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 مواصــالت ا�مــارات تفتتــح مركــز خدمــة املتعاملــني
 وورشة خدمات الصيانة الفنية بالشارقة

املؤسسة حتتفي
باليوم الوطني 47 

 �توف� خدمات الغسيل اجلاف للمركبات 
مواقف فروع جمعية االحتاد التعاونية بدبي 

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
 محمد كبير

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
مواصالت اإلمارات تنقل نحو 25 مليون جالون 

من البترول والديزل في الربع الثالث 

مواصالت اإلمارات تشارك في األسبوع الوطني 
الثاني للوقاية من التنّمر 

260 حافلة من مواصالت اإلمارات لنقل جمهور 
احتفاالت الدولة باليوم الوطني 47 في مدينة 

زايد الرياضية

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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لقيادتنا  العهد  ومعاً  وقالت صقر: “نجدد دوماً 

الحكيمة ونهجها السامي يف مواصلة نجاح هذه 

الفريدة، مؤكدين وحدتنا يف  التجربة االتحادية 

التامة بوالة  الوطن، وثقتنا  لهذا  الوالء واالنتامء 

يف  اإلمارات  دولة  تبقى  أن  يف  ومتسكنا  أمورنا، 

وإقليمياً  عربياً  والريادة  التقدم  مراتب  أعىل 

ودولياً”.

الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  واختتمت 

الله  يحفظ  بأن  بالدعاء  كلمتها  املؤسسية 

العيل القدير دولتنا، وأن يديم عىل بالدنا أمنها 

الحكيمة  القيادة  ظل  يف  وعزها  واستقرارها 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله، مشرية إىل أن يف هذه 

املناسبة ال ننىس أن ندعو الله يف أن ينرص جنود 

أهلهم  إىل  يردهم  وأن  مكان  كل  يف  الوطن 

ووطنهم ساملني، كام نستذكر تضحيات شهداء

أخبار رئيسية

مدير  الجرمن  عبدالله  محمد  سعادة  رفع 

التهاين  آيات  أسمى  اإلمارات،  مواصالت  عام 

الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل  والتربيكات 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه 

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  مقام  وإىل  الله-، 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله-، وإخوانهام 

العهود،  وأولياء  اإلمارات  السمو حكام  أصحاب 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  وإىل 

اليوم  مبناسبة  الطيبة،  أرضها  عىل  واملقيمني 

الوطني 47 لدولة اإلمارات.

املناسبة  بهذه  اإلمارات  مواصالت  نظمت  وقد 

للمؤسسة  العامة  اإلدارة  مقر  يف  وطنياً  حفاًل 

بديب، افتتحته حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة 

عبدالله  السيد  ومبشاركة  املؤسسية  الخدمات 

في احتفاالتها باليوم الوطني 47

الحكيمة  لقيادتنا  العهد  تجدد  اإلمارات  مواصالت 
االتحادية  التجربة  نجاح  مواصلة  في  السامي  ونهجها 

بن سويف الغفيل املدير التنفيذي لدائرة النقل 

التنفيذي  املدير  العطار  بدر  والسيد  املدريس، 

اإلدارة  ومدارء  اللوجستية،  الخدمات  لدائرة 

واملراكز والفروع ولفيف من موظفي املؤسسة، 

مبارك،  غزالة  اإلماراتية  اإلعالمية  وبحضور 

والشاعر اإلمارايت أحمد الزرعوين.

وأّكدت حنان صقر يف كلمتها لدى افتتاح الحفل، 

أن هذا العام هو عام جديد يضاف إىل التاريخ 

املجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إىل سجل 

حافل باإلنجاز والخري والسالم لدولة العز واألمان، 

وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم عىل 

بن  زايد  الشيخ   – الله  بإذن   – له  املغفور  يد 

سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، تعيد معها 

إىل األذهان عظمة هذا اإلنجاز الذي أصبح فخراً 

للجميع ويف كل مكان.

أخبار رئيسية
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أخبار رئيسية

دولة  راية  لتظل  أرواحهم  الذين وهبوا  الوطن، 

مهامهم  يؤدون  وهم  عالية،  خفاقة  اإلمارات 

يف  وخارجه  الوطن  داخل  الوطنية  وواجباتهم 

كافة،  واإلنسانية  والعسكرية  املدنية  امليادين 

مع  عليني  يف  درجاتهم  يرفع  أن  الله  سائلني 

األنبياء والصديقني، وأن يجزي أمهاتهم وآباءهم 

وزوجاتهم وأهليهم جميعاً جزاء الصابرين”.

وعقب الكلمة االفتتاحية؛ انطلقت فقرات الحفل 

والتي قدمتها اإلعالمية اإلماراتية “غزالة” حيث 

الشاعر  قّدمها  تضمنت االحتفالية فقرة شعرية 

اإلمارايت أحمد الزرعوين، إضافة إىل أوبريت من 

األسايس،  للتعليم  األندلس  مدرسة  طلبة  تقديم 

إىل جانب ذلك تخّلل مسابقات ثقافية، وفقرات 

الحرف  وتعليم  املنتجة  لألرس  ومعرض  وطنية، 

اإلماراتية القدمية.

وتجول املدراء التنفيذيني والحضور عىل األركان 

والزوايا الرتاثية املقامة يف الحفل، ومن بينها ركن 

الشهيد، وركن السوق القديم، والقهوة الشعبية.

أخبار رئيسية
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أخبار رئيسية

 يف إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة 

يف مواقعها املنترشة يف الدولة؛ افتتح سعادة محمد 

عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات مبنى 

الصيانة  خدمات  قطاع  يف  املتعاملني  خدمة  مركز 

الفنية للمركبات يف منطقة جويزع مبدينة الشارقة.

الرئيس  شهيل،  فهد  السيد  االفتتاح  حفل  حرض 

تضم 12 حارة لخدمة 50 مركبة يوميًا

مواصالت اإلمارات تفتتح مركز خدمة المتعاملين وورشة 
خدمات الصيانة الفنية بالشارقة 

»بيئة«،  للبيئة  الشارقة  رشكة  يف  للتطوير  التنفيذي 

والسيد عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات 

املدير  الهرمودي  عامر  والسيد  اإلمارات،  مبواصالت 

من  وجمع  الفنية،  الخدمات  لدائرة  التنفيذي 

والفنيني  باملتعاملني  العناية  وموظفي  املسؤولني 

العاملني يف الورش التابعة للمركز.

حرص  عن  االفتتاح  مراسم  خالل  الجرمن  وأعرب 

مواصالت اإلمارات عىل تقديم أفضل الخدمات الفنية 

واملعايري  املواصفات  أفضل  ووفق  عمالئها  لقاعدة 

إىل  باستمرار  تسعى  املؤسسة  أن  موضحاً  العاملية، 

ترجمة ذلك الحرص عرب تطوير خدماتها وتعزيز بناها 

املتعاملني  كاّمً ونوعاً، ال سيام مراكز خدمة  التحتية 

القيم  ومنظومة  االسرتاتيجية،  الخطط  مع  يتفق  مبا 

املؤسسية التي تتحىل بها.

لخدمة  مركزاً  افتتحنا  شهرين  “قبل  سعادته،  وقال 

مزيد  منطقة  يف  الفني  الفحص  قطاع  يف  املتعاملني 

مبدينة العني، وافتتاح املركز الجديد يف منطقة جويزع 

ورشنا  يف  والتحديث  التطوير  لخطة  استكامل  هو 

الفنية التي تبلغ 52 ورشة فنية عىل مستوى الدولة، 

وسيلبي املركز الجديد حجم الطلب املتزايد من قبل 

املخصصة  واإلصالح  الصيانة  خدمات  عىل  العمالء 

للمركبات والحافالت واملعدات واآلليات املختلفة.

ورش  أن  إىل  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  ولفت 

عملية  ألف   240 نحو  بتنفيذ  سنوياً  تقوم  املؤسسة 

أسطول  ضمن  تندرج  واملعدات  للمركبات  صيانة 

الحكومية  الجهات  من  لعمالئها  وأخرى  املؤسسة، 

والخاصة والرشكات الوطنية، منوهاً بأن املؤسسة إىل 

جانب ذلك تدير 44 ورشة تابعة لهذه الجهات ومن 

خاللها يتم تقديم خدمات الصيانة واإلصالح ألسطول 

مركباتها.
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 يف إطار خطة تحديث وتطوير مراكز تقديم الخدمة 

يف مواقعها املنترشة يف الدولة؛ افتتح سعادة محمد 

عبدالله الجرمن مدير عام مواصالت اإلمارات مبنى 

الصيانة  خدمات  قطاع  يف  املتعاملني  خدمة  مركز 

الفنية للمركبات يف منطقة جويزع مبدينة الشارقة.

الرئيس  شهيل،  فهد  السيد  االفتتاح  حفل  حرض 

»بيئة«،  للبيئة  الشارقة  رشكة  يف  للتطوير  التنفيذي 

والسيد عبدالله الكندي الرئيس التنفيذي للعمليات 

املدير  الهرمودي  عامر  والسيد  اإلمارات،  مبواصالت 

من  وجمع  الفنية،  الخدمات  لدائرة  التنفيذي 

والفنيني  باملتعاملني  العناية  وموظفي  املسؤولني 

العاملني يف الورش التابعة للمركز.

حرص  عن  االفتتاح  مراسم  خالل  الجرمن  وأعرب 

مواصالت اإلمارات عىل تقديم أفضل الخدمات الفنية 

واملعايري  املواصفات  أفضل  ووفق  عمالئها  لقاعدة 

إىل  باستمرار  تسعى  املؤسسة  أن  موضحاً  العاملية، 

ترجمة ذلك الحرص عرب تطوير خدماتها وتعزيز بناها 

املتعاملني  كاّمً ونوعاً، ال سيام مراكز خدمة  التحتية 

القيم  ومنظومة  االسرتاتيجية،  الخطط  مع  يتفق  مبا 

املؤسسية التي تتحىل بها.

لخدمة  مركزاً  افتتحنا  شهرين  “قبل  سعادته،  وقال 

مزيد  منطقة  يف  الفني  الفحص  قطاع  يف  املتعاملني 

مبدينة العني، وافتتاح املركز الجديد يف منطقة جويزع 

ورشنا  يف  والتحديث  التطوير  لخطة  استكامل  هو 

الفنية التي تبلغ 52 ورشة فنية عىل مستوى الدولة، 

وسيلبي املركز الجديد حجم الطلب املتزايد من قبل 

املخصصة  واإلصالح  الصيانة  خدمات  عىل  العمالء 

للمركبات والحافالت واملعدات واآلليات املختلفة.

ورش  أن  إىل  اإلمارات  مواصالت  عام  مدير  ولفت 

عملية  ألف   240 نحو  بتنفيذ  سنوياً  تقوم  املؤسسة 

أسطول  ضمن  تندرج  واملعدات  للمركبات  صيانة 

الحكومية  الجهات  من  لعمالئها  وأخرى  املؤسسة، 

والخاصة والرشكات الوطنية، منوهاً بأن املؤسسة إىل 

جانب ذلك تدير 44 ورشة تابعة لهذه الجهات ومن 

خاللها يتم تقديم خدمات الصيانة واإلصالح ألسطول 

مركباتها.

ومنو  توسعاتنا  توثق  اإلنجازات  هذه  أن  وأوضح 

أعاملنا يف مختلف مناطق الدولة، تلبيًة لحجم النمو 

أن  مؤكداً  متعاملينا،  وقاعدة  تشهده خدماتنا  الذي 

بجودة  املتواصل  لالرتقاء  املوجهة  املؤسسة  خطط 

للمتعاملني ال تقترص عىل تطوير  املقدمة  الخدمات 

الكادر  تأهيل  تتضمن  وإمنا  التحتية وحسب،  البنى 

واالرتقاء  الخدمات  وكفاءة  وتحسني جودة  البرشي، 

الفنيني  الخدمة، وقد بلغ عدد  بها، وتنويع مجاالت 

العاملني لدى املؤسسة أكرث من 2500 فني وتقني.

أسطول  ينضم  بأن  سعادته  عن  الجرمن  وأعرب 

التي  املركبات  قامئة  إىل  –الشارقة  بيئة  مجموعة 

أخبار رئيسية
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بحضور أكثر من 30 من المدراء والمسؤولين

االستراتيجية  بالخطة  والتوعية  للتعريف  عمل  ورشة 
الجديدة للمؤسسة 

بإدارة  ممثلة  اإلمارات  مواصالت  نظمت 

ورشة  املؤسيس  والتمّيز  االسرتاتيجي  التخطيط 

االسرتاتيجية  بالخطة  والتوعية  للتعريف  عمل 

واستهدفت   ،2018-2022 للمؤسسة  الجديدة 

لديها.  واإلرشافية  القيادية  الوظيفيتني  الفئتني 

إدارة  مدير  التميمي  محمد  الورشة  وقّدم 

التخطيط االسرتاتيجي والتميز املؤسيس مبواصالت 

اإلمارات، يف قاعة املحارضات مببنى اإلدارة العامة 

بديب، بحضور حنان صقر املدير التنفيذي لدائرة 

الخدمات املؤسسية، إىل جانب أكرث من 30 مدير 

مركز وإدارة ووحدة تنظيمية يف املؤسسة، وهي 

تأيت ضمن سلسلة من املحارضات وورش العمل 

التي تنفذها املؤسسة منذ مدة من  واملبادرات 

أجل نرش املعرفة الالزمة بخطتها االسرتاتيجية،

وكافة  ورسالتها  ورؤيتها  بأهدافها  والتوعية 

التفاصيل املحيطة بها السيام بني الفئات الوظيفية 

العليا.

وأوضح التميمي أن مرحلة التحّول االسرتاتيجي 

التي تشهدها املؤسسة تتطلب نشاطاً موازياً عىل 

التغيري  إدارة  يضمن  مبا  والتوعية،  النرش  صعيد 

املؤسسية  الجهود  كافة  ويحشد  فّعال،  بشكل 

لتحقيق التوجهات االسرتاتيجية، وضامن التنسيق 

األعامل  ومراكز  الوحدات  جميع  بني  والتناغم 

للوصول إىل ما تصبو إليه املؤسسة خالل السنوات 

التوجهات  التميمي  ورشح  القادمة.  الخمس 

والتي  اإلمارات  ملواصالت  الثالثة  االسرتاتيجية 

األعامل  يف  االعتيادي  والتوسع  النمو  تتضمن 

من  والنمو  التوسع  وكذلك  للمؤسسة،  الحالية 

خالل اقتناص الفرص االستثامرية الجديدة،

املعني  الثالث  االسرتاتيجي  التوجه  إىل  إضافًة 

بتعزيز القدرات واملمكنات املؤسسية مبا يحقق 

متكاملة  “مواصالت  اإلمارات  مواصالت  رؤية 

ومنو مستدام”.

وأوضح التميمي أن الخطة االسرتاتيجية الجديدة 

للمؤسسة تتضمن خطة شاملة ومتكاملة للتحّول 

اسرتاتيجية، و28  برامج   9 االسرتاتيجي، وتشمل 

مرشوعاً اسرتاتيجياً، تستهدف مبجموعها إحداث 

مبا  املؤسسة  وعمليات  خدمات  يف  نوعية  نقلة 

سوق  يف  الريادي  موقعها  عىل  حفاظها  يضمن 

املواصالت. 

يذكر أن مواصالت اإلمارات أطلقت بداية العام 

وهي  الجديدة،  االسرتاتيجية  خطتها  الحايل 

وأول خطة  للمؤسسة  اسرتاتيجية  خامس خطة 

خمسية لها، وجاءت عقب إدراجها تحت مظلة 

طموحة  خطة  وهي  لالستثامر،  اإلمارات  جهاز 

تجسد تطلعات وتوجهات مجلس اإلدارة الجديد 

يف استرشاف مستقبل األعامل، وتعزيز تنافسية 

والخدمات  والتأجري  النقل  قطاع  يف  املؤسسة 

الفنية خالل السنوات الخمس القادمة.

أخبار رئيسية
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بتبني  اإلمارات  مواصالت  جهود  أن  عبدالغفور 

أعىل معايري ومستويات األمن والسالمة والجودة 

نقل  يف  خدماتها  تقديم  عند  والعاملية  املحلية 

اعرتافاً  بنيلها  أمثرت  والكياموية  البرتولية  املواد 

الخليجي  االتحاد  يف  كعضو  قبولها  بعد  اقليميا 

مضيفاً   ،GPCA والكيامويات  للبرتوكيامويات 

أن املؤسسة حصلت كذلك عىل شهادة “النظام 

 SQAS والجودة-  االستدامة  لتقييم  الخليجي 

الخليجي  االتحاد  قبل  من  واملعتمدة   ”Gulf

للبرتوكيامويات والكيامويات GPCA، إىل جانب 

العاملية،  واملناولة  الشحن  جمعية  يف  عضويتها 

األمر الذي انعكس إيجاباً عىل ثقة عمالء املؤسسة 

بخدمات النقل التي تقدمها مواصالت اإلمارات 

مدير  ونّوه  البرتويل.  النقل  مجال  يف  سيام  ال 

ضامن  إطار  يف  أنه  اللوجستية  الخدمات  مركز 

سالمة األفراد والعمالء واملواد املنقولة واملنشآت 

البرتولية، وذلك يف ظل التعامل مع املواد البرتولية 

مثل  مشتقاتها  مبختلف  الحساسة  والكياموية 

الديزل، ووقود الطائرات، والكربيت السائل، ومواد 

اللدائن البالستيكية، تحرص املؤسسة عىل تطبيق 

العالقة  الرائدة ذات  الجهات  متطلبات ومعايري 

يف هذا املجال مبا يتوافق مع توجهات االستدامة 

البيئية والتنمية االقتصادية يف الدولة، منها وزارة 

وجهاز  واملقاييس،  املواصفات  وهيئة  الداخلية، 

وإدارة  والسواحل،  الحيوية  املنشآت  حامية 

وهيئة  والرتاخيص،  املرور  وإدارة  املدين،  الدفاع 

الصحة، والتنمية االقتصادية، ودائرة النقل. وأفاد 

للتعامل  نظراً  احرتازي  وكإجراء  أنه  عبدالغفور 

الحساسة،  والكياموية  البرتولية  املواد  مع 

للطوارئ  خطة  تجهيز  عىل  املؤسسة  تحرص 

تفاصيل  لبيان  العمالء  مع  بالتنسيق  واألزمات 

الطارئة،  الحاالت  يف  اتباعها  الواجب  اإلجراءات 

الجودة  والبيئة ونظام  السالمة  وفقاً الشرتاطات 

املوثقة  اإلجراءات  من  حزمة  عرب  وذلك  املتبع، 

عمليات  منها  اليومية  األعامل  بشأن  واملعتمدة 

النقل وأعامل الصيانة.وأوضح أن مركز اإلمارات 

للخدمات اللوجستية يقوم بتقديم خدمات نقل 

املواد البرتولية والكياموية من خالل 140 مركبة 

استثمار

كشفت مواصالت اإلمارات ممثلة مبركز اإلمارات 

للخدمات اللوجستية، عن قيامها بنقل أكرث عن 

24,8 مليون جالون من املواد البرتولية خالل الربع 

الثالث من العام الجاري، وذلك يف إطار منظومة 

لتلبية  املؤسسة  تقدمها  التي  النقل  خدمات 

الرشكات  من  االسرتاتيجيني  رشكائها  احتياجات 

العاملة يف الحقل البرتويل والصناعات الكياموية 

والبرتوكيمياويات. وكشف عبداملطلب زيك عبد 

اللوجستية  الخدمات  مركز  مدير  الغفور،  

خالل  املؤسسة  قيام  عن  اإلمارات،  مبواصالت 

برتول  جالون  مليون   24,8 بنقل  الثالث  الربع 

اللدائن  من  9050 طن  نقل  جانب  إىل  وديزل، 

البالستيكية و 11100 طن من الكربيت السائل،  

االملنيوم، وذلك ضمن  فلورايد  و3275 طن من 

املنطقة  من  متتد  واسعة  جغرافية  منطقة 

الغربية يف أبوظبي إىل اإلمارات الشاملية. وأشار 

أسطول يضم 140 مركبة مخصصة لنقل المواد البترولية تعمل على مدار الساعة

مواصالت اإلمارات تنقل نحو 25 مليون جالون من البترول 
والديزل في الربع الثالث 
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استثمـــــــــار

سائقاً  و170  البرتولية،  املواد  لنقل  مخصصة   

املركز  أن  مشرياً  املواد،  هذه  مثل  لنقل  مؤهاًل 

يحرص وبشكل متواصل عىل تنفيذ برامج صيانة 

دورية ووقائية للمركبات والصهاريج، إضافة إىل 

لديه يف هذا  والعاملني  تأهيل وتدريب سائقيه 

القطاع عىل مهارات القيادة اآلمنة لنقل مثل هذه 

الجوية  الظروف  أنوع  مختلف  يف  خاصة  املواد 

التي متر بها الدولة، إضافة إىل تأهيلهم يف برامج 

متخصصة يف الطوارئ واألزمات واإلسعافات

 األولية وغريها. الجدير بالذكر أن مركز اإلمارات 

من  لنخبة  خدماته  يقّدم  اللوجستية  للخدمات 

والصناعات  البرتويل  الحقل  العاملة يف  الرشكات 

إدارة  عىل  ويعمل  والبرتوكيامويات،  الكياموية 

الثقيلة  املركبات  أسطول  وصيانة  وتشغيل 

والصهاريج املتخصصة يف نقل الكربيت السائل، 

وصهاريج املنتجات البرتولية، ومختلف خدمات 

نقل النفط والغاز للرشكات الحكومية والخاصة، 

وذلك عىل مدار 24 ساعة.
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أبرمت مواصالت اإلمارات ممّثلة مبركز املواصالت 

االستثامرية  األعامل  مراكز  أحد   – الحكومية 

التابعة للمؤسسة–  عقداً مع رشكة زالل التابعة 

لهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوفري 60 مركبة ملدة 

بتقديم  املركز  التزام  إطار  يف  وذلك  سنوات،   4

من  عال  مستوى  ذات  وتأجري  نقل  خدمات 

أنشطتهم  لدعم  الحكوميني  للمتعاملني  الجودة 

يف مختلف إمارات الدولة وذلك مبوجب العقود 

يوسف  محمد  عبدالغفار  وأّكد  معهم.  املربمة 

مبواصالت  الحكومية  املواصالت  مركز  مدير 

الحافالت  عدد  رفع  املربم  العقد  أن  اإلمارات، 

الشارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  عليها  املتعاقد 

إىل 388 مركبة، مؤكداً أن إبرام عقود إضافية مع 

الهيئة إمنا يعكس الثقة التي تحظى بها منظومة 

اإلمارات  تقدمها مواصالت  التي  النقل  خدمات 

من قبل رشكائها االسرتاتيجيني.

وأوضح عبدالغفار محمد ، بأن املؤسسة توظف 

خربتها التي متتد إىل أكرث من 37 عاماً يف مجال 

ومتعامليها  رشكائها  لخدمة  واملواصالت،  النقل 

حزمة  تطوير  من خالل  القطاعات،  مختلف  يف 

الحلول  عن  فضاًل  والشاملة،  املتنوعة  خدماتها 

املبتكرة التي تقدمها للمتعاملني لضامن سعادتهم 

واإلسهام يف متكينهم من تحقيق التقدم املستمر 

يف أعاملهم وخططهم التشغيلية.

تبرم عقدًا مع شركة زالل التابعة للهيئة لمدة 4 سنوات

مواصالت اإلمارات توّسع تعاقدها مع هيئة كهرباء ومياه 
الشارقة بـ 60 مركبة

عن  الحكومية  املواصالت  مركز  مدير  وأعرب 

اعتزاز مواصالت اإلمارات بالعالقات املتميزة التي 

تجمعها مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، مؤكداً 

العقد  مبتطلبات  للوفاء  العمل  فرق  استعداد 

الهيئة،  توجهات  يخدم  مبا  األمثل  الوجه  عىل 

ويعزز الثقة التي تحظى بها املؤسسة.ويستفيد 

من خدمات النقل الحكومي التي يقدمها مركز 

املواصالت الحكومية 100 جهة تتضمن مجموعة 

وزارة  مثل  االتحادية،  والهيئات  الوزارات  من   

املجتمع،  ووقاية  الصحة  وزارة  الخارجية، 

وكذلك وزارة الرتبية والتعليم، واملجلس الوطني 

من  كبرية  مجموعة  إىل  إضافة  االتحادي، 

ومن  الدولة.  يف  األكادميية  والجهات  املؤسسات 

املؤسسة  مع  تعاقدت  التي  الجديدة  الجهات 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وموانئ أبوظبي، 

من  وغريها  للمعارض  الوطنية  أبوظبي  ورشكة 

الجهات.

استثمـــــــــار



20
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 2166

املدرسية بصورة تامة يف األوقات التي يقل فيها 

مستوى الرؤية بسبب تكون الضباب، وغريها من 

الرسعات  والتأكيد عىل خفض  الطقس،  تقلبات 

االلتزام  ورضورة  الطرق،  عىل  حالياً  املقررة 

بالرسعات التي يتم تحديدها من خالل األبراج 

الذكية، حيث سيتم تعديل رسعة ضبط الرادارات 

يف هذه الحاالت أوتوماتيكياً.. وتضمنت الدورة 

عرض مقاطع فيديو إرشادية بهدف حّث السائقني 

عىل رضورة  التوقف التام وعدم التحرك يف حالة 

انعدام الرؤية، ورضورة زيادة مسافة األمان بني 

باملركبات  التصادم  حوادث  لتفادي  املركبات، 

مرسٍب  من  واالنتقال  التجاوز  وعدم  األمامية، 

وتجنب  الرؤية،  وضوح  عدم  حالة  يف  آخر،  إىل 

حالة  إال يف  الرباعية  التحذير  إشارات  استخدام 

وجود حالة طارئة.   كام تقدم العامري بجزيل 

والدوريات  املرور  مديرية  إىل  والتقدير  الشكر 

العامة، عىل  العالقات  بقسم  ممثلة  أبوظبي  يف 

تدريب  يف  املؤسسة  لطلب  االستجابة  رسعة 

لجهة  املامرسات  بأفضل  وتزويدهم  السائقني، 

توفري السالمة املرورية أبرمت مواصالت اإلمارات 

استثمـــــــــار

نظمت مواصالت اإلمارات ممثلًة مبركز مواصالت 

اإلمارات للتدريب وبالتعاون مع قسم العالقات 

إمارة  يف  والدوريات  املرور  مبديرية  العامة 

أبوظبي “الدورة التعزيزية عىل القيادة الوقائية 

أثناء التقلبات الجوية املختلفة” لـ480 سائقاً من 

سائقي مركز أبوظبي للنقل والتأجري - أحد مراكز 

وذلك   – أبوظبي  يف  للمؤسسة  التابعة  األعامل 

ال  موظفيها  جاهزية  رفع  عىل  حرصها  إطار  يف 

السائقني، وتوعيتهم لضامن سالمة وراحة   سيام 

املنقولني واملوظفني ومستخدمي الطريق. ورصح 

للنقل  أبوظبي  مركز  مدير  العامري  عبدالله 

التخطيط  عىل  تحرص  املؤسسة  بأن  والتأجري، 

والتدريب الجيد للعاملني لديها يف مجال مواجهة 

خطتها  إطار  يف  وذلك  والحوادث،  املخاطر 

جهودها  وضمن  واألزمات،  بالطوارئ  املرتبطة 

أن  باعتبار  الطرق،  املروية عىل  السالمة  لتعزيز 

والرشكاء  واملتعاملني  واملوظفني  املنقولني  سالمة 

قيمها  وضمن  أولوياتها  هرم  قمة  عىل  تقع 

التدريبات  أن هذه  العامري  املؤسسية. وأوضح 

االستباقية تشمل التدريب عىل القيادة يف أوقات 

وجاءت  واألمطار،  والغبار  والرياح  الضباب 

الجهات  تطلقها  التي  املبادرات  مع  متزامنة 

الحكومية والخاصة يف الدولة، والتعاميم الصادرة 

الحافالت  بإيقاف حركة  عن مواصالت اإلمارات 

بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات في أبوظبي

480 من سائقيه على  يدّرب  والتأجير”  للنقل  “أبوظبي 
القيادة الوقائية أثناء التقلبات الجوية
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ابتداًء من يناير 2019

مواصالت اإلمارات توفر خدمات الغسيل الجاف للمركبات 
في مواقف فروع جمعية االتحاد التعاونية بدبي

 أبرمت مواصالت اإلمارات ممّثلة بوحدة الغسيل 

لتوفري  بديب  االتحاد  تعاونية  مع  عقداً  الجاف، 

املواقف  يف  للمركبات  الجاف  الغسيل  خدمات 

سنتني  ملدة  وذلك  الجمعية  لفروع  التابعة 

متتاليتني تبدأ من يناير 2019. وعرّب بهاء محمد 

الجاف مبواصالت  الغسيل  مدير وحدة  رواشده 

اإلمارات، عن اعتزازه بالثقة التي منحتها تعاونية 

االتحاد للخدمات التي تقدمها املؤسسة، مؤكداً 

الغسيل بكفاءة  عىل حرصها يف تقديم خدمات 

وتحقق  الجمعية  متعاميل  تطلعات  تلبي  عالية 

الغسيل  خدمات  أن  إىل  بهاء  وأشار  سعادتهم. 

تحظى  اإلمارات  مواصالت  تقدمها  التي  الجاف 

مامرسات  مع  تتوافق  باعتبارها  بالغ  باهتامم 

عىل  للحفاظ  الدولة  ومساعي  الخرضاء  التنمية 

من  كبرية  كميات  توفري  يف  ملساهمتها  البيئة، 

املياه، حيث بلغت نسبة التوفري منذ بداية هذا

لدى  تقريباً  املياه  لرت من  مليون  نحو 15  العام 

أكتوبر  حتى  مركبة   209,000 من  أكرث  غسل 

االتحاد،  تعاونية  مع  املربم  العقد  وعن  املايض. 

يف  ستبدأ  املؤسسة  بأن  الوحدة  مدير  كشف 

تقديم الخدمة مع بداية يناير 2019 وتنتهي يف 

نهاية ديسمرب 2020، وسيتم تقديم الخدمة من 

مواقع   10 يف  متخصص  غسيل  عامل   75 خالل 

تابعة للجمعية وهي االتحاد مول، والربشاء مول، 

وجمريا،  والطوار،  العوير،  يف  الجمعية  وفروع 

وأبو  سقيم،  وأم  والوصل،  واملنخول،  والحمرية، 

لعدد  الخدمة  تقدم  أن  املتوقع  ومن  هيل، 

أن  إىل  رواشده  وأوضح  مركبة سنوياً.   215,000

الجهات  يرفع عدد  االتحاد  تعاونية  مع  التعاقد 

املتعاقد معها إىل 10 جهات رئيسية ومنها هيئة 

والعني،  بأبوظبي  القضاء  ودائرة  بديب،  الصحة 

ورشكة الدار العقارية، وصحارى مول، وجمعية

مختلف  يف  التسوق  مراكز  من  وغريها  التعاونية، 

وحدة  بأن  الرواشده  بهاء  وذكر  الدولة.  مناطق 

اإلمارات  مواصالت  توجهات  تجسد  الجاف  الغسيل 

مامرساتها  وتعزز  املجتمعية  املسؤولية  مجال  يف 

مرشوع  أضحى  وقد  الخرضاء،  التنمية  مجال  يف 

الرائدة ملا حققه من  الجاف أحد املشاريع  الغسيل 

واالقتصادي،  البيئي  الصعيدين  عىل  إيجابية  نتائج 

ويتمّثل ذلك يف وقف هدر ماليني اللرتات من املياه 

من خالل عمليات غسيل املركبات، إىل جانب عدم 

تلميعها  إمنا  فقط  املركبة  بغسيل  الخدمة  اقتصار 

وتوفري حامية طويلة األمد لصبغ املركبة، وذلك عرب 

تقنية النانو والتي تسهم يف تنظيف وتلميع وحامية 

الجاف عىل  الغسيل  املركبة. وأضاف، تحرص وحدة 

استخدام مواد صديقة للبيئة ال تسبب رضراً للمركبة، 

مطابقة للمواصفات واالشرتاطات البيئية وحائزة عىل 

 ISO 9001( وهي  بالبيئة  الخاصة  االيزو  شهادات 

ISO 14001 &(، موضحاً أن خدمة الغسيل الجاف 

متتاز أيضاً برسعة اإلنجاز ضمن فرتة زمنية وجيزة ال 

مابني  يرتاوح  مبلغ  مقابل  دقيقة،  العرشون  تتعدى 

املركبة.  املوقع وحجم  15 وحتى 25 درهم بحسب 

الجدير بالذكر، بأن الوحدة استطاعت يف عام 2017 

 238,719 لعدد  الجاف  الغسيل  خدمات  تقديم  يف 

ألف مركبة، من خالل 125 عامل مدرب ومؤهل.

استثمـــــــــار
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نقاط تجمع  الجمهور من 3  الفني الستقبال  الدعم 

الحديرات،  جزيرة  )وهي  أبوظبي  إمارة  يف  مختلفة 

الكبري(، وذلك  زايد  الشيخ  املعارض، ومسجد  وأرض 

لتأمني نقلهم ووصولهم بكل راحة وسالمة إىل موقع 

االحتفال يف مدينة زايد الرياضية، ومن ثم إعادتهم إىل 

نفس املواقع مرة أخرى. وأعرب مدير عام مواصالت 

اإلمارات عن اهتامم املؤسسة يف بذل جهودها وتوفري 

مختلف  وإسناد  لدعم  خرباتها  وتوظيف  إمكاناتها 

األنشطة واملبادرات الرسمية يف الدولة، ما يسهم يف 

االنتامء  مبادئ  وترسيخ  املجتمعية  أهدافهام  تعزيز 

والوالء والهوية الوطنية، مشيداً بالدور الكبري الذي

نقل الجمهور من ثالث نقاط تجمع إلى موقع االحتفال 

260 حافلة من مواصالت اإلمارات لنقل جمهور احتفاالت الدولة

باليوم الوطني 47 في مدينة زايد الرياضية

املناسبات  لدعم  املتواصلة  مبادراتها  إطار  يف 

مواصالت  أعلنت  واملجتمعية،  الوطنية  والفعاليات 

اإلمارات وبالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة عن توفري 

260 حافلة لنقل نحو 15000 من جمهور املشاركني 

اإلمارات  لدولة  الوطني  باليوم  الرسمي  االحتفال  يف 

زايد  مدينة  يف  عقده  واملزمع   47 املتحدة  العربية 

محمد  سعادة  وقال  أبوظبي.  العاصمة  يف  الرياضية 

“إن  اإلمارات:  مواصالت  عام  مدير  الجرمن  عبدالله 

وتقديم  املشاركة  دائم عىل  بشكل  تحرص  املؤسسة 

الرعاية ملختلف األحداث الوطنية، ال سيام احتفاالت 

الدولة باليوم الوطني باعتبارها مناسبة وطنية غالية 

وعزيزة عىل قلوبنا جميعاً، وتأيت ضمن جهود املؤسسة 

املجتمعية  والفعاليات  األنشطة  دعم  يف  وتوجهاتها 

والثقافية والرياضية والتي تحقق التكامل يف املجتمع 

اإلمارايت، وتلك هي إحدى الركائز الرئيسية التي تقوم 

املرتبطة  اإلمارات  مواصالت  وقيم  إسرتاتيجية  عليها 

جهود  عىل  الجرمن  وأّكد  واملسؤولية”.  باملشاركة 

الوطنية  واالحتفاالت  األحداث  إلنجاح  املؤسسة 

املشاركني  من  كبرية  أعداداً  تستقطب  التي  وخاصة 

بفعالية  فيها  املشاركة  من  الجمهور  متكني  بهدف 

وسهولة ونجاح مؤكداً التزام املؤسسة الدائم بأهدافها 

مواصالت  تقديم  عرب  املجتمع  خدمة  نحو  الوطنية 

جامعية وآمنة ومنتظمة ووفق أفضل معايري الريادة 

خصصت  املؤسسة  إن  سعادته  ورصح  واالحرتافية. 

260 حافلة بسائقيها و12 منسق حركة و3 مركبات 

إسعاف و10 حافالت احتياطية وغريهها من مركبات 

تقوم به وزارة شؤون الرئاسة يف غرس مفاهيم حب 

الوطن ومكتسباته من خالل االحتفال السنوي الذي 

تقيمه مبناسبة اليوم الوطني وغريها من املناسبات، 

والذي يعد واجباً وطنياً نعتز جميعاً بتنفيذه واملشاركة 

فيه لتحقيق التكامل الحكومي. ومّثن الجرمن الثقة 

التي منحتها وزارة شؤون الرئاسة بخدمات النقل التي 

االحتفال،  جامهري  لنقل  اإلمارات  مواصالت  تقدمها 

العام  الخدمة هذا  تقديم  املؤسسة  استعداد  مؤكداً 

بنفس مستوى االنتظام وااللتزام الذي قدمته خالل 

االحتفاالت التي عقدت يف السنوات السابقة.
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بعد إكمال عمليات التدقيق من قبل المعهد البريطاني للمواصفات

اآليزو في السالمة المرورية على الطرق لمواصالت اإلمارات 

أنهت مواصالت اإلمارات بنجاح عمليات تدقيق 

املتابعة عىل شهادة نظام السالمة املرورية عىل 

 39001:2012( الدولية  املواصفة  وفق  الطرق 

ISO(، والتي قام بها املعهد الربيطاين للمواصفات 

من  عدد  يف  عمل  أيام  أربعة  مدار  عىل   )BSI(

الدولة،  أنحاء  كافة  املنترشة يف  املؤسسة  مواقع 

وهو تدقيق املتابعة األول بعدما أمتت مواصالت 

الخاصة  اإلجراءات  املايض  العام  يف  االمارات 

وقالت  قادمة.  سنوات  لثالث  الشهادة  بتجديد 

الخدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير  صقر  حنان 

االستمرار  إن  اإلمارات،  مواصالت  يف  املؤسسة 

يأيت   39001:2012 اآليزو  شهادة  تطبيق   يف 

نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها املؤسسة يف 

تهيئة جميع مواقعها مبختلف أرجاء الدولة من 

األمثل  بالشكل  الداخلية  األنظمة  تطوير  حيث 

املواصفة  ومعايري  متطلبات  ويلبي  يتوافق  مبا 

عىل  املرورية  السالمة  إدارة  لنظام  الدولية 

املؤسسة  يف  النظام  تطبيق  أن  مؤكدة  الطرق، 

تحقيق  من  عّزز  قد  املاضية  األربعة  للسنوات 

نتائج ومستويات السالمة املرورية عىل الطرق، 

إيجابية،  بصورة  املؤسسة  أعامل  عىل  وانعكس 

وحضورها،  املؤسسة  موقع  تحسني  عىل  عالوًة 

السيام عىل مستوى األهداف املرتبطة مبؤرشات 

نظام  تطبيق  أهمية  صقر  وأكدت  السالمة. 

الدقيق  والتقيد  الطرق،  عىل  املرورية  السالمة 

التي  األسس  إحدى  باعتبارها  املواصفة  مبعايري 

أعاملها  مامرسة  أثناء  املؤسسة  إليها  تستند 

وتقديم خدماتها الرئيسية والتي تتعلق بسالمة 

املرور عىل الطرق بصورة كبرية، وهو األمر الذي 

دفع باملؤسسة ليك تكون الجهة الحكومية األوىل 

يف الدولة التي تنال هذه الشهادة يف أواخر عام 

الذي  التقدم امللموس  2014. وأشارت صقر إىل 

األداء  مؤرشات  صعيد  عىل  املؤسسة  حققته 

املرتبطة باملواصفة، من حيث تخفيض نسبة 

إىل  الفتًة  اإلصابات،  ونسبة  املرورية  الحوادث 

أن ضامن السالمة املرورية للعاملني واملتعاملني 

ومستخدمي الطرق تعد أولوية قصوى يف جميع 

أنشطة وعمليات املؤسسة وخدماتها، األمر الذي 

استدامة  عىل  اإلمارات  مواصالت  حرص  يؤكده 

عمليات التطوير اإلداري، وتعزيزها لرصيد الثقة 

واملكانة التنافسية والسمعة املؤسسية اإليجابية 

التي تتمتع بها عىل الصعد كافة. ونّوهت صقر 

ثقافة  ترسيخ  شأن  يف  املؤسسة  جهود  باستمرار 

سالمة النقل لدى موظفيها، حيث تنظم سلسلة 

من الربامج واملبادرات والفعاليات املعنية بتعزيز 

معايري السالمة مبختلف اللغات من ضمنها اللغة 

العربية واللغة اإلنجليزية واألوردو، كام وتنظم 

اإلدارة  نظام  مدققي  لفريق  ميدانية  زيارات 

بالدولة  املؤسسة  مواقع  مختلف  يف  املتكامل 

جانبه؛  من  املعايري.  بتلك  التزامها  من  للتأكد 

البيئة  إدارة  مدير  شكر،  خالد  املهندس  أوضح 

اإلمارات،  مبواصالت  املهنية  والصحة  والسالمة 

مواقع  من  عدداً  املنفذة شملت  الزيارات  أن   ،

املؤسسة يف ديب ومدينة العني، فضاًل عن اإلدارات 

الفنية  والورش  النظام  مبتطلبات  العالقة  ذات 

مراجعة  متت  أنه  إىل  مشرياً  للمؤسسة،  التابعة 

مؤرشات  مثل  بالنظام،  العالقة  ذات  الوثائق 

وخطط  تحقيقها،  ومستوى  واألهداف  األداء 

والخطط  الطوارئ  وخطط  التدريب،  وسجالت 

التشغيلية لعدد من فروع املواصالت املدرسية، 

ومراكز العمليات الفنية، وأحد املراكز التي تقدم 

خدمات النقل التجاري.



28
النرشة اإللكرتونية الشهرية ملواصالت اإلمارات - العدد 2966

المسؤولية المجتمعية

إىل  مفاعيلها  متتد  التي  السلبية  الظاهرة  هذه 

خارج جدران املدارس ال سيام إىل حافالت النقل 

أن  اعتبار  عىل  الطلبة،  بنقل  املعنية  املدريس 

الحافلة املدرسية متثل جزءاً ال يتجزأ من املنظومة 

التأهيل  توفري  يستدعي  الذي  األمر  التعليمية، 

للموظفني  املناسبني  العميل  والتدريب  العلمي 

للوقاية من  من سائقني ومرشفات نقل وسالمة 

هذه الظاهرة والحّد منها ما أمكن، وذلك انطالقاً 

من حرص املؤسسة عىل توفري بيئة إيجابية وآمنة 

أثناء رحلة الطلبة عىل منت الحافالت من منازلهم 

إىل مدارسهم وبالعكس. من جانبه؛ كشف عيل 

اإلمارات  مواصالت  مركز  مدير  الهاشمي  حميد 

للتدريب باإلنابة؛ أن التدريب يف اليوم األول شمل 

مركز  مبوقع  والسائقني  املرشفات  من  مجموعة 

ملعهد  والتابع  بديب  ورسان  منطقة  يف  التدريب 

مواصالت اإلمارات للسياقة، مؤكداً أن التدريب 

مواصالت  مركز  محارضي  تأهيل  بدايًة  تضمن 

اإلمارات للتدريب من قبل إدارة اإلرشاد املهني 

واألكادميي بوزارة الرتبية والتعليم، حيث سيتوىل 

الحملة  ونرش  املبادرة  تنفيذ  بدورهم  هؤالء 

التوعوية لبقية املرشفات والسائقني املستهدفني، 

والذين يبلغ عددهم 1050 سائقاً ومرشفة نقل 

املواصالت  مراكز  فروع  مستوى  عىل  وسالمة 

وأضاف   . االمارات   مواصالت  بفروع  املدرسية 

 50 مبشاركة  متت  الورشة  أعامل  أن  الهاشمي 

التدريب وعدٍد من  مشاركاً من محارضي مركز 

السائقني ومرشفات النقل املدريس يف اليوم األول 

للحملة، وسوف تتواصل يف األيام املقبلة من خالل 

تدريب سائقي ومرشفات النقل املدريس املعنيني 

يف جميع الفروع واملحطات التابعة لدائرة النقل 

الرقم  إىل  وصوالً   ، اإلمارات  مبواصالت  املدريس 

الحملة  أيام  آخر  يف  املتدربني  من  املستهدف 

ضمن  التدريبية  املادة  تضمني  إىل  باإلضافة   ،

مناهج مركز مواصالت االمارات للتدريب والتي 

ومرشفات  السائقني  وتأهيل  تدريب  اىل  تهدف 

النقل املدريس .

 تشارك مواصالت اإلمارات ممثلًة مبركز مواصالت 

اإلمارات للتدريب يف فعاليات “األسبوع الوطني 

املدرسية”  البيئة  يف  التنّمر  من  للوقاية  الثاين 

الذي أطلقته وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع 

رعاية  وتحت  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس 

مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  من  كرمية 

األعىل  الرئيسة  العام،  النسايئ  االتحاد  رئيسة 

األعىل  املجلس  رئيسة  األرسية،  التنمية  ملؤسسة 

من  كبري  عدد  ومبشاركة  والطفولة؛  لألمومة 

بهدف  واالتحادية  املحلية  واملؤسسات  الجهات 

رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنّمر يف جميع 

أنحاء اإلمارات، عىل أن متتد فعاليات الحملة من 

اليوم  الجاري، وبالتزامن مع  18 إىل 24 نوفمرب 

عبدالرحمن  عبدالله  وأوضح  للطفل.  العاملي 

مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة؛ أهمية 

مشاركة املؤسسة يف هذه الحملة، من خالل توفري 

للعاملني  وكذلك  املعهد  لكوادر  الالزم  التدريب 

مع  للتعامل  املؤسسة،  لدى  املدريس  النقل  يف 

أطلقته وزارة التربية والتعليم بمشاركة واسعة من المؤسسات المحلية واالتحادية 

الثاني  الوطني  األسبوع  في  تشارك  اإلمارات  مواصالت 
للوقاية من التنّمر  
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     تحافظ على نومك.. 
تحافظ على صّحتك وسالمتك!! 

 خميس خلفان خميس                                                                                                                                             

مدقق نظام االدارة املتكامل بالساحل الرشقي                                                                                                                                

                                                                                     Khames kk@et.ae

 يعترب النوم قوة ونشاطاً بعد أداء االنسان ملتطلبات الحياة اليومّية، ّ 

وهذه الراحة االجبارّية ألعضاء الجسم- حتى لو كانت لدقائق- تعترب

 لنا حياة جديدة، إذ أن العلامء أثبتوا من خالل دراساتهم، أن الشخص  

 يقيض ثلث عمره يف النوم ألجل أن يتحّسن العمر كله. 

من فوائد النوم على صّحتنا وسالمتنا:  

# حتى نبقى أصّحاء، ألنه لو مل ننام فاملؤكد أننا سنمرض نفسّياً وجسدّياً.

 # له عالقة بزيادة وزن الجسم، إذ أن النوم يؤثر يف خفض الوزن أوزيادته.   

# فيه تجديد لخاليا الجسم بعد عناء االنسان من متطلبات الحياة وروتينها. 

# يقّوي أداء الرياضّيني والالعبني بتزويدهم لياقة بدنية عالية ونفسّية قوّية. 

# يساهم يف تنشيط ذاكرة املوظف، وتحسني مزاجه وقّوة استيعابه وتركيزه. 

 # يعطي النفس نصيباً من النسيان لهموم الحياة بعد ساعات من اليقظة والحركة.

# يعزز حيوّية وانتباه وتركيز السائقني عىل الطريق، لتحقيق الّسالمة املرورّية. 

# يجّنب التوتر والعصبّية واالجهاد النفيس والبدين، فالنوم من فوائده التخفيف.

# يحّسن جهاز املناعة، فالجسم املرتاج له القدرة عىل مقاومة املرض بسهولة. 

# يقّوي القلب وخاصة إن رافقته مبادرات يومّية مثل: الرياضة واألكل الصّحي.
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