،هدفت �إىل تطوير الو�ضع البيئي .وقد مت تنفيذ هذه العمليات يف
�أذربيجان لأول مرة منذ عهود خلت ،فيما بد�أت هذه امل�شاريع ت�ؤتي ثمارها.
ويف هذا الإطار توا�صل احلكومة الأذربيجانية جهودها من �أجل احلفاظ وحماية البيئة عرب العديد من
الربامج واخلطط التي من �ش�أنها تعزيز احلماية الطبيعية ،وكذلك التو�سع يف ان�شاء احلدائق وغر�س

الأ�شجار ،حيث مت خالل عام  ،2010زراعة  12مليون �شجرة فى كافة �أنحاء �أذربيجان� ،إ�ضافة �إىل
افتتاح الع�شرات من احلدائق واملتنزهات اجلديدة.
ومنذ ا�ستقالل �أذربيجان عام  1991اتخذت احلكومة الأذربيجانية تدابري جذرية للحفاظ على البيئة
يف �أذربيجان ،لكن برنامج احلماية الوطنية للبيئة حت�سن حق ًا بعد عام  2001مع ارتفاع ميزانية الدولة
ب�سبب زيادة الإيرادات اجلديدة .ويف غ�ضون �أربع �سنوات ت�ضاعفت املناطق املحمية وت�شكل الآن ثمانية
يف املئة من �أرا�ضي البالد .ومنذ عام � 2001أن�ش�أت احلكومة �سبعة حمميات كبرية وت�ضاعفت تقريب ًا
امليزانية املخ�ص�صة حلماية البيئة.
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تلك املنطقة بهواء عليل نقي ،وثقافة غنية ،ومناخ رائع (يف ال�شتاء
تنخف�ض درجة احلرارة �إىل  22 -20درجة مئوية حتت ال�صفر ،كما
�أنها ال تزيد على  20درجة يف �أم�سيات ال�صيف).
املنتجع ال�شتوي
وبهدف اال�ستفادة من تلك الظروف املناخية الطبيعية ،وامل�شاهد
اخلالبة ،قررت احلكومة الأذربيجانية �أن تطور جممع ًا �سياحي ًا حديث ًا
يتما�شى مع املعايري العاملية .وعلى م�سافة  3200- 1300مرت �أُقيم
منتجع �شاهداغ ال�شتوي ال�صيفي ،على �أن يفتح �أبوابه للجمهور يف
دي�سمرب  .2012وقد ُجهز املنتجع ال�ستقبال � 430سائح ًا يف �آن واحد،
و�سيوفر للزوار جممع ًا من فنادق فئة  5جنوم و  4جنوم.
وي�ضم املنتجع �أجنحة فاخرة �إ�ضافة �إىل اخلدمات ال�ضرورية مثل
املقاهي ،واملطاعم التي تنا�سب كل الأذواق ،وحمامات مياه طبيعية
وبرك �سباحة ،وقاعات اجتماعات ،ومدر�سة لتعليم التزلج وموقف
�سيارات �أر�ضي مريح .و�سينعم الزوار ملنتجع �شاهداغ ال�شتوي وال�صيفي
بجمال الإقليم ،وبالتزلج ،وبالإنزالق على  21حبل وم�سار تزلج ُ�صممت
مبهارة فائقة من �أجل املحرتفني واملبتدئني والأطفال مع ًا .و�سيكون
الأ�سا�س هو التزلج اجلليدي اجلبلي وريا�ضات �شتوية �أخرى .و�سيتم
تزويد املكان مبالعب تن�س ،وكرة قدم ،وكرة �سلة ،وبتجهيزات ريا�ضية
مغطاة ،حدائق مائية ،وم�سابح ،وجممعات ترفيهية ،وممرات للم�شي،
وممرات �أخرى للخيول ،وجتهيزات لت�سلق اجلبال .ويف املنتجع ،وبعيد ًا
عن زحام املدينة و�ضو�ضائها ،ميكن لل�سياح �أن ينغم�سوا يف عامل
املو�سيقى ،والت�سلية ،والهدوء ،فيما �سيوفر منتجع �شاهداغ لزائريه
راحة ال تُن�سى ،و�سيجد كل زائر منهم �شيئ ًا ما يثري ف�ضوله و�شغفه.
من �أجل ذلك ,ندعوك لأن تكون من �أوائل الزوار لهذا املنتجع الأحدث،
حتى ت�ستمتع بالهواء العليل املنع�ش عرب القمم ال�شاهقة ،جنب ًا �إىل
جنب مع كرم ال�ضيافة الذي ي�شتهر به ال�شعب الأذربيجاين.
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سياحة

وتعود الت�سمية �إىل �أن قمة اجلبل تكون دائم ًا مغطاة ب�سحب كثيفة،
وبالتايل فهي تُلهم امل�شاعر وحترك الأحا�سي�س .ولي�س من ال�صعب ت�سلق
تلك اجلبال ال�شاهقة ،حيث كان ال�صيادون الربيون يت�سلقونها.
وتُعد بازاردوزو قمة �شاخمة يف �سل�سلة القوقاز العظيمة .وهي مكان
رائد لتعلم ت�سلق اجلبال .وحتديد ًا ف�إنها متثل امتحان ًا ملتعلمي الت�سلق.
يوجد املنحدر الأمل�س يف اجلنوب وهو منا�سب للمت�سلقني املبتدئني،
و�إىل الأعلى يف ال�شمال يوجد حائط جليدي يتجه �إىل �أعلى ،فيما تعترب
القمة الأكرث �صعوبة يف الت�سلق.
جبل �شاهداغ
ً
يبلغ �إرتفاع جبل �شاهداغ  4243مرتا فوق م�ستوى �سطح البحر ،وهو
�أي�ض ًا من املعامل التي ال تُن�سى يف القوقاز .وميتاز بطبيعة متعددة
من الغابات واجلبال تغطيها كتل جليد القوقاز .وميتاز هذا اجلبل
بالأخاديد العميقة ،والوديان النادرة ،والبحريات ،وال�شالالت
العجيبة يف املنطقة العلوية ،واجلبال املتتابعة ،واملمرات �صعبة
املرا�س .وتخدم هذه الأر�ض وك�أنها رابط داخلي بني �أوروبا وال�شرق
الأو�سط .وبالتايل ف�إنه لي�س من املفاج�أة �أن جتمع يف هذه املنطقة
حديقة وطنية هي حديقة �شاهداغ الوطنية والتي متتد على م�ساحة
 1159كيلومرت ًا مربع ًا.
و ُيعد امل�شهد الطبيعي يف �شاهداغ واحد ًا من �أجمل امل�شاهد يف
�أذربيجان ،ف�سفوح اجلبال تغطيها �سجادة خ�ضراء خمملية – وميكن
للزائر �أن يجمع ب�سهولة َ�ضمة عطرة من جمموعة وا�سعة التنوع من
الورود املوجودة هناك مثل الزنبق اجلميل .ويف مناطق �أخرى توجد
حقول �ضخمة من اخل�شخا�ش القرمزي.
ويف �إقليم كو�سار تقع �شاهداغ وهي البوابة الأ�صلية للجمهورية .ومنذ
قدمي الأزمان كانت هذه الأر�ض حتتل موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا على طول
الطرق التجارية الرئي�سة يف الإقليم .كما �أن اهلل تعاىل قد �أنعم على
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و ُيعد �إقليم القوقاز من �ضمن قائمة ت�ضم  34نقطة �ساخنة للتنوع البيولوجي ،وهو

منطقة ذات �أهمية بيئية عظيمةـ وي�سكنها  6400نوع من �أعلى النباتات ،ومنها 1600

نبات متوطن يف الإقليم .وت�ضم احلياة الربية للإقليم الفهود ،والدببة البنية اللون،
والذئاب ،وثريان البا�سيون ،وحيوان املرال ،والن�سور الذهبية ،والغربان املقنعة.
عال من الإ�ستيطان ،واحليوانات والنباتات القدمية ،وهي تعك�س
ويف الإقليم م�ستوى ٍ
وجود الغابات التي عا�شت يف الع�صر اجلليدي .ويف املنطقة جمموعات عدة من النباتات
التي ت�شبه مثيالتها من نباتات �شرق �آ�سيا ،و جنوب �أوروبا ،وحتى يف �شمال �أمريكا.

وي�ستوطن يف الإقليم �أكرث من  70كائن ًا من مكونات الغابات .هذا وت�شمل بع�ض
املخلوقات القدمية من الفقاريات مثل �ضفدع البقدون�س القوقازي ،والعظاية اخلرافية
القوقازية ،وف�أر حقل الثلج ،ودجاج طهيوج الربي القوقازي ،وهي جميعها تقريب ًا من
جمموعات احليوانات امل�ستوطنة مثل �سحايل دراف�سكيا العبقرية .ويعد هذا امل�شهد

الطبيعي واحد ًا من الغابات املختلطة مع مناطق مهمة من الأرا�ضي ال�صخرية .ورغم
�أن الغابات تغطي كل ال�سفوح و�صو ًال �إىل م�ستوى �شبه اجلبال ال�شاهقة يف الغرب� ،إال
�أنها ال توجد البتة يف ال�شرق .ويظهر امل�ستوى الأدنى من املنحدرات اجلليدية من ارتفاع
 1800مرت �إىل �أكرث من  4000مرت من جهة ال�شرق �إىل الغرب.
ُيعد الرعي العمود الفقري لالقت�صاد يف جبال القوقاز ،ويرتكز يف املنطقة الغربية
املخ�ص�صة لرتبية الأغنام .ويعتمد الرعي على التنقل بني املنطقة الغربية ذات اجلبال
ال�شاهقة يف ال�صيف ومراعي الأغنام يف قرى الوادي خالل ال�شتاء.
و�أعلى قمة يف �سل�سلة جبال القوقاز هي بازاردوزو ويبلغ ارتفاعها  4466مرت ًا .وتعني
الكلمة يف التقاليد املحلية "ال�سوق" .وعلى �صعيد �آخر ،تعترب الزنغز واحدة من �أملع
الثقافات التي ت�سمى "كت�شدانغ" وهي تعني "جبل الرعب".

جبال القوقاز العظيمة

مشاهد رائعة تعانق عنان السماء
جبال القوقاز هي �سل�سلة جبلية تقع بني البحر الأ�سود وبحر قزوين على احلافة ال�شرقية اجلنوبية لأوروبا.وهي جبال
متتد بني �أوروبا و�آ�سيا ،وبني ال�شرق الأدنى وال�شرق الأو�سط و ُتبدي جبال القوقاز عطاياها الرثية .وهي جبال جاء ذكرها
يف امليثولوجيا الإغريقية الكال�سيكية ،ويف الإجنيل ،لأنها غنية بثقافتها القدمية .هذا ويجمع القوقازيون بني ت�شكيلة
وا�سعة من ال�شعوب واللغات ،على طول اجلبال يف م�شهد فريد من نوعه – وجتعل اجلبال ذلك الإقليم واحد َا من �أروع الأماكن
على وجه الب�سيطة .فجبال الإقليم ت�ستقطبك ب�سحرها اجلليدي العتيق ،والقمم ال�ساحرة ،التي ت�شقها الأنهار ،وممرات
�صعبة املرا�س� .أما �أنقى الهواء اجلبلي ،و�أحوال املناخ املريحة ،فهي جتعل الزائر يتمتع مب�شاهدة نباتات وحيوانات لن
تن�ساها يف حياتك ،والعديد من تلك النباتات واحليوانات هي من حقائق هذا الكون ،وهي ال توجد �إال يف القوقاز.

المحتويات

18

سعادة حمد بوعميم
شراكة تجارية قوية

06

32

جبال القوقاز العظيمة
تعانق عنان السماء

دولما ..
ورق الدوالي (العنب) المحشي

في العدد القادم

•
•
•
•

شاماخ ..سحر الطبيعة على طريق الحرير
غزارة األنهار في أذربيجان
بريق باكو الدافيء
الكباب الرائع
شتاء | | 5 | 2013 - 2012

12

الصيد...
مغامرات مثيرة

فريق العمل
جوهرة القوقاز
الرئـيــس
راشد النوري
الهيئة االستشارية
ديانا بيرسان ،ناهد باجريوف
املدير العام  -رئيس التحرير التنفيذي
دكتور /عبد الرحيم عبد الواحد
مدير العالقات اإلعالمية والنشر
غياث فوزي
املديــر املـالـــي
براتيما كوهلي بيشت

سعيد إبراهيم عبد الواحد

بروفيسور في األدب االجنليزي
رئيس فريق الترجمة

سكرتير التحرير
رائد بعلوشة
هـيـئــة التحريــر
ماهر ابراهيم ،يوسف وصوص ،جوليا بيريبلياك ،عبد الكرمي اجلمال،
دانيا سمور ،دينا حسن فرختو ،زينب عبد الرحيم
رئيس فريق الترجمة
بروفيسور  /سعيد إبراهيم عبد الواحد
القسم الفني
سعيد منصور
ماجد متيم ،فيصل كنجامد
صورة الغالف
إتبار جعفروف

مراكز التوزيع
أذربيجان ،اإلمـارات ،السعودية ،قطـر ،الكويت ،البحرين وسلطنة عُ مـان

بدعم من

النــاشــر
شبكــة شعــاع لألنبــاء

بناية الشيخ مكتوم ،شارع الضيافة
هاتف + 971 4 282 9119 :حتويلة602 :
فاكس+ 971 4 289 0477 :
ص.ب ،60787 :.دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
البريد اإللكترونيinfo@OurAzerbaijan.com :

اإلنتاج و التسويق واالعالنات

شتاء | | 4 | 2013 - 2012

�سعيد �إبراهيم عبد الواحد ،بروفي�سور يف الأدب الإجنليزي – كليتا
الآداب والرتبية – جامعة الأزهر – غزة ,لأكرث من 11عام ًا.
يحمل �صاحب ال�سرية خربة يف التدري�س :يف اجلامعة الإ�سالمية بغزة
وجامعة الأزهر بغزة.
وللربوفي�سور عبد الواحد خربة يف الإ�شراف الأكادميي ،حيث �أ�شراف
على ( )2طالب دكتوراه و ( )8طالب ماج�ستري ،كما �أنه عمل حمكم ًا
معتمد ًا يف ق�ضايا الأدب واللغة والرتجمة.
ويف جمال الرتجمة ،فقد عمل الربوفي�سور عبد الواحد مرتجم ًا حمرتفاً
(ترجم  7كتب) و(ترجم  8م�ؤمترات علمية وثقافية) ،كما يعمل حالي ًا
رئي�س فريق الرتجمة ملجموعة ميديا هب �إنرتنا�شيونال (دبي).
ح�صل الدكتور عبد الواحد على منح درا�سية وجوائز عديدة� ،أبرزها:
• منحة ما بعد الدكتوراه – جامعة دوك – كاروالينا ال�شمالية –
الواليات املتحدة.
• منحة الدكتوراه – جامعة دوكني – بن�سلفانيا – الواليات املتحدة.
ويف الوقت نف�سه ح�صل �صاحب ال�سرية على �شهادات تقدير وتكرمي منها
على �سبيل املثال ال احل�صر:
• �شهادة متيز من نقابة العاملني بجامعة الأزهر بغزة (2009م).
• �شهادة متيز يف الكتابة الإبداعية والرتجمة من منتدى الكتاب
العربي بالقاهرة (2008م).
• �شهادة متيز يف الرتجمة من اجلمعية الدولية للمرتجمني العرب
بقطر (2005م).
• �شهادة متيز يف الأداء الأكادميي من نقابة العاملني بجامعة الأزهر
بغزة (2004م).
• �شهادة الكتابة الإبداعية يف امل�سرح املدر�سي من وزير التعليم
بالبحرين (1982م).

عندما تستقبل العام الجديد...

عش لحظته
راشـد الـنــوري
الرئيس

يطل �إقليم القوقاز �شاخم ًا �إىل عنان ال�سماء ومتتد �أركانه بني �أوروبا و�آ�سيا ،وبني
ال�رشق الأدنى وال�رشق الأو�سط ،ويوفر لزواره ال�سحر واجلمال ،فالقوقاز غني بثقافته
القدمية ،التي جاء ذكرها يف ميثولوجيا الإغريق الكال�سيكية ،وذكرها الإجنيل �أي�ض ًا.
�إن �إلتقاء ت�شكيلة عري�ضة من اللغات وال�شعوب على طول امل�شهد اجلبلي
الفريد من نوعه يجعل من القوقاز واحد ًا من �أروع الأماكن لزيارتها.
فالقوقاز ي�سحرك بقبابه و�سراديبه اجلبلية العتيقة وقممه املهيبة التي
تتخللها الأنهار اجلبلية ،واملمرات �صعبة املرا�س.
نقاء ،وتلك الأحوال املناخية املريحة،
وي�ساهم ذلك الهواء اجلبلي الأكرث ً
يف �إ�ضفاء ال�سعادة على زوارها ،حيث الأ�صناف املتنوعة من النباتات
واحليوانات ،خا�صة و�أن العديد من تلك الكائنات نادرة الوجود على كوكبنا
هذا ،وهي توجد فقط يف القوقاز.
وعند االحتفال بالعام اجلديد ،ترى بع�ض الأقاليم تعلق �أعمالها يف 31
دي�سمرب و  1يناير ،ثم يعودون �إىل �أعمالهم كاملعتاد ،لكن لي�س يف القوقاز!
املحتفلون هنا ي�سعدون �أكرث من غريهم يف �أي مكان �آخر ،ويف �أذربيجان على
وجه اخل�صو�ص ،ي�أتي نهاية العام مبنا�سبتني لالحتفال :يوم ر�أ�س ال�سنة
امليالدية ،ويوم الت�ضامن العاملي مع �أذربيجان.
ولأننا يف الطبعة الأخرية من جملتنا «�أذربيجان… جوهرة القوقاز»
قبل انتهاء العام امليالدي  ،2012ومع حلول ف�صل ال�شتاء ال�ساحر ،تتوفر

الفعاليات ال�شتوية املختلفة والت�سهيالت التي تنظمها اجلهات املخت�صة
لرفاهية الزوار وامل�سافرين.
ويف ظل جهود حكومة �أذربيحان بتعزيز الأجواء واحلياة البيئية ،ف�إنها
تويل اهتمام ًا هائ ًال لتطوير ت�سهيالت �صناعة ال�سياحة .وقد بد�أت هذه
امل�شاريع البيئية ت�ؤتي �أُكلها ،وال�شاهد على ذلك وجود  6حدائق وطنية،
و 13منتجع ًا ترفيهي ًا ،و 21منتجع ًا طبيعي ًا تغطي  %10.1من م�ساحة البالد.
كما وتبذل العا�صمة باكو على وجه اخل�صو�ص جهود ًا فارقة يف تطوير
�صناعة ال�سياحة ،وخا�صة ال�سيارة املعلقة «التلفريك» التي مت تد�شينها
حديث ًا ،ومتزلج اجلليد رقم  2يف املجمع ال�سياحي ال�صيفي ال�شتوي يف
منطقة �شاهداغ يف غو�سار ،وحلبة التزلج يف �أذربيجان ،بينما ترى �شتاء
باكو له �سحر خا�ص ي�صعب على ال�سياح جتنبه وعدم اال�ستمتاع به.
ويعترب ف�صل ال�شتاء يف �أذربيجان وقت ًا للجمال ال�ساحر ،حيث ي�ضفي اجلليد
�أجواء خيالية على املكان ،لذلك ،ندعوك الكت�شاف �أ�سرار هذا اجلمال بحلول
عام  ،2013واال�ستمتاع مع ال�شعب القوقازي امل�ضياف ،لتكون �شاهد ًا على تطبيق
املثل الأذربيجاين القدمي القائل« :عندما ت�ستقبل العام اجلديد ،ع�ش حلظته».

شتاء | | 3 | 2013 - 2012

جـوهــرة القــوقــاز

جبال القوقاز العظيمة

شتاء | 2013 - 2012

ثروة من الطاقة

