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تنهــي ا�مــارات   مواصــالت  
 اســتعداداتها لنقــل 246 ألــف
ــة مــع انطالقــة  طالــب وطالبــــــ

العــام الدراسي اجلديد

الجرمن:
”الشباب طاقة إيجابية 

تنقل المجتمع إلى 
مستقبل وحياة أفضل“

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 
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ص.ب: 5757 دبي

etmag@et.gov.ae:البريد اإللكتروني
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مدير التحرير
عبد اهلل محمد حسن

مـــــحتويــــــات العــــــدد
تفاهم  مذكرة  تبرم  اإلمارات  مواصالت 

مع هيئة رأس الخيمة للمواصالت

خـالــــد الحـوسـنـــي
الطلبة  أبنائنا  نقل  هو  األول  “هدفنا 

بسالمة وأمان”

مواصالت اإلمارات توفر 720 حافلة لنقل 
مختلف  في  والكليات  الجامعات  طلبة 

مناطق الدولة

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
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أخبار رئيسية

 أنهت مواصالت اإلمارات استعداداتها لنقل 246 

الدرايس  العام  انطالقة  مع  وطالبة  طالب  ألف 

الجديد 2018/2019، وذلك من خالل نحو 6,000 

السالمة،  وسائل  بأحدث  مجهزة  مدرسية  حافلة 

نقلهم  عمليات  خالل  الطلبة  أمن  عىل  للحفاظ 

اليومية من وإىل املدرسة.

عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  وهنأ 

مواصالت اإلمارات، الطلبة وأولياء األمور واملجتمع 

املدريس ببداية العام الدرايس الجديد 2018/2019 

حرص  مؤكداً  فيه،  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنياً 

آمن  مدريس  نقل  خدمة  تقديم  عىل  املؤسسة 

املعتمدة  املعايري  أفضل  وفق  ومستدام  ومنتظم 

التي تضمن سالمة الطلبة وتحقيق توجهات الدولة 

وقيادتها الرشيدة يف توفري خدمات رائدة ومتميزة 

• دائرة تلفزيونية متكاملة ونظام تعقب مطّور عىل أسطول الحافالت املدرسية 

• تأهيل 5,842 سائقاً و7,900 مرشف ومرشفة نقل وسالمة لتنفيذ عمليات النقل املدريس

من خالل 6000 حافلة مدرسية

ألف طالب   246 لنقل  استعداداتها  تنهي  اإلمارات  مواصالت 
وطالبة مع انطالقة العام الدراسي الجديد

وصوالً للحياة الكرمية لجميع أفراد املجتمع.

بوزارة  االسرتاتيجيني  الرشكاء  بدور  الجرمن  وأشاد 

ووزارة  واملعرفة  التعليم  ودائرة  والتعليم  الرتبية 

الدولة  يف  واملواصالت  النقل  وهيئات  الداخلية 

واإلجراءات  الجهود  لتعزيز  املستمر  وتعاونهم 

تنفيذ  وضامن  الطلبة  سالمة  تأمني  إىل  الرامية 

املعتمدة  املعايري  وفق  اليومية  املدرسية  الرحلة 

املدريس  املجتمع  ومبا يحقق سعادة ورضا عنارص 

منت  املنقولني عىل  والطلبة  األمور  أولياء  وبخاصة 

أسطول حافالت مواصالت اإلمارات، مثنياً بتجديد 

لتوفري خدمات  واختيارها  املؤسسة  باعتامد  الثقة 

عىل  الحكومية  املدارس  لجميع  املدريس  النقل 

مستوى الدولة.

تويل  اإلمارات  مواصالت  أن  عىل  الجرمن  وأكد 

اهتامماً بالغاً بتوفري أفضل خدمات النقل املدريس 

وبشكل شامل ومنتظم ومبا يعكس تجربتها يف هذا 

القطاع التي متتد لقرابة أربعة عقود.

قيام  إىل  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  ورصح 

املؤسسة بتوفري نحو 6000 حافلة مدرسية ستقطع 

8000 خط سري منتظم بشكل يومي، وذلك لنقل 

أكرث عن 246 ألفاً من أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين 

يدرسون يف 716 مدرسة حكومية وخاصة، وذلك من 

خالل 9 فروع تقدم خدمات املواصالت املدرسية 

يف 26 موقعاً يف مختلف أنحاء الدولة.

قامت  اإلمارات  مواصالت  أن  إىل  الجرمن  وأشار 

بتأهيل 5842 سائقاً و7900 مرشف ومرشفة نقل 

اليومية،  املدريس  النقل  عمليات  لتنفيذ  وسالمة 

حيث يخضع السائقون واملرشفون وبشكل دوري 

تدريبية وإرشادية مكثفة من  إىل دورات وبرامج 

قبل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب وبالتعاون 

الحكومية، ومبا يضمن  الجهات  مع مجموعة من 

أهمية  ترتجم  التي  بالصورة  الخدمات  تقديم 

وقيم  أولويات  أهم  إحدى  باعتبارها  السالمة 

املؤسسة.
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التدريبية  الدورات  حقيبة  مجاالت  وتتوزع 

املعتمدة إىل دورات يف الدفاع املدين، واإلسعافات 

من  اآلخرين  مع  والتعامل  القيادة،  وفن  األولية، 

طلبة وأولياء أمور، وكيفية إخالء الحافلة والتعامل 

مع الطوارئ وغريها من املجاالت.

املدير  الغفيل  بن سويف  عبدالله  أكد  من جانبه 

التنفيذي لدائرة النقل املدريس، عىل قيام املؤسسة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  من  وبدعم  وبالتنسيق 

اإللكرتنية  والربامج  األنظمة  من  حزمة  بتطوير 

والذكية التي من شأنها اإلسهام يف تعزيز معدالت 

السالمة املنشودة خالل عمليات نقل أبنائنا الطلبة 

من وإىل منازلهم ومدارسهم، حيث نفذت املؤسسة 

االسرتاتيجيني خطة طموحة  بالتعاون مع رشكائها 

املدرسية  الخدمات  عىل  والسالمة  الرقابة  لتعزيز 

املؤسسة خالل  أكملت  وقد  املختلفة،  املراحل  يف 

العام الحايل تثبيت دائرة تلفزيونية متكاملة ونظام 

تعقب مطّور عىل جميع حافالت أسطول املواصالت 

املدرسية تهدف من خالله إىل تعزيز التزام السائقني 

مبعايري السالمة أثناء القيادة، مثل:التوقف املفاجئ، 

التسارع، الرسعة الزائدة إضافة إىل املساهمة  يف 

الحافالت  واملالحظات عىل  الشكاوي  التحقق من 

وقوع  عند  الجذرية  األسباب  وتحديد  والسائقني 

قيام  إىل جانب  املدرسية،  الرحلة  أثناء  أي حادث 

الحامية  وسائل  من  العديد  بتوظيف  املؤسسة 

املدرسية  الحافالت  أسطول  يف  املوجودة  واألمان 

املحلية  والترشيعات  األنظمة  مع  تتطابق  والتي 

واملامرسات العاملية.

نوافذ  بتظليل  قامت  املؤسسة  بأن  الغفيل  وأفاد 

لألنظمة  وفقاً   30% بنسبة  املدرسية  الحافالت 

لضامن  املختصة  الجهات  من  الصادرة  والقوانني 

راحة الطالب خالل رحلته اليومية. وحول عمليات 

أن  ذكر  املدرسية،  للحافالت  الدورية  الصيانة 

صيانة  برامج  إىل  العام  طوال  تخضع  الحافالت 

خاص  شامل  برنامج  ضمنها  من  مكثفة  وقائية 

بالصيانة التأهيلية للعام الدرايس يتم خالل العطلة 

الصيفية والتي تخضع لها كافة الحافالت املدرسية، 

كام كشف الغفيل عن إضافة 140 حافلة جديدة 

لتلبية  الجديد  للعام  املدريس  النقل  أسطول  إىل 

املستفيدة  املدارس  الطلبة وعدد  التوسع يف عدد 

من خدمات النقل املدريس.
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يتزامن  الجديد  العدد  أن  إىل  الفتاً  واملجتمعي، 

أيضاً مع حلول الذكرى السنوية 37 للمؤسسة.

وذكر سعادته أن املجلة بدأت يف عددها األول 

العامة  اإلمارات  “مؤسسة  نرشة  اسم  تحت 

حلّة  لنفسها  تتخذ  أن  قبل  والخدمات”  للنقل 

أكرث عرصيًة ابتداًء من عام 2011، لتغدو مجلة 

الشكل  حيث  من  العنارص  ومتميزة  مكتملة 

التجاري  االسم  حملت  أن  بعد  واملحتوى، 

املؤسسة  صوت  فكانت  اإلمارات”  “مواصالت 

اإلعالمي ورفيق رحلتها ومرآة نجاحاتها.

ومّثن الجرمن دور املجلة مؤكداً أنها لطاملا مّثلت 

واحدة من أبرز املامرسات املؤسسية التي دأبت 

عليها مواصالت اإلمارات، بخاصة وأنها واحدة من 

الحكومية  الجهات  تصدرها  التي  املجالت  أقدم 

بانتظام يف الدولة، وقد واكبت مختلف املراحل 

التي مرت بها املؤسسة، وما زالت إىل يومنا هذا 

إعالمياً  وداعاًم  ألنشطتها،  مهاًم  رافداً  تشّكل 

لجهود فرق العمل فيها، وجزءاً مهاًم من صورتها 

أدوارها  أداء  تواصل  اليوم  هي  وها  املؤسسية، 

من  أهدافها  مع  واالنسجام  الكفاءة  من  مبزيد 

خالل ُحّلتها الجديدة. 

التنفيذي  املدير  صقر  حنان  أكدت  بدورها؛ 

اإلمارات،  املؤسسية مبواصالت  الخدمات  لدائرة 

أنه روعي أن يكون العمل عىل الُحلَّة الجديدة 

للمجلة بطريقة علمية ومنهجية، إذ تم اعتامد 

اإلعالمي  االتصال  قسم  قيام  بعد  التحديثات 

يف  التوجهات  ألحدث  دقيقة  بدراسة  باملؤسسة 

عامل املجالت املؤسسية، واالطالع عىل آراء عدد 

جرى  ذلك  وبنتيجة  املجال،  يف  املختصني  من 

يف  واإلنفوغرافيك  الصورة  عنارص  عىل  الرتكيز 

التصميم الجديد، وكذلك تبّني الخطوط الحديثة 

التي تنسجم مع الروح املؤسسية وعامل األعامل، 

عالوًة عىل تجديد املحتوى التحريري ليتوافق مع 

اإلعالمي  التحرير  مجال  يف  املتجددة  األساليب 

والصحفي.

)العدد  الجديد  العدد  مضمون  حيث  من  أما 

70(؛ فقد أوضحت صقر أنه شمل باقًة واسعًة 

من أخبار املؤسسة خالل الربع الثاين من العام 

الحايل، وهو مقسم وفق األبواب املعتادة، وقد 

املنتقاة  واملقاالت  األعمدة  من  مجموعة  تخّلله 

بعناية، فضاًل عن الحوارات والتغطيات اإلعالمية 

الخاصة بأنشطة املؤسسة.

أخبار رئيسية

الفيض  باليوبيل  اإلمارات”  “مواصالت  احتفت 

اسم  تحمل  والتي  الدورية  مجلتها  لصدور 

صدور  مع  ذلك  تزامن  حيث  نفسه،  املؤسسة 

عددها األخري الذي يحمل الرقم 70، والذي متّتع 

التوجهات  ملواكبة  املناسبة  بهذه  جديدة  بُحّلة 

االنتشار  املزيد من  الحديثة، وتحقيق  اإلعالمية 

والحضور والدعم ألهداف املؤسسة.

العدد؛ تقدم سعادة محمدعبدالله  ومع صدور 

بالتهنئة  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  الجرمن 

إصدار  تعاقبت عىل  التي  العمل  لفرق  والشكر 

املجلة عىل مدار ربع قرن، ومنذ انطالق مسريتها 

بظهور عددها األول يف أبريل سنة 1993، والذي 

املؤسسة  تاريخ  من  مهمة  محطة  حينها  شّكل 

النشاط اإلعالمي والتوعوي  ال سيام عىل صعيد 

واكبت مسيرة المؤسسة وشكلت أهم أدواتها اإلعالمية

مجلة “مواصالت اإلمارات” تحتفي بيوبيلها الفضي بُحّلٍة 
جديدة في عددها الـ 70
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أخبار رئيسية

عام  مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  أّكد 

مواصالت اإلمارات مبناسبة »اليوم العاملي للشباب«، 

الذي يصادف 12 من أغسطس كل عام، أن الشباب 

الدول  عليها  تستند  أسايس  وعنرص  إيجابية  طاقة 

للوصول  سعيها  ويف  نجاحاتها  صنع  يف  واملؤسسات 

باملجتمع إىل مستقبل أفضل وحياة أفضل.

وقال الجرمن: إن اإلمارات بقيادتها الرشيدة وحكومتها 

الناجحة حرصت دامئاً وال تزال عىل خلق بيئة مثالية 

وواعدة الستثامر إمكانات الشباب وتطوير قدراتهم 

يف  منتجني  قادة  صناعة  من  ومتكنت  وتأهيلهم، 

من  أقرانهم  بني  ومتميزين  مؤثرين  ورواداً  وطنهم 

إىل  اإلمارات  دولة  مبادرة  أن  إىل  العامل، مشرياً  دول 

شابة  وزيرة  إىل  وإسنادها  للشباب  وزارة  استحداث 

كان عمرها 22 عاماً يرجع إلدراكها التام أن الشباب 

وإخالصهم  وطموحهم  وجهدهم  وفكرهم  بروحهم 

هم األساس املتني لكل تنمية شاملة والضامن الحقيقي 

ملواجهة تحديات املستقبل ومواكبة متطلباته.

العظمى  النسبة  الشباب  “ميثل  الجرمن:  وأضاف 

تغيري  عىل  األقدر  وهم  العريب..  العامل  سكان  من 

وطاقتهم  شغفهم  توجيه  تم  ما  إذا  لألفضل،  الواقع 

نحو األهداف الصحيحة، وغرس األمل لديهم وتوفري 

الجرمن: “الشباب طاقة إيجابية تنقل المجتمع إلى مستقبل

وحياة أفضل”

الفرص أمامهم، واألخذ بيدهم ليحجزوا مواقعهم يف 

والعامل  وأمتهم  يخدم وطنهم  مجال  كل  املقدمة يف 

أجمع”.

ودعا سعادته إىل ترسيخ هذا النهج، وبذل املزيد من 

الجهود عىل مستوى املؤسسات الحكومية والخاصة 

عىل حدٍّ سواء من أجل تعزيز حضور هذه الطاقات، 

ومنحها املزيد من األدوار والثقة لالنخراط يف العملية 

التي  الواسعة  واالجتامعية  االقتصادية  التنموية 

تشهدها الدولة.
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بحضور خالد بوعفرة رئيس العناية باملتعاملني يف 

الوزارة، وعبدالرحمن الفييل رئيس قسم االتصال 

املؤسيس مبواصالت اإلمارات، وعدد من موظفي 

الطرفني.

وأفاد خالد شكر، بأن الزيارة تؤكد عمق عالقات 

الجهات  بني  التواصل  وتعزيز  والرشاكة  التعاون 

بينها  التكامل  تحقيق  بهدف  وذلك  الحكومية، 

ومبا يحقق توجهات الدولة خاصة يف مجال تبادل 

الخربات للوصول إىل أعىل مراتب التميز، مؤكداً 

عىل جهود مواصالت اإلمارات يف تطبيق أفضل 

املامرسات العاملية املعتمدة التي تضمن تحقيق 

سعادة املوظفني واملتعاملني عىل حد سواء.

وجرى خالل اللقاء تقديم عروض مرئّية مختصة 

وإسعاد  عالقات  إدارة  يف  التميز  مبنهجية 

يف  اآليزو  مواصفات  تبني  وسبل  املتعاملني، 

تعزيز أنظمة إسعاد ورضا املتعاملني، إضافة إىل 

شمل  وقد  املتعاملني،  إسعاد  مبعادلة  التعريف 

التي  االسرتاتيجية  الرشاكة  عالقات  بحث  اللقاء 

تربط الجانبني، وسبل تعزيزها وآليات تطويرها 

مبا يخدم املصالح املشرتكة. 

ويف ختام الزيارة أشاد وفد وزارة التوطني واملوارد 

مواصالت  تبذلها  التي  الجهود  عىل  البرشية 

يف  ومتكاملة  شاملة  خدمات  لتقديم  اإلمارات 

قطاع النقل واملواصالت، وما تعكسه تلك الجهود 

من اإلسهام يف تقديم خدمات متميزة للمتعاملني 

توقعاتهم  ويفوق  رضاهم  تحقيق  يضمن  مبا 

لكافة  واألمان  السالمة  درجات  أقىص  وتحقيق 

عن  معربني  الطريق،  ومستخدمي  املنقولني 

تجاربها  بعرض  املؤسسة  ترحيب  يف  سعادتهم 

التي  املعلومات  وتقديم  الرائدة،  ومامرساتها 

تسهم يف تحقيق التوجهات االسرتاتيجية للوزارة. 

عرضت أمامه خبراتها في مجال إسعاد المتعاملين

مواصالت اإلمارات تستقبل وفدًا من وزارة التوطين 
والموارد البشرية

أخبار رئيسية

بأم  مقرها  يف  االمارات  مواصالت  استقبلت 

التوطني  وزارة  من  وفداً  ديب  إمارة  يف  الرمول 

عالقات  تعزيز  بهدف  وذلك  البرشية،  واملوارد 

عىل  واالطالع  الخربات  وتبادل  املشرتك  التعاون 

تطبيقها  يتم  التي  واملامرسات  التجارب  أفضل 

بأنظمة  املرتبطة  خاصة  املختلفة  املجاالت  يف 

إدارة  إجراءات  إىل  إضافة  املتعاملني،  عالقات 

املراقبة والقياس لرضا وسعادة املتعاملني.

وكان يف استقبال الوفد الزائر السيد خالد شكر 

والصحة  والسالمة  البيئة  إدارة  مدير  عبدالقادر 

حسني  السيد  الوزارة  وفد  ترأس  فيام  املهنية، 

املتعاملني،  عالقات  إدارة  مدير  نائب  العلييل 
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من  ويعزز  أهدافهام،  ويحقق  الطرفني  طموحات 

قدراتهام مبا ينعكس إيجاباً عىل املتعاملني واملستفيدين 

من خدماتهام.

إىل متتني  اإلمارات  مواصالت  إىل سعي  ولفت سعادته 

أوارص العالقات مع الرشكاء االسرتاتيجيني يف اإلمارة ال 

سيام هيئة رأس الخيمة للمواصالت، ومبا يفيد بتطوير 

يف  املؤسسة  حضور  وتعزيز  اإلمارة،  يف  النقل  قطاع 

مناطقها ومدنها يف ظل النشاط االقتصادي املتزايد الذي 

عاماً  تسجلها  التي  املرتفعة  النمو  ومعدالت  تشهده، 

بعد آخر، والتي باتت تستقطب املزيد من املستثمرين 

املحليني والدوليني فضاًل عن تنامي أرقام الزوار والسياح 

من داخل الدولة وخارجها.

عىل  الهيئة  مدير  مردد  نارص  مكتوم  أثنى  جهته؛  من 

املمتدة،  بخرباتها  منّوهاً  اإلمارات،  مواصالت  جهود 

املذكرة  أن  وأّكد  الدولة،  أسواق  يف  الواسع  وحضورها 

تشكل إضافة مهمة للعالقة االسرتاتيجية بني الجانبني، 

أوجه  من  ملزيد  مقدمة  بأنها ستكون  ثقته  عن  معرباً 

التعاون املمكنة.

وأشار سعادته إىل أن الهيئة ويف إطار مساعيها لتطوير 

لبناء  باستمرار  تتطلع  فإنها  اإلمارة؛  يف  النقل  أسواق 

عالقات وطيدة مع الرشكاء من ذوي الخربة واالختصاص، 

التنمية  العالقات لصالح عملية  تلك  لتوظيف  وتسعى 

إمارة  تشهدها  التي  النشطة  واالجتامعية  االقتصادية 

رأس الخيمة.

العمل  أوجه  املذكرة  توقيع  لدى  الطرفان  ناقش  وقد 

تم  حيث  املمكنة،  الفرص  تفعيل  وكيفية  املشرتك، 

املشرتكة،  املجاالت  لدراسة  لجان  تشكيل  عىل  االتفاق 

االجتامعات  وعقد  الفنية،  الخدمات  مجال  سيام  ال 

الدورية بني ممثيل الطرفني، عالوًة عىل السعي املشرتك 

لتوفري البيانات ذات الصلة مبوضوع املذكرة، والتطوير 

املستمر لعملية التعاون.

تمتد لـ 3 سنوات وتهدف إلرساء قواعد العمل المشترك 

إبرام مذكرة تفاهم مع هيئة رأس الخيمة 
للمواصالت

استثمـــــــــار

أبرمت مواصالت اإلمارات مذكرة تفاهم مع هيئة رأس 

الخيمة للمواصالت بهدف تحقيق التعاون بني الطرفني 

النقل  مجال  يف  بأنشطتهام  الصلة  ذات  املجاالت  يف 

ولتعزيز  املشرتك،  العمل  قواعد  وإرساء  واملواصالت، 

العالقات التجارية االسرتاتيجية بينهام.

وقام بتوقيع املذكرة يف مقر الهيئة يف رأس الخيمة كٌل 

من سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات، وسعادة مكتوم نارص مردد مدير هيئة رأس 

عامر  املهندس  من  كل  بحضور  للمواصالت،  الخيمة 

الفنية،  الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  الهرمودي 

من  الحكومي  االتصال  إدارة  مدير  محمد  وعبدالله 

املؤسسة، ومحمد هاشم إسامعيل رئيس وحدة التشغيل 

والرقابة بالهيئة، وعدد من مسؤويل وموظفي الطرفني.

ثقتهام  عن  وأعربا  املذكرة،  بتوقيع  الطرفان  ورّحب 

الجرمن  أّكد  إذ  الجانبني،  بني  العالقة  سرتسخ  بكونها 

يريض  الذي  املثمر  للتعاون  أوسع  آفاقاً  ستفتح  أنها 
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من خدمات النقل التي تقدمها.

قيام  إىل  والتأجري  للنقل  اإلمارات  مركز  مدير  وأشار 

كليات  لطالبات  النقل  خدمات  بتوفري  املؤسسة 

التقنية العليا يف جميع مناطق الدولة، وجامعة زايد، 

باإلمارات،  األمريكية  والجامعة  الشارقة،  وجامعة 

عدة  تسيري  ويتم  التطبيقية،  التكنولوجيا  ومعاهد 

إدارة  اعتمدتها  التي  املواعيد  وفق  يومياً  رحالت 

املؤسسات األكادميية تتناسب مع جداول املحارضات 

اليومية للطالبات، معرباً عن اهتامم املؤسسة بعكس 

 37 من  ألكرث  متتد  والتي  املدريس  النقل  يف  تجربتها 

السيام  األخرى  النقل  قطاعات  مختلف  عىل  عاماً 

الجامعي، حيث حققت عىل مدى السنوات السابقة 

تلبية  يف  تفوقها  خاللها  من  أثبتت  الفتة  نجاحات 

متطلبات الرشكاء يف القطاع األكادميي، وأيضاً تحقيق 

ما  أمورهم،  وأولياء  املنقولني  الطلبة  وسعادة  رضا 

ساهم يف منو حجم متعامليها يف هذا القطاع واتساع 

شبكة خدمات النقل التي تقدمها.

اإلمارات  مركز  مركبات  أسطول  بأن  ذكره  الجدير 

األحجام  متنوعة  مركبة   6000 يضم  والتأجري  للنقل 

واالستخدامات، كام يتبع املركز 3000 سائقاً، يقدمون 

القطاعني  يف  متعاماًل   150 من  ألكرث  النقل  خدمات 

وبرنامج  اإلمارات،  طريان  منهم  والخاص  الحكومي 

لتموين  واإلمارات  وأمريكانا،  لإلسكان،  زايد  الشيخ 

الطائرات، وغريهم العديد من الجهات.

لنقل أكثر من 18 ألف طالبة عبر رحالت متعددة تتناسب مع جداول المحاضرات

مواصالت اإلمارات توفر 720 حافلة لنقل طلبة 
الجامعات والكليات في مختلف مناطق الدولة

استثمـــــــــار

انهت مواصالت اإلمارات استعداداتها الستقبال العام 

نحو  لنقل  حافلة   720 بتخصيص  الجديد  الجامعي 

يف  واملعاهد  والجامعات  الكليات  طلبة  من   18000

مختلف مناطق الدولة، عرب توفري كافة سبل الراحة 

واألمان يف أسطول حافالتها، مبا يعكس كفاءة خدمات 

تقدمها لرشيحة واسعة من  التي  واملواصالت  النقل 

املتعاملني يف مختلف القطاعات.

اإلمارات  مركز  مدير  الصيداوي  طارق  السيد  وأفاد 

للنقل والتأجري -أحد مراكز األعامل التابعة ملواصالت 

الحافالت  أسطول  تجهيز  االنتهاء  تم  أنه  اإلمارات- 

الجامعية املخصصة لنقل طلبة الكليات والجامعات 

عرب  السائقني  وتأهيل  معها،  املتعاقد  واملعاهد 

توجهات  لتحقيق  التدريبية،  الربامج  من  مجموعة 

أعىل  تلبي  جامعي  نقل  خدمة  توفري  يف  املؤسسة 

املعايري والترشيعات وتتوافق مع أفضل املامرسات.

حافلة   720 وفرت  املؤسسة  بأن  الصيداوي  ورصح 

بحداثتها  تتميز  الجامعي،  النقل  خدمات  لتقديم 

واشرتاطات  الفنية  املواصفات  ألفضل  ومراعاتها 

مستويات  أعىل  تحقيق  يضمن  مبا  وذلك  الجودة، 

السالمة والراحة والرفاهية للطلبة الجامعيني املنقولني 

اإلمارات  مواصالت  بأن  موضحاً  سعادتهم،  وتحقيق 

تقوم بإدارة وتطوير وتوفري مختلف أشكال املساندة 

االستفادة  يف  الراغبة  األكادميية  للمؤسسات  والدعم 
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نقل موىت، لرشكائها يف القطاع الصحي من مختلف 

الصحة ووقاية  الدولة وعىل رأسهم وزارة  إمارات 

املجتمع.

وقال الجسمي أن املركبات الطبية مجهزة بأحدث 

تخطيط  جهاز  مثل  املطلوبة  واألجهزة  املعدات 

فحص  وجهاز  الحيوية  املؤرشات  وقياس  القلب، 

مخترب  النظر،  )الجلدية،  الداخلية  واألقسام  النظر 

عام، وسحب الدم(، مشرياً بأنه يتم كذلك تحديث 

توفريها  يتم  التي  املركبات  وصيانة  واستبدال 

للمؤسسات الطبية بشكل دوري وبحسب العقود 

واملواصالت  النقل  أن خدمات  إىل  مضيفاً  املربمة، 

بثقة  تحظى  اإلمارات  مواصالت  تقدمها  التي 

متعاميل املؤسسة، ما مكنها من التوسع يف أنشطتها 

وتوفري متطلبات الرشكاء بكفاءة واحرتافية عالية، 

وتتوافق  مع أفضل املواصفات املحلية والعاملية.

استثمـــــــــار

مصممة  مركبة   104 اإلمارات  مواصالت  وفرت 

الدولة، وذلك  الصحي يف  القطاع  لخدمة  خصيصاً 

والتأجري  النقل  قطاع  خدمات  منظومة  ضمن 

رشكائها  احتياجات  لتلبية  املؤسسة  تقدمها  التي 

الحكومية  املؤسسات  مختلف  من  االسرتاتيجيني 

والخاصة املتعاقد معها عىل مستوى الدولة.

مدير  الجسمي  صالح  أحمد  السيد  وأوضح 

املواصالت الحكومية بديب، أن املؤسسة تقوم بتوفري 

متكاملة  متنقلة  طبية  وعيادات  إسعاف  مركبات 

الالزمة  الطبية  واالجهزة  املعدات  بكافة  مجهزة 

حيث  املعتمدة،  واملواصفات  املعايري  أعىل  وفق 

تدخل هذه الجهود ضمن منظومة خدمات النقل 

والتأجري التي تقدمها املؤسسة ملختلف املتعاملني 

الخاص  القطاع  ومؤسسات  الحكومية  الجهات  يف 

عىل مستوى الدولة، وتواكب تطلعات الحكومة يف 

تحقيق التكامل املنشود بني املؤسسات الحكومية، 

ومبا يلبي املرسعات واالستحقاقات الحكومية خالل 

مجهزة بكافة المعّدات الطبية الالزمة وفق المعايير المعتمدة ومتطلبات العمالء 

91 مركبة إسعاف و11 مركبة نقل موتى وعيادتين متنقلتين 

لخدمة القطاع الصحي في الدولة

الفرتة املقبلة.

املؤسسة  جهود  تضافر  إىل  الجسمي  وأشار 

وإمكاناتها لدعم املرشوعات واملبادرات التي تضمن 

سعادة الفرد وحامية حقوق األجيال، عرب تصميم 

وتوفري منظومة خدمات نقل ومواصالت متكاملة 

تلبي احتياجات مختلف الجهات، إىل جانب توفري 

العيادات  لقيادة مركبات  وتأهيل سائقني مدّربني 

املتنقلة يتمّتعون بالخربة والجاهزية العالية.

قيام  إىل  بديب  الحكومية  املواصالت  مدير  ورصح 

قيادة  لتويل  حكومياً  سائقاً   106 بتوفري  املؤسسة 

91 مركبة إسعاف، وعيادتني متنقلتني، و 11 مركبة 
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الشخصية؟  بطاقتك  عن  نبذة  لنا  تقدم  لو  حبذا  بداية 

والحالة االجتامعية؟

خالد عبدالله الحوسني من مواليد عام 1986 من إمارة 

الشارقة، حاصل عىل شهادة الدبلوم يف إدارة األعامل من 

جامعة الشارقة، متزوج ولدي بنتان )هيا – هند (.

كيف كان انضاممك إىل مواصالت اإلمارات؟ ومتى؟

بعد   2010 عام  اإلمارات  مواصالت  أرسة  إىل  انضممت 

خربة دامت خمس سنوات يف هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

كيف تقيم لنا تجربتك العملية مع املؤسسة؟

مواصالت اإلمارات تدفعني لتحدي نفيس بشكل مستمر 

لتطوير الذات والتقدم يف مسرييت العملية.

حدثنا عن تدرجك عرب السّلم الوظيفي؛ ما اإلضافة التي 

حصلت عليها من املؤسسة، وما الذي أضفته أنت لها؟

حيث   2010 عام  اإلمارات  مواصالت  يف  العمل  بدأت 

العامة  اإلدارة  يف  برشية  موارد  إداري  وظيفة  شغلت 

مدير  وظيفة  بشغل  قمت  وبعدها  شامل،  كموظف 

محطة القوز يف عام 2012 وحتى تاريخه، وال شك بأنني 

انضاممي  منذ  العملية  املهارات  من  الكثري  اكتسبت 

املدرسية  املواصالت  مركز  يف  دامئاً  ونسعى  للمؤسسة، 

لتحقيق النجاح يف العملية التشغيلية بنقل أبنائنا الطلبة 

من وإىل مدارسهم ومنازلهم بانتظام وسالمة وأمان.

من  اإلمارات،  مواصالت  يف  العمل  بيئة  إىل  تنظر  كيف 

وتحفيز  واإلنتاج  واإلبداع  العمل  تشجيع  نسبة  حيث 

ومتكني املوظفني؟

تعترب مواصالت اإلمارات من أفضل املؤسسات التي تقدم 

منوذجاً متميزاً لبيئة العمل، فهي دامئاً ما تشجع كوادرها 

الوظيفية عىل تخطي العقبات، والتفوق عىل التحديات 

وتحقيق أفضل اإلنجازات، وتكرميهم عىل التميز والريادة 

يف العمل، وقد تم تكرميي يف الكثري من اللقاءات خالل 

سنوات عميل يف املؤسسة، ما ساهم يف دفعي ملضاعفة 

الجهود وتقديم املزيد لتحقيق التميز.

ما أبرز التكرميات التي حصلت عليها؟

منذ  عليها  حصلت  التي  التكرميات  من  الكثري  هناك 

تعييني عام 2010، وأبرز التكرميات كانت فوزنا بجائزة 

الريادة لفرع ديب، وتكرميي يف مرشوع بطاقة السالمة.

خططكم  أهم  وما  واجهتكم؟  التي  التحديات  أبرز  ما 

املستقبلية؟

يف مجال عميل وباألخص العمل يف النقل املدريس هناك 

تحديات مستمرة ويومية، وهدفنا األول هو نقل ابنائنا 

إكامل  هي  املستقبلية  وخططي  وأمان،  بسالمة  الطلبة 

التحق خالد الحوسني للعمل يف مواصالت اإلمارات عام 2010، ضمن فريق عمل إدارة املوارد البرشية يف اإلدارة العامة، 

وأثبت خالل فرتة وجيزة قدراته عىل تويل منصب مدير أكرب محطة نقل مدريس يف ديب “محطة القوز”. تم تكرميه يف 

الكثري من اللقاءات ما ساهم يف دفعه لالجتهاد وتقديم املزيد وتحقيق التميز.

نال الحوسني العديد من التكرميات من بينها التكريم ضمن فريق بطاقة السالمة، يحرص عىل وضع خطط للرقابة 

امليدانية املتحركة والثابتة ويتم توزيعها عىل منسقي الحركة لرصد املالحظات وتنبيه السائقني لتفادي وقوع أي رضر 

قد يصيب الطالب.

 رواد التميز

خـالــــد الحـوسـنـــي
مدير محطة القوز بفرع المواصالت المدرسية بدبي
“هدفنا األول هو نقل أبنائنا الطلبة بسالمة وأمان”

- التحدي مستمر لتطوير الذات والتقدم في مسيرتي العملية.
- مواصالت اإلمارات تشجع كوادرها الوظيفية على تخطي العقبات، والتفوق على التحديات، وتحقيق أفضل 

اإلنجازات.
- نسعى دائمًا لتحقيق النجاح في عمليات نقل أبنائنا الطلبة من وإلى مدارسهم ومنازلهم بانتظام.

- أغلى ما يملكه الوطن هو الطالب.
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أحب النقل املدريس وأجد فيه إىل جانب مميزات الوظيفة 

مهمة  تويل  عىل  نعمل  خالله  من  ألن  العظيم،  األجر 

عظيمة وهي نقل فلذات أكبادنا أبنائنا الطلبة إىل مناهل 

العلم لكسب العلم واملعرفة، وال أحب وقوع الحوادث 

يف حافالت النقل املدريس، ونعمل بقدر املستطاع وبكل 

حرص عىل تفادي وقوعها.

ما الهوايات التي ميارسها خالد الحوسني يف أوقات الفراغ؟

القراءة .

املهني  الجانب  عىل  عليك  مرت  التي  املواقف  أبرز  ما 

واملؤسيس؟

أبرز املواقف دامئاً ما تكون مع أولياء األمور وعدم صربهم 

عىل رشح بعض املواقف املتعلقة يف نقل الطلبة.

كلمة أخرية..

كل الشكر والتقدير ملواصالت اإلمارات عىل منحهم الثقة 

يل ومنحي إدارة محطة نقل مدريس مهمتها نقل أغىل ما 

ميلكه الوطن وهو الطالب.

الوظيفي  واملجال  العمل  يف  لالرتقاء  الجامعية  دراستي 

املستقبيل.

عىل  تقدم خدماتها  وطنية  مؤسسة  اإلمارات  مواصالت 

نطاق واسع من مناطق الدولة، وتعترب محطة القوز من 

الحافالت  أسطول  حجم  يبلغ  كم  محطاتها،  وأكرب  أهم 

الذي تديرونه يف املحطة وكم عدد السائقني واملرشفات، 

وكم عدد املدارس التي يتم خدمتها؟

محطة القوز هي األكرب يف إمارة ديب وتخدم منطقة بر 

ديب بالكامل، وأسطول الحافالت املدرسية يف املحطة يضم 

304 حافلة، بإجاميل عدد 290 سائق، وعدد 189 مرشفة 

نقل وسالمة، فيام يبلغ إجاميل عدد املدارس 24 مدرسة 

حكومية وعدد 2 مدرسة خاصة.

حجم  تنامي  مع  املحطة  يف  العمل  إدارة  يتم  كيف 

األسطول والسائقني واملرشفات؟

خطط  بوضع  سنوية  وبصورة  القوز  محطة  يف  نقوم 

الصحيحة  بالصورة  وتوزيعه  العمل  لتنظيم  ومؤرشات 

قياسها  يتم  وعليه  املحطة،  يف  العاملني  املوظفني  عىل 

دوري  بشكل  تقارير  ورفع  شهرية،  بصورة  ومتابعتها 

لإلدارات املعنية لضامن سري العمل بالشكل الصحيح.

عظيمة  مسؤولية  الطلبة  سالمة  عىل  الحفاظ  مسؤولية 

وحساسة جداً، ما هي الجهود املبذولة للحفاظ عىل أمن 

وصول  وانتظام  املدرسية  الحافالت  يف  الطلبة  وسالمة 

الحافالت يف املواعيد املناسبة للمنزل املدرسة؟

ويتم  والثابتة  املتحركة  امليدانية  للرقابة  خطط  هناك 

توزيعها عىل منسقي الحركة وأيضا مدير املحطة، ومن 

لتفادي  السائقني  وتنبيه  املالحظات  رصد  يتم  خاللها 

وقوع أي رضر قد يصيب الطالب، وايضاً يتم عمل دورات 

أسبوعية  وبصورة  مستمرة  توعوية  وبرامج  تدريبية 

للسائقني واملرشفات بالتنسيق مع مركز التدريب التابع 

أمن وسالمة  الحفاظ عىل  بأهمية  لتوعيتهم  للمؤسسة، 

أبنائنا الطلبة.

انتهجت دولة اإلمارات سياسة اإلبداع واالبتكار وتعزيز 

السعادة يف بيئة العمل، كيف رّسختم هذه التوجهات يف 

بيئة العمل لديكم؟

اإلبداع  سياسة  تنتهج  اإلمارات  مواصالت  مؤسسة 

واالبتكار  والسعادة يف بيئة العمل، ونحن نعمل ونطبق 

هذه السياسة يف مجال عملنا ويف محطة القوز، لينعكس 

املقدمة  الخدمات  وكفاءة  جودة  مستوى  عىل  بذلك 

للمتعاملني وتشجيع طاقم العمل عىل االهتامم بالطلبة 

املنقولني، ودامئاً نطبق سياسة نظام اإلدارة املتكاملة.

يف العمل؛ ما الذي يحبه الحوسني وما الذي ال يحبه؟
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كافة أشكال الدعم لها يف مختلف امليادين االجتامعية 

الحكيمة  رؤيته  من  انطالقاً  واالقتصادية،  والسياسية 

أن  مشرية  باملجتمع،  للنهوض  الجهود  تضافر  برضورة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الوالد املؤسس، فباتت  الله، رّسخ رؤى  الدولة، حفظه 

املرأة اإلماراتية رشيكاً أساسياً وفاعاًل يف ترجمة مسرية 

االزدهار والنمو التي تشهدها الدولة حتى تبوأت أرقى 

املناصب التنفيذية والترشيعية، مثمنة يف الوقت نفسه 

الدور املحوري الذي تلعبه “أم اإلمارات” سمو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك، رئيسة االتحاد النسايئ العام، الرئيس 

التنمية األرسية، رئيسة املجلس األعىل  األعىل ملؤسسة 

لألمومة والطفولة التي قامت وال تزال بجهود متواصلة 

املحلية  امليادين  اإلماراتية يف جميع  املرأة  شأن  إلعالء 

والدولية جنباً إىل جنب مع أخيها الرجل.

يوم  تلو  يوماً  تثبت  اإلماراتية  املرأة  “إن  صقر:  وقات 

جدارتها وكفاءتها ومتيزها املستمر يف مختلف امليادين، 

الكبري  الدعم  لوال  يتحقق  أن  له  كان  ما  الذي  األمر 

متكينها  من خالل  للمرأة،  الرشيدة  قيادتنا  أولته  الذي 

وتسليحها بالعلم واملعرفة، حتى أصبحت محركاً رئيسياً 

نهضته  عوامل  من  مهاًم  وعاماًل  التنمية  محركات  من 

وتطوره أينام كان موقعها كأم وابنة وأخت وزوجة”.

شكرهن  عن  املوظفات  أعربت  الزيارة،  ختام  ويف 

والّتي  املتحف،  عرضها  التي  التجربة  من  واستفادتهن 

املرأة  لعبته  الذي  والحيوي  الفاعل  الدور  عىل  أّكدت 

جميع  وعىل  الحياة  نواحي  مختلف  يف  اإلماراتية 

األصعدة.

اإلماراتية  المرأة  بيوم  يحتفين  اإلمارات  مواصالت  موظفات 
في “متحف المرأة” بدبي

المسؤولية المجتمعية

رفع سعادة محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت 

اإلمارات أسمى آيات التهاين والتقدير إىل رائدة النهضة 

الشيخة فاطمة بنت  النسائية يف دولة اإلمارات، سمو 

مبارك، أم اإلمارات، رئيسة االتحاد النسايئ العام، الرئيس 

التنمية األرسية، رئيسة املجلس األعىل  األعىل ملؤسسة 

سيدات  ملجلس  الفخرية  والرئيسة  والطفولة  لألمومة 

احتفاالت  مبناسبة  الله-،  –حفظها  اإلمارات  أعامل 

الدولة بيوم املرأة اإلماراتية والذي يوافق 28 أغسطس 

من كل عام، حيث تحتفل الدولة هذا العام بيوم املرأة 

للتأكيد  زايد”  نهج  عىل  “املرأة  شعار  تحت  اإلماراتية 

عىل النهج الراسخ واملكانة املهمة التي منحها املغفور 

ثراه،  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له 

املتميزة  واألهمية  العناية  وإعطائها  اإلماراتية  للمرأة 

وتعظيم دورها كجزء رئييس من املجتمع.

كام هنأ مدير عام مواصالت اإلمارات موظفات املؤسسة 

بهذه املناسبة معرباً عن تقديره للدور املهم والجوهري 

الشاملة  التنمية  تحقيق  يف  املوظفات  تبذله  الذي 

التي  واملسؤوليات  املهام  مختلف  خالل  من  لدولتهن 

يتولينها.

ملوظفاتها  اإلمارات  مواصالت  نظمت  املناسبة  وبهذه 

الرتايث،  الفهيدي  حي  يف  بديب  املرأة  متحف  إىل  زيارة 

واإلدارات  األعامل  مراكز  موظفات  من  لفيف  بحضور 

الوفد  استقبال  يف  وكان  للمؤسسة،  التابعة  والفروع 

ورئيسة  مؤسسة  غباش،  عبيد  رفيعة  الدكتورة  الزائر 

متحف املرأة، حيث عرّفت غباش باإلنجازات العظيمة 

املرأة اإلماراتية منذ قيام  التي بذلتها  النوعية  واألدوار 

الجولة  واستعرضت خالل  اآلن،  اإلمارات وحتى  اتحاد 

يف أرجاء املتحف املشاركات الرائدة للمرأة اإلماراتية يف 

تحقيق التنمية للمجتمع.

من جانبها، أشارت حنان محمد صقر املدير التنفيذي 

رحمه  زايد  الشيخ  بأن  املؤسسية   الخدمات  لدائرة 

الله، كان أول من آمن بدور املرأة، وحرص عىل تقديم 



26
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 2764

تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي 

المؤسسة تشارك في حملة “ يوم بال حوادث”
 التوعوية

المسؤولية المجتمعية

يف  املشاركة  عىل  اإلمارات  مواصالت  حرص  إطار  يف 

مبا  ودعهام  املجتمعية  والفعاليات  األحداث  مختلف 

يعزز قيمها يف املشاركة واملسؤولية، وحرصها عىل تعزيز 

يف  واملحلية  الدولية  املعايري  مع  املتوافقة  املامرسات 

السالمة واملحافظة عىل البيئة واملجتمع، ورفع مستوى 

أفراد  مختلف  بني  املرورية  السالمة  مبعايري  الوعي 

املجتمع، شاركت املؤسسة يف حملة “يوم بال حوادث” 

والتي تنظمها القيادة العامة لرشطة ديب، وهي مبادرة 

سالمة  عىل  املحافظة  إىل  تهدف  طوعية  مجتمعية 

مستخدمي الطريق وتوعيتهم بقواعد املرور.

وأّكد خالد شكر مدير البيئة والسالمة والصحة املهنية، أن 

املؤسسة حريصة عىل املشاركة يف الفعاليات املجتمعية، 

االسرتاتيجية  الرشاكة  عالقات  وتعزيز  دعم  وكذلك 

والتكامل األمثل بني مختلف الجهات، مشرياً أن مشاركة 

املؤسسة جاءت لتعكس التزامها بتحقيق عنرص السالمة 

اإلمارات،  ملواصالت  املؤسسية  القيم  أحد  يعد  والذي 

الحكومية  املؤسسات  أحد  املؤسسة  باعتبار  وذلك 

أعىل  وفق  املدريس  النقل  خدمات  تقديم  يف  الرائدة 

معايري الجودة والسالمة، والتي تتجاوز خربتها 36 عاماً.

بال  “يوم  حملة  يف  شاركت  املؤسسة  أن  شكر  وأوضح 

الحملة  بأهمية  املوظفني  توعية  خالل  من  حوادث” 

شبكة  يف  توعوية  رسائل  نرش  خالل  من  وأهدافها 

االتصال الداخيل، إضافة إىل حث املوظفني عىل االشرتاك 

يف الحملة من خالل التسجيل الرسمي يف املوقع الخاص 

مع  بالتزامن  أنه  مشرياً  ديب،  لرشطة  العامة  بالقيادة 

السائقني  عىل  التدريبية  الربامج  تكثيف  تم  الحملة 

وخصوصاً قبل بداية املوسم الدرايس لضامن الحد من 

الحوادث املرورية، وأيضاً توزيع مطويات توعوية حول 

السالمة املرورية عىل الطرق.
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ويتم من خاللها توزيع منشورات وهدايا رمزية 

عىل املوظفني يف بداية األسبوع.

مدير  أوضح  فقد  السعادة”؛  “سينام  حول  أما   

تجهيز  تضمنت  أنها  الحكومي  االتصال  إدارة 

املرسح القائم يف املؤسسة ليحايك السينام الفعلية، 

وتوزيع  فكاهي  فيلم  عرض  املبادرة  خالل  وتم 

مختلف  من  املوظفني  عىل  الخفيفة  املأكوالت 

الفئات الوظيفية، وأضاف أن مبادرة “صيفنا بارد” 

للمؤسسة،  التابعة  الفنية  الورش  لفنيي  موجهة 

باردة عليهم  توزيع مرشوبات  حيث تم خاللها 

وتوعيتهم برضورة تجنب التعرض ألشعة الشمس 

ألوقات طويلة، وتوجيههم برضورة رشب كميات 

تخفيف  شأنه  من  الذي  األمر  املياه،  من  كافية 

تأثري ارتفاع درجات الحرارة يف فصل الصيف.

العام  طوال  تلتزم  اإلمارات  مواصالت  أن  يذكر 

عىل  مبنية  باملوظفني  تعنى  مبادرة   18 بتنفيذ 

يسهم  ما  والتقدير،  املشاركة،  أهمها  محاور   7

مستويات  ورفع  واالنتامء،  الوالء  قيم  تعزيز  يف 

الوظيفي،  التطور  تحقيق  إىل  إضافة  اإلنتاجية، 

األهداف  إىل  للوصول  الكفيلة  الوسائل  وابتكار 

وفق أعىل املستويات املطلوبة، وتحقيق الحياة 

املتزنة.

المسؤولية المجتمعية

املبادرات  نظمت مواصالت اإلمارات حزمة من 

املوجهة ملختلف الفئات الوظيفية، وذلك يف إطار 

انطالقاً  بالبهجة واإليجابية،  خلق أجواء مفعمة 

املسؤولية  برامج  وتطبيق  بتنفيذ  التزامها  من 

يواكب  مبا  واملوظفني،  املجتمع  تجاه  املجتمعية 

برامج  تطبيق  يف  الرشيدة  حكومتنا  توجهات 

والجهات  املؤسسات  يف  السعادة  ومبادرات 

الحكومية.

وقال عبدالله محمد مدير إدارة االتصال الحكومي 

مبواصالت اإلمارات أن املبادرات التي تم إطالقها 

“ابتسامة األحد” و”سينما السعادة” و”صيفنا بارد” لمختلف الفئات الوظيفية

السعادة  لتعزيز  مبادرات   3 تنظم  اإلمارات  مواصالت 
واإليجابية

املؤسسة  تلتزم  التي   18 الـ  املبادرات  من  هي 

بتنفيذها لتعزيز الطاقة اإليجابية لدى موظفيها، 

وبث السعادة والتفاؤل وحب العمل فيهم، حيث 

تنسجم املبادرات مع توجهات القيادة العليا يف 

تحقيق سعادة ورفاهية املجتمع.

وأشار مدير إدارة االتصال الحكومي أن املؤسسة 

نظمت خالل الفرتة املاضية 3 مبادرات موجهة 

ملختلف الفئات الوظيفية، هي “ابتسامة األحد” 

و”سينام السعادة” و”صيفنا بارد”، مشرياً إىل أن 

مستمرة  شهرية  مبادرة  هي  األحد”  “ابتسامة 
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في دقائق... :
قيادة المركبة مسؤولّية.

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khames kk@et.ae

تعترب املهارة يف قيادة املركبات، دليل عىل مستوى الثقافة املرورّية 

ألفراد املجتمع، إذ أن السائق يدرك بأن الطريق ليس ملكاً له وحده، بل  

هو ملك جميع مستخدميه، لذا من خالل هذه النظرة الشمولّية يعرتف   

الجميع مبسؤولياتهم املجتمعية- مبعنى: من عرف حّده وقف عنده.

كيف تكون قيادتي لمركبتي مسؤولّية؟ 

 # عندما ألتزم بالترشيعات واللوائح والقوانني املرورّية املنظمة للمرور.

 # عندما أدرك أهمية حزام األمان يل وللمرافقني معي، فالتزم باستخدامه. 

 # عندما احرتم لوائح حدود الرّسعة يف كل طريق، فال أتجاوز حدود الرسعة املحددة. 

 # عندما أحذر وأتجنب قطعياً تجاوز اإلشارة املرورّية الحمراء، بل أتوقف.

 # عندما ألتزم بالنظام يف مواقف املركبات وخاصة يف مواقف أصحاب الهمم.

 # عندما ال أعطي مفتاح مركبتي ملن ال يحمل رخصة قيادة، ولو كان من أرسيت.

 #عندما ال أرسع، فأعرّض حيايت وحياة من معي يف املركبة ومستخدمي الطريق للخطر.

 #عندما ال أتعمد استئثار املسار األيرس فأعيق مسار املركبات األخرى.

 # عندما ال أحاول استفزاز سائقي املركبات بجواري، فيخوضون ترّصفات طائشة. 

 # عندما أسارع إىل مساعدة سائق تعطلت به مركبته يف الطريق- وفق استطاعتي-  

-إن فكرة التعاون ليست وليدة اليوم او ظاهرة غريبة عىل املجتمع االقتصادي الدويل بل هي متأصلة نظرا العتامدها عىل مبدأ املصالح املشرتكة 

واملتبادلة بني الدول إال ان مبدأ الرشاكة بني املؤسسات االقتصادية كاسرتاتيجية للتطور والتنمية مل تحظ باالهتامم إال يف السنوات األخرية حيث 

أصبحت تشكل عامال أساسيا يف تطور املؤسسة االقتصادية، خاصة بالنظر اىل التطور الرسيع للمحيط العام لالقتصاد الدويل الذي تعيش فيه املؤسسة 

االقتصادية وميكن ذكر التسلسل التاريخي السرتاتيجيات املؤسسة االقتصادية من خالل ما ييل:

:  Les stratégies classiques أ -االسرتاتيجيات الكـالسيكيـة

-يف بداية الثامنينات كانت اسرتاتيجيات املؤسسة االقتصادية مبنية عىل ثالثة مبادئ اساسية ملواجهة املنافسة االقتصادية.

: Domination par les coûts1.نظام الهيمنة عن طريق التكلفة

و يعتمد هذا النظام عىل مدى قدرة املؤسسة االستثامرية وعقالنيتها يف استخدام مواردها والتقليص من تكاليفها اإلنتاجية.

: Les différenciation 2.نظـام املفاضلـة أو التميـز

ويرتكز هذا النظام اىل تقديم كل ما هو افضل بالنظر اىل سوق املنافسة ومبدأ األفضلية يعتمد عىل املعايري التالية:

      - األفكار و اآلراء الجديدة

       - الصور الحسنة ذات العالمة املميزة للمنتوج

       - املستوى التكنولوجي

       - املظاهر الخارجية

       - نوعية الخدمات

       - فعالية الشبكات التوزيعية.

:La concentration 3.نظـام الرتكيــز

       إن تركيز النشاط يعتمد اساسا عىل البحث عن ثغرة بواسطتها تستطيع املؤسسة الحصول عىل مكانة اسرتاتيجية يف سوق املنافسة فقد يتعلق 

األمر مبجموعة من الزبائن او مبنتوج او سوق جديدة بها خصائص ايجابية مميزة.

 ب- التحـول نحـو اسرتاتيجية الرشاكـة:

كام قلنا إن سياسة االحتكار ما لبثت أن تحولت اىل اسرتاتيجية يف التعاون بني املؤسسات نظرا لتغري املعطيات االقتصادية الدولية و التي تتجىل يف :

- رغبة املؤسسات االقتصادية يف توسيع استثامراتها خارج الحدود املوجودة فيها حسب االمتيازات املوجودة يف هذه الدول.

- التحوالت السياسية التي طرأت عىل الساحة العاملية و التي اثرت بدورها عىل الجانب االقتصادي لهذه الدول التي تحولت نحو نظام اقتصاد 

السوق واالنفتاح االقتصادي و تشجيع االستثامرات الوطنية واألجنبية، كل هذه العوامل ساعدت يف ترسيخ الرشاكة  يف العديد من الدول.

جسور الريــــادة

  األسس التاريخيـة السرتاتيجية الرشاكـة
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