
49النشرة اإللكترونية الشهرية

ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe..رؤيتنا

العدد
52

5582 حافلة مدرسية ملواصالت امارات نقلت 230 ألف طالب 
وطالبة � أول أيام العام الدراسي اجلديد 2018/2017 

ط�ان امارات ُتكــِرم مواصالت امارات 
لكفاءة وجودة خدمات النقل التي تقدمها

اجلرمن: املرأة اماراتية عكست أعلى جوانب 
العطاء � امليادين احمللية والعاملية كافة
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نشرة شهرية تصدرها إدارة االتصال الحكومي

اإلشراف العام
حنـان محمد صقر

هيئة التحرير
هند شاكر

حسام عرفة

إيمان األميري

إعداد وإخراج
كلثم درويش العسكر 

للتواصل:

هاتف:2090927 04

فاكس: 2863050 04

ص.ب: 5757 دبي

etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني

www.et.gov.ae :الموقع اإللكتروني

مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد

لنقل  استعداداتها  تنهي  اإلمارات  مواصالت 
والكليات  الجامعات  طلبة  من  ألف   15 مايقارب 

والمعاهد

غانم عيد الفالسي
مع  تتماشى  اإلمارات  لمواصالت  الواضحة  “الرؤية 

طموحاتي المستقبلية”

53 ألف مركبة تستفيد من خدمات الصيانة 

الفنية بمواصالت اإلمارات في أبوظبي

الجـوائـــز والشهادات:

 الرؤية
التميز والريادة في المواصالت والخدمات المستدامة.

الرسالة
المساهمة في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والراحة لشركائنا وعمالئنا من األفراد والمؤسسات من خالل 

فريق من الموارد البشرية المبدعة يقدم خدمات النقل المتعدد وأنشطة الصيانة والتأجير وإدارة المرافق 

والخدمات التكميلية والتسويقية وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية.

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة الشرق ا�وسط
للتميز في الحكومة
والخدمات ا�لكترونية

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 " APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى جائزة أفكار بريطانية 
قارة آسيا

وسامين ذهبيين في "القيادة الحكيمة" 
و"التميز والجودة"

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

جائزة ا	كاديمية العربية 
لجوائزا¢نترنت  "اراب بان "للمواقع 

ا¢لكترونية الحكومية 
Middle East Business Leaders 

Awards

جائزة أفكار أمريكية
جائزة ستيفي العالمية

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 
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تعزيز سالمة الطلبة هو الهدف األسمى في منظومة النقل المدرسي

5582 حافلة مدرسية لمواصالت اإلمارات نقلت 230 ألف طالب وطالبة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2017/2018 
المثلى بالصورة  المدرسي  النقل  خدمات  لتقديم  وسالمة  نقل  ومشرفة  مشرفًا   7900 و  سائقًا   5597 تأهيل   -

المدرسي النقل  أسطول  إلى  جديدة  حافلة   303 وإضافة  للحافالت،  وقائية  صيانة  عملية   4200 نحو   -

انطلقت مع أول يوم درايس )أمس األحد( 5582 حافلة 

لنقل 230,000 من  اإلمارات  تابعة ملواصالت  مدرسية 

أبنائنا الطلبة الذين يدرسون يف 702 مدرسة حكومية 

وخاصة وذلك من خالل 9 فروع تقدم خدمات املواصالت 

املدرسية يف 26 موقعاً يف مختلف أنحاء الدولة. 

وهنأ سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

أمور  وأولياء  طلبة  من  املدريس  املجتمع  اإلمارات 

الجديد  الدرايس  العام  بدء  مبناسبة  تدريسية  وهيئات 

فيه،  والنجاح  التوفيق  للجميع  متمنياً   2017/2018

مشرياً إىل أن اليوم األول من العام الدرايس الجديد شهد 

أخبار رئيسية

سالسة ومرونة يف عمليات نقل الطلبة من وإىل منازلهم 

يف جميع مدن ومناطق الدولة.

وأكد الجرمن عىل أن مواصالت اإلمارات تويل اهتامماً 

وبشكل  املدريس  النقل  خدمات  أفضل  بتوفري  بالغاً 

شامل ومنتظم ومبا يعكس تجربتها يف هذا القطاع التي 

الفاعل  بالتعاون  مشيداً  عقود،  أربعة  من  ألكرث  متتد 

واملستمر من قبل الرشكاء االسرتاتيجيني يف تعزيز سالمة 

اليومية  املدرسية  الرحلة  برنامج  تنفيذ  الطلبة وضامن 

وفق املعايري املعتمدة، وعىل رأس هؤالء الرشكاء: وزارة 

ومعاهد  للتعليم،  أبوظبي  ومجلس  والتعليم،  الرتبية 

التكنولوجيا التطبيقة، فضاًل عن وزارة الداخلية وهيئات 

املؤسسات  من  وغريها  الدولة،  يف  واملواصالت  الطرق 

الحكومية والخاصة املتعاونة.

وأشار الجرمن إىل أن مواصالت اإلمارات قامت بتأهيل 

5597 سائقاً و7900 مرشف ومرشفة نقل وسالمة لتنفيذ 

عمليات النقل املدريس اليومية، حيث يخضع السائقون 

التدريبية  الدورات  إىل  دوري  وبشكل  واملرشفون 

مواصالت  مركز  قبل  من  املكثفة  اإلرشادية  والربامج 

اإلمارات للتدريب وبالتعاون مع مجموعة من الجهات 

التي  بالصورة  الخدمات  الحكومية، ومبا يضمن تقديم 

ترتجم أهمية السالمة باعتبارها تحتل قمة هرم أولويات 

املؤسسة يف منظومة النقل املدريس.

املعتمدة  التدريبية  الدورات  حقيبة  مجاالت  وتتوزع 

األولية، وفن  املدين، واإلسعافات  الدفاع  إىل دورات يف 

القيادة، والتعامل مع اآلخرين من طلبة وأولياء أمور، 

وكيفية إخالء الحافلة والتعامل مع الطوارئ وغريها من 

املجاالت.

وأكد مدير عام مواصالت اإلمارات، أن املؤسسة طورت 

التي  والذكية  اإللكرتنية  واألنظمة  الربامج  من  حزمة 

والتي  الدرايس،  العام  التنفيذ خالل هذا  ستدخل حيز 

من شأنها اإلسهام يف تعزيز معدالت السالمة املنشودة 

منازلهم  وإىل  من  الطلبة  أبنائنا  نقل  عمليات  خالل 

ومدارسهم.

ولفت إىل أن من بني أهم تلك املشاريع مرشوع حافلتي 

إىل  الطلبة،  لسالمة  الذكية  املنظومة  ومرشوع  الذيك 

جانب العديد من وسائل الحامية واألمان املوجودة يف 

أسطول الحافالت املدرسية والتي تتطابق مع األنظمة 

والترشيعات املحلية واملامرسات العاملية.

املدرسية،  للحافالت  الدورية  الصيانة  عمليات  وحول 

عملية   4200 قرابة  نفذت  املؤسسة  بأن  الجرمن  ذكر 

إخضاع  إىل  باإلضافة  للحافالت،  دورية  وقائية  صيانة 

الشاملة،  للصيانة  الصيف  فرتة  خالل  الحافالت  جميع 
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والتي تشمل فحص الحالة الفنية وامليكانيكية وأجهزة 

التكييف. 

جديدة  حافالت   303 إضافة  عن  الجرمن  كشف  كام 

إىل أسطول النقل املدريس للعام الجديد لتلبية التوسع 

الطلبة وعدد املدارس املستفيدة من خدمات  يف عدد 

 650 طلبة  بنقل  املؤسسة  تقوم  املدريس، حيث  النقل 

مدرسة حكومية و52 مدرسة خاصة يف الدولة.

بأسبوع  الفروع  احتفال  االستعدادات  شملت  كام 

املواصالت املدرسية تحت شعار “طالبنا أمانة”، وإصدار 

الجديد من مجلة سالمتي، وهدايا  العام  بداية  ملحق 

املنشورات  تشمل  املدارس  لطلبة  وإرشادية  توعوية 

من  وغريها  واإلعالنات  والحقائب  والدفاتر  الورقية 

الطالب  اهتامم  تستحوذ عىل  التي  املطبوعات  أشكال 

وترفع الوعي باإلرشادات الواجب اتباعها خالل عمليات 

النقل املدريس بالحافلة املدرسية، إىل جانب دورها يف 

تعزيز التواصل املعريف عرب سلسلة من وسائل التوعية 

كافة،  العمرية  الفئات  مع  تتناسب  التي  اإلرشادية 

والتي يغلب عليها أسلوب القصص املصورة التي متثلها 

شخصيات كرتونية ابتكرتها املؤسسة.
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 أعلن املدير التنفيذي لدائرة املواصالت املدرسية 

الغفيل،  عبدالله  اإلمارات،  مواصالت  مؤسسة  يف 

عن بدء تنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع »تركيب 

الحافالت  يف  الطلبة«  لسالمة  الذكية  املنظومة 

املدرسية، عىل أن تنجز مراحل املرشوع الذي يغطي 

الشاملية،  واملناطق  ديب  يف  مدرسة حكومية   383

قبل نهاية العام الجاري. فيام أكدت وزارة الرتبية 

المشروع يشمل 383 مدرسة حكومية.. واإلنجاز قبل نهاية العام الجاري

منظومة ذكية للسالمة في الحافالت المدرسية
والتعليم أن تنفيذ املرشوع سيعزز مستويات األمن 

والسالمة يف منظومة خدمات النقل املدريس، وفق 

أرقى املستويات وأعىل املعايري العاملية، ما يسهم يف 

الحد من حوادث النقل املدريس مبختلف أنواعها، 

مبا فيها الناتجة عن نسيان الطلبة يف الحافلة.

استجابة«،  »خطط  وضع  عن  الوزارة  أعلنت  كام 

أي  ملواجهة  اإلمارات،  مواصالت  مع  بالتعاون 

احتياجات طارئة قد تظهر مع بداية العام الدرايس 

املقبل، خصوصاً ما يتعلق بتلبية احتياجات املناطق 

السكنية الجديدة.

اليوم«  لـ»اإلمارات  الغفيل  عبدالله  قال  وتفصياًل، 

إن خطة تنفيذ املرشوع متت بالتنسيق مع الوزارة، 

وإنه جاٍر توريد األجهزة واملعدات الالزمة لرتكيبها 

يف الحافالت املدرسية وفق الخطة، مؤكداً االنتهاء 

نهاية ديسمرب  إنجاز املرشوع يف وقت أقصاه  من 

يف  الذكية  السالمة  منظومة  أن  إىل  الفتاً  املقبل، 

نظام  أساسيني، هام  نظامني  ترتكز عىل  الحافالت 

الكامريات ونظام حامية الطلبة.

الوزارة  حرص  يعكس  املنظومة  تركيب  أن  وتابع 

يف  والسالمة  األمان  رشوط  تعزيز  عىل  واملؤسسة 

وقوع  منع  يف  ستسهم  التي  املدرسية،  الحافلة 

تاليف  ويف  الحافالت،  يف  للطلبة  نسيان  حاالت  أي 

سائق  قبل  من  سواء  البرشي،  الخطأ  احتامالت 

ستوفر  أنها  كام  الطالب.  أو  املرشفة  أو  الحافلة 

الوسائل التقنية الرضورية لتمكني مراكز العمليات 

يف الوزارة من متابعة الحافالت املدرسية والتحقق 

من امتثالها للوائح والترشيعات املنظمة لعمليات 

النقل املدريس.

عىل  املثبتة  الكامريات  نظام  أن  الغفيل  وأوضح 

عالية  كامريات  سبع  من  يتكون  املدرسية  الحافلة 

الحافلة  تغطي محيط  منها خارجية،  أربع  الدقة، 

كامريات  تعمل ثالث  فيام  كامل،  املدرسية بشكل 

داخلية عىل تغطية املقاعد والطلبة داخل الحافلة.

وعن نظام حامية الطلبة، فقال الغفيل إنه يعمل 

التأكد من خلو الحافلة املدرسية من الطلبة  عىل 

بعد كل رحلة مدرسية خالل عمليات النقل املدريس 

أعىل  لتطبيق  وظهراً، وذلك سعياً  اليومية، صباحاً 

سالمة  عىل  للحفاظ  والحامية،  األمن  مستويات 

من  االنتهاء  وبعد  املدرسية  الرحلة  أثناء  الطلبة 

الدوام، الفتاً إىل أن النظام قادر عىل كشف وجود 

أي طالب مل يغادر الحافلة بغض النظر عن عمره، 

حيث ستشتغل التقنية قبل وقت مغادرة الحافلة 

للمدرسة،  نزوله  عند  أو  الطالب  نزول  نقطة  من 

وتالياً ستضمن عدم وقوع حاالت نسيان للطلبة يف 

الحافالت املدرسية بعد كل رحلة.
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من جهتها، ذكرت وزارة الرتبية والتعليم أن مبادرة 

تركيب أجهزة ذكية يف الحافالت املدرسية ستسهم 

لتمكني  الرضورية  التكنولوجية  الوسائل  توفري  يف 

الحافالت  متابعة  من  الوزارة  يف  العمليات  مراكز 

املدرسية، والتحقق من التزامها بالرشوط املنظمة 

لعمليات النقل املدريس، مشرية إىل وضع »خطط 

استجابة«، بالتعاون مع مواصالت اإلمارات، ملواجهة 

املطلوبة  الحافالت  عدد  يف  طارئة  احتياجات  أي 

قد تظهر مع بداية العام الدرايس املقبل، أو تطرأ 

لتلبية احتياجات املناطق السكنية الجديدة.

يف  تركيبها  سيتم  السالمة  منظومة  أن  وأوضحت 

وطالبة،  طالب  آالف   110 لخدمة  حافلة،   2370

املراحل  جميع  يف  الحافالت  ستغطي  أنها  مؤكدة 

التعليمية يف ديب واملناطق الشاملية.

ودعت الوزارة اآلباء إىل اإلسهام يف تطبيق املنظومة 

السالمة،  ثقافة  نرش  عرب  الطلبة  لسالمة  الذكية 

يف  لإلسهام  الطلبة  لدى  املامرسات  تلك  وتعزيز 

الرحلة  خالل  للحوادث  تعرضهم  احتامل  تقليل 

املدرسية.

وأكدت حرصها عىل تحديث أسطول النقل املدريس، 

املدرسية،  للحافالت  القياسية  املواصفات  وتطوير 

مواصالت  مع  سنوية  اتفاقات  إبرام  إىل  إضافة 

اإلمارات لتوفري مرشفني مؤهلني ومدربني للحافالت 

خالل  بالطلبة  العناية  مسؤولية  لتويل  املدرسية، 

رحلتهم اليومية.

منظومة  تطبيق  أن  طلبة  ذوو  اعترب  ذلك،  إىل 

ُملّح،  أمر  املدرسية  الحافالت  يف  الذكية  السالمة 

نظراً إىل فوائدها الكثرية يف حامية الطلبة.

وأكدوا رضورة إعداد برامج توعية للطلبة عن كيفية 

الترصف إزاء تعرضهم للمواقف الصعبة ووجودهم 

عىل  أنه  وأضافوا  املدرسية.  الحافلة  يف  مبفردهم 

الحافالت  داخل  الذكية  الرقابة  أهمية  من  الرغم 

املدرسية وخارجها، إال أن تدريب العنرص البرشي، 

مثل سائق الحافلة واملرشف، يعد أكرث أهمية ملنع 

أخبار رئيسية

أي مكروه للطلبة خالل رحلتهم من وإىل املدرسة.

حامية الطلبة

أفاد املدير التنفيذي لدائرة املواصالت املدرسية يف 

بأن  الغفيل،  عبدالله  اإلمارات،  مواصالت  مؤسسة 

الذكية  السالمة  منظومة  يف  الطلبة  حامية  نظام 

هام  متكاملني،  جزأين  إىل  ينقسم  بالحافالت، 

بالحافلة  طالب  أي  وجود  عدم  من  التأكد  نظام 

بعد نزول الطلبة، بقيام السائق بالتحرك إىل آخر 

الحافلة والضغط عىل الزر الواقع بعد آخر مقعد 

لتأكيد تفقده لجميع املقاعد، وأنه ال يوجد طلبة 

يف الحافلة.

وتابع أن النظام اآلخر يعرف بنظام كاشف الحركة 

اآليل،  التحدث  بنظام  ومزود  تلقائياً،  يعمل  الذي 

بعد  الحافلة  أي حركة داخل  بإمكانه رصد  حيث 

بإرشادات  صوتية  تنبيهات  وإصدار  أبوابها  إغالق 

بقدوم  وإعالمه  لتهدئته  الحافلة  داخل  للطالب 

املساعدة نظراً لوصول إشارة إىل مركز العمليات يف 

وزارة الرتبية والتعليم. وأضاف الغفيل أن منظومة 

يف  فعال  دورها  استشعار  أجهزة  تتضمن  السالمة 

غرفة  ينبه  الذي  الدخان  مستشعر  مثل  الحامية، 

داخل  دخان  بوجود  والفرع  واملحطة  العمليات 

إعالن  إىل  يؤدي  بدوره  الذي  املدرسية،  الحافلة 

حالة الطوارئ والترصف الرسيع من قبل الجهات 

املعنية بذلك.

والرطوبة  للحرارة  مستشعراً  أيضاً  أن هناك  وتابع 

الحرارة  درجات  يتابع  املدرسية،  الحافلة  داخل 

حفاظاً عىل راحة الطلبة داخلها.

فوائد منظومة السالمة

·ضامن سالمة الطلبة املنقولني بالحافالت املدرسية 

وتوفري أفضل سبل الراحة واألمان لهم.

·إسعاد وراحة وطأمنينة أولياء األمور عرب تعريفهم 

مبوقع الطالب خالل الرحلة املدرسية بالحافلة من 

خالل الرسائل النصية التي تصدر من النظام.

توزيع  يف  تسهم  ضخمة  بيانات  قاعدة  تكوين   ·

أفضل  وتحديد  املدرسية  الحافالت  سري  خطوط 

الطرق وتفادي االزدحامات املرورية.

وتوزيع  املستقبلية،  السكنية  املناطق  ·تحديد 

املدارس الحكومية عليها، وتحديد االحتياجات من 

الحافالت املدرسية وفقاً للبيانات.
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»مواصالت  يف  والتأجري،  النقل  دائرة  تنتهي 

جميع  عىل  التتبع  أنظمة  تركيب  من  اإلمارات«، 

املركبات الصغرية التابعة للمؤسسة، بنسبة 100%، 

املقبل، بحسب وليد  العام  األول من  الربع  خالل 

قال  الذي  للدائرة  التنفيذي  املدير  املهريي،  سامل 

أنظمة  املركبات عليها  لـ »االتحاد«، إن %30 من 

يف  التتبع  أنظمة  تركيب  نسبة  أن  إىل  الفتاً  تتبع، 

سيتم  أنه  وأوضح،   .100% إىل  وصلت  الحافالت 

الشارقة،  يف  وآخر  ديب،  يف  للتأجري  مكتب  افتتاح 

املقبل،  العام  بحلول  أبوظبي،  يف  ومكتب  قريباً، 

تقديم  عىل  اإلمارات«،  »مواصالت  قدرة  إىل  الفتاً 

الخدمة وفق ما يطلبه العمالء. وقال: لدينا برامج 

ربع  الوقائية  الصيانة  منها  باملركبات،  عدة خاصة 

املؤسسة  ألسطول  الصيفية  والصيانة  السنوية، 

يف  فإننا  املنقولني  بسالمة  يتعلق  فيام  أما  كافة، 

»مواصالت اإلمارات« لدينا معايري عالية يف اختيار 

تدريبية  لربامج  ويخضعون  السائقني،  وترشيح 

مكثفة قبل مبارشتهم ملهامهم الوظيفية، كام يتلقى 

السائق برامج تدريبية طيلة مسريته يف مواصالت 

تغطية مركبات »مواصالت اإلمارات«
بأنظمة التتبع العام المقبل

اإلمارات، باإلضافة إىل برامج تحديثية ألهم أنظمة 

املرور والترشيعات الخاصة بها، وبرامج عن كيفية 

التعامل مع املركبة وبرامج صحية ودينية.

 20585 اإلمارات«  بـ»مواصالت  يعمل  وأضاف: 

و4905  و11949سائقاً  مواطناً،  و2553  موظفاً، 

وتشغل  تقنياً،  فنياً  و2061  ومراسلني  مرشفني 

أسطوالً من 21593 حافلة ومركبة.
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إىل  مشرياً  العربية،  واملغامرات  الهندسية،  واإلمارات 

منذ  للمجموعة  النقل  خدمات  بتوفري  املؤسسة  قيام 

أكرث من 5 سنوات، ومشيداً بالنمو التدريجي يف حجم 

األعامل مع املجموعة نتيجة للثقة الغالية التي منحتها 

طريان اإلمارات لخدمات النقل التي تقدمها مواصالت 

اإلمارات.

وأكد طارق الصيداوي بأن الحافالت التي تقدم خدمات 

النقل ملوظفي طريان اإلمارات مزودة بأحدث األنظمة 

التنكنولوجية مثل الكامريات وأجهزة التتبع وغريها من 

يف  العاملية  واملقاييس  للمواصفات  املطابقة  األنظمة 

الجودة والكفاءة والسالمة.

ومن جهٍة أخرى قال راج ديب مدير املواصالت بطريان 

املجموعة  تقدمه  الذي  التكريم  هذا  بأن  االمارات، 

ملواصالت اإلمارات، يعد تثميناً لجهودها يف تلبية كافة 

متطلبات الجودة والسالمة خالل عمليات نقل موظفي 

للمؤسسة  نجم   شهادة  ديب  راج  وقدم  املجموعة. 

اإلمارات  مركز  مدير  الصيداوي  طارق  السيد  تسلمها 

اإلمارات  طريان  من  وفداً  بحضور  والتأجري،   للنقل 

وموظفي املركز وذلك يف مقر املؤسسة بديب. 

توفر مواصالت اإلمارات منظومة متكاملة من الخدمات 

الفنية  والخدمات  والتأجري  النقل  مجال  يف  النوعية 

لرشكائها ومتعامليها وفق أعىل معايري األمن والسالمة، 

والتي تضمن تقديم نقل آمن ومستدام للمنقولني عىل 

منت أسطول مركباتها والتي تناهز 22,000 مركبة متنوعة 

االستخدامات.

وأفاد السيد طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل 

والتأجري، بأن املؤسسة وضعت السالمة عىل قمة هرم 

منظومة  األساسية الستدامة  الركيزة  واعتربتها  أولوياتها 

محلياً  أنشطتها  وتوسع  نجاحها  ما ساهم يف  خدماتها، 

من  متميزة  نخبة  مع  عقودها  حجم  ومنو  وإقليمياً، 

بينهم  من  والخاص  الحكومي  القطاعني  يف  املتعاملني 

زايد لإلسكان، وطريان  الشيخ  الداخلية، وبرنامج  وزارة 

اإلمارات، وبرتول اإلمارات، ومطار ديب الدويل، ورشكات 

ماكدونالدز وأمريكانا، وغريها من املؤسسات والكليات 

والجامعات واألندية الرياضية.

سعادة  لتحقيق  املؤسسة  جهود  إىل  الصيداوي  وأشار 

املتعاملني عرب مجموعة من اإلجراءات والربامج واتباعها 

وتوفري  املعتمدة،  العاملية  واألنظمة  املعايري  ألحدث 

تلبي  والتي  العالية  الجودة  ذات  الخدمات  من  باقة 

االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق  يف  وتسهم  متطلباتهم 

للمؤسسات املتعاقد معها.

تميزت بتوفير خدمات نقل تحقق أقصى درجات األمن والسالمة التي تتناسب مع اسم ومكانة المجموعة

طيران اإلمارات ُتكــِرم مواصالت اإلمارات لكفاءة وجودة خدمات النقل التي تقدمها

أخبار رئيسية

املركز  بأن  والتأجري  للنقل  االمارات  مركز  مدير  وأفاد 

يقدم خدماته ملجموعة من املؤسسات يف ديب واإلمارات 

من  املركز  عمل  طاقم  مؤخراً  استحق  وقد  الشاملية، 

من  والتقدير  التكريم  عىل  الحصول  وسائقني  إداريني 

توفري  يف  جهودهم  نظري  اإلمارات،  طريان  مجموعة 

وذلك  واالحرتافية،  والجودة  بالكفاءة  متيزت  خدمات 

والتي  اإلمارات،  طريان  موظفي  نقل  عمليات  خالل 

التي  والسالمة  األمن  درجات  أقىص  بتحقيق  متيزت 

تتناسب مع اسم ومكانة املجموعة.

والتأجري  للنقل  اإلمارات  مركز  بأن  الصيداوي  وذكر 

يقدم خدمات النقل والتأجري ملجموعة طريان اإلمارات 

الرشكات  لنقل موظفي  ومركبة  من خالل 100 حافلة 

التابعة للمجموعة واملتمثلة يف أطقم طائرات التدريب، 
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-أحد  للتدريب  اإلمارات  كشف مركز مواصالت 

عن  اإلمارات-  ملواصالت  التابعة  األعامل  مراكز 

نقل  ومرشفة  سائقاً   4150 تدريب  يف  نجاحه 

املدريس،  النقل  مجال  يف  العاملني  من  وسالمة 

وذلك مبا يعكس جهوده يف تعزيز ورفع مستويات 

نقل  عمليات  خالل  خاصة  املرورية  السالمة 

أبنائنا الطلبة من وإىل مدارسهم، ويؤكد الحرص 

النقل  ومرشيف  السائقني  فئة  متكني  أهمية  عىل 

والسالمة من مامرسة أدوارهم وواجباتهم وفق 

معايري الكفاءة والجودة واالحرتافية.

مركز  مدير  املدحاين  عبدالله  أوضح  وتفصياًل؛ 

يف  املؤسسة  أن  للتدريب  اإلمارات  مواصالت 

الدرايس  العام  الستقبال  استعداداتها  سياق  ويف 

• خضعوا ملا يزيد عن 25 برنامج تدريبي ضمن حقيبة تدريبية صممت خصيصاً لهذه الفئة
• محارضات وورش عمل متخصصة باللغة العربية، اإلنجليزية، األوردو، الفلبينية، الباشتو 

وغريها من اللغات.

12 ساعة تدريبية سنويًا لكل سائق نقل مدرسي ومشرفة نقل وسالمة

مواصالت اإلمارات تدّرب 4,150 سائق نقل مدرسي ومشرف نقل وسالمة ضمن استعداداتها
للعام الدراسي الجديد

أخبار رئيسية

تدريب سائقي  بارشت يف  الجديد 2017/2018 

النقل املدريس ومرشيف النقل والسالمة يف الفرتة 

أن  مشرياً  سبتمرب2017،  وحتى  يونيو  بني  ما 

املستفيدين من أعامل التدريب توزعوا إىل 2630 

سائق، إضافًة إىل 1520 مرشفة نقل وسالمة.

تعزيز  إطار  ويف  املركز  أن  إىل  املدحاين  وأشار 

ورفع مستويات السالمة املرورية وضامن سالمة 

املنقولني بشكل عام وسالمة أبنائنا الطلبة بشكل 

خاص؛ تبّنى أفضل املامرسات العاملية املتبعة يف 

املوظفني  من  سواء  واملرشفني  السائقني  تدريب 

يف املؤسسة أو من خارجها، هادفاً بذلك تعزيز 

كفاءتهم الوظيفية ومهاراتهم املهنية واالرتقاء بها 

نحو أعىل املستويات املمكنة، ملا لهذه الفئة من 

النقل املدريس،  دور جوهري يف إنجاح عمليات 

لتنفيذ  مستهدف  وضع  يف  انعكس  الذي  األمر 

12 ساعة تدريبية سنوياً لكل سائق نقل مدريس 

ومرشفة نقل وسالمة، وذلك بشكل مستمر طوال 

فرتة العام الدرايس. 

عقد  شملت  التدريب  أعامل  أن  املدحاين  وبنّي 

برامج تدريبية نظرية وعملية ومحارضات وورش 

مؤهلون  محارضون  يقدمها  متخصصة  عمل 

املتدربني،  يتناسب مع  يتحدثون عدة لغات مبا 

الفلبينية،  األوردو،  اإلنجليزية،  العربية،  كاللغة 

الباشتو وغريها من اللغات، وذلك ضمن حقيبة 

تدريبية خاصة موجهة لفئة سائقي النقل املدريس 
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ومرشفات النقل والسالمة، حيث تتناول الحقيبة 

النقل  محور  هي  أساسية  محاور   5 التدريبية 

والسالمة، محور السالمة املهنية، محور أخالقيات 

العمل الوظيفية، محور مهارات العالقات العامة، 

محور السالمة الفنية، وتندرج من هذه املحاور 

ما يزيد عن 25 برنامج تدريبي.

لورش  خضعوا  املتدربني  بأن  املدحاين،  وقال 

عملية باستخدام األجهزة الحديثة ملحاكاة الواقع 

الصحيحة  الطرق  عىل  تعرفوا  حيث  االفرتايض، 

إلخامد الحريق من خالل استخدام جهاز تدريب 

املنطقة، كام  الفريد من نوعه يف  الذيك  اإلطفاء 

خضعوا للتدريب العميل عىل اإلسعافات األولية 

للتدريب  من محارضين متخصصني ومعتمدين 

أن  مضيفاً  واملصابني،  الجرحى  إسعاف  عىل 

مع  التعامل  سبل  عىل  كذلك  تعرفوا  املتدربني 

أصحاب الهمم، حيث تضمن الربنامج التدريبي 

شملت  أساسّية  محاور  عّدة  عىل  بهم  الخاص 

بأصحاب  الخاّص  النقل  نظام  مباهّية  التعريف 

صممت  حافالت  خالل  من  يتم  والذي  الهمم 

الفئات  مبختلف  الطلبة  جميع  ملراعاة  خصيصاً 

تحتوي عىل مصاعد ديناميكية ميكن التحكم بها 

عىل  املتدربني  تعرف  كام  بعد،  وعن  الكرتونياً 

اآلمنة  النقل  نقاط  اختيار  يف  العلمّية  الطرق 

وذويهم،  معهم  والتعامل  النقل  ومهارات  لهم، 

االلتزام  عىل  املؤسسة  حرص  يؤكد  مبا  وذلك 

بتقديم خدمات تضمن راحتهم وتفوق مستوى 

توقعاتهم. 

السائقني  تدريب  أنه عالوة عىل  املدحاين  ونّوه 

ملواصالت  التابعني  والسالمة  النقل  ومرشفات 

التدريبية  خدماته  يقّدم  املركز  فإن  اإلمارات، 

لعدد من الدوائر الحكومية واملؤسسات والجهات 

نفس  يف  العاملني  موظفيها  تدريب  يف  الراغبة 

املجال. 

يذكر أن مركز مواصالت اإلمارات للتدريب عضو 

يف الجمعية امللكية الربيطانية للحد من الحوادث 

التدريبية  املراكز  قامئة  وضمن   ،”ROSPA“

الجمعية  رسالة  تحقيق  يف  املساهمة  العاملية 

من  والحد  األرواح  عىل  الحفاظ  إىل  الرامية 

الحوادث، كام إنه معتمد من الجهات الترشيعّية 

يف مجال التدريب عىل مستوى الدولة ومنها مركز 

 ،)ACTVET( واملهن  التقني  للتعليم  أبوظبي 

 ،)QCC( واملطابقة  للجودة  أبوظبي  ومجلس 

 ،)KHDA( البرشية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 

اإلمارات  مواصالت  التزام  يعكس  الذي  األمر 

مستوى  تعزز  خدمات  منظومة  وتطوير  بتبّني 

ومنتظم  آمن  نقل  تحقيق  إىل  وصوالً  السالمة 

ومستدام، وترسيخ ثقافة السالمة املرورية لدى 

جميع رشائح املجتمع.
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قيمها  مع  يتوافق  مبا  وذلك  صيانتها،  يتم  التي 

املؤسسية املرتبطة بالعناية واملسؤولية لضامن حامية 

حقوق مختلف األطراف، والوصول إىل مستوى راٍق 

من الخدمة يضمن راحة وسعادة املتعاملني.

وتفصياًل أكد الهرمودي عىل حرص مواصالت اإلمارات 

يف تطوير منظومة ومستوى خدماتها الفنية مبا يواكب 

النمو املستمر يف سوق النقل واملواصالت والخدمات 

يف  متعامليها  ثقة  ما جعلها محل  الدولة،  يف  الفنية 

مشرياً  األفراد،  وكذلك  والخاص  الحكومي  القطاعني 

إىل أن مركز أبوظبي للخدمات الفنية وعرب 43 مركز 

خدمة تابعاً له منترشاً يف مناطق مختلفة من إمارة 

مركبة   53146 وصيانة  استقبال  عىل  عمل  أبوظبي، 

 ،2017 يونيو  نهاية  وحتى  الحايل  العام  بداية  منذ 

وتصل الطاقة االستيعابية اليومية للمركز ومن خالل 

طاقمه املكون من 847 فني وتقني مدرب ومؤهل 

و572 حارة فنية إىل صيانة أكرث من 1000 مركبة.

يقدم  الفنية  للخدمات  أبوظبي  مركز  بأن  وأضاف، 

حزمة من الخدمات الفنية وخدمات صيانة وإصالح 

والدراجات  واآلليات  والثقيلة  الخفيفة  املركبات 

ومتطلبات  الحتياجات  وفقاً  وذلك  باختالفها 

األخرى،  املساندة  الفنية  الخدمات  وكافة  املتعامل، 

إضافة  الغيار،  قطع  وبيع  واآلليات  املركبات  كقطر 

إىل التوصيات واالستشارات الفنية يف مجال خدمات 

الصيانة واإلصالح، وخدمات غسيل وتنظيف املركبات 

وغريها، الفتاً إىل املركز يلبي متطلبات متعامليه عىل 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع وخالل أيام اإلجازات 

والعطالت الرسمية.

الجدير بالذكر بأن املركز يعمل عىل  تقديم خدماته 

وشبه  الحكومية  الجهات  من  ومجموعة  لألفراد 

الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يف إمارة أبوظبي 

ومنها القيادة العامة لرشطة أبوظبي، اإلدارة العامة 

للدفاع املدين، القيادة العامة للقوات املسلحة، ميناء 

خليفة، G4S، وغريها من الجهات.

طاقة استيعابية تصل إلى صيانة أكثر من 1000 مركبة يوميًا

53 ألف مركبة تستفيد من خدمات الصيانة الفنية بمواصالت اإلمارات في أبوظبي

كشفت مواصالت اإلمارات أنها قامت خالل النصف 

الصيانة  خدمات  بتقديم  الجاري  العام  من  األول 

من  أبوظبي  يف  مركبة  ألف   53 عن  يزيد  ملا  الفنية 

مراكز  أحد   – الفنية  للخدمات  أبوظبي  مركز  خالل 

عىل  الدائم  حرصها  مؤكدًة   ،- لها  التابعة  األعامل 

تطبيق عنرصي السالمة واألمان يف جميع خدماتها ال 

سيام الفنية منها والتي تقدمها لرشيحة واسعة من 

استثمـــــــــار

يعكس  ومبا  املجتمع،  وأفراد  والرشكات  املؤسسات 

توجهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة.

وقال املهندس عامر الهرمودي املدير التنفيذي لدائرة 

املؤسسة  أن  اإلمارات،  مبواصالت  الفنية  الخدمات 

الفنية بربحية وتقنية تفي  الصيانة  قدمت خدمات 

السالمة  معايري  أعىل  ووفق  املتعاملني،  بتوقعات 

املركبات  التي تضمن كفاءة عمل  املعتمدة  العاملية 
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وأفاد الشاعر بأن املرشفات يخضعن ملجموعة من الربامج 

السالمة  معايري  أعىل  يحقق  بشكل  املعدة  التدريبية 

نقل  كمرشفات  بأدورهن  القيام  من  لتمكينهّن  والتوعية 

التدريبية  بالحقيبة  يعرف  ما  إطالق  تم  وقد  وسالمة، 

خالل  من  تعقد  أساسية،  مواد   8 عىل  تحتوي  للمرشفني 

)التوعية  حول  تتمحور  عمل  وورش  تدريبية  دورات 

وطرق  املرورية،  والسالمة  العمل،  وأخالقيات  الوظيفية 

إخالء الحافلة يف حاالت الطوارئ واألزمات، وأعامل الدفاع 

املدين، واإلسعافات األولية، وفن التعامل مع الطفل وذوي 

التعامل مع اآلخرين مثل  الخاصة، ومهارات  االحتياجات 

أولياء األمور، والسالمة والصحة املهنية(.

وتفصياًل ذكر جاسم الشاعر أهم املسؤوليات التي تتوالها 

املرشفة، والتي تبدأ بالتأكد من جاهزية الحافلة ونظافتها، 

واإلملام الكامل مبعرفة منازل الطلبة املنقولني، إىل جانب 

مساعدة الطالب عىل صعود للحافلة بهدوء ونظام، والتأكد 

من خلوها من الطلبة بعد انتهاء الرحلة املدرسية، أو من 

أي مخاطر قد يتعرضون لها.

باملساهمة يف  يتمثل  إرشادي  للمرشفة دور  بأن  وأضاف، 

رفع نسبة وعي الطلبة وإملامهم بالقاعدة الذهبية والتأكد 

الواجب  الصحيحة  بالسلوكيات  وتوعيتهم  تطبيقها،  من 

السالمة  بوسائل  وتعريفهم  سالمتهم،  لضامن  اتباعها 

التعامل  وآلية  الحافالت،  يف  املصممة  الطوارئ  وأنظمة 

قدد  التي  املختلفة  الظروف  حسب  واستخدامها  معها 

يتعرضون لها.

وتعمل مرشفات مواصالت اإلمارات كذلك عىل إعداد سجل 

عناوين  السجل  ويشمل  للحافلة  الطلبة  وصعود  حضور 

مساكنهم وهواتف أولياء األمور للتواصل معهم إن تطلب 

األمر. وتقوم املرشفة بتحديد أماكن جلوس الطلبة داخل 

الحقيبة  الدرايس، ومساعدتهم بوضع  العام  الحافة طوال 

املدرسية يف املكان املناسب الذي يضمن عدم إعاقة الحركة، 

إضافة إىل مساعدة الطلبة يف حفظ دعاء الركوب وبعض 

اآليات القرآنية واألناشيد إلشغالهم بأمور مفيدة، والحفاظ 

عىل هدوئهم خالل الرحلة املدرسية، إىل جانب دورها يف 

القيام بعدد من املهام األخرى داخل حرم املدرسة.

المشرفات يخضعن لمجموعة من البرامج التدريبية المعدة لضمان أمن وسالمة الطلبة 

مواصالت اإلمارات توفر 170 مشرفة لمدارس اإلمارات الوطنية بأبوظبي
عقداً جديداً مع مدارس اإلمارات الوطنية مدته سنة يجدد 

تلقائياً، ويتم مبوجبه توفري خدمات اإلرشاف عىل الحافالت 

املدرسية والفصول الدراسية باملدرسة يف إمارة أبوظبي.

وأوضح جاسم محمد الشاعر مدير مركز خدمات املدارس 

يف مواصالت اإلمارات، بأنه وفقاً للعقد الجديد سيتم توفري 

170 مرشفة منهن 55  لفرع املدرسة مبدينة العني و115 

أن  إىل  مشرياً  أبوظبي،  مدينة  يف  املدرسة  لفرع  مرشفة 

املؤسسة ترتبط مع مدارس اإلمارات الوطنية بعقد سابق 

يتم مبوجبه تقديم خدمات اإلرشاف لفروع املدرسة يف كٍل 

من الشارقة ورأس الخيمة من خالل 48 مرشفة.

أولتها  التي  الغالية  للثقة  بالغ شكره  الشاعر عن  وأعرب 

مواصالت  خدمات  ملنظومة  الوطنية  اإلمارات  مدارس 

اإلمارات يف مجال خدمات اإلرشاف عىل الطلبة يف الحافالت 

والفصول الدراسية، مؤكداً أن املؤسسة حريصة عىل تقديم 

خدمات تفوق توقعات املتعاملني وتحقق سعادتهم، األمر 

والرتبوية  التعليمية  للخدمات  مضافة  قيمة  يشّكل  الذي 

الرضا  مستويات  أعىل  يحقق  ومبا  املدرسة،  تقدمها  التي 

لدى الطلبة وذويهم.

مواصالت  أن  عىل  املدارس  خدمات  مركز  مدير  وأكد 

ملتطلبات  واالستجابة  خدماتها،  بتطوير  ملتزمة  اإلمارات 

لسري  املتعاملني ضامناً  باحتياجات  التام  واإليفاء  السوق، 

تضع  املؤسسة  أن  إىل  مشرياً  األمثل،  النحو  عىل  أعاملهم 

سالمة الطلبة املنقولني وأمنهم عىل رأس أولوياتها باعتباره 

مطلباً رضورياً ومسؤولية يشرتك الجميع يف تحقيقها، األمر 

أفضل  مع  تنسجم  إرشافية  خدمات  تقديم  يحّتم  الّذي 

املامرسات وتلبي أعىل معايري التميز والجودة العاملية.

استثمـــــــــار
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تحديث وصيانة  400 حافلة و تكثيف الدورات التدريبية لسائقي النقل الجامعي

مواصالت اإلمارات تنهي استعداداتها لنقل مايقارب 15 ألف من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد

العاملة ال سيام السائقني، حيث تلقوا برامج تدريبية 

وغريها  األولية،  واإلسعافات  املرورية،  السالمة  حول 

من األمور املتعلقة بتطوير الخدمة واالرتقاء مبستوى 

العاملني عىل اختالف تخصصاتهم.

وأشار الصيداوي إىل أنه قد تم تحديث 150 حافلة 

بقية  إخضاع  تم  بينام  الجامعي  للنقل  مخصصة 

منوهاً  والوقائية،  الدورية  الصيانة  الحافالت ألعامل 

إىل أن حافالت النقل الجامعي يف مواصالت اإلمارات 

تتميز بحداثتها ومراعاتها ألرقى املعايري واملواصفات 

أعىل  يضمن  مبا  وذلك  الجودة،  واشرتاطات  الفنية 

للطلبة  والرفاهية  والراحة  السالمة  مستويات 

اإلمارات  مواصالت  أن  موضحاً  املنقولني،  الجامعيني 

تقوم بإدارة وتطوير مختلف أشكال املساندة والدعم 

للمؤسسات الجامعية الراغبة.

أكد طارق الصيداوي مدير مركز اإلمارات للنقل والتأجري 

-أحد مراكز األعامل التابعة ملواصالت اإلمارات- أنه 

العام  الستقبال  االستعدادات  كافة  من  االنتهاء  تم 

أسطولها  جاهزية  حيث  من  عىل  الجديد  الجامعي 

العاملة من سائقني  البرشية  الحافالت والكوادر  من 

وإداريني، مبا يعكس االهتامم الذي توليه اإلدارة العليا 

يف مواصالت اإلمارات لخدمة النقل الجامعي، والذي 

متت ترجمته من خالل تقديم هذه الخدمة منذ 16 

باعتبارها املؤسسة الحكومية الرائدة يف تقديم  عاماً 

النقل املدريس والتجاري وفق أعىل املعايري  خدمات 

املعمول بها وأرفع مستويات الجودة. 

وكشف الصيداوي أن مواصالت اإلمارات ومن خالل 

أسطولها ستقوم بتقديم خدمات النقل  ملا يناهز15 

واملعاهد  والجامعات  الكليات  طلبة  من  ألف 

العليا  التقنية  كليات  يف  يدرسون  حافلة   400 عرب 

الشارقة،  وجامعة  زايد،  وجامعة  بديب،  للطالبات 

وكليات التقنية العليا بالشارقة، والجامعة االمريكية 

باإلمارات، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، مشرياً أنه 

وبالتنسيق مع املؤسسات الجامعية يتم تنظيم عدة 

رحالت يومياً مابني املؤسسة الجامعية وأماكن سكن 

الطلبة مبا يضمن تلبية جميع مواعيد الطلبة وااللتزام 

الصيداوي  وأوضح  واألنشطة،  املحارضات  بجداول 

أنه من من املتوقع أن يرتفع عدد الحافالت الالزمة 

الحجم  متوسطة  نحو 30 حافلة  إىل  الخدمة  لتأدية 

أعداد  يف  املتوقعة  للزيادة  تبعاً  وذلك  سائقيها  مع 

الطلبة مع انطالق العام الجامعي.

وقال الصيداوي أنه تم خالل الفرتة املاضية تكثيف 

الربامج التدريبية والتأهيلية الدورية للكوادر البرشية 

أخبار رئيسية
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وأعرب عبدالرحمن كداو عن جهود مواصالت اإلمارات 

وذلك  الفنية،  الخدمات  قطاع  يف  حضورها  تعزيز  يف 

من خالل التوسع يف تقديم الخدمات وابتكار الوسائل 

الذكية التي تواكب التوجهات الحكومية، وتطبيق أعىل 

املواصفات التي تحقق معايري األمن والسالمة والكفاءة 

فئات  ملختلف  املقدمة  الخدمات  يف  واالحرتافية 

املتعاملني، يف أي وقت وأي مكان يف الدولة.

الخيمة  رأس  متعاملني وحدة  أهم  بأن  بالذكر  الجدير 

للكهرباء واملاء،  االتحادية  الهيئة  الفنية هم  للخدمات 

رأس  لحكومة  املالية  والدائرة  الخيمة،  رأس  وبلدية 

الخيمة، ومصنع مسايف  الحرة برأس  الخيمة، واملنطقة 

للمياه، والجامعة األمريكية برأس الخيمة، وغريها من 

املؤسسات يف اإلمارة.

تقدم لمتعامليها خدمات الصبغ والسمكرة وتبديل الزيت واإلطارات وغيرها من األعمال الميكانيكية والكهربائية

صيانة أكثر من 4,500 مركبة في ورش مواصالت اإلمارات للخدمات الفنية برأس الخيمة
الفنية  اإلمارات من خالل ورشتها  استقبلت مواصالت 

برأس الخيمة 4,514 مركبة وحافلة خالل النصف األول 

من العام الجاري 2017، لتقدم خدماتها الفنية املتنوعة 

القطاع  ورشكات  املحلية  والدوائر  واملؤسسات  لألفراد 

الخاص يف اإلمارة.

وأفاد السيد عبدالرحمن كداو مدير وحدة رأس الخيمة 

توظيف  عىل  حرصت  املؤسسة  بأن  الفنية،  للخدمات 

خرباتها يف قطاع النقل واملواصالت يف تقديم الخدمات 

الفنية ملختلف أنواع املركبات، وذلك من خالل ورشها 

الفنية املنترشة يف مختلف مناطق الدولة.

للخدمات  الخيمة  رأس  وحدة  بأن  كداو  وأوضح 

الستقبال  املخصصة  األربعة  ورشها  خالل  ومن  الفنية 

بداية  منذ  استقبلت  والخارجيني،  الداخليني  املتعاملني 

العام الجاري وحتى نهاية يونيو 4,514 مركبة، من أكرث 

من  متعامل   30 ونحو  األفراد،  من  متعامل   200 عن 

املؤسسات والهيئات والرشكات املتعاقد معها يف إمارة 

رأس الخيمة، إضافة إىل املركبات التابعة ملراكز األعامل 

التابعة للمؤسسة.

وأشار مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية، بأن 

مواصالت اإلمارات ومن خالل ورشها الفنية تعمل عىل 

منها  الفنية  الخدمات  من  متنوعة  مجموعة  تقديم 

واآلليات  املركبات  وإصالح  الشاملة،  الصيانة  خدمات 

استثمـــــــــار

الكهربائية  األعطال  وخدمات  املركبات،  وحوادث 

والسمكرة  الصبغ  وأعامل  امليكانيكية،  واألعطال 

والتشحيم  الغسيل  خدمات  إىل  باإلضافة  والتنجيد، 

استبدال  والفلرت ووخدمات  الزيت  وتبديل  والتكييف، 

االستشارات  وتقديم  الطوارئ،  وخدمات  اإلطارات، 

الفنية، وغريها من الخدمات الفنية التي تتمتع بأعىل 

مستويات الكفاءة.

ويقدم خدمات الورش الفنية يف رأس الخيمة 64 فني 

املركبات،  أنواع  مختلف  مع  للتعامل  ومؤهل  محرتف 

يوظفون خرباتهم يف تقديم خدمات الصيانة االفنية وفق 

املحلية  للمعايري  واملطابقة  املعتمدة  املامرسات  أفضل 

املتعاملني  توقعات  يتخطى  ومبا  الصيانة،  يف  والعاملية 

ويف زمن قيايس يحقق سعادتهم.
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ما االسعافات األولّية في حالة االختناق بجسم صلب؟ 

                     االختناق: هو حالة من حاالت عدم وصول أكسجني الهواء إىل الرّئتني، 

                     ماّم ينتج عنه صعوبة الشخص املصاب عىل التنفس بشكل طبيعي، وقد 

                     تكون الغّصة يف الحلق بجسم صلب أثناء االكل مثاًل. 

طرق الوقاية من االختناق المفاجئ: 

# املضغ الجّيد للطعام أثناء األكل)21 مرة تقريباً للقمة الواحدة(.

# تجنب الضحك والكالم أثناء تناول الطعام أو الرشاب. 

# ال تتعّود تناول الطعام والرشاب وأنت متيش أو تركض أو تلعب. 

# عدم األكل والرشب يف حالة االضطجاع أو االستلقاء عىل الظهر. 

# تجنب أكل العظام أثناء تناولك لوجبة فيها لحوم أو أسامك أوغريه. 

من طرق االسعاف األّولي للشخص المصاب باالختناق: 

# قف خلف الشخص املصاب. 

# لّف ذراعيك حول خرصه. 

# كّور إحدى يديك عىل شكل قبضة ثّم ضعها عىل بطنه فوق رسّته، مع جعل إصبع إبهامك باتجاه البطن. 

# امسك قبضتك بيدك االخرى ثم ثّبتها. 

# وّجه خمس دفعات قوّية إىل الداخل وباتجاه أعىل، كأنك تبغي رفع املصاب لألعىل،

واستمر يف هذا الفعل حتى يخرج الجسم املسّبب لالختناق. 

# إذا مل تحقق أّي نتيجة بعد تلك املحاوالت أرسع به إىل أقرب مركز صحّي. 

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khames kk@et.ae

للجميع، في كل مكان.

نوفر الخدمات الفنية المتكامله وفق أعلى
 المعايير العالمية من خالل فنيين ذوي

 كفاءة ومهارة ، وتدريب عال.

صيانة وإصالح
  المركبات

تلبيس 
وتجديد
 ا�طارات

المساعدة
على الطريق

الفحص الفني 
وا�وزان 

المحورية

التحويل
 للغاز الطبيعي

المزادات

الغسل
 الجاف

إصالح
 الهياكل

35 عاما من
 الخبرة

28 مركزا
ووحدة ل�عمال 

41 موقعا 
عبر ا�مارات

840 متعامال
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 رواد التميز

غانم عيد الفالسي
مدير إدارة تقييم األعمال

“الرؤية الواضحة لمواصالت اإلمارات تتماشى مع طموحاتي المستقبلية”

حائز على جائزة شخصية العام المتميزة 2016

ابتكارية  للمؤسسة بطرق  السوقية  الحصة  لتعزيز  االعمال  تقييم  إدارة  االبتكار جانب أساسي في   -
نتفوق بها على المنافسين.  

- التحدي مستمر لتغيير الفكر المؤسسي إلى فكر استثماري يواكب التوجهات الحكومية ويحقق 
األهداف االستراتيجية لمواصالت اإلمارات.

تحظى إدارة تقييم األعامل بأهمية كبرية ضمن منظومة عمل مواصالت اإلمارات، باعتبارها حجر األساس الذي من 

يتم دراستها وتقييمها والتعرف عىل مقومات نجاحها  أن  بعد  الجديدة، وذلك  املشاريع والخدمات  تنطلق  خالله 

واستمرارها يف سوق العمل، مبا يواكب األهداف االستثامرية الطموحة التي بنت عليها املؤسسة خططها وبرامجها. 

للتعرف عىل واقع وآفاق إدارة تقييم األعامل مبواصالت اإلمارات؛ التقينا بالسيد غانم عيد بن وقية الفاليس مدير 

اإلدارة وتفاصيل متيزه  أعامل  املؤسسة مستعرضاً حجم  تفاصيل رحلته يف  والذي حدثنا عن  األعامل،  تقييم  إدارة 

وخططه املستقبلية، فإىل التفاصيل..

الشخصية؟  بطاقتك  عن  نبذة  لنا  تقدم  لو  حبذا  بداية 
والحالة االجتامعية؟

غانم عيد بن وقيه الفاليس، حاصل عىل شهادة البكالوريوس 
املتحدة،   باململكة  يف إدارة األعامل من جامعة كوفينرتي 

متزوج وأنا من سكان إمارة ديب.

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟
واضحة  رؤية  اإلمارات  ملواصالت  أن  وجدت  أن  بعد 
فريق  ضمن  للعمل  االلتحاق  بطلب  تقدمت  وطموحة 
عملها املبدع واملتميز، باعتبار أن هذا التوجه يتامىش مع 
طموحايت وأهدايف املستقبلية،  وكذلك املساهمة يف تحقيق 
وأداء واجب وطني أكرب وهو خدمة الوطن واملساهمة يف 
رفعته وتطويره والوصول به إىل املركز األول يف املجاالت 

كافة.

كيف تقّيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟
مواصالت  يف  العملية  وتجربتي  مسرييت  عن  الحديث 
اإلمارات يعترب من كتاب يضم قصص وتجارب غنية ومثرية 
والتحديات  املستمر  بالتعلم  غنية  تجربة  فهي  لالهتامم، 
جانب  إىل  األعامل،  عامل  يف  الناجحة  والتجارب  املثمرة 
الوظيفية،  الفئات  مختلف  لدى  االحرتافية  املهارات 
والخربات الثمينة التي ميتلها كبار املسؤولني ليس يف مجال 
وحسن  املوظفني  تقدير  يف  أيضاً  بل  فحسب؛  األعامل 
قوية  عائلية  بيئة  خلق  يف  ساهم  والذي  معهم،  التعامل 
التعاون  عالقات  تربطهم  واحدة  كأرسة  أفرادها  يعمل 

والتآلف والتكامل.

ما اإلضافة التي حصلت عليها من املؤسسة، وما ذا أضفت 
أنت لها؟

وتحمل  لالبتكار  الواسعة  املساحة  املؤسسة  إيل  أضافت 
املحيل،  املستوى  عىل  املؤثرة  املشاريع  إلنجاز  املسؤولية 
العلمية  خربايت  لتوظيف  يل  الفرصة  إتاحة  إىل  إضافة 
البتكار  التحدي  وخوض  وتطويرها،  السابقة  والعملية 
الفرص  من  مزيداً  تكسبني  جديدة  ومشاريع  أعامل 
إىل  املهارات  من  جديد  رصيد  وإضافة  مهارايت،  لتطوير 

جعبة معرفتي.

من  اإلمارات،  مواصالت  يف  العمل  بيئة  إىل  تنظر  كيف 
وتحفيز  واإلنتاج  واإلبداع  العمل  تشجيع  نسبة  حيث 

ومتكني املوظفني.
مؤسسة مواصالت االمارات مبنيه ولله الحمد عىل مجموعة 
من املبادئ والقيم الفعلية والتي نرى الوضوح يف تطبيقها، 
ومن أهم تلك القيم العناية والعمل مبصداقية، واملشاركة 
يف  باملشاركة  اإلدارة  ثقافة  بتعميق  االلتزام  خالل  من 
التعامل، إىل جانب مبدأ العمل بروح الفريق و التشجيع 
املستمر لتقديم األفضل، وستستمر رحلة عميل يف املؤسسة 
لتستمر معها استزاديت باملهارات الجديدة، وألنقل خربايت 

إىل زماليئ يف العمل من املوظفني الجدد.

ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟
حصلت عىل العديد من التكرميات منذ انضاممي للمؤسسة 

يف 01/12/2015 ومن أهمها:
•جائزة شخصية العام املتميزة |  2016

• جائزة أفضل فريق عمل للريادة املؤسسية |  2016
• جائزة أعىل نسبة رضا موظفني للريادة املؤسسية |  2016

• جائزة أفضل املامرسات |  2016.
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قطاع  يف  رائدة  استثامرية  مؤسسة  اإلمارات  مواصالت 
النقل واملواصالت ولها إسهامات بارزة يف دعم االقتصاد 
عام،  بعد  عاماً  وإيراداتها  نجاحاتها  منو  بفضل  الوطني 
العمل  سوق  دراسة  إىل  يرجع  النجاح  هذا  أن  شك  وال 
وحالة االقتصاد املحيل والعاملي يف ظل وجود العديد من 
النجاح  هذا  دعم  يف  بدوركم  تسهمون  كيف  املنافسني. 
والتغلب عىل املنافسني من  خالل قيادتكم إلدارة تقييم 

األعامل ؟

املنافسة حق مرشوع لكل املنافسني، و بال شك فإن املؤسسة 
فإن  لذلك  السوقية،  حصتها  تعزيز  عىل  جداً  حريصة 
إدارة تقييم األعامل جزء ال يتجزأ عن املنظومة الجامعية 
وتحقيق  املستمر  الرقي  تحقيق  يف  وتسهم  للمؤسسة، 
مزيداً من االنجازات املرشفة، والتوسع يف الحصه السوقية 
التي تصبو إليها املؤسسة، مع الحفاظ عىل الصدارة التي 
واملواصالت  النقل  مجال  يف  اإلمارات  مواصالت  تتبوأها 
جودة  مستوى  يف  خاصة  واللوجستية  الفنية  والخدمات 

الخدمات املقدمة لرشيحة واسعة من املتعاملني.

 كيف طورتم من مهاراتكم يف مجال إدارة تقييم االعامل  
والتحول  الطموحة  وخططها  املؤسسة  توجهات  ملواكبة 

من املجال الحكومي إىل االستثامري؟

البحث والقراءة املستمرة عن تطورات سوق العمل محلياً 
وعاملياً، ومتابعة احتياجات املتعاملني املتجددة واملستمرة، 
وإتباع  سعادتهم،  تحقق  التي  الجديدة  الوسائل  وابتكار 

توجيهات املسؤولني بكل دقة وتنفيذها بكل احرتافية.

خططكم  أهم  وما  واجهتكم؟  التي  التحديات  أبرز  ما 
املستقبلية؟

مستوى  وضمن  املثال  سبيل  عىل  كثرية  تحديات  توجد 
تاكيس  ومرشوع  السوقيه   الحصه  مرشوع    : املشاريع 
وأيضاً  أبوظبي  يف  العام  النقل  بأبوظبي ومرشوع  املدينة 
التعاون مع رشكة تيسال بديب و  مرشوع أدنوك ومرشوع 

غريها من املشاريع الرائدة واملهمة.
أما عىل مستوى تطوير املراكز فإن التحدي مستمر لتغيري 
الفكر من مستوى تقديم خدمات مؤسسية وحكومية إىل 
املثمر  التعاون  المسنا  لكن  استثامرية،  رشكات  مستوى 

وامللموس من املوظفني للوصول إىل الهدف الطموح.
أم عن الخطط املستقبلية، فإن الطموح يصب يف خدمة 
املؤسسة وتحقيق برامج خطتها االسرتاتيجة 2017-2021، 
شهادة  عىل  الحصول  يف  األكادميية  خططي  جانب  إىل 
املاجستري يف مجال اللوجستية من جامعة طريان االمارات.

انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار  وتحقيق 
السعادة يف بيئة العمل، كيف وظفتم هذه التوجهات يف 

بيئة العمل لديكم؟

األعامل  تقييم  إدارة  يف  وأسايس  مهم  جانب  االبتكار 
والنتائج تم قياسها بالحصول عىل جائزة أفضل املامرسات، 
لنا  أضافت  بل  الجائزة،  هذه  عند  اإلدارة  يف  نتوقف  ومل 
تحدي جديد يف تقديم ما هو جديد وأكرث ابتكاراً يواكب 

التطورات املنشودة يف املرحلة القادمة.

يف العمل؛ ما الذي يحبه غانم وما الذي ال يحبه؟

مختلف  مع  تامة  وبشفافية  الفريق  بروح  العمل  أحب 
املستويات ما ميكنني من تخطي العقبات وتحقيق أفضل 

النتائج واإلنجازات ي زمن قيايس، وما ال أحبه هو التأخري 
بكل أنواعه.

ما هوايات غانم عيد التي ميارسها يف أوقات الفراغ؟

كرة القدم  - الشعر – الصيد. 

الجانب  عىل  سواء  عليك  مرت  التي  املواقف  أبرز  ما 
املؤسيس أو الشخيص، وكيف أثرت عليكم؟

تطوير  املؤسسة عىل  العليا يف  القيادة  لقد ساهم حرص 
تطوير  املشاريع وجودتها يف  والدقة يف مخرجات  العمل 
أداء  خالل  املنهج  بنفس  االقتداء  عىل  وحريص  مهارايت 

العمل، وأثر ذلك كثرياً عيل يف جوانب حيايت اليومية سواء 
العملية أو االجتامعية وبالطبع فإن هذه الصفات إيجابية 

وتحقق مزيداً من النجاحات.

كلمة أخرية..

موظفي  لجميع  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  أود 
قدموه  الذي  الكبري  الدعم  عىل  اإلمارات  مواصالت 
للمؤسسة وهو  انضاممي  تاريخ  من  يقدمونه يل  والزالوا 
سبب رئييس يدفعني لتقديم املزيد من العطاء واالبتكار 
املتواصل الذي يحقق يف نهاية املطاف رؤية طموحة وهي 

خدمة الوطن واملساهمة يف تحقيق مناءه.
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يف  بدورها  ورائدة  بعزميتها  قوية  اإلماراتية  املرأة 

تعزيز ودعم مسرية التنمية الحضارية يف الدولة.

كام شملت االحتفالية عقد ورش عمل بالتعاون مع 

معهد الشارقة للرتاث ممثلة مبركز الحرف اإلماراتية، 

وذلك لتعليم الحرف اإلماراتية القدمية كحياكة التيل 

خالل  من  اإلماراتية  القهوة  وإعداد  الرباقع  قرض  و 

مسابقات  تنظيم  جانب  إىل  إماراتيات،  حرفيات 

وتوزيع جوائز عىل الحضور.

ويف ختام االحتفالية، تم تكريم رائدة األعامل اإلماراتية 

فاطمة الكتبي عىل تعاونها يف إنجاح االحتفال بيوم 

الرمزية عىل  الهدايا  توزيع  تم  كام  اإلماراتية،  املرأة 

موظفات املؤسسة، حيث أعربن عن استفادتهن من 

ورش العمل التي تخللت االحتفالية والتي تعرفن من 

خاللها عىل الحرف القدمية التي كانت متارسها املرأة 

اإلماراتية.

المسؤولية المجتمعية

نّظمت مواصالت اإلمارات يف مقر اإلدارة العامة بأم 

الدولة  الرمول يف ديب لقاًء نسائياً مبناسبة احتفاالت 

بيوم املرأة اإلماراتية والذي يوافق 28 أغسطس من 

كل عام، والذي يعقد هذا العام تحت شعار “املرأة 

رشيك يف الخري والعطاء”، بحضور لفيف من موظفات 

اإلدارات ومراكز األعامل باملؤسسة.

وبهذه املناسبة، رّصح سعادة محمد عبدالله الجرمن 

مدير عام مواصالت اإلمارات أن املرأة اإلماراتية ويف 

يف  أساسية  لبنة  تشكل  باتت  الحكيمة  القيادة  ظل 

تشكيل وتكوين معامل التنمية املستدامة التي ترتكز 

أركانها عىل البذل والعطاء، فأصبحت اإلماراتية رشيكاً 

نهج  املبادرة وترسيخ  ترجمة روح  وفاعاًل يف  أساسياً 

مواصالت اإلمارات تحتفي بيوم المرأة اإلماراتية

الجرمن: المرأة اإلماراتية عكست أعلى جوانب العطاء في الميادين المحلية والعالمية كافة

العطاء والخري الذي أسسه املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان طيب الله ثراه.

أعىل  عكست  اإلماراتية  املرأة  “إن  الجرمن:  وقال 

والعاملية،  املحلية  امليادين  كافة  يف  العطاء  جوانب 

فتجدها تقف جنباً إىل جنب مع أخيها الرجل يف بناء 

الوطن وتربية األجيال ورسم مالمح املستقبل يف أبهى 

صوره”.

وأشار الجرمن إىل أن املرأة اإلماراتية مل تبخل بأبنائها 

حدوده  داخل  الوطن  تراب  عن  يدافعون  الذين 

يدافع  اليزال  من  ومنهم  الشهداء  فمنهم  وخارجه، 

أن  مؤكداً  العدو،  وجه  يف  بسالة  بكل  الوطن  عن 

أمهات شهداء اإلمارات سطرن بتضحيات أبنائهن أبلغ 

الدروس يف البذل والعطاء، وقدمن النموذج املرشف 

للوطنية والثبات والتالحم.

النامذج  إحدى  استعراض  االحتفالية  خالل  تم  وقد 

الناجحة للمرأة اإلماراتية، حيث تم استضافة رائدة 

األعامل اإلماراتية فاطمة الكتبي والتي تقدم تجربة 

ناجحة للمرأة اإلماراتية الطموحة، واستطاعت بنجاح 

املنتجات  مواصلة صناعة  اإلمارايت عرب  الرتاث  إحياء 

أن  الفعالية  خالل  الكتبي  أكدت  حيث  اإلماراتية، 
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يف  جهودها  عززت  املؤسسة  بأن  الكندري  وأوضح 

الربامج  من  حزمة  إطالق  خالل  من  السالمة  مجال 

مختلف  لدى  السالمة  قيم  ترسخ  التي  واملبادرات 

جائزة  الربامج  تلك  أهم  بني  ومن  املجتمع،  رشائح 

مواصالت اإلمارات للسالمة والرتبية املرورية، والتي 

دورتها  ضمن  العام  هذا  بها  بالفائزين  سيحتفل 

التاسعة عرشة، حيث بدأت املؤسسة عمليات تقييم 

امللفات املشاركة يف الجائزة والتي بلغت 1,195 ملفاً 

الحكومية،  املدارس  الفئات وهي جائزة  يف مختلف 

وجائزة املدارس الخاصة، وجائزة املرشوعات املتميزة 

للمدارس يف مجال السالمة والرتبية املرورية، وجائزة 

اإلبداع واالبتكار، وجائزة أرسة السالمة املثالية، فيام 

بجائزة  للفوز  املجتمع  أحد شخصيات  اختيار  سيتم 

اللجنة  خالل  من  للسالمة  الداعمة  العام  شخصية 

التي قدمها  الجليلة  لإلسهامات  للجائزة، وفقاً  العليا 

أحد أفراد املجتمع يف مجال السالمة والرتبية املرورية.

وذكر مدير إدارة االتصال الحكومي بأنه سيتم تكريم 

الفائزين يف احتفال خاص بالجائزة يقام خالل الفصل 

 ،2017-2018 الدرايس  العام  من  األول  الدرايس 

تعقد  والذين  االسرتاتيجيني  املؤسسة  رشكاء  بحضور 

الجائزة بالتعاون معهم، وهم وزارة الداخلية، ووزارة 

الرتبية والتعليم، ومجلس أبوظبي للتعليم.

وأشار الكندري بأن لجنة تحكيم املشاركات ستعمل 

املعايري  إىل  باالستناد  املشاركة  امللفات  تقييم  عىل 

وفق  بنود  مجموعة  تتضمن  والتي  للتقييم  العامة 

كل فئة، تتعلق مبستوى االبتكار يف املشاركة ومدى 

والرتبية  السالمة  ثقافة  بنرش  ومساهمتها  عالقتها 

لالبتكارات  اإليجابية  اآلثار  إىل  إضافًة  املرورية، 

واملشاريع املقدمة وغريها من املعايري.

نحو  تبلغ  نقدية  جوائز  تخصيص  تم  بأنه  ورصح 

نصف مليون درهم للفائزين يف فئات الجائزة، مشرياً 

بالجائزة يف دورتها  فائزاً  إىل أن املؤسسة كرمت 52 

املاضية الثامنة عرش، والتي شهدت إقباالً متنامياً من 

املشاركني عليها.

المسؤولية المجتمعية

تخصيص نحو نـصـــــــف مــلـيــــــون درهــــــم للفائزين

مواصالت اإلمارات تقيم 1,195 ملفًا مشاركًا في جائزة
 السالمة والتربية المرورية

امللفات  تقييم  عمليات  اإلمارات  مواصالت  بارشت 

السالمة  لجائزة  عرشة  الـتاسعة  الدورة  يف  املشاركة 

والرتبية املرورية مبواصالت اإلمارات والتي تقام تحت 

شعار “طالّبنا أمانة”، وتهدف إىل نرش ثقافة السالمة 

الشخصية  املبادرات  تقدير  عرب  املرورية  والرتبية 

واملؤسسية ذات التأثري عىل املجتمع املدريس واملحيل 

يف الدولة، وتسليط الضوء عليها.

إدارة  مدير  الكندري  محمد  عبدالله  السيد  وأفاد 

االتصال الحكومي بأن املؤسسة ومنذ تأسيسها أولت 

السالمة أهمية قصوى وجعلتها عىل قمة هرم قيمها 

خالل  من  االهتامم  هذا  ترجمة  وتم  املؤسسية، 

االسرتاتيجيني  رشكائها  مع  املؤسسة  عالقات  ترسيخ 

من الجهات الحكومية والخاصة واملجتمعية الفاعلة 

املرورية  السالمة  ثقافة  ترسيخ  سبيل  يف  الدولة،  يف 

الترشيعات  ووفق  املتميزة  مامرساتها  وتعزيز 

وتهدف  املدريس،  النقل  لعمليات  املنظمة  والقوانني 

آمنة  مدريس  نقل  خدمات  توفري  إىل  خاللها  من 

ومنتظمة ومستدامة.
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منوهاً إىل أنه تم تقديم 328 خدمة نقل مجانية 

خالل تلك الفرتة.

أن  إىل  الحكومي  االتصال  إدارة  مدير  وأشار 

املسؤولية  مبادرات  دعم  عىل  حريصة  املؤسسة 

من  نابع  الحرص  هذا  أن  إىل  الفتاً  املجتمعية، 

إميانها العميق بالدور الهام الذي تلعبه بأن تكون 

واستدامة  تنمية  يف  يسهم  وفاعاًل  دامئاً  رشيكاً 

املجتمع عىل كافة األصعدة السيام الصعيد البيئي 

أن مبادرات  واالجتامعي واملهني والوطني، مؤكداً 

املسؤولية االجتامعية هي جزء أصيل ال يتجزأ من 

يقل  وال  اإلمارات  مواصالت  وخطط  اسرتاتيجيات 

مجال  يف  ريادتها  تعزيز  يف  حرصها  عن  أهمية 

املواصالت والخدمات املستدامة.

العديد  عىل  حازت  اإلمارات  مواصالت  أن  يذكر 

منها  املجتمعية  املسؤولية  مجال  الجوائز يف  من 

االجتامعية  للمسؤولية  ديب  غرفة  عالمة  جائزة 

املؤسسة  نالت  كام   ،2016 عام  عن  للمؤسسات 

وجائزة  والتعاون  الرشاكات  فئة  يف  األول  املركز 

العام الحكومي يف  القطاع  الوصيف األول يف فئة 

للمسؤولية  العربية  الجائزة  من  التاسعة  الدورة 

االجتامعية للمؤسسات. 

المسؤولية المجتمعية

مرشوعها  خالل  من  اإلمارات  مواصالت  وفرت 

املجتمعي “الحافلة الوطنية” خالل النصف األول 

من العام الحايل الدعم ألكرث من 113 جهة يف الدولة 

من خالل تقديم 328 خدمة للنقل املجاين، وذلك 

التزاماتها  وتطبيق  بتنفيذ  التزامها  من  انطالقاً 

تجاه  املجتمعية  املسؤولية  مجال  يف  املؤسسية 

التي أطلقها  املبادرة  املجتمع، والتي تنسجم مع 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

عام 2017  يكون  أن  الله، يف  الدولة حفظه  رئيس 

عاماً للخري.

االتصال  إدارة  مدير  محمد  عبدالله  وقالت 

أحد  هو  املرشوع  أن  املؤسسة،  يف  الحكومي 

الربامج  خطة  ضمن  الرائدة  املجتمعية  املشاريع 

تنفذها  التي  واملجتمعية  الخريية  واملبادرات 

“الحافلة  أن  إىل  مشرياً   ،2008 عام  منذ  املؤسسة 

الوطنية” هي مبادرة لتوظيف واستثامر إمكانات 

 35 من  ألكرث  املمتدة  اإلمارات  مواصالت  وخربات 

وتساند  لتدعم  واملواصالت  النقل  قطاع  يف  عاماً 

مختلف األنشطة واملبادرات التي يتبناها رشكاؤها 

تخصيص 100 حافلة لتقديم خدمات نقل مجانية للفعاليات الوطنية والثقافية والرياضية والمجتمعية

أكثر من 113 جهة تستفيد من مشروع “الحافلة الوطنية” بمواصالت اإلمارات في النصف األول

تجسيد  عىل  منها  حرصاً  وذلك  االسرتاتيجيون، 

املسؤولية املجتمعية باعتبارها واجباً وطنياً تجاه 

املجتمع، وتنسجم مع توجهات الدولة يف ترسيخ 

ثقافة العطاء والعمل التطوع واالنساين.

وأوضح محمد أن املؤسسة خالل النصف األول من 

عام 2017 قامت بتوفري الدعم والرعاية ألكرث من 

113 جهة يف الدولة، من خالل تخصيص 100 حافلة 

النقل  خدمة  لتقديم  بسائقيها  ومريحة  آمنة 

والثقافية  الوطنية  للفعاليات  والجامعي  املجاين 

والرياضية واملجتمعية التي تنظمها تلك الجهات، 
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لتعزيز أواصر التعاون والشراكة وتبادل الخبرات

مواصالت اإلمارات تستقبل وفدًا من “جائزة حمدان بن راشد لألداء التعليمي المتميز”

الذي  االجتامعية  املسؤولية  دليل  عىل  الوفد 

وضوابط  الصالحيات  مستوى  تنظيم  يف  يسهم 

الجهات  ملختلف  املجتمعية  الرعايات  تقديم 

فضاًل  عليها،  التقديم  وآليات  تطبيقها  ومجاالت 

الداخيل  االتصال  برامج  أهداف  استعراض  عن 

املقارنات  ومنهجيات  املؤسسة،  يف  والخارجي 

املرجعية والرشاكة والنامذج الخاصة بها.

ويف ختام الزيارة شكر وفد الجائزة ما وجده من 

حفاوة استقبال، وأشاد باملامرسات الرائدة التي 

االتصال  مجال  يف  اإلمارات  مواصالت  تطبقها 

املؤسيس، وما تعكسه تلك الجهود من ارتقاء يف 

األداء املؤسيس، عالوًة عىل إيجاد حلقة وصل بني 

احتياجاتهم  لتلبية  الجهات  ومختلف  املؤسسة 

وفق أعىل معايري الجودة والتميز.
الرئييس  اإلمارات يف مقرها  استقبلت مواصالت 

بأم الرمول يف إمارة ديب وفداً من “جائزة حمدان 

املتميز”،  التعليمي  لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن 

بني  والرشاكة  التعاون  أوارص  لتعزيز  وذلك 

ال  املطبقة  املامرسات  أفضل  وتبادل  الجانبني، 

سيام الخربات يف مجال االتصال املؤسسـي.

للمؤسسة  الحكومي  االتصال  إدارة  ورحبت 

بالوفد الزائر مشيدًة بالجهود التي تبذلها “جائزة 

التعليمي  لألداء  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان 

املتميز” يف سبيل دعم وتطوير مامرسات الجودة 

التعليمي، وتحسني  امليدان  والتميز املؤسيس يف 

مؤكدًة  التعليمي،  التميز  ثقافة  مخرجاته ونرش 

أخبار رئيسية

الجانبني  بني  التعاون  أوارص  تعزيز  أهمية  عىل 

ملا من شأنه تحقيق األهداف االسرتاتيجية التي 

التعليمية وترسيخ  العملية  إطار دعم  تصب يف 

والتميز يف  الجودة  وتطوير مفاهيم ومامرسات 

كافة القطاعات وخاصة يف قطاع التعليم.

عىل  الزائر  الوفد  اطلع  الزيارة،  هامش  وعىل 

أفضل املامرسات املطبقة لدى املؤسسة يف مجال 

تطوير  يف  وجهودها  الرشكاء،  مع  العالقة  إدارة 

آليات العمل يف هذا املجال مبا يهدف إىل توفري 

عرب  معهم  العالقة  إلدارة  وموثقة  موحدة  آلية 

مجموعة من املهام واألهداف التي تخدم بدورها 

رؤية املؤسسة وأهدافها االسرتاتيجية، كام تعرف 
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عنوان الكتاب:

الروح اإليجابية: استكشاف مواطن القوة اإلنسانية وطاقاتها الكامنة يف النفس البرشية

 

تأليف:

تشارلز آر سنيدر

شني جي لوبيز

جنيفر بيدرويت

 

نبذة عن الكتاب:

الطاقة اإليجابية ملواطن القوة الكامنة يف النفس البرشية هي عبارة عن دراسة كل ما يضفي عىل الحياة 

من  اإلنسان  به  يتمتع  وما  اإليجايب  الجانب  معرفة  وذلك من خالل  وقيمة حقيقية،  وطعاًم  ولوناً  معنى 

مميزات وقدرات، بغض النظر عن الزالت واألخطاء. هنا يكمن جوهر الطاقة اإليجابية للنفس البرشية الذي 

ينقب ويزيل الستار عن مواطن القوة الكامنة داخل كل إنسان ويستثمرها بطرق عملية ومبنتهى الدقة 

والفاعلية.
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