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شركات ناشئة ناجحة
تبرز مؤخراً في فيينا شركات ناشئة يقودها رياديون شباب، 

يسعون إلى تحقيق تحقيق أحالمهم وطموحاتهم. ومن الشركات 

التي تميّزت في الفترة األخيرة في مجال تصدير الطعام المحّلي، 

شركة “بْلُون” BLÜN التي تأسست عام 2016، والتي كان لنا فرصة 

زيارتها واكتشاف فيها تقنية “األكوابونيك”، وهي عملية تدمج 

تقنيات تربية األسماك في أحواض مائية مع زراعة المحاصيل 

في نفس المياه لجني ثمارها. إن “األكوابونيك” هي مزيج من حلقة 

مغلقة تجمع بين إنتاج األسماك ونظام زراعة النباتات في الماء، 

مثل الخضراوات واألعشاب. يعني ذلك، في مفهوم الزراعة، أن 

المياه العادمة الناتجة عن تربية األسماك يتم استخدامها فوراً 

لتخصيب الخضراوات، أي يتم دمج تربية األسماك والخضراوات 

معاً. هذا وتقوم الشركة بإنتاج وتصدير الباذنجان، الخيار، الطماطم 

من نوع “سان مارزانوا” والفلفل. هذا ويمكن لزوار الشركة شراء 

منتجات عضوية يتم إنتاجها دون إضافة أي مواد حافظة.

حرفية متقنة
تُعرف مدينة “فيينا” بالمواهب االستثنائية والمتنّوعة والحرفية 

العالية في مختلف المجاالت، أبرزها الحلويات. ومن أبرز 

 Bluhendes Konfekt ما لفتنا خالل زيارتنا األخيرة، متجر

المقصود عالمياً والمختص بتغليف األزهار الرقيقة بالسكر 

وحفظها بعناية لتذوقها واالستمتاع بطعمها. ومن أبرز 

االبتكارات، أزهار البنفسج المغطسة بالحلوى على مدار 

السنة، ويفضل أن يكون ذلك في مجموعة األواني الفخارية 

“فينير بلوتينديكور” التي تقوم بإعدادها خزفيات “أوجارتن”. 

وتشكل الورود وأزهار كل من نباتات الكرز، الميوسوتيس والقطيفة 

بعض المكونات التي استخدمها “مايكل ديفالد” في “بلوهينديز 

كونفيكت”. تشتمل المجموعات على تشكيلة واسعة منها: “سند مي 

روزز”، “سبايسي فالور”، “فلور دي لوكس” و“فيلدي فروخيته” وهي 

تحتوي على مكونات غير مألوفة مثل نبتة “الروتا” و“األوريجانو”.

من جهة أخرى، ال يمكن زيارة “فيينا” دون االطالع على 

أبرز االبتكارات في عالم الزجاج والثريات، الذي يعتبر فّناً 

بحّد ذاته. كان لنا زيارة لـ“لوبمير”،، الشركة المخضرمة 

في ابتكار الثريات االستثنائية.  مصممو زجاج “لوبمير” 

هم رسامون، مهندسون معماريون، ومصممون. 

في عام 1883 قامت “لوبمير وتوماس أديسون” بصناعة أول ثرّيا 

كريستالية كهربائية لقصر “هوفبورغ فيينا”، ما تسبب بإثارة 

ضجة كبيرة وقتها. في عام 1962، أصبحت ثرّيا “ستاربورست”، 

التي تم تصميمها ألوبرا “متروبوليتان” في نيويورك، واحدة من 

أشهر الثريات في التاريخ، وكان تجهيز المساجد الكبيرة في مكة 

288

Foam-Main(335)-18.indd   288Foam-Main(335)-18.indd   288 10/5/22   5:37 PM10/5/22   5:37 PM

والمدينة من أهم األحداث في عام 1970. في اآلونة اآلخيرة بدأت 

الشركة بإنارة الفنادق والمطاعم، مثل “وولسيلي” في لندن. هذا وتزداد 

شعبية الثريات في المنازل الخاصة في النمسا كما تزداد أهمية أعمال 

الترميم. وفي ربيع عام 2013، وقعت شركة “لوبمير” عقداً أساسياً لترميم 

عشرين ثريا كريستالية تاريخية في قصر “ليختنشتاين” في فيينا. 

ال يبيع متجر “لوبمير” في حي كارنتنر شتراسه في مدينة فيينا 

التاريخية منتجاته الخاصة فقط، بل يوفر أيضاً مجموعة مختارة من 

العناصر األخرى المصنوعة بدقة، بما في ذلك عالمات “ميسين”، 

“نيمفينبور”، “روزينتهال” و“أوغارتين” المختصة بالبورسالن، وعالمات 

“كريستوفلي”، “روب آند بيركينغ”، ومصنع “فينير زيلبر” لألواني 

الفضية، وإكسسوارات غرف المعيشة من العالمة التجارية األمريكية، 

“باسيفيك كونيكشينز”، باإلضافة إلى أغطية الطاوالت التي تُصنع 

حسب الطلب. وتعتمد الشركة على اختيارات العالمات التجارية على 

مستوى الجودة العالية ومدى مساواتها لجودة منتجاتها الخاصة 
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