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Mena Projects

Bedaya SME مجلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال

من جديد: دبي تعقد القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي 2016 
تهدف القمة العالمية لالقتصاد اإلسالمي المنعقدة في دبي أكتوبر المقبل، إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة لالقتصاد اإلسالمي وتأكيد 

دورها في جذب االستثمارات العالمية وتحقيق تنمية مستدامة. كما تسعى إلى تقديم منصة متكاملة لصناع القرار والمختصين 
لمناقشة أهم القضايا والتوجهات الحالية لقطاع االقتصاد اإلسالمي في المنطقة والعالم.

أوبرا دبي: 
تعزز المالمح العالمية لإلمارة 

المصممون المشاركون
في فاشن فورورد 

حصة مهمة من مناقصات اكسبو 
للشركات الصغيرة والمتوسطة

مان:
تصاميم جديدة لمركبات اقتصادية 

50 ألف نحلة تنضم إلى فريق عمل فندق 
ذا بالمورال

لن يضطر عشاق األوبرا وفنونها للرحيل بعيدًا عن دبي، بعد 
أن صار للمدينة دارًا لألوبرا، وهي تضع اليوم اللمسات األخيرة، 

لتكون جاهزة كليًا الستقبال عرضها األول نهاية أغسطس، 
وهو ما يعزز مكانة اإلمارة العالمية، كمدينة تجمع بين األعمال 

والفنون الرفيعة.

يستعد »فاشن فورورد دبي«، الحدث األبرز في صناعة 
األزياء والموضة في الشرق األوسط، لتنظيم دورته الثامنة 

بمشاركة نخبة من أشهر مصممي األزياء الراقية واألزياء 
الجاهزة المقيمين في دول الشرق األوسط أو المنحدرين 

منها، ممن سيقدمون أحدث إبداعاتهم في عالم 
الموضة واألزياء خالل عروض ربيع/صيف 2017 في الفترة 

من 20 ولغاية 23 أكتوبر 2016.

خصص »إكسبو 2020 دبي« نسبة 20 % من إجمالي قيمة 
اإلنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، لقطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة من داخل الدولة وخارجها بعقود تتجاوز 
قيمتها 5 مليارات درهم.

تتخذ شركة مان للشاحنات والحافالت الشرق األوسط، العديد 
من الخطوات لتعزيز برنامجها الخاص بتطوير المحركات 

لمجموعة مركبات العام 2017، وذلك لضمان تحسين معدل 
استهالك الوقود، إلى جانب تعزيز األداء وديناميكية القيادة 

والحفاظ على مستوى الموثوقية العالي المعهود لمركباتها. 

انضمت خلية نحل خاصة على سطح فندق »ذا بالمورال« في 
مدينة أدنبرة، تضم أكثر من 50 ألف نحلة عسل إلى فريق 

عمل الفندق، وأوضح الفندق أن العسل المقدم لضيوفه 
يأتي من هذه الخلية، ويمتاز بالجودة الفاخرة والمزايا 

الصحية الفريدة، بفضل البيئة الطبيعية النادرة التي تحيط 
بالفندق.


