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خدمات جديدة في مجال

صيانة المركبات الفارهة

المشاركة في أول معرض

افتراضي محايد للكربون في
الشرق األوسط

تجديد  6شهادات «آيزو»

في نظام اإلدارة المتكامل

استخدام تقنية المساعدة

االفتراضية الذكية في تعليم

المزيد من الحلول الذكية في مختلف مجاالت العمل

السياقة

االفتتاحية

الرؤية:

تجاوز التحديات في
جميع الظروف

مواصالت متكاملة ونمو مستدام.

الرسالة:

نلتزم بتقديم خدمات النقل والتأجير والمواصالت المدرسية والخدمات الفنية واللوجستية ذات

الصلة وفق معايير األمن والسالمة المهنية والبيئية لشركائنا ومتعاملينا من المؤسسات واألفراد،
ونعمل على تنمية مواردنا المالية في إطار من الحوكمة وإدارة المخاطر واالستثمار المجدي من
خالل منظومة شاملة في قطاع النقل والمواصالت والخدمات المتكاملة.

القيم المؤسسية:

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

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

مع صدور هذا العدد من المجلة ،تطوي مواصالت اإلمــارات
صفحات عام  2020الذي كان عاماً استثنائياً بمختلف المقاييس

دروب

على كافة األصعدة محلياً وعالمياً  ،وإن كان التحدي هو عنوان
كل محطة تجتازها الشركة سنوياً  ،فــإن العام المنصرم كان
األكثر تحدياً في ظل األوضــاع والظروف الناجمة عن توقف

األعمال وإغالق األنشطة االقتصادية لفترة من الوقت بسبب

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

تفشي جائحة كوفيد ،-19وبالطبع كان قطاع النقل من أهم

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

القطاعات المتأثرة بذلك.

لهــذا المطلــب الحيــوي.

وأمام ذلك ،وبجهد فريق العمل وتوجيهات مجلس اإلدارة،

فقد نجحت الشركة في إنجاز المعادلة المنشودة والتعامل

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

المرن بين أهدافنا االستراتيجية وبين متطلبات العمالء ،وتمثل

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

ذلك في تحقيق المستهدفات المالية للعام ومواصلة أعمالنا

متعاملينــا وتســتجيب لتوقعاتهــم وطموحاتهــم.

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.

رغم كافة الظروف ،ليكون عام  2020نموذجاً حياً على النجاح

بقلم:
محمد عبد اهلل الجرمن

في مواجهة األزمــات ،وفي التنسيق المتكامل مع العمالء،

الرئيس التنفيذي

العمل اإلداري ولتطوير الــخــدمــات وتوفيرها دون انقطاع

وفي استثمار الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة الستمرار
وبكفاءة عالية وعلى أفضل نحو ممكن.

لقد حرصنا تمام الــحــرص على استدامة االتــصــال والتواصل

المنتظم مع مختلف فئات عمالئنا في القطاعين الحكومي

والــخــاص ،والعمل معاً على بناء صــورة شاملة لسيناريوهات
تقديم الخدمات لهم ،واتخاذ السيناريو األفضل لجميع األطراف،

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

فضال
والقيام بسد أي ثغرات قد تظهر خالل عمليات التشغيل،
ً

العمــل.

االحــتــرازيــة ســواء فــي سبيل المحافظة على صحة وسالمة

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

المرتبطة بذلك ،إلى حين عودة األعمال إلى طبيعتها المعتادة.

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

االســتراتيجية ،ومختلــف برامجنــا ومبادراتنــا الموجهــة نحــو المتعامليــن والعامليــن والمجتمــع.

على جهودنا ومبادراتنا األخرى على صعيد اإلجراءات والتدابير

الموظفين أو التزام المواقع والمباني باإلرشادات والتعليمات
وسنقوم بدراسة مستجدات واقع قطاع األعمال على ضوء

مستوى تقدم أو تــراجــع األزم ــة خــال الــعــام الجديد ،2021

ووضع الخيارات المثلى والتي تضمن مواصلة نجاحاتنا السابقة.

كلمة هيئة التحرير
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اختبارات صعبة
في عام الجائحة

مواصالت اإلمارات تجدد  6شهادات
«آيزو» في نظام اإلدارة المتكامل

جمة فرضت نفسها
طوى العالم صفحة عام  2020بما حملته من صعوبات وتحديات ّ

على بـلــدان العالم بــأســره جــراء تفشي كــوفـيــد 19-ومــا أعقبها مــن تداعيات صحية

العدد

واقتصادية واجتماعية عانت منها كافة المجتمعات واالقتصادات كبيرها وصغيرها،

[]80

شامال وقاسي ًا لمدى كفاءة األنظمة
وقد شكلت تلك الظروف االستثنائية اختبار ًا
ً

الصحية وسواها من أنظمة العمل في الدول حول العالم ،وكشفت مدى جهوزيتها

للتعامل مع ظروف الحجر واإلغالق وسواها من اإلجراءات االحترازية.

مجلة فصلية تصدر عن
إدارة التسويق واالتصال بمواصالت اإلمارات

هيئة التحرير
المشرف العام

04

عارف حسن البلوشي

07

تقديم خدمات النقل المدرسي لـ  23مدرسة خاصة
في دبي والشارقة

08

إدراج خدمات جديدة في مجال صيانة المركبات
الفارهة

14

أكثر من  125ألف مركبة تستفيد من خدمات الصيانة
الفنية في دبي والشارقة واإلمارات الشمالية

محرر القسم العربي
حسام عرفة

للمستفيدين والمتعاملين وفئات المجتمع ،ولكن وحدها الدول والشركات والهيئات

التي كانت مجهزة تقني ًا بشكل مسبق حققت استمرارية الفتة في تقديم الخدمات،

28

إبراهيم قصبي
مدير التحرير

للحكومات والشركات بالعمل عن بعد ومواصلة تنفيذ أعمالها وتقديم خدماتها

المزيد من الحلول الذكية في مختلف مجاالت العمل

سعادة محمد عبد اهلل الجرمن
رئيس التحرير

ومن جديد ،برزت الحلول التقنية والذكية منها على وجه الخصوص كطوق نجاة سمح

17

محرر القسم اإلنجليزي

منى عزيز المهيري
رئيس قسم المشتريات العامة

«تجمعنا بالموردين عالقات وطيدة قائمة
على النزاهة والثقة والشفافية»

40
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هيئة التحرير
سعيد موسى

يوسف ماجد الغمالسي

إيمان علي محمد األميري

44

مشرف عمليات النقل والتأجير بمحطة القوز بدبي

التصميم واإلخراج الفني
فل فيجن لإلعالن

20

مواصالت اإلمارات  -اإلدارة العامة دبي  -القرهود

«بيئة مواصالت اإلمارات
تنبض باإليجابية والتحفيز»

هاتف04-2854444 :

info@et.ae

www.et.ae/ar/

)الرقم المجاني( 8006006

5757 Dubai, U.A.E.

@EmiratesTrans
للتواصل مع المجلة  -إدارة التسويق واالتصال  /هاتف / 04-2090769 / 04-2090608 :البريد اإللكتروني etmag@et.ae

ناضجة ومتقدمة أتاحت مستويات قياسية من استمرارية األعمال ووضعتها ضمن
قائمة الدول األبرز على المستويات اإلقليمية والدولية ،ال سيما أنها استقبلت عام
 2020المنصرم وهي األولى عربي ًا في مؤشر التنافسية الرقمية لعام .2019

بــدورهــا؛ استطاعت مواصالت اإلم ــارات جني ثمار جهودها في مجال توفير الحلول

والتطبيقات الذكية طوال السنوات الماضية ،وتمكنت بالتالي من االستمرار في أداء

مستفيدة من البينية التحتية المتقدمة
ً
مهامها وتقديم معظم خدماتها بال انقطاع
ـاوة على توفيرها الــدعــم الــواســع لبقية الفعاليات والجهات والشركاء
للدولة ،ع ـ ً
ً
محققة نجاح ًا الفت ًا على هذا الصعيد أثبت من جديد قدراتها النوعية
االستراتيجيين،

«مواصالت اإلمارات» تنقل  100ألف موظف
وعامل يومياً وفق إجراءات احترازية

فؤاد محمد علي

وهــذا ما برز جلي ًا في دولــة اإلمــارات العربية المتحدة التي تتمتع ببنية تحتية رقمية

«مواصالت اإلمارات للسياقة» األول بدبي
في استخدام تقنية المساعدة االفتراضية
الذكية في تعليم السياقة
 12,000سائق ومشرفة يستفيدون من برنامج
تدريبي حول الوقاية من كوفيد 19
المشاركة في أول معرض افتراضي محايد
للكربون في الشرق األوسط

وموقعها الريادي.

وقد سلطنا في هذا العدد من مجلة مواصالت اإلمــارات الضوء على جانب من تلك

الجهود التي انصبت لتوفير الحلول الذكية في مختلف مجاالت العمل ،وغير ذلك من
اإلنجازات التي تمت خالل الشهور الماضية والتي صبت في سياق االستجابة للظروف

الطارئة ،كالعمل على تقليل نقاط التواصل المباشر مع الجمهور في مراكز الفحص
الفني التابعة للشركة ،واستخدام تقنية المساعدة االفتراضية الذكية في تعليم
السياقة ،وغير ذلك..

كما نطالع فــي هــذا الـعــدد مجموعة مــن األخ ـبــار الرئيسية الـتــي رص ــدت النجاحات
االستثمارية المحققة خالل الربع الثالث من العام الماضي ،إلى جانب اإلنجازات على

صعيد االرتقاء ببيئة العمل الداخلية واالستجابة الستحقاقات المسؤولية االجتماعية،
وكذلك حوارين مع اثنين من فرسان التميز والميدان لعرض جوانب من مسيرتهما
المهنية والشخصية وطبيعة المهام التي يؤديانها في الشركة..
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إرشادات توعوية للسائقين بشأن القيادة
في األجواء الماطرة والضباب

ماثال ،وأن الظروف الصعبة
وها نحن نستقبل العام الجديد مدركين أن التحدي ما زال
ً

قوة وصالبة وحكمة في
التي نجحنا في تجاوزها إنما هي دروس مستفادة تجعلنا أكثر ً
األعوام القادمة ،وكل عام وأنتم بخير.

ٔاخبار رٔييسية

في إدارة العالقات مع المتعاملين

وفي هذا اإلطار؛ طورت الشركة عدداً من البرامج التي تتيح للعميل

المعلوماتية المعاصرة من خالل تقنيات الذكاء االصطناعي ،وذلك

اإلمارات من خالل تطبيق واحد ،دون عناء البحث عن الخدمات في

الجودة ،إضافة إلى حوكمة اإلج ــراءات ،مؤكداً أن التطبيق الجديد

الــوصــول لجميع خــدمــات النقل والتنقل التي تقدمها مواصالت
تطبيقات مختلفة.

المشاركة ضمن هذه المنصة الموحدة ،والتي تهدف إلى ربط جميع

إدارة البيانات الرئيسية ،وإدارة أصول النقل ،وإدارة خدمات النقل،

محرك خــوارزمــي رقمي معزز بــأحــدث أنظمة الــذكــاء االصطناعي،

مــواصــات اإلمــــارات ،والــذكــاء االصطناعي والتحليالت ،والقناة

والــذي بــدوره يعمل على تأمين باقة متكاملة من الخدمات ألي
عميل ،تحت أي ظ ــرف ،وفــي أي زم ــان ومــكــان ،وبشكل مباشر،
وبطريقة تضمن تحقيق االمتياز المثالي والرقمي.

ـا باســتراتيجية اإلمــارات
تلبيـ ًـة لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة بضــرورة استشــراف المســتقبل ومواكبــة الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وعمـ ً
ـدد مــن األنظمــة والتطبيقــات والحلــول الذكيــة فــي عــدد مــن مجــاالت
للــذكاء االصطناعــي ،قامــت مواصــات اإلمــارات مؤخــراً بتبنــي عـ ٍ

العمــل ،بمــا يتماشــى مــع سياســة اإلبــداع والتميــز والتحــول الذكــي التــي تنتهجهــا ،ويصــب فــي اتجــاه مســاعيها المتنوعــة نحــو تعزيــز
التحــول الرقمــي المنبثــق مــن القيــم المؤسســية التــي تتبناهــا.
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وأشار محمد عبدالرحيم ،بأن التطبيق يستند لثمانية أسس تشمل:
وإدارة الخدمات الميدانية ،ونظم المعلومات الجغرافية ،ومجتمع

الموحدة للمتعاملين ،جميعها مصممة إلسعاد المتعاملين وإثراء
تجربتهم مع المؤسسة وتوسيع نطاق وصولها.

وأوضح مدير إدارة التحول الرقمي ،أنه تم االنتهاء من المرحلة األولى

تقنيات ذكية إلدارة أسطول يتجاوز  36ألف مركبة

والذي يضمن أتمتة المبيعات والخدمات ،وأتمتة عمليات التسويق،

عن  36,200ألف مركبة متنوعة موزعة في مختلف أنحاء الدولة

لنظام خدمة العمالء المعزز بتقنيات تعلم اآللة والذكاء االصطناعي،
وتطبيق المنصة الــمــوحــدة لعمالء مــواصــات اإلمـ ــارات لتحقيق
مفهوم « Mobility as Experinceالــمــواصــات أســلــوب حياة»

والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «سيلس فورس Salesforce

الممارسات
المطبقة
تتيح تحليل
أداء وإنتاجية
األسطول من
خالل تقارير ذكية.

سيعمل على إحداث تغييرات جوهريه في تطبيقات إدارة العالقات

وأكد السيد محمد عبدالرحيم مدير إدارة التحول الرقمي؛ أن هذا

الخدمات التي تقدمها مواصالت اإلمارات مع بعضها البعض ضمن

المزيد من الحلول الذكية
في مختلف مجاالت العمل

بشكل كبير وتطوير معايير
لرفع مستويات اإلنتاج وخفض التكاليف
ٍ

مع المتعاملين  CRMوتطوير الحلول التقنية والذكية المواتية.

التطبيق سيوفر بيئة  hbمحكمة ،تسمح لجميع مزودي الخدمات

ً
استجابة لتوجيهات القيادة وتعزيزاً للمنجزات المحققة

تهدف من خاللها إلى التحول النوعي من التكنولوجيا التقليدية إلى

-والتي تعتبر من المنصات الرائدة عالمياً في تطبيقات وبرامج إدارة

العالقات مع المتعاملين ( -)CRMوبالتنسيق مع «سمارت ديجيتال
كونسلتينج .»Smaartt Digital Consulting

وكشفت مواصالت اإلمــارات عن إدارتها ألسطول ضخم يضم أكثر
عبر تطبيق أفضل نماذج األعمال والممارسات العالمية في مجال
إدارة األساطيل ،بما يخدم قطاعات األعمال وينسجم مع أهدافها

االستراتيجية ،التي تواكب استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي.

وقــال عبدالله رشيد مدير وحــدة إدارة األســطــول فــي مواصالت

اإلمــارات أن حجم األسطول الذي تمتلكه الشركة ،والتوسع الكبير

فــي أعمالها وتــنــوع أنشطتها التجارية المرتبطة بخدمات النقل

وأضــاف ،سيتم إدراج أحدث التقنيات الرقمية المترجمة على شكل

والتأجير والخدمات اللوجستية والفنية ،يحتّ م عليها تطوير وتفعيل

حمالت التسويق الرقمية ،والتجارة اإللكترونية ،وتطبيقات البيئة

مركبات خفيفة وثقيلة وآلــيــات أخــرى تعمل جميعها على تقديم

تجربة مطبقة ضمن خدمة النقل أو التنقل في التطبيق كتوفير

االفتراضية وغيرها ،ضمن خدمة النقل المقدمة للشركاء والمتعاملين،

وحدة مختصة بإدارة األسطول الذي يتجاوز  36,200مركبة تشمل

تم االنتهاء من المرحلة
األولى لنظام خدمة
العمالء المعزز بتقنيات
تعلم اآللة والذكاء
الصطناعي ،والذي
يضمن أتمتة المبيعات
والخدمات ،وأتمتة
عمليات التسويق،
وتطبيق المنصة
الموحدة للعمالء.

خدمات النقل والمواصالت واألعمال التجارية للشركاء والمتعاملين،
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استفاد منها  2,631طالباً وطالبة

حيث تتبنى أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة،
بما ينسجم مع مبادرات التحول الرقمي والذكي للشركة ،وقيمها
االستراتيجية المرتبطة باالبتكار واستشراف المستقبل.

إذ تحرص الشركة على توظيف أحــدث التقنيات المستخدمة في

أنظمة الذكاء االصطناعي لتعزيز ورفع مستوى جودة األداء ودفع

عجلة التطور القائم على المعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية

وأشـ ــار رشــيــد إل ــى أن الــمــمــارســات المطبقة فــي إدارة أســطــول

المستقبلية ،بما يدعم جهودها في مواكبة استراتيجية اإلمــارات

خفض التكاليف من خالل االستغالل األمثل لموارد الشركة ،حيث

اليومية المتكررة بشكل آلي في مجال
إلتمام العديد من المهام
ّ

مواصالت اإلمارات تسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية ،وتعمل على
تحرص على وضع ضوابط الرقابة ،وتقوم بتحديد مؤشرات لقياس
أداء األســطــول ،كما تعمل على توظيف ودمــج التقنيات الذكية،

وتأسيس البنية التحتية المعلوماتية إلدارة منظومة النقل ،بالتوازي
مع توحيد العمليات المرتبطة بالعمليات التشغيلية.

للذكاء االصطناعي ،حيث تقوم بتطبيق أنظمة أتمتة العمليات

إدارة الــمــوارد البشرية ،مــا يتيح الفرصة الستغالل أمثل للوقت،
والتركيز على برامج ومــبــادرات استراتيجية ومتخصصة عوضاً عن
المهام الروتينية واليومية.

ومن شأن نظام أتمتة العمليات تنفيذ وتسريع إنجازات المعامالت،

وأضاف رشيد أن النجاح والنمو الذي بلغته مواصالت اإلمارات إنما

وتقليص الــفــجــوة فــي اإلج ـ ــراءات الــخــاصــة بمجال تعيين الــكــوادر

من خــال تطبيق التقنيات الحديثة في تخطيط وبرمجة أساطيل

بإصدارالتأشيرات ،وتجديد وإصداراإلقامات ،وتعديل الحالة ألتمتة

يؤكد الجهود التي تبذلها خاصة في إدارة نظم وسالمة األساطيل

النقل ،حيث تقوم الشركة بتطبيق األنظمة اإللكترونية والذكية على
جميع المركبات ضمن منصة موحدة تضم أفضل التقنيات المتبعة
ومنها إدارة األســطــول اإللكتروني ،ونــظــام التعقب اإللكتروني،

ونظام حضور الطلبة المنقولين ،منوهاً أنه يتم تحليل أداء وإنتاجية
األســطــول وم ــدى االســتــفــادة مــن الــمــركــبــات المرتبطة بالعقود

المبرمة من خالل استخدام تقنيات حديثة تعمل على تطوير تقارير
ذكية حول هذه البيانات.

توظيف الذكاء االصطناعي في تعزيز عمليات الموارد البشرية

البشرية ،وعمل الموافقات األمنية ،وإج ــراءات اإلدخــال المرتبطة

وتفصيال؛ بلغ عــدد المعامالت المنجزة في مجال إدارة الموارد
ً

البشرية عبر القنوات الرقمية  2,213ألف معاملة رقمية خالل الربع
األول من العام الحالي  ،2020ما يؤكد نجاح مسيرة التحول الرقمي،
حيث إن تبني وتطبيق روبوتات أتمتة العمليات واإلجراءات المتعلقة
بــإدارة الموارد البشرية في الشركة انعكس بشكل إيجابي وفعال،

حيث ترتب عليه تحسين ورفع مستوى األداء واالرتقاء بالخدمات،

وتحقيق أهــداف الشركة االستراتيجية ،إلى جانب تخفيض التكلفة

وعمليات الموارد البشرية.

هائال على مستوى اإلنتاجية وجودتها.
األمر الذي شكل فارقاً
ً
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المطلوبة إلنجاز المهام واإلجــراءات وتنفيذ المعامالت والطلبات،

أعلنــت مواصــات اإلمــارات عــن إبرامهــا  23عقــداً جديــداً ومجــدداً مــع مجموعــة مــن المــدارس الخاصــة فــي إمارتــي دبــي والشــارقة
منــذ بدايــة العــام الجــاري لتســتفيد بموجبهــا تلــك المــدارس مــن خدمــات النقــل المدرســي التــي تقدمهــا الشــركة برصيــد مــن الخبــرة

التــي تتجــاوز ثالثــة عقــود فــي هــذا المجــال.

وأشار عبدالله عبدالرحمن مدير العمليات في دبي والشارقة ،على

تتبع أعلى المعايير واألنظمة والتشريعات التي تصدرها الجهات

الخاصة المتعاقد معها على حد سواء ،وذلك من خالل ضمان تحقيق

الطلبة المنقولين عبر أسطول حافالتها ،ومن هذه اإلجراءات تعقيم

حرص مواصالت اإلمــارات على تحقيق أهدافها وأهداف المدارس
سالمة الطلبة ،وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة ومنتظمة تحظى
برضا المنقولين وذويهم وتحقق سعادتهم ،األمــر الــذي ينعكس
إيجاباً على ترسيخ البيئة التعليمية المناسبة لهم ،مشيراً أن فريق

العمل يواصل جهوده بتوفير متطلبات العقود وفق أعلى معدالت
الجاهزية ،من خــال عقد زي ــارات واجتماعات دوريــة مع المدارس

األخطاء البشرية.

كما كشفت مواصالت اإلمارات عن تطويرها منصة رقمية متخصصة

2021

تقوم الشركة
بتطبيق األنظمة
اإللكترونية
والذكية على
جميع المركبات
ضمن منصة
موحدة تضم
أفضل التقنيات
المتبعة.

ـال من
المعلومات في الــمــوارد البشرية ،وذلــك بشكل دقيق وخـ ٍ

التشغيلية من جهة ،وحسن استثمار الوقت عبر تقليل ساعات العمل

فــي أنظمة أتمتة العمليات الــروبــوتــيــة ( )RPAالخاصة بــإجــراءات

تقديم خدمات النقل المدرسي لـ 23
مدرسة خاصة في دبي والشارقة

 2,213معاملة
رقمية في مجال
الموارد البشرية
تم إنجازها في
الربع األول

المتعاقد معها لالطالع على مستوى وجودة الخدمات المقدمة،
ومناقشة توسيع أوجه التعاون في خدمات النقل المدرسي.

المختصة ،إلى جانب تطبيق حزمة من اإلجراءات التي تكفل سالمة
الحافالت المدرسية ،وضمان التقيد بإجراءات التباعد االجتماعي،
فضال عن توفير معدات الوقاية الشخصية للسائقين والمشرفات
ً
وعمليات الفحص الحراري اليومي لهم.

وتــفــخــر مــواصــات اإلم ـ ــارات بتقديم خــدمــات الــنــقــل للطلبة في

مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة في إمارتي الشارقة ودبي،
العالمية الخاصة ،ومدرسة الشويفات الدولية ،ومدرسة الشارقة

وأوضح عبدالرحمن ،بأنه بموجب العقود الحالية والجديدة المبرمة
حافلة مدرسية و 447سائقاً و 51مشرفة نقل وسالمة لنقل قرابة

االلمانية الدولية ،ومدرسة العلم الخاصة ،ومدرسة الزهور ،ومدرسة

 2,631طالباً وطالبة من وإلــى  23مدرسة من المدارس الخاصة
المتعاقد معها في دبي والشارقة.

مدرسة جرين وود الدولية ،ومدرسة المواكب الخاصة ،والمدرسة
تريم االمريكية الخاصة ،ومدرسة الــدرة الدولية الخاصة ،ومدرسة

االمــارات الوطنية ،ومدرسة األمريكية الحديثة الدولية ،ومدرسة

وأكّ د عبدالرحمن ،أن الشركة تطبق اإلجــراءات االحترازية والوقائية

نيكست جنريشن ،ومدرسة المعارف ،ومدرسة الصادق اإلسالمية

سواء تلك المخصصة للمدارس الحكومية أو المدارس الخاصة ،حيث

الخاصة.

على جميع حافالت أسطول النقل المدرسي بمواصالت اإلمارات،

حافلة مدرسية

السيما مجموعة م ــدارس أبــو خــاطــر التعليمية ،مــدرســة األنــصــار
للتعليم الخاص ،إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي لطلبة

منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه فإن الشركة ستخصص 447

447

اإلنجليزية ،ومدرسة المهارات الحديثة الخاصة ،وغيرها من المدارس

51 447
سائقاً

مشرفة نقل
وسالمة
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70

فنياً متخصصاً

«إيميرتس موتو»..

المزيد من الخدمات
من خالل

54

حارة صيانة

ورشة الشارقة

ورشة دبي

25

100

يمكنها استقبال

يمكنها استقبال

مركبة

مركبة

يومياً يت صيانتها
م
وأشار السيد مروان حنّ ا مدير وحدة المركبات الفارهة بمواصالت
المتعاملين وتعزيز قــدراتــهــا التنافسية فــي ســوق المركبات

«إيميرتس موتو» ،كشف حنّ ا بأن ورشة دبي يمكنها استقبال

الفارهة ال سيما في مجال صيانة المركبات بمختلف أنواعها،
محققة بذلك قفزة نوعية في هــذا المجال بالنظر إلــى نقاط

القوة التي تتمتع بها ،سواء من حيث الموقع االستراتيجي أو
البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها ،ما جعلها تستقطب ثقة
المتعاملين والشركاء ،وتحقق سعادتهم.

ضمن العالمة التجارية «إيميرتس موتو»

إدراج خدمات جديدة في مجال
صيانة المركبات الفارهة
عــززت مواصــات اإلمــارات خدماتهــا المقدمــة للمتعامليــن مــن خــال وحــدة المركبــات الفارهــة
«إيميرتــس موتــو» وذلــك عبــر إدراج خدمــات متكاملــة جديــدة تشــمل مبيعــات المركبــات الفارهــة وقطــع

غيارهــا ،وعقــود الضمــان والصيانــة الممــددة ،واإلصالحــات الميكانيكيــة والكهربائيــة ،وبرامــج الصيانــة
الدوريــة المعتمــدة مصنعيــاً  ،وتقديــم عــروض وباقــات العنايــة والحمايــة المتكاملــة للمركبــات.
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 100مركبة يومياً يتم صيانتها من خالل  54حــارة صيانة ،فيما

تستوعب ورشة الشارقة استقبال  25مركبة يومياً ليتم صيانتها
من خالل  15حارة صيانة ،ويبلغ عدد الطاقم الفني في الوحدة

بفرعيها أكثر من  70فنياً متخصصاً.

وصــرح مدير وحــدة المركبات الفارهة ،بــأن مواصالت اإلمــارات

وأكــد حنّ ا؛ على أن وحــدة المركبات الفارهة بفرعيها في دبي

مرسيدس وبي أم دبليو وبورش وجاغوار ورنج روفر وغيرها من

مرافق الوحدة ،لضمان استمرار تطوير مهارات العاملين وإثراء

الطرازات ،األمر الذي يتيح لمقتني هذه المركبات االستفادة من

الخدمات المتكاملة التي طرحتها الوحدة مؤخراً  ،والتي تبدأ من

بيع المركبات الفارهة ،وقطع غيارها ،وعقود الضمان والصيانة
فضال عن اإلصالحات الميكانيكية والكهربائية وتبديل
الممددة،
ً

اإلط ــارات وقياس الميزان ،وباقات العناية الخاصة بالمركبات،
وبرامج الصيانة الدورية المعتمدة مصنعياً  ،إلى جانب خدمات

إص ــاح الــحــوادث وإص ــاح هياكل الــمــركــبــات ،وط ــاء المركبات
وتلميعها ،بما في ذلــك طبقة حماية الطالء (نانوسيراميك)،
وتقديم عروض باقات العناية والحماية للمركبات ،وخدمة فحص

وإصالح القاعدة (الشاسيه) ،وإصالحات هياكل مركبات األلمنيوم،
من خالل كادر فني مختص في صيانة هذه األنــواع الفاخرة من

حارة صيانة

وع ــن الــطــاقــة االستيعابية لـــورش الــصــيــانــة الفنية الــتــابــعــة لـ

تعمل على تدريب طاقم العمل وتأهيليه بشكل مستمر ورفده

والشارقة ستقدم خدمات صيانة متكاملة للمركبات الفارهة مثل
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انتها
صي

المركبات ،باإلضافة الى العديد من الخدمات التنافسية األخرى.

اإلمـ ــارات ،إلــى الجهود التي تبذلها الشركة لتلبية متطلبات

جاري استحداث
أكاديمية
تدريب نوعية
ضمن مرافق
الوحدة ،لضمان
استمرار تطوير
مهارات العاملين
وإثراء خبراتهم،
ومواءمتها مع
كل جديد في
تقنيات المركبات
الفارهة.

ي
ومياً يتم

من خالل

بأحدث المعارف ،وجاري استحداث أكاديمية تدريب نوعية ضمن
خبراتهم ،ومواءمتها مع كل جديد في تقنيات المركبات الفارهة،
التي تتطور بشكل دائم ومستمر.

وتــقــدم وح ــدة المركبات الــفــارهــة «إيميرتس مــوتــو» خدمات
الصيانة الفنية ضمن المعايير العالمية والمصنعية المعتمدة

للخدمة واألمــان ،ووفق مستوى رفيع من خدمة العمالء ،مع
توفير تسهيالت من قبيل استالم وتوصيل المركبة من وإلى

العميل ،وبــاتــبــاع اإلجـ ــراءات االحــتــرازيــة التي تفرضها الظروف
الراهنة بتفشي فيروس كورونا ،تشمل عمليات التعقيم قبل

استالم المركبة من العميل وبعد انتهاء عمليات الصيانة قبل

تسليمها للعميل ،وذلك لضمان سالمة الموظفين والمتعاملين

تقدم وحدة
المركبات الفارهة
«إيميرتس موتو»
خدمات الصيانة
الفنية ضمن
المعايير العالمية
والمصنعية
المعتمدة للخدمة،
ووفق مستوى
رفيع من خدمة
العمالء.

حد سواء.
على ٍ
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خبرة تمتد لعقود في الفحص الفني..

250,000

9

72

1/3

18

عملية
فحص

محطات
موزعة

موظفاً
وفنياً

تخفيض نقاط
التواصل

شركة
استفادت

سنوياً

في
الدولة

متخصصاً

المباشر مع
الجمهور

من النظام
الجديد

المختصة ،وتشمل فحص وتسجيل وتجديد المركبات ،وخدمة
فحص مركبات نقل األغــذيــة وفــق اشــتــراطــات هيئة أبوظبي

للزراعة والسالمة الغذائية ،وفحص تغيير بيان المركبة ،وفحص
تصدير المركبة إلى خــارج الدولة وهي محملة أو غير محملة،

وفحص تحويل داخــل الــدولــة ،وفحص الشاسي ،مــؤكــداً على
أن جميع نتائج عمليات الفحص يتم إدخالها للنظام اإللكتروني
مباشرة ،وهو ما يمكن الفاحصين من تقليل الزمن المستغرق
ً

عبر تطبيق نظام رقمي لحجز المواعيد وتقديم الوثائق والحصول على النتائج وسداد الرسوم إلكتروني ًا

للفحص لعدم الحاجة إلــى إدخ ــال بيانات المركبات يــدويــاً أو

تقليل نقاط التواصل المباشر مع
الجمهور في مراكز الفحص الفني
كشــفت مواصــات اإلمــارات عــن خفــض نقــاط التواصــل المباشــر مــع الجمهــور لــدى تقديمهــا خدمــات الفحــص الفنــي فــي

مراكزهــا بأبوظبــي ،ثــم تعميمــه علــى بقيــة المراكــز خــال شــهر ديســمبر الماضــي ،عبــر نظــام إلكترونــي رقمــي يســمح بإنجــاز
متطلبــات الفحــص وتوثيقهــا رقميــاً  ،وذلــك بهــدف االرتقــاء فــي الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن مــن ســائقي ومــاك

المركبــات والمعــدات الثقيلــة ووســائل النقــل البــري ،والذيــن يرغبــون فــي إجــراء الفحــص آللياتهــم ألغــراض التســجيل أو

التجديــد أو التحويــل أو التصديــر ،وسيســهم النظــام فــي إنجــاز الخدمــة فــي زمــن قياســي ،إضافــة إلــى تقليــل مخاطــر انتشــار
فايــروس كوفيــد .19

وأفاد السيد عامر الشحي مدير مراكز الفحص الفني بمواصالت

تسهيل عمليات التوثيق والمتابعة واإلحصاء وتحليل النتائج،

وتطبيق أحدث التقنيات الذكية التي تلبي متطلبات الشركاء

يمكن الرجوع إليها في أي وقت.

اإلم ـ ــارات ،أن الــشــركــة تــحــرص على االرتــقــاء بــجــودة خدماتها
والمتعاملين وتحقق سعادتهم ،بما يضمن رفع كفاءة عمليات

الفحص الفني ومخرجاتها ،وتوفير أدوات رقمية تسهم في

10

يناير

2021

وتوفير قاعدة بيانات رقيمة شاملة وموثقة لجميع العمالء
وأشـ ــار الــشــحــي إل ــى الــخــدمــات الــتــي تقدمها مــراكــز الفحص

الفني ،والتي تتم وفق معايير معتمدة من الجهات التشريعية

تسجيل النتائج ورقياً  ،حيث أن جميع البيانات الخاصة بالمركبات

متوفرة في النظام الجديد.

وصرح مدير مراكز الفحص الفني بأنه تم تطبيق خدمة برمجية
مقترنة بجهاز متخصص في الفحص الفني تشبه إلــى حد ما

الهاتف المحمول ،وذلــك على جميع عمليات الفحص الفني

التي تتم للمركبات والمعدات داخل المركز ،والتي يبلغ عددها
قرابة  250,000عملية فحص سنوياً  ،مشيراً إلى أن هذه الخدمة

سيسهم النظام
في إنجاز الخدمة
في زمن قياسي،
إضافة إلى
تقليل مخاطر
انتشار فايروس
كوفيد.19-

تسمح بإنجاز العديد من خطوات الفحص وتوثيقها إلكترونياً.

وأوضح عامر الشحي ،بأن مواصالت اإلمارات ماضية في تطبيق

إدارة عالقاتها مع المتعاملين عبر نظام  ،ICRMوهــو نظام
رقمي يهدف لبرمجة اإلجــراءات التي تسبق وتعقب العمليات
الفنية التي تتم داخل مراكز الفحص ،مثل حجز المواعيد المسبقة

لعملية الــفــحــص ،وتــقــديــم الــوثــائــق والــشــهــادات المطلوبة،
والحصول على نتائج الفحص ،وسداد الرسوم من خالل بطاقات

الفيزا ،كما ويوفر السجل التاريخي لعمليات الفحص التي تمت
للمركبات والــمــعــدات المختلفة مسبقاً  ،وتقديم الشكاوى

والمقترحات ،وغيرها من اإلجراءات التي كانت تتم بشكل يدوي

ومباشر بين الموظفين والمتعاملين.

ويتيح نظام  ICRMبيانات إحصائية وتحليلية ،ويسمح بزيادة كفاءة

الخدمات ،وتقليل الوقت الالزم لتقديمها ،ويخفض نقاط التواصل
المباشر مع الجمهور من ثالثة إلى واحدة فقط والتي تتم لدى
استالم المركبة لعملية الفحص ،وقد استفاد من النظام الجديد
 18شركة من الشركات المتعاقدة مع مواصالت اإلمارات ،ومن
المستهدف تطبيقه على جميع شركات النقليات والشركات التي

تمتلك أساطيل تستفيد من خدمات مراكز الفحص الفني وكذلك
األفــراد ،حيث يمكن لجميع المتعاملين استخدامه واالستفادة

مواصالت اإلمارات
ماضية في تطبيق
إدارة عالقاتها مع
المتعاملين عبر نظام
 ،ICRMوهو نظام
رقمي يهدف لبرمجة
اإلجراءات التي تسبق
وتعقب العمليات
الفنية التي تتم داخل
مراكز الفحص.

من الخدمات الذكية التي تم توفيرها من خالله.
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عقد في دبي والشارقة
ٍ
100

أفـ ــاد الــســيــد طـ ــارق الــصــيــداوي رئــيــس الــمــبــيــعــات بمنطقة دبــي
والــشــارقــة ،بــأن الــتــزام مــواصــات اإلمـ ــارات بتوفير خــدمــات تتميز

بالجودة والكفاءة واالحترافية ،وتطبيق أفضل المعايير والممارسات
المعتمدة واألسعار التنافسية واإلج ــراءات االحترازية للوقاية من

فضال عن االنتشار الجغرافي الواسع والخبرة
فيروس كوفيد ،19
ً

التي اكتسبتها على مدى أكثر من  39عاماً  ،أسهم في استقطاب
نخبة مــن المتعاملين الــجــدد مــن بينهم مجموعة ماجد الفطيم

وكارفور ،إضافة إلى تعزيز ثقة المتعاملين السابقين بالخدمات التي
تقدمها الشركة ،وارتفاع نسبة نمو العقود واإليرادات عاماً بعد عام.

الصيداوي :وصل
إجمالي عدد العقود
التي تديرها الشركة
في دبي والشارقة
عقد ،وقد تم
ٍ
إلى 600
تخصيص نحو 16,000
مركبة متنوعة و8,500
سائق لخدمة  150جهة
ٍ
من القطاعين الحكومي
والخاص.

عقد
ٍ
وصرح الصيداوي إلى أن منطقة دبي والشارقة وقعت 100

ومجدد خالل األرباع الثالثة األولى من العام الماضي ،ليصل
ٍ
جديد
ٍ

عقد ،وقد تم
ٍ
إجمالي عدد العقود التي تديرها المنطقة إلى 600
سائق لخدمة 150
تخصيص نحو  16,000مركبة متنوعة و8,500
ٍ

جهة من القطاعين الحكومي والخاص ،بينهم وزارات وهيئات ودوائر

ومؤسسات اتحادية ومحلية وأكاديمية ومدارس وشركات خاصة.

وأشــار رئيس مبيعات دبــي والــشــارقــة ،بــأن الشركة وبموجب تلك

العقود تعمل على توفير خدمات النقل لهذه الجهات ومنها تأجير
المركبات والحافالت والدراجات النارية والسيارات الكهربائية ،وتأجير
سائقين ،إضــافــة إلــى توفير خــدمــات التوصيل والنقل المبرد نقل

األغذية ،وتوفير خدمة إدارة األساطيل الخاصة بتلك الجهات.

وأكد الصيداوي على أن مواصالت اإلمارات تحرص بشكل متواصل

ولفت الخالدي إلــى النمو المطرد في أعمال الشركة في مجال

توفرها للجهات المتعاقد معها للوقاية من فيروس كوفيد  ،19األمر

عدد العقود السارية في هذا الجانب  12عقداً  ،منها  8عقود جديدة

على تطبيق اإلج ــراءات االحترازية لدى تقديم خدمات النقل التي

تعاقدات جديدة مع نخبة من المتعاملين من بينهم مجموعة ماجد الفطيم وكارفور

160

عقداً جديداً ومجدداً

في دبي والشارقة واإلمارات الشمالية
حتى نهاية الربع الثالث من 2020

الذي تجلّ ى في توسيع خدمات النقل الجماعي والتأجير طويل األمد

من خالل توفير مركبات لمختلف االستخدامات مع توفير السائقين
المؤهلين منها توفير خدمات صف السيارات والنقل المبرد ،وأيضاً

المخصصة لتنفيذ تلك العقود يبلغ  30مركبة ،فيما يبلغ عدد
المتعاملين المستفيدين من خدمات الشركة في مجال نقل العمال

توفير خدمة تأجير الدراجات النارية والمركبات الكهربائية الصغيرة

متعامال.
والموظفين 11
ً

والمناطق الحرة واألندية الرياضية والثقافية ،والمجمعات السكنية

الصعبة التي شهدتها األس ــواق المحلية والعالمية الناجمة عن

للجهات في القطاعين الحكومي والخاص ،وذلك لخدمة المطارات

والفنادق ،وشركات الشحن ،وقطاعات األغذية والمطاعم ،ومراكز

التسوق ،ومستودعات التخزين ،وتجار الجملة والمفرق ،وغيرها.
و 60عقداً بالمنطقة الشمالية

وأكــد الخالدي أن النتائج المحققة جــاءت على الرغم من الظروف

انتشار كــوفــيــد ،19-والــتــي أربــكــت أس ــواق خــدمــات النقل والتأجير
بشكل واسع ،الفتاً إلى أن الخبرات التراكمية واإلمكانات الواسعة

التي تتمتع بها مواصالت اإلمارات قد أسهمت على نحو واضح في

عالوة على رصيد الثقة الذي تحظى به لدى
ً
مواصلة نمو أعمالها،

كما أعلنت مواصالت اإلمارات عن نجاحها في إبرام  15عقداً جديداً ،

عموم المتعاملين والمجتمع ،كما أدت االستجابة السريعة للشركة

اللوجستية التي تقدمها لإلمارات الشمالية ،وذلك منذ بداية العام

واإلجراءات االحترازية على متن مركباتها إلى تعزيز مواقعها الريادية.

وتجديد  45عقداً في إطار مختلف خدمات النقل والتأجير والخدمات

الماضي ولغاية نهاية الربع الثالث منه.

لمتطلبات الــظــروف الراهنة ،وسرعة اتخاذها لجميع االحتياطات

يذكر أن العدد اإلجمالي للمركبات التابعة للمنطقة الشمالية يبلغ

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

وتفصيال ،أوضــح خليفة الــخــالــدي رئيس المبيعات فــي المنطقة
ً

وحتــى نهايــة الربــع الثالــث منــه ،حيــث تمتــد العقــود المبرمــة لفتــرات متفاوتــة تمتــد بيــن  3إلــى  5ســنوات.

الشركة في تلك اإلمارات ،حيث تمكنت خالل ذلك الربع وحده من

تقدم مواصالت اإلمارات باقة متنوعة من
على النحو األمثل ،حيث ّ

الشمالية؛ أن الربع الثالث شهد استمرار النمو والتوسع في أعمال
عالوة على تجديد  14عقداً في مجال خدمات
ً
إبرام عقدين جديدين،
النقل والتأجير والخدمات اللوجستية التي تقدمها.

12

تــم إبــرامــهــا خــال الــعــام الماضي  ،2020مبيناً أن عــدد المركبات

 3,100مركبة متنوعة يعمل عليها نحو ألفي سائق ،وذلك لتلبية

المتعامليــن فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي إمارتــي دبــي والشــارقة واإلمــارات الشــمالية منــذ بدايــة العــام الماضــي 2020

يناير

خدمات النقل التجاري السيما نقل العمال والموظفين ،حيث بلغ

2021

متطلبات العقود القديمة والجديدة ،وتأدية العمليات التشغيلية
خدمات النقل والتأجير في إمــارة الفجيرة ومــدن خورفكان وكلباء

الخالدي :تمكنت
الشركة خالل الربع
الثالث وحده من إبرام
عالوة
ً
عقدين جديدين،
على تجديد  14عقداً
في مجال خدمات النقل
والتأجير والخدمات
اللوجستية التي
تقدمها.

وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة.
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مركز اإلمارات للخدمات الفنية

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية

62

600

مركبة في اليوم
ٍ

700
فني وتقني
ٍّ
ومؤهل
مدربٍ
ٍ

موظفاً إدارياً وفنياً

300
فنية
ٍ
حارة
ٍ

الفني لمركبات األف ــراد وأساطيل المؤسسات والــدوائــر المحلية

واإلصـــاح لنحو  6,885مركبة فــي إم ــارة رأس الخيمة مــن خالل

عالية الــجــودة وفــق أعلى المعايير والتدابير االحــتــرازيــة الخاصة بـ

الخدمات الفنية لشريحة متنوعة من الجهات الحكومية المحلية

وشركات القطاع الخاص ،منوهاً بحرصها على تطبيق معايير الخدمة

«كــوفــيــد »19-أثناء تقديم الخدمات للمتعاملين ،وذلــك بحسب
التعليمات والتوجيهات من الجهات المختصة في الدولة ،بما في
ذلك تعقيم مراكز الصيانة واإلصــاح مرتين بشكل يومي ،وتعقيم

منذ بداية  2020وحتى سبتمبر الماضي

أكثر من  125ألف مركبة تستفيد
من خدمات الصيانة الفنية في
دبي والشارقة واإلمارات الشمالية
كشــفت مواصــات اإلمــارات عــن تقديمهــا خدمــات الصيانــة الفنيــة للمركبــات فــي دبــي والشــارقة

واإلمــارات الشــمالية لـــ 125,500ألــف مركبــة منــذ بدايــة العــام الماضــي وحتــى ســبتمبر منــه ،وذلــك مــن

4

ورش
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متعامال متنوعاً
ً

المركبات قبل وبعد عمليات الصيانة الفنية واإلصالح للمركبة.

وحدة رأس الخيمة للخدمات الفنية والتي تقدم حزمة واسعة من
واالتحادية والمؤسسات والشركات وأفــراد المجتمع في اإلمــارة،

تعاقدية متفاوتة تمتد إلى  5سنوات.
ٍ
لمدد
ٍ
وتدير أكثر من  12عقداً

وتفصيال؛ أوضح عبدالرحمن كداو مدير وحدة رأس الخيمة للخدمات
ً

الفنية في مواصالت اإلمــارات ،أن أعمال الوحدة استعادت زخمها

وأشــار المحيربي إلى أن مواصالت اإلمــارات قامت منذ بداية عام

بالتدريج بعد تجاوزها تداعيات كوفيد 19-التي طالت آثارها السلبية

كل من دبي والشارقة وعجمان
واإلصالح لـ  125,500ألف مركبة في ٍ

النقل والمواصالت وبالتالي الخدمات الفنية ذات الصلة ،مبيناً أن

 2020وحتى نهاية سبتمبر الماضي بتنفيذ عمليات الصيانة الفنية
وأم القيوين ورأس الخيمة من خالل مركز اإلمارات للخدمات الفنية،
موضحاً أن المركز يقدم خدمات فنية تشمل الصيانة الدورية ،وإصالح
المركبات والــحــافــات واآللــيــات ،إص ــاح الــحــوادث ،سحب وقطر

المركبات واآللــيــات ،غسيل وتنظيف المركبات ،بيع قطع الغيار،
ً
إضافة إلى تقديم االستشارات في مجال خدمات الصيانة واإلصالح.

وأكّ د المحيربي أن معدل الطاقة االستيعابية اليومية للمركز بفروعه

مركبة في
ٍ
المختلفة تصل إلى تقديم عمليات الصيانة ألكثر من 600
فني وتقني مدربٍ
اليوم ،وذلك من خالل طاقمه المكون من ٍّ 700

معظم األعمال واألنشطة االقتصادية في العالم السيما قطاع
عــدد المركبات التي استفادت من خدمات الصيانة التي تقدمها
الوحدة خالل الربع الثالث فقط بلغ  1,927وبزيادة نسبتها تناهز

 %82عما كانت عليه في الربع الثاني والــذي شهد ذروة انخفاض
النشاط ،إذ بلغ عدد المركبات التي استفادت من خدمات الصيانة
فيه  1,059مركبة فقط ،فيما كان عددها في الربع األول 2,469

عودة تدريجية سريعة إلى
ً
مركبة ،مؤكداً أن أنشطة الوحدة تشهد

قليال مما كانت
مستويات ما قبل كوفيد ،19-إال أنها ما زالت أقل
ً

عليه في الربع الثالث في عام  ،2019حيث بلغ عدد المركبات التي

فنية ،األمــر الــذي يعكس حرص الشركة على
ٍ
ـارة
ومؤهل ،و 300حـ ٍ
ٍ

استفادت من خدمات الوحدة حينها  2,338مركبة.

وقــال عبيد ربيع المحيربي مدير مركز اإلم ــارات للخدمات الفنية،

مطابقة منشآت إصالح ومراكز خدمة المركبات.

في سوق النقل والمواصالت والخدمات الفنية في الدولة.

صعيد الوحدة تصب في االتجاه الصحيح نحو االستعادة السريعة

واحترافية عالية تدعم ثقة العمالء وتتخطى توقعاتهم خالل زمن

رصيد واسع من الخبرات..

 6,885مركبة تستفيد من الخدمات في رأس الخيمة

خــال مركــز اإلمــارات للخدمــات الفنيــة.

إن مواصالت اإلمــارات تحرص على تقديم خدمات بجودة وكفاءة

قياسي يحقق سعادتهم ،األم ــر ال ــذي مكنها مــن الحصول على
شــهــادة االعتماد والمطابقة وفــقــاً للنظام اإلمــاراتــي لمتطلبات
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وأكّ ــد المحيربي أن مــواصــات اإلم ــارات تمتلك رصــيــداً واســعــاً من

الخبرة المتراكمة واإلمكانيات العالية في مجال خدمات الدعم

تطوير منظومة ومستوى خدماتها الفنية بما يواكب النمو المستمر

وفي هذا اإلطار؛ كشفت مواصالت اإلمارات أنها قامت منذ بداية

العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر الماضي بتقديم خدمات الصيانة

المحيربي« :يبلغ
معدل الطاقة
االستيعابية
اليومية للمركز
بفروعه المختلفة
ألكثر من 600
مركبة في اليوم».
ٍ

وأفاد كداو أن كافة المؤشرات تدل على أن الجهود المبذولة على
ـوة ببقية األنشطة والــخــدمــات التي تقدمها
والتامة للنشاط أس ـ ً
مــواصــات اإلم ــارات في مختلف المناطق ومــراكــز األعــمــال ،حيث

تم تجديد عدد من العقود ومنها تجديد عقد كل من دائرة البلدية

كداو« :تشهد
أنشطة الوحدة
عودة تدريجية
ً
سريعة إلى
مستويات ما قبل
كوفيد.»19-

ودائرة المالية برأس الخيمة.
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أغلبها لالستفسار عن خدمات التعقيم التي توفرها مواصالت اإلمارات

 22ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال مواصالت اإلمارات

«مواصالت اإلمارات» تنقل  100ألف موظف
وعامل يومياً وفق إجراءات احترازية

من مارس  2020ولغاية نوفمبر

بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز االتصال ( )8006006التابع لمواصالت

اإلمــارات نحو  22,000مكالمة هاتفية ،وذلك منذ مارس من العام  2020وحتى

نوفمبر الماضي منه ،وتم خالل المدة نفسها استقبال  2,522بريداً إلكترونياً .
وأفادت مروة جبر رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مواصالت

من عام  2020وحتى نوفمبر الماضي فقط على الرقم المجاني

خصصتها الــشــركــة للتواصل مــع متعامليها مــن أف ــراد وشــركــاء

المكالمات  3ثواني ،كما استقبل المركز خالل المدة نفسها عبر

اإلمـ ــارات ،أن مركز االتــصــال يعد إحــدى القنوات الرئيسية التي

ومجتمع ،وذلــك من خــال فريق عمل مؤهل ومــدرب للتعامل
مع جميع المكالمات واالستفسارات الــواردة على مدار الساعة،
بما ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة وتوجهات مواصالت
اإلمارات وأهدافها االستراتيجية.

 ،8006006وبــلــغــت النسبة المحققة لــســرعــة ال ــرد عــلــى هــذه
ً
منوهة
البريد اإللكتروني  info@et.aeنحو  2,522بريداً إلكترونياً ،

إلى وجود ارتفاع تدريجي في عدد المكالمات الواردة للمركز خالل
شهري سبتمبر وأكتوبر مــن عــام  2020مقارنة بشهري مــارس

وأبريل من العام نفسه ،وذلــك بسبب عــودة العمل في معظم

وأكدت جبر على أن المركز عمل على الرد على جميع المكالمات

القطاعات ،وانتعاش خدمات النقل والمواصالت من جديد بعد

االستفسارات بنسبة  %100وخالل الوقت المحدد ،ويأتي ذلك

وأش ــارت جبر ،إلــى أن أبــرز االستفسارات التي وردت لمواصالت

الــــواردة والــتــعــامــل مــع مختلف الــمــاحــظــات والـــرد على جميع

في إطار جهود مواصالت اإلمارات إلسعاد متعامليها ،من خالل

تلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتسجيل مالحظاتهم

عبر خدمة مركز االتصال والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع
اإلدارات المعنية في الشركة.

وأوضحت رئيس قسم إسعاد المتعاملين ،أن مركز االتصال تلقى
نحو  22ألف مكالمة منذ بدء جائحة كورونا والممتدة من مارس
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عمل المركز على الرد
على جميع المكالمات
الواردة والتعامل مع
مختلف المالحظات
والرد على جميع
االستفسارات بنسبة
 %100وخالل الوقت
المحدد.

قرار رفع الحظر.

اإلمارات عبر مركز االتصال خالل فترة جائحة كورونا ،ومع العودة

التدريجية للعمل وإعــادة تقديم الخدمات؛ كانت لالستفسار عن

اإلجـــراءات االحــتــرازيــة المطبقة ،وخــدمــات التعقيم التي توفرها
مواصالت اإلمارات ،وخدمات المساعدة على الطريق ،والمزادات
التي يتم طرحها من خالل مركز الوطنية للمزادات التابع للشركة،
واستفسارات أخرى مرتبطة بالموارد البشرية.

أفــاد المهنــدس عثمــان علــي بــو حســين مديــر عمليــات النقــل التجــاري لمنطقــة دبــي والشــارقة ،فــي
مؤسســة مواصــات اإلمــارات ،فــي تصريــح لـ«البيــان» بــأن المؤسســة تنقــل مــا يزيــد علــى  100ألــف
موظــف وعامــل بشــكل يومــي مــن أماكــن ســكنهم إلــى مقــار عملهــم وبالعكــس فــي مختلــف مناطــق

الدولــة ،وذلــك وفــق اإلجــراءات االحترازيــة التــي تســاهم فــي الحــد مــن انتشــار كوفيــد .19
وأوضح بو حسين أن مواصالت اإلمارات توفر منظومة متكاملة من

مع نحو  60جهة لتقديم خدمات نقل الموظفين والعمال الذين يزيد

أعلى معايير األمن والسالمة ،والتي تضمن تقديم نقل آمن ومستدام

أيام األسبوع ،وذلك عبر  2000حافلةُ ،خصص لها نحو  2500سائق،

الخدمات النوعية في مجال النقل والتأجير لشركائها ومتعامليها وفق

عبر أسطول مركباتها ،وقد وضعت السالمة على قمة هرم أولوياتها
وعدتها الركيزة األساسية الستدامة منظومة خدماتها ،ما ساهم في
ّ

لوحظ وجود ارتفاع
تدريجي في عدد
المكالمات الواردة
للمركز خالل شهري
سبتمبر وأكتوبر من
ً
مقارنة
عام 2020
بشهري مارس وأبريل
من العام نفسه.

نجاحها وتوسع أنشطتها محلياً  ،ونمو حجم عقودها مع نخبة متميزة
من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

عددهم على  100ألف موظف وعامل على مدار الساعة وطوال

مشيراً إلى أن بعض الحافالت ووفق رغبة الجهات المتعاقد معها
مــزودة أحدث األنظمة التكنولوجية مثل الكاميرات وأجهزة التتبع

وغيرها من األنظمة المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية في
الجودة والكفاءة والسالمة.

وأكــد بو حسين الجهود التي تبذلها مــواصــات اإلم ــارات لتحقيق

وعن اإلج ــراءات االحترازية المطبقة في الحافالت لضمان سالمة

االحترازية واتباعها أحــدث المعايير واألنظمة العالمية المعتمدة،

راكب بفيروس كوفيد  ،19يتم التواصل مع الجهات المختصة بهذا

سالمة وسعادة المتعاملين عبر مجموعة من اإلجــراءات والبرامج
وتــوفــيــر بــاقــة مــن الــخــدمــات ذات ال ــج ــودة الــعــالــيــة والــتــي تلبي

متطلباتهم وتساهم في تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسات
المتعاقد معها.

وأوضح مدير عمليات النقل التجاري عن تعاقد منطقة دبي والشارقة

التعاقد مع نحو 60
جهة لتقديم خدمات
نقل الموظفين
والعمال في منطقة
دبي والشارقة.

العمال المنقولين أضــاف ،في حالة وجــود إصابة مؤكدة لدى أي
الشأن ،وإيقاف استخدام الحافلة وتعقيمها بالكامل بالتنسيق مع
إدارة السالمة في الشركة ،وإجــراء فحص فــوري للسائق وبقاؤه

في الحجر مدة  14يوماً  ،حفاظاً على سالمته وسالمة المنقولين

اآلخرين.

المصدر:
المصدر :جريدة البيان – في عددها
الصادر بتاريخ 22 :أكتوبر ( 2020دبي،
رحاب حالوة).
https://www.albayan.ae/
-and-uae/news-the-across
1.3993198-22-10-reports/2020

17

تصريح الرئيس التنفيذي

ذكرى االتحاد التاسعة واألربعين..
مآثر خالدة ودروس للمستقبل
رغم توالي األعوام وتعدد منجزات الدول والشعوب في العالم ،يبقى اتحاد دولة اإلمارات العربية

المتحدة لحظة تاريخية فارقة بكافة المقاييس ،كونها تجربة وحدوية فريدة كتب الله أن يقيض لها
إرادات مخلصة ذات عزم وصــدق ،وأن تترجم رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وشعب هذه الدولة

المباركة إلى مآثر ومكتسبات ونجاحات ال حدود له ،رغم التحديات والصعوبات التي واجهها الرعيل

األول من اآلباء المؤسسين وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مجاال خصباً نستخلص منه الــدروس والعبر لمعرفة
إن هذه التجربة الميمونة الفذة كانت وما تزال
ً

وتقييم الحاضر ،ونستلهم الخطط الواعدة الستشراف المستقبل بل وصنعه .إننا نرى اليوم بكل
جالء ثمرة هذا الجهد والعطاء الذي قدمه حكام وطننا الغالي وأبناؤه الكرام على مدى ما يقرب

 5عقود ،ما انعكس باإليجاب في تقدم ورفعة ومكانة وعزة دولة اإلمارات وتربعها صدارة العديد
من المؤشرات العالمية على صعيد التنمية واالقتصاد والتعليم واألعمال ،ناهيك عن الحياة الكريمة
واألمن واالستقرار الذي ينعم به كل مواطن ومقيم وزائر لهذه األرض الطيبة.

نبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله -رئيس الدولة ،وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم -رعاه الله -نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،ولولي عهده
األمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،وإخوانهم حكام اإلمارات ،داعين المولى عز وجل أن

يمكننا جميعاً للمضي قدماً في خدمة وطننا وتعزيز وحدتنا والسير إلى األمام بكل ثقة ومستقبل وتالحم.
باقون على العهد والوفاء

إن أغلى ما يملكه اإلنسان هو روحه ونفسه ،وإن تضحيات شهداءنا البواسل ستظل باقية في القلوب

وحاضرة في سجالت الخلود .واحتفاؤنا بيوم الشهيد في الثالثين من نوفمبر من كل عام يمثل محطة
من محطات استذكار عطاء كل من قدم حياته ودمه من أجل وطنه والــذود عنه .وهو أيضاً تثمين
الهتمام دولتنا برد الجميل للشهداء األبــرار والوفاء لهم عبر دعم أسر الشهداء وذويهم ،واالعتزاز
ببسالتهم وصمودهم.

لقد سطر الشهداء نماذج حية وصادقة ومشرفة للجيل الحالي والقادم من أبناء الوطن ،وغرسوا
معاني التضحية وقيم الشجاعة وخصائص اإليثار في نفوسهم وأرواحهم ،وبال شك فإن كل فرد في
المجتمع اإلماراتي مطالب دوماً بترجمة هذه المعاني على أرض الواقع في كل مضمار وميدان عبر
العمل الجاد والعطاء الخالق ،مؤكدين أنهم باقون على العهد والوفاء ،لتبقى راية اإلمارات خفاقة
ومكانتها مرموقة ومنجزاتها مستمرة.
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فضال عن بعض الجوانب الشخصية ،فإلى التفاصيل..
عاماً ،
ً

مشرف عمليات النقل والتأجير بمحطة القوز بدبي

انتســب فــي مقتبــل شــبابه لمواصــات اإلمــارات ،وأمضــى فيهــا نحــو  17عامــاً حتــى اآلن،
متنقــا بيــن مواقــع العمــل فــي دبــي
ولــم يعمــل بغيرهــا أبــداً  ،وقــد أمضــى ســنواته فيهــا
ً
ـوال إلــى «مشــرف
والشــارقة ،حيــث بــدأ مســيرته بوظيفــة «منســق عمليــات» وتــدرج فيهــا وصـ ً

عمليــات النقــل والتأجيــر» ،وهــا نحــن نلتقيــه اليــوم ومــا زال يحمــل فــي جعبتــه الكثيــر مــن
الهمــة والنشــاط ..والطمــوح..

مسيرته المهنية مع مواصالت اإلمــارات التي ناهزت اآلن 17

أنا يوسف ماجد الغمالسي ،أبلغ من العمر

عمليات النقل والتأجير بمحطة القوز بدبي ،ليحدثنا عن تفاصيل

يوسف ماجد الغمالسي
«بيئة مواصالت اإلمارات تنبض
باإليجابية والتحفيز»

نستضيف فــي هــذا الــعــدد يوسف ماجد الغمالسي مشرف

نبذة شخصية..

حبذا لو تقدم لنا نبذة عن مسيرتك المهنية السابقة
بدأت مسيرة العمل بوظيفة منسق عمليات بمحطة القرائن

األسماك بالقارب في عرض البحر.

التابعة لفرع الشارقة ،وذلك لمدة  7سنوات ،ثم تدرجت إلى

وظيفة منسق اإلحصاء والمتابعة بفرع الشارقة ولمدة سنتين،
ومــن ثــم إلــى وظيفة مــديــر محطة حيث أمضيت  8ســنــوات،

وأطمح إلى شغل وظيفة مدير عمليات النقل والتأجير بعد خبرة
 17سنة.

متى كان انتسابك لمواصالت اإلمــارات ،وكيف كان
تــطــورك فــي السلم الوظيفي ومــا الــمــواقــع التي

وصوال إلى موقعك الحالي؟
عملت بها
ً

انتسب لمواصالت اإلمارات بتاريخ  ،2003/8/26أي منذ نحو 17

20

يناير

2021

ولدي أربعة أبناء.

أحرص في أوقات فراغي على قضاء األوقات

النضمامك للمؤسسة.

عدد العقود التي
نتولى في المحطة
تنفيذها  9عقود ،أما
أسطول المركبات
التابع للمحطة فيبلغ
عدده  520مركبة
متنوعة.

 37سنة ،نشأت في إمــارة عجمان ،متزوج

مع األسرة واألبناء ،كما أهوى ممارسة صيد

عاماً  ،ومنذ ذلك الحين عملت بفرعي الشارقة ودبي ،وتطورت
مــع مــرور الــســنــوات ،واكتسبت الكثير مــن الخبرات المتنوعة
السيما الخبرات الميدانية ،كما أتيحت لي الفرصة أثناء ذلك

وافر من الدورات التدريبية في مجاالت متنوعة.
عدد
ٍ
لحضور
ٍ

أبرز نقاط القوة في
مواصالت اإلمارات
هي الخبرة الطويلة
المتراكمة والممتدة
على مدى يناهز 40
عاماً اآلن.

ح ــب ــذا ل ــو ت ــق ــدم لــنــا لــمــحــة ع ــن عــمــلــكــم اآلن في

الــمــؤســســة ،مــن حيث طبيعة الــمــهــام والــخــدمــات
المقدمة للمتعاملين
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في الوقت الحالي ومع تداعيات كورونا؛ ما السبيل
برأيكم لتجاوز التحديات؟

ً
إضافة إلى
عال جداً ،
عبر االلتزام بالتدابير االحترازية على مستوى ٍ

التوعية المستمرة من خالل جميع قنوات التواصل مع الموظفين
حد سواء ،والعمل المتواصل لتطوير الحلول التي
والجمهور على ٍ
تناسب احتياجات المتعاملين وتلبي تطلعاتهم المستقبلية.

كيف ترى بيئة العمل السائدة في المؤسسة؟

أرى أن بيئة العمل السائدة في مواصالت اإلمــارات هي بيئة
تمكن الموظفين ،تــســودهــا الــعــاقــات االجتماعية األســريــة
الدافئة وتنبض بالطاقة اإليجابية والتحفيز ،ويتطلع المسؤولون

عنها للمستقبل ويعملون على تبني األفضل دائماً.

ما أهم الجوائز والتكريمات التي حصلتم عليها سابقاً
سواء من المؤسسة أو خارجها؟

حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات أثناء مسيرتي أهمها جوائز:
•فعاليات المواصالت المدرسية واإلسهام في إنجاح العام
الدراسي .2017/2016

•برنامج تقدير جهود الموظفين الشهري (أحسنت) ،وذلك بعد

مجلس الوزراء للتميز.

•لقب الموظف المثالي للعام الدراسي .2015 / 2014

مستويات السعادة في بيئة العمل بين المتعاملين.

تحقيق متطلبات العمل واستيفاء شروط البرنامج.

•لقب الموظف المثالي على مستوى مواصالت اإلمارات من
يوليو إلى ديسمبر .2006

•لقب الموظف المثالي لإلخالص في العمل ،في فبراير .2012

عملي الحالي «مشرف عمليات النقل والتأجير» بمحطة القوز،

•لقب الموظف المثالي لإلخالص في العمل ،في مارس .2010

أمــا الخدمات المقدمة في المحطة فتنحصر في نقل طلبة

•لقب الموظف المثالي لإلخالص في العمل ،في مايو .2008

ً
إضافة إلى خدمات النقل والتأجير
المدارس الحكومية والخاصة،

المقدمة للوزارات االتحادية واإلدارات في الحكومة المحلية،

ما عدد العقود وعدد المتعاملين الذين تتولون تقديم

9

خدمات المؤسسة لهم؟ ومــا عــدد المركبات التي

تتضمنها تلك العقود وما الموظفين ضمن إدارتكم؟

أســطــول المركبات التابع للمحطة فيبلغ عــدده  520مركبة
متنوعة ،ويعمل فــي المحطة  620ســائــقــاً  ،إضــافـ ًـة إلــى 10

منسقي عمليات للمحطة.

الفريق ،وتعاون الجميع ،وسياسة الباب المفتوح التي تطبقها
القيادة العليا للشكة والتي تسهم في توفير الحلول السريعة

كيف أفادتكم خبراتكم المهنية السابقة في تلبية
ليس لدي خبرات مهنية سابقة لعملي في مواصالت اإلمارات،

لعل أبرز نقاط القوة في مواصالت اإلمارات هي الخبرة الطويلة

في أكثر من موقع األمر الذي أسهم في إغناء خبراتي وتزويدي

مكن الشركة من توسيع أعمالها وخدماتها لتتسم بالشمول

غير إن التجربة فيها كانت ثرية ومتنوعة ،حيث أتيح لي العمل
ـاوة على مــهــارات العمل بــروح
ً
بــمــهــارات مهنية متنوعة ،ع ـ
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عقود

لشتى متطلبات العمل دائماً.

ما أبرز عناصر القوة التي تمتلكها المؤسسة والتي

احتياجات المؤسسة؟

•تحقيق مستهدفات الربع الثاني من عام  2017في بلوغ أعلى

حــبــذا لــو تــقــدم فــي بضع كلمات رســالــة لموظفي

المؤسسة نختتم بها هذا الحوار..

رسالتي لزمالئي موظفي مواصالت اإلمــارات أختصرها في عبارة

واحدة هي« :شكراً لكم دائماً على التعاون واإليجابية في العمل».

محطة القوز في أرقام..

وذلك في منطقة بر دبي.

عــدد العقود التي نتولى في المحطة تنفيذها  9عقود ،أما

•جــائــزة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي  -فئة وســام

تدعم قدراتها التنافسية في مجال النقل والتأجير؟

المتراكمة والممتدة على مدى يناهز  40عاماً اآلن ،األمر الذي

ليس لدي خبرات
مهنية سابقة لعملي
في مواصالت
اإلمارات ،غير إن
التجربة فيها كانت
ثرية ومتنوعة.

520
مركبة متنوعة

620
سائقاً

10
منسقي عمليات

أرى أن بيئة العمل
السائدة في
مواصالت اإلمارات
هي بيئة تمكن
الموظفين ،تسودها
العالقات االجتماعية
األسرية الدافئة
وتنبض بالطاقة
اإليجابية التحفيزية.

رسالتي لزمالئي
موظفي مواصالت
اإلمارات أختصرها
في عبارة واحدة
هي« :شكراً لكم
دائماً على التعاون
واإليجابية في
العمل».

والتنوع في العديد من مجاالت العمل المترابطة..
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ٕانجازات ونجاحات

في إطار الجهود المبذولة لالرتقاء بجودة الخدمات والعمليات واألنظمة

مواصالت اإلمارات تجدد  6شهادات «آيزو»
في نظام اإلدارة المتكامل
جــددت مواصــات اإلمــارات  6مــن شــهادات اآليــزو ضمــن نظــام اإلدارة المتكامــل لديهــا،

وذلــك عقــب اكتمــال إجــراءات عمليــات التدقيــق الخارجــي مــن قبــل شــركة لويــدز ريجســتر –
الجهــة المانحــة لشــهادات اآليــزو -علــى عــدد مــن إدارات الشــركة.

وأفاد خالد شكر مدير إدارة البيئة والسالمة والصحة المهنية

تعزيز جودة وكفاءة خدماتها ،مشيراً إلى أن الشهادات الست

يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي تبذلها في مواصلة االرتقاء

المتعاملين ( ،)ISO 10002ونــظــام إدارة رضــا العمالء (ISO

بمواصالت اإلم ــارات ،بــأن تجديد الشركة لست شهادات آيزو
بمستوى وجـــودة وكــفــاءة الــخــدمــات والعمليات واألنظمة

اإلدارية والتشغيلية المعمول بها.

المجددة تضمنت التدقيق على مواصفات نظام إدارة شكاوى

 ،)10001ونظام إدارة المراقبة والقياس على رضا المتعاملين
( ،)ISO 10004ونظام إدارة التدريب ( ،)ISO 15001ونظام إدارة

وأكّ ــد شكر أن تجديد شــهــادات اآلي ــزو يعكس بــوضــوح مدى

المخاطر ( ،)ISO 31000ونظام إدارة المشاريع (.)ISO 21500

الجودة ،وقدرتها على توفير خدمات ذات مستوى عالي تلبي

العالمية لـ 6أنظمة إدارية من شأنه تعزيز رصيد الثقة والمكانة

التزام مواصالت اإلمــارات بتطبيق المعايير العالمية في إدارة

متطلبات وتوقعات متعامليها وتحقق سعادتهم ،مؤكداً أن
نظام اإلدارة المتكامل يعد أحد المعايير األساسية للمواصفات

القياسية الدولية ،ومــن الواجب التأكد من كفاءته وفاعليته
بشكل مستمر ومدروس بما يتماشى مع توجهات الشركة في
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وأشــار شكر إلى أن تجديد الشهادات وتأكيد تطبيق المعايير

التنافسية للشركة ،وترسيخ السمعة اإليجابية التي تتمتع بها
على مختلف األصعدة ،منوهاً بأنه سيتم استكمال التدقيق

على مواصفات أخرى خالل الشهر المقبل.

تجديد شهادات
اآليزو يعكس
بوضوح مدى التزام
مواصالت اإلمارات
بتطبيق المعايير
العالمية في إدارة
الجودة.

رواد التميز

نستضيف فــي هــذا الــعــدد منى عــزيــز المهيري ،رئــيــس قسم

المشتريات العامة بمواصالت اإلمــارات؛ لتحدثنا عن مسيرتها

منى عزيز المهيري
رئيس قسم المشتريات العامة

االستجابة بحكم تلك المهام لجائحة «كوفيد ،»19-مع اإلضاءة

على بعض جوانب الحياة الشخصية السيما االهتمامات التي

تستأثر بأوقات فراغها فإلى التفاصيل..

حــبــذا لــو تقدمين لــنــا نــبــذة عــن مسيرتك المهنية

لــم تــكــن ل ــدي خــبــرة مهنية واســعــة قــبــل انــضــمــامــي ألســرة

ـاال حيــاً لمــا تتيحــه مواصــات اإلمــارات مــن فــرص الترقــي والتطــور الوظيفــي
شــكلت تجربتهــا مثـ ً

مسيرتي المهنية بالعمل لمدة  6أشهر في بنك المشرق في

لتتبــوأ موقــع «رئيــس قســم المشــتريات العامــة» وذلــك بعــد أن تمكنت مــن إثبات جدارتهــا المهنية

لهــذا الموقــع وكذلــك بفضــل اجتهادهــا الدراســي الــذي تجلــى فــي نيلهــا شــهادات أكاديميــة
وتخصصيــة متعــددة أثنــاء عملهــا فــي الشــركة منهــا الدبلــوم العالــي فــي التجــارة اإللكترونيــة مــن

كليــة التقنيــة العليــا بدبــي..

28

على تفاصيل المهام التي تتوالها في إدارة المشتريات ،وكيفية

«تجمعنا بالموردين عالقات وطيدة قائمة على النزاهة
والثقة والشفافية»
خــال المســيرة المهنيــة لــكل موظفيهــا؛ حيــث ارتقــت خــال ســنوات قليلــة مــن مســاعدة إداريــة
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عالوة
ً
مع الشركة والتطورات المهنية الالفتة التي شهدتها،

2021

السابقة النضمامك لــمــواصــات اإلمــــارات إن كان
هناك خبرات مهنية سابقة.

مواصالت اإلمارات ولكن كانت لي تجربة مهنية قصيرة ،إذ بدأت
قسم الصرافة.

انتسابك لمواصالت اإلمــارات ،وكيف كان
ِ
متى كان
ـورك فــي السلم الوظيفي ومــا الــمــواقــع التي
تــطـ ِ

ـوال إلــى موقعك الحالي كـــ «رئيس
ِ
عملت بها وص ـ ً
قسم المشتريات العامة»؟

مضى على انتسابي لمواصالت اإلمــارات  16عاماً  ،وكان ذلك
تحديداً سنة  ،2004حيث كانت بداية مسيرتي المهنية فيها

بوظيفة مساعد إداري في قسم نظم المعلومات ،وفي عام

 2008تمكنت من نيل شهادة الدبلوم العالي من كلية التقنية
العليا بدبي ،ثم تمت ترقيتي في عام  2010إلى إداري مشتريات

في إدارة الشؤون اإلدارية سابقاً  ،وسرعان ما تمت ترقيتي بعد

ذلك إلى وظيفة رئيس قسم المشتريات العامة ،وكــان ذلك

تحديداً في عام  2011وما زلت أشغل هذا الموقع حتى اآلن.

مــن مــســاعــدة إداريـــــة إل ــى رئــيــس قــســم ،هــل كنتم

تتوقعون هذا االرتقاء؟ وما طموحكم في المستقبل؟
لم أتوقع الترقية إلى رئيس قسم المشتريات ،حيث تم نقلي من
وظيفة مساعد إداري إلى إداري مشتريات خالل فترة قصيرة ،أما

طموحي المستقبلي فيتجلى في الحصول على شهادة متقدمة

جرى تحجيم
اآلثار السلبية لـ
«كوفيد»19-
إلى الحد األدنى
ما أمكن عبر
اتخاذ سلسلة
من الخطوات
واإلجراءات
العاجلة منذ بداية
الجائحة والتي
طالت مختلف
مجاالت ومواقع
العمل في
الشركة.

مختصة في مجال المشتريات وتقديم استشارات للمجتمع.
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نبذة شخصية..
أنــا منى عــزيــر المهيري ،رئــيــس قسم المشتريات العامة
بمواصالت اإلمارات ،نشأت في إمارة دبي ،متزوجة ولدي 4

أطفال ،أما ناحية التحصيل األكاديمي فأحمل شهادة دبلوم
عالي في التجارة اإللكترونية.

وقــد تمكنت مــن الحصول على شــهــادات متعددة منها
ً
إضافة إلى
شهادة رئيس مدقق دولي لنظام إدارة الجودة،

شهادة برنامج قيادات المستقبل ،كما أتممت مؤخراً برنامج
القيادات.

في أوقات فراغي أهوى المشاركة في خدمة المجتمع من
قبيل اإلسهام في الحمالت التطوعية والبرامج الخدمية.

حبذا لو تقدمين لنا لمحة عن عملك اآلن في الشركة،
من حيث طبيعة المهام ال سيما المهام مع الموردين

متخصصة ،لتطوير قدراته في مجال عمله.

والمهني – الموظف النجم الصاعد ،ثم الخريج المثالي.

.هل من أدوار أو جهود تقوم بها مواصالت اإلمارات

ـدة لقاء إنجاز
ـاوة على الحصول على شــهــادات تقديرية عـ ً
ً
عـ

كما تسود بيئة العمل في الشركة ثقافة األبــواب المفتوحة

لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى مورديها؟

يتضمن عملي عــدداً من المهام الحيوية ولعل أهمها ضمان

التعاون المستمر معهم.

يتم منح الموظف الفرصة المناسبة إلبــداء رأيــه عبر عــدد من

المساهمة في حمالتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية ،وهي

المحددة وضمن الوقت المناسب وحسب اإلجراءات المطبقة

اإلمــارات مثل فعاليات اليوم الوطني وسواها والتي كثيراً ما

والخدمات المقدمة لهم..

توفير الخدمات والمواد المطلوبة للشركة وذلك بالمواصفات
بمواصالت اإلمارات.

ولتحقيق ذلك الهدف األساسي نحرص في القسم على بناء
عالقة استراتيجية تربطنا مع الموردين ،وتتيح لنا أفضلية نيل

الخدمات والــمــواد بما يلبي االحتياجات التشغيلية للشركة،

ويمكّ نها بالتالي من تقديم خدماتها بالشكل األمثل للمتعاملين.

قمت بها (أو
ِ
هل من مشاريع أو تطويرات نوعية

شاركت بها) أثناء عملك في مواصالت اإلمارات؟

أهــل
نــعــم؛ حــيــث قــمــت بــالــمــشــاركــة فــي إعـ ــداد الــمــلــف ال ــذي ّ
مواصالت االمارات للحصول على عالمة غرفة دبي للمسؤولية

االجتماعية كأول جهة حكومية.

متطلبات العمل .وشــهــادة «شــكــراً » مــن إدارات أخ ــرى على

كما أقوم باستمرار بالمشاركة بالنشاطات القائمة بمواصالت
يتم فيها تكريم المشاركين السيما المتميزين منهم.

للبيئة إثــر المشاركة معهم في عــدة حمالت مختصة بالبيئة،
ً
إضافة إلى تكريمي من قبل مركز دبي للتوحد وذلك الجتهادي

في توفير بعض الخدمات للمركز.

كــيــف تــريــن بــيــئــة الــعــمــل الــســائــدة فــي مــواصــات

اإلمارات من حيث طبيعة العالقات المهنية السائدة
واإليــجــابــيــة وتمكين الموظفين ودع ــم مسيرتهم

أول تكريم لي مما اعطاني الدافع في رفع المستوى التعليمي

الموظف على تطوير مهاراته من خالل إدراجــه بــدورات تدريبة
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بيئة العمل في مواصالت االمــارات هي بيئة تمكين ،إذ تحث

القنوات ،ويهتم المسؤولون والمدراء في تشجيع الموظفين
وتــمــكــيــنــهــم م ــن مــتــطــلــبــات أعــمــالــهــم ،ويــنــصــتــون بــاهــتــمــام

لمقترحاتهم ،ويــقــدمــون لهم الــعــون المناسب للتغلب على

الصعوبات التي تواجههم في مجال العمل.

بحكم موقعك المهني؛ كيف تصفين عالقة مواصالت

مواصالت اإلمارات)؟

نعم؛ فقد تم تكريمي من قبل مؤسسة مجموعة االمــارات

ما أهم الجوائز والتكريمات التي حصلتم عليها خالل

2021

أطمح إلى الحصول
على شهادة متقدمة
مختصة في مجال
المشتريات وتقديم
استشارات للمجتمع.

ـت أي جــوائــز أو تكريمات خارجية (مــن خــارج
هــل نــلـ ِ

المهنية؟

عملكم في مواصالت اإلمارات ،وما أثرها عليكم؟

والصالت المهنية المتينة بين مختلف المستويات اإلداريــة ،إذ

نحرص على بناء عالقة
استراتيجية تربطنا مع
الموردين وتتيح لنا
أفضلية نيل الخدمات
والمواد بما يلبي
االحتياجات التشغيلية
للشركة ،ويمكّ نها
بالتالي من تقديم
خدماتها بالشكل
األمثل للمتعاملين.

اإلمارات مع مورديها؟

بحث الموردين على
ّ
بالتأكيد؛ حيث تقوم مواصالت االمــارات
تعتبر أن تعزيز ذلــك الجانب يقع ضمن قيم الشراكة البناءة

والمسؤولة القائمة بينها وبين ومورديها ،حيث ضمنته في

«ميثاق األخالقيات والسلوك لموردي مواصالت اإلمــارات»
الذي سبق لها أن أصدرته في عام  ،2014وكذلك في «دليل
الموردين» الصادر في عام .2015

فــي الــوقــت الحالي ومــع تداعيات كــورونــا؛ هــل من

تجمع مواصالت االم ــارات بمورديها عالقات متميزة وطيدة

تــحــديــات أو عــوائــق واجــهــتــهــا الــشــركــة فــي تأمين

والفائدة المادية والمعنوية للطرفين ،وتسهل عليهما بلوغ

لقد أثرت تداعيات كوفيد 19-على جميع الشركات الكبيرة منها

قائمة على النزاهة والعدالة والثقة والشفافية ،وتعود بالنفع
أهدافهما االستراتيجية ،وكثيراً ما تجاوزت تلك العالقة المصالح

المهنية المباشرة إلى مجاالت أوسع من التعاون االستراتيجي

والمجتمعي ،إذ طالما كــان ال ــم ــوردون مستعدون لتقديم
الدعم المناسب من خالل توفير خدمات استشارية أو تقديم

المساهمات البناءة في فعاليات الشركة بحكم تلك العالقة
االستراتيجية الدائمة والمستمرة معهم ،والثقة المتبادلة بين
الطرفين.

مشترياتها وضمان سير عملياتها التشغيلية؟

استثناء
حد سواء ،ولم تكن مواصالت االمارات
والصغيرة على ٍّ
ً
من ذلك ،ولكن جرى تحجيم اآلثار السلبية للجائحة إلى عند الحد
األدنــى ما أمكن عبر اتخاذ سلسلة من الخطوات واإلج ــراءات

العاجلة منذ بداية الجائحة والتي طالت مختلف مجاالت ومواقع

العمل في الشركة ،ففي مجال عملي تم تأمين المشتريات
وال سيما تلك الضرورية الستمرار العمليات التشغيلية ،ولم

تسود بيئة العمل في
الشركة ثقافة األبواب
المفتوحة والصالت
المهنية المتينة بين
مختلف المستويات
اإلدارية.

أوصي الزمالء الكرام
بالسعي الجاد
والحثيث من أجل
تحقيق الطموح،
وعدم االستسالم
أمام التحديات التي
قد تواجه المرء أثناء
سعيه.

يكن ذلك باألمر السهل بالنظر إلى األسطول الكبير والمتنوع

31

رواد التميز

ـاوة على
ً
لـــدى م ــواص ــات اإلمــــــارات ع ـ ـ
تنوع خدماتها ،وتم بعد ذلك تقليل نسبة

المشتريات الجديدة تبعاً للتباطؤ الــذي

أص ــاب عــالــم األعــمــال بصفة عــامــة ،وقد
تم ذلك بالتنسيق والدعم المشترك من
الموردين والعمالء والموظفين بالشركة.

ختاماً ؛ حبذا لــو تقدمين فــي بضع

كــلــمــات رســالــة لــلــزمــاء موظفي
مواصالت اإلمــارات نختتم بها هذا
الحوار..

أوصــــي ال ــزم ــاء ال ــك ــرام بــالــســعــي الــجــاد
والحثيث من أجل تحقيق الطموح ،وعدم

االستسالم أمام التحديات التي قد تواجه

الــمــرء أثــنــاء ســعــيــه ،وهــنــا أستحضر قــول
الشاعر الكبير أحمد شوقي:

ومــا نـيل الـمـطـالب بالتمني *** ولـكـن
تــؤخـذ الـدنـيا غالبـا
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آفاق

خططها ما زالت سرية

آبل تتجه نحو إنتاج السيارات باستخدام
بطاريات الجيل القادم في العام 2024
جــزءا
وجهــت شــركة آبــل
ً
مــن جهودهــا نحــو تقنيــات

القيــادة الذاتيــة عازمــة
علــى إنتــاج مركبــة للــركاب
بحلــول العام  ،2024وهي

تســعى إلــى تطويرهــا
بمواصفــات فريــدة لتضــم

تقنيــة بطاريــات مبتكــرة
مــن تصميمهــا ،وفــق مــا

نشــرته وكالــة رويتــرز.

الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة مــن الحصول على رؤي ــة ثالثية األبــعــاد

التعليق على الموضوع.

وفقا لتصريحات
ً
قد تضم سيارة آبل حساسات عدة لتحديد المدى،

تحديا أمام آبل ،ألنها جديدة في سوق
مجزية ،وقد يشكل ذلك
ً

آيــفــون  12ب ــرو الــجــديــدة وأجــهــزة آيــبــاد ب ــرو لــهــذا الــعــام م ــزودة

وأضاف المصدر «ينبغي على مصانع تجميع السيارات إنتاج 100

للطريق.

مصدر ثالث .وربما تعتمد الشركة على حساساتها الحالية ،فهواتف
تحقيقا لتلك الغاية ،أطلقت شركة الهواتف الذكية مشروع تيتان،
ً

مئات الماليين من المنتجات اإللكترونية من شتى أنحاء العالم ،لم

الصفر ،لكنها اضــطــرت إلــى التوقف فــي إحــدى المراحل للتركيز

عاما حتى بدأت بجني أرباح مستدامة في قطاع السيارات.
ً

وعملت منذ العام  2014على تصميم مركبتها الفريدة من نقطة

على العمل البرمجي وإعادة تقييم األهــداف .وفي العام ،2018
تخلى دوج فيلد عن عمله في تسال ليعود إلى شركته األولى آبل
موظفا من
ً
لإلشراف على المشروع ،فاستغنى عن خدمات 190
الفريق في العام .2019

سابقا «ال ريــب أن آبــل لديها
ً
وصــرح موظف عمل في المشروع

الوقت ذاته على تطوير حساسات خاصة بها.

الشركة ،مثل شركة غولين كابيتال بارتنرز التي تمتلك استثمارات

محمول».
ً
هاتفا
ً
إلى إنتاج مركبة جديدة وليس

يوحد الخاليا الفردية في البطارية لتحرير حيز فيها ،عبر التخلص من

علما بأن شركة تسال استغرقت 17
يسبق لها أن صنعت سيارةً ،

ويشكل تصميم البطارية الجديدة ركيزة أساسية في استراتيجية

آب ــل ،فربما تقلص تكاليف الــبــطــاريــات بــدرجــة كبيرة وتــزيــد مدى

وفقا لتصريحات مصدر ثالث مطلع على التصميم.
ً
المركبة،

ولم يتضح بعد طبيعة الجهة الموكلة بتجميع سيارة آبل ،وذكرت
ومــن ال ــوارد جـ ًـدا أن تقلص نطاق عملها إلــى نظام قيادة ذاتية

ما يمنح السيارة مدى أبعد .باإلضافة إلى أن الشركة بصدد اختبار

وأضاف ميلر «من وجهة نظري ،إن أرادت آبل تطوير نظام تشغيل

مجال إلدراج مواد أكثر كفاءة في البطارية،
ً
إذ يفسح هذا التصميم

متقدم ،سيكمن استخدامه األمثل في شراكة مع مصنّ ع معروف

اختصارا لفوسفات حديد-ليثيوم،
مواد كيميائية اسمها إل إف بي
ً

وغيرها ،فإن امتالك شبكة تصنيع ضخمة حول العالم ال يحدث بين

ومرخص .ومثلما الحظنا في شركات السيارات الشهيرة مثل تسال

عام  2025أو بعده.

وصــرح مصدر مطلع على خطط آبــل «هــذه البطاريات من الجيل
انخرطت آبــل مــؤخـ ًـرا في نقاشات مع شركة ماجنا الدولية حول

وصــرح إيــدنــز «لــم أتــوقــع أب ـ ًـدا أن تبدي آبــل اهتمامها فــي قطاع

بطاريات أيون الليثيوم العادية.

عمل هذا المشروع ،وذكــرا أنها قد تدفع العملية اإلنتاجية حتى
في يوم االثنين الماضي ،انخفضت قيمة أسهم تسال بنسبة %6.5

بعد إدراجها على مؤشر أسهم إس و بي  ،500الذي يقيس أداء

 500شركة ضخمة مدرجة على أسواق األوراق المالية األمريكية،

سنويا
تحديا في سالسل اإلمداد ،ومع أن شركة بحجم آبل تصنع
ً
ً
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يصعب على آبل إنتاج كميات كبيرة منذ البداية.

أسهما في آبــل ،يظهر التاريخ
إنفستمنت كاونسل ،التي تمتلك
ً

لتصنيع عناصر من النظام ،كحساسات تحديد المدى ،التي تمكن

يناير

ضخمة في آبل ،إذ صرح تريب ميلر الشريك اإلداري للشركة أنه قد

وحذر مصدران مطلعان على خطط آبل من أثر الجائحة على سير

رفضت آبل التعليق على خططها أو منتجاتها المستقبلية بهذا

2021

واستجاب بعض من مستثمري آبل بحذر إلى تقرير رويترز عن خطط

التي تجعل البطارية أقل عرضة الرتفاع الحرارة ،لتكون أكثر أمانً ا من

فارتفعت قيمة أسهم آبل نتيجة لذلك بنسبة .%1.24

الخصوص .لكن غني عن الذكر أن إنتاج المركبات من الصفر يمثل

وفيما يخص البطارية ،تخطط الشركة العتماد تصميم أحادي الخلية

األغلفة والعناصر المحيطة بمواد البطارية.

كبيرا ،وأصبح هدفها تطوير مركبة شخصية
شوطا
ً
قطعت الشركة
ً

مشاركة الرحالت».

مع مزودين محتملين لحساسات تحديد المدى ،لكنها عملت في

موارد أكثر من كافية لتحقيق هذا الهدف ،لكنها تسعى هذه المرة

عوضا عن سيارة بأكملها.
ً
للسيارات التقليدية

ألفابت ووايمو ،التي تطور مركبات ذاتية القيادة ضمن إطار خدمات

فضل عن التخطيط إلنتاج كميات
ً
سنويا لتكون مجدية،
ألف سيارة
ً

سابقا
ً
وأفادت تقارير وكالة أنباء رويترز أن الشركة أجرت اجتماعات

وصرح مصدران ملمان بالمشروع لوكالة أنباء رويترز ،رفضا اإلفصاح

للمستهلكين ،ما يتناقض مع أهــداف الشركات المنافسة ،مثل

السيارات.

مستقبل».
ً
أكبر

مصادر أنها تتوقع أن تعقد شراكة مع شركة تصنيع لبناء المركبة.

عــن هويتهما ألن خطط آبــل مــا زال ــت ســريــة «مــنــذ ذلــك الحين،

بحساسات من هذا النوع.

وتحتاج شركات السيارات عادة إلى إنتاج كميات كبيرة لجني أرباح

ووفقا لتصريحات الشخصين ،قررت آبل البحث عن أطراف خارجية
ً

هذه البطاريات
من الجيل القادم،
ورؤيتها شبيهة
برؤية جهاز آيفون
للمرة األولى

القادم ،ورؤيتها شبيهة برؤية جهاز آيفون للمرة األولى».

تصنيع السيارة ،لكن خطط األولى كانت غامضة ،ورفضت الثانية

ليلة وضحاها».

ووفقا لرئيس الخبراء االقتصاديين هال إيدنز في شركة كابيتال
ً
امتالك آبل لهوامش ربحية أعلى من معظم شركات السيارات.

ينبغي على
مصانع تجميع
السيارات إنتاج
 100ألف سيارة
سنويا لتكون
ً
فضل عن
ً
مجدية،
التخطيط إلنتاج
كميات أكبر
مستقبل
ً

أهدافا ال نستطيع رؤيتها بعد».
ً
السيارات ،لكن الشركة قد تمتلك

المصدر :منقول عن موقع «مرصد المستقبل» ،تاريخ النشر  26ديسمبر : 2020

https://mostaqbal.ae/apple-targets-car-production-by-2024-and-eyes-next-level-battery-technology/
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توجه عالمي

فولكس فاجن تطرح سيارات ذاتية
بدءا من 2025
القيادة ً

وتــولــي فولكس فــاجــن؛ أكبر صانع للسيارات فــي العالم مــن حيث

كيلومترا في الساعة ،وتحتوي على بطارية ليثيوم أيون طاقتها 111
ً

العام  ،2020عن بدء اختبار مركباتها ذاتية القيادة في الصين؛ أكبر

واحدة في حالة استخدام المكابح االسترجاعية.

ملحوظا؛ وأعلنت منتصف
ً
اهتماما
المبيعات ،السيارات ذاتية القيادة،
ً

سوق للسيارات في العالم.

نتظرة
الم َ
وفي العام  ،2018كشفت المجموعة تفاصيل عن سيارتها ُ

ذاتية القيادة ،المعروفة باسم آي دي فيزيان ،العاملة بمحركين
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ويتولى قيادة السيارة سائق رقمي ،ومضيف افتراضي يتفاعل مع

الركاب بالتحكم الصوتي واإلشــاري ،لجمع بيانات عن تفضيالت كل

راكب وضبط الرحلة بناء عليها.

وآي دي باز.

وذكر التقرير إن معظم اختبارات السيارات ذاتية القيادة تجري في

القيادة ،إلى تعزيز عامل األمان ،والتركيز على أخالقيات نشرها في

الشوارع ،ومراعاة إجراء االختبارات المناسبة.

القيــادة فــي المســتقبل القريــب قــادرة علــى إتقــان المواقــف المعقــدة.

كيلوواط ساعي ،تمنحها القدرة على قطع  665كيلومتر بشحنة

وإلى جانب سيارة آي دي فيزان ،تعمل فولكس فاجن على إنتاج نسخ

المصنِّ عة للسيارات ذاتية
وللوصول إلى نتائج مرضية ،تحتاج الشركات ُ

متوقعــا أن تصبــح أنظمــة الســيارات ذاتيــة
ـتخدمة فيهــا.
ً
المسـ َ
صعيــد الــذكاء االصطناعــي ،فضـ ًـا عــن تحســن أداء رقاقــات الحاســوب ُ

صحيح.

نسبيا ،لذلك ال بد من إثبات تفوقها على السيارات
بيئات سهلة
ً

العادية ،من ناحية األمان ،وإظهار قدرتها على التعامل مع مواقف
أصعب ،إذ يحتاج أمــان السيارات ذاتية القيادة إلــى إجــراء اختبارات
فضل عن اختبارها في بيئات
ً
مكثفة للتحقق من المخاطر المحتملة،

متنوعة ،وهو إجراء لم يأخذ حقه حتى اآلن.

تقريرا
وفي  18سبتمبر/أيلول  ،2020نشرت المفوضية األوروبية،
ً

وركــز التقرير على ضــرورة مشاركة البيانات التي تحتاج إلى التعامل

على المركبة في مواقف معينة؛ مثل التعامل مع أعمال صيانة

كثيرا عن الشخص مثل
ومعلومات أخرى مع سيارة أخرى قد تكشف ً

قادرا على السيطرة
أوصت فيه بضرورة إعداد السائق البشري ليصبح
ً
يتولى قيادة السيارة
سائق رقمي،
ومضيف افتراضي
يتفاعل مع الركاب
بالتحكم الصوتي
واإلشاري.

فضل عن تعزيز التفاعل بين السائق والسيارة
ً
اتخاذ إجــراء معين.
عمليا عن الشاشة ،لتعرف اآللــة قــدرات السائق ،والعكس
بديل
ً
ً

تعزيز األمان

تعتزم مجموعة فولكس فاجن األلمانية ،طرح سياراتها ذاتية القيادة في األسواق خالل الفترة من  2025حتى .2030

اهتمام متنامي

االعتماد على التقنيات الحديثة ،وأنظمة الذكاء االصطناعي.

عرف بتقنية إتش إم آي لتصبح
وتطوير آليات أفضل للتواصل أو ما ُي َ

ثالث أخرى من السيارات ذاتية القيادة؛ هي آي دي وآي دي كروز

ونقلــت وكالــة رويتــرز ،عــن هربــرت ديــس ،الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة ،أن الســيارات ذاتيــة القيــادة تشــهد تطــورات متســارعة علــى

كهربائيين متماثلين؛ وذكــرت إن سرعتها القصوى تصل إلــى 180

توجها ال مفر منه
ويبدو أن التحول إلى السيارات ذاتية القيادة بات
ً

السيارة اتخاذ اإلجراءات المناسبة؛ مثل تنبيه السائق أو توضيح ضرورة

سعيا منها إلى مجاراة التوجه العالمي نحو
لشركات السيارات الكبرى،
ً

تشهد السيارات ذاتية القيادة تطورات متسارعة على صعيد الذكاء االصطناعي

مثل -أو غير منتبه ،علىً
متعبا
أو تنبيه السائق .فإذا كان السائق
ً

الــطــرقــات ،فــي حين تحتاج السيارة أيـ ًـضــا إلــى الــقــدرة على مراقبة

السائق.

وأشار التقرير إلى ضرورة احتواء المركبات ألنظمة تفهم قدرات البشر

وتتوقع تصرفاتهم ،لتتمكن من االختيار الصحيح؛ بين التحكم اآللي

بــجــديــة م ــع مــخــاطــر الــخــصــوصــيــة ،ألن مــشــاركــة بــيــانــات الــمــوقــع
حالته الصحية أو رمزه البريدي .وقد يكون الحل في التأكد من امتثال
المركبات ذاتية القيادة لألطر القانونية المطبقة؛ مثل الالئحة العامة

فضل عن حذف البيانات عند
ً
لحماية البيانات المعمول بها في أوروبا،

غياب الحاجة لها .وتقديم ضمانات للتعامل مع مخاوف الخصوصية.

المصدر :منقول عن موقع «مرصد المستقبل» ،تاريخ النشر  11ديسمبر : 2020

معظم اختبارات
السيارات ذاتية
القيادة تجري في
نسبيا،
بيئات سهلة
ً
لذلك ال بد من
إثبات تفوقها على
السيارات العادية،
من ناحية األمان.

https://mostaqbal.ae/volkswagen-will-introduce-self-driving-cars-from-2025/

37

آفاق

تمتاز بصغر حجمها وتصميمها المدمج

أمازون تكشف عن مركبة «زوكس» الكهربائية ذاتية القيادة
استحوذت شركة أمازون هذا العام على شركة زوكس المتخصصة
في تصميم المركبات ذاتية القيادة .وأعلنت األخيرة عن تصميم

مركبة رباعية الركاب للمدن تمتاز بصغر حجمها وتصميمها المدمج.

تتكون حجرة المركبة من منصتين متقابلتين ،وتخلو من عجلة قيادة.

المركبة من أوائل
المركبات التي تسير
باالتجاهين بدفع رباعي
ما يمكنها من المناورة
بكفاءة أعلى.

سنتمترا من سيارة ميني كوبر.
ويبلغ طولها  3.6أمتار ،أي أقصر بثالثين
ً
هذه المركبة من أوائل المركبات التي تسير باالتجاهين بدفع رباعي
ما يمكنها من المناورة بكفاءة أعلى ،وتبلغ سرعتها القصوى 121
كيلومترا في الساعة.
ً

حاليا في مقرها في مدينة فوستر سيتي،
تختبر الشركة مركبتها
ً

في واليــة كاليفورنيا ،باإلضافة إلــى مدينتي الس فيغاس وسان
فرانسيسكو.

تأسست شركة زوكــس في العام  ،2014واستحوذت عليها أمــازون في

حاليا كشركة فرعية مستقلة عن الشركة األم.
يونيو/حزيران الماضي .وتعمل ً

المصدر :منقول عن موقع «مرصد المستقبل» ،تاريخ النشر  15ديسمبر : 2020

https://mostaqbal.ae/amazons-zoox-unveils-autonomous-electric-vehicle/

إعادة التفكير في معايير سالمة السيارات

بتصميم أنيق وإطارات خالية من الهواء

فولفو تسعى إلى تعزيز أمان
السيارات بالنسبة للمشاة

باحثون يطورون دراجة نارية كهربائية بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد
طورت بيج ريب ،الشركة الرائدة في صناعة الطابعات ثالثية األبعاد

كبيرة الحجم ،دراجة كهربائية مطبوعة طباعة ثالثية األبعاد بالكامل

بــات وق ــوع ح ــوادث الــســيــارات أمــر اعــتــيــادي فــي عــالــم يمتلئ

خطرا على اآلخرين ،باالعتماد على زيــادة فهمنا لحوادث تؤثر
ً

بتصميم أنيق وإطارات خالية من الهواء ،لتبدو كأنها مركبة من العام

جمعتها شركة فولفو لعشرات آالف حوادث السيارات منذ 50

وعلى الرغم من أن األنظمة الحديثة تسهل تجنب اصطدام

وتحتوي الدراجة المسماة نيرا على مجموعة من المزايا مثل التوجيه

إلــى تــجــاوز راكــبــي الــدراجــات عــن قــرب مــاثـ ًـا ،مــا دفــع االتــحــاد

الوزن ،ومصدات مرنة ،باإلضافة إلى المكونات الكهربائية المتطورة

بسيارات معدنية ثقيلة الوزن تسير بسرعات عالية ،لكن بيانات
عاما ،أظهرت أن الضحايا يتغيرون ،ما دفع الشركة إلى إعادة
ً
التفكير في معايير سالمة السيارات.

على المشاة وراكبي الدراجات.

وبالفعل؛ أدى التطور التقني خالل العقود األخيرة إلى تقليل
 ،%22وانخفضت الوفيات بنسبة  ،%66في حين ازدادت نسبة

له في حال توقفه عن القيادة لبعض الوقت ،وأظهرت التجارب

اصطدام السيارات بالمشاة وراكبي الدراجات ،ما يفرض الحاجة

جديدا
تحديا
إلى تغيير التعامل مع مستخدمي الطريق ويطرح
ً
ً
المصنِّ عة.
أمام الشركات ُ

قرارات أفضل؛ على غرار اكتشاف نعاس السائق أو تقديم هدية

نجاح الفكرة بنسبة كبيرة.

ونقل موقع فاست كومباني ،عــن لونج أوس ــت ،مدير فريق

مركز السالمة في فولفو أن «الهدف النهائي يكمن في عدم

وفي هذا اإلطــار ،بدأت فولفو منذ  10أعــوام بتوسيع قاعدة

وقــوع إصــابــات أو حــاالت وفــاة داخــل السيارة أو خارجها ،وال

السالمة في سياراتها ،بما يضمن زيادة حماية المشاة وراكبي

لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقليل ذلك إلى الحد األدنى .وقد

بياناتها وتحليل بيانات السالمة المرورية بهدف تعديل ميزات
كتشفة لألشخاص،
َ
الم
الدراجات؛ مثل تقنية المكابح التلقائية ُ

وأنظمة تنبه السائقين إلى تجنب القيادة الرعناء التي قد تشكل

تماما ،فالحوادث الغريبة دائمة الوقوع،
نستطيع ضمان ذلك
ً

ال يكون نظام الحوافز هو الحل األمثل لتغيير سلوك السائقين،

لكن الفكرة تبقى في بداياتها».

المصدر :منقول عن موقع «مرصد المستقبل» ،تاريخ النشر  24ديسمبر : 2020

https://mostaqbal.ae/volvo-seeks-to-enhance-vehicle-safety-for-pedestrians/
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المتعدد ،وإطــار العجلة ذو التصميم الهندسي المميز والخفيف

السيارات ببعضها ،يبقى سلوك بعض السائقين األرعن الرامي
األوربي إلى تمويل تقنيات حديثة تساعد السائقين على اتخاذ

خطر ح ــوادث تــصــادم الــســيــارات ،فانخفضت اإلصــابــات بنسبة

وفقا لموقع إنتريستنج إنجينيرينج.
ً
،2030

بدأت فولفو منذ
 10أعوام بتوسيع
قاعدة بياناتها
وتحليل بيانات
السالمة المرورية
بهدف تعديل
ميزات السالمة
في سياراتها.

والمدمجة مع اإلطار ،لكن الدراجة ليست مخصصة لإلنتاج بعد.

وقال دانييل بونينج ،المؤسس المشارك والمدير اإلداري للمختبر
«تجمع نيرا ابتكارات مطورة متعددة مثل اإلط ــارات الخالية من

الهواء ،والتكامل الوظيفي ،وتقنية االستشعار المدمجة ،وهذه
الدراجة والنماذج األولية األخرى لدينا تدفع حدود اإلبداع الهندسي
وتعيد تشكيل التقنيات الحالية المعروفة».

وتبحث عديد من شركات السيارات في أنحاء العالم في الطباعة

ثالثية األبعاد على نطاق واسع ليس فقط من أجل النماذج األولية،
ولكن كخيار تصنيع محتمل ،والتمهيد على المدى المتوسط لصناعة

سيارات مطبوعة ثالثية األبعاد بالكامل وحتى دراجات نارية يمكن
إنشاؤها بسهولة في المنزل.

المصدر :منقول عن موقع «مرصد المستقبل» ،تاريخ النشر  29ديسمبر : 2020

https://mostaqbal.ae/researchers-develop-an-electric-motorcycle-with-3d-printing-technology/
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وكشف عبدالله المدحاني مدير معهد مواصالت اإلمارات للسياقة،

الذكية في التدريب واالختبار من بينها فحص الساحة الذكية.

استقطاب المتعاملين لتلقي برامج التدريب في بيئة متكاملة وذكية

االحترازية ،تشمل تركيب كاميرات حرارية في المداخل ،إضافة إلى

أن المعهد يسعى لتوفير كافة اإلمكانيات والخدمات التي تسهم في
مجهزة بكافة الحلول الرقمية التي توفر الوقت والجهد والتكاليف

على الراغبين في تلقي برامج التدريب في المعهد ،موضحاً بأنه في
ظل ما يشهده العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا ،وتخوف
المتعاملين من إجراء التعامالت المباشرة ،فقد ابتكرنا منصة اتصاالت

إجراءات احترازية مشددة لتحقيق سالمة الموظفين والمتدربين

سحابية رقمية تسمح بإجراء بإرسال واستقبال الرسائل النصية وتنفيذ
وظــائــف االتــصــال األخ ــرى مــن أي مــكــان باستخدام هــذه المنصة،

«مواصالت اإلمارات للسياقة» األول
بدبي في استخدام تقنية المساعدة
االفتراضية الذكية في تعليم السياقة
بــادرت مواصــات اإلمــارات إلــى اســتخدام خدمــات المســاعدة االفتراضيــة عبــر تقنيــة  Chatbotوالتــي

تحاكــي المحادثــة البشــرية فــي تواصلهــا مــع الراغبيــن فــي االلتحــاق ببرامــج التدريــب فــي معهــد

مواصــات اإلمــارات للســياقة التابــع لهــا عبــر تطبيــق واتــس آب ،وبذلــك يكــون المعهــد األول فــي دبــي

الــذي يطبــق هــذه التقنيــة فــي خطــوة يواكــب بهــا التوجهــات العالميــة فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي.

والتي تتلقى من خاللها المساعدة االفتراضية ( )chatbotالطلب

من المتعامل وتقوم بالتحاور ،وطلب البيانات التي من شأنها تحديد

مواعيد التدريب ،واختيار المتدرب ،ودفع الرسوم..
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الكمامات وتوفير المعقمات والقفازات ،إلى جانب تركيب أجهزة
التعقيم الجدارية والملصقات اإلرشادية في مختلف مرافق المعهد.

وأش ــار المدحاني إلــى الــعــروض الترويجية الــتــي يقدمها المعهد

للمتدربين حيث تعتبر أسعار التدريب في معهد مواصالت اإلمارات
للسياقة هــي األقــل مــن بين معاهد تعليم السياقة ،ناهيك عن
بأحد السحوبات
العروض المغرية للعمالء ،مثل االستفادة من الفوز
ّ
القيمة التي يجريها المعهد كالسحوبات على السيارات،
ـدوريــة
ّ
الـ ّ

قيمة.
وعلى جوائز عينية ّ

وأشــار المدحاني إلى أن تقنية المساعدة االفتراضية قد أسهمت

جائحة كوفيد  ،19حيث تقلل التقنيات الذكية نقاط التواصل المباشر

خفيفة بناقل حــركــة أوتوماتيكي ،ومــركــبــات خفيفة بناقل حركة

ما يسهم في تقليل فرص انتشار الفيروس ،إلى جانب توفير المعهد
لعدد من الخيارات والخدمات األخرى خالل الجائحة من بينها خيارات
الدفع من خالل الوسائل اإللكترونية ،وإرســال إيصاالت الدفع إلى

المتعاملين عن طريق الرسائل النصية القصيرة ،وتقديم المحاضرات

ً
إضافة إلى تخفيض سعة مركبة الفحص من طالبين
النظرية عن بعد،
إلى طالب واحد فقط في كل اختبار ،واستخدام الحلول والتقنيات

2021

قياس درجات الحرارة عن طريق الجهاز اليدوي ،وإلزام الجميع بارتداء

أسطوال
الجدير ذكره أن معهد مواصالت اإلمــارات للسياقة يضم
ً

في تعزيز ثقة المتدربين والمتعاملين بخدمات المعهد خاصة خالل

تتيح خيارات ذكية في
التسجيل وحجز مواعيد
التدريب ودفع الرسوم.

وأفــاد المدحاني أن المعهد يطبق مجموعة أخــرى من اإلجــراءات

يشمل جميع أصناف المركبات المخصصة للتدريب منها مركبات

عــادي ،كما يمتلك أيضاً مركبات ثقيلة ،وحافالت ثقيلة ،ودراجــات
نارية حديثة ،ورافعات شوكية خفيفة وثقيلة ،إضافة إلى خدمة كبار
الشخصيات مشيراً إلى امتالك المعهد لمركبات التدريب الحديثة

التي تتميز بكونها صديقة للبيئة وتعمل بالغاز الطبيعي ،باإلضافة

أسهمت تقنية
المساعدة
االفتراضية
في تعزيز ثقة
المتدربين
والمتعاملين
بخدمات المعهد
خاصة خالل جائحة
كوفيد.19-

المتطور في تطوير مهارات
إلى توفير جهاز المحاكاة اإللكتروني
ّ

المتدربين على السياقة.
ّ
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و
مع قف
ا
ال ّ ت
سال
مة

إعداد  :خميس خلفان خميس

بالساحل ّ
الشرقي
مدقق نظام اإلدارة المتكامل
ّ

Khameskk@ET.AE

موسم الشتاء ..والقيادة اآلمنة

المتميز ،إذ يكثر فيه خروج األفراد والعوائل من المنازل ،رغبة في
يبقى لموسم الشتاء حالوته ورونقه
ّ

التمتع باألجواء الشتوية الجاذبة ،فتزدحم الطرقات بالمركبات والمشاة ،ما يستدعي من الجميع مراعاة

من خالل مركز مواصالت اإلمارات للتدريب

أنظمة ومتطلبات وقواعد القيادة اآلمنة في هذا الموسم ،والمصحوب غالباً بأمطار الخير!.

 12,000سائق ومشرفة يستفيدون من برنامج
تدريبي حول الوقاية من كوفيد 19
امتداداً لحرص مواصالت اإلمارات على تقديم خدماتها وفق أفضل معايير السالمة السيما في المرحلة
الراهنة ،وفي إطــار اإلج ــراءات والتدابير االحترازية والوقائية التي اعتمدتها الجهات المعنية والشركاء

االستراتيجيون في مختلف إمارات الدولة ،قامت الشركة بتأهيل  12,165سائق ومشرفة نقل وسالمة

ضمن برنامج تدريبي أطلقه مركز مواصالت اإلمارات للتدريب بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية.
وأكّ ــد عبدالله المدحاني مدير مركز مواصالت اإلمــارات للتدريب

ببرنامج الوقاية من كوفيد 19-والموجهة لسائقي النقل المدرسي

ومستجدة بناء على خطة السالمة الشاملة التي تم وضعها لرفع

التوعية عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه ،ووسائل اإلبالغ

أن مــواصــات اإلم ــارات حرصت على تطوير مــواد تدريبية جديدة
مستوى التوعية بفيروس كوفيد 19-لسائقي النقل المدرسي

ومشرفات النقل والسالمة.

ومشرفات النقل والسالمة مواضيع ومــجــاالت متعددة ،منها
ً
إضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة
عنه واألدوار والمسؤوليات،

بالفيروس ،إلى جانب تناول معدات الوقاية الشخصية اإللزامية

وأوضــح المدحاني أن عــدد السائقين المستفيدين من البرنامج

بالحافلة للسائق والمشرف والطلبة والفئات المستثناة من الطلبة.

وسالمة وذلك حتى نهاية نوفمبر الماضي ،مشيراً إلى أن البرنامج

تدريبية جديدة ومستجدة بناء على خطة السالمة الشاملة التي تم

التدريبي بلغ  6,914سائقاً  ،بينما استفادت منه  5,251مشرفة نقل

التدريبي الذي تم إطالقه في وقت سابق من هذا العام هدف إلى

تعزيز الوعي بالمعايير الدولية للصحة وآخر مستجدات التعليمات

واإلجراءات االحترازية والوقائية واالشتراطات المستجدة في تعزيز
الرعاية الصحية وأفضل السبل في حماية العاملين والمتعاملين

في ظروف انتشار كوفيد ،19-وتضمنت الحقيبة التدريبية الخاصة

42

يناير

2021

وأفــاد المدحاني أن مواصالت اإلمــارات حرصت على تطوير مواد
وضعها لضمان سالمة كافة الفئات ذات العالقة من كوفيد،19-

حيث تتنوع الحقيبة التدريبية بمجاالت متعددة وشاملة أخرى
وتتوزع إلى دورات في الدفاع المدني ،واإلسعافات األولية ،وفن

القيادة ،والتعامل مع اآلخرين من طلبة وأولياء أمور ،وكيفية إخالء
الحافلة والتعامل مع الطوارئ وغيرها من المجاالت.

من قواعد القيادة اآلمنة في الشتاء:

تجمعات مياه األمطار ،واحرص على القيادة بتركيز وانتباه.
•ال تتجاهل ّ
•حاول عدم الخروج للتنزه والتجوال بالمركبة أثناء األمطار والسيول.

اإلرشادية ،وخاصة ما يتعلق بسرعات الطريق.
المرورية
•انتبه للوحات
ّ
ّ
بلغ عدد السائقين
المستفيدين من
البرنامج التدريبي بلغ
 6,914سائقاً  ،بينما
استفادت منه 5,251
مشرفة نقل وسالمة
وذلك حتى نهاية
نوفمبر الماضي.

أولي.
ومعدات استجابة الطوارئ :طفاية ومستلزمات إسعاف
تنس ربط حزام األمان،
ّ
•ال َ
ّ

•أثناء قيادتك المركبة؛ تذكّ ر مسافة األمان بينك وبين المركبة األخرى.

•تجنب تشتيت ذهنك وفكرك في غير الطريق ،وقلل من استخدام الهاتف.
•ال تتهاون في إجراء الفحص الفني الشامل للمركبة ،فإن سالمتك أغلى.
تكون الضباب ،فإنها ظروف خطرة.
•راقب أحوال الطقس ،خاصة وقت ّ

التصرف والتدبير.
مرورية مفاجئة ،وذلك بحسن
ألية أخطاء
•كن
ّ
ّ
مستعدا ّ
ّ
السرعة ،وخاصة في أحوال الطقس غير المستقرة.
•تجنب تشغيل مثبت ّ

حرصت مواصالت
اإلمارات على تطوير
مواد تدريبية جديدة
ومستجدة بناء
على خطة السالمة
الشاملة التي تم
وضعها لضمان
سالمة كافة الفئات
ذات العالقة من
كوفيد.19-
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على مساحة افتراضية قدرها  18متر مربع

لضمان سالمة وراحة المنقولين عبر أسطول مركبات الشركة الذي يتجاوز  36,000مركبة

المشاركة في أول معرض افتراضي محايد
للكربون في الشرق األوسط

إرشادات توعوية للسائقين بشأن القيادة في
األجواء الماطرة والضباب

أعلنــت مواصــات اإلمــارات عــن مشــاركتها فــي معــرض تكنولوجيــا الميــاه والطاقــة والبيئــة «ويتيكــس» ودبــي للطاقــة الشمســية

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

نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،وتحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم

النقــل التــي تقدمهــا ضمــن قطاعــات مختلفــة خاصــة خــال فصــل الشــتاء ،وذلــك بمــا يكفــل تطبيــق أعلــى معاييــر الســامة واألمــان

األمطــار وتجمعــات الميــاه والضبــاب أو الريــاح المثيــرة للغبــار واألتربــة التــي تســبب تدني مدى الرؤية األفقيــة وتؤثــر علــى عمليــات

 ،2020والــذي تنظمــه هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ســنوياً  ،بتوجيهــات كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،

للمنقوليــن عبــر أســطول مركباتهــا الــذي تجــاوز  36,000مركبــة ،ويضمــن توفيــر خدمــات النقــل بسالســة وانتظــام.

دبــي وزيــر الماليــة رئيــس هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي ،والــذي يعتبــر أول معــرض افتراضــي ثالثــي األبعــاد محايــد للكربــون يعقــد فــي
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وذلــك فــي الفتــرة مــن  26إلــى  28أكتوبــر .2020

وأشار عارف البلوشي مدير إدارة التسويق بمواصالت اإلمارات ،إلى

وأوضح مدير إدارة التسويق بأن المعرض سيفتح مجاالت للتعاون

باعتباره أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في البيئة والمياه

األفكار والخبرات واستعراض أحدث االبتكارات والتقنيات في العديد

حرص الشركة على المشاركة في أول معرض افتراضي في المنطقة،

والطاقة واالبتكار ،ومنصة مميزة للتعريف بالجهود التي تبذلها

مواصالت اإلمــارات مجال االستدامة ،مؤكداً على أن «ويتكس»
يمثل أحــد أكــبــر الــمــعــارض المتخصصة فــي مــجــال تبني المشاريع
الخضراء.

التي تقدمها الشركة من خالل تبادل الخبرات واالطالع على أفضل

الــمــمــارســات ،ويمثل منصة مثالية لمناقشة سبل بناء مستقبل
مستدام يحقق رؤية مواصالت اإلمارات الواعدة في التميز والريادة

وصرح البلوشي بأن مواصالت اإلمارات استعرضت خالل مشاركتها

في المواصالت والخدمات المستدامة.

الــمــمــارســات الــخــضــراء ،والــتــي تــطـ ّـبــق فــي الــوقــت نفسه أفضل

بمساحة افــتــراضــيــة قــدرهــا  18متر مــربــع ،وســيــعــزز جــنــاح الشركة

في المعرض االفتراضي عــدداً من الخدمات التي من شأنها تعزيز
المواصفات والمعايير العالمية في مجال االستدامة والحفاظ على
البيئة ،ومــن أهــم تلك الــخــدمــات :خدمة تحويل المركبات للعمل

بالغاز الطبيعي ،وخدمة الغسل الجاف ،وخدمة تجديد اإلطــارات،

وغيرها من الخدمات التي نجحت الشركة من خاللها في الدمج بين
األهداف االستثمارية واألهداف البيئية واالقتصادية.
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ونــوه إلــى أن مشاركة مــواصــات االمـــارات فــي المعرض ستكون
االفتراضي الجهود التي تبذلها بأعتبارها أحد أكبر الشركات الرائدة
في قطاع النقل والمواصالت ،كما أعرب عن عمق عالقات الشراكة
االستراتيجية التي تربط مواصالت اإلمارات مع هيئة كهرباء ومياه
دبــي حيث دأب ــت الــشــركــة على المشاركة فــي الـ ــدورات السابقة
للمعرض وتقديم رعايتها الذهبية للنسخ السابقة.

تحقق قيم الشركة المتمثلة بالسالمة والمسؤولية والعناية

وعدم مغادرة السائق مقعد القيادة.

إن مواصالت اإلمارات تتبنى حزمة من اإلجراءات والمبادرات التي

فضال عن تعزيز تبادل
ـدد من القطاعات التجارية والفنية،
بين عـ ٍ
ً
ً
فرصة حقيقية لتطوير الخدمات
عد
من المجاالت ذات العالقة ،كما ُي ُّ

وقالت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية

ألي اصطدام من المركبات األخرى ،مع إبقاء التكييف واإلضاءة

يمثل المعرض
منصة مثالية
لمناقشة سبل
بناء مستقبل
مستدام يحقق
رؤية مواصالت
اإلمارات الواعدة
في التميز والريادة
في المواصالت
والخدمات
المستدامة.

الالزمة للمنقولين عبر أسطول مركباتها في مختلف األوقات
ً
متبعة بذلك أعلى معايير األمن والسالمة،
واألحــوال الجوية،

والمواصفات والتشريعات واإلرش ــادات المرورية الصادرة عن

الجهات المختصة بهذا الشأن ،خاصة ما ورد في القرار الوزاري
رقم  178لسنة  2017بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري.

الخارجية للمركبة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت،
وأكــدت المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية أن هذه
الخطوة التي تتخذها الشركة تأتي بشكل سنوي في ظل تقلبات

الطقس خاصة خالل فصل الشتاء ،وتعكس الحرص المستمر

والجهود الحثيثة التي تبذلها مواصالت اإلمارات من أجل ضمان
سالمة المنقولين عبر مركباتها ،وعدم تعريض حياتهم وحياة

وعن اإلجراءات التي عممتها مواصالت اإلمارات على سائقيها

مشيدة بتعاون الشركاء وعلى رأسهم وزارة
ً
اآلخرين للخطر،

بأنه وبالتنسيق مع شركائها من الجهات المتعاقد معها ،تم

وأكـــدت على مــواصــلــة الــشــركــة تطبيق اإلج ـ ــراءات االحــتــرازيــة

في قطاع النقل التجاري والحكومي والمدرسي؛ أفادت صقر
توجيه السائقين بإيقاف المركبات بصورة تامة وعدم التحرك

فــي الــفــتــرات الــتــي يقل فيها مستوى الــرؤيــة بسبب حــاالت
تقلبات الطقس ،كاألمطار والرياح والضباب التي تؤثر في الرؤية
وسالمة وانسيابية الحركة في الطرقات ،وذلك في مواقف

مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض

الداخلية ،وبجهودهم لتعزيز سالمة مستخدمي الطريق.

للوقاية من انتشار فيروس كوفيد  ،19في مختلف عملياتها بما

فيها خدمات النقل ،والمتمثلة في التعقيم الدائم والمستمر،

وقياس درجــات الحرارة وإجــراء الفحوصات الدورية للسائقين،

تتبنى مواصالت
اإلمارات حزمة
من اإلجراءات
ً
متبعة
والمبادرات،
بذلك أعلى معايير
األمن والسالمة،
والمواصفات
والتشريعات
واإلرشادات المرورية
الصادرة عن الجهات
المختصة بهذا الشأن.

واالل ــت ــزام ب ــارت ــداء الــكــمــامــة فــي مختلف األوق ـ ــات مــن قبل

الموظفين والسائقين والمتعاملين والمنقولين.
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ارفعه عالياً
ليبقى شامخاً ..
ً
تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي «رعاه الله»؛ قام سعادة محمد عبدالله الجرمن الرئيس التنفيذي لمواصالت اإلمارات بأداء
مراسم رفع علم الدولة أمام مبنى اإلدارة العامة للشركة بدبي ،ضمن فعالية اقتصرت على بعض

UAE’S LARGEST
TRANSPORT FLEET

مسؤولي الشركة ومدرائها ضمن مجموعة محدودة من الحضور الذين لم يتجاوز تعدادهم  20شخصاً

مراعاة للظروف االستثنائية الناجمة عن انتشار كوفيد ،19-وما تبعها من إجراءات احترازية.
ً

كما تــم نقل مــراســم رفــع العلم لبقية الموظفين عبر خاصية البث الحي المرئي بواسطة برنامج

ميكروسوفت تيمز ،حيث تابعوه من خالل أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول.
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A selection of subsidiaries and business centres of Emirates Transport:

المواصالت في حياتنا

الغواصات
غواصات شهيرة
«الغواصة السوفييتية بي»59-
في  27أكتوبر  /تشرين األول  ،1962أثناء أزمة الصواريخ الكوبية ،قامت مجموعة
مؤلفة من  11مدمرة تابعة للبحرية األمريكية وحاملة الطائرات (يــو إس إس
راندولف)  USS Randolphبتحديد موقع الغواصة بــي 59-التي تعمل بالديزل
نوويا بالقرب من كوبا ،وبــدأت في إلقاء عبوات األعماق المتفجرة
والمسلحة
ً
التحذيرية بهدف إجبار الغواصة على الصعود إلــى السطح لتحديد هويتها .لم
يكن هناك اتصال من موسكو لعدة أيام ،ولم يعرف من كانوا على متن الغواصة
ما إذا كانت الحرب قد اندلعت أم ال ،وحينها اعتقد قبطان الغواصة ،فالنتين
جريجوريفيتش سافيتسكي ،أن الحرب ربما بدأت بالفعل وأراد إطالق طوربيد نووي.
وعلى عكس الغواصات األخــرى في األسطول؛ كان على ثالثة ضباط على متن
الغواصة بي 59-الموافقة باإلجماع لكي يتم السماح بإطالق السالح نووي وهم:
القبطان سافيتسكي ،والضابط السياسي إيفان سيمونوفيتش ماسلنيكوف،
والعميد البحري  -آمــر األسيطيل (والــمــســؤول التنفيذي عــن ب ــي )59-فاسيل
آرخيبوف .إذ جرت العادة في الغواصات السوفيتية المسلحة بـ «السالح الخاص»
أن يكتفي القبطان بالحصول على إذن من الضابط السياسي فقط إلطالق طوربيد
بحاجة
ٍ
نظرا لموقع آرخيبوف كعميد بحري ،فإن قبطان بي 59-كان
نووي ،ولكن ً
أيضا للحصول على موافقته ،حينها اندلع جدال مع آرخيبوف الذي تمسك بعدم
ً
اإلطالق ،ولحسن الحظ تمكن آرخيبوف في نهاية المطاف من إقناع سافيتسكي
بالصعود إلى سطح البحر وانتظار أوامر من موسكو ،وقد أدى هذا فعلياً إلى تجنب
الحرب النووية الشاملة ،والتي ربما كانت ستنشأ إذا تم إطالق السالح النووي.

مثير لالهتمام..
•أول غــواصــة لــم تدفعها قــوة بشرية كانت السفينة الفرنسية
المسماة «بلونجور» .تم إطالقها في عام  ،1863وقد استخدمت
الهواء المضغوط للدفع.
•في  17فبراير  ،1864أثناء الحرب األهلية األمريكية ،أصبحت إتش
إل هانلي  HL Huntleyأول غواصة تغرق سفينة حربية معادية،
وقد غرقت الغواصة أيضاً بعد هجومها الناجح ،ما أسفر عن مقتل
جميع أفراد الطاقم الثمانية.
•حملت أول غــواصــة تعمل بالطاقة الــنــوويــة اســم يــو إس إس
نوتيلوس  ،USS Nautilusوقد استخدمت ألول مرة في عام
.1954
•التقنية القائمة على الطاقة النووية للغواصة البريطانية إتش إم
أبدا إلى إعادة التزود
إس آرتفول  HMS Artfulجعلتها غير محتاجة ً
بالوقود ،إذ بإمكانها اإلبحار في األعماق حول العالم ،وتوليد
أكسجين التنفس الذي يحتاجه الطاقم من مياه البحر أثناء رحلتها.
•تم الكشف في عام  1998عن غواصة كورية شمالية متطفلة
بعد أن علقت في شبكة صيد كورية جنوبية ،ولقي التسعة الذين
كانوا على متنها مصرعهم ،حيث غرقت الغواصة أثناء سحبها إلى
الميناء بواسطة قارب بحري كوري جنوبي.

48

يناير

2021

الجريمة والعقاب
إعداد :فؤاد محمد علي

لطالما ُعرف عن عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية والجريمة المنظمة أنها
تستخدم القوارب السريعة نصف الغاطسة وطوربيدات المخدرات وغواصات
المخدرات لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى المكسيك ثم إلى الواليات
المتحدة األمريكية في نهاية المطاف .أما التدابير المضادة في األمريكيتين في
الحرب على المخدرات هي استخدام التكنولوجيا المضادة للغواصات مثل طائرات
صيد الغواصات والغواصات وسفن خفر السواحل ،اآلن وألول مــرة ،تم ضبط
غواصة مخدرات تنقل أكثر من  3000كيلوغرام من الكوكايين إلى إسبانيا.
بصريا أو بواسطة
أحدث الغواصات الغاطسة بشكل شبه كامل يصعب اكتشافها
ً
ـادة ما تزن بضائعها عدة
الــرادار أو السونار أو أنظمة األشعة تحت الحمراء ،وعـ ً
أطنان ،ففي عام  2015تم ضبط  7.7طن في غواصة نصف غاطسة وهي أكبر
شحنة معروفة.
في  10أغسطس  ،2017استقلت الصحفية السويدية المستقلة كيم وول
غواصة القزم  UC3نوتيلوس ،في كــوج بوغت ،في الــدانــمــارك ،بقصد مقابلة
مالكها ،رائد األعمال الدنماركي المعروف بيتر مادسن .تم اإلبالغ عنها في عداد
المفقودين بعد فشل نوتيلوس في العودة إلى ميناء كوبنهاغن ،وتم العثور
الحقاً على الغواصة غارقة في صباح اليوم التالي كما اعتقل مادسن عند إنقاذه
من الماء .بين  21أغسطس و 29نوفمبرُ ،عثر على أجزاء من جثة مقطعة األوصال
تعود للصحفية في مواقع مختلفة حول المنطقة ،وبعد محاكمة تم تداولها على
نطاق واســع ،أدين مادسن بقتلها وحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ  25أبريل
أيضا في الدنمارك باسم «قضية الغواصة».
 .2018تُ عرف القضية ً

في الثقافة العامة
في األدب؛ نشر الكاتب الفرنسي جول فيرن روايته المشهورة « 20ألف فرسخ
تحت البحر» في عام  ،1870وهي روايــة خيال علمي شهيرة عززت االهتمام
بتصميم الغواصات.
خياليا تلعب فيه
فيلما
منذ عام  1910وحتى عام  ،2010تم إنتاج حوالي 150
ً
ً
مهما في القصة ،ودارت أحــداث العديد من هذه األفــام في
دورا
الغواصة
ً
ً
الحربين العالميتين األولــى والثانية ،أو الحرب الباردة ،كما تطرق بعضها إلى
نسبيا.
سيناريوهات إرهابية «حقيقية»
ً
تصور بعض األفــام أحداثً ا تاريخية من معارك أو حــوادث فعلية ،مثل فيلم
«فوقنا األمــواج» ،الذي تم إنتاجه عام  1955والــذي يصور القصة الحقيقية
لهجمات الغواصات الصغيرة التابعة للبحرية الملكية البريطانية على البارجة
األلمانية «تيربيتز» .تطور أفــام الغواصات األخــرى حبكات خيالية باستخدام
تفاصيل واقعية نوعاً ما عن الحرب البحرية ،مثل ي ــو571-U )2000( 571-
وكريمسون تايد  ،)Crimson Tide (1995والتي تحكي قصة صدام اإلرادات
بين ضابطين رفيعي المستوى على متن غواصة صواريخ نووية أمريكية.
أفالم الغواصات األخرى من الخيال أو الخيال العلمي مثل فلم «رحلة إلى قاع
البحر» عام  ،1961كما تكون أحيانً ا من أفالم الرعب التي تصور أحداثً ا خيالية
تماما.
ً
«الغواصة الصفراء» هي أغنية مشهورة لفرقة الــروك اإلنجليزية البيتلز من
عام (« )1966واحدة من غواصاتنا» ( )1982هي أغنية للموسيقي البريطاني
توماس دولبي .كان مصدر إلهام األغنية هو عم دولبي الراحل ،الذي توفي أثناء
خدمته ضمن طاقم إحدى الغواصات خالل الحرب العالمية الثانية.
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