
قـف..من أجل سالمتهم

STOP
قــف

49

ΩGóà°ùe ƒ‰h á∏eÉµàe äÓ°UGƒe..رؤيتنا

العدد
58

مواصالت ا�مارات تفوز بجائــــــــــــــزة
دبــــــي للنقــــــــــل املستـــــــــــــــــدام

 و ت�م 45 عقــــــد�
 جديــــــــد�  مع 17

 جهة حكومية خالل
2017

حملة لتوعية سائقي املركبات
بقانون ذراع التوقف � احلافالت املدرسية

النشرة اإللكترونية الشهرية
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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

قدمتها  صيانة  عملية  ألف   117 من  أكثر 
مواصالت اإلمارات لمتعامليها في 2017

عبدالحكيم سعيد
تحويل  سوق  من   90% على  “نستحوذ 

المركبات في الدولة”

مواصالت اإلمارات تنظم برنامجًا توعويًا 

لـ 580 سائق نقل مدرسي في الشارقة

الجـوائـــز والشهادات:

 الرؤية
مواصالت متكاملة ونمو مستدام. 

الرسالة
نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية واللوجستية ذات الصلة وفق معايير 

األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد، ونعمل على تنمية مواردنا المالية 

والمواصالت  النقل  المجدي من خالل منظومة شاملة في قطاع  واالستثمار  المخاطر  وإدارة  الحوكمة  إطار من  في 

والخدمات المتكاملة.

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

جائـــزة "آسيـــا والمحيــط الهـــادي 
 " APEA 2016  عمـــال	لــرواد ا

جائزة أفكار بريطانية 

جائزة أفضل بيئة عمل على مستوى 
قارة آسيا

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

جائزة سمو وزير الداخلية – فئة 
الشريك المثالي – عجمان

Middle East Business Leaders 
Awards

جائزة أفكار أمريكية

الجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات

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

ا¡لكترونية الحكومية 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

أكبر محاضرة إسعافات
أولية في العالم 

جائزة ستيفي العالمية

جائزة الشرق ا	وسط
للطرق والجسور



4
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 558

التوايل  عىل  السابع  وللعام  الحملة  انتظام  إن 

يؤكد رؤية مواصالت اإلمارات الهادفة إىل توفري 

لديها  للعاملني  والسالمة  الصحة  معايري  أعىل 

وللعمالء يف مختلف قطاعات وأنشطة األعامل، 

من  وآمنة  متكاملة  منظومة  توفري  يضمن  ومبا 

تطبيق  عىل  الرتكيز  من خالل  وذلك  الخدمات، 

يف  الترشيعية  الجهات  من  املعتمدة  املعايري 

املهنية، حرصاً  مجاالت األمن والسالمة والصحة 

وعمالئها  موظفيها  وصحة  سالمة  عىل  منها 

قطاع  يف  سيام  وال  خدماتها  من  واملستفيدين 

املرورية  السالمة  تشكل  حيث  املدريس،  النقل 

أولوية  واملرشفني  والسائقني  املنقولني  للطلبة 

أساسية ضمن خطط وأهداف وقيم املؤسسة، 

الحكومية  الجهات  مع  والرشاكة  وبالتعاون 

ومؤسسات القطاع الخاص.

الرشكاء  يقدمه  الذي  بالدعم  الجرمن  وأشاد 

إلنجاح  املتعاونة  والجهات  االسرتاتيجيون 

بن  نارص  مؤسسة  ذلك  ومن  الشهر،  فعاليات 

الرشكات  من  وعدد  الرسكال،  اللطيف  عبد 

الدولة،  يف  الصحية  واملراكز  واملستشفيات 

يف  شارك  الذي  الوطني  األرشيف  إىل  باإلضافة 

بصور معربة عن  زايد  عام  مع  وتزامناً  الحملة 

افتتاح معرض “زايد والصحة” الذي يبرز جهود الشيخ زايد في قطاع الصحة 

مواصالت اإلمارات تفتتح الموسم السابع من حملتها
السنوية “شهر السالمة والصحة المهنية”

تحت شعار )دع السالمة تقودك(

أخبار رئيسية

افتتح سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام 

السنوية  الحملة  فعاليات  اإلمارات  مواصالت 

موسمها  يف   2018 املهنية  والصحة  للسالمة 

السابع تحت شعار “دع السالمة تقودك”، وذلك 

برعاية مؤسسة نارص بن عبد اللطيف الرسكال، 

وبالتعاون مع عدد من الرشكات واملستشفيات 

واملراكز الصحية يف الدولة،  حيث تهدف الحملة 

بيئة  لبناء  العاملية  املامرسات  أفضل  لرتسيخ 

الحملة  فعاليات  وتستمر  وآمنة،  صحية  مثالية 

حتى نهاية شهر مارس الحايل يف مختلف مواقع 

وفروع املؤسسة.

حرض االفتتاح الذي أقيم يف مبنى اإلدارة العامة 

الرئيس  الكندي  عبدالله  املهندس  من  كل  بديب 

التنفيذي للعلميات، وأعضاء من اإلدارة التنفيذية 

اإلدارات  ومدراء  املؤسسة  مسؤويل  من  وعدد 

ومراكز األعامل، إىل جانب لفيف من املوظفني 

واملوظفات.

وقال سعادة محمد الجرمن خالل حفل االفتتاح 

• محمد الجرمن: سالمة العاملني والعمالء أولوية 

أساسية يف اهتاممات املؤسسة.

• برعاية مؤسسة نارص بن عبد اللطيف الرسكال 

ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة

• تحت شعار )دع السالمة تقودك( 
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مآثر وإنجازات مؤسس الدولة الشيخ زايد رحمه 

الله، وال سيام عىل صعيد الرعاية الصحية وتطوير 

املؤسسات العاملة يف هذا القطاع الحيوي واملهم.

أركان  يف  جولة  االفتتاح  حفل  تخلل  حيث 

والصحة  السالمة  لحملة  املصاحب  املعرض 

املهنية، الذي أقيم بدعم ومشاركة عدد كبري من 

الجهات الحكومية والخاصة من رشكاء املؤسسة، 

وتضمنت الجولة افتتاح معرض “زايد والصحة” 

لصور املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

تزامناً  وذلك  ثراه،  الله  طيب  الدولة  مؤسس 

عام  زايد«  بـ»عام  اإلمارات  دولة  احتفاالت  مع 

عىل  الضوء  الصور  معرض  يسلط  حيث   ،2018

وذلك  الصحة،  قطاع  يف  له  املغفور  اهتاممات 

إلبراز دور املغفور له بإذن الله يف تأسيس وبناء 

الله،  رحمه  إنجازاته،  جانب  إىل  اإلمارات  دولة 

املحلية والعاملية، واهتامماته الشخصية التي كان 

يقدمها اإلنسان وبناء اإلنسان، وخاصة ما يتعلق 

بالصحة واللياقة البدنية وأمناط الحياة السليمة 

والرياضة عىل وجه التحديد.

من  يتم  متعددة  أجنحة  املعرض  شمل  كام   

طبية  واستشارات  فحوصات  إجراء  خاللها 

صحية  بروشورات  وتوزيع  للموظفني،  مختلقة 

وتوعوية متنوعة، كام اشتملت فعاليات املعرض 

خاصة  والتوعية  التثقيف  برامج  تنظيم  عىل 

فيام يتعلق بالتغذية ومكافحة التدخني مبا يتيح 

للموظف التمتع بحياة نشطة وصحية.

إجراء  السنوية  الحملة  فعاليات  ضمن  ويتم 

إضافة  واملباين،  للحافالت  وهمية  إخالء  تجارب 

اإلسعافات  مهارات  حول  عمل  ورش  تنفيذ  إىل 

مجال  يف  الوقائية  املهارات  عىل  عالوًة  األولية، 

ومسابقة  بالدم،  تربع  وحمالت  املدين،  الدفاع 

من  عدد  توزيع  جانب  إىل  للموظفني،  داخلية 

املطبوعات والنرشات التوعوية، وتقديم النصائح 

واإلرشادات اليومية عرب قنوات التواصل املختلفة 

االجتامعي  التواصل  وحسابات  املؤسسة،  يف 

.EmiratesTrans@ باملؤسسة
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تحويل الحافالت العاملة بالديزل للعمل بنظام الوقود 

املزدوج أي الديزل والغاز الطبيعي معاً، بهدف تخفيض 

أدىن،  كحد   25٪ بنسبة  املؤسسة  يف  الوقود  تكاليف 

 CO2 /.  96 بنسبة  الكربون  انبعاثات  خفض  وكذلك 

KM يف السنة األوىل من التنفيذ، معتمدين بذلك عىل 

تقنيات خاصة تم ابتكارها من قبل فريق عمل املؤسسة 

يك ال تؤثر عىل املحرك أو األداء الفني للمركبة.

إشادة

وأشاد الجرمن بجهود حكومة ديب ممثلة بهيئة الطرق 

واملواصالت، يف مجال تعزيز االستدامة عرب تطوير وسائل 

النقل الجامعي وترسيخ ثقافتها بني عموم املستفيدين، 

وسعيها إلطالق املشاريع واملبادرات املختلفة للوصول 

الدولة  يف  املستدام  للنقل  ومتطورة  مثالية  بيئة  إىل 

بشكل خاص ويف املنطقة بشكل عام، مهنئاً الهيئة عىل 

النجاح املستمر للجائزة واحتضانها وتكرميها ملجموعة 

تتميز  والتي  الفائزة  والخاصة  الحكومية  الجهات  من 

بريادتها يف قطاع النقل املستدام يف الدولة.

جدير بالذكر أن مرشوع تحويل حافالت الديزل للعمل 

بالغاز طبيعي يسهم يف تخفيض تكاليف الوقود مبركبات 

املؤسسة، ويحد من انبعاثات CO2 من املركبات، كام 

العاملة  املركبات  من  العادم  دخان  تقليل  عىل  يعمل 

تكونها  يتم  التي  الضارة  الجزيئات  وتقليل  الديزل، 

من  الحد  يف  التحويل  يسهم  كام  الديزل،  محركات  يف 

الضوضاء من مركبات الديزل بنسبة ٪40، ويتيح للمحرك 

ما  معاً،  والغاز  الديزل  عىل  أو  الديزل  عىل  يعمل  أن 

يؤدي أيضاً إىل زيادة العمر التشغييل للمحرك، وتقليل 

درجة حرارته أثناء التشغيل، األمر الذي من شأنه كذلك 

تقليل الصيانة الدورية للمحرك.

أخبار رئيسية

للمرة العاشرة على التوالي

مواصالت اإلمارات تفوز بجائزة دبي للنقل المستدام
- فازت المؤسسة فئة الحفاظ على البيئة عن مشروعها الرائد الخاص بتحويل حافالت الديزل 

للعمل بالغاز الطبيعي.

فازت مواصالت اإلمارات بجائزة ديب للنقل املستدام يف 

دورتها العارشة، والتي تنظمها هيئة الطرق واملواصالت 

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي، حيث نالت املركز 

الرائد  مرشوعها  عن  البيئة  عىل  الحفاظ  فئة  يف  الثاين 

الخاص بتحويل حافالت الديزل للعمل بالغاز طبيعي.

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم 

للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  رئيس 

بتقديم درع الجائزة إىل سعادة محمد عبد الله الجرمن 

مدير عام مواصالت اإلمارات، بحضور سعادة املهندس 

يف  املديرين  مجلس  ورئيس  العام  املدير  الطاير  مطر 

املسؤولني  كبار  من  ولفيف  واملواصالت،  الطرق  هيئة 

ومديري املؤسسات الحكومية والخاصة من أنحاء دولة 

ديب  مركز  يف  وذلك  كافة،  املتحدة  العربية  اإلمارات 

التجاري العاملي.

مواصالت  لفوز  وسعادته  اعتزازه  عن  الجرمن  وأعرب 

اإلمارات بالجائزة للمرة العارشة عىل التوايل، ما يعكس 

الخرضاء  التنمية  مامرسات  بتعزيز  املؤسسة  التزام 

ومساعي الحفاظ عىل البيئة، وتبني املشاريع واملبادرات 

مع  يتامىش  مبا  البيئية،  باالعتبارات  األخذ  إىل  الرامية 

توجهات القيادة الرشيدة يف تحقيق التنمية املستدامة 

األخرض،  االقتصاد  مبادرة  الستحقاقات  واالستجابة 

دول  أفضل  من  نصبح  أن  يف  الطموحة  الدولة  ورؤية 

العامل بحلول عام 2021.

إنجازات ونجاحات مستدامة

وأشار مدير عام مواصالت اإلمارات، إىل أن الفوز الجديد 

اإلمارات،  مواصالت  ونجاحات  إنجازات  لسجل  يضاف 

جوانب  يف  الريادية  مواقعها  عىل  إضافياً  دلياًل  وميثل 

االستدامة، ويندرج ضمن سعيها الحثيث للحفاظ عىل 

من  يتجزء  ال  جزءاً  بات  الذي  األمر  ومواردها،  البيئة 

املسؤوليات والواجبات امللقاة عىل عاتق املؤسسة إزاء 

املجتمع وأفراده وتجاه البيئة مبكوناتها كافة.

املنظومة الذكية

الجرمن: إن مرشوع تحويل  الفائز؛ قال  وعن املرشوع 

يعد  املضغوط  الطبيعي  بالغاز  للعمل  الديزل  حافالت 

أنه  سيام  ال  اإلقليمي،  املستوى  عىل  نوعه  من  األول 

املواصفات  مع  ومتطابق  ومعتمد  متخصص  مرشوع 

العاملية يف جميع أنحاء العامل، حيث تتلّخص الفكرة يف 
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أخبار رئيسية

تزامنًا مع يوم الطفل اإلماراتي وبالتعاون مع القيادات الشرطية

مواصالت اإلمارات تطلق حملة لتوعية سائقي
المركبات بقانون ذراع التوقف في الحافالت المدرسية “قف”

بقانون  للتوعية  حملة  اإلمارات  مواصالت  أطلقت 

الحافالت  يف  التوقف  بذراع  والخاص  واملرور  السري 

املدرسية “قف”، تستهدف سائقي املركبات يف عدد 

والشارقة،  أبوظبي وديب  الحيوية يف  التقاطعات  من 

وذلك بالتعاون مع القيادات الرشطية يف تلك اإلمارات. 

والصحة  السالمة  شهر  فعاليات  الحملة ضمن  وتأيت 

املهنية باملؤسسة، وبالتزامن مع يوم الطفل اإلمارايت 

يف  ليكون  للتنمية  الوزاري  املجلس  اعتمده  والذي 

سائقي   توعية  خاللها  ويتم  عام،  كل  من  مارس   15

املركبات  إىل  التوقف  الكامل عند فتح ذراع “قف” 

لضامن  االتجاهني  كال  يف  املدرسية  للحافلة  الجانبية 

عبور الطلبة بسالمة وأمان.

لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  محمد  حنان  وأفادت 

الخدمات املؤسسية، بأن مواصالت اإلمارات حريصة 

خالل  املدارس  وطلبة  األطفال  سالمة  ضامن  عىل 

معتربة  املدرسة،  وإىل  من  اليومية  املدرسية  رحلتهم 

الطلبة أمانة وال بد من اتخاذ كافة السبل والتدابري 

التي توفر لهم البيئة اآلمنة داخل الحافلة وخارجها، 

املركبات  سائقي  وخاصة  املجتمع  أفراد  وداعية 

للتعاون مع املؤسسة يف هذا الشأن وتطبيق القانون 

الذي يلزم التوقف عند رؤية إشارة قف عىل الحافلة 

املدرسية.

وأوضحت صقر بأن الحملة شملت التعريف بالذراع 

الحافلة  من  األيرس  جانب  عىل  املثبته  امليكانيكية 

املدرسية، ويقوم سائق الحافلة بفتحها عند التوقف 

لتنزيل أو تحميل الطلبة، من أجل تحذير مستخدمي 

الطريق ال سيام سائقي املركبات وتنبيههم إىل إلزامية 

التوقف التام واالنتظار حتى يتم االنتهاء من عملية 

نزول وعبور الطلبة بأمان.

التنفيذي  املدير  أشارت  الحملة،  أهداف  وعن 

الرئييس  الهدف  أن  إىل  املؤسسية  الخدمات  لدائرة 

من الحملة هو حامية الطلبة من الدهس من قبل 

تجاوز  من  ومنعهم  الطريق،  مستخدمي  مركبات 

الطلبة  تنزيل  أو  املتوقفة لتحميل  الحافلة املدرسية 

أو عبورهم الشارع للوصول إىل منازلهم، حيث حدد 

سائق  من  كل  عىل  املخالفات  من  عدداً  القانون 

حال  األخرى يف  املركبات  وسائقي  املدرسية  الحافلة 

وتتمثل  القانون.  يف  املحددة  للضوابط  مخالفتهم 

املخالفات بغرامة قيمتها 500 درهم و6 نقاط سوداء 

عىل سائق الحافلة يف حال عدم التزامه بفتح إشارة 

بالحافلة، وغرامة 1000 درهم و10  الخاصة  “قف” 

نقاط سوداء عىل سائقي املركبات يف الطريق يف حال 

عدم توقفهم عند رؤية إشارة قف عىل الحافلة.

املشرتكة  الجهود  تضافر  رضورة  عىل  صقر  وحثت 

مبا يسهم يف تحقيق أهداف الحملة، وتعزيز الوعي 

األرسي لدى جميع رشائح املجتمع، وطلبة املدارس، 

يف  ومستقرة  آمنة  ومجتمعية  تعليمية  بيئة  لتوفري 

مجتمعنا.

وشارك يف الحملة التي تم من خاللها توزيع الهدايا 

الرشطية،  القيادات  من  عدد  التوعوية  والنرشات 

وموظفي وسائقي النقل املدريس مبواصالت اإلمارات.

يذكر أن مواصالت اإلمارات تعمل بشكل يومي عىل 

طالباً   242805 لعدد  املدريس  النقل  خدمات  توفري 

وطالبة من 714 مدرسة حكومية وخاصة، عرب 5765 

حافلة مدرسية و 5641 سائق نقل مدريس.
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وكذلك األفراد.

قدمت  اإلمارات  مواصالت  بأن  املحرييب  وأوضح 

املتعاملني  من  لعدد  املايض  العام  خالل  خدماتها 

خارجية  ورش   5 خالل  من  والخارجيني  الداخليني 

إمداد  ورشة  تضم  وعجامن  ديب  إماريت  يف  متوزعة 

ديب، ورشة املكتب الهنديس، ورشة مطار آل مكتوم، 

إىل جانب ورشة بلدية عجامن، وإميز جروب، وورشة 

رشطة عجامن، منوهاً أنه يتبع املركز كذلك 11 ورشة 

والقوز،  والقصيص،  الرمول،  أم  ورش  تشمل  داخلية 

الورش  من  عدد  جانب  إىل  ديب،  إمارة  يف  وورسان 

املتوزعة يف الشارقة وعجامن وأم القيوين.

من  تقوم  اإلمارات  مواصالت  بأن  املحرييب  وأشار 

رشكائها  لكافة  الدعم  بتقديم  الفنية  ورشها  خالل 

االسرتاتيجني من القطاعني الحكومي والخاص، حيث 

خرباتها  وتوظف  إمكانياتها  وتحشد  جهودها  تبذل 

ورائدة،  متميزة  خدمات  منظومة  تقديم  أجل  من 

تجاه  املجتمعية  التزاماتها  نفسه  الوقت  يف  وتنفذ 

البيئة واملوظفني وسوق العمل واملجتمع ككل.

من خالل مركز اإلمارات للخدمات الفنية

أكثر من 117 ألف عملية صيانة قدمتها مواصالت 
اإلمارات لمتعامليها في 2017

استثمـــــــــار

اإلمارات  مبركز  ممّثلة  اإلمارات  مواصالت  كشفت 

األعامل  مراكز  مجموعة  أحد   - الفنية   للخدمات 

العام املايض  التابعة للمؤسسة-، عن تنفيذها خالل 

أكرث من 117 ألف عملية صيانة للمركبات عرب ورشها 

الفنية املتوزعة يف ديب والشارقة وعجامن وأم القيوين، 

واملؤسسات  لألفراد  املتنوعة  الفنية  خدماتها  لتقدم 

والدوائر املحلية ورشكات القطاع الخاص.

وأفاد السيد عبيد ربيع املحرييب مدير مركز اإلمارات 

فنية  ورشة   16 وعرب  املركز  بأن  الفنية،  للخدمات 

صيانة  خدمة   117549 تقديم  من  متكن  له،  تابعًة 

خالل 2017، حيث شملت الخدمات التي تم تقدميها 

والثقيلة  الخفيفة  املركبات  وإصالح  صيانة  خدمة 

واآلليات والدراجات باختالفها وذلك وفقاً الحتياجات 

الفنية  الخدمات  من  وعدد  املتعامل،  ومتطلبات 

وبيع  واآلليات  املركبات  كقطر  األخرى،  املساندة 

الفنية يف مجال  الغيار، إضافة إىل االستشارات  قطع 

خدمات الصيانة واإلصالح، وخدمات غسيل وتنظيف 

املركبات وغريها.

اليومية للمركز  الطاقة االستيعابية  وأّكد املحرييب أن 

تصل إىل صيانة أكرث من 500 مركبة يف اليوم، وذلك 

من خالل طاقمه املكون من 740 فني وتقني مدرب 

يعكس حرص  الذي  األمر  فنية،  ومؤهل، و45 حارة 

خدماتها  ومستوى  منظومة  تطوير  عىل  املؤسسة 

النقل  سوق  يف  املستمر  النمو  يواكب  مبا  الفنية 

جعلها  ما  الدولة،  يف  الفنية  والخدمات  واملواصالت 

محل ثقة متعامليها يف القطاعني الحكومي والخاص 
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باختالف  الجهات  احتياجات  تلّبي  وثقيلة  خفيفة 

التتبع  أجهزة  وتوفري  املركبات،  وتأجري  استخداماتها، 

الذكية للمركبات وإدارة أسطول مركبات املتعاملني، 

قيام  جانب  إىل  الحركة،  ومنسقي  السائقني  وتوفري 

من غسيل  ومتكاملة  شاملة  بتقديم خدمات  املركز 

فنية  برشية  كفاءات  عرب  املركبات  وإصالح  وصيانة 

متخصصة ، عالوًة عىل تدريب السائقني وفق برامج 

معتمدة لتقديم خدمات تحقق سعادة املتعاملني.

التي  الحكومي  النقل  خدمات  من  ويستفيد 

من  مجموعة  الحكومية  املواصالت  مركز  يقدمها 

الوزارات، مثل وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية 

واملجلس  والتعليم،  الرتبية  وزارة  وكذلك  املجتمع، 

من  كبرية  مجموعة  إىل  إضافة   ، االتحادي،  الوطني 

من  وعدداً  واملحلية  االتحادية  والهيئات  املؤسسات 

الجهات األكادميية يف الدولة. ومن الجهات الجديدة 

للسياحة  أبوظبي  هيئة  املؤسسة  مع  تعاقدت  التي 

الوطنية  أبوظبي  ورشكة  أبوظبي،  وموانئ  والثقافة، 

للمعارض وغريها من الجهات.

توفير 4125 مركبة و 1882 سائقًا لخدمة المتعاملين الحكوميين

مواصالت اإلمارات تبرم 45 عقدًا جديدًا
مع 17 جهة حكومية خالل 2017

استثمـــــــــار

أعلنت مواصالت اإلمارات عن تحقيق مركز املواصالت 

الحكومية -عضو مجموعة مراكز األعامل التابعة لها– 

قياسياً يف عدد وقيمة عقود املركز اإلجاملية يف  منواً 

مع  جديداً  عقداً   45 املركز  أبرم  حيث   ،2017 عام 

املايض وتم  العام  17 جهة حكومية واتحادية خالل 

تجديد 35 عقداً خالل عام 2017.

وأفاد عبدالغفار محمد يوسف مدير مركز املواصالت 

متتلك  اإلمارات  مواصالت  بأن  باملؤسسة،  الحكومية 

يف  املرشفة  باإلنجازات  زاخر  ورصيد  عالية  إمكانات 

قطاع النقل والتأجري وذلك استناداً عىل خربتها التي 

أكرث  تكون  ألن  أهّلها  ما  عاماً،   36 من  ألكرث  متتد 

القطاع  هذا  يف  وكفاءة  واحرتافيًة  خربة  املؤسسات 

من  واسعة  لرشيحة  الخدمات  تقديم  لدى  الحيوي 

بذلك  متبعة  تجاههم،  بالتزاماتها  ووفائها  املتعاملني 

تضمن  التي  واملعتمدة،  العاملية  املامرسات  أفضل 

ثقة  منحها  الذي  األمر  سعادتهم،  وتحقق  راحتهم 

متعامليها عرب تجديد عقودهم معها وكذلك استقطاب 

عقود جديدة. 

إجاميل  أن  الحكومية  املواصالت  مركز  مدير  وأوضح 

عقداً   184 يبلغ  عام2017  يف  املركز  عقود  عدد 

ومبوجبهم تم توفري 4125 مركبة و1882 سائقاً و62 

من جهات حكومية  متعاملني  لخدمة  منسق حركة 

مبارش  بشكل  انعكس  الذي  األمر  ومحلية،  إتحادية 

عىل زيادة عدد مركبات النقل الحكومي، مشرياً إىل 

أن مدد التعاقد تتفاوت من 1 إىل 5 سنوات.

وأشار مدير مركز املواصالت الحكومية، إىل أن املركز 

بفروعه املختلفة عىل مستوى الدولة يقّدم خدمات 

النقل ملختلف املؤسسات والجهات االتحادية والهيئات 

مركبات  بتوفري  واملتمثلة  معها،  املتعاقد  املحلية 



16
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 1758

تعريفهم بحزمة من اإلجراءات الوقائية الواجب اتباعها لضمان سالمة الطلبة

مواصالت اإلمارات تنظم برنامجًا توعويًا لـ 580 سائق
نقل مدرسي في الشارقة

النظم  أفضل  وفق  أكفاء  ومرشفات  سائقني  خالل 

املتبعة، وذلك يف سبيل تحقيق  العاملية  واملامرسات 

أهدافها الرامية إىل تحقيق سالمة أبنائنا الطلبة خالل 

رحلتهم اليومية من وإىل املدرسة والبيت.

وأضاف مدير فرع الشارقة، أن املؤسسة تعمل عىل 

الوظيفية  مهامهم  ألداء  وتأهيلهم  سائقيها  تدريب 

عىل أكمل وجه وفق طبيعة عمليات النقل املدريس 

أخالقيات  ذاته  الوقت  يف  مراعني  يقدمونها،  التي 

يتم  التي  املختلفة  العمرية  واملستويات  املهنة 

خدمتها ونقلها، الفتاً إىل أن الفرع حريص عىل تنظيم 

لتوعيتهم  سائقيه  مع  دورية  لقاءات  وعقد  برامج 

بالترشيعات واألنظمة الجديدة، إضافة إىل تعريفهم 

باملالحظات وأية مستجدات يف مجال النقل املدريس، 

إىل جانب االستامع إىل مالحظات السائقني والتعرف 

يف  شارك  وقد  ومناقشتها.  ومقرتحاتهم  آرائهم  عىل 

إلقاء املحارضات واعض من دائرة األوقاف بالشارقة، 

يف  السالمة  وحدة  ورئيس  العزرة،  محطة  ومدير 

الفرع.

استثمـــــــــار

املواصالت  بفرع  ممثلة  اإلمارات  مواصالت  نّظمت 

املدرسية يف الشارقة، برنامجاً توعوياً لعدد 580 سائقاً 

للنقل املدريس يف قاعة قرص الثقافة بالشارقة وذلك 

بالتعاون مع عدد من الجهات املختصة يف اإلمارة.

وأفاد عدنان الزرعوين مدير فرع املواصالت املدرسية 

بالشارقة، بأن الربنامج قدم مجموعة من املحارضات 

التوعوية والتعريفية باللغة العربية واألوردو لسائقني 

املدريس  النقل  خدمات  يقدمون  الذين  املؤسسة 

للمدارس الحكومية واملدارس الخاصة املتعاقد معها 

أن املحارضات شملت تعريف  إىل  اإلمارة، مشرياً  يف 

الواجب  الوقائية  اإلجراءات  من  بحزمة  السائقني 

وتطبيق  والسالمة  األمن  تحقيق  لضامن  اتباعها 

الالزمة  املهارات  عىل  والتعرف  املرورية،  األنظمة 

للتعامل مع األعطال الطارئة، والتوعية بأهمية تطبيق 

املواصفات الفنية يف الحافالت لضامن توفري نقل آمن 

للطلبة، باإلضافة إىل توجيه السائقني بأهمية فحص 

الحافلة بشكل يومي للتأكد من جاهزيتها وسالمتها 

مع  تتناسب  ملسافات  سريها  لضامن  وذلك  للعمل، 

طول الرحالت املقررة لكل حافلة.

مابني  جمع  املنعقد  التوعوي  الربنامج  بأن  وذكر، 

ألكرث  متتد  التي  اإلمارات  ملواصالت  العريقة  الخربة 

من 36 عاماً، والتزامها التام بتعزيز نتائج ومستويات 

رشكائها  مع  بالتعاون  الطرق  عىل  املرورية  السالمة 

االسرتاتيجيني.

حريصة  اإلمارات  مواصالت  بأن  الزرعوين  وأكد 

من  للطلبة  ومريحة  آمنة  نقل  وسيلة  توفري  عىل 
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وللوقوف عىل حصاد أعامل املركز، وأبرز ما ناله من 

سعيد  عبدالحكيم  السيد  التقينا  وتكرميات،  جوائز 

املهنية  مسريته  عن  أيضاً  حدثنا  الذي  املركز،  مدير 

وتجربته مع املؤسسة فإىل التفاصيل..

بدايًة؛ حبذا لو تقدم لنا نبذة عن تأهيلك األكادميي 

وخربتك املهنية؟

بعد حصويل عىل درجة بكالوريوس يف إدارة األعامل، 

عملت منذ يناير عام 2006 يف مجال تحويل املركبات 

الرشكات  من  رشكتني  يف  الطبيعي  بالغاز  للعمل 

الرائدة التابعة لقطاع البرتول يف القاهرة مبرص، وهام 

رشكة “ماسرت جاز” ورشكة “غاز تك” إحدى رشكات 

قطاع البرتول، وتنقلت يف أكرث من موقع من مواقع 

الرشكات يف القاهرة الكربى نظراً للخربة الفنية التي 

أعباء  تحمل  إىل  إضافًة  قيايس،  وقت  يف  اكتسبتها 

العمل والتعامل مع املتعاملني.

متزوج  فأنا  والعائيل؛  االجتامعي  املستوى  عىل  أما 

ولديَّ ابٌن واحد.

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟

قامت مواصالت اإلمارات يف عام 2010 بإنشاء مركٍز 

لتحويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وقام فريق 

من املؤسسة باستقطاب الكوادر الفنية ذات الخربات 

واملهارات الالزمة يف هذا املجال، وذلك باإلعالن عن 

املركبات  تحويل  يف  ذوي خربة  موظفني  اىل  الحاجة 

وأمتمت  بالتقديم،  فقمت  الطبيعي،  بالغاز  للعمل 

تم  ما  ورسعان  مبرص،  القاهرة  يف  واملقابلة  االختبار 

قبويل للعمل باملركز، وكنت من الكوادر الفنية املتميزة 

بالنظر إىل خربيت السابقة يف مجال عمل املركز عىل 

حسب شهادة املديرين باملؤسسة، فضاًل عن حريص 

العمل  يف  التفوق  عىل  للمؤسسة-  انضاممي  -ومنذ 

عىل  املهام  وتنفيذ  بالتوجيهات،  االلتزام  خالل  من 

أكمل وجه.

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟

هي تجربة جيدة أتاحت يل فرصة التدرج يف الوظائف 

من  املزيد  واكتساب  والقيادية،  واإلرشافية  الفنية 

الخربات املتنوعة.

وماذا  املؤسسة،  من  عليها  التي حصلت  اإلضافة  ما 

أضفت أنت لها؟

 قدمت يل مواصالت اإلمارات خربة واسعة أضافت 

 رواد التميز

عبدالحكيم سعيد
مدير مركز االتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي

“نستحوذ على %90 من سوق تحويل المركبات في الدولة”

- أضافت لي المؤسسة الكثير من الخبرة في العمل، فضاًل عن استفادتي وزمالئي من الفرص التدريبية التى 
تتيحها للموظفين.

- أهم التحديات التي تواجهنا هي محدودية انتشار محطات تعبئة الغاز على مستوى جغرافيا الدولة.
- قمنا بابتكار نظام جديد لتحويل الحافالت العاملة بالديزل إلى العمل بنظام الوقود المزدوج.

- شعاري المفضل في العمل هو “اعمل بصمت واترك النجاح يحدث الضجيج”، وأدعو جميع الزمالء في المؤسسة 
لتبنيه.

جهود  يف  نوعية  نقلة   2010 عام  إطالقه  منذ  الطبيعي”  بالغاز  للعمل  املركبات  لتحويل  االتحاد  “مركز  شكل 

املؤسسة ليس يف الجانب االستثامري وحسب، وإمنا يف جانب االستدامة وجهودها البيئية أيضاً، إذ أّسس لنهٍج 

جديٍد اعتمدت فيه مواصالت اإلمارات عىل املزاوجة بني األهداف االستثامرية واألهداف البيئية مؤكدًة إمكانية 

تحقيق الهدفني معاً، ونظراً للنجاح الذي حققه املركز؛ أطلقت بعده عدداً من املشاريع ذات التوّجه ذاته، ال سيام 

وحدة تجديد اإلطارات، ومرشوع الغسيل الجاف..
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7. أفكار عربية.

8. أفكار بريطانية. 

9. أفكار أمريكية.

عىل  حصلت  فقد  الشخيص؛  للتكريم  بالنسبة  أما 

تكريم داخيل من قبل إدارة املركز عام 2012 وكذلك 

عام 2014، كام تم تم تكرميي من قبل رشطة أبوظبي 

 3 ملدة  الطبيعي  الغاز  عن  محارضات  إلقاء  بعد 

قبل  من  بالتكريم  حظيت  كام   ،2015 عام  يف  أيام 

إدارة معرض “بالعلم نفكر” عن أفضل عرض للغاز 

الطبيعي باملعرض..

كيف تسهمون يف دعم نجاحات املؤسسة والتغلب 

عىل املنافسني وإدارة دّفة العمل يف املركز؟

إىل الحفاظ عىل مستوى الجودة أثناء   نسعى دامئاً 

الخدمات  تطوير  عىل  نحرص  كام  الخدمة،  تقديم 

املقدمة للرشكات واألفراد عىل مستوى الدولة. 

نفسه؛  املجال  يف  املنافسني  وجود  من  الرغم  وعىل 

إال أننا نفخر باستحواذنا عىل حصة %90 من سوق 

كثرياً لخربيت السابقة يف العمل، كام أتاحت يل ولبقية 

زماليئ الدورات التدريبية الدورية املختلفة التي تقدم 

للموظفني يف مختلف الفئات الوظيفية والتخصصات، 

هذا فضاًل عن الفائدة املعنوية، حيث تتمتع املؤسسة 

بسمعة رفيعة منحت السمها قيمة كبرية يف أسواق 

التي  والخربات  كفاءاتها  يقدرون  والجميع  الدولة، 

ميلكها موظفوها. 

تطوير مرشوع  يف  أسهمت  أنني  أعتقد  املقابل  ويف 

وإحراز  الطبيعي،  بالغاز  للعمل  املركبات  تحويل 

الكثري من التقدم، ال سيام لجهة العمل عىل تقديم 

الخدمة بأعىل املعايري األوروبية.

كيف تنظر إىل بيئة العمل يف مواصالت اإلمارات، وما 

رأيك مبحفزات اإلبداع التي تتيحها للموظفني؟

تحرص املؤسسة عىل تهيئة بيئة عمل ثرية للموظفني، 

وتحثهم عىل اإلبداع يف أعاملهم ومهامهم املختلفة، 

كام توفر لهم جميع سبل التحفيز والتشجيع، عالوًة 

عىل أدوات االرتقاء والتطور.

ما أبرز التكرميات التي حصلَت عليها والجوائز التي 

حققها مركزكم؟

بالغاز  للعمل  املركبات  لتحويل  االتحاد  مركز  فاز 

عىل  والشهادات  الجوائز  من  بالعديد  الطبيعي 

املستويات املحلية واإلقليمية والدولية، والتي تتفق 

مع خطط املركز االسرتاتيجية، وتعزز التزامه بتحقيق 

يف  واالبتكار  والجودة  والريادة  واالحرتافية  التميز 

مختلف ميادين األداء واالستدامة، وتدعم مساهمته 

اإلماراتية  الحكومة  رؤية  تحقيق  يف  املؤسيسة 

وأهدافها واسرتاتيجياتها، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، 

مستدامة”  لتنمية  أخرض  “اقتصاد  مبادرة  سيام  ال 

التي أطقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

مسريته  عرب  املركز  متكن  وقد  الله،  رعاه  ديب  حاكم 

القصرية نسبياً من نيل الجوائز اآلتية:

1. جائزة ديب للنقل املستدام أكرث من مرة عىل التوايل 

وآخرها عام 2017.

عىل  و2015  و2014   2013 إيست  ميدل  جرين   .2

التوايل.

3. جائزة اإلمارات للطاقة.

4. دىب جرين. 

5. جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي.

6. أفكار اإلمارات.
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من اإلشارة إىل أن مرشوع تحويل الحافالت العاملة 

أحد  كان  املزدوج  الوقود  بنظام  العمل  إىل  بالديزل 

مثار برامج تحفيز اإلبداع واالبتكار.

ال  الذي  وما  عبدالحكيم  يحبه  الذي  ما  العمل؛  يف 

يحبه؟

عىل  وأركز  العمل،  يف  واالخالص  االنضباط  أحب   

التطوير املستمر عىل املستويني الشخيص واملؤسيس، 

فضاًل عن اإليجابية، ويف املقابل أكره اإلهامل وعدم 

االخالص والسلبية.

وما هواياتك يف أوقات الفراغ؟

هوايتي املفضلة هي الرماية.

هل من كلمة أخرية للزمالء يف العمل؟

 شعاري املفضل يف العمل هو “اعمل بصمت واترك 

يف  الزمالء  جميع  وأدعو  الضجيج”،  يحدث  النجاح 

املؤسسة لتبنيه عىل اختالف فئاتهم ومستوياتهم.

الدولة،  يف  الطبيعي  بالغاز  للعمل  املركبات  تحويل 

والتقييم  االسرتاتيجىي،  التخطيط  بفضل  وذلك 

العلمي والدقيق للمخاطر التي ميكن أن تحدث، وقد 

انعكس كل ذلك بشكل إيجايب عىل معدالت األرباح 

التي يحققها املركز كل عام.

كيف تطورون من مهاراتكم يف مجال العمل الفني 

والبيئي ملواكبة توجهات املؤسسة وخططها الطموحة 

والتحول من املجال الحكومي إىل االستثامري؟؟ 

يف  عاملياً  األنظمة  أحدث  عىل  باالطالع  دامئاً  نقوم 

مجال تكنولوجيا تحويل املركبات للعمل بالغاز ونقوم 

بتطبيقها أوالً بأول، وإتاحتها ضمن خدماتنا لجميع 

الهيئات والرشكات واألفراد يف جميع أنحاء الدولة.

عادًة ما يحتاج العمل االستثامري إىل تطوير وتنويع 

للحفاظ  ذلك  تحققون  كيف  الريادة،  عىل  للحفاظ 

عىل متعامليكم واستقطاب رشاكات ومتعاملني جدد؟

 يف بداية العمل كانت مثة مخاوف لدى بعض املتعاملني 

الزيارات عىل  لذا حرصنا يف كل  الغاز،  من موضوع 

تنفيذ دورات توعوية، وتكثيف اإلرشادات عن فوائد 

الغاز الطبيعي من الناحية البيئية، فضاًل عن عوائده 

االقتصادية عىل املتعاملني من األفراد والرشكات، حتى 

وصلنا إىل أعىل مستوى من الخدمة والشهرة يف هذا 

املجال يف الدولة.

ما أبرز التحديات التي واجهتكم؟ وما أهم خططكم 

املستقبلية؟

 أهم التحديات التي تواجهنا هى محدودية انتشار 

محطات تعبئة الغاز عىل مستوى جغرافيا الدولة، أما 

عن خططنا املستقبلية؛ فهي تركز عىل تعزيز االنتشار 

بذل  وعىل  الغربية،  واملنطقة  الشاملية  اإلمارات  يف 

املزيد من الجهود يف مجال تحويل الحافالت العاملة 

بالديزل إىل العمل بنظام الوقود املزدوج، والتي كانت 

التجربة األوىل من نوعها عىل املستوى اإلقليمي.

واالبتكار  اإلبداع  سياسة  اإلمارات  دولة  انتهجت 

والسعادة يف بيئة العمل، كيف وظفتم هذه التوجهات 

يف بيئة العمل لديكم؟

واالبتكار؛  اإلبداع  مجال  يف  املؤسسة  بجهود  أسوًة 

عىل  لدينا  العمل  وفرق  املوظفني  بتشجيع  قمنا 

طرح األفكار واالقرتاحات يف مختلف جوانب العمل، 

هنا  والبد  للتطبيق،  أفضلها  انتقاء  عرب  ومتابعتها 
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اللوجستي  الدعم  الحفل تكريم فريق عمل  كام شهد 

املرشف عىل توفري خدمات النقل لضيوف القمة العاملية 

للحكومات 2018 والتي عقدت أعاملها بديب يف فرباير 

املتميز من حيث  بأدائهم  الجرمن  أشاد  املايض، حيث 

التخطيط والتنفيذ واملثابرة واملتابعة، والذي يتواءم مع 

اسم ومكاaنة هذا الحدث املهم. 

دعم  وفريق  الوطنية  الخدمة  خريجي  أن  إىل  وأشار 

القمة الحكومية يعتربون خري سفراء ملواصالت اإلمارات 

يف خدمة الوطن واملواطن، فهم مل يتوانوا أبداً عن رفع 

اسم دولة اإلمارات يف مختلف املحافل وامليادين.

كام شمل الحفل تكريم املهندس ماهر السيد عيل مدير 

الطبيعي  بالغاز  للعمل  املركبات  لتحويل  االتحاد  مركز 

امتدت  والتي  املؤسسة  يف  عمله  فرتة  النتهاء  وذلك 

ومتميزة  استثنائية  جهوداً  بذل خاللها  عاماً،   24 لنحو 

ساهمت يف تطوير العمل الفني، وتحقيق نتائج مالية 

نوعية ملواصالت اإلمارات.

لدى تكريم الموظفين خريجي الخدمة الوطنية وفريق عمل دعم القمة العالمية للحكومات

الجرمن: موظفو مواصالت اإلمارات خير سفراء لخدمة الوطن والمواطن

المسؤولية المجتمعية

أّكد سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات أن مبادرة الخدمة الوطنية التي تتبّناها حكومة 

دولة اإلمارات هي من املبادرات الرائدة والنوعية التي 

وحرصها  الوطن،  وبنات  بأبناء  القيادة  اهتامم  تؤكد 

والشجاعة  واملعرفة  بالعلم  وتسليحهم  تحصينهم  عىل 

عن  والذود  الوطن  حامية  يف  للمساهمة  واإلقدام، 

مكتسباته ومنجزاته بكل غاٍل ونفيس.

جاء ذلك خالل الحفل الذي نظمته مواصالت اإلمارات 

موظفي  من   9 لتكريم  بديب  العامة  اإلدارة  مبنى  يف 

والسابعة  الخامسة  الدفعتني  خريجي  من  املؤسسة 

الوطن  نداء  لّبوا  والذين  الوطنية،  الخدمة  برنامج  من 

وأّدوا الواجب بشكل مرشف يجسد والءهم ووفاءهم 

وانتامءهم إىل هذه األرض الغالية.

وقال الجرمن يف كلمته لدى افتتاح الحفل الذي حرضه 

املدراء التنفيذيون ولفيف من املوظفني واملوظفات: إن 

الخدمة  خريجي  مبوظفيها  تفتخر  اإلمارات  مواصالت 

الوطنية، وتحرص عىل تكرميهم عىل تأديتهم واجباتهم 

الوطنية، ونحن نعتربهم قدوة ومثاالً يف العطاء والجدية 

واالنضباط.

الخريجني  إن  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  وأكد 

املهني  االلتزام  مبادئ  وتجسيد  تطبيق  سيواصلون 

الوقت  احرتام  عىل  والحرص  العمل،  يف  والوظيفي 

مع  والالئق  الصحيح  والتعامل  الجامعي،  والعمل 

قيم  وهي  معها،  يتعاملون  التي  الشخصيات  مختلف 

سامية تتجىل يف رؤية ورسالة مواصالت اإلمارات. 

بعودتهم  ورحب  الخريجني،  املوظفني  الجرمن  وهّنأ 

أعىل  عىل  وهم  الوظيفي  العمل  ميدان  إىل  مجدداً 

مستويات الحامس واإليجابية والشغف ملواصلة رحلة 

الوظيفية  بالتزاماتهم  الوفاء  عرب  للوطن،  الجميل  رد 

املختلفة، كاًل حسب اختصاصه وموقع عمله.
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األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 

اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 

الذين واصلوا املسرية الظافرة ودعموا املرأة لتكون 

رشيكة يف استكامل النهضة وبناء الوطن، فحققت 

رفيعة  وإنجازات  كبرية  الواقع مكاسب  أرض  عىل 

من شأنها زيادة زخم عطائها لتكون قوة إنسانية 

فاعلة وخالقة يف قلب مجتمعنا النابض بالحياة.

مواصالت  يف  النسايئ  العنرص  بأن  بالذكر  الجدير 

اإلمارات يشكلن ما نسبته %24.3 من إجاميل عدد 

نسبة  تشهد  حيث  املؤسسة،  يف  البرشية  املوارد 

عدد املوظفات يف املؤسسة منواً مستمراً فقد بلغ 

إجاميل عدد املوظفات 5772 موظفة من مختلف 

الفئات الوظيفية يف عام 2017، مقارنة بعدد 4709 

موظفة يف عام 2015، يف حني تشكل نسبة متثيل 

املرأة يف الفئة القيادية العليا باملؤسسة 12.3%.

استذكرت دور باني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم وتمكين المرأة

مواصالت اإلمارات تحتفي بيوم المرأة العالمي 

المسؤولية المجتمعية

سعادة  رأسها  وعىل  اإلمارات  مواصالت  رفعت 

مواصالت  عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد 

رائدة  إىل  والتقدير  التهاين  آيات  أسمى  اإلمارات 

الشيخة  اإلمارات، سمو  دولة  النسائية يف  النهضة 

العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة 

الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة 

الله-،  األرسية–حفظها  التنمية  ملؤسسة  األعىل 

مبناسبة احتفاالت الدولة بيوم املرأة العاملي والذي 

يوافق 8 مارس من كل عام، حيث نّظمت املؤسسة 

ديب  يف  العامة  اإلدارة  يف  احتفالية  املناسبة  بهذه 

مبشاركة لفيف من املوظفات من مختلف الفئات 

الوظيفية.

لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  حنان  وأّكدت 

خالل  اإلمارات  مبواصالت  املؤسسية  الخدمات 

لقائها باملوظفات: أن النجاحات التي بلغتها املرأة 

بالحرص  إال  لتتحّقق  تكن  مل  اإلمارات  دولة  يف 

مؤّسس  بذلها  التي  املخلصة  والجهود  الحثيث، 

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  نهضتها  وباين  الدولة 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم املستمر 

من سمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك، اللبنة األوىل 

نحو متكني املرأة، وتفعيل دورها يف املجتمع، حيث 

الله  بإذن  له  املغفور  إسهامات  صقر  استذكرت 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

الذي أرىس ثوابت راسخة النطالقة املرأة اإلماراتية، 

مرشفاً  منوذجاً  تشّكل  اإلمارات  يف  املرأة  فباتت 

واإلقليمية  املحلية  املحافل  كل  يف  املرأة  لريادة 

والدولية الدولة.

الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  وأوضحت 

اإلمكانيات  كافة  سّخرت  اإلمارات  أن  املؤسسية 

للمرأة يك تدفع بقدراتها وطموحاتها لتشّكل فارقاً 

يف جميع املواقع التي تتناسب مع طبيعتها، متّبعة 

بذلك نهج الشيخ زايد الذي واصلت القيادة الرشيدة 

الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  انتهاجه  للدولة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله 

ورعاه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم، 

حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن 
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رؤية اإلمارات 2021.

حول  للموظفني  مفصاًل  رشحاً  الورشة  وتضمنت 

مفهوم امللكية الفكرية، وأهميتها، وتصنيفاتها، إىل 

جانب استعراض البنود التي تندرج ضمنها.

يذكر أن مواصالت اإلمارات أولت منذ وقت باكر 

إميانها  اإلبداع واالبتكار مبا يعكس  بدعم  اهتامماً 

التام بأن اإلنسان هو املصدر األول للتنمية والتطور، 

حيث قامت بإطالق اسرتاتيجية االبتكار، وصممت 

حزمة من الربامج واملبادرات النوعية التي تستهدف 

تنمية وتعزيز قدرات ومهارات موظفيها يف مختلف 

املجاالت، السيام مجال دعم املشاريع واالبتكارات، 

امللكية  لحقوق  تسجيلها  يف  انعكس  الذي  األمر 

الفكرية لخمسة مصنفات وعالمتني تجاريتني.

في إطار تعزيز االبتكار واإلبداع لدى موظفيها

مواصالت اإلمارات تنظم ورشة عمل حول
“حقوق الملكية الفكرية” 

المسؤولية المجتمعية

ضمن مشاركتها يف فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار؛ 

نظمت مواصالت اإلمارات ورشة عمل حول “حقوق 

بديب،  العامة  اإلدارة  مقر  يف  الفكرية”  امللكية 

بالتعاون مع مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، 

وجمعية اإلمارات للملكية الفكرية، وذلك يف إطار 

نرش ثقافة امللكية الفكرية لدى املوظفني، وتعزيز 

مبا  ابتكاراتهم  لتسجيل  ودعوتهم  لديهم  االبتكار 

ينعكس بشكل إيجايب عىل املجتمع. 

التخطيط  إدارة  مدير  التميمي  محمد  وقال 

اإلمارات،  االسرتاتيجي والتميز املؤسيس مبواصالت 

إن ورشة عمل “حقوق امللكية الفكرية” هي دعوة 

وتعزيز  املوظفني،  لدى  واإلبداع  االبتكار  لتعزيز 

ثقافة تسجيل االبتكارات لدى الجهات املختصة مبا 

يكفل حقوقهم ويحميها من االنتهاكات، باعتبارها 

شتى  يف  املجتمع  عىل  بالنفع  تعود  فكرية  ثروة 

الورشة تنسجم مع “شهر  أن  إىل  املجاالت، مشرياً 

اإلمارات لالبتكار 2018” الذي يقام امتداداً إلعالن 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة “حفظه الله”، بأن يكون عام 2015 

عاماً لالبتكار، وتم تحويله إىل شهر اإلمارات لالبتكار 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب “رعاه الله”.

وأشار التميمي إىل التزام مواصالت اإلمارات ببذل 

كافة جهودها وتوفري إمكاناتها لدفع عجلة االبتكار 

محفزة  عمل  بيئة  تهيئة  خالل  من  املؤسسة  يف 

للموظفني، مؤكداً عىل أن تشجيع االبتكار وتوليده 

هو بحد ذاته صناعة للمستقبل، ويصب يف تحقيق 
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تسعى لتكون النموذج األفضل في مجال المسؤولية المجتمعية

مواصالت اإلمارات تنال عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية

املستمر بأهدافها الوطنية نحو خدمة املجتمع، عرب 

والعناية  املجتمعية،  الخدمات  تقديم  يف  الريادة 

باملوظفني واملحافظة عىل البيئة وتعزيز السالمة.

يذكر أن مواصالت اإلمارات حازت عىل العديد من 

الجوائز يف مجال املسؤولية املجتمعية منها جائزة 

حكومة  متنحها  والتي   2017 األعامل  لتميز  راكز 

رأس الخيمة من خالل هيئة مناطق رأس الخيمة 

االقتصادية  التنمية  ودائرة  )راكز(  االقتصادية 

فئة  يف  املؤسسة  فازت  حيث  الخيمة،  رأس  يف 

فازت  كام  املجتمعية،  املسؤولية  مامرسات  أفضل 

االجتامعية  للمسؤولية  العربية  بالجائزة  املؤسسة 

للمؤسسات حيث حصدت املؤسسة املركز األول يف 

فئة الرشاكات والتعاون وجائزة الوصيف األول يف 

فئة القطاع العام الحكومي يف الدورة التاسعة من 

الجائزة، وغريها من الجوائز املرموقة.

المسؤولية المجتمعية

الحكومية  املؤسسة  اإلمارات،  مواصالت  نالت 

الرائدة يف قطاع النقل والتأجري عىل عالمة غرفة ديب 

للمسؤولية االجتامعية للمؤسسات للعام السادس 

عىل التوايل، وذلك خالل الحفل الذي نظمته غرفة 

ديب مبقرها يوم الخميس املايض، وتم خالله تتويج 

الفائزين بالجائزة والذين أبرزوا ريادتهم يف مجال 

يف  واالستدامة  للمؤسسات  املجتمعية  املسؤولية 

نشاطاتها وأماكن عملها.

املدير  محمد صقر  حنان  أشارت  املناسبة؛  وبهذه 

مبواصالت  املؤسسية  الخدمات  لدائرة  التنفيذي 

هذه  ونيلها  املؤسسة  فوز  أن  إىل  اإلمارات، 

الشهادة يضاف إىل سجل الجوائز والشهادات التي 

استحقتها مواصالت اإلمارات يف هذا الجانب محلياً 

وإقليمياً وعاملياً، وذلك يؤكد أن مواصالت اإلمارات 

استطاعت أن توطد مكانتها عىل خريطة املسؤولية 

املجتمعية يف الدولة، عرب مسرية طويلة وزاخرة من 

املامرسات املجتمعية املستدامة، فأصبحت تتصدر 

املجتمعية  اإلنجازات  صعيد  عىل  متقدمة  مكانة 

الربامج  تلك  بأهمية  إميانها  نتيجة  وذلك  البيئية، 

واملامرسات، حيث تحرص املؤسسة عىل تبني هذا 

وتحقيق  املجتمعات  لبناء  املبادرات،  من  النوع 

التكامل والتكافل املجتمعي بينها.

اإلمارات  مواصالت  سمعة  أن  صقر،  وأشارت 

الرفيعة يف مجاالت املسؤولية املجتمعية قامت عىل 

عدد من السياسات واملامرسات املهنية املسؤولة، 

االحتياجات  لتلبية  بعمق  االنخراط  جانب  إىل 

الجهات  مع  والوثيق  املشرتك  والعمل  املجتمعية، 

الرشكاء  جانب  إىل  واملحلية،  االتحادية  الحكومية 

يف القطاعات الخاصة واألهلية، مؤكدة أنه بفضل 

مرموقة  بجوائز  املؤسسة  ظفرت  املامرسات  هذه 

يف مجاالت املسؤولية املجتمعية، لتثبت ريادتها يف 

هذا الجانب املهم.

لتكون  تسعى  اإلمارات  مواصالت  أن  وأضافت 

النموذج األفضل يف مجال املسؤولية املجتمعية ويف 

مختلف فئاتها وجوانبها لتوسيع رشيحة املستفيدين 

من أنشطة وخدمات املؤسسة، من خالل التزامها 
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انتبه!!
إطارات المركبة قد تسّبب لك مخاطر جسيمة

من أهّم أسباب الحوادث املرورّية الخطرة انفجار أحد إطارات املركبة، ما قد يؤدي

 إىل مخاطر تطال مختلف مستخدمي الطريق، األمر الذي يتطلب منا حسن اختيار

 اإلطار من خالل تذكر عنارص منها: الرسعة، درجة الحرارة، الوزن، تاريخ الصنع.

إرشادات لضمان سالمة االطارات: 

# تجنب الّسلوكّيات الخطرة أثناء القيادة، السيام “التحفيط” أو “التخميس” وغري ذلك 

من األفعال املتهورة و االستعراضية. 

# حسن اختيار اإلطار ذي الجودة العالية يقيك مساوئ الطريق، ومينحك قيادة آمنة. 

# الحرص عىل الّسري يف الشوارع السوّية، وتجنب الطرقات غري املمّهدة. 

# عدم ترك املركبة واقفة دون حراك لفرتات طويلة، خاصة يف موسم الصيف حيث ترتفع درجات

الحرارة بشكل كبري.

# احرص عىل قيادة املركبة بالرّسعة املحّددة وفق اللوحات اإلرشادية عىل الطريق.

# تجّنب تعريض إطارات املركبة للضغط املفاجئ والشديد والخشن عىل الفرامل )الربيك(.

# الفحص الدوري لحالة ضغط الهواء يف إطارات املركبة، والتأكد من أنها تتفق مع املواصفات

واالشرتاطات التي حددها الصانع، ووفق النظام والقانون املعتمد يف هذا الجانب.

# تذكر باستمرار إرشادات الجهات املعنّية بسالمة اإلطارات وكيفية املحافظة عليها. 

# احذر تعريض املركبة ألحامل ثقيلة، ألنها قد تؤدي لتلف اإلطارات وحدوث نتائج غري سارة.

# واظب عىل متابعة الّصيانة الفنية الدورّية الشاملة للمركبة أو الحافلة املدرسّية. 

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khameskk@et.ae
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عنوان املقال:

غاري هاميل ونانيس تينانت

بقلم: نور عادي

ملخص عن املقال:

ليس  أو  تجاهلها  يتم  التي  االبتكار  محركات  من  بعض  إىل  التنويه  عىل  الكاتبان  يعمل  املقال  هذا  يف 

للمؤسسات وعي تام بها مثل التعريف الدقيق لالبتكار و مقاييس االبتكار الواقعية وغريها.

رابط امللخص العام للمقال: 

*حقوق املقال محفوظة لصالح: © هارفارد بزنس رفيو العربية 2017

اإليجابية والسعادة

https://goo.gl/ViQYwi



هو  بالعمل  العالج 

للقضاء  الوسائل  أحدث 

النفسية  األمراض  على 

والتغلب على المشاكل 

التي تعترض إنسان هذا 

العصر.
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