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االفتتاحية

الرؤية:

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

االستعداد للخمسين..
استعداد للمستقبل
ٌ

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

يأتي إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب

القيم المؤسسية:

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد

الشــفافية والحوكمــة :نلتــزم بتعزيــز مفاهيــم الحوكمــة والمســاءلة اإلداريــة ،ونرســخ ثقافة الشــفافية

والمصارحــة ،ونتخــذ قراراتنــا علــى أســس علميــة تحقــق أفضــل نتائــج األداء.

رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،وصاحب
األعلى للقوات المسلحة 2020 ،عام االستعداد للخمسين ،ليؤكد

دروب

مستقبل
عــزم القيادة الرشيدة واهتمامها الــمــدروس في إيجاد
ٍ

أفضل لشعب اإلمارات والمقيمين فيها.

األمــن والســامة :نؤمــن بــأن األمــن والســامة همــا المطلــب األول واألساســي لكافــة المعنييــن

ولقد أحسنت الدولة عندما ربطت العام الجديد بمفهوم االستعداد

لهــذا المطلــب الحيــوي.

للوصول بثقة وثبات للعام التالي  2021والتي يضيء فيها الوطن

المؤثريــن والمتأثريــن بأدائنــا ،لــذا فإننــا نعمــل بــا كلـ ٍـل ومــن دون مســاومة علــى االســتجابة الصادقــة

والتأهب من خالل مبادرات نوعية وأفكار استثنائية ومشاريع رائدة
محتفال بيوبيله الذهبي.
شمعته الخمسين بكل ألق وسمو ورفعة
ً

االبتــكار واستشــراف المســتقبل :نلتــزم بتوفيــر بيئــة تشــجع علــى اإلبــداع واالبتــكار ،ونســعى

ال شك أن من ال يستعد لمستقبله وال يتخذ الخطوات المفضية

متعاملينــا وتســتجيب لتوقعاتهــم وطموحاتهــم.

في سيره وسيسبقه اآلخرون ،وعليه فإن عام  2020هو منعطف

باســتمرار لتبنّ ــي أحــدث العمليــات والخدمــات االبتكاريــة والممارســات اإلداريــة التــي تعالــج احتياجــات

العنايــة والراحــة :نركــز جهودنــا ونســتثمر مواردنــا فــي توفيــر العنايــة لمتعاملينــا واالســتجابة

لخصوصيــة احتياجاتهــم وتوقعاتهــم ،ونعمــل علــى راحتهــم ،وكســب والئهــم ومســاندتهم لرســالة
وأهــداف مواصــات اإلمــارات.

الطمــوح والريــادة :نلتــزم بالعمــل للوصــول إلــى العالميــة ،ولنقــل معارفنــا وخبراتنــا المتميــزة،

والتوســع فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة فــي جميــع مجــاالت اختصاصاتنــا فــي قطاعــي النقــل
والتجهيــزات والخدمــات التكميليــة ذات الصلــة.

الكفــاءة :نؤمــن بــأن اإلنجــازات االســتثنائية واألداء المتميــز همــا النتيجــة الحتمية لقناعاتنا وممارســاتنا

اليوميــة ،وكفــاءة أدائناعلــى مختلــف المســتويات التنظيميــة ،وفــي جميــع االختصاصــات ومواقــع
العمــل.

الســعادة :نؤمــن بــأن الســعادة حــق مــن حقــوق اإلنســان ،ونعتبرهــا حجــر األســاس فــي محــاور خطتنــا

االســتراتيجية ،ومختلــف برامجنــا ومبادراتنــا الموجهــة نحــو المتعامليــن والعامليــن والمجتمــع.

إليه عبر الخطط واالستراتيجيات الواضحة والسليمة فإنه سيتراجع
تاريخي حاسم واستراتيجي يمهد الطريق نحو المزيد من النجاحات
واإلنــجــازات والمكتسبات للدولة والمضي إلــى األم ــام فــي تربع

بقلم:
محمد عبد اهلل الجرمن

مــؤشــرات التنافسية العالمية ،حيث سيتوجه فيه ماليين الــزوار

المدير العام

وفيه ينطلق «مسبار األمل» اإلماراتي في رحلته إلى كوكب المريخ،

والسياح من دول العالم لزيارة الحدث الكبير اكسبو  2020دبي،
حيث سيقطع  600مليون كيلومتر من األرض إلى أقاصي الفضاء.

وهنا نود التأكيد على الدور المهم والمسؤولية الكبرى الملقاة على

عاتق المؤسسات والشركات الحكومية في ترجمة هذا الطموح
الــذي ال حــدود لــه ،وفــي تعزيز مكانة اإلم ــارات االقتصادية كونها

المحرك الرئيس في الجهود المبذولة والمستمرة لترسيخ موقع

الدولة كوجهة إقليمية ودولية مثلى.

ويمكن تجسيد ذلك من خالل عدة مسارات أهمها التوافق مع رؤية
الحكومة في تقديم الخدمات والمنتجات ،ومسايرة المستجدات

االقتصادية والتكنولوجية المتسارعة ،واالرتقاء بجودة ما تقدمه
بحيث تكون خدمات ومنتجات متميزة ورائدة ،وأيضاً تلبية متطلبات

وتوقعات العمالء والجمهور وأفراد المجتمع كافة.

كانت اإلم ــارات وستبقى مصدر اإللهام لالنتقال إلــى المستقبل،

والحاملة لمهمة استئناف الحضارة في العالم العربي ،لينقل الحاضر
نيابة عن الماضي رسالة أصيلة إلى الغد القادم بأنه ال مستحيل أبداً

في قاموس أبناء زايد.
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عام جديد نستهلّ ه بالرضا
ها نحن من جديد على أعتاب صفحة بيضاء جديدةٌ ،

عن منجزات العام الماضي ،والتطلع لبلوغ األهداف في العام القادم ،مع
بالغ الهمة والحماس الستكمال رحلة اإلنــجــازات التي مألنا بها صفحات

ـادة ،والتي نحملها في رصيد خبراتنا وقدراتنا،
األعــوام السابقة تفوقاً وري ـ ً

[]76

تقنيات ذكية
في معرض
جيتكس

ٌ
صفحة جديدة..
وتمتد المسيرة

نسترشد بها ونخطو معها خطى الواثق إلــى العام الجديد ،فهكذا تمتد

المسيرة عاماً إثر آخر ،وهكذا يتجدد العزم نجاحاً إثر نجاح..

كــالــعــادة؛ كانت أجــنــدة الــربــع الــرابــع مــن الــعــام الماضي مزدحمة باألعمال
الجرمن« :ستبقى القلوب مخلصة لعلم واحد يعبر عن وطن واحد وقيادة واحدة»

مجلة فصلية تصدر عن
إدارة االتصال الحكومي بمواصالت اإلمارات
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 103ألف مركبة تستفيد من خدمات
الصيانة الفنية في أبوظبي
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حنان صقر
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إطالق الدورة األولى
من جائزة «القيم المؤسسية»
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إطالق أول حافلة مدرسية
كهربائية في الدولة

عبد اهلل محمد حسن
هيئة التحرير
هند أحمد شاكر

مستهدفاتها واختتام خططها التشغيلية واالستثمارية ،وهو ما أفصحت

عنه مؤشرات اإلنجاز التي بدأت بالظهور تباعاً لتخبرنا حجم ما تم إنجازه على
مختلف األصعدة.

وإل ــى جــانــب ذل ــك ،يمتاز الــربــع الــرابــع مــن الــعــام أيــضــاً باحتضانه ع ــدداً من

سعادة محمد عبد اهلل الجرمن

مدير التحرير

التالي الجديد ،حيث اجتهدت فــرق العمل ومراكز األعمال المعنية لبلوغ

 %15نمو عدد المستفيدين من خدمات “المساعدة على الطريق”

المشرف العام

رئيس التحرير

عالوة على استحقاقات االستعداد للعام
ً
والمهام المرتبطة بنهاية العام،

المناسبات والفعاليات الوطنية الغالية ،والتي أفــردنــا لها تغطية خاصة
فضال عن إحياء يوم
موسعة ،شملت احتفاء موظفي المؤسسة بيوم العلم،
ّ
ً

الشهيد واالحتفاالت الممتدة التي جرى تنظيمها بمناسبة اليوم الوطني 48
في معظم مواقع المؤسسة ،وبمشاركة جميع الموظفين وفرق العمل.

40
ماجد شرباك الطنيجي
مشرف العمليات بمحطة الجرف بعجمان

خمسة عشر عاماً من الخبرات
المتكاملة

سعيد موسى

اإلم ـ ــارات،أال وهــو تنظيم أعــمــال ال ــدورة  21مــن جــائــزة السالمة والتربية

الــمــروريــة ،والــتــي تــم فــي إطــارهــا تكريم  76فــائــزاً منهم األفـ ــراد واألســر
والــمــدارس والمناطق التعليمية ،وقــد تناولنا ذلــك بالتفصيل فــي ملف

خاص ضمن باب «تكريم» ،جنباً إلى جنب مع تكريم الموظفين والموظفات
الفائزين بالدورة األولى من جائزة «القيم المؤسسية» ،وهي الجائزة التي
تم استحداثها وإطالقها مؤخراً بهدف ترسيخ مفهوم الثقافة المؤسسية

ومكافأة الموظفين الذين يتبنون هذه القيم ،ويقومون بتأدية مهامهم
الوظيفية وفقاً لها.

حسام عرفة
فؤاد محمد علي

محمد إبراهيم الحمادي

إيمان علي محمد األميري

مشرف عمليات النقل والتأجير للنقل المدرسي
في منطقة دبي والشارقة

التصميم واإلخراج الفني

طيبة
فة

شهد الربع الرابع حدثاً آخر مهماً على مستوى األدوار التوعوية لمواصالت

فل فيجن لإلعالن

22

«بيئة العمل في المؤسسة إيجابية
جداً وفعالة ومتنوعة الخبرات»

مواصالت اإلمارات  -اإلدارة العامة دبي  -القرهود
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إطالق «منصتي» للتعلم الذكي

51

دورة تدريبية احترافية
في مجال السالمة والصحة المهنية

54

إطالق سلسلة أفالم توعوية موجهة
للفنيين العاملين في ورش الصيانة

وال يكتمل الحديث دون التطرق لفرسان الميدان ورواد التميز الذين اعتدنا
لقاءهم وعرض تجاربهم المهنية والشخصية المميزة ،فتلك التجارب صقلت

خبراتهم في العمل وأهلتهم لتحمل المسؤوليات وتحقيق اإلنجازات ،وهكذا
كان مع ضيفينا لهذا العدد ،حيث يتضمن العدد حوارين اثنين مع مشرفي
عمليات في محطات النقل والتأجير للنقل المدرسي.

ختاماً ؛ نأمل لجميع الــزمــاء والــقــراء بــدايــة عــام موفقة ،مــزوديــن بالهمم
المشحوذة ،واإلرادة التي ال تفتر لتحقيق أهدافهم على جميع المستويات،
يمدهم هذا العدد بشحنة من الطاقة اإليجابية والمعارف التي
راجين أن
ّ

تدفع بهم قدماً نحو ما يصبون إليه ،وكل عام وأنتم بخير.

ٔاخبار رٔييسية

توفر خدمات النقل المدرسي لقرابة  8,000طالبٍ وطالبة يدرسون في  14مدرسة خاصة

ً
عقدا مع مدارس خاصة
إبرام 14
في المنطقة الشمالية

يسهل الوصول للمتعامل في زمن قياسي ال يتعدى  30دقيقة في أي مكان في الدولة
تطبيق ذكي ّ

 %15نمو عدد المستفيدين من خدمات
“المساعدة على الطريق”

أعلنــت مواصــات اإلمــارات عــن إبرامهــا عقــوداً جديــدة ومجــددة مــع  14مدرســة خاصــة فــي المنطقــة الشــمالية

كشــفت مواصــات اإلمــارات عــن ارتفــاع كبيــر فــي حجــم الطلــب علــى خدمــة «المســاعدة علــى الطريــق» بلــغ %15

خــال األربــاع الثالثــة األولــى لعــام  ،2019لتســتفيد بموجبهــا تلــك المــدارس مــن خدمــات النقــل المدرســي التــي

خــال األربــاع الثالثــة األولــى لعــام  2019مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام  ،2018حيــث تعنــى الخدمــة بتخليــص

تقدمهــا المؤسســة برصيــد مــن الخبــرة التــي تناهــز أربعــة عقــود فــي هــذا المجــال.

كافــة التعامــات المروريــة كتســجيل المركبــات والتعامــات المرتبطــة بالحــوادث المروريــة بالتنســيق مــع الجهــات
ـرواد الطريــق ممــن يواجهــون مختلــف الحــاالت الفنيــة الطارئــة فــي أي
المختصــة ،عــاوة علــى تقديــم الدعــم لـ ّ

وقــت علــى مــدار الســاعة ،وذلــك مــن خــال زمــن قياســي ال يتعــدى  30دقيقــة فــي أي مــكان فــي الدولــة.
وقال المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات

على المستندات الخاصة بالمركبة ،ومتابعة الحصول على موافقة

استطاعت وبنجاح خدمة مايزيد عن  21,000ألف مركبة خالل الربع

وإيصالها لمكان تواجد المتعامل عند االنتهاء من عملية إصالحها ،كما

الــفــنــيــة فــي الــمــؤســســة ،أن خــدمــة «الــمــســاعــدة عــلــى الــطــريــق»

الثالث من العام الماضي ،وذلك من خالل أسطول مركبات متنوعة
يبلغ عددها  138مركبة مختلفة و 137فني طــوارئ و 108سائق

مركبات القطر مستعدين على مدار الساعة لتقديم خدماتها لألفراد
ممن يواجهون مختلف الحاالت الفنية الطارئة لكل أنواع المركبات
الخفيفة والثقيلة أينما كانوا.

شركة التأمين إلصالح المركبة ،عالوة على سحب المركبة المتضررة
يقوم فريق العمل بتوفير الدعم الــازم في حاالت األعطال الفنية

اإلطار ،أو نفاذ الوقود ونفاذ شحن بطارية المركبات ،أو تعطل أقفال

رواد الطريق،
المركبة ،وغيرها من األعطال الفنية التي قد تواجه ّ

وذلك في وقت قياسي يسهم في توفير الوقت والجهد.

وأشـــــار ال ــه ــرم ــودي إلـ ــى أن الــخــدمــة تــتــيــح الــفــرصــة للمتعاملين
المركبات أو األعطال الفنية بمركباتهم وذلك من خالل وصول فريق

منها الرقم المجاني  ،8006006والموقع االلكتروني للمؤسسة،

العمل إلى قائدي المركبات في زمن قياسي ال يتعدى  30دقيقة،
ويتكفل فريق العمل بالتعامل مع الحوادث المرورية من خالل الحصول
ّ
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وسهلة الوصول لالستفادة من خدمات المساعدة على الطريق
باإلضافة إلى تطبيق ذكي متخصص في تقديم خدمات المساعدة
على الطريق (.)Musa’da

المؤسسة تقدم خدمات النقل المدرسي للمدارس الخاصة في

عقود جديدة.

أنــه بموجب العقود المبرمة خــال األرب ــاع الثالثة األول ــى فإن
اإلمــارات الشمالية لما يناهز 8,000طالبٍ وطالبة يدرسون في
ً
مدرسي ًة ،حيث تشمل
حافلة
 14مدرسة خاصة عبر أكثر من 260
ّ

تخليص كافة
التعامالت المرورية
كتسجيل المركبات
ومعامالت الحوادث
المرورية وتقديم
الدعم لمختلف
األعطال الفنية

ثقة متعامليها عبر تجديد عقودهم معها وكذلك استقطاب
وأكّ د الخالدي أن المؤسسة حريصة على إخضاع سائقيها لحزمة من
البرامج التدريبية التخصصية النظرية والعملية في سبيل تحقيق

كال من إمارة الفجيرة ،ومدن خورفكان وكلباء،
المنطقة الشمالية ً

أقصى درجــات السالمة واألمــان لجميع المتعاملين المنقولين،

وأشـ ــار الــخــالــدي ب ــأن الــجــهــود الــتــي تبذلها الــمــؤســســة لتقديم

المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السالمة.

انعكست بشكل إيجابي فــي تلبية تطلعات متعامليها ،األمــر

المنطقة الشمالية مجموعة من الجهات من القطاعين الحكومي

وإمارة عجمان ،وإمارة أم القيوين ،وإمارة رأس الخيمة.

المختلفة التي تشمل توقف المركبة أو العطل المفاجئ ،أو تلف

وأفاد الهرمودي أن المؤسسة تتيح للجمهور عدة قنوات ميسرة

للتمتع بقسط من الراحة بعيداً عن القلق والتوتر المصاحبين لحوادث

أكثر من  21ألف
مركبة استفادت
من المساعدة على
الطريق خالل الربع
الثالث من 2019

وأفــاد خليفة الخالدي مدير المبيعات في المنطقة الشمالية

العمل في المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ،وبما يعزز

منظومة خــدمــات نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة ومتكاملة
الذي أسهم في رفع عدد وحجم عقود النقل والتأجير المبرمة

في المنطقة الشمالية ،إذ بلغ مجموع عدد العقود المبرمة في

اإلمارات الشمالية نحو  110عقداً خالل األرباع الثالثة األولى من
عام  ،2019ولمدد متفاوتة تمتد إلى  5سنوات ،مؤكداً حرص

مواصالت اإلمارات على اإلسهام في تحقيق إضافة نوعية لسير

وذلــك بما يسهم فــي رفــع كــفــاءة التشغيل وفــق الممارسات

بلغ مجموع العقود
المبرمة في اإلمارات
الشمالية نحو 110
عقداً خالل األرباع
الثالثة األولى من
عام 2019

ويستفيد من خدمات النقل والتأجير التي تقدمها المؤسسة في
والــخــاص ،مثل كليات التقنية العليا ،أكــاديــمــيــة رأس الخيمة،

المؤسسة الجديدة للنظافة ،المدرسة الثانوية العسكرية ،مدرسة

ديار الدولية الخاصة في الساحل الشرقي ،مدرسة منار اإليمان
الخاصة في عجمان ،مدارس الشويفات الدولية في أم القيوين
ورأس الخيمة ،وغيرها من الجهات.
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من خالل  4ورش فنية

 24مركز خدمة في إمارة أبوظبي

صيانة نحو  6,800مركبة برأس الخيمة

 103ألف مركبة تستفيد من خدمات
الصيانة الفنية في أبوظبي

كشــفت مواصــات اإلمــارات ممثلــة بوحــدة رأس الخيمــة للخدمــات الفنيــة عــن اســتقبالها نحــو  6,800مركبــة
خــال األربــاع الثالثــة األولــى لعــام  ،2019حيــث تقــدم الوحــدة خدماتهــا الفنيــة المتنوعــة لألفــراد والمؤسســات
والدوائــر المحليــة وشــركات القطــاع الخــاص فــي اإلمــارة.

كشــفت مواصــات اإلمــارات أنهــا قامــت منــذ بدايــة عــام  2019وحتــى ســبتمبر الماضــي بتقديــم خدمــات الصيانــة
واإلصــاح لمــا يزيــد عــن  103ألــف مركبــة فــي أبوظبــي مــن خــال مركــز أبوظبــي للخدمــات الفنيــة – أحــد مراكــز

وأفاد السيد عبدالرحمن كداو مدير الوحدة؛ بأن المؤسسة تحرص

اإلتحادية للكهرباء والماء ،دائرة المالية برأس الخيمة ،دائرة بلدية

على توظيف خبراتها في قطاع النقل والمواصالت في تقديم

وأض ــاف ك ــداو أن خــدمــات ال ــورش الفنية فــي رأس الخيمة يتم

من خــال ورشها الفنية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة

األعمــال التابعــة لهــا -وذلــك فــي إطــار حرصهــا الدائــم علــى تطبيــق عنصــري الســامة واألمــان فــي جميــع خدماتهــا

لمــدد
ٍ
ال ســيما الفنيــة منهــا والتــي تقدمهــا لشــريحة واســعة مــن المؤسســات والشــركات وأفــراد المجتمــع

الخدمات الفنية لمختلف أنواع المركبات ،وتطبيق معايير الخدمة

تعاقديـ ٍـة متفاوتــة تمتــد إلــى  3ســنوات.

عالية الجودة ،مع ضمان عنصري السالمة واألمــان خالل تقديم

وقــال عبداللطيف األنــصــاري مدير مركز أبوظبي للخدمات الفنية

على استقبال وصيانة  103,173مركبة منذ بداية عام  2019وحتى

الخدمات الفنية للمتعاملين ،إلى جانب التركيز على كفاءة أداء

مراكز الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وفق أعلى معايير

مختلفة من إمارة أبوظبي ،منوهاً إلى أن الطاقة االستيعابية اليومية

باعتبارها أهم ركائز النجاح ،والسبيل للنمو المستدام لألعمال.

بمواصالت اإلمارات ،إن المؤسسة تقدم خدمات الصيانة الفنية عبر
السالمة العالمية المعتمدة التي تضمن كفاءة عمل المركبات التي

يتم صيانتها ،كما تحرص في الوقت نفسه على تطوير منظومة

ومستوى خدماتها الفنية بما يواكب النمو المستمر في سوق
النقل والمواصالت والخدمات الفنية في الدولة ،ما جعلها محل

ثقة متعامليها في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك األفــراد،
وذلــك بمستوى تقني رفيع وبربحية تفي بتوقعات المتعاملين،

وبما يتوافق مع قيمها المؤسسية المرتبطة بالعناية والمسؤولية

راق
لضمان حماية حقوق مختلف األطراف ،والوصول إلى مستوى ٍ
من الخدمة يضمن راحة وسعادة المتعاملين.

وتفصيال؛ أشار األنصاري إلى أن مركز أبوظبي للخدمات الفنية عمل
ً
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العاملين ،واالحترافية في تقديم الخدمات ،واألسعار التنافسية

نهاية سبتمبر منه ،عبر  24مركز خدمة تابعاً له منتشرين في مناطق

للمركز تصل إلى صيانة أكثر من  600مركبة يومياً  ،وذلــك من خالل
ومؤهال و 605حارة فنية.
طاقمه المكون من  1,069فنياً وتقنياً مدرباً
ً

وأضــاف ،بــأن مركز أبوظبي للخدمات الفنية يقدم حزمة من الخدمات

الفنية وخــدمــات صيانة وإصــاح المركبات الخفيفة والثقيلة واآلليات
والــدراجــات على اخــتــاف أنــواعــهــا ،وذلــك وفــقـ ًا الحتياجات ومتطلبات
المتعامل ،وكافة الخدمات الفنية المساندة األخــرى ،كقطر المركبات

واآلليات وبيع قطع الغيار ،إضافة إلى التوصيات واالستشارات الفنية

في مجال خدمات الصيانة واإلصالح ،وخدمات غسيل وتنظيف المركبات

وغيرها ،الفت ًا إلى أن المركز يلبي متطلبات متعامليه على مدار  24ساعة

وطوال أيام األسبوع وخالل أيام اإلجازات والعطالت الرسمية.

تصل الطاقة
االستيعابية اليومية
لمركز أبوظبي
للخدمات الفنية إلى
صيانة أكثر من 600
مركبة يومياً  ،وذلك
من خالل طاقمه
المكون من 1,069
فنياً وتقنياً مدرباً
ومؤهال و 605حارات
ً
فنية.

رأس الخيمة ،إضافة إلى مراكز األعمال التابعة للمؤسسة.

للتعامال مع مختلف
ومؤهال
تقديمها من خالل  54فنياً محترفاً
ً
ً

أنـ ــواع الــمــركــبــات ،يــوظــفــون خــبــراتــهــم وف ــق أفــضــل الــمــمــارســات
المعتمدة والمطابقة للمعايير المحلية والعالمية في الصيانة،
وبــمــا يتخطى تــوقــعــات المتعاملين وفــي زمــن قياسي يحقق
سعادتهم ،مشيراً إلى أن الورش الفنية في المؤسسة تعمل على

وأكّ ــد كــداو ارتــفــاع معدالت الصيانة الفنية للمركبات في رأس

تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الفنية منها خدمات الصيانة

مقارنة بالفترة نفسها مــن الــعــام  ،2018مــن خــال استقبالها

األعمال الكهربائية واألعمال الميكانيكية ،صيانة وإصــاح دائرة

الخيمة بنسبة  %5منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي

المركبات في  4ورش فنية برأس الخيمة وتشمل ورشة القصيدات
المخصصة للمتعاملين الداخليين والخارجيين ،إلــى جانب ورش
مخصصة للمتعاملين الداخليين وتشمل ورشــة الظيت ،وورشة
الــرمــس ،وورش ــة غليلة ،وتــقــدم وح ــدة رأس الخيمة للخدمات

متعامال في إمارة رأس الخيمة منها الجهات
الفنية خدماتها لـ23
ً
الحكومية اإلتحادية والمحلية ،والشركات الخاصة ،والــمــدارس
الخاصة المتعاقد معها واألفـ ــراد فــي اإلمـ ــارة ،أهمهم الهيئة

الشاملة ،وإصالح المركبات واآلليات وحوادث المركبات ،وخدمات
التكييف وأعمال الصبغ والسمكرة والتنجيد ،باإلضافة إلى خدمات
الغسيل والتشحيم ،وتبديل الــزيــت والفلتر وخــدمــات استبدال

اإلطــارات ،وخدمات الطوارئ ،وتقديم االستشارات الفنية ،كما
أطلقت الوحدة خدمة  VIPللعمالء المتعاقد معهم وهي عبارة

تقدم الوحدة -عبر
ورشتها الفنية-
خدمات الصبغ
والسمكرة وتبديل
الزيت واإلطارات
وغيرها من األعمال
الميكانيكية
والكهربائية.

عــن اســتــام وتسليم المركبات لغرض الصيانة ،وأيــضــاً مركبات

األفراد في هذه الجهات ،وغيرها من الخدمات الفنية التي تتمتع
بأعلى مستويات الكفاءة.
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نظر ًا لتوفير خدمات تتمتّ ع بالجودة والكفاءة واالحترافية واألسعار التنافسية

 %18نمو إيرادات عقود النقل والتأجير
في دبي والشارقة

أكثر من  2,100مركبة متنوعة لخدمة المؤسسات الحكومية على مستوى الدولة

كشــفت مواصــات اإلمــارات عــن توقيــع مجموعــة مــن العقــود الجديــدة والمجــددة الخاصــة بتأجيــر المركبــات المختلفــة مــع عــدد

مــن المتعامليــن فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي إمارتــي دبــي والشــارقة ،وذلــك بنمــو فــي اإليــرادات بلــغ  %18خــال األربــاع

ً
واتحادية
حكومي ًة
جهة
 35عقداً جديداً ومجدداً مع 28
ّ
ّ

الثالثــة األولــى لعــام  2019مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام  ،2018حيــث تمتــد العقــود المبرمــة لفتــرات متفاوتــة تمتــد بيــن  3إلــى 5

ســنوات ،وتلتــزم المؤسســة بموجبهــا بتوفيــر خدمــات تتمتّ ــع بالجــودة والكفــاءة واالحترافيــة ،وتطبيــق أفضــل المعاييــر والممارســات

ـا عــن االنتشــار الجغرافــي الواســع والخبــرة التــي اكتســبتها علــى مــدار أكثــر مــن  37عامــاً  ،والتــي
المعتمــدة واألســعار التنافســية ،فضـ ً
اســتطاعت المؤسســة خاللهــا تعزيــز ثقــة المتعامليــن بالخدمــات التــي تقدمهــا ،وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا.

ـي فــي عــدد وقيمــة عقــود النقــل والتأجيــر اإلجماليــة مــع
كشــفت مواصــات اإلمــارات عــن تحقيــق نمـ ٍّـو قياسـ ٍّ
نخبــة مــن المتعامليــن فــي القطــاع الحكومــي االتحــادي منــذ بدايــة العــام الماضــي وحتــى نهايــة نوفمبــر منــه،

وأكّ ــد طــارق الصيداوي رئيس المبيعات بمنطقة دبي والشارقة أن

مع توفير السائقين المؤهلين منها توفير خدمات صف السيارات

الحالي تناهز قيمتها  540مليون درهــم ،وذلك من خالل توفير نحو

الكهربائية الصغيرة للجهات في القطاعين الحكومي والخاص وذلك

العقود المبرمة الجديدة والمجددة خالل األرباع الثالثة األولى للعام
سائق
 10,000آالف مركبة متنوعة وحافلة ودراجــة وقرابة 4,000
ٍ

نخبة من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بينهم
ٍ
لخدمة
وزارات وهيئات ودوائـــر ومــؤســســات اتــحــاديــة ومحلية وأكاديمية
ومدارس وشركات خاصة ،وذلك لتوفير خدمات النقل لهذه الجهات

ومنها تأجير الــمــركــبــات والــحــافــات وال ــدراج ــات الــنــاريــة والــســيــارات

الكهربائية ،وتأجير سائقين بكافة أنواعهم ،إضافة إلى توفير النقل
فضال عن إدارة األساطيل.
المبرد،
ً

والمجمعات السكنية والفنادق ،وشركات الشحن ،وقطاعات األغذية

من قبيل المطاعم ،ومراكز التسوق ،ومستودعات التخزين ،وتجار
الجملة والمفرق ،وغيرها.

تقدم باقة من الخدمات في دبي
الجدير ذكره ،أن مواصالت اإلمارات ّ

والشارقة تشمل خدمات النقل والتأجير ،والتي تنبثق منها خدمات
النقل الجامعي ،وخدمات النقل للمؤسسات الحكومية والخاصة،

عال من الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات العالمية
على ٍ
قدر ٍ

المتعاملين الرائدين من بينها مجموعة طيران االمارات ،نون ،مجموعة

والتأجير طويل األمد من خالل توفير مركبات لمختلف االستخدامات
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الدراجات النارية ،حيث تمتلك المؤسسة قاعدة ثرية تشمل نخبة من
أغــذيــة ،أمــريــكــانــا ،المكتب الهندسي بــدبــي ،إضــافـ ًـة إلــى عــدد من
الجامعات ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والمؤسسات في الدولة.

وصــــرح عــبــدالــغــفــار مــحــمــد يــوســف مــديــر حــســابــات مــكــتــب كبار
ّ

وتركيب األنظمة الذكية للتتبع والتزود بالوقود ،وتقديم خدمات

ً
مركبة
والبالغ عددها  35عقداً سيجري تنفيذها من خالل 651

بشرية وفنية متخصصة.

مواصالت اإلمارات لدى متعامليها من مختلف الجهات الحكومية

ـوال ضخماً يتجاوز  2,100مركبة متنوعة ،و1,415
يمتلك أســطـ ً

المتعاملين بالمؤسسة ،أن العقود المبرمة خــال عــام 2019

لخدمة الــمــطــارات والمناطق الــحــرة واألنــديــة الرياضية والثقافية

وأف ــاد الــصــيــداوي أن المؤسسة تسعى بشكل متواصل لمواكبة

والمعتمدة ،األمــر الــذي تجلّ ى في توسيع خدمات النقل الجماعي

الحكومــي لمــدد تعاقديــة متفاوتــة تمتــد إلــى أربعــة ســنوات.

والنقل المبرد ،وأيضاً توفير خدمة تأجير الدراجات النارية والمركبات

إضافة إلى خدمة إدارة األساطيل ،وخدمة تأجير السائقين ،وتأجير

المتطلبات والتوجهات التنموية من خــال تقديم خدمات متميزة

حيــث أبرمــت المؤسســة  35عقــداً جديــداً ومجــدداً مــع  28جهــة حكوميــة واتحاديــة لتوفيــر خدمــات النقــل

ناهزت قيمة العقود
المبرمة الجديدة
والمجددة خالل
األرباع الثالثة األولى
 540مليون درهم.

و 431سائقاً  ،الفتاً إلى أنها تمثل انعكاساً للثقة التي تحظى بها

االتحادية ،السيما قدرة فرق العمل المؤهلة والمتميزة العاملة
في المؤسسة على الوفاء بمتطلبات العقود على الوجه األمثل،

وفق أعلى درجات الجودة واالحترافية ،وبتطبيق أفضل المعايير
والممارسات المعتمدة في قطاع النقل والتأجير.

ـوال ضخماً متنوعاً
وأوض ــح يــوســف أن المؤسسة تمتلك أســطـ ً

شاملة ومتكاملة من غسيل وصيانة وإصالح المركبات عبر كفاءات

الجدير ذك ــره ،أن مكتب كــبــار المتعاملين بــمــواصــات اإلم ــارات
مؤهال تلقوا برامج تدريبية متعلقة بالسالمة المرورية،
سائقاً
ً

واإلسعافات األولية ،وغيرها من البرامج المتعلقة بتطوير الخدمة،
واالرتقاء بمستوى العاملين ،وأهم تلك الجهات وزارة االقتصاد،

ووزارة الــمــوارد البشرية والتوطين ،والمجلس الوطني للتركيبة
السكانية ،والمركز الوطني للتأهيل ،والهيئة االتحادية للتنافسية

لخدمة متعامليها من القطاع الحكومي وفق العقود المبرمة

واإلحصاء ،وهيئة التأمين ،ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ،ووزارة

والمشرفات ،إلى جانب إدارة وتشغيل المركبات التابعة للجهات،

الجهات.

وذلك في مجال النقل والتأجير ،وتوفير السائقين ومنسقي الحركة

سيجري تنفيذ العقود
الجديدة والمجددة
ً
مركبة
من خالل 651
و 431سائقاً .

التربية والتعليم ،ووزارة الصحة ووقــايــة المجتمع وغيرها من
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ٔاخبار رٔييسية

الشفافية

االبتكار

األمن

والحوكمة

واستشراف

والسالمة

السعادة

العناية

والراحة

المستقبل

الكفاءة

الطموح
والريادة

تهدف إلى ترسيخ مفهوم الثقافة المؤسسية وتكافئ الموظفين الذين يتبنون هذه القيم

لضمان سالمة وراحة سالمة أبناءنا الطلبة المنقولين البالغ عددهم أكثر من  250ألف طالب وطالبة

إطالق الدورة األولى
من جائزة «القيم المؤسسية»

تعميم بشأن حركة الحافالت المدرسية عند
اضطراب األحوال الجوية

أطلقــت مواصــات اإلمــارات جائــزة «القيــم المؤسســية» فــي دورتهــا األولــى ،التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتعميــق

مفهــوم الثقافــة المؤسســية ،ومكافــأة وتقديــر الموظفيــن الذيــن يقومــون بتأديــة مهامهــم الوظيفيــة وفقــاً لقيمهــا

نشــرت مواصــات اإلمــارات مجموعــة من اإلرشــادات التوعوية والنصائــح ،لســائقيها بشــأن اضطــراب األحــوال

المؤسســية ،ويكــون لهــم بالتالــي أثــر إيجابــي فــي رفــع مســتويات األداء واإلنتاجيــة والتنافســية وتحقيــق الســعادة

الجويــة بســبب األمطــار وتجمعــات الميــاه أو الريــاح المثيــرة للغبــار واألتربــة التــي تعمــل على تدني مدى الرؤيــة

وجــودة الحيــاة فــي بيئــة العمــل ،وخلــق بيئــة عمــل تنافســية وإيجابيــة.
وأوض ــح ــت فــريــال تــوكــل الــمــديــر الــتــنــفــيــذي ل ــدائ ــرة الــخــدمــات

يعزى إلى دعم قيمها المؤسسية المتمثلة في السعادة والرعاية

يعكس الحرص المتنامي للمؤسسة في ترسيخ منظومة قيمها

السالمة والطموح والريادة والشفافية والحوكمة.

المساندة ،أن إطــاق جائزة قيم مؤسسة مواصالت اإلمــارات

المؤسسية ،واإلســهــام الــفــاعــل فــي تعزيز اإلنــتــاجــيــة واألداء

واالبتكار ،إضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتوطيد التعاون

واإلنجاز المشترك ،وذلك في خطوة تؤكد أهمية االستثمار في

بناء القيم واألخالقيات والسلوكيات التي تعد العنصر المحوري
وحجر األســاس التي تُ ْبنَ ى عليها الثقافات المؤسسية ،والتي

تشكل بــدورهــا دافــعــاً رئيساً لتحقيق التميز والــريــادة والتطور
الوظيفي.

والــراحــة واالبــتــكــار واســتــشــراف المستقبل والــكــفــاءة واألمــن

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية إن

وأشـــــارت الــمــديــر الــتــنــفــيــذي ل ــدائ ــرة الــخــدمــات الــمــســانــدة أن

قيم المؤسسة المتمثلة بالسالمة والمسؤولية والعناية الالزمة

في حالة التشغيل طــوال التوقف المؤقت ،وعــدم مغادرة السائق

وأهدافها االستراتيجية ،لذا تعد عنصراً مهماً ومحورياً لتحقيق

بذلك أعلى معايير األمــن والسالمة ،والمواصفات والتشريعات

التميز الوظيفي،
الموظفين للقيم المؤسسية ال يقل أهمية عن
ّ
التميز الوظيفي يعد حصيلة مستمدة مــن تجارب
باعتبار أن
ّ

وممارسات إيجابية متراكمة وممتدة تتمثل في المبادئ والقيم

فئاتهم منذ يومهم األول في المؤسسة ،وذلك من أجل ترسيخ

التي يتم بموجبها مكافأة موظفينا الذين يظهرون ويعملون
وفقاً لقيمنا المؤسسية أثناء تعامالتهم وأنشطتهم الوظيفية

مؤكدة أن نجاح المؤسسة
ً
اليومية ،وذلك بشكل ربع سنوي»،
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ً
متبعة
للطلبة المنقولين في مختلف األوقــات واألحــوال الجوية،
واإلرشـــادات المرورية الــصــادرة من الجهات المختصة خاصة فيما

مشددة على أن تبنّ ي
ً
التميز والريادة في مواصالت اإلمــارات،
ّ

حيث نالت العديد من الجوائز المحلية والعالمية لما تتمتع به

ولتحقيق ذلك أطلقنا «جائزة قيم مؤسسة مواصالت اإلمارات»

مواصالت اإلمارات تتبنّ ى حزمة من اإلجراءات والمبادرات التي تحقق

القيم المؤسسية تحمل بــعــداً استراتيجياً لرسالة المؤسسة

وقالت توكّ ل« :في مواصالت اإلمارات ،نسعى لبذل كل ما هو

هذه القيم وتبنيها والحفاظ على استمراريتها في بيئة العمل،

للطلبــة خــال الرحلــة المدرســية ،ويضمــن توفيــر خدمــة النقــل المدرســي بسالســة وانتظــام.

خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض ألي اصطدام

واألهداف والرؤى واالتجاهات التي تؤمن بها المؤسسة.

ضروري لتأصيل وزرع القيم المؤسسية لدى موظفينا على اختالف

األفقيــة التــي تؤثــر علــى عمليــات النقــل المدرســي ،وذلــك بمــا يكفــل تطبيــق أعلــى معاييــر الســامة واألمــان

يذكر أن مواصالت اإلمارات نجحت في تطوير بيئة عمل مميزة،
من سمات اإليجابية واالبتكار والتدريب المستمر ،وبرامج التحفيز
المادية والمعنوية المختلفة ،والتي تجاوزت  18برنامجاً ومبادرة

يتم تنظيمها على مــدار العام ،ومن بين تلك البرامج مبادرات
فضال عن تكريم الفائزين بجائزة التميز
التكريم الدورية الربعية،
ً

التي يجري تنظيمها بصورة سنوية.

يتم بموجب الجائزة
مكافأة الموظفين
الذين يظهرون
ويعملون وفقاً
لقيم المؤسسة
أثناء تعامالتهم
وأنشطتهم الوظيفية
اليومية ،وذلك بشكل
ربع سنوي.

ورد في القرار الوزاري رقم  178لسنة  2017بشأن قواعد وإجراءات

من المركبات األخــرى ،مع إبقاء التكييف واإلضــاءة الخارجية للحافلة
مقعد قيادة الحافلة ،كما تمت اإلشارة من خالل التعميم على إدارات
المدارس لمراعاة حاالت التأخير الصباحي خالل ظروف تقلبات الطقس

والتي تؤثر في الرؤية وسالمة وانسيابية الحركة في الطرقات.

وأك ــدت الــمــديــر التنفيذي لــدائــرة الــخــدمــات المؤسسية أن هذه

مشيرة إلى أنه مع انطالقة العام الدراسي الجديد
ً
الضبط المروري،

الخطوة التي تتخذها المؤسسة في ظل تقلبات الطقس تعكس

وطالبة يدرسون في  708مــدارس حكومية وخاصة على مستوى

أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافالت المدرسية ،وعــدم تعريض

 2020-2019تــقــوم مــواصــات اإلمـ ــارات بنقل  258ألــف طالب

الدولة من خالل  7آالف حافلة مدرسية.

الحرص المستمر والجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل ضمان سالمة
مشيدة بتعاون الشركاء المتمثلين
ً
حياتهم وحياة اآلخرين للخطر،

وعن اإلجراءات التي عممتها مواصالت اإلمارات على سائقي حافالت

بــوزارة التربية والتعليم ،ووزارة الداخلية ،وجهودهم لتعزيز سالمة

تم توجيه سائقي النقل المدرسي بإيقاف الحافالت بصورة تامة وعدم

ودعت إلى ضــرورة التزام مستخدمي الطريق من سائقي المركبات

النقل المدرسي؛ أفادت صقر بأنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم،
التحرك في األوقــات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب حاالت

تقلبات الطقس كاألمطار والــريــاح والضباب الــذي يؤثر فــي الرؤية
وسالمة انسيابية الحركة في الطرقات وذلك في مواقف مناسبة

الطلبة المنقولين خالل عمليات النقل المدرسي.

بتوخي الحذر عند االقتراب من الحافالت المدرسية ،وااللتزام بالتوقف

البد من التزام مستخدمي
الطريق من سائقي
المركبات بتوخي الحذر
عند االقتراب من
الحافالت المدرسية،
وااللتزام بالتوقف في
حال مشاهدة األضواء
التنبيهية وإشارة قف
للحافلة المدرسية وعدم
تجاوزها.

في حال مشاهدة األضواء التنبيهية وإشارة قف للحافلة المدرسية
وعدم تجاوزها ،وذلك حفاظاً على أمن وسالمة أبنائنا الطلبة.
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إعداد :حنان محمد صقر
المدير التنفيذي
لدائرة الخدمات المؤسسية
Hanan@ET.AE

الربع األخير..
ُر ْبع االستعداد للعام الجديد 2020

مقتطفات من كلمة سعادة مدير عام مواصالت

اإلمارات بمناسبة الذكرى الـ  48التحاد دولة اإلمارات

اقتربنا من األيــام التي تفصلنا عن إســدال الستار على

لــلــســنــوات الخمسين المقبلة فــي كــافــة القطاعات

على مراجعة أهدافنا وخططنا وبرامجنا وأيضاً إنجازاتنا،

فــي الــعــام  ،2021وســتــشــارك كــافــة فــئــات المجتمع

ـيء بــاإلنــجــازات ،ولكننا قبل حلول ذلــك نعمل
ـام مــلـ ٍ
عـ ٍ

يجســد احتفالنــا اليــوم بالذكــرى الثامنــة واألربعيــن التحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قصــة إرادة
صادقــة وتجربــة وحدويــة ثريــة وضــع دعائمهــا اآلبــاء المؤسســون ،وأرســوها علــى قواعــد متينــة وبقيــادة

أتم االستعداد الستقبال
لننطلق من جديد ونكون على ّ

المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه.

عام  ،2020بثقة واقتدار وطموح وتفاؤل بأن يكون عاماً

كما أنــهــا ضمن دول الــصــدارة عالمياً فــي ج ــودة الــطــرق ،وغياب

أكثر إشراقاً وإنجازاً ونجاحاً.

وعلمنا االتحاد أن التحديات هي فــرص بل هدايا ترفعك إلى

وقلة تأثير الجريمة على قطاع األعمال  ،وثقة المواطنين بالقادة

جديدة خالل عام  ،2019كان لها األثر الواضح في تعزيز
ٍ

وعلمنا االتحاد أن الحلم إذا اقترن بالرؤية الصحيحة والجهد

والبنية التحتية للنقل الجوي ،كفاءة األسواق.

كما علمنا االتــحــاد أن المكتسبات والــمــنــجــزات ال تُ ــصــان وال

المعرفة ،وغيرها الكثير مما يؤكد بأن اإلمارات باتت نموذجاً ناصعاً

لقد علمنا اتحاد اإلمارات الكثير..

علمنا أنه ال وجود للمستحيل في مسيرة اإلنجازات،
القمم وتضعك في الصدارة..

الدؤوب والعمل الجماعي فإنه ال بد أن يتحول إلى واقع

تستمر إال باإلبداع واالبتكار والتجديد واستشراف المستقبل
والتخطيط الجيد له.

الجريمة المنظمة ،واحتواء آثار التضخم ،واالستثمار األجنبي المباشر،
والسياسيين ،ومؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة،

للنجاح الشامل والمتكامل.

على مستوى دولة اإلمــارات ،وخبرتنا هي األعــرق في

وعلمنا االتحاد أن نحتضن الجميع في وطن التسامح واإلنسانية

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ،وإلى أخيه صاحب

عم النفع..
الهدف ّ

مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله -وإلى إخوانهما أصحاب السمو

ونتعاون مع كل من حولنا..

وأن نعطي اآلخــريــن دون تمييز أو انتظار مقابل ،فــإذا توحد
وعلمنا االتحاد أيضاً أال نقبل إال بالريادة والصدارة والمركز األول
وعلمنا أيــضــاً أن األرقـ ــام هــي خير شــاهــد على نهضة األمــم
وسعادة شعوبها..

فاإلمارات هي األولى عالمياً في استقرار االقتصاد الوطني ،واألولى

عالمياً في  6مؤشرات صحية ،واإلم ــارات ضمن الــدول المتصدرة

عالمياً في  7مؤشرات خاصة ببيئة العمل،
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ثقة المتعاملين وتحقيق سعادتهم ،وكذلك أسهمت

فنحن المؤسسة األولى في قطاع النقل والمواصالت

ســوق عمل هــذا الــقــطــاع الــحــيــوي ال ــذي يشهد نمواً

آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

حكام اإلمــارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولــي عهد أبوظبي وأخــوانــه أولــيــاء العهود الــكــرام وجميع شيوخ

اإلمــارات ،وإلى شعبنا األصيل بوفائه وانتمائه وإخالصه ،وإلى كل
من يتمنى لإلمارات الخير والتقدم ،وكل من يجود بجهده ووقته

لكي تبقى راية اإلمارات عالية خفاقة تعانق عنان السماء.

اإلمارات هي األولى
عالمياً في استقرار
االقتصاد الوطني،
واألولى عالمياً في
 6مؤشرات صحية،
واإلمارات ضمن
الدول المتصدرة
عالمياً في 7مؤشرات
خاصة ببيئة العمل

المقبلة في مجاالت االقتصاد ،والتعليم ،والبنية التحتية

مــتــاحـ ٍـم فــي الـــرؤى واأله ـ ــداف -سنعمل على بحث

وهي األولى إقليمياً في مؤشر السمعة ،واألولى عربياً في مؤشر

وتعلمنا من االتحاد كيف نستثمر طاقاتنا ونستفيد من غيرنا

في صياغة الحياة في دولــة اإلم ــارات للخمسين عاماً

إنجازات
ٍ
سطرت على سجل منجزاتها
مواصالت اإلمارات ّ

إصرارنا على المضي قدماً لتوسيع خدماتنا وابتكاراتنا،

وبالنيابة عن كل موظف وموظفة في مواصالت اإلمــارات أسمى

اإلماراتي من مواطنين ومقيمين وقطاع عام وخاص

والتكنولوجيا ،واإلعالم وغيرها من المجاالت.

في استقطاب عمالء جدد وال شك بأن ذلك يزيد من

ختاماً  ..ال يسعني في هذا المقام إال أن أرفع باألصالة عن نفسي

الحيوية ،لالحتفال باليوبيل الذهبي لــدولــة اإلم ــارات

وطني
نسيج
ـزء مــن
وفــي مــواصــات اإلمـ ــارات -وكــجـ ٍ
ٍ
ٍّ
السبل التي تسهم في مواكبة هذه المسيرة الرائدة،

ودعم توجهات الدولة وتحقيق ما تصبو إليه من نمو
ونهضة وتطور يبعث الفخر في المجاالت كافة ،ويحقق

الــصــدارة العالمية لتكون اإلمـ ــارات نجماً المــعــاً على
خريطة العالم.

مستمراً وتنوعاً دائماً واهتماماً بالغاً من قبل قيادتنا

وكجزء من خطتنا؛ فقد بدأت أولى خطواتنا واستعداداتنا

في الحدث األبرز عالمياً على مستوى الشرق األوسط

أهدافنا لتعزيز الموقع القيادي لمواصالت اإلمــارات،

الرشيدة ،ال سيما وأننا نستعد الستقبال ماليين الزوار
في دبي لحضور فعاليات «إكسبو .»2020

لعام  2020والتي من خاللها سنواصل رحلتنا لتحقيق

واســتــدامــة الــنــمــو فــي أنــشــطــتــنــا ،واســتــهــداف فــرص

أعلنت اإلمــارات بأن شعار العام الجديد  2020سيكون

استثمارية جديدة ،وتعزيز االبتكار في خدمات النقل التي

اإلمـ ــارات خــال الــعــام الــقــادم  2020أكبر استراتيجية

متمنين مــن الــلــه أن يــكــون عــامــاً مفعماً بــاإلنــجــازات،

«عام االستعداد للخمسين» ،حيث ستنطلق في دولة
عمل وطنية من نوعها لالستعداد لرحلة تنموية رائدة

نقدمها لشريحة واسعة من المتعاملين.
وتتحقق فيه الرؤى والتطلعات.

وكل عام وإماراتنا الحبيبة بألف خير،،،
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من الصحف

إطالق أول حافلة مدرسية كهربائية في الدولة
كشــف محمــد أحمــد حســن جرمــن ،مديــر إدارة تطويــر األعمــال فــي مواصــات اإلمــارات عــن إطــاق أول حافلــة مدرســية

كهربائيــة فــي الدولــة للعمــل ضمــن األســطول ،وقــد صممــت وتمــت هندســتها باإلمــارات بنســبة  ،%100وذلــك عقــب
االنتهــاء مــن المرحلــة التجريبيــة وبعــد الحصــول علــى اعتمــاد وزارة التربيــة والتعليــم ،ومجلــس أبوظبــي للتعليــم ،ودائــرة

النقــل فــي أبوظبــي وهيئــة اإلمــارات للمواصفــات والمقاييــس.
وأضاف أن :الحافلة التي تتسع لـ 36طالباً  ،يمكنها السير لمسافة

فضال عن االهتمام البشري
نظام تقني مرتبط بغرفة العمليات،
ً

أما عملية الشحن فتستمر لـ 8ساعات تقريباً  ،الفتاً إلى أن النموذج

جــاء ذلــك خــال مشاركة المؤسسة في النسخة الخامسة من

 400كم بعملية شحن واحدة ،فيما تصل سرعتها إلى  120كم،

التجريبي يأتي ضمن الخطة االستراتيجية للمؤسسة لتكون جميع

الحافالت المدرسية في الدولة صديقة للبيئة وكهربائية %100
في المستقبل القريب ،بعد الحصول على الموافقات التشريعية.
وأفصح جرمن عن منظومة ذكية في الحافالت الحالية التي يصل
عددها إلى  6,400حافلة يقودها  7,000سائق و 4,000مشرفة،

كاشفاً عن نية المؤسسة استخدام حافالت ذاتية القيادة ،عقب

التأكد من تطبيق معايير األمن والسالمة ،ومؤكداً أنه لم يتم

تسجيل أي حــادث نسيان لطالب في األســطــول ،نظراً لوجود
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بهذه المسألة.

«المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل» ،والمعرض المصاحب،

الذي تنظمه هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس ،الستشراف
مستقبل قطاع النقل العالمي تحت شعار «أنظمة تنقل صديقة
لمستقبل مستدام» بالتعاون مع «ميسي الشرق األوســط»،

في فندق جراند حياة بدبي على مــدار يومي  26و 27نوفمبر
الماضي ،بحضور  450مشاركاً من منتجي ومصنعي المركبات
حول العالم من  22دولــة ،بين مطوري التكنولوجيا ،والخبراء،

والجهات الحكومية ،كما شارك روبوت في االفتتاح.

جريدة االتحاد في عددها
الصادر بتاريخ  27نوفمبر
( 2019دبي – تحرير األمير).
https://www.
alittihad.ae/
/2019/article/71018
إطالق-أول-حافلة-
مدرسية-كهربائية-في-
الدولة

ٕانجازات ونجاحات

التحول والتطوير المؤسسي
امتداداً لجهود المؤسسة في
ّ

خالل حفل توزيع جوائز النقل والخدمات اللوجستية  2019بدعم
من «دو» وتنظيم مجموعة  BNCللنشر

نيل شهادة جمعية المحاسبين القانونيين
المعتمدين البريطانية ()ACCA

مزود لخدمات النقل
الفوز بجائزة أفضل ّ
في الشرق األوسط

نالــت مواصــات اإلمــارات شــهادة اعتــراف جمعيــة المحاســبين القانونيين المعتمديــن البريطانيــة ( )ACCAبصفتهــا
جهــة عمــل معتمــدة مــن ناحيــة سياســات وأنظمــة التعلــم والتطويــر المهنــي ضمــن توجهــات المؤسســة لبنــاء القــدرات

مــزود
تعزيــزاً لمكانتهــا الرائــدة فــي قطــاع النقــل والمواصــات؛ حصلــت مواصــات اإلمــارات علــى جائــزة «أفضــل
ّ

الداخليــة وتطويــر مهــارات الموظفيــن الفنيــة ،وذلــك بعــد اختتــام عمليــات التدقيــق والمراجعــة التــي قامــت بهــا

لخدمــات النقــل» فــي الشــرق األوســط ضمــن حفــل توزيــع جوائــز النقــل والخدمــات اللوجســتية بنســختها للعــام 2019

الجمعيــة ،والتأكــد مــن وفــاء أنظمــة العمــل المحاســبية فــي المؤسســة واإلجــراءات المتبعــة فيهــا لمعاييــر الجمعيــة.

الخاصــة بمجلــة  Logistics Newsالشــرق األوســط التابعــة لمجموعــة  BNCللنشــر ،وتــم تكريــم المؤسســة خــال حفــل

أقيــم بدعــم مــن قبــل شــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة «دو» وذلــك فــي فنــدق ســوفيتيل النخلــة بإمــارة دبــي.

وتلقت فــريــال توكل المدير التنفيذي لــدائــرة الخدمات المساندة

ـا عــن االســتــفــادة من
المؤسسة لمزيد مــن التطور المهني ،فــضـ ً

وأشار البلوشي إلى أن هذا اإلنجاز والفوز يبشر بمستقبل أكثر

الجمعية في الشرق األوس ــط ،وبحضور رشيد بن شقرون الرئيس

مفضلة وبالتالي تمكنها من استقطاب أفضل الكفاءات المهنية
ّ

في الدولة ،وهو ما يعكس أداء العاملين الذي يتّ سم بالكفاءة

المعنيين من الجانبين ،وذلك في مبنى اإلدارة العامة بدبي.

وجاء تكريم مواصالت اإلمــارات بهذه الجائزة تثميناً لجهودها

وصوال إلى رؤية اإلمارات .2021
وتوجهات الدولة
ً

التقنيات واألساليب في مختلف مجاالت عملها وفق أرقى

إشراقاً في قطاع النقل والمواصالت والخدمات واللوجستية

في مجال خدمات النقل والمواصالت ،من خالل تبنيها أحدث
المعايير العالمية ،حيث تُ منح هــذه الــجــائــزة أيــضــاً للشركات
والمؤسسات األكثر ابتكاراً في توفير هــذه الخدمات ،وأيضاً

مــدى الــتــزام موظفيها وتركيزها على عمالئها لــدفــع عجلة

وقال عارف البلوشي مدير إدارة التسويق في مواصالت اإلمارات،

كأحد أهم محركاتها للتفوق على المنافسين ،حيث رسخت هذه

مــواصــات اإلم ـ ــارات ،يــنــدرج ضمن سعي المؤسسة لتكثيف

تحقيقها الجائزة المذكورة وغيرها من الجوائز المحلية والعالمية

إن هــذا الــفــوز الجديد ال ــذي يــضــاف لسجل إنــجــازات ونجاحات
وتطوير جهودها وأنشطتها فــي قطاع النقل والــمــواصــات،

مؤكداً أن أهــداف المؤسسة لم تقتصر على تحقيق األهــداف
وحسب ،وإنما تترافق مع تبني ممارسات تعنى باستثمار اإلبداع
واالبــتــكــار وتوظفها فــي مجال إســعــاد المتعاملين والشركاء
والموظفين والمجتمع ،األم ــر ال ــذي يــؤكــد الــتــزام مــواصــات

اإلمــارات على بذل جهودها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة

16

يناير

2020

التنفيذي إلدارة الشؤون المالية في المؤسسة ،وعدد من الموظفين

والجودة واالحترافية ،وبالتالي تحقيق سعادة المتعاملين عن

الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات.

نموها ،إضافة إلى ريادتها في هذا المجال.

بمواصالت اإلمــارات الشهادة من قبل فزيلة جوباالني مدير مكتب

القيم كجزء أساسي من منظومة عملها وانعكس ذلــك في
المرموقة خالل مسيرتها منذ إنشائها ،منها جائزة محمد بن

راشد لألداء الحكومي المتميز ،وجائزة أفضل مركز لالتصال في

الشرق األوسط ،وجائزة أفكار بريطانية ،وجائزة أفكار أمريكية،
وعــززت هــذه الجوائز من سمعتها ومكانتها في ســوق النقل

والمواصالت والخدمات المرتبطة ،وهو ما يزيدها ثباتاً للمضي

مستقبال.
قدماً للحفاظ على تميزها ومركزها االستثماري
ً

تبنّ ت المؤسسة قيمتي
اإلبداع واالبتكار كأحد
أهم محركاتها للتفوق
على المنافسين.

والعلمية الراغبة في االنضمام ألسرة مواصالت اإلمارات.

عبرت جوباالني عن سعادتها بانضمام مواصالت اإلمارات
من جهتها؛ ّ

وبهذه المناسبة؛ أعربت توكل عن فخر المؤسسة لنيلها هذه الشهادة

مؤكدة أن ذلك
ً
إلى أسرة المؤسسات المعتمدة من قبل الجمعية،

األمــر الــذي يشكل إضــافــة نوعية مــن ناحية تعزيز الــقــدرات التنافسية

مشيرة
ً
في بيئة العمل المحاسبي في دولة اإلمــارات بشكل عام،

العالمية ،وانضمامها لمجموعة المؤسسات المعتمدة من قبل الجمعية،

وأضــاف ،بأن المؤسسة قامت بتبني قيمتي اإلبــداع واالبتكار

الــمــوارد العلمية والبحثية لديها ،كما تجعل المؤسسة جهة عمل

والسمعة المؤسسية وتطوير كوادر المؤسسة ،ويعكس جودة أنظمة

العمل فــي الــمــؤســســة ،والــمــســتــوى االحــتــرافــي لــفــرق العمل لديها،
ومواكبتها لتطورات القطاع المالي وتبنّ يها ألفضل الممارسات في هذا

ً
مضيفة أن ذلك يعتبر خطوة إضافية على طريق نجاح الجهود
المجال،
التحول االستراتيجي والتطوير
التي تبذلها مواصالت اإلمــارات إلنجاز
ّ

المؤسسي المستمر ،واالستجابة لمتطلبات الحوكمة والشفافية.

يعني المزيد من االنتشار لرسالة الجمعية ،وكذلك مزيداً من االرتقاء

إلــى أن الجمعية تتطلع باستمرار لتعميق هــذا التعاون المثمر مع
مواصالت اإلمارات وغيرها من المؤسسات الحكومية في الدولة.

يذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ()ACCA
هــي جمعية عالمية متخصصة فــي تــدريــب و تأهيل المحاسبين

عــاوة على إجــراء البحوث والــدراســات ذات الصلة ،باالستناد إلى
ً
أرفع معايير المحاسبة والمراجعة الدولية التي تم تصميمها لتزويد

وقالت توكل إن هــذه الشهادة تؤكد حــرص المؤسسة على تعزيز

أعضائها بالمهارات الــازمــة لفهم االحتياجات المالية للمنظمات

عــلــى اكــتــشــاف الــمــواهــب وتــطــويــرهــا ،إذ تتيح الــمــجــال لموظفي

الحكومية والخاصة في دولة اإلمارات العربية والمتحدة.

قدرات مواردها البشرية وتمكينها السيما من المواطنين ،والعمل

الشهادة تؤكد حرص
المؤسسة على تعزيز
قدرات مواردها البشرية
وتمكينها السيما من
المواطنين ،والعمل
على اكتشاف المواهب
وتطويرها.

وتقييم واقتراح حلول العمل ،ولديها  67عضواً من خيرة المؤسسات
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الجرمن :أهدافنا االستراتيجية تؤكد ضرورة تبني المبادرات النوعية
لتعزيز السالمة المرورية في جميع خدماتنا وأنشطتنا

تكريم  76فائزاً بجائزة السالمة والتربية
المرورية في دورتها الـ21

جــاء ذلــك خــال كلمته في افتتاح حفل تكريم الفائزين بجائزة

وخــال كلمته توجه سعادته بالتهنئة للفائزين بالجائزة داعياً

الحادية والعشرين للعام الــدراســي  2019/2018تحت شعار

التقيد بحدود ،مسترشداً
اإلنجاز دون خوف من المستحيل أو
ّ

مــواصــات اإلمـ ــارات للسالمة والتربية الــمــروريــة فــي دورتها
«طالبنا أمانة» ،والذي عقد في فندق «روضة البستان» بدبي

بحضور شركاء الجائزة ممثلين بــوزارة الداخلية ،ووزارة التربية
والتعليم ،ودائرة التعليم والمعرفة ،ومدراء المناطق التعليمية،
والفائزين من الطلبة وأولياء أمورهم واإلدارات المدرسية ،إلى

لفيف من قيادات وموظفي مواصالت اإلمارات.
ٍ
جانب

جميــع خدماتهــا وأنشــطتها المرتبطــة بالنقــل والتأجيــر وال ســيما النقــل المدرســي ،وذلــك بتركيــز

فضــا عــن
أنشــطتها التوعويــة وبرامجهــا التدريبيــة علــى كل مــن الســائق ،والمشــرفة ،والطالــب،
ً
ضمــان تطبيــق المواصفــات والمعاييــر الخاصــة بالحافلــة المدرســية ،وتوعيــة مســتخدمي الطريــق
بمنــح األولويــة للحافلــة أثنــاء ســيرها ،وكذلــك لــدى توقفهــا حيــن تنفيــذ عمليــة صعــود ونــزول الطلبــة
وفتــح ذراع قــف اإللكترونــي.
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حديثه عن رحلة هــزاع المنصوري إلى الفضاء( :إنجازنا وطني..

ورحلتنا عربية ..وغايتنا أن نقول لألجيال العربية إن القادم أفضل
وال مستحيل وال سقف إال ما نضعه فوق رؤوسنا).

السالمة المرورية ودوره ــا كعنصر أساسي في سير العملية

«طيب الله ثــراه» في إرســاء قيم التسامح ،كما تضمن الحفل

الدراسي للطالب».

للمؤسســة تؤكــد علــى ضــرورة تبنــي المبــادرات النوعيــة لتعزيــز مســتوى الســامة المروريــة فــي

رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي -رعاه الله -لدى

وقال الجرمن« :إن تفاعل عناصر المجتمع المدرسي مع الجائزة،

التعليمية بنجاح ،باعتبار النقل المدرسي أحــد مكونات اليوم

أفــاد ســعادة محمــد عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات ،أن األهــداف االســتراتيجية

بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب

وتضمن برنامج الحفل عرض فقرة فنية حول عام التسامح ودور

يحفزنا نحو مواصلة جهودنا في تطويرها ،كما يؤكد على أهمية

الجرمن« :إن تفاعل
عناصر المجتمع
المدرسي مع الجائزة،
يؤكد على أهمية
السالمة المرورية
ودورها كعنصر أساسي
في سير العملية
التعليمية بنجاح».

للمزيد من اإلبداع واالبتكار والمضي قدماً إلى األمام في طريق

مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان
تكريم الشركاء الداعمين للجائزة نظير تعاونهم اإليجابي في نشر
فكر السالمة والتوعية المرورية بين الطلبة ،إلى جانب تكريم

وأعــرب الجرمن عن تقديره البالغ ل ــوزارة الداخلية ممثلة في

المناطق التعليمية وفروع المواصالت المدرسية المتميزة على

الصعود والنزول من الحافلة ،ومن ذلك تركيب رادارات على

درجات المشاركة للمدارس التابعة لها.

اإلدارات الشرطية في إمارات الدولة ،لضمان حماية الطلبة أثناء
لحث السائقين على االلتزام بالوقوف عند
ّ
الحافالت المدرسية
فتح ذراع «قــف» ،وهو ما يتوافق مع جهود المؤسسة في

وجه الجرمن الشكر لوزارة التربية والتعليم على
هذا الجانب ،كما ّ
شراكتها المثمرة والمهمة في غرس المفاهيم المرورية في
نفوس الطلبة وتوعيتهم بقواعد األمن والسالمة وبالتعاون

والتنسيق مع مواصالت اإلمارات.

دورهــم في دعم الجائزة وأهدافها ،من خالل تحقيقها أعلى
كرم سعادة محمد الجرمن الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم
ثم ّ

 76فائزاً منهم األفراد واألسر والمدارس والمناطق التعليمية،
حيث تلقت جائزة السالمة والتربية المرورية في هذه الدورة 738

مشاركة من الطلبة والمدارس الحكومية والخاصة والمناطق
التعليمية ،وبالمقابل حــاز فرعان للمواصالت المدرسية على

جائزة أفضل فروع مساهمة ومتفاعلة مع الجائزة.
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76

فائزاً

مكرماً منهم األفراد واألسر
والمدارس والمناطق التعليمية.

738

2

من فروع
حاز
المواصالت المدرسية بجائزة
أفضل فروع مساهمة.

3

مشاركة
تم تلقيها من الطلبة والمدارس
الحكومية والخاصة والمناطق
التعليمية ،منها  657مشروعاً
يندرج ضمن المشروعات
المتميزة للطلبة.

مناطق
فازت تعليمية
بالجائزة المخصصة.

الدورة  21في أرقام

12

مدرسة

فازت في فئة المدارس
 9مدارس حكومية
 3مدارس خاصة.

3

مدارس
فازت بجائزة مشروعات
المدارس.

يذكر أن جائزة السالمة والتربية المرورية تتضمن خمس فئات،

المتميزة للمدارس في مجال السالمة والتربية المرورية والتي

مدارس الدولة الحكومية في اإلمارات كافة ،وتنقسم جوائزها

ً
إضافة إلى جائزة اإلبداع واالبتكار المخصصة
مستوى الدولة،

وه ــي جــائــزة ال ــم ــدارس الحكومية والــتــي تــشــتــرك بــهــا جميع

حسب المراحل التعليمية األربع وهي رياض األطفال ،والمرحلة
األساسية الحلقة األولــى والمرحلة األساسية الحلقة الثانية
والثانوية ،وجــائــزة الــمــدارس الخاصة والتي تشترك بها جميع

المدارس الخاصة في الدولة وتخصص لها ثالث جوائز للمراكز

الثالثة األولى على مستوى الدولة ،إلى جانب جائزة المشروعات
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4

أسر

حققت الفوز بجائزة
األسرة المثالية.

52

مشاركاً
فاز في فئة اإلبداع واالبتكار
المخصصة للطلبة والمحترفين.

تخصص ألفــضــل  5مــشــروعــات نفذتها جميع الــمــدارس على

إلبداعات الطلبة وابتكاراتهم التي تخدم تعزيز قيمة السالمة
وتسهم في نشر ثقافة التربية المرورية ،وجائزة أسرة السالمة

المثالية ،وتضم فئة اإلبــداع واالبتكار جائزة أفضل لوحة فنية،

وأفضل برنامج تقني ،وأفضل فيلم قصير ،وأفضل جرافيك،

وأفضل صورة فوتوغرافية.
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في الميدان

واخترنا أن نلتقي في هذا العدد أحد هــؤالء المديرين الذين وقع

فيها تحت مسمى إداري موارد بشرية ،وفي عام  2012تم تكليفي

محمد إبــراهــيــم الــحــمــادي مــشــرف عمليات النقل والتأجير للنقل

مديراً لهما حتى اآلن ،بمسمى مشرف عمليات النقل والتأجير في

عليهم االختيار للقيام بأعباء هــذه المهمة المحورية ،حيث حدثنا
المدرسي في منطقة دبي والشارقة (والــذي تتضمن مسؤولياته

إدارة األسطول المدرسي لمحطتي العزرة والقرائن) عن واقع العمل
ـاوة على اإلضــاءة على خبراته المهنية السابقة
في المحطتين عـ ً
وبعض جوانب حياته الشخصية فإلى التفاصيل..

محمد إبراهيم الحمادي
مشرف عمليات النقل والتأجير للنقل المدرسي في منطقة دبي والشارقة

«بيئة العمل في المؤسسة إيجابية
جداً وفعالة ومتنوعة الخبرات»
يتطلــب العمــل فــي إدارة محطــات النقــل المدرســي نوعــاً مميــزاً مــن المســؤولين والمديريــن ،إذ ينبغــي عليهــم التمتــع بقــدرات
فضــا عــن القــدرة علــى األداء األمثــل فيمــا يتعلــق بتلبيــة متطلبــات
العمــل المكتبيــة والميدانيــة المناســبة فــي آن معــاً ،
ً

المتعامليــن والتواصــل معهــم وفهــم احتياجاتهــم ،وكذلــك القــدرة علــى اســتيعاب تنــوع الموظفيــن واحتياجاتهــم مــن جهــة
ثانيــة ،دون أي تنــازل عــن المســتوى االحترافــي الــذي تتميــز بــه مواصــات اإلمــارات ال ســيما خدماتهــا فــي النقــل المدرســي،
ـام كبيـ ٍـر مــن قبــل قيادتهــا..
والتــي تشــكل حجــر الزاويــة فــي منظومــة خدمــات المؤسســة وتحظــى باهتمـ ٍ
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بمهام إدارة محطة العزرة ثم أضيفت لها محطة القرائن ،ومازلت

التحول الهيكلي
منطقة دبــي والشارقة ،وذلــك وفــق مقتضيات
ّ

واالستراتيجي الجاري حالياً.

.4كيف أفادتكم خبراتكم المهنية السابقة في إدارة
المحطة؟

.1الرجاء التفضل بتقديم نبذة شخصية ،النشأة والوضع

ـداد لوظيفتي السابقة في
أعتقد أن وظيفتي الحالية هــي امــتـ ٌ

أنا محمد إبراهيم الحمادي من مواليد إمارة الشارقة ،وقد نشأت

بــالــقــدرات اإلداريـ ــة واإلحــصــائــيــة الــازمــة للتعامل مــع الموظفين

ولدي ثالثة أبناء ،حاصل على الماجستير في إدارة األعمال تخصص

موظفي مواصالت اإلمــارات ،وفهمه وتطبيقه أثناء إدارة الموارد

العائلي والتأهيل األكاديمي.

ودرس ــت جميع الــمــراحــل التعليمية فيها ،أبــلــغ  34عــامــاً  ،متزوج

االستراتيجية والقيادة.

.2حبذا لو تقدم لنا نبذة عن مسيرتك المهنية السابقة
النضمامك للمؤسسة.

عملت قبل التحاقي بالمؤسسة ،مفتشاً جمركياً في جمارك الشارقة

لمدة  6سنوات ،حيث أضافت لي تلك المرحلة خبرات مهنية نوعية.

المؤسسة ،حيث زودن ــي موقعي السابق كـــإداري م ــوارد بشرية

وشــؤونــهــم فــي ال ــف ــروع ،وكــذلــك علمني االســتــنــاد لــدلــيــل نظام
ـاوة على تنظيم العمل اســتــنــاداً ألدلــة
البشرية فــي المحطة ،ع ـ ً
اإلجراءات التنفيذية.

.5كيف ترى بيئة العمل في المؤسسة؟

بيئة العمل في المؤسسة إيجابية جداً وفعالة ومتنوعة الخبرات.

.6حبذا لو تقدم لنا لمحة عن طبيعة العمل في المحطات،

.3مــتــى كــان انتسابك لــمــواصــات اإلمــــارات ،وكــيــف كان

من حيث طبيعة المهام والخدمات المقدمة للمتعاملين،

التحقت بمواصالت اإلمــارات في  ،2010/2/1حيث بــدأت العمل

مكتبي وميداني ،أما المكتبي فيتلخص في تسهيل العمل وإيجاد

تطورك في السلم الوظيفي وما المواقع التي عملتم بها؟

أعتقد أن وظيفتي
امتداد
الحالية هي
ٌ
لوظيفتي السابقة
في المؤسسة،
حيث زودني موقعي
السابق بالقدرات
اإلدارية واإلحصائية
الالزمة للتعامل مع
الموظفين وشؤونهم
في الفروع.

ينقسم العمل فــي محطات النقل الــمــدرســي إلــى جانبين اثنين:
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في الميدان

محطة العزرة في أرقام..

محطة القرائن في أرقام..

تقع في إمارة الشارقة ،وتخدم المناطق
المحيطة بمنطقة العزرة ،أي من منطقة الخان
وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد

تقع في إمارة الشارقة ،وتخدم المناطق
المحيطة بمنطقة القرائن  ،2أي من شارع
الشيخ محمد بن زايد وإلى منطقة السيوح.

تخدم

30

 25مدرسة حكومية

مدرسة

تخدم

21

 17مدرسة حكومية

 5مدارس خاصة

عالوة على توفير الحلول
ً
الحلول للموظفين العاملين في إدارتــي،
بيئة إيجابية وفعالة وبيئة يغلب عليها التعاون ،أما الجانب الميداني

من خدماتها والمنقولين عبر أسطولها  5,300طالبٍ وطالبة.

ألي مشكلة يمرون بها ،وتهيئة البيئة المناسبة لهم لكي تكون

فيتمثل في متابعة مالحظات الميدان على الموظفين من حيث
تقديمهم الــخــدمــة للطلبة بــأفــضــل صـ ــورة ،ومــتــابــعــة مالحظات
المدارس المستفيدة على الخدمة المقدمة لهم ومعالجتها في
أسرع وقت ،وبما يرضي المتعاملين.

.7أيــن تقع المحطات التي تديرها ومــا المنطقة التي
تخدمها ،ومــا عــدد المتعاملين المستفيدين من طلبة
ومدارس؟

أدير اليوم محطتين اثنتين هما محطة العزرة ومحطة القرائن في

إمارة الشارقة ،حيث تقع محطة العزرة في منطقة العزرة ،وتخدم
المناطق المحيطة بها ،أي من منطقة الخان وحتى شــارع الشيخ
محمد بن زايــد ،وهي تقدم خدمات النقل المدرسي لـــ 30مدرسة
متنوعة ،منها  25مدرسة حكومية و 5مــدارس خاصة ،ويبلغ عدد
الطلبة المستفيدين من خدماتها والمنقولين عبر أسطولها 8,593
طالباً وطالبة.

بينما تقع محطة القرائن في منطقة القرائن  ،2وتخدم المناطق
المحيطة بها ،أي من شارع الشيخ محمد بن زايد وإلى منطقة السيوح،
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 4مدارس خاصة

8,593

5,300

433

189

طالباً وطالبة

وهي تقدم خدمات النقل المدرسي لـ 21مدرسة متنوعة ،منها 17

مدرسة

طالباً وطالبة

حافلة مدرسية
باإلضافة لسائقي تلك الحافالت

حافلة مدرسية
باإلضافة لسائقي تلك الحافالت

مدرسة حكومية و 4مدارس خاصة ،ويبلغ عدد الطلبة المستفيدين

.10هل ترون أنكم حققتم أهدافكم المرحلية؟ وهل ثمة

.8ما حجم األسطول في المحطة وفريق العمل فيها من

تحديات تواجهكم؟

يبلغ حجم أسطول محطة العزرة  433حافلة ،وتضم المحطة إلى

تحد لنا هو أن نصل بإذن الله
على الترقي وتحمل المسؤولية ،وأهم ٍ

يبلغ حجم أسطول محطة القرائن  189حافلة ،وهي تضم إلى جانب

وقد قطعنا شوطاً مهماً على طريق خفض معدالت الحوادث.

حيث العدد واالختصاصات ..إلخ

نعم أرى أنني قد حققت األهــداف ،وذلك بإثبات النفس والقدرة

ً
إضافة إلــى  6مكلفين ،بينما
جانب سائقي الحافالت  3منسقين

إلى نسبة  %0من األخطاء أثناء تقديم الخدمات وعمليات النقل،

سائقي الحافالت منسقين اثنين إضــافـ ًـة إلــى  3مكلفين ،وتقدم

المحطتان خدمات النقل المدرسي للقطاعين الحكومي والخاص،
حيث يتعاون الجميع فيهما إلتمام عملية النقل وتقديم الخدمات
على النحو األمثل.

.9ما أهم المنجزات والتطورات البارزة التي تحققت في
المحطة منذ تسلمكم مهامكم وحتى اآلن؟

المنجزات المحققة هــي امــتــداد لمنجزات مــن سبقني فــي هذا
الموقع ،ولكن من األمور المهمة التي طالما سعيت لها هي إشعار

الموظف وكأنه في منزله ومكانه الخاص وليس في العمل ،ألنني
أعتقد أن ذلك يعطي الموظف الوالء لعمله.

لطالما سعيت إلى
إشعار الموظف وكأنه
في منزله ومكانه
الخاص وليس في
العمل ،ألنني أعتقد أن
ذلك يعطي الموظف
الوالء لعمله.

لدى العاملين في محطتي العزرة والقرائن ،وكذلك انخفاض الفت
في معدالت الحوادث.

.12ما أهم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها بصفة

شخصية؟

تم تكريمي بجائزة التفوق العلمي بعد حصولي على شهادة الماجستير.

.11حبذا لو تكلمنا عن مزايا األسلوب اإلداري المفضل

.13هل من هوايات أو اهتمامات شخصية أخرى ،وكيف

أحرص على معاملة الموظفين باحترام وعلى اإلعــاء من شأنهم،

أحب تعلم كل ما هو جديد ومفيد ،وتقديم أي خدمة أو فكرة قد
ّ

حتى في أوقات استراحتي وأيام العطل إن استدعى األمر ،وأسعى

العائلة واألصدقاء.

لديك في العمل ،وكيف تطبقه على أرض الواقع؟

واتباع سياسة الباب المفتوح معهم ،فهم على تواصل مستمر معي
إلــى تذكيرهم باستمرار بأنهم في موقع المسؤولية ،مع تقديم
التشجيع الدائم لهم ،وأترجم ذلك على أرض الواقع بأن أكون مع
الموظف جنباً إلى جنب ،وبأن أبدي االهتمام الكافي بأي موضوع

خاص بالموظف ال سيما إذا كان يؤدي إلى تعزيز استقراره من كل
النواحي ،وقد أثمر ذلك األسلوب عن ارتفاع كبير في معدالت الرضا

تقضي أوقات الفراغ إن وجدت؟

تكون سبباً في تطوير أي شخص ،وأسعى لقضاء أغلب أوقاتي مع

تحد لنا هو أن
أهم ٍ
نصل بإذن الله إلى
نسبة  %0من األخطاء
أثناء تقديم الخدمات
وعمليات النقل.

.14حــبــذا لــو تــقــدم فــي بضع كلمات رســالــة لموظفي

المؤسسة نختتم بها هذا الحوار..

من أهم عوامل النجاح في العمل حب العمل واإلخالص فيه والتمتع
بحس المسؤولية ،والتعاون الدائم مع الزمالء.
ّ
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تعاون وتفاهم

تعزيزاً لخدمات المؤسسة وتطبيقاتها الذكية

تماشياً مع التوجهات المستقبيلة في خدمات النقل حول العالم

مذكرة تفاهم مع بلدية دبي حول البنية
التحتية الجيومكانية لدبي ()Geo Dubai

االنضمام إلى تحالف ماس ()MaaS
لترويج ودعم «التنقل كخدمة»

علــى هامــش مشــاركتها فــي معــرض جيتكــس 2019؛ أبرمــت مواصــات اإلمــارات مذكــرة تفاهــم مــع بلديــة دبــي
بهــدف زيــادة التعــاون بيــن الطرفيــن فــي مجــال تعزيــز وتطويــر وتنفيــذ البنيــة التحتيــة الجيومكانيــة لدبــي (Geo

أعلنــت مواصــات اإلمــارات انضمامهــا إلــى تحالــف مــاس ( )MaaS Allianceالــذي يضــم مجموعــة كبيــرة

 ،)Dubaiوتبــادل الخبــرات والمعلومــات والمــوارد المتاحــة بينهمــا مــن أجــل العمــل علــى توفيــر خريطــة أســاس شــاملة

مــن الشــركات والمؤسســات والمنظمــات العالميــة العاملــة فــي مجــال النقــل والتقنيــات المرتبطــة

وموحــدة ومحدثــة لدبــي الســتخدامها كأداة فعالــة للتخطيــط والتصميــم وإلدارة المشــاريع التنمويــة والتطويريــة.

بــه ،بهــدف توحيــد الجهــود وحشــدها مــن أجــل تطويــر مفاهيــم النقــل الحاليــة والتقليديــة ،والترويــج

وقد جرت مراسم إبــرام المذكرة في منصة الحكومة االتحادية

لمفهــوم «التنقــل كخدمــة» (.)Mobility as a Service
وقالت فريال توكل المدير التنفيذي لــدائــرة الخدمات المساندة

والممارسات والمعارف في هذا المجال ،السيما الخدمات المرتكزة

مؤكدة أن قيادتها
ً
تضاف إلى رصيد المؤسسة الثري باإلنجازات،

.)response

بمواصالت اإلمارات إن االنضمام للتحالف هو خطوة نوعية جديدة
وف ــرق العمل المعنية لديها تــرصــد بــاســتــمــرار المشهد العالمي

لخدمات النقل ،وتــدرك توجهاته المستقبلية القائمة على المزيد

من االندماج بين التطبيقات والخدمات الذكية في أساليب العمل

التقليدية ،وأن انضمام المؤسسة لتحالف ماس ( MaaSالذي يعمل

على المستوى العالمي للترويج لمفهوم ()Mobility as a Service

 MaaSأو «التنقل كخدمة») إنما يأتي في هذا السياق.

التقنية المطلوبة وتكييف التطبيقات والخدمات الذكية للمؤسسة

لدائرة الخدمات المساندة بمواصالت اإلمارات أن المذكرة تأتي

قبيل ترسيخ حضورها في أســواق خدمات النقل ،وتعزيز سمعتها

المؤسسية وموقعها التنافسي كشريك استراتيجي فاعل ،والرفع

من استعدادها للتغيرات المستقبلية والمتسارعة في سوق خدمات
النقل عبر تبادل الخبرات وتبني أفضل الحلول التقنية والتنظيمية

26

يناير

2020

وتعقيباً على توقيع المذكرة؛ قالت فريال توكل المدير التنفيذي

العمليات واإلجـ ــراءات والسياسات الــازمــة ،وتوفير البنية التحتية
عالوة
ً
القائمة حالياً  ،تمهيداً لمرحلة اإلدماج والربط مع بقية األنظمة،

على العمل على تعزيز ثقافة المتعاملين بمفهوم «التنقل كخدمة»
وتهيئتهم لالستفادة من الخدمات والمزايا الجديدة التي تتضمنها.

والمتنوعة فــي مــجــاالت النقل الــمــدرســي والــتــجــاري والحكومي

ً
جمة من
الفتة إلــى أن المؤسسة ستجني بهذا االنضمام فوائد ّ

مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية ،بحضور عدد من مسؤولي

وأوضحت توكل أن المرحلة المقبلة والتالية لالنضمام تتطلب تطوير

عالمياً مستفيداً من معطيات التقنية الذكية ،وتوظيفها لتسهيل

النظم الذكية وأحــدث معطيات التقنية المتصلة بخدمات النقل،

نظم المعلومات ،وعــن بلدية دبــي المهندسة مريم المهيري
وموظفي الطرفين.

وأكدت توكل أن المؤسسة استحقت العضوية من خالل حضورها

عالوة على ما حققته من مكتسبات في مجال تبني
ً
واللوجستي،

عن مواصالت اإلمــارات المهندس محمد عبدالرحيم مدير إدارة

على مــبــدأ النقل المستجيب للطلب DRT (demand transit

يذكر أن  MaaSأو «التنقل كخدمة» هو مفهوم حديث لخدمات

الواسع في سوق النقل في الدولة ،وخبراتها التشغيلية الطويلة

بقاعة راشد في معرض «جيتكس للتقنية  ،»2019حيث وقعها

ً
بداية في هلسكني عاصمة فنلندا ،وأخذ في االنتشار
النقل ظهر
عمليات التنقل وتوفير مزايا تشغيلية جديدة ،وإيجاد حلول ناجعة
ومستديمة ،وتدعو إليه حالياً مجموعة من  83مؤسسة وشركة

مزودة للخدمات ومنظمة داعمة حول العالم ،والمنضوية كلها في
إطار تحالف عالمي مركزه في بروكسل عاصمة بلجيكا ،ويعمل على

تعزيز البيئة التقنية في مجال النقل ،ودمج عمليات وأشكال التنقل
في خدمة أو منصة واحدة أو منصات مترابطة يمكن الوصول إليها
من قبل المستخدم حين الطلب.

توكل« :انضمام
المؤسسة لتحالف
( MaaSالتنقل
كخدمة) ينسجم
مع الموقع الريادي
للمؤسسة ويترجم
سعيها لتبني
أفضل الممارسات
وأحدث التطبيقات
والخدمات الذكية
لخدمة متعامليها
على أوسع نطاق
ووفق أفضل
المعايير العالمية».

امتداداً للشراكة االستراتيجية بين الجانبين ،وسيكون لها منافع

عــديــدة على المستوى التشغيلي لخدمات المؤسسة وإدارة

العمليات ،السيما خدماتها وتطبيقاتها الذكية التي تتطلب
الخرائط وتستند إلى البيانات الجيومكانية.

التطبيقات وأعلى المعايير الدولية ،وقد قامت بلدية دبي بإطالق

مشروع البنية التحتية الجيومكانية لدبي ( ،)Geo Dubaiوالذي
يهدف إلى توفير خريطة أساس شاملة وموحدة ومحدثة إلمارة

وأضافت توكل أن المذكرة من شأنها أن تضمن تحقيق التكامل

دبــي ،باإلضافة إلــى توفير أنظمة جيومكانية ،إلنشاء وتحديث

تنظيم وتنسيق اإلجراءات والنظم القانونية المعمول بها لديهما،

والصور الجوية والخرائط اإلحصائية والبيئية ومواقع النشاطات

المؤسسي بين طرفيها ،وتطوير وتعزيز عالقات التعاون السيما

وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع التزامات واختصاصات كل
منهما ،وبما يتواءم مع الخطط االستراتيجية لكليهما.

خرائط التخطيط والعقارات والمباني والطرق وشبكات الخدمات

االقتصادية وغيرها ،بحيث يتمكن متخذو القرار والمستثمرون
والعاملون بهذا المجال ،من الوصول إلى الخرائط من مصدر واحد

من جانبها؛ قالت المهندسة مريم المهيري« :،تلتزم البلدية بتعزيز

بسهولة وسرعة ،عن طريق استخدام أحدث التقنيات الجيومكانية،

توفر الشراكات بين الحكومة والشركات الخاصة ،مزايا وفوائد

تعتبر الخرائط الجيومكانية في غاية األهمية لتوفير مختلف أنواع

التعاون والتحالف والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ،كما
للمجتمع ،تمكننا من تحقيق سعادة العمالء ،عبر استخدام أحدث

مما يوفر الوقت والجهد ويساهم في بناء المدينة الذكية ،حيث

توكل « :سيكون
للمذكرة منافع
عديدة على
المستوى التشغيلي
لخدمات المؤسسة
وإدارة العمليات،
السيما خدماتها
وتطبيقاتها الذكية
التي تتطلب الخرائط
وتستند إلى البيانات
الجيومكانية».

الخدمات الذكية»
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تعاون وتفاهم

ﺻﻮﺗﻜﻢ ﻳﻬﻤﻨﺎ

Your voice matters
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﺮاﺣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺋﻨﺎ وﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ
اﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ رﺿﻰ وﺳﻌﺎدة ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻨﺎ؛

بمشاركة بلدية عجمان وشركة إيمز جروب

معدات تحويل المركبات
زيارة اطالعية إلى مصانع
ّ
للعمل بالغاز الطبيعي في إيطاليا
اطالعيــة علــى منشــآت ومصانــع معــدات تحويــل المركبــات للعمــل بالغــاز
قامــت مواصــات اإلمــارات بتنظيــم زيــارة ّ

بعجمان كل من سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة،

الشاحنات والمعدات التي تعمل بالديزل بشكل عام لتعمل بالوقود

ضم من دائــرة البلدية والتخطيط
الفنية بمواصالت اإلم ــارات ،كما ّ
وخالد الحوسني المدير التنفيذي للخدمات المساندة ،ومن شركة
إيمز جروب أحمد الفورة المدير التنفيذي للشركة ،ومن المؤسسة

كل من عبد الحكيم سعيد مدير مركز االتــحــاد لتحويل المركبات،
وعبدالله محمد حسن مدير إدارة االتصال الحكومي.

الفتاً إلى أنها تضمنت جوالت ميدانية إلى مقري مصنعي «أوتو غاز

تــوردان قطع ومعدات التحويل لـ»مركز االتحاد لتحويل المركيات
للعمل بالغاز الطبيعي» التابع للمؤسسة ،حيث جرى استقبال الوفد
من قبل إدارة المصنعين ،وتم فيهما استعراض الخدمات المقدمة
لمواصالت اإلمارات ومدى التعاون بين الطرفين منذ بداية المشروع

ً
إضافة إلى شرح كيفية االستفادة من تحويل المركبات
فى أبوظبي،
بدال عن الوقود االعتيادي
للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات كوقود ً
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about the implementation or follow-up of your related contracts,
we are pleased to receive your call on the toll free number:

بنسبة  %70و %30ديزل .

الــمــعـ ّـدة لتزويد المركبات الرياضية ،وأجــهــزة قياس قــوة المحرك

إيطاليا»  Auto Gas Italiaو»الندي رينزو»  ،Landi Renzoواللتين

if you have any comments or complaints

التي تعمل بالديزل للعمل بوقود مزدوج مكون من الغاز الطبيعي

وأشاد المحيربي بالزيارة التي أسهمت في إثراء معلومات الوفد حول

أحدث التقنيات في مجال تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي،

We would like to draw your attention,

فضال عن آلية تحويل المولدات
المزدوج بنسبة  %60غاز و %40ديزل،
ً

وهــي التقنية الجديدة التي تنتجها الشركات المصنعة للمركبات،
واستمع لشرح عن تقنيات وخدمات أخرى متخصصة ،مثل األجهزة

واالنبعاثات في وقت واحد على جهاز (ديناموميتر).

وشملت الجوالت الميدانية أقسام البرمجة وخط إنتاج أطقم التحويل

وتجميعها ،وورشــة التحويل الخاصة بالمصنع لالطالع على نماذج
المركبات المحولة ،ومحركات الديزل التي تم تحويلها لتعمل بنسبة
بدال من الديزل ،كما تمت زيارة قسم إنتاج القطع التي
 %100بالغاز ً

يتم تركيبها بمصانع السيارات األوربية ،وزيارة موقع محطات التعبئة

لتسييل الغاز المضغوط وتعبئته كغاز مسال في المركبات.

ﻳﺴﺮﻧﺎ ﺗﻮاﺻﻠﻜﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل:

;satisfaction and happiness of our customers

وأوض ــح المحيربي أن الــوفــد الــزائــر تــعـ ّـرف أيــضــاً على تقنية تحويل

كما تم إطالع الوفد على المركبات التي تعمل بتقنية الحقن المباشر،

ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻜﻢ؛

customers (Individuals and Corporate) and to enhance the

جــروب ،ولمــدة خمســة أيــام مــا بيــن  29ســبتمبر الماضــي وحتــى  3أكتوبــر.
وترأس الوفد الزائر عبيد ربيع المحيربي مدير مركز اإلمارات للخدمات

أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت أو ﺷﻜﺎوى

To maintain the highest comfort levels for our partners and

الطبيعــي فــي محافظــة ميالنــو اإليطاليــة ،وذلــك بمشــاركة مــن دائــرة البلديــة والتخطيــط بعجمــان وشــركة إيمــز

(البنزين والديزل).

ﻧﻮد أن ﻧﻠﻔﺖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻜﻢ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ

المحيربي« :الزيارة
أسهمت في إثراء
معلومات الوفد
حول أحدث التقنيات
في مجال تحويل
المركبات للعمل
بالغاز الطبيعي».

ٔانشطة وفعاليات

تحقيق راح ــة وســعــادة المتعاملين والــمــوظــفــيــن ،وشملت هذه
التقنيات الست اآلتي:

.1مشروع أتمتة العمليات الروبوتية ()PRA

والـــذي يستند على اســتــخــدام الــروبــوتــات البرمجية المتخصصة
المعروفة باسم «بوت» ،والتي تنفذ مجموعة متنوعة من األعمال
البشرية المتخصصة مــن خــال أتمتة العمليات واإلجـ ــراءات التي

تتطلب التدخل البشري مع الحاسوب وذلك بشكل مستمر وبطابع
وخال من األخطاء البشرية وبالتالي رفع مستوى
ثابت سريع ودقيق
ٍ

جودة األداة ،حيث يتم استخدام هذه التقنية في إجراءات التعيين
وإتمام عمليات استخراج التصاريح ودفع الفواتير ومتابعة وأتمتة
اإلجراءات المرتبطة باستالم المركبات و فحصها.
.2تقنية  SMSالذكية

كما عرضت المؤسسة تقنية التنبيهات الذكية من خالل تقنية SMS
الموجهة ألولياء أمور الطلبة المنقولين عبر حافالتها المدرسية ،حيث

تتيح تقنية  SMSالذكية ألولياء األمور الفرصة لمراقبة عملية صعود
ونــزول أبنائهم الطلبة من وإلى الحافالت أثناء الرحالت المدرسية
باستخدام األجهزة اللوحية الخاصة بالمشرفات ،وذلك تحقيقاً ألعلى
درجــات السالمة للطلبة خالل عمليتي الصعود والنزول من وإلى

الحافلة وأثناء رحلتي الذهاب والــعــودة ،باعتبار أن سالمة الطلبة

تتصدر قائمة األولويات االستراتيجية في مواصالت اإلمارات.

تسهم في تعزيز موقع المؤسسة الريادي على خارطة التحول الذكي

 6تقنيات ذكية في معرض جيتكس

شــاركت مواصــات اإلمــارات فــي فعاليــات الــدورة  39مــن معــرض «جيتكــس للتقنيــة  ،»2019الــذي أقيــم
فــي مركــز دبــي التجــاري العالمــي ،مــا بيــن  6إلــى  10أكتوبــر  2019الماضــي ،والــذي يعــد أكبــر معــرض للتقنيــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا ،وذلــك مــن خــال عرضهــا لمجموعــة مــن أحــدث

التقنيــات والتطبيقــات الموجهــة لمختلــف الفئــات.

المؤسسة في معرض جيتكس ،أكّ دت فريـال توكل
وحول مشاركة
َّ

أن المعرض يشكّ ل منصة مثالية للتعريف بأحدث التقنيات الذكية التي

المعرض  6تقنيات ذكية تقدمها لجميع الفئات وفقاً ألحدث النظم

المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في مواصالت اإلمارات،
تطبقها مواصالت اإلمارات في قطاع النقل المدرسي واللوجستي
يمهد الطريق أمام فرص استثمارية جديدة ،موضحة
والتجاري ،بما ّ

أن المؤسسة دأبــت على تطوير مجموعة منصات أعمال رقمية

خاصة بها ،قادرة على دعم خمسة مجاالت من خالل واجهات بصرية
تفاعلية وهي منصة أنظمة المعلومات ،ومنصة تجربة المتعاملين،

ومنصة البيانات والتحليالت ،ومنصة إنترنت األشياء ( ،)IoTومنصة
األنظمة المتكاملة (.)Ecosystem
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وتعمل هــذه التقنية من خــال مراقبة جميع التحركات المتعلقة
إضافة إلى أماكن توقف الحافلة ،وتوقيت بداية ونهاية الرحالت

الذكي المتنقل الذي تم تصميمه ليحاكي دور السائق أثناء التدريب

بالرحلة المدرسية مــن حيث وقــت ومــكــان صعود ون ــزول الطلبة،

المدرسية وغيرها من المؤشرات التي تعمل من خالل نظام مراقبة
شامل ومزود بلوحة تحكم بشكل مباشر لجميع التنبيهات والرسائل

التي قد تواجه الرحالت المدرسية ،كما تمكّ ن هذه التقنية من إصدار
تقارير تفصيلية ودقيقة لألغراض التحليلية.

.3تقنية fleetIO

وهــي تقنية شاملة تستهدف إدارة أص ــول األســطــول ،مدعمة

بكافة التقنيات البرمجية الحديثة لتنظيم جميع العمليات الخاصة

وتفصيال؛ استعرضت مــواصــات اإلم ــارات مــن خــال منصتها في
ً

بالتتبع والمراقبة والصيانة الدورية وتحليل وإعداد التقارير الخاصة

التكنولوجية ،وتحقق توجهاتها االستثمارية في سوق العمل ما

جميع أنواع األساطيل.

التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسة ،والتي
يتزامن مع خطط
ّ
تنسجم مع خطط التحول الرقمي الذكية في خطوة تعكس الجهود

المستمرة التي تبذلها لتعزيز موقعها الريادي على خارطة التحول

الــذكــي وفــق قيمها المؤسسية المرتبطة باالبتكار واستشراف
المستقبل ،وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودة اإلجراءات وإدارة
تكلفتها ،وذلك حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات التي تضمن

قيادة السائق ،وغيرها من المميزات.
.5تقنية VR

وتعرف الجمهور من خــال منصة المؤسسة على تقنية fleetIO

 6تقنيات ذكية

تعقب األساطيل وعرضها على الخرائط المختلفة ،ومراقبة أسلوب

باستهالك الوقود ،وتمتاز هذه التقنية بقدرتها على التعامل مع

.4تقنية IOT

أمــا تقنية  VRفقد أمكن التعرف عليها مــن خــال جهاز التدريب
الــحــي على الطريق المستخدم مــن خــال شــاشــات تصوير كبيرة

تغطي رؤيــة كاملة ودقيقة للمتدرب ،حيث يتم استخدام الجهاز
في معهد مواصالت اإلمارات للسياقة ،وبما يترجم نهج المؤسسة

االستثماري القائم على مواكبة التكنولوجيا والتطبيقات الذكية
في سبيل تطوير خدماتها المختلفة بما يحقق أعلى مستويات
الرضا والسعادة لدى المتعاملين ،ويسهم في الوقت ذاته بتحقيق

أقصى درجات السالمة واألمان لكافة المتدربين عبر الحد من نسبة

الحوادث والوقائع.
.6تقنية Twilio

وفيما يتعلق برفع مستوى رضــا المتعاملين قامت المؤسسة
باستحداث تقنية Twilioالتي تعد منصة اتصاالت سحابية رقمية

تسمح بإجراء مكالمات هاتفية واستالمها بشكل برمجي ،وتسمح

بإرسال واستقبال الرسائل النصية وتنفيذ وظائف االتصال األخرى

كما تمكن زوار منصة مواصالت اإلمارات من التعرف أيضاً على تقنية

من أي مكان باستخدام واجهات برمجة التطبيقات ( )API’sالخاصة

على المركبات من خالل شريحة ذكية إلرســال بيانات الموقع عبر

البشرية ( )chatbotما يسهم في الوصول لشريحة أكبر من العمالء

 ،IOTحيث تعمل هذه التقنية من خالل تركيب أجهزة تعقب حديثة
نظام المراقبة الحية على الخرائط الحديثة ،وتستهدف هذه التقنية

توكل« :دأبت
المؤسسة على تطوير
مجموعة منصات
أعمال رقمية خاصة
بها ،قادرة على دعم
خمسة مجاالت من
خالل واجهات بصرية
تفاعلية وهي منصة
أنظمة المعلومات،
ومنصة تجربة
المتعاملين ،ومنصة
البيانات والتحليالت،
ومنصة إنترنت
األشياء ( ،)IoTومنصة
األنظمة المتكاملة
(.»)Ecosystem

ـوفــر هــذه المنصة برنامج محاكاة للمحادثة
بخدمات الــويــب ،وتـ ّ

ورفع مستوى رضا المتعاملين.
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امتداداً لجهودها في مجال السالمة المرورية

استعرضت فيه أبرز مبادراتها في مجال
التقنيات الذكية بما في ذلك التطبيقات
المكانية

عرض تجربة

المؤسسة في مؤتمر

المشاركة في مؤتمر

«إدارة السالمة المرورية

عجمان الدولي للتخطيط

ألساطيل مركبات النقل»

العمراني التاسع

شــاركت مواصــات اإلمــارات فــي المؤتمــر الدولــي للســامة
المروريــة ،والــذي انعقــد تحــت عنــوان «إدارة الســامة المروريــة

ألســاطيل مركبــات النقــل» ،ونظمتــه جمعيــة اإلمــارات للســامة
المروريــة تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد

آل نهيــان رئيــس ديــوان ولــي عهــد أبوظبــي ،وذلــك فــي فنــدق

األنتركونتننتــال بأبوظبــي أواخــر أكتوبــر الماضــي.

أعمال المؤتمر؛ حيث قام سعادة المهندس صالح الظاهري نائب

للتخطيــط العمرانــي التاســع ،الــذي عقــد بتنظيــم دائــرة البلديــة

جانب الجهات والمنظمات والهيئات والمؤسسات التي شاركت في

أكتوبــر الماضــي ،برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ حميــد

يذكر أن المؤتمر جرى تنظيمه من قبل جمعية اإلمــارات للسالمة

مركــز اإلمــارات الضيافــة بإمــارة عجمــان.

رئيس جمعية اإلم ــارات للسالمة المرورية بتكريم المؤسسة إلى

وتجلت مشاركة المؤسسة في تقديمها خدمات النقل المتعلقة

أعمال المؤتمر وأسهمت في إنجاحه.

مــديــر معهد مــواصــات اإلمــــارات لتعليم الــســيــاقــة ،تحت عنوان

المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق،

فضال عن ورقــة العمل التي قدمها عبدالله المدحاني
بالمؤتمر،
ً

«تجربة مواصالت اإلمارات في إدارة أسطول الحافالت المدرسية
وانعكاسها على السالمة المرورية».

ون ـ ّـوه المدحاني بالتكريم الــذي حظيت بــه المؤسسة فــي ختام

شــاركت مواصــات اإلمــارات فــي مؤتمــر عجمــان الدولــي
والتخطيــط بعجمــان تحــت شــعار «نحــو مــدن جيــو مكانيــة» فــي
بــن راشــد النعيمــي ،عضــو المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان ،فــي

والمنظمة العربية للسالمة الــمــروريــة ،ولجنة السالمة المرورية
ومنظمة الصحة العالمية.

شــاركــت مــواصــات اإلم ــارات فــي أعــمــال مؤتمر الــذكــاء الرقمي 2019
وذلك في فندق جميرا أبراج اإلمــارات بإمارة دبي ،حيث ناقش المؤتمر

كما تخلل المؤتمر إطــاق برنامج «المرأة اإلماراتية والتطور الذكي»

وشهد جدول أعمال المؤتمر عدد ًا من الجلسات الحوارية التي قدمها كبار
المسؤولين من الشركات الرائدة ذات العالقة ،حيث شاركت المؤسسة

بجلسة حوارية بعنوان «عوامل التمكين الرقمية؛ األوركسترا الجديدة في
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التنفيذي للنقل و التأجير في اإلمارات الشمالية.

السنوي للرابطة الوطنية

نمو المؤسسة» قدمها محمد عبدالرحيم مدير إدارة نظم المعلومات

وذلك بالشراكة مع شركة بلو بريسم ،وشركة سيلزفورس ،وشركة تويليو.

به في المعرض المصاحب للمؤتمر أبــرز مــبــادرات المؤسسة في

تلقى التكريم من طرف المؤسسة عبدالله سيف الغفلي المدير

من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ،حيث

المشاركة في أعمال المؤتمر

تنظيم مؤتمر
الذكاء الرقمي
2019

سبل التعلم والمشاركة واستكشاف آفــاق التقنيات الرقمية الذكية،

وعمليات المؤسسة.

الستشراف مستقبل النقل
والمواصالت والتعرف على أسس النقل
المدرسي اآلمن ألصحاب الهمم

المشاركة في

( )Intelligent Digital 2019بالتعاون مع سمارت لالستشارات الرقمية،

تجاربها الرائدة في تسخير الذكاء االصطناعي لتعزيز خدمات وأنشطة

وأوضح محمد عبدالرحيم مدير إدارة نظم المعلومات في مواصالت

مجال التقنيات الذكية بما في ذلك التطبيقات المكانية الذكية،

بالتعاون مع عدد من
الشركات المحلية والعالمية
المتخصصة

التي تم تطويرها مؤخراً في مواصالت اإلمارات ،كما تم استعراض

وقد حظيت مشاركة مواصالت اإلمارات في رعاية المؤتمر بتكريم

اإلمــارات؛ أن المؤسسة استعرضت من خالل الجناح الذي شاركت

بأبوظبي ،واالتــحــاد الــدولــي للنقل ،واالتــحــاد العربي للنقل البري،

حيث تحتوي التطبيقات على العديد من الواجهات ولوحات التحكم

في مواصالت اإلمارات.

التعليمي ،والــهــادف إلــى تمكين الــمــرأة اإلماراتية في مجاالت الذكاء

الصناعي  AIواألتمتة  RPAوغيرها من التقنيات الرقمية ،وسيتيح البرنامج

الفرصة لـــ 100إمــرأة إماراتية للتعليم المجاني في تلك المجاالت لمدة
عام كامل ،وسيتم منحهن شهادة تخصصية من قبل شركة بلو بريسم

وشهادة حضور في نهاية البرنامج.

تخلل المؤتمر
إطالق برنامج
«المرأة اإلماراتية
والتطور الذكي»
التعليمي،
والهادف إلى
تمكين المرأة
اإلماراتية في
مجاالت الذكاء
الصناعي واألتمتة
وغيرها من
التقنيات الرقمية.

األمريكية لنقل الطلبة

شاركت مواصالت اإلمــارات في المؤتمر السنوي الذي تنظمه الرابطة

وتطوير مهارات المسؤولين عن خدمات النقل اآلمــن والفعال لطلبة

من  1إلى  5نوفمبر  2019في والية أوهايو بالواليات المتحدة االمريكية.

النقل المدرسي اآلمن والمنتظم ،إضافة إلى نشر الدراسات والبحوث

الوطنية األمريكية لنقل الطلبة  NAPTوالذي عقدت أعماله في الفترة

الــمــدارس ،وتعزيز ثقافة الفئات المستفيدة من المجتمع عن خدمات

وضم وفد المؤسسة عبدالله عبدالرحمن آل علي مدير عمليات منطقتي

المتخصصة في مجال خدمات النقل المدرسي ،كما تخللت المشاركة

العمليات الفنية بالوسطى ،ومن وزارة التربية والتعليم بصفتها الشريك

التقنيات المستخدمة في إدارة وتشغيل عمليات النقل المدرسي ،كما

دبــي والــشــارقــة -رئــيــس الــوفــد ،-ومحمد ســالــم النعيمي رئــيــس قسم
االستراتيجي للمؤسسة شارك عادل الرزوقي مدير إدارة العقود ،وخالد

الديسي خبير مركز البيانات ،ومحمد البدواوي أخصائي منشآت.

وأفــاد السيد عبدالله عبدالرحمن بــأن المؤتمر سلط الضوء على دعم

زيـ ــارة الــوفــد لمشغلي الــحــافــات الــمــدرســيــة ،والــتــعــرف عــلــى أفضل

تم على هامش أعمال المؤتمر مناقشة سبل التعاون وتعزيز العالقات
المشتركة في مختلف المجاالت ،وتبادل األفكار والمقترحات المشتركة

لتطوير خدمات النقل ومناهج التدريب التي تقدمها مواصالت اإلمارات.

عبدالله عبدالرحمن:
«سلّ ط المؤتمر الضوء
على دعم وتطوير مهارات
المسؤولين عن خدمات
النقل اآلمن والفعال
لطلبة المدارس».
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بالتعاون مع شركة آدنوك للحفر

المشاركة في منتدى
«شركاء األعمال للصحة والسالمة والبيئة»

ً
ممثلــة بــإدارة الجــودة والســامة
شــاركت مواصــات اإلمــارات

والصحة المهنية بمواصالت اإلمارات بتقديم عرض مرئي تناول

للصحــة والســامة والبيئــة» ،الــذي أقامتــه شــركة آدنــوك للحفــر

المؤسسة ،كما تطرق إلى أهدافها وخططها على هذا الصعيد

فــي أبوظبــي والمنطقــة الغربيــة فــي منتــدى «شــركاء األعمــال

فــي الثالــث مــن أكتوبــر الماضــي تحــت رعايــة عبــد اللــه ســعيد
الســويدي الرئيــس التنفيــذي لشــركة أدنــوك للحفــر ،وذلــك فــي

مقــر الشــركة بأبوظبــي.

وجــاءت مشاركة المؤسسة بعد تلقيها دعــوة من قبل شركة

أدنوك للحفر ،حيث قام خالد شكر مدير إدارة البيئة والسالمة

فيه إجــراءات وأنظمة السالمة والصحة المهنية المتبعة في
واستهدف المنتدى المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى،

حيث حضره نحو  25مديراً تنفيذياً من شركات مختلفة تربطها
عالقات عمل وتعاون مع شركة أدنوك للحفر ،واختتمت أعمال

المنتدى بتكريم المشاركين من قبل أيمن محمد بهنساوي نائب

حضر المنتدى
نحو  25مديراً
تنفيذياً من شركات
مختلفة تربطها
عالقات عمل
وتعاون مع شركة
أدنوك للحفر.

الرئيس للبيئة والسالمة والصحة المهنية.

عرضت منصة المؤسسة في
المؤتمر التطبيق الذكي «واثق»

رعاية استراتيجية
لـ«ايديكس مينا
»2019

قدمــت مواصــات اإلمــارات رعايتهــا االســتراتيجية لمؤتمــر

في مجموعة من الحلقات النقاشية ومتابعة أوراق العمل التي تناولت

منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،والــذي انعقــد يومــي

االبتكارات المتعلقة بالنقل والتعليم ،وسبل تأمين سالمة الطلبة.

«آيديكــس مينــا» الســنوي الــذي يعنــى بتبــادل التعليــم فــي

 18و 19نوفمبــر الماضــي فــي فنــدق «ريتــز كارلتــون» فــي مركــز

دبــي المالــي العالمــي.

وتحو ٍل رقمي ،إضافة إلى
تطو ٍر
ّ
قطاع النقل المدرسي ،وما يشهده من ّ
وأكّ ــد عــارف البلوشي مدير إدارة التسويق في مواصالت اإلمــارات ،أن

المشاركة أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء من مختلف

وتمثلت مشاركة المؤسسة في المؤتمر من خالل منصة استعرضت من

أنحاء العالم في مجال النقل المدرسي ،والتعرف على الممارسات التي

مقدمتها تطبيق «واثق» الذكي الذي يختص بالنقل المدرسي ويهدف

اتجاهات التعليم والتقنيات المبتكرة في هذا القطاع المهم ،وسمحت

خاللها أبرز مبادراتها وتجاربها الرائدة في قطاع النقل المدرسي ،وفي
إلى ضمان سالمة الطلبة في الحافالت المدرسية ،إضافة إلى مشاركتها
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من شأنها تعزيز مستويات سالمة الطلبة ،إضافة إلى التعرف على أحداث
باكتشاف فرص ومجاالت استثمارية جديدة في مجال النقل المدرسي
والتعليم.

البلوشي« :أتاح
المؤتمر التعرف
على أحداث اتجاهات
التعليم والتقنيات
المبتكرة في هذا
القطاع المهم،
وسمح باكتشاف
فرص ومجاالت
استثمارية جديدة في
مجال النقل المدرسي
والتعليم».

تغطية

ترسيخاً لمعاني الوفاء واإلخالص والتسامح

مواصالت اإلمارات ترفع علم الدولة..
وتحتفي باليوم الوطني 48
أكّ ــد ســعادة محمــد عبداللــه الجرمــن مديــر عــام مواصــات اإلمــارات ،أن حلــول الذكــرى الثامنــة

واألربعيــن التحــاد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة يعيــد إلــى األذهــان قصــة إرادة صادقــة
وتجربــة وحدويــة ثريــة وضــع دعائمهــا اآلبــاء المؤسســون ،وأرســوها علــى قواعــد متينــة بقيــادة
المغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته أثناء افتتاحه الحفل الرسمي

َعلّ َمنا اتحاد اإلمارات..

لمواصالت اإلمارات بمناسبة اليوم الوطني  48والذي عقد في مقر
اإلدارة العامة بأم الرمول في دبي ،بحضور عدد من الرؤساء والمدراء

التنفيذيين ومدراء اإلدارات وحشد كبير من الموظفين والمتعاملين.

ورفع الجرمن بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلــى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة

حفظه الله ،وإلــى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله-
وإلى إخوانهما أصحاب السمو حكام اإلمــارات وإلى صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي وأخــوانــه أولياء
العهود الكرام وجميع شيوخ اإلمارات ،وإلى شعبنا األصيل بوفائه

وانتمائه وإخالصه ،وإلى كل من يتمنى لإلمارات الخير والتقدم ،وكل
من يجود بجهده ووقته لكي تبقى راية اإلمارات عالية خفاقة تعانق
عنان السماء.

36

يناير

2020

الجرمن« :علمنا
اتحاد اإلمارات
الكثير ،علمنا
أنه ال وجود
للمستحيل في
مسيرة اإلنجازات،
وعلمنا االتحاد أن
التحديات هي فرص
بل هدايا ترفعك
إلى القمم وتضعك
في الصدارة».

فقرة شعرية وأوبريت ..ومسابقات ثقافية

وقال سعادته« :لقد علمنا اتحاد اإلمــارات الكثير ،علمنا أنه ال وجود

وعقب الكلمة االفتتاحية؛ انطلقت فقرات الحفل والتي قدمتها

فرص بل هدايا ترفعك إلى القمم وتضعك في الصدارة ،وعلمنا االتحاد

االحتفالية فقرة شعرية ،إضافة إلى أوبريت من تقديم طلبة روضة

للمستحيل في مسيرة اإلنــجــازات ،وعلمنا االتحاد أن التحديات هي
أن الحلم إذا اقترن بالرؤية الصحيحة والجهد الدؤوب والعمل الجماعي
فإنه ال بد أن يتحول إلــى واقــع ،كما علمنا االتــحــاد أن المكتسبات
والــمــنــجــزات ال تُ ــصــان وال تستمر إال ب ــاإلب ــداع واالبــتــكــار والتجديد

واستشراف المستقبل والتخطيط الجيد له ،وتعلمنا من االتحاد كيف

نستثمر طاقاتنا ونستفيد من غيرنا ونتعاون مع كل من حولنا ،وعلمنا
االتحاد أن نحتضن الجميع في وطن التسامح واإلنسانية وأن نعطي
عم النفع ،وعلمنا
اآلخرين دون تمييز أو انتظار مقابل ،فإذا توحد الهدف ّ

االتحاد أيضاً أال نقبل إال بالريادة والصدارة والمركز األول ،وعلمنا أيضاً

أن األرقام هي خير شاهد على نهضة األمم وسعادة شعوبها».

اإلعــامــيــة اإلم ــارات ــي ــة مــريــم الــعــاجــل (أم س ــال ــم) ،حــيــث تضمنت

ند الحمر بدبي ،إلى جانب ذلك تخلّ ل الحفل وصالت وطنية متنوعة،

ومسابقات ثقافية.

وتجول عدد من الرؤساء والمدراء التنفيذيين على األركان والزوايا

التراثية المقامة بمناسبة الحفل ،ومن بينها ركن السوق القديم،
والقهوة الشعبية.

كما نظمت دوائر المؤسسة وفروعها المنتشرة في إمارات الدولة

ع ــدداً مــن االحــتــفــاالت بمناسبة الــيــوم الــوطــنــي  48بالتزامن مع
االحتفال المركزي ،وبمشاركة عدد كبير من المديرين والموظفين
في تلك الفروع واإلدارات.

الجرمن:
«المكتسبات
والمنجزات ال
تُ صان وال تستمر
إال باإلبداع
واالبتكار والتجديد
واستشراف
المستقبل
والتخطيط الجيد
له».
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تجديد الوالء..

جدد المجلس األعلى التحاد
وفي غمرة هذه األعراس الوطنية؛ ّ

دولة اإلمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ

رابعة مدتها خمس سنوات وفقاً ألحكام دستور دولة اإلمارات

والــعــمــل المشترك مــع بــلــدان الــعــالــم ،فــكــان بحق ملكاً في

وجل أن يحفظ سموه وأن
ّ
العربية المتحدة ،داعياً المولى عز

وفــي وقــت سابق من الشهر نفسه؛ رفــع سعادة محمد عبدالله

يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة

الروبوت الذكي «إيمي» ،وذلك أمام مبنى اإلدارة العامة لمواصالت

ويحقق طموحات شعبه الكريم.

على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته

الجرمن مدير عام مواصالت اإلمــارات علم الدولة بعد تسلمه من
اإلم ــارات بدبي ،يــوم األحــد الموافق  3نوفمبر الماضي في تمام

الساعة  11:00صباحاً بمشاركة المدراء التنفيذيين ومدراء اإلدارات،

منهجية راسخة

وجمع من موظفي المؤسسة ومتعامليها ،وذلك تلبية لتوجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

الذي يأتي تزامناً مع ذكرى تولّ ي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -مقاليد الحكم في البالد.

اإلمــارات وشعبها الكريم بيوم العلم اإلمــاراتــي وبمشاركة جميع
المؤسسات واألفراد ،هو تعبير عن وحدة الغاية ووحدة المصير ،ألن

العلم رمز خالد ،رافق وما يزال يرافق مسيرة اإلنجازات والنجاحات

التي حققتها الدولة في مختلف المجاالت».

العقول والــســواعــد المتالحمة فــي المحافظة على شموخها
وعزتها ووحدتها.
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االحتفالية الغالية.

وموظفي مواصالت اإلمارات إلى مقام صاحب السمو الشيخ

تجديد المجلس األعلى لالتحاد ثقته بسموه للوالية الرابعة.

وق ــال «لــقــد حــرص صــاحــب السمو الشيخ خليفة بــن زاي ــد آل

ذهبية من االزدهــار والتطور والنماء والرخاء والرفاهية تحت

زايــد ،ومسيرة سموه حافلة بالعطاء والــبــذل لخدمة الوطن

على استدامة الفكر والجهد والعطاء للحفاظ على مكتسبات دولتنا

كلمته بالتهنئة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها بهذه

األربعة تتداعى إلى الذاكرة بدايات ميالد دولة عظيمة ساهمت

مسيرة حافلة بالعطاء

كما رفع عبدالله محمد حسن مدير إدارة االتصال الحكومي في

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو

قيادة سموه.

وأفاد الجرمن أنه عندما ننظر إلى علم الدولة وهو يرفرف بألوانه

وحفظ المكتسبات وقوة ووحدة الوطن وريادته.

نهيان ،رئيس الــدولــة ،حفظه الله ،منذ توليه مقاليد الحكم

وأضــاف سعادته« :ستبقى القلوب مخلصة لعلم واحــد يعبر عن

متوجهاً في ختام
صدارة المؤشرات العالمية في المجاالت كافة»،
ّ

الطريق لمواصلة مسيرة العطاء وديمومة العمل واإلنجاز

فخره وسعادته بتجديد الثقة من قبل المجلس األعلى لالتحاد

رئيس الدولة ،حفظه الله ،مؤكداً أن دولة اإلمارات تعيش فترة

وصون منجزاتها التي تحققت على مدى  48عاماً  ،وبلغت بها الدولة

خطوة في محلها ،وهــي بداية جديدة لمرحلة فارقة تمهد

خليفة بن زايــد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،بمناسبة

حفظه الله ،لوالية رابعة.

وطن واحد وقيادة واحــدة ،وسيعمل الجميع بكل حرص وإخالص

القلوب وتاجاً على الرؤوس .ولفت معاليه إلى أن تجديد الثقة

وبهذه المناسبة؛ عبر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي ،وزير

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة،

وبهذه المناسبة قــال سعادة محمد الجرمن« :إن احتفال قيادة

وأسس سموه لمنهجية راسخة من الوفاق والتعاون والبناء

مواصالت اإلمارات ،أسمى آيات التهاني والتبريكات من قادة

التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصالت اإلمارات ،عن بالغ

رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي -رعــاه الله -لالحتفال بيوم العلم،

والمؤسسين في رعاية هذا الوطن ومشى على دروب الخير

والسالم والتسامح وساهم في إعالء شأن اإلمارات عالمياً.

خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس األعلى لالتحاد لوالية
الروبوت «إيمي» في يوم العلم..

وشعبه وحرصه على تقدمهما ،ولم يحد سموه عن نهج اآلباء

على مواصلة النهج والــمــبــادئ القيمة الــتــي رسخها الشيخ
والــمــواطــن مــن خــال توفير أرق ــى مــقــومــات العيش الكريم

وأك ــد أن ســمــوه صــاحــب نــظــرة مستقبلية واثــقــة ورؤي ــة نيرة

والخدمات التعليمية والصحية والرعاية االجتماعية ،وغيرها من

نهيان ،طيب الله ثراه ،مناقب عديدة ،فعرف عنه حبه لوطنه

الحياة الطيبة والرفاهية».

واستمد من القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل

الجرمن« :ستبقى
القلوب مخلصة
لعلم واحد يعبر عن
وطن واحد وقيادة
واحدة».

الجرمن« :عندما
ننظر إلى علم
الدولة وهو يرفرف
بألوانه األربعة
تتداعى إلى الذاكرة
بدايات ميالد دولة
عظيمة ساهمت
العقول والسواعد
المتالحمة في
المحافظة على
شموخها وعزتها
ووحدتها».

المتطلبات الضرورية التي تؤمن لإلنسان على أرض هذه الدولة
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ماجد شرباك الطنيجي
مشرف العمليات بمحطة الجرف بعجمان

خمسة عشر عاماً من الخبرات المتكاملة

نلتقي فــي هــذا الــعــدد مــع مــاجــد شــربــاك الطنيجي ،مشرف

هما أفضل وسيلة لفهم متطلبات العمل ،ال سيما مع الدورات

ـاوة على طبيعة المهام
ً
المهنية في مواصالت اإلم ــارات ،عـ

فضال عن السمات والجوانب الشخصية كالمثابرة
ذوي الخبرة،
ً

العمليات بمحطة الجرف بعجمان ،لنلقي الضوء على تجربته

التي تؤديها المحطة ،فإلى التفاصيل..

تتكامــل بعــد أن دمــج بيــن الخبــرة فــي مجــاالت األمــن والســامة وخدمــة المجتمــع وبيــن خبــرات النقــل

ـاوة علــى الخبــرات اإلداريــة الالزمــة ،كل ذلــك جعلــه يكتســب معــارف وخبــرات نوعيــة
ً
المدرســي الميدانيــة ،عـ
أتاحــت لــه نيــل العديــد مــن الجوائــز والتكريمــات..

.1مــتــى كــان انتسابك لمواصالت اإلمـ ــارات ،وكيف
وصوال إلى موقعك الحالي؟
عملتم بها
ً

وروح فريق العمل الواحد.

كان تطورك في السلم الوظيفي وما المواقع التي

عام  ،2005حيث كانت بدايتي معها بوظيفة منسق السالمة

وخــدمــة المجتمع بفرع أبوظبي ،ثــم تمت ترقيتي إلــى رئيس

وحدة السالمة ،ثم مشرف العمليات بمحطة الجرف بعجمان.
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هي بيئة متميزة دون شك ،بما يسودها من المحبة والتعاون

.4حــبــذا لــو تــقــدم لنا لمحة عــن طبيعة العمل في

الــمــحــطــة ،م ــن حــيــث طــبــيــعــة الــمــهــام والــخــدمــات
المقدمة للمتعاملين..

تركز المحطة على تقديم خدمة النقل المدرسي للمدارس

.2كيف أفادتكم خبراتكم المهنية السابقة في إدارة

الحكومية والــخــاصــة ،وإدارة عــقــد الهيئة الــعــامــة للشؤون

ال شك أن الخبرات الميدانية المكتسبة والتدرج في المواقع

من خالل اإلدارة التشغيلية لهذه العقود.

المحطة؟

2020

واالجتهاد في تحقيق األهداف وتطوير الذات.

.3كيف ترى بيئة العمل في المؤسسة؟

التحقت بمواصالت اإلمارات منذ خمسة عشر عاماً  ،وتحديداً في

انتســب للمؤسســة منــذ خمســة عشــر عامــاً  ،وتــدرج فــي مواقــع عمــل مختلفــة لديهــا األمــر الــذ جعــل خبراتــه

التدريبية واألعمال المشتركة في مجال العمل واالحتكاك مع

ً
إضافة إلى عقود المواصالت الحكومية
اإلسالمية واألوقاف،

ال شك أن الخبرات
الميدانية المكتسبة
والتدرج في المواقع
هما أفضل وسيلة
لفهم متطلبات
العمل.

بيئة العمل
في المؤسسة
متميزة دون شك،
بما يسودها من
المحبة والتعاون
وروح فريق العمل
الواحد.
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بطاقة شخصية

أنا ماجد عبدالرحمن
محمد شرباك

الطنيجي ،متزوج

ولدي ثالثة أوالد،
أما من ناحية

التأهيل األكاديمي

فأنا جامعي ،ولدي
بكالوريوس في

الخدمة االجتماعية.
أهوى الرياضة

وخاصة كرة القدم،
وأشجع فريق ريال
مدريد

.5ما النطاق الجغرافي للمنطقة التي تقدمون لها

الخدمات ،وما عدد المتعاملين المستفيدين؟

455

المحطة تقدم خدماتها المتنوعة في إمارة عجمان ،ويستفيد

متعامال.
منها 45
ً

مركبة

.6ما حجم األسطول ضمن إدارتكم ،وما عدد موظفي

فــرق العمل فيها من حيث االختصاصات (إداريــيــن،
سائقين ..إلخ)؟

ـاوة على فريق عمل
ً
لــدى المحطة  455مركبة متنوعة ،ع ـ
فضال عن 192
متمكن يضم  6منسقي عمليات ،و 437سائقاً ،
ً
مشرفة.

6

45

محطة
الجرف
بعجمان

منسقي
عمليات

.7مــا أهــم الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها

بصفة شخصية أو لصالح المحطة سابقاً ؟

هناك العديد من الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها على

عميال في
ً
إمارة عجمان

امــتــداد ســنــوات عملي فــي مــواصــات اإلمــــارات ،لعل أبــرزهــا
كــان حصولي على شــهــادة تقدير مــن وزي ــر الداخلية للحفاظ

على األمــن والسالمة ،كما حصلت على المركز األول بجائزة
مواصالت اإلمارات للسالمة والتربية المرورية ثالث مرات في
فضال عن بلوغ المركز الثالث في فرع عجمان،
فرع أبوظبي،
ً

كما حصلنا في المحطة على المركز األول على مستوى النقل

المدرسي بالمؤسسة في التقليل من نسبة الحوادث.
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437
سائقاً

192
مشرفة

آفاق

أهم ما يميز الوقود الحيوي
أن االنبعاثات الغازية الناتجة
عن احتراقه أقل بنسبة %70
من االنبعاثات الغازية الناتجة
عن احتراق الوقود األحفوري.

محليا في اإلمــارات
العالم باستخدام وقــود حيوي مستدام ُمنتَ ج
ً

إس  3330ممثلة بطائرة جديدة من طراز بوينج  787مركز تسليم

المالحة .وزودت المؤسسة طائرة من طراز بوينج 787ذات محركات

صنَّ عته شركة آبيك.

العربية المتحدة ومستخلص مــن الــنــبــاتــات الــمــزروعــة فــي المياه

جــنــرال إلكتريك مــن فئة « »GEnx-1Bبالوقود الحيوي المحلي،
لتنطلق في رحلة من أبوظبي إلى العاصمة الهولندية أمستردام،

مهما في مسيرة تطوير وقود طائرات بديل ونظيف
لتمثل إنجازً ا
ً

إرهاصات علمية ..وقود المستقبل

الوقود الحيوي يدخل العالم العربي في 2019
في سياق الحراك العلمي العربي شهد العام  2019مبادرات

وابتكارات رامية إلى إدخال الوقود الحيوي إلى منطقتنا ،ويعرض
مرصد المستقبل نبذة عن تلك المحاوالت الطموحة.
الوقود الحيوي

الغازية الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري ،باإلضافة لقابليته للتحلل
صديقا للبيئة.
ً
بيولوجيا ،ما يجعله
ً

ستخدمة
الم
َ
سورية تنتج الوقود الحيوي من الزيوت النباتية ُ

المقطر عدة
لمدة زمنية معينة ،ثــم غسل الــوقــود الناتج بالماء ُ

عاما) الطالبة في كلية الهندسة البيئية في
إبراهيم رستناوي (ً 24

االنبعاثات الغازية الناتجة عن احتراقه أقل بنسبة  %70من االنبعاثات
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واعــتــمــدت المؤسسة فــي مشروعها على إنــشــاء نــظــام متكامل

خــطــوط الشركة الــدولــيــة؛ أهمها واشنطن وفــرانــكــفــورت وبــاريــس

تعاونية بين صناعات عــدة ،تدعم قطاع الــطــيــران وصناعة النفط

المقبلة.

للطاقة والــزراعــة فــي مياه البحر ،ليكون الــمــشــروع بمثابة منصة

والغاز واإلنتاج الغذائي ،باإلضافة إلى إيجاد بدائل زراعية جديدة في
اإلمارات .واستخرجت المؤسسة الوقود المستدام المستخدم في

الرحلة ،من الزيوت الموجودة في نباتات الساليكورنيا ،المزروعة في
منشأة «النظام المتكامل للطاقة والزراعة بمياه البحر» الممتدة

على مساحة هكتارين في مدينة مصدر في أبوظبي.
وقود حيوي من بذور نبات الحنظل في اإلمارات

والكويت ودب ــي ،ومــن المقرر تشغيلها على خطوط أخــرى الفترة

تحول مخلفات اإلبل إلى وقود حيوي في اإلمارات

صديقا للبيئة يرمي لتحويل آالف
ً
مشروعا
وتدير إمارة رأس الخيمة
ً

األطــنــان مــن مخلفات اإلبــل إلــى وقــود حيوي ُيستخدم فــي إنتاج
اإلسمنت .ويسهم المشروع الجديد في إبعاد الــروث عن مكبات
النفايات ،إذ تسعى الحكومة إلبعاد  75بالمئة من كل النفايات عن

التكلفة االقتصادية لمعالجة مياه الصرف الصحي ،يسعى باحثون

ويعتمد الوقود الحيوي على إضافة محفزات كيميائية إلى الزيوت

أيضا .وأهم ما يميز الوقود الحيوي أن
عليها ،والستخدامات التدفئة ً

حاليا أكثر من وجهة ضمن شبكة
المصري .وتخدم هذه الطائرات
ً

حيوي صديق للبيئة .وأثبتت طالبتا الماجستير شيماء غسان النابلسي

ستخدمة وتحويلها لوقود حيوي كمصدر
الم
َ
إعــادة تدوير الزيوت ُ

آالت المصانع ومحركات سيارات الديزل بشكل مباشر دون التعديل

وه ــذه الرحلة هــي أط ــول رحــلــة طــيــران فــي تــاريــخ الــطــيــران المدني

ضخم لإلسمنت ،حيث يخلط مع الفحم لتوفير الطاقة المطلوبة

بيولوجيا وغير سام.
وخال من الكبريت وقابل للتحلل
للبيئة
ً
ٍ

بديل عن الوقود األحفوري بمختلف أنواعه ،لتشغيل
الوقود الحيوي ً

تشغل ألول مــرة باستخدام الــوقــود الحيوي،
ّ
،787Dreamliner

بتزايد استهالك الزيوت النباتية وتخلص الناس منها بعد استخدامها

حول العالم إليجاد حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة من خالل

سخدم
وي
َ
مرات بهدف تنقيته من الشوائب وبقايا المادة الحافزةُ .

واحتفلت مؤسسة مصر للطيران باستالم طــائــرة مــن ط ــراز -B9

المكبات بحلول العام  .2021ويتخلص مربو اإلبل شمال اإلمارات من

الــوقــود الحيوي ،بديل نظيف عــن الــوقــود األحــفــوري ،مشتق من

ستخدمة ،وتسخين المزيج إلى درجــة الحرارة المطلوبة
الم
َ
النباتية ُ

الطائرات في مقر مصنع إيفريت في سياتل ،مستعينة بوقود حيوي

وطورت طالبتان من جامعة الشارقة تقنية لتحويل بذور نبات الحنظل

في مجاري الصرف الصحي وتأثيرها السلبي على البيئة وعلى زيادة

تحديدا ،هو وقود بديل صديق
الكتلة الحيوية المتجددة ،وبشكل أكثر
ً

بيئيا بهدف تقليل االنبعاثات الكربونية ،والتصدي لالحترار العالمي.
ً

طاقة متجدد وصديق للبيئة .وفي هذا اإلطــار؛ نجحت الباحثة آية

ستخدمة.
الم
َ
جامعة البعث السورية في إنتاج وقود حيوي من الزيوت ُ
أول رحلة طيران باستخدام وقود حيوي في العالم

سيرت مؤسسة االتحاد
وبإشراف من جامعة خليفة للعلوم والتقنيةَّ ،

للطيران ،في يناير/كانون الثاني  ،2019أول رحلة طيران تجارية في

الصحراوي المتوفر بكثافة في صحراء شبه الجزيرة العربية ،إلى وقود

وسكينة إقبال حسين ،المتخصصتان في علم التقنيات الحيوية في

كلية العلوم في جامعة الشارقة ،في بحثهما ،إمكانية استخدام بذور
نباتات الحنظل في استخدامات صناعية وعالجية عــدة ،من خالل

استخالص نوع من الزيوت من لب النبات الصحراوي.

سيرة بوقود حيوي
مصر تستقبل أطول رحلة طيران ُم َّ

نقل بشاحنات إلى مصنع
المخلفات العضوية في محطات تجميع ،لتُ َ

لتشغيل غالية المصنع.

ويقدر خبراء أن كل طنين من مخلفات اإلبل يحال محل طن من وقود
الفحم ،ومن المالئم استخدام مخلفات اإلبل في إمارة رأس الخيمة،

إذ تضم نحو  9آالف جمل تُ ستخدم في إنتاج الحليب وفي مسابقات

المصدر:

وعندما ُيخلط جزء واحد من الروث مع تسعة أجزاء من الفحم ،فإن

مــنــقــول ع ــن م ــوق ــع «مــرصــد
الــمــســتــقــبــل» تـ ــاريـ ــخ الــنــشــر:
ديسمبر 2019 ,31

يوميا.
وينتِ ج كل رأس منها نحو  8كيلوجرامات من المخلفات
ً
الهجنُ ،

وف ــي يــولــيــو/تــمــوز الــمــاضــي ،استقبلت مــصــر لــلــمــرة األولـ ــى في

مزيجا يحترق بثبات ،وذلــك ضــروري
شركة اإلسمنت توفر بذلك
ً

للبيئة ،قــادمــة مــن مدينة سياتل األمــريــكــيــة .وغـ ــادرت الــرحــلــة إم

إلى  1400درجة مئوية.

سيرة بوقود حيوي مستدام صديق
تاريخها ،أطول رحلة طيران ُم َّ

سيرت مؤسسة االتحاد
َّ
للطيران ،في يناير/كانون
الثاني  ،2019أول رحلة طيران
تجارية في العالم باستخدام
وقود حيوي مستدام ُمنتَ ج
محليا في اإلمارات العربية
ً
المتحدة.

لتسخين فرن اإلسمنت الذي يعمل بال توقف عند درجة حرارة تصل

https://mostaqbal.
ae/biofuel-arab/world-2019
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آفاق

وتبعاً لذلك الزخم ،تداعت المنظمات األممية المعنية ال سيما

..وآثار بيئية

عنها ،إلى إعالن «الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السالمة

فإن الزيادة في استخدام اآلليات ،أسفر عن عدد من العواقب

منظمة األمــم المتحدة ،ومنظمة الصحة العالمية المنبثقة
على الطرق  »2020 – 2011وذلك في مارس من عام ،2010

وأتبعتها بــإصــدار الوثائق التوجيهية الــازمــة لتوضيح الخلفية

واألسباب الكامنة وراء اإلعــان ،بحيث تكون الخطة العالمية
أداة لدعم إعداد خطط العمل الوطنية والمحلية مع توفير إطار
ً

يسمح بالتنسيق بين األنشطة على الصعيد العالمي.
واقتصادية..
صحية
عواقب
ّ
ّ
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يستوعب أخطاء البشر على نحو أفضل» ،أي نظام يستوعب

الخطأ البشري على اعتبار أن الحوادث المرورية ال يمكن تفاديها
عن إصابات بشرية وخيمة ،وحددت الخطة خمس قواعد ينبغي

1.القاعدة األولى :إدارة شؤون السالمة على الطرق.

ويقع  %90من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق في

أقــل من نصف أسطول المركبات المسجلة في العالم .وتعتبر

4.القاعدة الرابعة :مستخدمو طرق أكثر أمناً.

الثالثة الرئيسية لوفيات الناس بين سن  5سنوات و 44عاماً.

3.القاعدة الثالثة :مركبات أكثر أمناً.

5.القاعدة الخامسة :االستجابة بعد التصادم.

على أن يقوم كل بلد بوضع نظام الرصد الخاص بــه ،لقياس

وما لم يتم اتخاذ تدابير فورية فعالة ،فيتوقع أن تصبح اإلصابات

التقدم المحرز عبر رصد المؤشرات المقترحة ،ومتابعة المراحل،

للوفيات في العالم ،وهو ما يسفر عن زهاء  2.4مليون وفاة

ومع حلول نهاية المدة (العقد) المحددة للخطة؛ سوف تكون

الناجمة عن حــوادث المرور على الطرق ،خامس سبب رئيسي
كل عام .ويعزى هذا ،نوعاً ما ،إلى الزيادة السريعة في استخدام
كاف على استراتيجيات
ٍ
تحسن
المحركات اآللية ،دون أن يطرأ
ٌ
وقـ ِّـدر أن
السالمة على الطرق ،وتخطيط استخدام األراض ــيُ .

العواقب االقتصادية الناجمة عن تصادمات المركبات اآللية،
تــتــراوح ما بين  %1و %3من الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان

العالم ،ليصل اإلجمالي إلى ما يربو على  500مليار دوالر .إن

تقليص اإلصــابــات وحـــاالت اإلمــاتــة على الــطــرق ،سيحد من

المعاناة ،ويحفز النمو ،ويوفر الموارد الستخدامها في أغراض
أكثر إنتاجاً.

العواقب االقتصادية
الناجمة عن تصادمات
المركبات اآللية ،تتراوح
ما بين  %1و %3من
الناتج المحلي اإلجمالي
لبلدان العالم.

للحكومات الوطنية والمحلية وفي حدود مواردها ،وهي:
2.القاعدة الثانية :طرق وتنقل أكثر أمناً.

اإلصــابــات الناجمة عن حــوادث الــمــرور على الطرق من األسباب

2020

ودعت الخطة إلى «إعــداد نظام للنقل على الطرق يمكنه أن

نصفهم من غير متخذي المركبات ،فيما يتعايش ما بين عشرين

البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل ،والتي تمتلك

العقد األخير..

التنفسية المترتبة عليه ،كما تتأثر الصحة سلباً من خالل الحد من

أن تــركــز عليها أنشطة ال ــدول فــي ســيــاق التركيبة القانونية

وتعد هذه اإلصابات سبباً مهماً للعجز في العالم قاطبة.

على الطرق ليست بالجديدة ،إال أن األنشطة المرتبطة بها اكتسبت زخماً على الصعيد الدولي في

على صحة اإلنسان تأثيراً مباشراً من خالل تلوث الهواء ،واآلثار

وقد جاء في مبررات إطالق الخطة ،أن الحوادث المرورية تودي

وخمسين مليوناً آخرين مع إصابات غير قاتلة ناجمة عن التصادمات،

واجتماعية مدمرة ،تهدد ما أحرز مؤخراً من مكاسب تنموية وصحية ،وبالرغم من أن قضية السالمة

الدفيئة على الصعيد العالمي .ومثل هــذه االنبعاثات تؤثر

تماماً  ،وأن العمل ينبغي أن يتركز على ضمان أال تسفر الحوادث

بحياة  1.3مليون إنسان سنوياً  ،أي ما يزيد على  3,000إنسان يومياً

متنام بأن الوضع الراهن للسالمة على الطرق يمثل أزمة حقيقية ،لها تداعيات صحية واقتصادية

بــشــدة على الــنــفــط -مــســؤول عــن  14٪مــن انــبــعــاثــات غــازات

األعــضــاء ،والــوكــاالت الــدولــيــة ،ومنظمات المجتمع المدني،

مناشداً الحكومات إصدار خططها الوطنية للعقد.

تحظى مسألة السالمة على الطرق باهتمام متزايد من الحكومات والدول حول العالم ،فثمة وعي

المناخ ،وتشير البينات إلى أن النقل البري -الذي اليزال يعتمد

خمس قواعد

على ضمان أن يثمر هذا العقد عن تحسينات حقيقية ملموسة،

دعوة لمزيد من الجهود
األممية لبلوغ أهداف الخطة
العالمية

بأسرها .فالعديد من ربــوع العالم تعاني بالفعل من آثــار تغير

عند إطالق الخطة العالمية في عام 2011؛ أهاب السيد بان

ودوائر األعمال التجارية ،وقيادات المجتمعات المحلية ،العمل

 %90من الوفيات الناجمة
عن حوادث المرور على
الطرق تقع في البلدان
متوسطة الدخل والبلدان
منخفضة الدخل.

السلبية األخــرى على صحة اإلنسان ،بل وعلى البيئة العالمية

النشاط البدني نتيجة االعتماد على المواصالت اآللية.

كي مون ،األمين العام السابق لألمم المتحدة بجميع الدول

في نهاية َع ْقد العمل من أجل السالمة
على الطرق 2020-2011

إلــى جانب اإلصــابــات الناجمة عن حــوادث المرور على الطرق،

وتقييم الخطة في منتصف العقد وفي نهايته.

«القيادة من أجــل السالمة على الطرق» محور النقاش أثناء

إن النقل البري الذي
اليزال يعتمد بشدة على
النفط مسؤول عن %14
من انبعاثات غازات
الدفيئة على الصعيد
العالمي.

المؤتمر الــوزاري العالمي الثالث للسالمة على الطرق ،الذي

يوم ْي  19و 20شباط/
ستستضيفه السويد في استوكهولم
َ

البلدان التقدم المحرز
فبراير  .2020إذ سوف تستعرض وفود ُ

«ع ْقد العمل من أجل السالمة على الطرق ،»2020-2011
في َ

كما ستتفق على الخطوات العاجلة الالزمة لتسريع وتيرة العمل

من أجل بلوغ الغايات العالمية للسالمة على الطرق.

المصدر:
الخطة العالمية لعقد العمل
من أجل السالمة على الطرق
 2020 – 2011عــلــى موقع
األمم المتحدة:
https://www.un.org/ar/
roadsafety/assets/pdf/
decad.global.plan.pdf
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تدريب وتوعية

تلبي متطلبات المجلس البريطاني للسالمة والصحة المهنية «النيبوش»

في إطار االستثمار في برامج تطوير وتنمية المواهب

دورة تدريبية احترافية
في مجال السالمة والصحة المهنية

إطالق «منصتي» للتعلم الذكي

أطلقت مواصالت اإلم ــارات برنامج «منصتي» للتعلم الذكي

تطويرهم وتمكينهم ،واالرتقاء بأدائهم وقدراتهم ،حيث ستعمل

انطالقاً من حرصها على تدريب وتطوير مواردها البشرية بما

اختيار الدورات التدريبية التي تناسب احتياجاتهم من حزمة تتكون من

المتخصص في توفير البرامج التعليمية الذكية لمواردها البشرية،
يواكب المتغيرات والتطورات التقنية المتسارعة وتعزيز ثقافة

التعلم الذكي التي تتوافق مع المهارات والكفاءات المطلوبة
من الموظفين ،وتنسجم مع األهــداف االستراتيجية والقيم

التي تتبناها المؤسسة ،ويعزز البرنامج استدامة اإلنــجــازات

والنجاحات التي حققتها المؤسسة على مدار  38عاماً  ،ويحقق
في الوقت نفسه تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة
في هذا المجال.

موظف من
ٍ
المؤسسة من خالل هذه المبادرة على تمكين 200

للمؤسسة ،وقــد تم تصميم البرامج التدريبية ومحتواها بطريقة
إلكترونية مبتكرة وسهلة االستخدام عبر النظام اإللكتروني المتاح

عملياتها ،ويترجم التزامها بتبنّ ي أفضل الممارسات العالمية في

وقالت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة:

المواهب ،باعتبارها أدوات تسهم بشكل مباشر في تطوير كوادرنا

التميز والنمو المستدام ويمكّ نها من تحقيق أعلى مستويات
تحقيق
ّ

الوظيفية من خالل توفير فرص التعلم لهم ،واالرتقاء بكفاءاتهم
وتنمية مهاراتهم ،بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة،
وصوال إلى تحقيق الرؤية الطموحة لمواصالت اإلمارات».
ً

وأشارت توكّ ل إلى أن «منصتي» ستسهم في دعم احتياجات التعلم
لــدى الموظفين ،وستعزز مــن جــهــود المؤسسة الــتــي تصب في
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وتطوير كفاءة مواردها البشرية ،وبما يسهم في تعزيز مسيرتها نحو
الكفاءة والفاعلية في األداء.

يذكر أن مواصالت اإلمــارات أطلقت عدة برامج ومبادرات تعكس

الحرص الــذي تتبناه لتوفير البيئة الخصبة لنمو واستثمار قياداتها
المستقبلية ،وتطوير األداء المؤسسي من خالل تحفيز موظفيها،
منها «شكراً » و»طموح» ،وغيرها من البرامج.

ستعمل المؤسسة
من خالل المبادرة
على تمكين 200
موظف من اختيار
ٍ
الدورات التدريبية
التي تناسب
احتياجاتهم من حزمة
تتكون من 10,000
برنامج تدريبي.
ٍ

سيسهمون بعد إنهاء الــدورة وتجاوز االختبارات في دعم عمليات
السالمة والصحة المهنية في مختلف المناطق ومواقع العمل
لديها.

وجاءت الدورة تحت عنوان «برنامج التأهيل للشهادة العامة الدولية

ـا؛ أضـ ــاف شــكــر أن دورة «الــنــيــبــوش» تــتــكــون مــن ثالثة
وتــفــصــيـ ً

«النيبوش  ،»NEBOSHوالتي تلبي متطلبات المجلس البريطاني

المهنية مثل مبادئ الصحة والسالمة ،التخطيط ،التنفيذ ،التقييم،

الضرورية والمعترف بها دولياً لألشخاص العاملين أو الراغبين بالعمل

مكان العمل» مثل السيطرة على أخطار ومخاطر النقل ،واألخطار

في مجال السالمة والصحة المهنية العالمية» والتي تسمى اختصاراً

لهم على أجهزة الحاسوب ،واألجهزة الذكية.

مختلف مــجــاالت عملها بما فــي ذلــك االســهــام فــي عملية تعزيز

«نلتزم في مواصالت اإلمارات باالستثمار في برامج تطوير وتنمية

في مجال التدريب االحترافي في تلك المجاالت المهنية.

الــمــطــلــوبــة للموظفين وتــتــمــاشــى مــع األه ـ ــداف االســتــراتــيــجــيــة

المتنامي لــدى المؤسسة في دعــم عملية التحول الذكي لكافة

بالتعاون مع شركة ( )RRCالشرق األوسط العالمية ،والمعروفة

المؤسسة ،وإنجاح خططها االستراتيجية الرامية لتعزيز مستويات

السالمة والصحة المهنية لمجموعة مــن موظفيها ،وذلــك

برنامج تدريبي تتوافق محتوياتها مع المهارات والكفاءات
10,000
ٍ

وأكـــدت تــوكّ ــل أن إط ــاق بــرنــامــج التعلم الــذكــي يعكس الحرص

عقدت مواصالت اإلم ــارات دورة تدريبية تخصصية في مجال

معايير السالمة في المؤسسة من جهة ثانية ،مؤكداً بأن المتدربين

للسالمة والصحة المهنية ،وتعتبر هــذه الشهادة من الشهادات
في مجال السالمة والصحة المهنية ،حيث جرت فعاليات الدورة في
فندق روضة البستان بدبي ،واستمرت لمدة أسبوعين بمشاركة 17

موظفاً وموظفة من المؤسسة ،من مختلف اإلدارات والمستويات
الوظيفية التي لها عالقة بتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية
في أنشطة وخدمات مواصالت اإلمارات أو اإلشراف عليها.

أجزاء ،حيث يتناول الجزء األول مكونات نظام إدراة الصحة والسالمة

األداء ،فيما يتناول الجزء الثاني موضوع «السيطرة على المخاطر في
ً
إضافة إلى المخاطر الكهربائية،
الميكانيكية ،ومخاطر معدات العمل،

ومــخــاطــر الــحــريــق ،والــمــخــاطــر الصحية الكيميائية والبيولوجية،

والمخاطر الصحية الجسدية والنفسية ،في حين يطلب من المتدرب
في الجزء الثالث من الدورة إعداد مشروع عملي عن السيطرة على
المخاطر في بيئة العمل ،ويعتبر اجتياز اختبار منفصل لكل وحدة

وأف ــاد خــالــد شكر مــديــر إدارة البيئة والــســامــة والصحة المهنية

متطلباً أساسياً من أجل استكمال متطلبات الحصول على الشهادة،

فــي االرتــقــاء بــمــواردهــا البشرية مــن جــهــة؛ وكــذلــك تطبيق أعلى

أحد معايير تقييم األداء في المؤسسة للموظفين المشاركين فيها.

بمواصالت اإلمارات؛ بأن الدورة تؤكد حرص المؤسسة على نهجها

عد أحد برامج تأهيل الكادر الوظيفي ،وهي أيضاً
مؤكداً أن الدورة تُ ّ

شكر« :الدورة تؤكد
حرص المؤسسة على
نهجها في االرتقاء بكل
من مواردها البشرية
وجوانب السالمة على
حد سواء ،وذلك عبر
تزويد المشاركين بأحدث
المعارف والمهارات
ذات الصلة».
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في إطار جهود المؤسسة
لتحديث أنظمة الحوادث
وإصابات العمل اإللكترونية

ورشتا عمل
لتطبيقي الحوادث
واإلصابات في
نظام GRC

إعداد  :خميس خلفان خميس

بالساحل ّ
الشرقي
مدقق نظام اإلدارة المتكامل
ّ

Khameskk@ET.AE

المدرسية
التنمر في الحافلة
ّ
ّ

ً
ممثلة بـــإدارة البيئة والسالمة
عــقــدت مــواصــات اإلمــــارات

ناحية تسجيل الحوادث ،كما يساعد إدارة البيئة والسالمة والصحة

الحوادث واإلصابات ضمن نظام ( GRCنظام الحوكمة والمخاطر

المرورية ربــع السنوية ،وتحليل أداء المؤسسة على الطريق من

والــصــحــة المهنية ورشــتــي عــمــل تــدريــبــيــتــيــن ح ــول تطبيقي
واالمتثال) وذلــك في إطــار جهود المؤسسة لتحديث أنظمة
الحوادث وإصابات العمل اإللكترونية.

المهنية فــي المؤسسة على إعـــداد تــقــاريــر ودراســــات الــحــوادث
خالل مراقبة الحوادث المرورية التي يتسبب بها سائقو المؤسسة
أو سائقو المتعاملين أو أي من األطراف األخرى ،كما يتيح النظام

وتم تنظيم الورشتين في قاعة المسرح في مبنى اإلدارة العامة

الجديد أتمتة معظم عمليات التحليل وإعداد وعرض البيانات الخاصة

المعنيين بشؤون السالمة في المؤسسة ،حيث ألقاهما المهندس

فيما تناولت الــورشــة الثانية تطبيق اإلبــاغ والتحقيق بالحوادث

ـف ومــوظــفــة فــي الــورشــتــيــن من
بــدبــي ،وبــحــضــور نحو  100مــوظـ ٍ
محمد كيالني رئيس قسم الجودة ،وتناولت الورشة األولى تطبيق

تسجيل الــحــوادث الــمــروريــة والــمــطــالــبــات التأمينية  ،AMSفيما
تمحورت الورشة الثانية حول تطبيق اإلبــاغ والتحقيق بالحوادث

بأداء مركبات المؤسسة على الطرق لإلدارة العليا.

واإلصــابــات  HSEوال ــذي يهدف إلــى رقمنة وأتمتة جــزء كبير من

ً
وخاصة المهنية منها عوضاً
عملية اإلبالغ عن الحوادث واإلصابات

استفاد من الورشتين
موظف
ٍ
نحو 100
وموظفة من المعنيين
بشؤون السالمة في
المؤسسة

ٌ
السلوك الطالبي العدواني أو
المدرسية :أنه
التنمر الطالبي في الحافلة
يعرف
حالة من ّ
ّ
ّ
ّ

السلبي ،يصدر من أحد الطلبة أو بعضهم ،تجاه واحد منهم أو أكثر ،أثناء انتقالهم بالحافلة
ّ

المدرسية من المنزل إلى المدرسة أو العكس.
ّ
من وسائل العالج:

والود المتبادل بين الطلبة تجاه بعضهم البعض.
•تعزيز قيمة االحترام
ّ

عن اإلجــراء الورقي المستخدم حالياً  ،وتم في الورشة التطرق إلى

•إشراك مختلف الفئات المعنية بتربية األبناء في عالج هذه الظاهرة.

وتفصيال؛ أوضح الكيالني خالل الورشة األولى على أهمية التحول
ً

األربعة التي ينقسم إليها وهي الحوادث المرورية التي تقع خالل

الدراسية.
•تعميم وظيفة مشرف نقل وسالمة في جميع حافالت المراحل
ّ

مؤكداً أن التطبيق الجديد يخدم إدارات التشغيل في المناطق من

والحوادث البيئية وأشباه الحوادث.

واإلصابات .HSE

في تسجيل الحوادث المرورية إلى تطبيق  AMSضمن نظام ،GRC

 ..و دورة توعوية عن مخاطر
المؤئرات العقلية على
القيادة اآلمنة

الفروقات بين نظام  HSEوبين نظام  ،AMSوكذلك عرض األقسام

وجود منقولين ،والحوادث واإلصابات التي تقع في الورش الفنية،

المدرسية المحفزة التي تستوعب ميول الطالب ومواهبه.
•توفير البيئة
ّ
المدرسية وفق العمر والمرحلة.
•اعتماد الفصل بين المنقولين بالحافلة
َ
واألخالقي لألسرة والمعلم والمجتمع المدرسي.
التربوي
•تعزيز الدور
َ
َ

•التعاون والتكامل بين المدرسة ومواصالت اإلمارات في مجال التوعية.

•تفعيل مبدأ التحفيز والتكريم من خالل جوائز الطالب المثالي أو القدوة.

•التركيز على دور مجالس أولياء الطلبة والطالبات بالمدرسة أو المنطقة.
التثقيفية.
السلوكي والقيمي لدى الطلبة من خالل البرامج
ّ
•تعزيز الوازع ّ

العمليات.
منسق
المدرسية ،من قبل
الميدانية للحافلة
•تكثيف خطة الرقابة
ّ
ّ
ّ
ّ

نــظــمــت م ــواص ــات اإلمـــــارات مــمــثــلـ ًـة ب ـ ــإدارة ال ــج ــودة والــســامــة

والصحة المهنية والبيئة في أبوظبي ،وبالتعاون مع إدارة مكافحة
ً
توعوية عن «أثر ومخاطر المؤثرات العقلية على
دورة
ً
المخدرات؛
القيادة اآلمنة وعلى المجتمع» ،وذلك في إطار الجهود التوعوية

التي تبذلها المؤسسة حرصاً منها على ضمان سالمة المنقولين

والسائقين ،وأمن المجتمع.

وقــد حضر ال ــدورة عــدد كبير من سائقي المؤسسة العاملين في

مجاالت النقل المدرسي والتجاري واللوجستي ،حيث تطرقت الدورة

إلى اآلثار السلبية لتلك اآلفة الخبيثة ،وسبل تجنبها والوقاية منها.
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تحت عنوان «تعليمات العمل اآلمن» وبتقنية 3D

إطالق سلسلة أفالم توعوية موجهة للفنيين
العاملين في ورش الصيانة

ضمان سالمة العاملين والمتعاملين أولوية قصوى في جميع أنشطة وعمليات المؤسسة وخدماتها

المعهد البريطاني للمواصفات يشيد بجهود المؤسسة
في تطبيق نظام السالمة المرورية على الطرق

فــي إطــار جهودهــا المتواصلــة لترســيخ الوعــي بإجــراءات الســامة والصحــة المهنيــة ،أطلقــت مواصــات

اإلمــارات سلســلة أفــام توعويــة ثالثيــة األبعــاد موجهــة للفنييــن العامليــن فــي ورش الصيانــة الفنيــة

التابعــة لهــا فــي مختلــف مناطــق الدولــة ،تحــت عنــوان «تعليمــات العمــل اآلمــن».

أشــاد أعضــاء فريــق المعهــد البريطانــي للمواصفــات ( )BSIبالمســتوى المتقــدم الــذي بلغتــه مواصــات اإلمــارات فــي
تطبيــق متطلبــات شــهادة نظــام الســامة المروريــة علــى الطــرق التدقيــق ( ،)ISO 39001:2012والــذي انعكــس بشــكل

وأف ـ ــادت حــنــان محمد صــقــر الــمــديــر الــتــنــفــيــذي ل ــدائ ــرة الــخــدمــات

وذكــرت المدير التنفيذي لــدائــرة الخدمات المؤسسية ،بأنه تمت

مباشــر فــي تخفيــض نســبة الحــوادث المروريــة ونســبة اإلصابــات الناتجــة عنهــا ،وأوصــى المعهــد باســتمرار صالحيــة

تحظى باهتمام كبير في المؤسسة ،وتهدف إلى االرتقاء بمعارف

الــواردة واستيعابها من قبل جميع الفنيين على اختالف ثقافاتهم

نظــام الســامة المروريــة علــى الطــرق التــي قــام بهــا المعهــد البريطانــي للمواصفــات والتــي اســتمرت لمــدة أربعــة أيــام

المؤسسية بمواصالت اإلمارات ،بأن برامج وخطط التوعية واإلرشاد
العاملين وتأهيلهم بالشكل المناسب للتعامل األمــثــل مــع بيئة
العمل ،وقد تم مسبقاً إصدار عدد من األدلة اإلرشادية ونشرها في
مختلف الورش الفنية التابعة للمؤسسة ،إضافة إلى عقد ورش عمل

توعوية للتعريف باإلرشادات الــواردة وطرق تطبيقها واالستفادة
منها على الوجه األمثل ،إضافة إلــى تنظيم حملة شهر السالمة
والصحة المهنية بشكل سنوي ،وبرامج التدريب التخصصية.

ترجمة األفــام وإخراجها بأسلوب مبتكر يضمن ترسيخ التعليمات

الشــهادة الممنوحــة مســبقاً لمواصــات االمــارات ،جــاء ذلــك بعــد إتمــام ونجــاح عمليــات التدقيــق والمتابعــة علــى شــهادة

ولغاتهم ،وسيتم عرضها عليهم من خــال الشاشات التلفزيونية

عمــل فــي عــدد مــن مواقــع المؤسســة المنتشــرة فــي جميــع مناطــق الدولــة.

ً
إضافة إلى عرضها أثناء المحاضرات والبرامج
الموجودة في الورش،

التدريبية الدورية التي يخضعون لها.

وصرحت حنان صقر بأنه تم إعداد األفالم بناء على عمليات تحديد
وتقييم المخاطر المحتملة في الورش الفنية ،وذلك في المجاالت

المختلفة كاللحام والعمل على الرافعات وتبديل اإلطارات والصبغ

وأوضــحــت صقر بــأنــه امــتــداداً لتلك الجهود فقد عملت مــواصــات

وغــيــرهــا مــن المخاطر بالتنسيق مــع العاملين فيها ،وتــم كذلك

سلسلة أف ــام توعوية بتقنية ثالثية األبــعــاد  3Dموجهة لفنييها

يرد من إرشادات في كتيبات مصنعي اآلالت والمعدات المستخدمة،

اإلمــارات ممثلة بــإدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية على إصدار

العاملين فــي ورش الصيانة الفنية ،متخصصة فــي السالمة خالل
تقديم خدمات الصيانة للمركبات واآلليات المختلفة ،وتهدف منها إلى
تعزيز الوعي بأهمية تطبيق أعلى معايير السالمة والصحة المهنية،

بما يضمن خلق بيئة صحية آمنة وخالية من المخاطر وإصابات العمل.
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ً
إضافة إلى تضمين ما
االستناد للقوانين والتشريعات ذات العالقة،

ـدة حــرص المؤسسة على ضمان جــودة الــمــواد المستخدمة
مــؤكـ ً
وتــوريــدهــا بنسبة  %100مــن الــوكــاء الرسميين المعتمدين في

الدولة ،األمر الذي يعزز سالمة العاملين لدى تعاملهم مع اآلالت
والمواد المستخدمة.

صقر« :تم مسبقاً
إصدار عدد من األدلة
اإلرشادية ونشرها في
مختلف الورش الفنية
التابعة للمؤسسة».

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية

مستمر على صعيد مــؤشــرات األداء
تحسن
أسهم في تحقيق
ٍ
ٍ

 39001:2012يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة

ونسبة اإلصابات.

في مواصالت اإلمــارات ،إن االستمرار في تطبيق شهادة اآليزو

في تهيئة جميع مواقعها بمختلف أرجاء الدولة من حيث تطوير

األنظمة الداخلية بالشكل األمثل بما يتوافق ويلبي متطلبات
ومعايير المواصفة الدولية لنظام إدارة السالمة المرورية على

الــطــرق ،مــؤكــدة أن تطبيق الــنــظــام فــي المؤسسة للسنوات
األربعة الماضية قد عــزّ ز من تحقيق نتائج ومستويات السالمة
المرورية على الطرق ،وانعكس على أعمال المؤسسة بصورة
عالوة على تحسين موقع المؤسسة وحضورها ،السيما
ً
إيجابية،
على مستوى األهداف المرتبطة بمؤشرات السالمة ،األمر الذي

المرتبطة بالمواصفة ،من حيث تخفيض نسبة الحوادث المرورية
من جانبه؛ أوضح المهندس خالد شكر ،مدير إدارة البيئة والسالمة
والصحة المهنية بمواصالت اإلمارات أن الزيارات المنفذة شملت

عــدداً من مواقع المؤسسة في دبــي وأبوظبي ورأس الخيمة

فضال عن اإلدارات ذات العالقة بمتطلبات النظام والورش الفنية
ً

التابعة ،مشيراً إلى أنه تمت مراجعة الوثائق ذات العالقة بالنظام،
مثل مــؤشــرات األداء واألهـ ــداف ومستوى تحقيقها ،وخطط

وسجالت التدريب ،وخطط الطوارئ والخطط التشغيلية لعدد من

أوصى المعهد باستمرار
صالحية الشهادة
الممنوحة مسبقاً
لمواصالت االمارات بعد
إتمام ونجاح عمليات
التدقيق والمتابعة على
شهادة نظام السالمة
المرورية على الطرق.

مناطق إدارة عمليات النقل المختلفة ،ومراكز العمليات الفنية.
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المواصالت
في حياتنا

الدراجات
ّ

دراجات شهيرة
ّ
دراجة «روفر»
ّ
الدراجة الهوائية،
«دراجة السالمة» هو أهم تغيير في تاريخ ّ
يمكن القول إن تطوير ّ
فقد حول استخدام الدراجة وانطباع العامة عنها من لعبة خطرة للشباب الرياضيين
إلى وسيلة نقل يومية للرجال -وبشكل أهم -للنساء من جميع األعمار ،حيث صمم
دراجة ُأطلِ ق عليها اسم «السالمة»
المهندس اإلنجليزي «هاري جون لوسون» أول ّ
في عام  ،1876على الرغم من أن دراجات أخرى تناسب الوصف ذاته كان قد تم
مسبقا.
ً
تطويرها
تماما محل العجلة العالية في
حلت دراجة السالمة ،التي تم تقليدها بشكل واسع،
ً
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية بحلول عام  ،1890ثم أصبحت دراجة «روفر» ،Rover
نجاحا وتقليداً  ،السيما
التي ابتكرها «جي .كي .ستارلي» ،دراجــة السالمة األكثر
ً
أنها تحمل ذات الميزات والمواصفات الموجودة في الدراجات الحديثة؛ من حيث
تصميم الهيكل ،والدواسات أسفل المقعد التي تعمل على دفع العجالت الخلفية
من خالل سلسلة وتروس ،وكذلك قضبان توجيه للعجلة األمامية ،والشوكة التي
جزءا من الدراجة الحديثة.
تدعم تلك العجلة ،فكل هذه العناصر ال تزال ً
يمكن القول إن الدراجة حملت معها آفاقاً جديدة للحراك االجتماعي ،إذ أتاحت
فرص التنقل لعدد أكبر من الناس أكثر من أي وسيلة نقل أخرى ،وربما تكون مهيأة
لتصبح مستقبل النقل الشخصي ألن تغير المناخ يعني أن وسائل أخرى للنقل قد
ال تكون قابلة لالستمرار ،وطالما أن األمر كذلك ،فإننا ال نبالغ بالتأكيد على أهمية
دراجة السالمة من طراز «روفر».

مثير لالهتمام
•بعد مرور أكثر من  100عام على جلب أول دراجة إلى الصين ،يوجد فيها
اآلن أكثر من نصف مليار دراجة.
• ،UPSأكبر شركة في العالم لتوصيل الطرود ،تأسست على يد مراهقين
بدراجة واحدة و 100دوالر مقترضة من صديق.
• %5من جميع الرحالت في المملكة المتحدة تتم بالدراجة ،في حين
ينخفض هذا الرقم إلى أقل من  %1في الواليات المتحدة ،بينما يصل
في هولندا إلى نسبة مذهلة وهي .%30
•تمكن «فــريــد رومبيلبرغ» فــي عــام  1995مــن بلوغ أعلى سرعة تم
تحقيقها على الدراجة وهي  268كم/ساعة ،وقد تحقق ذلك بالسير
على أرض مستوية وبمساعدة ســيــارة سريعة تسبق الــدراجــة إلزالــة
وتحييد االضطرابات الهوائية.
•ذكرت مؤسسة القلب البريطانية أن حوالي  10,000نوبة قلبية قاتلة
يمكن تجنبها كــل عــام إذا حــافــظ الجميع على صحتهم ونشاطهم
ميال فــي األسبوع
وراحــتــهــم ،علماً أن ركــوب الــدراجــات لمسافة 20
ً
يمكن أن يقلل من مخاطر مشكالت القلب بنسبة  %50للناس الذين
ال يمارسون الرياضة.
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في الثقافة العامة
ابتداء من أواخــر القرن التاسع عشر ،ظهرت الدراجات بشكل كبير في الثقافة
ً
وغالبا ما ارتبط
العامة ،وبما يعكس شعبيتها الهائلة بين جميع شرائح المجتمع،
ً
استخدام الدراجات وتصويرها بالذكريات السعيدة والممتعة والتي تمثل بساطة
الحياة ،في حين ركــزت بعض األعــمــال على أهمية الــدراجــة كوسيلة موثوقة
وأساسية للنقل.
يــروي الفيلم الكالسيكي «سارقو الــدراجــة» ( ،)1948وهو من إخــراج فيتوريو
دي سيكا ،قصة والد فقير يبحث عن دراجته المسروقة ،كما ظهرت الدراجات
أيضا في مشاهد بــارزة في األفــام الشهيرة مثل «بوتش كاسيدي وفتى
ً
صــنــدانــس» ،) )1969وفلم «إي تي المخلوق الفضائي» ( )1982وفلم «إي
ً
إضافة إلى األفــام التي اعتمدت بشكل كبير على
سكانر داركلي» (،)2006
استخدام الدراجات كفلم «عصابة البي إم إكس» ( )1983وفيلم الحركة «بريميم
رش» من إنتاج عام (.)2012
في الموسيقى ،تبرز الدراجات في عدد كبير من األغاني .بل تصدرت بعض عناوين
األغاني الشهيرة مثل« :أغنية دراجة» لفرقة ريد هوت تشيلي ببرز ،وأغنية فرقة
بينك فلويد «الدراجة» ،وأغنية «سباق الدراجات» لفرقة كوينز.
وفي األدب؛ تتناول قصة «النزهة الرائعة» رحلة جورج لوهير الجزار الذي ركب
دراجته «الرفيق األصفر» في عام  1895من أوكالند بكاليفورنيا حتى مدينة
نــيــويــورك ،وفــي مذكراتها «بكامل الــطــاقــة :إيــرلــنــدا إلــى الهند على دراج ــة»،
تروي ديرفيال ميرفي قصة رحلتها بالدراجة عام  1963إلى الهند ،وفي كتاب
ريتشارد مور «ذبح الغرير :لوموند وهينولت وأعظم سباقات طواف فرنسا على
اإلطالق» ،يروي الكاتب في  300صفحة قصة غنية بالدراما والعاطفة بحيث ال
يترك أي شك في ذهن القارئ حول حقيقة العنوان.

الجريمة والعقاب
تم استخدام الدراجات من قبل المجرمين وسلطات القانون لعقود من الزمان
وذلك لما تتمتع به من سرعة وسهولة في الحركة ،خاصة في المناطق الحضرية
الضيقة ،حيث يلجأ المجرمون إلــى اســتــخــدام الــدراجــات للسرقة مثل خطف
الهواتف المحمولة والحقائب ،وفي المقابل هناك العديد من أجهزة الشرطة
في جميع أنحاء العالم أنشأت وحــدات مخصصة للدراجات تقوم بدوريات في
المناطق الحضرية ،وقد أثبتت سرعة استجابتها وفعاليتها العالية في الوصول
عالوة على عملها كرادع بصري.
ً
إلى المجتمعات التي تخدمها،
فوفقا لبيانات
ً
القضية األكثر إلحاحا بالنسبة الدراجات هي سهولة وتكرار سرقتها،
الجريمة؛ تُ سرق  376,000دراجة كل عام في المملكة المتحدة لوحدها ،وهذا
يعني سرقة دراجة واحدة تقريباً كل  90ثانية.
وفيما يتعلق بالجرائم أيضاً ؛ اشتهرت قضية «الدراجة الخضراء» المرتبطة بجريمة
قتل امرأة شابة تدعى «بيال رايت» بالقرب من قرية ليتل سترتون في بريطانيا في
 5يوليو  ،1919حيث ُقتلت رايت إثر إصابتها برصاصة واحدة في الوجه ، ،وكانت
شوهدت في مساء الجريمة وهي تتجول على دراجة بصحبة رجل مجهول يركب
دراجة خضراء ،واعتُ ِبر رونالد اليت المشتبه به الرئيسي في الجريمة ،وهو مدرس
عاما ،السيما أنه قام بمحاوالت للتخلص
رياضيات كان يبلغ من العمر آنذاك ً 33
من دراجته وحافظة مسدس في قناة مائية بعد وقوع الجريمة ،إال أن المحكمة
برأته حينها لعدم وجود دوافع.

57

