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دورة تدريبية متخصصة لتوظفي «التطاحن»
بكعم من «تمكين» وبالتعاون مع شركة بيولر
تٱال��ځاً ٰ��ٗ ا٬تؽاٰٹ��ا ٬ص٭��٤ ٣ٻټ ٘اٰ٭��ة ٰؤٸ٭ة
ظات ١٨اءة ٘ا٬ځة٤ ،اٰت ل��ػ٨ة ا٬برػڀٳ ٬ٱّاذٳ
ا٬ط٤ځ�� ٣بإغـ��اٰ ٪حٱٻ٘��ة ٰ��ٳ ٰٻٔ١ٿ ٤ف��ٯ
ا٬ٱّرٵة ٬طڀٹ��ا ٬رٍٻغ ضٺغة تطغڀبځ��ة با٬تٙاٺٲ
ٰٗ ل��ػ٨ة بځٻ٬ػ ا٬مػ٨ة ا٬ػائطة ٺا٬ٱتصىىة ٠ٿ
تٻغڀط آڈت ا٬ٱىاٴٗ.
ٺتٯ إغـاٰ ٪ٻٔ١ځٳ برػڀٵځځٳ ٰٳ ٤فٯ ا٬ٱّرٵة
(٠اٌ٘ ٫باؾٰ ،رٱط ٘بطا٬ػذٱٳ) إ٬ٽ ٰ٥ػ لػ٨ة
بځٻ٬ػ ٠ٿ ـٻڀفػا ٬ٱطة أـبٻ٘ځٳ ٝ٬ػي ا٬تطغڀب
ا٬ٱتصى��ه ��٠ٿ (ضٺغة اّ٬ر��ٳ اڄٺ��٬ٽ Milling
 .)1 Technologyٺتأت��ٿ ٸعٶ ا٬صّ��ٻة ٠ٿ إِاغ
اـ��تػاتځحځة ا٬م��ػ٨ة ٰ��ٳ أج ٫ا٬تػ٨ځ��ؽ ٘٭ٽ غٗ٠
ٰف��تٻټ ٺتّٻڀػ ٰٹاغات ٺ٤طغات ا��٥٬ٻټ اٙ٬اٰ٭ة
٬طڀٹا.

ٺٰٳ ٸعا ا٬ٱٵّ٭ ،٣أ٨ط ٠ٹط اٙ٬باـٿ ٰطڀػ ا٬ٱٻاغض
ا٬بمػڀة ٺا٬مؤٺٲ اچضاغڀة بم��ػ٨ة ا٬ٱّاذٳ أٴٷ
«بٵ��اء ٘٭ٽ تٻجځٹ��ات اچضاغة ا٬تٵ١ځعڀة ٬٭م��ػ٨ة
ڀترت��ٯ ٘٭ځٵ��ا ت٥طڀٯ ٺـ��ائ ٫ا٬تطغڀ��ب ٺا٬تّٻڀػ
ا٬ٱٵاـ��بة ٬ترف��ځٳ ٤طغات ٺٰٹ��اغات ا٬ٱٻٔ١ځٳ
بحٱځٗ أ٤فاٮ ا٬م��ػ٨ة ٺإ٘طاضٸٯ ٬ت٭بځة ٰتّ٭بات
ٺاذتځاجات ا٬م��ػ٨ة ،اڄٰػ ا٬عپ ـځٙؽؼ ٺـځفا٘ط
ا٬حٱځٗ ٘٭ٽ أضاء ٺاجباتٹٯ ٺ ٣٠أ٘٭ٽ ا٬ٱٙاڀځػ».
ا٬حطڀػ با٬ع��٨ػ أٲ ٸعٶ ا٬طٺغة تٯ ض٘ٱٹا ٰٳ ٤ب٫
تٱ٩ځ��ٳ ٌٱ��ٳ (بػٴاٰ��ج ا٬تطغڀب ٺض٘��ٯ اڄجٻغ)
ذځ��ث ڀٻ٠ػ ٸ��عا ا٬بػٴاٰج ا٬ط٘ٯ ا٬ٱ��اضپ ٬تطغڀب
ا٬ٱٻٔ١ځ��ٳ ا٬برػڀٵځځ��ٳ ��٠ٿ ل��تٽ ا٬تصىىات،
ٺاٙ٬ٱ��٘ ٫٭��ٽ ترف��ځٳ ١٨اءاتٹٯ ٬ځر��٥٥ٻا أ٘٭ٽ
ٰٙاڀځػ اچٴتاجځة.

«بودي وركس» توسع خدماتها
لتشتل إصاح وستكرة الشاحنات الثقيلة
أ٘٭ٵت ٺغلة «بٻضپ ٺغ٨ؿ» ا٬تٿ أِ٭٥تٹا
لػ٨تٿ ا٬ؽڀاٴٿ ٬٭فځاغات ٺ٠ځػـت ٰٻتٻغؼ،
٘ٳ تٻـٙة ٤ائٱة شطٰاتٹا ٬تمٱ ٫تى٭ځد
ٺـٱ٩ػة ا٬م��اذٵات ا٬ث٥ځ٭ة .ٺ٤ط ا٠تترت
ٺغلة «بٻضپ ٺغ٨ؿ» ٠ػ٘ٹا اڄٺ٠ ٪ٿ ٘اٮ
 2015ٺذ��٥٥ت ٰٵع ظ ٧٬ا٬رځ��ٳ ٴحاذات
باٸػة ،ٺٸٻ ٰا ـاٸٯ ٠ٿ تٻـٙة شطٰاتٹا
٬تمٱ ٫ا٬ماذٵات ا٬ث٥ځ٭ة.
ٺتُٙتب��ػ ٺغل��ة «ب��ٻضپ ٺغ��٨ؿ» ٸ��ٿ
اڄٺ٬ٽ ٰٳ ذځ��ث ا٬ٵٻٖ ٺا٬رحٯ ٠ٿ ٰٱ٭٩ة
ا٬برػڀ��ٳ ،ذځ��ث ڀت��ٯ ا٥٬ځاٮ ٠ځٹ��ا بأ٘٭ٽ
ٰٙاڀځ��ػ ا٬تٙطڀ ٫ٺا٬تى٭ځ��د باچٌا٠ة إ٬ٽ
ت٥طڀٯ شطٰات ظات جٻضة ٘ا٬ځة ٰٗ ٰػا٘اة
تف��٭ځٯ ا٬ف��ځاغة ٬٭ٱا ٧��٬بٻ٤ت ٤ځاـ��ٿ،
ٺظٰ ٧٬ٳ أج ٫إغٌ��اء اٙ٬ٱډء ٺش٭ ٣ضائػة
ٰٳ ا٬ث٥ة ٺاڈذتػاٮ بځٳ ا٬م��ػ٨ة ٺا٬ؽبٻٲ
ٺٸ��ٻ ٰ��ا ا٘ت��اضت ل��ػ٨ة ب��ٻضپ ٺغ٨ؿ
ت٥طڀٱٷ ٩٬ا٠ة ؼبائٵٹا.
ٺتٹط« ٞبٻضپ ٺغ��٨ؿ» ٰٳ شډ ٪إِډ٢
شطٰاتٹ��ا ا٬حطڀ��طة إ��٬ٽ اـ��تّ٥اب ٠ئة
جطڀطة ٰٳ ا٬ؽبائٳ بت٥طڀٯ شطٰات ٰصت٭١ة
تتٍٱٳ إ٘��اضة ٸځ٩٭ة ٰصت٭ ٟا٬م��اذٵات
ٺا٬ٱػ٨ب��ات ا٬ث٥ځ٭��ة ٰٵٹا ٴا��٤ډت ا٬ٻ٤ٻض
ٺا٬ٱځ��اٶ ،ٺل��اذٵات ا٬م�� ،ُ١ٺوٵاضڀ��٣
ا٬تبػڀ��ط ٺٜځػٸا ٰٳ ا٬ٱػ٨ب��ات ٺظٰ ٧٬ٳ
شډ ٪أذطث ا٬ٱٙطات ٺا٬ت٥ٵځات ا٬تٿ تتؽٺض
بٹا ا٬ٻغلة.
تتٱځ��ؽ ٺغل��ة ب��ٻضپ ٺٺغ٨ؿ ٘��ٳ ٜځػٸا
ٰٳ ش��ډ ٪ت٥طڀٱٹا ٬ٱٵتح��ات ظات ٌٱاٲ
ٺج��ٻضة ٘ا٬ځة٨ ،ٱ��ا أٴٹا تٙط ب��أٲ ت٩ٻٲ

آشػ ٬ٱف��اتٹا ٸٿ اڄ ٫ٍ٠ٺظٰ ٧٬ٳ شډ٪
ٰٵٹحٹ��ا ا٬ٱٙتٱ��ط ٘٭ٽ آڈتٹ��ا ا٬ٱتّٻغة
ٺأ٤ف��اٮ اّ٬ډء ا١٬ػڀطة ٰ��ٳ ٴٻ٘ٹا ،إظ إٲ
ا٬ٻغل��ة وٱٱت ِػ٘ ٢ٱ٭ٹ��ا ٬تٻ٠ځػ أ٨بػ
٤طغ ٰ��ٳ ا٬ػاذة ٙ٬ٱډئٹ��ا ٨ا٠ة ٰٳ شډ٪
إجػاءات ـ٭فة ٺـٹ٭ة ٬تر٥ځ ٣أ٤ىٽ ٤طغ

ٰٳ ا٬ځفػ.
ٺبٹعٶ ا٬ٱٵاـ��بة��٤ ،ا ٪ا��ٍٙ٬ٻ ا٬ٱٵتطب
٬ٻغل��ة «ب��ٻضپ ٺغ��٨ؿ» غال��ط ذاٰ��ط
ا٬ؽڀاٴ��ٿ« :ٴر��ٳ ـ��ٙطاء ٬٭ٝاڀة ٬تٻـ��ٙة
شطٰاتٵا ا٬ٱ٥طٰة ��٠ٿ بٻضپ ٺغ٨ؿ ٺظ٧٬
بٙط ا٬ٵحاخ ا٬عپ ذ٥٥تٷ ا٬ٻغلة ٠ٿ اڄ٘ٻاٮ

ا٬ثډث��ة ا٬ٱاٌځ��ة ��٠ٿ تى٭ځ��د ٺتٙطڀ��٫
ا٬ٱػ٨بات ا٬ص١ځ١ة .ٺ٥٬ط وٱٱت ا٬صطٰات
ا٬حطڀ��طة ٬صطٰة ٤ا٘طة ٘ٱ��ډء أ٨بػ ٺظ٧٬
٘ب��ػ اـ��تصطاٮ أذ��طث ا٬ٱ��ٙطات ٬تىٵځٗ
ٺتى٭ځ��د ٺتٙطڀٰ ٫صت٭ ٟأٴ��ٻاٖ ا٬ٱػ٨بات
ا٬ث٥ځ٭ة».

ٺتاب��ٗ« :باچٌا٠ة إ٬ٽ ا٬ت٥ٵځ��ات ا٬رطڀثة،
٠إٲ ا٬ٻغلة تٍٯ ٠ٵځځٳ ٺ١٨ٻئځٳ ٸط٠ٹٯ
ٸٻ ت٥طڀٯ أ ٫ٍ٠ا٬ٵتائ��ج ٙ٬ٱډئٵا ا٩٬ػاٮ.
ٴر��ٳ ٰترٱف��ٻٲ ج��طاً چِ��ډ ٢شطٰاتٵا
ا٬حطڀ��طة ٺٴتٻٰ ٗ��٤ؽڀطًا ٰ��ٳ ا٬ط٘ٯ ٰٳ
٘ٱډئٵا ا٩٬ػاٮ».

شفروليه بولت  EVالكهربائية
رحلة طويلة تتخطى الحدود و ُتغ ِير نظرة التاضي
غـّصت ـځاغة ل١ػٺ٬ځٷ بٻ٬ت  2019 EVا٩٬ٹػبائځة
ٰ٩اٴتٹا ا٬ٱٱځ��ؽة ٠ٿ وطاغة ا٬ف��ځاغات ا٩٬ٹػبائځة
ٌٱ��ٳ ٠ئتٹا بٙطٰا أٔٹػت إٰ٩اٴځ��ات ٰت١ٻ٤ة ٺأضا ًء
٘ا٬ځاً ٰ��ٗ ٤طغتٹا ٘٭ٽ ٰ ّٗ٤ف��ا٠ة تتح��اٺؼ ا500�٬
٨ځ٭ٻٰتػ بٙٱ٭ځة لرٳ ٺاذطة .ٺ٠ٿ إِاغ ٙ٠ا٬ځة غذ٭ة
ا٬ف��ځاغات ا٩٬ٹػبائځة  )EVRT) 2018ا٬تٿ اشتتٱت
ٰؤشػاً ٺاـ��تٝػ٤ت تف��ٙة أڀاٮ اٴّډ٤اً ٰٳ اٙ٬اوٱة
اچٰاغاتځ��ة أبٻٔبٿ بتاغڀس  18ڀٵاڀػ ،ٴحرت ا٬ف��ځاغة
ٺبم��ٰ ٫٩عٸ��٠ ٫ٿ  ّٗ٤أ٨ثػ ٰ��ٳ ٨ 1750ځ٭ٻٰتػاً
شډ ٪غذ٭ة ِٻڀ٭ة تص ّ٭٭تٹا ٰرّات تٻ٠ ٟ٤ٿ ٰ ٫٨ٳ
ا١٬حځػة ٺغأؾ ا٬صځٱة ٺوُراغ ٺٰف��٘ ُ٥بػ ا٬رطٺض
اُٙ٬ٱاٴځ��ة ٤ب ٫أٲ تى�� ٫إ٬ٽ ٰرّتٹ��ا ا٬ٵٹائځة ٠ٿ
ضبٿ .ٺ٠ٿ ٸعٶ ا٬ٱٵاـ��بة٤ ،ا٬ت ٰٻ٬ٿ بځ ،٧ا٬ػئځؿ
ا٬تٵ١ځعپ ٬٭تفٻڀ٠ ٣ٿ ل��ػ٨ة جٵػاٰ ٪ٻتٻغؼ ا٬مػ٢
اڄٺـ��ُ٥٬« :ط ل��٩٭ت غذ٭ة ا٬ف��ځاغات ا٩٬ٹػبائځة
٠ٿ ا٬مػ ٢اڄٺـ��ُ ٙ٬اٮ ٰ 2018ٵاـ��بة ٰثا٬ځة ٬ٵا
ڈشتب��اغ إٰ٩اٴ��ات ل��١ػٺ٬ځٷ بٻ��٬ت  EVا٩٬ٹػبائځة
٠ٿ ٔػٺ٤ ٞځ��اضة ٺاٙ٤ځة ٠ٿ ا٬ٱٵّ��٥ة .ٺ٤ط أِ٭٥ت
«بٻ٬ت» ٤طغاتٹا ا٬ٱعٸ٭ة شډ ٪ٸعا اڈشتباغ ا٬ر٥ځ٥ٿ
ٺا٬ىٙب ٬ت٥طٮ أضا ًء ٰت١ٻ٤اً ٘٭ٽ اّ٬ػڀ ٣ٺتثبت أٴٹا
اڄ٘ ٫��ٍ٠٭ٽ اچِډ٠ ٢ٿ ٠ئة ا٬ف��ځاغات ا٩٬ٹػبائځة
ِٻڀ٭ة ا٬ٱطټً ٍ٠ ،
ډ ٘ٳ تٻ٠ػٸا بفٙػ ٰ٥ٙٻ .٪ٺٴرٳ
٠صٻغٺٲ جطاً ٩٬ٻٴٵا ا٬م��ػڀ ٧ا٬ػـٱٿ ٬ٹعٶ اٙ١٬ا٬ځة
ا٬تٿ ّٜت ٰف��ا٠ة ٨ 1750ځ٭ٻٰتػاً ،ٺـٵٻاوٙ٬ ٫ب
ضٺغ غئځ��ؿ ٬ډغت��٥اء بٱف��ت٥ب ٫ا٬تٵ��٠ ٫٥ٿ ٰٵّ٥ة
ا٬مػ ٢اڄٺـُ ٰٳ شډ ٪ا٬ٱفاٸٱة ٠ٿ تفػڀٗ ٺتځػة
ا٘تٱاض ا٬فځاغات ا٩٬ٹػبائځة ٨ٻـځ٭ة ٴٰ ٫٥ٻثٻ٤ة».
ٺلٱ٭ت ا٬حٻ٬ة اڄٺ٬ٽ ٰٳ ا٬ػذ٭ة ا٥٬ځاضة إ٬ٽ ٰطڀٵة
ؼاڀط ،ذځث ٴحرت ل١ػٺ٬ځٷ بٻ٬ت  EVا٩٬ٹػبائځة ٠ٿ

أثبتت قكرتها المائقة
بقطعها أكثر من
 1750كيلومترً خال
رحلتها المذهلة من
اإمارات إلى ُعمان
ذهابً وإيابً

 ّٗ٤ا٬ٱف��ا٠ة باڈ٘تٱاض ٘٭ٽ بّاغڀة ٜځػ ٰم��رٻٴة
ا٩٬اٰ�� .٫ٺب��ٙط اـ��تػاذة ـ��ػڀٙة چ٘��اضة ل��رٵٹا
با٩٬اٰ ،٫أوبرت ا٬فځاغة ٘٭ٽ أتٯ اڈـتٙطاض چ٨ٱا٪
غذ٭تٹ��ا باتح��اٶ وُر��اغ ٠ٿ ـ��٭ّٵة ُ٘ٱ��اٲ ٤اِٙة
ٰفا٠ة ٨ 400ځ٭ٻٰتػ ت٥ػڀباً.
ٺشډ ٪ٸ��عٶ ا٬ػذ٭��ة ،تٙاٰ٭ت ا٬ف��ځاغة ب��١٩اءة ٰٗ
ٰصت٭��ٔ ٟػٺ ٞا٥٬ځ��اضة ضاش ٫ا٬ٱطٲ ٺ٘٭��ٽ اّ٬ػ٢
ا٬ف��ػڀٙة اّ٬ٻڀ٭ة ،ٺأثبتت أٲ ٩٠ػة «ا٥٬٭ٰ ٣ٳ ٤ىػ
ٰطټ ا٥٬ځاضة» ا٬عپ ڈؼٮ ا٬فځاغات ا٩٬ٹػبائځة ـاب٥اً
أوب��د ٌػب��اً ٰٳ ا٬ٱاٌ��ٿ ،ذځث تٱ٩ٵ��ت ٰٳ ّٗ٤
ٰف��ا٠ة ا٬ػذ٭ة ا٬تٿ اـ��تٱػت ڄ٨ثػ ٰٳ أغبٗ ـا٘ات
ضٺٲ ٴ��١اظ ل��رٳ ا٬بّاغڀ��ة ،ب ٫ٺاٴتٹ��ت ٰٳ ٸعٶ
لرٳ إٌا٠ٿ ٬ٱٻاو٭ة ا٥٬ځاضة.
ا٬حٻ٬ة ٰٗ ب٥اء
ٍ
ٺبٙط إ٘اضة ل��رٵٹا ٠ٿ وراغ٨ ،اٴت «بٻ٬ت» جاٸؽة

ٰػة أشػټ ٬تحاٺؼ ا٬ترطپ ا٬تا٬ٿ ،ٺٸٻ ا٥٬ځاضة ٬ٱفا٠ة
٨ 200ځ٭ٻٰتػ إ٬ٽ اٙ٬اوٱة اٙ٬ٱاٴځة ٰف�� .ُ٥ٺ٨ٱا
٨اٲ ٰتٻٙ٤اً ،تٯ  ّٗ٤ٸعٶ ا٬ٱف��ا٠ة ٰٗ ب٥اء ٰتف��ٗ
٨بځػ ٠ٿ ل��رٳ ا٬بّاغڀ��ة ٬ٱٻاو٭ة ا٥٬ځ��اضة ب٫ٍ١
بّاغڀتٹا ا٬ٱت١ٻ٤ة ب٥طغة ٨ 60ځ٭ٻٺاَ ٠ٿ ا٬ف��ا٘ة،
ٺا٬تٿ تٙتبػ اڄ٤ٻټ ٘٭ٽ اچِډٌ ٢ٱٳ ٠ئتٹا.
ٺ٘��٥ب إ٘��اضة ل��رٵٹا ٰح��طضاً ،اٴّ٭٥ت ل��١ػٺ٬ځٷ
«بٻ٬ت» ٠ٿ غذ٭ة اٙ٬ٻضة إ٬ٽ ضٺ٬ة اچٰاغات ٘٭ٽ ِٻ٪
اّ٬ػ ٢ا٬ف��اذ٭ځة ا٬ٱعٸ٭ة ا٬تٿ تػبُ ٰف ُ٥بإٰاغة
ا١٬حځػة٠ ٰٗ ،تػة تٻ٤ ٟ٤ىځػ ٠ٿ وُراغ .ٺ٠ٿ ٴٹاڀة
ٸ��عٶ ا٬حٻ٬ة ا٬تٿ اٰتطت ڄ٨ثػ ٨ 350ځ٭ٻٰتػاً ،أ٨طت
ل��١ػٺ٬ځٷ بٻ��٬ت ا٩٬ٹػبائځة ٰٳ جطڀط أٴٹا ـ��ځاغة
ٰٻثٻ٤ة ٺ٘ٱ٭ځة ٺڀٱ٩ٵٹا ا٬ف١ػ ٬ٱفا٠ات ِٻڀ٭ة ٰٳ
ضٺ٬ة إ٬ٽ أشػټ ،تٱاٰاً ٰث ٫ا٬ف��ځاغات ا٬ت٥٭ځطڀة ا٬تٿ

تٙٱ�� ٫با٬بٵؽڀٳ ،ٺ٩٬ٳ ب��طٺٲ أپ اٴبٙاثات ٨ػبٻٴځة
تٍػ با٬بځئة.
ٺٰٗ إ٘اضة ل��رٵٹا ٬٭ٱػة اڄشځػة ٠ٿ ا١٬حځػةٍٰ ،ت
ل١ػٺ٬ځٷ بٻ٬ت  EVا٩٬ٹػبائځة ٴرٻ ٰرّتٹا ا٬ٵٹائځة
٠ٿ «ٰطڀٵة ضبٿ ٬ډـ��تطاٰة» ٘ب��ػ غأؾ ا٬صځٱة ٺأٮ
ا٥٬ځٻڀٳ ٺ٘حٱاٲ ٺا٬م��اغ٤ة٤ ،اِٙة ٰف��ا٠ة ِٻڀ٭ة
٬ځ��ؿ ٰٳ ا٬ف��ٹ٘ ٫٭ٽ أپ ـ��ائ ٣أٲ ڀّٙ٥ٹا ضٙ٠ة
ٺاذطة ٠ٿ ذا٬ة ا٥٬ځاضة ا٬ځٻٰځة.
ٺٸ٩عا ،أثبتت ل��١ػٺ٬ځٷ بٻ٬ت  EVا٩٬ٹػبائځة ،بٙط
أٲ ّٙ٤ت ٰف��ا٠ة تؽڀ��ط ٘٭��ٽ ٨ 1750ځ٭ٻٰتػ ٘٭ٽ
ٰطټ تف��ٙة أڀاٮ٤ ،طغتٹا ا١٬ائ��٥ة ٘٭ٽ ا٬ت٩ځ ٟا٬تاٮ
ٰٗ ٰصت٭ٔ ٟػٺ ٞا٥٬ځاضة ا٬ځٻٰځة٨ ،ٱا أٔٹػت ٤طغة
بّاغڀتٹ��ا ٘٭��ٽ اـ��تٱػاغ ا٥٬ځاضة ڄ٨ثػ ٰٳ ٰف��ا٠ة
٨ 500ځ٭ٻٰتػ ضٺٲ ا٬راجة چ٘اضة ا٬مرٳ٬ ،تٍٗ ذطاً
٬٭ٵٕػة ا٬ف��٭بځة ا٬ت��ٿ ڈؼٰت ا٬ف��ځاغات ا٩٬ٹػبائځة
��٠ٿ ا٬ٱاٌٿ ٠ځٱا ڀتٙ٭ ٣ب٥ىػ ٰطټ ا٥٬ځاضة ،ٺ٬تثبت
أٴٹا ٺـ��ځ٭ة تٵٰ ٫٥ٻثٻ٤ة ٺ٤اضغة ٘٭ٽ ٰ ّٗ٤فا٠ات
ِٻڀ٭ة ضٺٲ ٴ١اض لرٳ ا٬بّاغڀة.

