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مطر الطاير
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث ُيعد ترام دبي اأول م�شروع ترام يف العامل بطول 11 كيلومرتا 

يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأر�شي على كل طول اخلط، دون احلاجة لأ�شالك هوائية لإمداده 

بالطاقة الكهربائية، كما يعد النظام الأول يف العامل الذي ي�شتخدم تقنية البوابات الآلية ملن�شة 

حمطة الركاب املتزامنة مع نظام فتح وغلق عربات الرتام.

نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  للمبادرة  وتنفيذًا 

الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بتحويل دبي اإىل املدينة الأذكى عامليًا، 

وذلك بتقدمي اخلدمات للجمهور عرب الهاتف املحمول، على مدار ال�شاعة وعلى مدار الأ�شبوع 

والعام، اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت العديد من التطبيقات الذكية التي تتيح للجمهور اإجناز 

معامالتهم عرب الهواتف الذكية، حيث بلغ عدد اخلدمات قرابة 75 خدمة يجري تقدميها 

عرب ت�شعة تطبيقات ذكية، كما تعمل الهيئة حاليا على اإن�شاء )مركز معلومات النقل املتكاملة( 

و)املركز املوحد للتحكم( الذي �شيوفر من�شة مركزية لرفع كفاءة التكامل والت�شغيل لأنظمة 

الطرق والنقل يف الإم��ارة، وتت�شمن خطة الهيئة الرامية جلعل دبي املدينة الأذكى عامليًا يف 

اأنظمة الطرق واملوا�شالت، تنفيذ 22 مبادرة وم�شروعا، من اإجمايل 100 مبادرة على م�شتوى 

دوائر وهيئات حكومة دبي، واإطالق ما ل يقل عن 200 خدمة ذكية على اأجهزة الهواتف الذكية 

يف نهاية عام 2015، من اإجمايل 1000 خدمة ذكية على م�شتوى دوائر احلكومة.

إرادة اإلبداع

يقول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي )رعاه اهلل(: 

تتنازل  فاأنت  املقدمة  يف  تكن  مل  واإن  اخللف،  يف  فاأنت  الطليعة  يف  تكن  مل  "اإن 
عن مكانك الطبيعي مل�سلحة مناف�س اآخر، رمبا كان اأقل منك مقدرة وا�ستعدادًا 

واإبداعًا". 

ومن هذا املنطلق تكر�س هيئة الطرق واملوا�شالت جهودها جنبا اىل جنب مع دوائر وموؤ�ش�شات 

احلكومة لتحقيق روؤية القيادة وتطلعاتها الر�شيدة لتكون اإمارة دبي املدينة رقم واحد يف العامل.

متكنت الهيئة بف�شل الرعاية والدعم الكبريين من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم، ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س املجل�س 

التنفيذي، من اإجناز العديد من امل�شاريع احليوية عام 2014م، وطرحت العديد من امل�شاريع 

واملبادرات الإبداعية التي ا�شتحوذت على ما ن�شبته %51 من موازنتنا عام 2014، بهدف 

تعزيز مكانة دبي العاملية، وحتقيق ال�شعادة للمواطنني واملقيمني والزائرين لالإمارة.

الطرق  هيئة  احتفلت  ال��ذي  دب��ي،  ت��رام  ع��ام  بامتياز  ك��ان  2014م،  ع��ام  اإن  ال��ق��ول:  ميكن 

واملوا�شالت بتد�شينه ر�شميًا يف 2014/11/11، برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، وبح�شور �شمو ال�شيخ 

يف عام 2014 توجت هيئة الطرق واملوا�شالت جهودها بفوزها ب�شبع جوائز يف برنامج دبي 

لالأداء احلكومي املتميز، منها اأربع جوائز على امل�شتوى املوؤ�ش�شي، حيث فازت الهيئة ولل�شنة 

الثانية على التوايل بجائزة اجلهة املتميزة اإلكرتونيًا، كما فازت باجلهة املتميزة يف الت�شال 

دبي،  بلدية  مع  امل�شرتك  امل�شروع احلكومي  فئه  وكذلك  لالإبداع،  الراعية  واجلهة  احلكومي، 

عن مبادرة التناف�شية الدولية يف تراخي�س املباين، وعلى امل�شتوى الفردي فازت الهيئة بجائزة 

املوظفة املتميزة واملوظف املبدع واجلندي املجهول، وحققت الهيئة قفزة كبرية يف م�شتوى الر�شا 

الوظيفي ور�شا املتعاملني، حيث ح�شلت على املركز الثالث يف الفئتني، اإىل جانب حتقيق مراكز 

متقدمة يف امل�شاريع واملبادرات يف خمتلف الفئات. 

كما فازت الهيئة بجائزتي اأف�شل موقع اإلكرتوين، واأف�شل قائد موقع اإلكرتوين/ تطبيق ذكي، 

يف الدورة الثانية لربنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية، وح�شلت اأي�شا على العديد من 

اجلوائز الإقليمية والعاملية، منها فوز مرتو دبي بجائزة )�شتيف العاملية( متفوقًا على اأكرث من 

3500 جهة عاملية، وفوز موؤ�ش�شة املرور والطرق بجائزة )ال�شالمة املرورية اخلليجية(، وكذلك 

فوز موؤ�ش�شة الرتخي�س بالفئة الذهبية يف جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز، وفوز نظام التعرفة 

املرورية )�شالك( بجائزة التميز لأنظمة التعرفة املرورية يف فئة التكنولوجيا.

 

وعلى �شعيد م�شاريع البنية التحتية للنقل والطرق، �شهد عام 2014م افتتاح وتر�شية عقود 

العديد من امل�شاريع احليوية، اأهمها افتتاح م�شروع كورني�س جمريا الذي يحاذي �شت مناطق 

�شكنية، ويبداأ من املنطقة الواقعة خلف منتجع �شاطئ )دبي مارين( و�شوًل اإىل فندق )برج 

العرب( بطول 14 كيلومرتًا، وافتتاح حمطتي اجلداف واخلور على اخلط الأخ�شر ملرتو دبي، 

وافتتاح �شارع الأ�شايل الذي يربط �شارع عود ميثاء مبنطقة اخلليج التجاري، وافتتاح تو�شعة 

�شارع القدرة من تقاطع جبل علي لهباب حتى باب ال�شم�س، وافتتاح م�شروع تو�شعة �شارع اأم 

�شقيم، وافتتاح �شارع قرن ال�شبخة الرابط بني �شارعي ال�شيخ زايد وال�شيخ حممد بن زايد. 

ومن بني اأهم امل�شاريع التي متت تر�شيتها العام املا�شي، املرحلتان الثانية والثالثة من م�شروع 

قناة دبي املائية بتكلفة تزيد على مليار درهم، وم�شروع حت�شينات الطرق املوازية يف منطقتي 

)جودلفني( و)زعبيل(، وكذلك تر�شية عقود تنفيذ عدد من م�شاريع الطرق الداخلية يف املناطق 

ال�شكنية، وتنفيذ العديد من ج�شور امل�شاة يف خمتلف مناطق دبي.

اإن املتتبع مل�شرية الهيئة منذ تاأ�شي�شها يف الأول من نوفمرب عام 2005، �شيجد اأن الهيئة بذلت 

جهودا كبرية ملواكبة م�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها اإمارة دبي يف خمتلف القطاعات، 

وحتقيق تطلعات القيادة الر�شيدة يف املرحلة القادمة، والهيئة عازمة بقوة على ال�شري قدمًا 

يف تنفيذ م�شاريع ومبادرات البنية التحتية يف قطاعي الطرق والنقل وتقدمي اخلدمات الذكية 

مبا يحقق تطلعات احلكومة يف اإ�شعاد النا�س، وتلبية متطلبات النه�شة التنموية ال�شاملة التي 

ت�شهدها اإمارة دبي، وكذلك تلبية الحتياجات اخلا�شة با�شت�شافة دبي ملعر�س اإك�شبو 2020 

وتعزيز تناف�شية الإمارة.
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إنجازات متواصلة

تاأ�ش�شت هيئة الطرق واملوا�شالت يف الأول من نوفمرب 2005، وهي هيئة عامة 

تتمتع بال�شخ�شية العتبارية امل�شتقلة وبالأهلية القانونية الالزمة ملبا�شرة جميع 

الأعمال والت�شرفات التي تكفل حتقيق اأغرا�شها، ولها اأن تتعاقد مع الغري واأن 

ُتقا�شي وُتقا�شى بهذه ال�شفة، وتعود ملكية الهيئة حلكومة دبي  ويكون مقرها 

الرئي�س يف دبي ويجوز اأن تفتتح مكاتب لها داخل الإمارة اأو خارجها.

وتتوىل الهيئة مهام تخطيط وتنفيذ م�شاريع املوا�شالت والطرق يف اإمارة دبي 

اأخرى، وذلك بهدف  اإمارات الدولة املجاورة من جهة  من جهة، وبينها وبني 

م�شاحلها  ويخدم  الإمارة  روؤية  يحقق  ومتكامل  فّعال  متحّرك  نظام  توفري 

احليوية، حيث تقوم باإعداد القوانني والأنظمة واخلطط ال�شرتاتيجية ال�شاملة 

وخطط  ين�شجم  مبا  والبحري  الربي  النقل  و�شبكات  الطرق  باأنظمة  املتعلقة 

التنمية القت�شادية يف دبي، التي تتما�شى واأرقى املعايري العاملية، ف�شال عن 

دورها يف اإعداد وتطوير وتطبيق ال�شيا�شات الالزمة لتحقيق ال�شتفادة املثلى 

من كافة عنا�شر النقل واملرور املتاحة كالطرق واحلافالت والقطارات وغريها، 

ودرا�شة واإقرار خ�شخ�شة بع�س اخلدمات املتعلقة بعمل الهيئة، واإن�شاء واإدارة 

وت�شغيل نظام متكامل للنقل ب�شكل يوفر خدمة منا�شبة لكل �شرائح واحتياجات 

الت�شغيلية والإدارية املتعلقة بعمل  اللوائح والأنظمة  اإعداد  اإىل جانب  املجتمع 

الهيئة. 

وتقوم الهيئة باإعداد وتنفيذ نتائج الدرا�شات الالزمة بتحديد وتطبيق الر�شوم 

املتعلقة باملرور والطرق مبا يف ذلك اقرتاح الر�شوم املرتتبة على ا�شتخدام �شبكة 

النقل اجلماعي،  وتعرفة خطوط  واملركبات  ال�شائقني  الطرق وعلى ترخي�س 

ف�شال عن درا�شة تطوير الت�شريعات والإجراءات املتعلقة بت�شجيل وترخي�س 

ال�شائقني واملركبات وتطوريها مبا يحقق الأهداف ال�شرتاتيجية لنظام النقل يف 

الإمارة، و ترخي�س خطوط النقل اجلماعي مبا يف ذلك ترخي�س كافة الأن�شطة 

ذات ال�شلة بعمل الهيئة. 

ولهيئة الطرق واملوا�شالت جمل�س اإدارة يتوىل الإ�شراف على �شوؤونها الإدارية 

والفنية واملالية، وي�شع ال�شيا�شة العامة للهيئة وبرامج م�شاريعها واإعداد م�شروع 

املوازنة ورفعه اإىل املجل�س التنفيذي لإمارة دبي من اأجل العتماد واإعداد الهيكل 

التنظيمي، واعتماد الر�شوم املتعلقة بالنقل وغريها، مع تعيني مدققي ح�شابات. 

كافة  ت�شريف  ويتوىل  التنفيذي  مديرها  هو  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

�شوؤونها مبا يف ذلك تنفيذ القرارات التي ي�شدرها جمل�س الإدارة وال�شيا�شة 

العامة التي ي�شعها، والإ�شراف على اأعمال اجلهاز التنفيذي واإعداد امليزانية 

على  والإ�شراف  والإدارية  املالية  واللوائح  التنظيمي  الهيكل  واقرتاح  ال�شنوية 

عمل املوؤ�ش�شات التابعة للهيئة وممار�شة اأية �شالحية اأخرى يخولها اإليه جمل�س 

الإدارة اأو مبوجب اأي قانون ي�شدر. 

وامل�شوؤوليات  واللتزامات  احلقوق  كافة  الهيئة  اإىل  انتقلت  القانون،  ومبوجب 

واإدارة  دبي(  )مرتو  وقطاع  الطرق  اإدارة  من  لكل  املتعلقة  وال�شالحيات 

املوا�شالت العامة وق�شم �شيانة الطرق و�شعبة اإنارة الطرق من اإدارة ال�شيانة 

العامة يف بلدية دبي، كما انتقلت لها اأق�شام هند�شة املرور وال�شالمة املرورية 

وترخي�س املركبات وترخي�س ال�شائقني، وم�شنع الأرقام التابع لالإدارة العامة 

للمرور يف القيادة العامة ل�شرطة دبي، وكذلك موؤ�ش�شة دبي للموا�شالت.

والطرق،  املرور  هي  موؤ�ش�شات  خم�س  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وت�شم 

املوا�شالت العامة، الرتخي�س، القطارات، اإىل جانب ثالثة قطاعات للدعم هي 

الإ�شرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�ش�شية، خدمات الدعم الإداري املوؤ�ش�شي، خدمات 

الدعم الفني املوؤ�ش�شي، اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شة تاك�شي دبي التي تعترب احد �شركات 

ت�شغيل مركبات الأجرة اململوكة لهيئة الطرق واملوا�شالت. 
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 محمد بن راشد يطلق خطة استراتيجية
لتحويل دبي للمدينة األذكى عالميًا

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي )رعاه اهلل(، بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي، رئي�س املمجل�س التنفيذي، امل�شرف العام على م�شروع حتويل دبي ملدينة ذكية، و�شمو ال�شيخ 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، ا�شرتاتيجية 

دبي للتحول ملدينة ذكية، التي تت�شمن �شتة حماور اأ�شا�شية و100 مبادرة يف النقل واملوا�شالت 

حتويل  اإىل  اإ�شافة  العمراين،  والتخطيط  القت�شادية  واخلدمات  والكهرباء  التحتية  والبنية 

1000 خدمة حكومية خلدمات ذكية خالل ال�شنوات الثالث املقبلة.

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم خالل حفل الإطالق اأن دولة الإمارات 

العربية املتحدة ت�شهد بدء مرحلة جديدة يف حت�شني وتطوير جودة احلياة عرب هذا امل�شروع 

ال�شخم، الذي بداأ العمل فيه من خالل �شراكة غري م�شبوقة بني القطاعني العام واخلا�س ل�شنع 

واقع جديد للجميع، وتغيري مفهوم املدينة التي يعي�س فيها الإن�شان لتعي�س هي معه يف هاتفه 

الذكي ويكون هو حمورها الأ�شا�شي.

وقال �شموه: )طموحاتنا اأن يلم�س هذا امل�شروع حياة كل فرد يف بالدنا.. كل اأم يف بيتها.. اأو 

موظف يف عمله.. اأو م�شتثمر يف م�شروعه.. اأو طفل يف مدر�شته.. اأو طبيب يف عيادته؛ هدفنا 

حياة اأ�شعد للجميع، ون�شاأل اهلل اأن يعيننا على حتقيق ذلك(.

ح�شر حفل اإطالق ال�شرتاتيجية، �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة الطريان 

املدين يف دبي الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم، 

مدير دائرة اإعالم دبي، و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم وال�شيخ �شعيد بن 

مكتوم بن جمعه اآل مكتوم، ومعايل حممد عبد اهلل القرقاوي، رئي�س املكتب التنفيذي ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة العليا لتحويل دبي ملدينة ذكية ومعايل 

الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي،  وعدد من مديري الدوائر 

وكبار امل�شوؤولني.

وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي امل�شرف العام على م�شروع 

اآل مكتوم ل يريد تطوير  اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  حتويل دبي ملدينة ذكية: 

اخلدمات فقط، بل يريد تغيري طريقة احلياة يف دبي، ومل ي�شع لنا اأهدافًا يف ر�شا املتعاملني، 

بل الهدف هذه املرة هو �شعادة الإن�شان.

واأ�شاف �شموه: اإن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يريد مدينة ذكية، واقت�شادًا ذكيًا، 

وتعليمًا ذكيًا، وبيئة ذكية، ويريد �شنع حياة خمتلفة، لي�س لالأجيال القادمة، بل حياة خمتلفة 

الآن.

نائب رئيس الدولة:
 نريد مدينة يكون اإلنســـان محورها األساسي

 المدينة كلها بخدماتها ومرافقها على الهواتف الذكية

خدمة حكومية مبادرة
1001000
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واأ�شاد �شمو ويل عهد دبي بروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم املتجددة، التي 

ت�شعى خللق بيئة جديدة حلياة النا�س يف الإمارة، وقال �شموه: هناك قادة يحافظون على الواقع، 

وقادة ي�شنعون واقعًا  جديدًا، هناك زعماء، وهناك حممد بن را�شد اآل مكتوم.

واأعلن �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن ال�شرتاتيجية تتكون من �شتة حماور 

اأ�شا�شية، هي: احلياة الذكية، والتنقل الذكي، واملجتمع الذكي، والقت�شاد الذكي، واحلوكمة، 

حمدان بن محمد:
 هناك قادة وزعماء وهناك محمد بن راشد

 تغييرات في خدمات النقل والكهرباء 
    والتسوق والتخطيط العمراني 

 سيكون لدينا غرفة تحكم ومراقبة 
   وعمليات للمدينة األكبر عالميًا

اإ�شافة ملحور خا�س بالبيئة الذكية، يف حني �شيجري اإطالق 100 مبادرة خمتلفة خالل ال�شنوات 

املقبلة بالتعاون بني القطاعني احلكومي واخلا�س لتحقيق كافة الأهداف يف هذه املحاور، بينما 

�شيجري حتويل 1000 خدمة حكومية رئي�شة خلدمات ذكية خالل الفرتة املقبلة، و�شتعمل كل 

اجلهات احلكومية فريق عمل واحدا لتحقيق التكامل يف تقدمي خدمات موحدة ومبتكرة و�شهلة 

جلميع ال�شكان والزوار.

شاشة بمحطات 
المترووالحافالت

620
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وا�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ومرافقوه اىل �شرح من �شعادة مطر 

حممد الطاير رئي�س جمل�س الإدارة املدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، عن تفا�شيل 

ومكونات خطة امل�شاريع التطويرية ال�شرتاتيجية الطموحة التي ت�شمنت العديد من امل�شاريع 

الواعدة ويف مقدمتها تطوير  معابر خور دبي التي ي�شل عدد م�شارتها  احلايل اإىل 48 م�شارا، 

ثم م�شروع تطوير و�شائل النقل اجلماعي التي ت�شمل مرتو دبي وترام دبي واحلافالت والنقل 

البحري ومركبات الأجرة وا�شتخدام احللول الذكية يف تقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني. 

 واطلع �شموه كذلك على م�شروع تطوير م�شارات الدراجات الهوائية وكذلك اإن�شاء ا�شرتاحات 

ومواقف لل�شاحنات يف بع�س الطرق ل�شيما �شارع ال�شيخ حممد بن زايد حيث مت افتتاح اأول 

ا�شرتاحة على هذا ال�شارع يف �شهر يونيو املا�شي. 

نائب رئيس الدولة:  
مشاريع طرق دبي تصب  في خدمة الوطن 

زار مقر هيئة الطرق واطلع على خطتها حتى 2020

اأبدى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي )رعاه اهلل( ارتياحه ملجمل امل�شاريع التي ت�شمنتها خطة هيئة الطرق واملوا�شالت يف 

دبي، موؤكدا �شموه اأن هذه امل�شاريع الواعدة �شتكون على اأعلى امل�شتويات وهي ت�شب يف خدمة 

الوطن واملواطن وتوفري كل اأ�شباب الرفاهية والراحة للزائرين وال�شياح.

جاء ذلك خالل اطالع �شموه على حزمة من امل�شاريع التطويرية التي ت�شمنتها خطة هيئة الطرق 

واملوا�شالت ال�شرتاتيجية لتنفيذها يف دبي حتى عام 2020 موعد ا�شت�شافتها ملعر�س اإك�شبو 

2020 احلدث الدويل الأهم، حيث زار �شموه مقر الهيئة يف دبي يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س املجل�س التنفيذي ومعايل الفريق م�شبح 

بن را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

وخليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي.
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)دبي الذكية( و)إسعاد الناس( ضمن الغايات الجديدة 
هيئة الطرق والمواصالت بدبي تحدث استراتيجيتها

اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط ال�شرتاتيجي يف هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة مطر 

الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي، اخلطة ال�شرتاتيجية املحدثة للهيئة لالأعوام من 

2014 وحتى 2018، حيث مت حتديث الغايات ال�شرتاتيجية مبا ين�شجم مع توجهات حكومة 

دبي.

وجاء حتديث الغايات ال�شرتاتيجية للهيئة ان�شجامًا مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، و�شمو 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�شمو ال�شيخ 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، بالتحول نحو 

املدينة الذكية وجعل اإمارة دبي املدينة الأذكى يف العامل بحيث يكون الإن�شان حمورها الأ�شا�شي، 

اإ�شعاد النا�س، حيث راعت  من خالل تقدمي خدمات واأداء يفوق توقعات املعنيني و�شوًل اإىل 

اخلطة ال�شرتاتيجية املحدثة خمرجات الأجندة الوطنية لروؤية دولة المارات العربية املتحدة 

لعام 2021.

وقد ُق�شمت الغايات ال�شرتاتيجية اإىل ثالثة حماور رئي�شة، ت�شمن حمور املجتمع ثالث غايات 

هي: )دبي الذكية( وتهدف لتعزيز التوا�شل والتكامل والتعاون واإدارة املعلومات، والتحول اإىل 

احلكومة الذكية، وتطوير حلول ذكية للتنقل واملرور، والغاية الثانية هي: )تكامل دبي( وت�شعى 

الهيئة من خاللها اإىل حت�شني التكامل بني تخطيط النقل والتخطيط العمراين، وجعل الطرق 

النقل،  واأنظمة  الت�شريعي للطرق  ال�شيا�شات والإطار  النقل �شديقة للجميع، وتطوير  واأنظمة 

واملحافظة على الهوية الوطنية، اأما الغاية الثالثة فهي: )اإ�شعاد النا�س( وتهدف الهيئة من هذه 

الغاية اإىل حتقيق الريادة يف اخلدمات املقدمة للجميع، وتعزيز التوا�شل والتعاون مع اجلميع.

التنقل  الأوىل: )ان�شيابية  ا�شرتاتيجيتني،  النقل غايتني  بنظم  املتعلق  الثاين  املحور  ويت�شمن 

للجميع( وذلك من خالل ت�شجيع النقل اجلماعي، وتوفري �شبكة واأنظمة طرق وموا�شالت فعالة 

ومالئمة، واإدارة متطلبات النقل والزدحام املروري، وتطوير �شيا�شات وت�شريعات فعالة للنقل 

التحديث ينسجم مع توجهات 
حكومة دبي بالتحول نحو المدينة 

الذكية والتركيز على اإلنسان 

واملرور، والغاية الثانية هي )ال�شالمة وال�شتدامة البيئية( وت�شمل حت�شني �شالمة النقل واملرور 

للحد من احلوادث والوفيات، وحتقيق ال�شتدامة البيئية للنقل، وتعزيز ا�شتدامة ال�شحة املهنية 

وال�شالمة.

هي:  الأوىل  ا�شرتاتيجية،  غايات  ث��الث  وي�شم  الداخلية،  بالكفاءة  يتعلق  الثالث  وامل��ح��ور 

)ال�شتدامة املالية( وت�شعى الهيئة من خاللها لتنمية الإيرادات، وتعزيز ال�شراكة مع القطاع 

اخلا�س، والكفاءة يف ا�شتخدام املوارد املالية، وحت�شني كفاءة التكاليف الت�شغيلية، اأما الغاية 

الثانية فهي: )متيز هيئة الطرق واملوا�شالت( وتعمل الهيئة عرب هذه الغاية على تنمية وتطوير 

املوارد الب�شرية، وحت�شني الكفاءة التنظيمية، وتطوير العمليات والنظم، وتعزيز ثقافة اجلودة 

والتميز والإبداع، اإىل جانب تطوير العالقة مع ال�شركاء واملوردين، والغاية الثالثة هي )ا�شتدامة 

الأ�شول( عن طريق حت�شني كفاءة وفعالية اإدارة الأ�شول، وحتقيق اأداء مثايل لالأ�شول، وتعظيم 

قيمة الأ�شول.
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احلنا  كنق�س  عديدة  فعاليات  اأي�شًا،  املحطات  هذه  يف  تقام  حيث  والحت��اد  وبرجمان  مول 

اليوم  م�شرية  يف  امل�شاركة  على  الهيئة  حتر�س  كما  �شعبية،  اأكالت  وتقدمي  تراثية  وجل�شات 

الوطني بالتعاون مع اإعمار العقارية وذلك يف منطقة بوليفارد حممد بن را�شد، مع ا�شتخدام 

4 حافالت مزينة.

من جهة اأخرى، نظمت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي فعاليات متميزة، من خالل حفل كبري بح�شور 

ممثلي ال�شركة الراعية للحدث وهي الفطيم لل�شيارات ومديري الإدارات والأق�شام واملوظفني 

الألفة  روح  واإ�شفاء  املنا�شبة  بهذه  واعتزازهم  حبهم  عن  للتعبري  املوؤ�ش�شة  يف  وال�شائقني 

املعارف  مدر�شة  طلبة  تقدمي  من  الوطني  اليوم  اأوبريت  عر�س  اإىل  اإ�شافة  بينهم،  واملحبة 

اخلا�شة، مع عر�س منتجات واأدوات �شعبية وتراثية بالتعاون مع متحف زايد اخلري، وتوزيع 

احللويات على املوظفني والرعاة والزوار القادمني من مطار دبي الدويل.

باقة من الفعاليات المتنوعة احتفاًء باليوم الوطني 43
والأربعني  الثالث  الوطني  اليوم  نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت، احتفالت كبرية مبنا�شبة 

لدولة الإمارات العربية املتحدة، ا�شتملت على باقة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة الرتاثية 

التي عك�شت روح الحتاد، وت�شتمر فعاليات الهيئة ملدة يومني.

وج�شد �شعار )روح الحتاد(، الفكرة التي تربط مكونات احتاد دولة الإمارات، امل�شتمدة من 

روؤية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه(، وت�شتمر مع قياداتنا احلكيمة 

خا�شة  اأماكن  ت�شميم  مع  واليولة،  العيالة  من  �شعبية  لفرق  رائعة  عرو�س  تقدمي  خاللها 

لأطفال احل�شانة يف الهيئة ت�شمل األعابًا ترفيهية وتثقيفية عن الحتاد مع توزيع هدايا لهم، 

مع تنظيم ركن للم�شابقات مع املوظفني وتقدمي هدايا مميزة وقيمة لهم. 

تنفيذ  الوطني بطريقة خمتلفة من خالل  باليوم  العام على الحتفال  الهيئة هذا  وحر�شت 

الهيئة بعمل فعاليات  واإدارات  فعاليات متنوعة وجديدة، حيث اهتمت موؤ�ش�شات وقطاعات 

العمالء  مراكز خدمة  للمتعاملني يف  تقدمي هدايا  واأبرزها  بها  واإ�شراك اجلمهور  خارجية 

500 زائر  43 ، مع توزيع هدايا على ما يقارب  بدبي، وذلك على كل تذكرة حتمل الرقم 

لكورني�س جمريا. 

على  العمل  مع  ديرة،  املواقف مبواقع خمتلفة مبنطقة  ملفت�شي  متنوعة  هدايا  توزيع  كما مت 

تزيني 43 مركبة اأجرة على الزجاج اخللفي لها يف مطارات دبي، ف�شاًل عن تزيني حمطات 

دبي  مرتادي حمطة  �شخ�س من   1500 على  وتوزيع هدايا  متنوعة  فعاليات  واإقامة  املرتو 

وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل(.

ركن  تخ�شي�س  مع  لالحتاد  خمتلفة  �شورا  ي�شمل  معر�س  تنظيم  الهيئة  فعاليات  و�شملت 

وموظفات  موظفي  منتجات  لعر�س  )ب��ازار(  وتنظيم  الرتاثية،  بالأجواء  ممزوج  للت�شوير 

الهيئة من اأجل اإبراز مهاراتهم واإبداعاتهم يف جمال اإدارة امل�شاريع اخلا�شة واملتنوعة التي 

تعك�س معاين الإبداع والبتكار يف �شناعة املنتجات اليدوية، اإىل جانب جل�شة تراثية مت من 
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 العلم يرفرف عاليا تزامنًا مع تولي خليفة مقاليد الحكم

�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي، يف احتفالت الدولة بيوم العلم، يف ا�شتجابة متوا�شلة للمبادرة الوطنية 

 الكرمية التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

)رعاه اهلل( يف عام 2012، تزامنًا مع ذكرى تويل �شاحب ال�شمّو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 

حفظه اهلل، مقاليد احلكم، برفع الَعَلم على كل املوؤ�ش�شات واملنازل واملرافق العامة يف الدولة.

الحفل السنوي لهيئة الطرق والمواصالت

الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  اأك��د 

هو  املا�شية  ال�شنوات  اإجنازات وجناحات يف  الهيئة من  ما حققته  اأن  واملوا�شالت 

ثمرة التوجيهات والدعم الالحمدود واملتابعة احلثيثة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، 

املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 

التنفيذي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب 

رئي�س املجل�س التنفيذي.

جاء ذلك يف كلمته يف احلفل الذي نظمته الهيئة مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية الثامنة 

لتاأ�شي�شها، الذي اأقيم يف فندق ميدان بح�شور املديرين التنفيذيني ومديري الإدارات 

واملوظفني واملوظفات.
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اأجهزة اإ�شدار تذاكر بطاقات )نول(، ويف اأجنحة م�شاركة الهيئة يف املعار�س واملوؤمترات العاملية 

ويف املوقع الإلكرتوين، وبذلك نكون الهيئة اأول جهة حكومية تدعم العالمة التجارية لدبي.

واأعرب �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

خالل اجتماعه مع �شعادة هالل �شعيد املري املدير العام لدائرة ال�شياحة والت�شويق 

 الهيئة أول جهة حكومية تدعم العالمة
التجارية الجديدة لدبي

ت�شدرت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي دوائر حكومة دبي يف دعمها للعالمة التجارية اجلديدة 

لدبي، من خالل تطبيق ال�شعار اجلديد لالإمارة يف و�شائل النقل اجلماعي التي ت�شمل مرتو 

دبي وحافالت املوا�شالت العامة ومركبات الأجرة، والبا�س املائي والتاك�شي املائي وفريي دبي، 

ويف لوحات اأرقام املركبات اخلا�شة، اإىل جانب بطاقات )نول(، كما جرى الرتويج للعالمة يف 

اأول جهة حكومية تدعم العالمة  واملوا�شالت  التجاري عن �شروره لأن هيئة الطرق 

التجارية اجلديدة لإمارة دبي، موؤكدًا التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد اآل مكتوم با�شتخدام العالمة التجارية اجلديدة واعتمادها يف الت�شويق الدويل لإمارة دبي 

للتاأكيد اأن الإمارة تعمل بروح الفريق الواحد وتتحدث ب�شوت واحد ملواطنيها وزوارها.

حاكم دبي يأمر 
بصرف 26 مليون 

درهم لمالك أرقام 
لوحات األجرة  

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( ب�شفته حاكما 

لإمارة دبي، ب�شرف 26 مليونا و600 األف درهم، منحة اإ�شافية 

لأ�شحاب اأرقام �شيارات الأجرة اخلا�شة باملواطنني امل�شغلة من قبل 

موؤ�ش�شة تاك�شي دبي و�شركات المتياز، بهيئة الطرق واملوا�شالت، 

العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  ووزعت  لوحة.    6650 عددها  البالغ 

مكافاأة عام 2013  على م�شتحقيها، اإ�شافة اإىل املبالغ امل�شتحقة 

لهم �شنويًا.

عقد فريق قيادة هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي اجتماعا برئا�شة 

التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة 

قيد  املو�شوعة  اخلطط  عرب  واآلياته  العمل  �شري  لبحث  للهيئة، 

احلا�شر وامل�شتقبل، واملوا�شيع ذات العالقة بتطوير الهيئة.

فريق القيادة يبحث 
الخطط الحالية 

والمستقبلية 
لتطوير العمل 

المؤسسي

جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( باإطالق ا�شم )ال�شعادة( على �شارع اخليل الأول الذي يبداأ 

من املوقع املحاذي ملركز دبي التجاري العاملي، ومركز دبي املايل العاملي، و�شوًل ملنطقة برج خليفة، 

ويبلغ طوله حوايل 7.5 كيلومرتات، وهو حلقة و�شل بني �شارع ال�شيخ را�شد و�شارع حممد بن را�شد 

بوليفارد.

وياأتي اإطالق ا�شم )ال�شعادة( على هذا ال�شارع احليوي، نظرًا ملا تت�شمنه هذه املنطقة من اأماكن 

ودب��ي مول  وب��رج خليفة  العاملي  التجاري  دبي  ومركز  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  مثل  حيوية 

وال�شعادة  الرفاهية  احليوية يف حتقيق  املرافق  هذه  ودور  العاملية،  ال�شياحية  واملرافق  والفنادق 

للمواطنني واملقيمني وال�شياح.

إطالق اسمي عبد اهلل عمران تريم على شارع )الثريا(
و)السعادة( على شارع الخيل األول

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأمر �شاحب 

جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، باإطالق ا�شم املغفور له باإذن اهلل تعاىل عبد 

اهلل عمران ترمي على ال�شارع الذي كان يحمل ا�شم الرثيا يف دبي، وذلك تقديرًا ملا 

قّدمه الفقيد على مدى �شنوات طويلة من اإ�شهامات وطنية جليلة ولدوره الريادي يف 

م�شرية الحتاد من خالل خمتلف املواقع الوطنية التي �شغلها، ومنها توليه وزارتي 

العدل والرتبية والتعليم، عالوة على دوره البارز يف قيادة حركة الفكر والتنوير يف 

املجتمع وم�شاركته يف تر�شيخ دعائم الإعالم اخلليجي ل�شيما من خالل جريدة 

اخلليج التي كان اأحد موؤ�ش�شيها. 

كما اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
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الطاير يتفقد محطة إيواء 
الحافالت في جبل علي 

جلسة مستقبل المواصالت في القمة الحكومية
واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  اأكد 

يف دبي، اأن الهيئة و�شعت راحة ال�شكان ورفاهية العي�س ن�شب اأعينها، كاأهم اأولوياتها عند 

تخطيط وتنفيذ امل�شروعات، وذلك انطالقا من روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( جلعل دبي دائمًا 

يف املركز الأول، والرتكيز على الرفاهية واإ�شعاد النا�س، عرب تقدمي خدمات عاملية امل�شتوى، 

مو�شحًا اأن هيئة الطرق بداأت بتطبيق حلول ذكية وا�شتعدادات ل�شتيعاب زوار اإك�شبو 2020.

مدن  معامل  الذكي  التنقل  �شيحدد  كيف  امل��وا���ش��الت:  »م�شتقبل  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

امل�شتقبل« التي ُعقدت �شمن فعاليات اليوم الأول للقمة احلكومية الثانية، التي �شاركه فيها 

املتحدة  الوليات  يف  �شنجولريتي  جامعة  يف  والتكنولوجيا  ال�شبكات  رئي�س  تيمبلتون،  براد 

الأمريكية، واأدارتها الإعالمية نوفر رمول، من تلفزيون دبي، بح�شور ح�شد كبري من املهتمني 

وذوي العالقة واأ�شحاب القرار.

اأنظمة طرق ونقل متكاملة وم�شتدامة، وتقدمي خدمات متميزة  وحتدث الطاير عن تطوير 

للفئات املختلفة، وذلك لدعم خطط التنمية ال�شاملة يف الإمارة، من خالل اإعداد ال�شيا�شات 

واملعايري  املمار�شات  اأف�شل  وتطبيق  البداعية،  والأ�شاليب  التقنيات  ومواكبة  والت�شريعات، 

العاملية، مو�شحًا اأن الرتكيز خالل املرحلة املقبلة �شيكون على املدينة الذكية، وتنفيذ خطة 

�شاملة لأنظمة املرور والنقل التقنية، واإن�شاء مركز حتكم موحد جلميع و�شائل النقل واملرور، 

وتقدمي 200 خدمة عرب الهواتف الذكية مع نهاية 2015.

تفقد �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت 

حمطة اإيواء احلافالت يف جبل علي، بح�شور الدكتور يو�شف حممد اآل علي، املدير التنفيذي 

ملوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة، وعبداهلل يو�شف اآل علي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة القطارات وعدد 

من مديري الإدارات يف املوؤ�ش�شتني وموظفني من خمتلف موؤ�ش�شات وقطاعات الهيئة. 

جوائز كبرى بقيمة مليون 
درهم في )يوم المواصالت 

العامة(
اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت جوائز كربى بقيمة مليون درهم، مل�شتخدمي و�شائل النقل 

اجلماعي وذلك خالل فعالية )يوم املوا�شالت العامة( يف دورتها اخلام�شة التي انطلقت يف 

الأول من نوفمرب املا�شي 2014، حيث بداأت الفعاليات امل�شاحبة وال�شحب على اجلوائز 

يف 26 اأكتوبر حتى موعد احلدث. 

افتتاح أول مركز )ذكي( 
لتدريب سائقي مركبات األجرة في دبي

افتتح �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق 

واملوا�شالت مركز تاأهيل ال�شائقني يف منطقة الروية، الذي يحتوي على عيادة 

اجتماعية للتاأهيل النف�شي لل�شائقني ويعد اأول مراكز التدريب الذكية املخ�ش�شة 

لتدريب �شائقي مركبات الأجرة من �شركات المتياز و�شائقي مركبات الأجرة 

حتت الطلب لل�شركات الفخمة )الليموزين( يف اإمارة دبي، وي�شرف على املركز 

اإدارة �شوؤون ال�شائقني يف موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة، وتهدف الهيئة من خالل 

املركز اإىل رفع م�شتوى ال�شالمة املرورية يف خدمة مركبات الأجرة، ورفع جودة 

اخلدمات املقدمة للركاب و�شوًل اإىل اإ�شعاد املتعاملني. 
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مشروعات

استدامة

ترشيد

مبادرات
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توا�شل هيئة الطرق واملوا�شالت حتقيق الإجنازات تلو الإجنازات، وما اأن تنتهي من م�شروع، حتى يتلوه العديد من امل�شاريع، فقد بلغ عدد امل�شاريع قيد التنفيذ عام 2014 371 

م�شروعا، مت النتهاء من 337 م�شروعا منها خالل العام نف�شه، بينما بلغ العدد الإجمايل للم�شروعات املعتمدة لعام 2015 336 م�شروعا، ويو�شح ال�شكل التايل توزيع امل�شاريع 

على املوؤ�ش�شات املختلفة  لالأعوام 2014 و2015:

إنجازات متواصلة

مشاريع 2015

102
87
68

70
67
36

28
25
29

21
21
22

21
17
37

56
55
70

53
47
52

مشاريع 2014

المنجزة 2014 
مشاريع 2015

20
18
22

70

68

52

37 36

29

22

22

مؤسسة
الترخيص

مؤسسة
تاكسي دبي

قطاع خدمات
الدعم الفني
المؤسسي

قطاع
االستراتيجية

والحوكمة
 المؤسسي

قطاع خدمات
الدعم ا�داري

المؤسسي

مؤسسة
المواصالت

العامة

مؤسسة
القطارات

مؤسسة المرور
والطرق

2014

371336 337

مؤسسة المرور والطرق

مؤسسة المواصالت العامة

قطاع االستراتيجية والحوكمة المؤسسي

قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي

مؤسسة تاكسي دبي

قطاع خدمات الدعم ا�داري المؤسسي

مؤسسة القطارات

مؤسسة الترخيص

102

70

56

53

28

21

21

20

87

67

55

47

25

21

17

18

68

36

70

52

29

22

37

22

إجمالي

المؤسسة /
القطاع

مشاريع
2015

مشاريع
2014

المنجزة في

39 38
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انضم لمنظومة النقل العام
محمد بن راشد يشهد التشغيل التجريبي لترام دبي 

وحمدان بن محمد يطلقه عمليا

اطماأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، اإىل اأن ترام دبي ي�شري ح�شب روؤيته وتوجهاته، وذلك من خالل تد�شينه 

الت�شغيل الفني التجريبي له، وذلك بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 

حاكم دبي، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، معربا عن اإعجابه به، مهنئا القائمني على تنفيذ امل�شروع، م�شيدا بجهودهم التي اأجنزت هذا امل�شروع احليوي، الذي اأمل �شموه اأن يكون معلمًا اإ�شافيًا 

من معامل دبي ودولة الإمارات ال�شياحية واحل�شارية احلديثة، ليتوىل بعد ذلك �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، اإطالقه للعمل فعليا بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم 

بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، يف التاريخ املحدد له وهو: 2014/11/11.

وجتّول �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم يف مرافق املراآب الذي يتاألف من 11 مبنى �شديقًا للبيئة، وتبلغ الطاقة ال�شتيعابية له 25 قطارًا، وي�شم مركزًا للتحكم بت�شغيل اأنظمة 

القطارات، والتاأكد من �شالمة الأبواب واملكابح واملحركات يف كل قطار على حدة، اإ�شافة اإىل �شالمة مكيفات الهواء وبقية الأنظمة الإلكرتونية الفرعية املتطورة، كما ي�شم ور�شًا لتنفيذ اأعمال 

ال�شيانة، واأخرى خا�شة بغ�شيل وتنظيف القطارات.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس 
الشكر  ووجه  دبي،  لتاريخ  يضاف  جديد  إنجاز  هو  دبي  ترام  أن  دبي  إلمارة  التنفيذي 
للقائمين على تنفيذ المشروع مثنيًا على إنجازه في وقته المحدد، وقال في تدوين 
لسموه على »تويتر«: )نشكر القائمين على إنجاز مشروع ترام دبي في وقته المحدد 

.. بحمد اهلل أطلقنا اليوم ترام دبي .. إنجاز جديد يضاف في تاريخ دبي(.

ود�شن �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 

رئي�س  نائب  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  بدبي، بح�شور 

من  يبداأ  كيلومرتات،   10.6 طوله  يبلغ  الذي  دبي،  لرتام  الر�شمي  الت�شغيل  التنفيذي،  املجل�س 

اإىل  و�شول  املعرفة  وقرية  لالإعالم  دبي  رزيدن�س، مرورًا مبدينة  بيت�س  املر�شى وجمريا  منطقة 

مراآب الرتام بالقرب من اأكادميية �شرطة دبي، وت�شم املرحلة الأوىل من ترام دبي 11 حمطة 

موزعة على مناطق الأن�شطة والكثافات ال�شكانية.

ح�شر حفل التد�شني الفعلي للرتام �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 

الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س 

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س نادي 

دبي الدويل للريا�شات البحرية، و�شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي، 

وال�شيخ �شعيد بن مكتوم اآل مكتوم وعدد من اأ�شحاب املعايل وروؤ�شاء ومديري الدوائر واملوؤ�ش�شات 

احلكومية يف دبي وح�شد من ممثلي و�شائل الإعالم املحلية والعربية والأجنبية. 

جولة تفقدية
وتفقد �شموه يف بداية الحتفال مركز التحكم يف ت�شغيل الرتام الذي يتم من خالله التحكم 

الكامل بعملية الت�شغيل اليومي خلدمة الرتام، وا�شتمع �شموه اإىل �شرح من �شعادة مطر الطاير 

واملهند�شني عن املركز الذي ي�شم �شا�شات كبرية مو�شولة باأكرث من 800 كامريا موزعة على 

عربات وحمطات الرتام وعلى طول امل�شار ويف تقاطعات الطرق التي تتداخل فيها حركة الرتام 

مع حركة املركبات، ويتم من خالل املركز مراقبة حركة الرتامات على طول اخلط، والتحكم 

يف زمن التقاطر، ومراقبة كامريات الدائرة التلفزيونية املغلقة، ومراقبة الإ�شارات ال�شوئية 

على م�شار الرتام، كما يتم من خالله التحكم باأنظمة الت�شال واملحولت الكهربائية واأنظمة 

التغذية الكهربائية بالعربات واملحطات، اإىل جانب الإ�شراف على اأنظمة ال�شالمة مثل اأنظمة 

الإطفاء واحلريق واأنظمة التهوية والتكييف يف املحطات والعربات، والتاأكد من �شالمة الأبواب 

واملكابح واملحركات يف كل ترام على حدة.

وجتول �شموه ومرافقوه يف اأق�شام املركز الذي ي�شم كوادر فنية عالية التاأهيل،  تقوم بتطبيق 

واتخاذ  الطارئة،  احلالت  واإدارة  للرتام،  الأم��ن   بالت�شغيل  اخلا�شة  والإج��راءات  القوانني 

القرارات ال�شحيحة لتذليل العقبات، ويتم من خالل املركز التوا�شل مع ركاب الرتام من 

خالل اأنظمة الت�شال داخل العربات وغرفة التحكم يف حالت الطوارئ.

بعد ذلك انتقل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ومرافقوه اإىل موقع  احلفل، 

للم�شروع  املنفذة  ال�شركات  ومهند�شي  الهيئة  موظفي  مع  تذكارية  �شورة  ل�شموه  والتقطت 

الذين كان لهم دور بارز يف اإجناز ترام دبي.

ولي عهد دبي: 
إلى  يضاف  جديد  إنــجــاز  الــتــرام 

تاريخنا ونشكر القائمين عليه
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 44 مترا 405 ركاب

النظام ا�ول في العالم
الذي يستخدم تقنية البوابات ا	لية

حفل االفتتاح
بداأ احلفل بال�شالم الوطني، بعدها �شاهد �شموه واحل�شور فيلما �شلط ال�شوء على 

م�شتوى احلياة والرفاهية يف دبي، وتطور البنية التحتية واملرافق العمرانية ملدينة 

دبي التي باتت ت�شنف �شمن البنى التحتية املتميزة للمدن العاملية، ودور ترام دبي 

يف ربط منطقة ال�شفوح ودعم الأن�شطة القت�شادية وال�شياحية، وتوفري و�شيلة نقل 

مريحة واآمنه تخدم خمتلف �شرائح املجتمع من املواطنني واملقيمني وال�شياح، بعد 

�شا�شة  عرب  )الهولوجرام(  بتقنية  دبي  ترام  ومقومات  مزايا  ا�شتعرا�س  مت  ذلك 

يعمل  اأوروب��ا  خارج  ترام  م�شروع  اأول  يعد  حيت  مربع،  مرت   400 بحجم  عمالقة 

هوائية  لأ�شالك  احلاجة  دون  كامال،  على اخلط  الأر�شي  الكهرباء  تغذية  بنظام 

اإيذانًا بتد�شني خط �شري  لإمداده بالطاقة الكهربائية، بعدها و�شع �شموه ب�شمته 

ترام دبي، ثم ا�شتقل �شموه ومرافقوه عربة الرتام التي انطلقت من املراآب مرورًا 

مبحطتي ال�شفوح وقرية املعرفة، و�شوًل ملحطة نخلة جمريا التي مت ربطها مبحطة 

)مونوريل نخلة جمريا( بج�شر مكيف للم�شاة، وك�شف �شموه عن ن�شب تذكاري وهو 

�شاعة مو�شوعية جت�شد اإجنازات دبي، �شممها الفنان الت�شكيلي الإماراتي مطر بن 

الفني عن تعاون م�شرتك بني هيئة الطرق واملوا�شالت وبراند دبي، ثم  العمل  لحج، ونتج 

قام �شموه بو�شع يده على جهاز ليلتقط اأكرب �شورة )�شلفي( مع اأطفال موظفي الهيئة الذين 

ا�شتقبلوا �شموه يف املوقع، ومت عر�س ال�شورة على �شا�شة عمالقة.

مكونات الترام
وامليناء  لالإعالم  دبي  �شملت حمطات مدينة  الرتام يف جولة  ومرافقوه  �شموه  وا�شتقل 

ال�شياحي واأبراج املارينا، وا�شتمع خالل اجلولة ل�شرح من �شعادة مطر الطاير وفريق 

للرتام  الواحد  القطار  طول  يبلغ  حيث  ال��رتام،  عربات  مكونات  عن  الهيئة،  يف  العمل 

44 مرتا، وتقدر �شعة الرتام الواحد بحوايل 405 ركاب، ويتميز بوجود عربة للدرجة 

الذهبية، وعربتني للن�شاء والأطفال، واأربع عربات للدرجة الف�شية، وتتميز الت�شطيبات 

باأحدث تقنيات و�شائل  بالفخامة والرفاهية، حيث مت تزويد الرتام  للعربات  الداخلية 

يبلغ  التي  املحطة  مكونات  على  �شموه  واطلع  الرتفيهية،  وامل��واد  املعلومات  وعر�س  بث 

طولها قرابة 44 مرتًا، حيث يعد ترام دبي النظام الأول يف العامل الذي ي�شتخدم تقنية 

البوابات الآلية ملن�شة حمطة الركاب املتزامنة مع نظام فتح وغلق اأبواب القطار، وذلك 

نظام  على  واحلفاظ  للركاب  والأم��ان  وال�شالمة  الراحة  عوامل  من  قدر  اأكرب  لتوفري 

كما  اخلارجية،  املناخية  التاأثريات  من  والعربات  للمحطات  الداخلية  للبيئة  التكييف 

اطلع على ت�شميم وت�شطيبات املحطة واأنظمة التح�شيل الآيل للتذاكر وبوابات الدخول.

املحطة الأخرية جلولة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم كانت حمطة 

املحطة  العقارية، ويف هذه  داماك  دبي عرب حمطة  مع مرتو  ترتبط  التي  دبي  مر�شى 

به من  ا�شتقبل  ما  �شموه مبثل  وودع  دبي،  الر�شمي لرتام  الت�شغيل  اإ�شارة  �شموه  اأعطى 

حفاوة وترحيب.
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محطة

ترام

ألف راكب يوميًا
عند بدء التشغيل

ألفا في 2020.

11

11

27

66

و

في المرحلة األولى

يرتفع لـ

فكرة القائد
م�شروع ترام دبي هو اإحدى الأفكار ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، لتوفري نظام 

موا�شالت متطور يخدم منطقة جمريا بيت�س رزيدن�س ومنطقة املارينا ومنطقة ال�شفوح، 

حيث وجه �شموه عند تاأ�شي�س الهيئة يف عام 2005، لإعداد حلول متكاملة و�شاملة 

للمنطقة، ل�شتيعاب امل�شاريع العمرانية الكبرية يف املنطقة وحتديدًا جمريا بيت�س رزيدن�س 

واملارينا، فاأعدت الهيئة من خالل ا�شت�شاري عاملي درا�شة �شاملة خل�شت اإىل حاجة املنطقة 

حلل متكامل ي�شمل حت�شينات جذرية ل�شبكة الطرق والتقاطعات ونظام نقل جماعي متكامل 

يتم ربطة مبرتو دبي ومبونوريل نخلة جمريا.

واعتمد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نتائج الدرا�شة ووجه اأن يكون نظام 

الرتام فريدًا من نوعه على م�شتوى العامل، من حيث ال�شالمة والفخامة والرفاهية، لتقدمي 

اأف�شل اخلدمات ل�شكان وزوار اإمارة دبي، وعلى هذا الأ�شا�س مت ت�شميم وتنفيذ ترام دبي 

وفقًا لأف�شل واأحدث التقنيات العاملية يف جمال �شناعة الرتامات، حيث يعد ترام دبي اأول 

م�شروع ترام خارج اأوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأر�شية على كل اخلط، دون احلاجة 

لأ�شالك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وهو اأول ترام يف العامل ي�شتخدم تقنية البوابات الآلية ملن�شة 

حمطة الركاب املتزامنة مع نظام فتح وغلق اأبواب القطار، كما اأنه اأول ترام يف العامل ي�شتخدم تقنية 

احلماية الآلية، وذلك لتوفري اأكرب قدر من عوامل الراحة وال�شالمة والأمان للركاب، وهو اأي�شا اأول ترام 

يف العامل ي�شم حمطات مكيفة للركاب، واأول ترام ي�شم مق�شورات للدرجة الذهبية ومق�شورات للن�شاء 

والأطفال، وينفرد ترام دبي مب�شتوى عال من الت�شطيبات الداخلية للعربات واملحطات ويتميز بالفخامة 

باأحدث تقنيات و�شائل بث وعر�س املعلومات واملواد الرتفيهية، ومت  والرفاهية، حيث مت تزويد الرتام 

تزويد بع�س حمطات الرتام بج�شور مكيفة مزودة مب�شاعد و�شالمل كهربائية، كما روعي يف امل�شروع اأن 

يلبي احتياجات خمتلف �شرائح املجتمع وحتديدًا فئة ذوي الإعاقة وكبار ال�شن.

ويهدف الرتام لتح�شني حركة التنقل داخل مدينة دبي ب�شورة عامة واملناطق ذات الأهمية ال�شياحية 

والقت�شادية التي يخدمها م�شار الرتام ب�شورة خا�شة، وامل�شاهمة يف تعزيز منظومة النقل اجلماعي 

املتكامل يف الإمارة، وتوفري اأ�شلوب تنقل �شهل ومريح وذي كفاءة عالية �شمن مناطق متثل اأهمية جتارية 

ودعم  دبي  مبدينة  وال�شياحة  والتجارة  الأعمال  بنية  وتعزيز  دعم  اإىل  اإ�شافة  دبي،  مبدينة  و�شياحية 

وحت�شني  البيئة  على  واحلفاظ  الكربونية  النبعاثات  خف�س  جانب  اإىل  لالإمارة،  القت�شادية  القاعدة 

البيئة املعي�شية لل�شكان.

  

المـرآب 
يقع مراآب الرتام يف منطقة ذات طابع معماري متميز، ومت ت�شميم مباين املراآب ب�شكل يتناغم مع البيئة املحيطة، حيث مت ا�شتخدام الأ�شكال 

الن�شيابية للمباين لتتما�شى مع طبيعة املنطقة واأ�شكال حمطات الرتام وحمطات مرتو دبي، وي�شتمل املراآب على جمموعة من املباين، اأهمها 

مركز التحكم بت�شغيل الرتام، وور�س ال�شيانة، ومواقف الرتام، واملخازن، واملباين الإدارية.

وي�شم مركز التحكم يف ت�شغيل الرتام �شا�شات كبرية مو�شولة بكامريات موزعة على عربات وحمطات الرتام وعلى طول امل�شار ويف تقاطعات 

الطرق التي تتداخل فيها حركة الرتام مع حركة املركبات، ويتم من خالل املركز مراقبة حركة الرتامات على طول اخلط، والتحكم يف زمن 

التقاطر، ومراقبة كامريات الدائرة التلفزيونية املغلقة، ومراقبة الإ�شارات ال�شوئية على م�شار الرتام.

 جسور مكيفة
جرى ربط بع�س حمطات ترام دبي باأربعة ج�شور م�شاة مغطاة ومكيفة مت ت�ّشييدها خلدمة م�شتخدمي الرتام والقاطنني على جانبي 

الطريق، حيث مت تنفيذ ج�شرين للم�شاة على �شارع ال�شفوح، فيما يربط اجل�شران الآخران منطقة تيكوم مع املنطقة املقابلة لها، وكذلك 

دبي مارينا مول، وذلك ُبغية توفري و�شيلة تنقل اآمنه لعبور الطريق يف تلك املنطقة احليوية. 

روعي يف ت�شميم وتنفيذ ج�شور امل�شاة اأن تكون مكيفة ومزودة مب�شاعد كهربائية و�شالمل، كما روعي يف ت�شميمها ان�شجام الطابع املعماري 

للج�شور مع جمالية �شكل عربات وحمطات ترام دبي، والت�شميم العمراين للوحدات ال�شكنية يف املنطقة، اإىل جانب مراعاة حتقيق م�شتوى 

عال من الراحة للم�شتخدمني عن طريق تركيب امل�شاعد الكهربائية وتنفيذ طرق منحدرة تلبي متطلبات فئة ذوي الإعاقة وكبار ال�شن.
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14.6km  كميمتد ترام دبي لمسافة

شارع الصفوح

 كم10.6
أكاديميةالمرسى

شرطة دبي
المرحلة 

صممت مقدمة الترام على هيئة
ماسة باعتبار دبي هي دانة الدنيا.

تضم شبكة الترام

1 17 محطة للركاب

1

 تم في المرحلة                    تنفيذ 11 محطة

يتألف
اسطول من

عربة
للدرجة الذهبية

عربتين
للسيدات وا�طفال

4 عربات
للدرجة الفضية

7 عربات بطول
إجمالي 44 مترا،

المرحلة 1

 11 تراما

المرحلة 2

المجموع

 14 تراما

25

ترام دبي
مع القطار المعلق (المونوريل)

لنخلة جميرا عند مدخل النخلة بشارع الصفوح

يرتبط ترام دبي
مع مترو دبي

 وأبراج بحيرات جميراداماك العقارية

تتميز التشطيبات الداخلية 
للعربات والمحطات بالفخامة 

والرفاهية.
تم تزويد الترام بأحدث تقنيات 
وسائل بث وعرض المعلومات 

والمواد الترفيهية.

يمتد مسار الترام بصورة
رئيسة على مستوى ا�رض

شارع الصفوح

 كما يرتفع
 فوق جسور علوية

 في بعض المواقع بمنطقة مرسى دبي،
وذلك لضرورات البيئة العمرانية بالمنطقة.



تجميل المنطقة
اأعمال  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأدرج��ت  دبي،  ملدينة  العام  الطابع  مع  تتما�شى  بيئة  خللق 

والري،  الزراعة  الأعمال  و�شملت  ترام دبي،  اأحد عنا�شر م�شروع  لتكون  والتجميل  الب�شتنة 

واإن�شاء مناطق عبور للم�شاة، وم�شارات ومواقف خا�شة للدراجات الهوائية، وممرات ومقاعد 

للجلو�س عند املحطات وعلى طول م�شار الرتام.

شبكة الطرق
مت حت�شني اأعمال الطرق املوازية مل�شار الرتام يف جميع املناطق، و�شملت الأعمال 24 تقاطع 

طرق حمكوما باإ�شارات �شوئية �شمن �شبكة ترام دبي، كما مت ربط جميع مناطق عبور امل�شاة 

اإن�شاء  باإ�شارات �شوئية، ومت تركيب حواجز حلماية م�شار الرتام من املركبات، وكذلك مت 

اأربعة ج�شور مكيفة للم�شاة لربط بع�س املحطات باملناطق املجاورة.

ساعات التشغيل
اأ�شبح  ترام دبي متاحًا للركاب اعتبارًا من يوم الأربعاء 2014/11/12، من ال�شاعة 6:30 

�شباحًا وحتى 1:30 من �شباح اليوم التايل من ال�شبت اإىل اخلمي�س، بينما يف اأيام اجلمع 

من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا وحتى 1:30 من �شباح اليوم التايل، وزمن التقاطر مبعدل  10 

دقائق خالل اأوقات الذروة، و12 دقيقة خالل الأوقات العادية.

الفحص الفني
خ�شع ترام دبي لفرتة طويلة من الفح�س الفني التجريبي، بداأ يف الن�شف الأول من عام 

2013 يف موقع ال�شركة امل�شنعة يف فرن�شا، وا�شُتكمل يف دبي يف يناير من عام 2014 على 

طول خط الرتام وا�شتمر حتى موعد ت�شغيله الر�شمي، ومت خالل الفح�س التجريبي اختبار 

اأنظمة ال�شالمة، ونظام الدفع الكهربائي لعربات الرتام، واأنظمة الكوابح، والتوقف املفاجئ 

يف حالت الطوارئ، واختبار التغذية الكهربائية الأر�شية على م�شار الرتام، وكذلك اختبار 

التغذية العلوية يف املراآب، اإىل جانب عملية ت�شغيل اأبواب القطار.

جميع  واأداء  عمل  من  والتاأكد  القطار  جاهزية  على  الوقوف  الفني  الفح�س  خالل  مت  كما 

اأنظمة التحكم يف كافة الظروف، وغطت الفحو�شات عدة اأنظمة مثل نظام التكييف، ونظم 

التغذية الكهربائية واملكابح، اإ�شافة اإىل فح�س عملية القرتان وهي العملية اخلا�شة بالربط 

بني نظم عربات القطارات واختبارات قطع التيار الكهربائي وكذلك نظام املراقبة والتحكم 

يف القطارات، وكذلك الختبارات الت�شغيلية للقطار يف احلالت العادية والطارئة.

 عقد التشغيل 
وقعت هيئة الطرق واملوا�شالت يف �شهر �شبتمرب من عام 2013 عقد ت�شغيل ترام دبي مع 

�شركة �شريكو الربيطانية ملدة 75 �شهرا، اعتبارا من �شهر اأغ�شط�س 2013، منها 15 

�شهرا للتجهيز للت�شغيل من خالل تعيني وتدريب املوظفني، وخم�س �شنوات مدة الت�شغيل، 

وتبلغ قيمة عقد الت�شغيل 105 ماليني درهم، يف حني يتوىل املقاول املنفذ للم�شروع 

)حتالف �شركتي ال�شتوم وبي �شك�س العامليتني( �شيانة نظام الرتام ملدة 13 �شنة قابلة 

للتجديد ملدة خم�س �شنوات اإ�شافية.

الرتام،  لنظام  التابعة  الأ�شول  الت�شغيل جلميع  العقد خدمات  وتوفر �شركة �شريكو مبوجب 

وخدمات نقل للم�شتخدمني على م�شتوى عال ومتوافق مع التغريات اليومية، وتتوىل حماية 

الأ�شول التابعة للهيئة، اإىل جانب ت�شغيل نظام الإيرادات اخلا�شة بالرتام وحت�شيل اإيرادات 

بيع وتعبئة بطاقات )نول(، والتن�شيق الكامل مع مقاول التنفيذ خالل فرتة الختبارات قبل 

وتوفري م�شتوى  الت�شغيل،  ال�شيانة خالل فرتة  الكامل مع مقاول  والتن�شيق  ال�شبكة،  ت�شغيل 

عال من ال�شالمة مل�شتخدمي ال�شبكة، وحتقيق التن�شيق والتكامل بني الرتام واملرتو وو�شائل 

املوا�شالت املختلفة، ويت�شمن العقد اأي�شًا بندا ين�س على التزام �شركة �شريكو بنقل العمالة 

اإىل الهيئة اأو اأية جهة اأخرى تختارها الهيئة بعد انتهاء العقد.
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بتوجيهات محمد بن راشد 
تحويل محطات المترو لمتاحف 

ومحطات ثقافية وفنية وتاريخية
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وجه �شاحب 

 137 التي ميّر عربها  اإىل حتويل حمطات مرتو دبي،  الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، 

يف  والثقافية،  الفنية  والإبداعات  الأعمال  لعر�س  فنية  متاحف  اإىل  �شنويًا،  زائر  مليون 

مبادرة فريدة من نوعها تهدف لإيجاد متاحف ومعار�س فنية وثقافية دائمة تكون جزءا 

رئي�شا من اأ�شلوب احلياة وجتربة التنقل يف دبي، ولنقل التحف والإبداعات الفنية والثقافية 

واجلمالية والتاريخية يف املجالت كافة لت�شل للنا�س بدل اأن ي�شلوا اإليها، ولي�شتمتعوا بها 

بو�شفها جزءًا من تفا�شيل حياتهم اليومية ولتتحول حمطات املرتو ملحطات ثقافية وفنية 

وتاريخية.

جاء ذلك خالل اإطالع �شموه على عر�س تعريفي عن م�شروع متحف مرتو دبي ومراحل 

مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  التنفيذي  املكتب  يف  وذلك  تنفيذه، 

بح�شور �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س املجل�س 

التنفيذي بدبي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب 

رئي�س املجل�س التنفيذي بدبي، حيث وجه �شموه لالنتهاء من امل�شروع تزامنا مع انطالق 

فعاليات معر�س “اآرت دبي” 2015.

وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم: اإن الإبداع واجلمال جزء اأ�شا�شي من 

ثقافتنا وهويتنا وجزء من ن�شيج احلياة لدينا

وهدفنا هو الرتقاء بجودة التنقل واحلياة، وحتويل حمطات مرتو دبي ملحطات جمال 

وثقافة واإبداع.

واأ�شاف: الفن اجلميل �شي�شيف حياة اإىل احلياة يف دبي، واملتاحف �شتكون مرفقا 

اأ�شا�شيا يف جمتمعنا ومكونا رئي�شا من تفا�شيل يومياتنا.

وقال: نريد اأن ن�شل مبتاحفنا جلميع النا�س وندخل الفن يف حياتهم، نريد اأن ي�شل 

طريقه  يف  طالب  وكل  للعمل،  طريقه  يف  موظف  كل  املجتمع؛  يف  فرد  لكل  الإب��داع 

لتح�شيل العلم، وكل �شائح خالل زيارته ملعامل دبي.

واأكد �شموه اأن دولة الإمارات تلعب ومنذ �شنوات دورا حيويا يف دعم احلراك الفني 

عربيا وعامليا، وا�شتطاعت اأن ت�شبح مبنزلة ج�شر ثقايف يربط بني ال�شرق والغرب، 

وجن�شياتهم  لغاتهم  مبختلف  الأف���راد  وجتمع  الإن�شانية،  توحد  عاملية  لغة  فالفن 

وثقافاتهم، وتزيل احلواجز فيما بينهم.

واأ�شاف: ما�شون يف خلق بيئة حمفزة تدعم الفن والثقافة، وت�شلط ال�شوء على اأهم 

نواحي  كافة  ت�شمل  اإبداعية  نه�شة  اليوم  وهدفنا  فيها،  والفنية  الإبداعية  املقومات 

احلياة الثقافية والفنية.

والبتكار يف حمطات  الإب��داع  على  ت�شجع  فنية  بيئة  اإىل خلق  املبادرة  وتهدف هذه 

املرتو املوزعة يف خمتلف مناطق دبي، التي جتاوز عدد مرتاديها 137 مليون �شخ�س 

يف عام 2013 ومبعدل 500 األف �شخ�س يوميا يف العام احلايل.

اإلمارات جسر ثقافي 
يربط الشرق بالغرب 

وتدعم الحراك الفني 
عربيًا وعالميًا
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اهلل  عبد  حممد  معايل  اإط��الق��ه  ح�شر  ال��ذي  امل�شروع،  من  الأوىل  املرحلة  خ��الل  و�شيتم 

القرقاوي، رئي�س املكتب التنفيذي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل 

مطر  و�شعادة  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س،  حممد  عبدالرحمن 

 4 بدبي، حتويل  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س  الطاير، 

حمطات مرتو حيوية اإىل متاحف فنية ت�شلط كل واحدة منها ال�شوء على جانب ثقايف اأو فني 

معني ينعك�س يف ت�شميمها الداخلي واخلارجي، حيث �شيتم خالل هذه املرحلة اإطالق متحف 

الفن الإ�شالمي واخلط العربي، ومتحف الخرتاعات، ومتحف الفن املعا�شر، ومتحف الفن 

املرئي.

امل�شتوحاة  الفنية  الأعمال  من  جمموعة  العربي  واخل��ط  الإ�شالمي  الفن  متحف  و�شي�شم 

املخطوطات  بني  تتنوع  التي  �شنة،   1400 م��دار  على  تطوره  واأ�شكال  الإ�شالمي  الفن  من 

تلك  والثقافة يف  الفن  التي تربز جوانب  املعرو�شات  واملجوهرات، وغريها من  واخلزفيات 

الفرتة، اإ�شافة اإىل العديد من اللوحات التي ُتظهر جمالية فن اخلط العربي والتنوع والتطور 

اللذين �شهدهما هذا الفن على مر الع�شور.

و�شيقدم متحف الخرتاعات للزوار من خمتلف الأعمار جتربة تعليمية تفاعلية مميزة تظهر 

الفلك  وعلم  والطب  كالهند�شة  املجالت،  خمتلف  ويف  الب�شرية  حياة  يف  الخرتاعات  اأهم 

اأهم املخرتعني يف  اإىل م�شاهمات  اإ�شافة  املجالت،  والريا�شيات واجلغرافيا، وغريها من 

النه�شة الب�شرية على خمتلف الع�شور وحتى عاملنا املعا�شر.

مقتنيات  خالل  من  للحديث  للفن  و�شاملة  فريدة  نظرة  املعا�شر  الفن  متحف  و�شيعر�س 

خمتلفة تعك�س التعبري الإبداعي املعا�شر، حيث �شي�شم املتحف اللوحات الفنية والت�شاميم 

التعبريية  الأ�شاليب  تعك�س  التي  املقتنيات  من  وغريها  واملج�شمات،  اجلرافيكية  والر�شوم 

والفكرية التي اأبدعها فنانون معا�شرون من خمتلف اأنحاء العامل.

اأما متحف الفن املرئي ف�شي�شلط ال�شوء على م�شهد الفن املرئي املعا�شر، وذلك من خالل 

فنية  اأبعادا  ت�شم  التي  الو�شائط،  واأعمال  الت�شجيلية  وامل��واد  الأف��الم  من  العديد  عر�س  

وثقافية، كما يتيح املتحف ملرتاديه خا�شية م�شاركة اأعمالهم املرئية ليتم عر�شها يف املتحف.

مع  والتفاعلية متا�شيا  الذكية  والتطبيقات  التقنيات  باأحدث  املتاحف  هذه  تزويد  و�شيجري 

بهدف  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  الذكية،  دبي  مبادرة 

حتويل دبي اإىل اأذكى مدينة يف العامل، حيث �شيعمل متحف مرتو دبي على تثقيف النا�س حول 

اإىل رفع م�شتوى  اإ�شافة  التفاعل مع معرو�شاتها،  مو�شوعات فنية خمتلفة وت�شجيعهم على 

الوعي بالفنون واأهميتها.
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جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  برئا�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 

املائية  دبي  قناة  م�شروع  من  الثالثة  املرحلة  عقد  تر�شية  للهيئة،  التنفيذي  واملدير  الإدارة 

بتكلفة 802 مليون درهم، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية للمراحل الثالث من م�شروع قناة 

دبي املائية قرابة مليار و766 مليون درهم.

وت�شمل املرحلة الثالثة من امل�شروع الذي مت تر�شيته على �شركة باحل�شا �شيك�س كون�شرتكت، 

اأعمال حفر القناة املائية وبناء جوانب القناة وبناء ثالثة ج�شور للم�شاة تربط �شفتي القناة، 

اأربع حمطات للنقل البحري لتعزيز دور النقل البحري بو�شفه و�شيلة مريحة وفاعلة  وبناء 

خا�شة بعد النتهاء من اإن�شاء جمموعة من اجلزر يف اخلليج العربي مثل جزر العامل وجزيرة 

جمريا 2، حيث يتوقع اأن ت�شتقطب و�شائل النقل البحري اأكرث من �شتة ماليني راكب �شنويا 

 802  مليون درهم  قيمة عقد المرحلة الثالثة من )دبي المائية( 
1.76 مليار درهم التكلفة االجمالية للمراحل الثالث

و�شيكون اإجناز اأعمال املرحلة الثانية من امل�شروع الذي ر�شا على �شركة �شاينا �شتيت يف الربع الأخري 

من عام 2016 وذلك بالتزامن مع اإجناز املرحلة الأوىل التي ت�شمل اإن�شاء ج�شر على حمور �شارع 

ال�شيخ زايد مير اأعلى جمرى القناة ي�شمح بحركة مالحية حرة على مدار ال�شاعة.

اإن�شاء ج�شور على �شارعي الو�شل وجمريا فوق قناة دبي املائية بحيث  وي�شمل عقد املرحلة الثانية 

لربط  متكامل  تقاطع طبقي حر  اإن�شاء  ي�شمل  كما  اأمتار،   8.5 بارتفاع حتى  اليخوت  ت�شمح مبرور 

احلركة املرورية بني �شوارع الو�شل واحلديقة والآثار مبا يحقق ان�شيابية تامة للحركة املرورية بعد 

اإكمال امل�شروع، وذلك بديال عن الإ�شارات ال�شوئية احلالية، اإ�شافة اإىل اإن�شاء ج�شور للو�شول اإىل 

�شبه اجلزيرة املقرتحة جنوب حديقة جمريا، وي�شمل العقد اأي�شا اأعمال حتويل اخلدمات يف ممرات 

اأ�شفل القناة اإ�شافة اإىل اإن�شاء عبارات احتياطية للخدمات اأ�شفل القناة لتلبية املتطلبات امل�شتقبلية 

املتوقعة.

وت�شمن عقد املرحلة الأوىل الذي تقدر تكلفته بنحو 500 مليون درهم، اإن�شاء ج�شر على حمور �شارع 

ال�شيخ زايد ب�شعة ثمانية م�شارات يف كل اجتاه، مير اأعلى جمرى القناة مبا ي�شمح بحركة مالحية 

حرة على مدار ال�شاعة اإ�شافة اإىل تعديل م�شارات الطرق املتاأثرة مبا يحقق تكامل احلركة املرورية 

بني �شفتي القناة اجلديدة، ويبلغ طول اجلزء املتاأثر من �شارع ال�شيخ زايد حوايل 800 مرت، كما 

يت�شمن امل�شروع اأعمال حتويل خطوط اخلدمات القائمة التي تاأثرت مب�شار القناة اإ�شافة اإىل اأعمال 

الإنارة واأعمال النوافري املائية على اجل�شر.

بو�شفها  دبي  دور  القناة  �شتعزز  كما  دبي،  يف  البحري  للنقل  ال�شرتاتيجية  للخطة  وفقا 

اأعمال  الثالثة  املرحلة  ت�شمل  كما  الرتفيهية،  البحرية  الرحالت  ا�شتقطاب  رائدة يف  مدينة 

�شاطئ  طول  �شي�شاعف  مما  جمريا  حديقة  امتداد  على  �شناعية  جزيرة  �شبه  لإن�شاء  ردم 

احلديقة، ويزيد م�شاحة احلديقة ويتيح املجال لإ�شافة العديد من الأن�شطة الرتفيهية.

وكان املجل�س قد اعتمد قبل ذلك، تر�شية عقد املرحلة الثانية من م�شروع قناة دبي املائية 

التي تت�شمن اإن�شاء ج�شور فوق القناة على �شارعي الو�شل وجمريا بتكلفة 384 مليون درهم، 

وتعد هذه املرحلة خطوة هامة يف م�شرية تنفيذ امل�شروع الذي يهدف لربط خور دبي باخلليج 

ال�شفا ومنطقة جمريا  زايد مرورًا بحديقة  ال�شيخ  �شارع  قناة مائية متتد من  العربي عرب 

الثانية و�شوًل اإىل اخلليج العربي عند اجلزء اجلنوبي من حديقة �شاطئ اجلمريا.
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انطلقت اأعمال تنفيذ املرحلة الأوىل من م�شروع مبنى متحف الحتاد حيث تت�شمن اأعمال 

املرحلة الأوىل من امل�شروع جتهيز املوقع، ونقل وحفظ كافة املقتنيات واملعرو�شات املوجودة 

يف املباين احلالية يف املوقع، وت�شوير املوقع ب�شور بارتفاع �شتة اأمتار، كما تت�شمن هدم املباين 

القدمية املوجودة  يف املوقع، وفح�س ومعاجلة الرتبة وحتويل اخلدمات.

ويتاألف مبنى متحف الحتاد من ثمانية اأجزاء، اجلزء الأول هو امل�شرح التوجيهي، واجلزء 

يف  ال�شكان  وحياة  الحت��اد  قيام  قبل  كانت  وكيف  املنطقة  ق�شة  على  ال�شوء  ي�شلط  الثاين 

الحتاد  لقيام  الطريق  مرحلة  على  ال�شوء  الثالث  اجلزء  ي�شلط  حني  يف  املختلفة،  بيئاتهم 

الرتكيز  يتم  الرابع  اجلزء  ويف  الفرتة،  تلك  والعاملية يف  والإقليمية  املحلية  الأح��داث  واأهم 

على بذور الحتاد وهي اجلهود احلثيثة التي قام بها الآباء املوؤ�ش�شون لتحقيق فكرة الحتاد 

اآل  اآل نهيان وال�شيخ را�شد بن �شعيد  خا�شة املغفور لهما باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 

لعر�س  اخلام�س  اجل��زء  وخ�ش�س  ثراهما،  اهلل  طيب  مكتوم 

معلومات عن )ملاذا الحتاد؟( حيث يتم ا�شتعرا�س اأهم العوامل 

لقيام  حثيثًا  ال�شعي  اإىل  املوؤ�ش�شني  الآباء  دفعت  التي  وال�شباب 

الحتاد، ويروى اجلزء ال�شاد�س تفا�شيل مرحلة قيام احتاد دولة 

اأما اجلزء ال�شابع فخ�ش�س لد�شتور دولة الإمارات،  الإمارات، 

التي  الإجن���ازات  على  ال�شوء  والأخ���ري  الثامن  اجل��زء  وي�شلط 

حتققت منذ قيام الحتاد.

مت  حيث   ،1971 �شنة  دي�شمرب  من  الثاين  يف  املتحدة  الم���ارات  دول��ة  د�شتور  على 

ا�شتخدام رمز القلم يف و�شع الكتابة والوثيقة التي حتتوي على بنود الد�شتور عنا�شَر 

رئي�شة يف ال�شكل البارز للمتحف، ويكمل هذا املفهوم املحربة املتمثلة يف دار الحتاد، 

ورقة تطوى  كانت  لو  كما  للمبنى،  لل�شكل اخلارجي  والأنيقة  الب�شيطة  ومتثل اخلطوط 

بر�شاقة مما يعطيها وجودًا فريدًا ولكن دون اأن تطغى على �شكل دار الحتاد.

ويهدف متحف الحتاد اإىل تاأكيد القيمة التاريخية للموقع واملبنى الذي كان فيه التوقيع 

واإعالن تاأ�شي�س احتاد دولة الإمارات العربية، وحتويل املبنى احلايل اإىل متحف يكون 

مركز اإ�شعاع يق�شده املواطنون واملقيمون وال�شياح للتعرف اإىل مراحل وحتديات تاأ�شي�س 

وتاأ�شيل مفهوم  اإىل جانب غر�س  م�شريته،  التي حتققت خالل  والإجن��ازات  الحت��اد، 

وقيمة الحتاد يف نفو�س املواطنني والأجيال القادمة، اإ�شافة اإىل توثيق املراحل التي مر 

بها تاأ�شي�س الحتاد، مع الرتكيز على دور املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

اللبنات الأوىل لقيام  اآل مكتوم )طيب اهلل ثراهما( يف و�شع  وال�شيخ را�شد بن �شعيد 

الحتاد، كما يهدف اإىل تعريف الزوار بطبيعة حياة �شكان الإمارات قبل قيام الحتاد 

)ثقافة البدو يف ال�شحراء، وثقافة اأهل البحر(، وت�شليط ال�شوء على التنمية ال�شاملة 

واأهم الإجنازات التي �شهدتها دولة الإمارات العربية املتحدة خالل م�شريتها املباركة.

اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ وهم يوقعون  والت�شميم اجلديد للمتحف م�شتوحى من �شورة 

انطالق أعمال المرحلة األولى من متحف االتحاد
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كورنيش جميرا
14 كم من المضامير 

واالستراحات والخدمات 
المتميزة الجميلة

افتتحت هيئة الطرق واملوا�شالت م�شروع كورني�س جمريا ب�شكل كامل بطول 14 كيلومرتًا، 

وهو ميتد من ال�شاطئ املحاذي ل�شت مناطق �شكنية، يبداأ من املنطقة الواقعة خلف منتجع 

�شاطئ )دبي مارين( و�شوًل اإىل فندق )برج العرب(.

اأربعة  بعر�س  للجري  اآخر  وم�شمار  اأمتار،  خم�شة  بعر�س  مم�شى  على  الكورني�س  وي�شتمل 

على  مطلة  للجلو�س  مظللة  واأماكن  جتارية  اأك�شاكا  ت�شم  ا�شرتاحات  اإىل  اإ�شافة  اأمتار، 

ال�شاطئ، ومرافق عامة و�شحية، ويتميز امل�شروع بلم�شة جمالية متميزة من خالل الهتمام 

باأعمال الزراعة والت�شجري التي يجري تطويرها وتوزيعها ب�شكل متنا�شق عالوة على الإ�شاءة 

التجميلية ذات الت�شميم احلديث واملبتكر.

واأعرب �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة عن �شروره باإجناز 

را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذًا  جاء  الذي  احليوي،  امل�شروع  هذا 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( لتحقيق ال�شعادة 

للنا�س، حيث يعترب �شموه الريا�شة عن�شرًا مهمًا يف بناء املجتمع، و�شمانة اأ�شا�شية لوجود 

اأفراد اأ�شحاء قادرين على العطاء.

ا�شتخدام  اإىل  واجل��ري  امل�شي  ريا�شة  حمبي  من  املنطقة  و�شكان  اجلمهور  الطاير  ودع��ا 

كورني�س جمريًا ملمار�شة ريا�شتهم، موؤكدًا اأن م�شروع كورني�س جمريا حول ال�شاطئ الرملي 

ال�شاطئ  ل��زوار  عامة  وخدمات  وترفيهية  جتميلية  عنا�شر  توفري  طريق  عن  حيويًا  مكانًا 

اأو  من املقيمني وال�شياح الذين يتوافدون على �شواطئ دبي لال�شتمتاع باجللو�س اإىل البحر 

ممار�شة ريا�شة اجلري اأو امل�شي.
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وقال: يعد كورني�س جمريا اإ�شافة جمالية يف املنطقة لال�شرتخاء والراحة ويتيح جماًل اأرحب 

�شبل  اأف�شل  وتوفري  الأن�شطة،  من  متنوعة  جمموعة  وممار�شة  لال�شتمتاع  اجلمهور  اأم��ام 

العناية لكل من يق�شدها من املواطنني واملقيمني وال�شياح، لال�شتجمام وال�شباحة وممار�شة 

الريا�شة، وعالوة على قيمته العملية فهو اإ�شافة جمالية لال�شرتخاء والراحة، وكذلك يحمل 

الإمارة،  يف  الجتماعية  الأ�شا�شية  البنية  تطوير  جمال  يف  لإ�شهامه  خا�شة  اأهمية  امل�شروع 

لفر�س ممار�شة  تو�شيع  من  ُيتيحه  للمجتمع، مبا  العامة  ال�شحة  نوعية  �شعيد  على  ل�شيما 

والتجديف  ال�شباحة  مثل  املختلفة  املائية  الريا�شات  جانب  اإىل  وامل�شي،  اجلري  ريا�شات 

وغريها من الأن�شطة ال�شاطئية التي تالئم كل اأفراد الأ�شرة وت�شاهم يف رفع م�شتوى لياقتهم 

الهتمام  عرب  للمجتمع  العامة  بال�شحة  الرتقاء  يف  مبا�شر  اإ�شهام  من  لهذا  مبا  البدنية 

باملرافق التي تتيح للجمهور ممار�شة الريا�شة ب�شتى �شورها.  

واأ�شاف: �شوف يرتبط كورني�س جمريا يف مرحلة لحقة باملم�شى وامل�شارات املخ�ش�شة للجري 

ال�شياحة  الوجهة احل�شارية اجلديدة حلركة  تعد  التي  املائية  دبي  قناة  والدراجات يف م�شروع 

الإقليمية والدولية عالوة على �شكان الإمارة، و�شت�شيف القناة التي تربط منطقة اخلليج التجاري 

مبياه اخلليج العربي م�شافة �شتة كيلومرتات من الواجهة البحرية لإمارة دبي.

الممشى يرتبط بممشى قناة دبي المائية مستقباًل
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ال�شياحية  الوجهات  من  �شيكون  الذي  )بلووترز(  م�شروع  احتياجات  اجلديد  اجل�شر  ويلبي 

املميزة والأكرث جاذبيًا يف الدولة، وت�شم اجلزيرة عني دبي )دبي اي( التي �شت�شبح العجلة 

وال�شكنية  التجارية  املناطق  من  ع��ددا  ت�شم  كما  العامل،  يف  نوعها  من  الأك��رب  الرتفيهية 

وال�شياحية والرتفيهية وفندقًا فخمًا من فئة خم�س جنوم، وخيارات �شكنية متنوعة، كما ت�شم 

�شوقًا يحيطه مم�شى تتوفر فيه منافذ لتناول الطعام يف الهواء الطلق، ويتوقع اأن ت�شتقطب 

اجلزيرة اأكرث ثالثة ماليني زائر �شنويًا.

وي�شمل م�شروع مداخل املدينة العاملية التي متتد من �شارع ال�شيخ حممد بن زايد اإىل �شارع 

نواك�شوط )�شمال وجنوبا( ومن �شارع العوير اإىل �شارع املنامة )�شرقا وغربا(، اإن�شاء تقاطع 

علوي جم�شر على تقاطع �شارع العوير مع �شارع نواك�شوط، بحيث يوفر حركة انعطاف حر 

ي�شارا من �شارع نواك�شوط اإىل �شارع العوير باجتاه �شارع ال�شيخ حممد بن زايد، كما يوفر 

ال�شيخ حممد بن  العاملية باجتاه �شارع  عملية دوران للخلف للمركبات اخلارجة من املدينة 

زايد واخت�شار م�شافة تزيد على �شبعة كيلومرتات. 

حاكم دبي يعتمد مشروعي مداخل جزيرة 
)بلووترز( والمدينة العالمية 

شارع األصايل يربط طريق عود ميثاء بمنطقة الخليج التجاري 

جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 

اأحد امل�شاريع املتفردة  الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، م�شروع مداخل جزيرة )بلوواترز( 

قبالة �شاطئ جمريا بيت�س ريزيدن�س، الذي يعد من الوجهات ال�شياحية املميزة والأكرث جذبًا 

يف الدولة، كما اعتمد �شموه م�شروع مداخل املدينة العاملية التي تقع على م�شاحة 800 هكتار، 

امل�شروعني  تكلفة  وتقدر  ال�شيني )دراجون مارت(،  وال�شوق  �شكنية متعددة  وت�شم مناطق 

بنحو 700 مليون درهم.

جمريا  �شاطئ  مقابل  الواقعة  بلووترز  جزيرة  من  ميتد  ج�شر  اإن�شاء  الأول  امل�شروع  وي�شمل 

ال�شيخ زايد، ويتكون  5.5( على �شارع  اإىل تقاطع بحريات جمريا )تقاطع  بييت�س رزيدن�س 

اجل�شر من م�شارين يف كل اجتاه بطول حوايل 1400 مرت، اإ�شافة اإىل تخ�شي�س م�شارات 

لنظام النقل ال�شخ�شي ومنحدرات اإ�شافية على تقاطع بحريات جمريا وتوفري طريق خدمة 

على �شارع ال�شيخ زايد يوؤدي اإىل اجلزيرة بطول 1500 مرت.

الأ�شايل  طريق   2014 �شبتمرب  �شهر  منت�شف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  افتتحت 

الأنفاق  من  عدد  عرب  وذلك  التجاري  اخلليج  مبنطقة  ميثاء  عود  طريق  يربط  الذي 

للم�شروع  الإج��م��ايل  الطول  ويبلغ  التجاري،  واخلليج  زعبيل  منطقتي  يف  واجل�شور 

300 مليون درهم، وهو اأحد املراحل الهامة يف  خم�شة كيلومرتات وتقدر تكلفته بنحو 

م�شروع الطرق املوازية الذي يعد من اأ�شخم امل�شاريع التي تنفذها الهيئة حاليًا، وميتد 

م�شروع الطرق املوازية من �شارع ال�شيخ را�شد �شماًل حتى مدخل اإمارة اأبوظبي جنوبًا، 

عود  �شارع  من  القادمني  الطرق  مل�شتخدمي  وان�شيابيا  بديال  طريقا  الأ�شايل  ويوفر 

العمرانية  احلركة  يخدم  كما  التجاري،  واخلليج  وجمريا  زعبيل  مناطق  باجتاه  ميثاء 

م�شارات  بثالثة  نفقني  ويت�شمن  للطريق،  املحاذية  املنطقة  �شت�شهدها  التي  والتنموية 

850 مرت، اأما النفق  2 بطول اإجمايل يبلغ  يف كل اجتاه، النفق الأول يف طريق زعبيل 

من  ج�شر  اإن�شاء  مت  كما  مرت،   600 طوله  ويبلغ  التجاري  املركز  طريق  يف  فهو  الثاين 

م�شارين يف كل اجتاه يف منطقة اخلليج التجاري بطول اإجمايل يبلغ 700 مرت، ويوفر 

و�شهل  اآمن  ب�شكل  بوليفارد،  اإعمار  عرب  خليفة  وبرج  مول  لدبي  حّرًا  مدخاًل  امل�شروع 

الطريق. مل�شتخدمي 

محمد بن راشد يعتمد مشروعي 
الطرق الموازية  في )جودلفين( 

و)زعبيل( بتكلفة مليار درهم
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اعتمد 

منطقة اجلودلفني  املوازية يف  الطرق  م�شروعي حت�شينات  )رعاه اهلل(  دبي  الوزراء حاكم 

ومنطقة زعبيل، بتكلفة مليار درهم.

�شهرا،   30 قرابة  )جودلفني(  منطقة  يف  املوازية  الطرق  حت�شينات  م�شروع  تنفيذ  وي�شتغرق 

تبلغ تكلفته التقديرية 900 مليون درهم، وهو ي�شمل طرقا وج�شورا واأنفاقا عديدة مبا ي�شمح 

الطرق  عن  بالتخفيف  الإيجابي  وتاأثريها  املوازية  الطرق  على  املرورية  احلركة  بان�شيابية 

ال�شعادة )اخليل  الأ�شايل و�شارع  �شارع  املوازية على  للطرق  امتدادًا  باملنطقة، ويعد  املحيطة 

الأول �شابقًا( بحيث ُيّدعم الطرق احلالية يف منطقة اخلليج التجاري، وي�شهم امل�شروع يف رفع 

ال�شيخ زايد واخليل،  للمنطقة من �شارعي  م�شتوى اخلدمة املرورية، وتوفري مداخل وخمارج 

كما �شيجري ربطه باملناطق املحيطة مثل القوز وزعبيل وجمريا. 

اأما م�شروع الطريق املوازي ال�شرقي يف منطقة زعبيل فيمثل امتدادا ل�شارع الأ�شايل، وتبلغ 

2014، وا�شتغرق  العمل به يف �شهر فرباير  100 مليون درهم، وبداأ  تكلفة امل�شروع قرابة 

تنفيذه 210 اأيام، وهو يربط منطقة اخلليج التجاري مع �شارع عود ميثاء حاليًا وذلك من 

خالل الأنفاق املنفذة حتت �شارع املركز املايل وحتت �شارع زعبيل الثاين، ويبلغ طوله حوايل 

ثالثة كيلومرتات، ويتاألف من ثالثة م�شارات يف كل اجتاه، و�شيتم م�شتقباًل ربط هذا الطريق 

مبعرب ال�شيخ را�شد بن �شعيد من خالل ج�شر يعرب فوق �شارع عود ميثاء حيث �شريبط مناطق 

بردبي مبناطق اخلريان والورقاء وند احلمر واملدينة العاملية، كما يت�شمن امل�شروع تركيب 

بالط ال�شرياميك للجدران واإنارة النفقني اأ�شفل �شارع املركز املايل واأ�شفل �شارع زعبيل.
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واحة االتحاد تفتح باب 
الشراكة مع القطاع الخاص 

على مصراعيه
طرحت هيئة الطرق واملوا�شالت م�شروع واحة الحتاد لل�شراكة مع القطاع اخلا�س، الذي 

يت�شمن اإن�شاء اأبراج عقارية فوق حمطة املرتو يف ميدان الحتاد، وتقدر م�شاحة البناء بنحو 

100 األف مرت مربع مبا يف ذلك مواقف ال�شيارات، خم�ش�شة للمحالت التجارية واملطاعم 

واملكاتب وال�شكن وغريها من ال�شتخدامات.

ويهدف امل�شروع اإىل رفع كفاءة اأنظمة النقل اجلماعي وزيادة عدد م�شتخدميها، من خالل 

اإعادة تخطيط املناطق حول حمطات املرتو، كما ي�شاهم يف زيادة عدد م�شتخدمي مرتو دبي، 

وتطوير وجتميل البيئة العمرانية القريبة من حمطة الحتاد.

و�شينفذ م�شروع املجتمعات ال�شكنية املوجهة نحو و�شائط النقل اجلماعي يف ميدان الحتاد 

بنظام ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، بني كل من هيئة الطرق واملوا�شالت ومطور 

بال�شراكة  اخلا�شة  التعاقد  ملبادئ  ووفقا  عامة،  مناق�شة  خالل  من  اخلا�س  القطاع  من 

التطويرية  اخل��ربات  بني  املزج  اخلا�س  للقطاع  و�شيت�شنى  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 

لروؤية  وفقا  التنموية،  جوانبه  واأهم  بدقة  املفهوم  لتحديد  التجارية  واملهارات  والت�شغيلية، 

واأهداف هيئة الطرق واملوا�شالت اخلا�شة باملوقع املعني.

و�شي�شبح م�شروع واحة الحتاد اأول وجهة للتطوير العمراين املرتبط مبراكز املوا�شالت يف 

املنطقة ومق�شدا بارزا للمقيمني والزوار يف دبي، حيث اأن مفهوم التطوير العقاري املرتبط 

مبرافق املوا�شالت حقق العديد من ق�ش�س النجاح يف اأوروبا واآ�شيا واأمريكا، وجلب العديد 

من املنافع للمجتمعات، و�شاهم يف اإنعا�س املناطق ف�شال عن تاأثريه التجاري الإيجابي على 

تلك املناطق. 

ويركز امل�شروع التنموي لتطوير ميدان الحتاد على توفري بيئة عالية امل�شتوى من الوحدات 

ال�شكنية واملكاتب، تتميز بوجود �شوارع �شديقة للم�شاة، واملناظر الطبيعية، واملرافق احليوية، 

وحمالت البيع بالتجزئة وغريها، و�شت�شاهم الكثافة ال�شكانية العالية يف هذا امل�شروع يف دعم 

توجه الهيئة نحو ت�شجيع ال�شكان على ا�شتخدام و�شائل النقل اجلماعي، كما اأنه يوفر متنف�شا 

مريحا وممتعا للمقيمني والزوار على حد �شواء. 
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افتتاح شارع القدرة من تقاطع جبل علي
لهباب وحتى باب الشمس

طرق داخلية في منطقتي الممزر والنهدة األولى 
بتكلفة 118 مليون درهم

لهباب  علي  جبل  تقاطع  من  القدرة  �شارع  تو�شعة  م�شروع  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  افتتحت 

12 كيلومرت، بواقع ثالثة م�شارات يف كل اجتاه، وبلغت تكلفة  وحتى دوار باب ال�شم�س بطول 

امل�شروع قرابة 110 ماليني درهم.

الذي مت  �شقيم  اأم  ب�شارع  يبداأ من منطقة جمريا مرورًا  رئي�شًا  ال�شارع اجلديد حمورًا  ويعد 

تطويره بافتتاح ج�شرين ب�شعة ثالثة م�شارات يف كل اجتاه، الأول: ج�شر فوق الطريق املوازي 

ال�شرقي )�شارع الأ�شايل(، والثاين: فوق الطريق املوازي الغربي )�شارع اخليل الأول(، وت�شتمر 

احلركة ان�شيابية يف التقاطع املج�شر على �شارع اخليل، ثم تقاطع املرابع العربية على �شارع 

ال�شيخ حممد بن زايد، ومنه اىل �شارع القدرة حيث ت�شتمر احلركة ان�شيابية فوق ج�شر القدرة 

على �شارع الإمارات، و�شوًل اإىل منطقة �شيح ال�شلم.

وجرى يف املرحلة الأوىل افتتاح �شارع القدرة الذي جرت تو�شعته من م�شار واحد يف كل اجتاه 

12 كيلومرتا، ابتداء من اجل�شر فوق �شارع جبل علي  اإىل ثالثة م�شارات يف كل اجتاه بطول 

لهباب وحتى دوار باب ال�شم�س.

ويهدف م�شروع تو�شعة �شارع القدرة اإىل رفع درجة ال�شالمة على �شارع القدرة، وحتديدًا يف  

هذا  ي�شهد  حيث  ال�شم�س،  باب  دوار  وحتى  لهباب  علي  جبل  ج�شر  من  املمتد  الأخ��ري  اجلزء 

اجلزء من ال�شارع جتاوز بع�س ال�شائقني لل�شرعات املحددة، اإ�شافة اىل عبور اجلمال واخليول 

ال�شالمة  معايري  اأعلى  توفري  امل�شروع  وتنفيذ  ت�شميم  يف  وروعي  املناطق،  بع�س  يف  الطريق 

مل�شتخدمي الطريق، باإن�شاء حواجز معدنية يف اجلزيرة الو�شطية ملنع حركة الدوران الع�شوائي 

ت�شميم  يف  روعي  كما  الطريق،  اإن��ارة  وزي��ادة  الأر�شية  اخلطوط  جتديد  جانب  اإىل  للخلف، 

امل�شروع احلفاظ على جميع الأ�شجار وخطوط الري واأعمدة الإنارة.

اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة 

والنهدة  املمزر  منطقتي  داخلية يف  تنفيذ طرق  م�شروع  تر�شية عقد  للهيئة  التنفيذي  واملدير 

الأوىل بتكلفة تقديرية بلغت 118 مليون درهم، وذلك �شمن املرحلة الثالثة للخطة اخلم�شية 

)2012 � 2016( التي اعتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الداخلية يف عدد من  الطرق  لر�شف  دبي )رعاه اهلل(،  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

املناطق ال�شكنية يف اإمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم.

وياأتي تنفيذ م�شروع الطرق الداخلية يف منطقتي املمزر والنهدة الأوىل يف اإطار حر�س هيئة 

الطرق واملوا�شالت لتطوير وحت�شني البنية التحتية الأ�شا�شية من اأعمال طرق واإنارة و�شرف 

مياه الأمطار يف املناطق ال�شكنية، لتلبية احتياجات التمدد والنت�شار ال�شكاين والعمراين يف 

الإمارة، وحتقيق ال�شعادة والرفاهية لل�شكان.

افتتاح محطتي الجداف والخور على الخط األخضر لمترو دبي

والمنشآت  الجسور  حماية  مشروع  إنجاز 
العلوية للمترو من المركبات المرتفة 

اأجنزت هيئة الطرق واملوا�شالت جميع اأعمال م�شروع حماية 

اجل�شور واملن�شاآت العلوية جلميع حمطات املرتو البالغ عددها 

ذلك  يف  مب��ا  والأخ�����ش��ر،  الأح��م��ر  اخلطني  على  حمطة   46

اإمارة دبي،  اأنحاء  واملتوزعة على  القريبة منها  امل�شاة  ج�شور 

به،  امل�شموح  عن  الزائد  الرتفاع  ذات  املركبات  منع  بهدف 

يحقق  مبا  العلوية،  من�شاآته  اأو  املرتو  بج�شور  ال�شطدام  من 

روؤية الهيئة يف تنقل اآمن و�شهل للجميع، حيث ا�شتمل امل�شروع 

قوية مع حواجز خر�شانية حتمي  اإن�شاء هياكل حديدية  على 

يزيد  التي  للمركبات  اأي ت�شادم  الهياكل وحتول دون حدوث 

ارتفاعها على 6 اأمتار. 

حمطتني  اآخر  تعتربان  اللتني  واخلور  اجلداف  حمطتي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  افتتحت 

على م�شار اخلط الأخ�شر ملرتو دبي، وبت�شغيل هاتني املحطتني تكون الهيئة قد �شّغلت جميع 

حمطات مرتو دبي.
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اعتماد خطة 
تنفيذ 19 جسرا 

للمشاة في 
عامي 2014 ـ 

2015

10 جسور مشاة جديدة في دبي 
ترفعها إلى 120 جسرا عام 2016

4 جسور مشاة مكيفة تتكامل مع ترام دبي

مطر  �شعادة  برئا�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 

الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة، خطة تنفيذ 19 

املواقع  من  عدد  على  موزعة  و2015،   2014 عامي  يف  للم�شاة  ج�شرًا 

احليوية يف اإمارة دبي، حيث مت يف العام املا�شي تنفيذ �شبعة ج�شور، 

فيما �شيتم تنفيذ 12 ج�شرًا يف عام 2015.

واملو�شالت  الطرق  هيئة  حر�س  اإطار  يف  امل�شاة  ج�شور  تنفيذ  وياأتي 

مطر  �شعادة  برئا�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 

ع�شرة  تنفيذ  للهيئة،  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير 

املواقع  من  عدد  على  موزعة  و2016،   2015 عامي  للم�شاة  ج�شور 

احليوية يف اإمارة دبي، بتكلفة 40 مليون درهم.

وياأتي تنفيذ ج�شور امل�شاة ياأتي يف اإطار حر�س هيئة الطرق واملوا�شالت 

اأن  اإىل  م�شريا  الطريق،  لعبور  للم�شاة  اآمنة  انتقال  و�شائل  توفري  على 

جرى  احليوية  املواقع  من  ع��دد  يف  تنفيذها  �شيتم  اجلديدة  اجل�شور 

ال�شكان  حركة  كثافة  على  تعتمد  مرورية  درا�شات  على  بناًء  اختيارها 

بني جانبي الطريق، ويف املناطق التي ترتكز فيها الأ�شواق واملوؤ�ش�شات، 

ويف املواقع التي ت�شجل فيها ن�شبة كبرية من حوادث الده�س )النقاط 

ال�شوداء(.

اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الطرق واملوا�شالت، تر�شية عقد تنفيذ اأربعة ج�شور م�شاة مغطاة 

ال�شفوح، خلدمة  �شارع  للم�شاة على  تنفيذ ج�شرين  دبي، حيث جرى  ترام  مل�شروع  ومكيفة 

منطقة  الآخ��ران  اجل�شران  يربط  فيما  الطريق،  جانبي  على  والقاطنني  الرتام  م�شتخدمي 

تيكوم مع املنطقة املقابلة لها، وكذلك دبي مارينا مول، مما يوفر للجمهور و�شيلة تنقل اآمنه 

لعبور الطريق يف تلك املنطقة احليوية.

حت�شني  على  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  حر�س  من  انطالقا  اجلديدة  اجل�شور  تنفيذ  وياأتي 

وتطوير �شبكة الطرق الرئي�شة يف مدينة دبي، واملحافظة على �شالمة امل�شاة وربط املناطق 

ال�شكنية والتجارية بع�شها ببع�س والتقليل من حوادث الده�س، وروعي يف تنفيذ ج�شور امل�شاة 

اجلديدة اأن تكون جمعيها مغطاة ومكيفة اإ�شافة اىل توفري م�شاعد كهربائية و�شالمل، كما 

روعي يف تنفيذها ان�شجام الطابع املعماري للج�شور مع جمالية �شكل عربات وحمطات ترام 

دبي، والت�شميم العمراين للوحدات ال�شكنية يف املنطقة، اإىل جانب مراعاة حتقيق م�شتوى 

عاٍل من الراحة للم�شتخدمني عن طريق تركيب امل�شاعد الكهربائية، وتنفيذ طرق منحدرة 

تلبي متطلبات فئة ذوي الإعاقة وكبار ال�شن.

وتقع اجل�شور  الطريق،  لعبور  للم�شاة  اآمنة  انتقال  و�شائل  توفري  على 

اجلديدة يف عدد من املواقع احليوية مت اختيارها بناًء على درا�شات 

ويف  الطريق،  جانبي  بني  ال�شكان  حركة  كثافة  على  تعتمد  مرورية 

املناطق التي ترتكز فيها الأ�شواق واملوؤ�ش�شات، ويف املواقع التي ت�شجل 

فيها ن�شبة كبرية من حوادث الده�س )النقاط ال�شوداء(.
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اعتماد عقد ترسية 
شارع لهباب الجديد )الياليس( 

افتتاح مشروع توسعة 
شارع أم سقيم

إنجاز المرحلة الخامسة 
من أعمال شارع جبل علي – لهباب

املرور  حركة  اأمام  وفتحه  بالكامل  منه  النتهاء  �شيتم  الذي  – لهباب،  علي  جبل  �شارع  تو�شعة  م�شروع  من  اخلام�شة  املرحلة  تطوير  اأعمال  دبي  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأجنزت 

وم�شتخدمي الطريق يف اأكتوبر القادم من العام اجلاري.

ا�شتملت هذه املرحلة من امل�شروع على اإجناز اأعمال تطويرية جديدة مب�شافة 6 كيلومرتات، تبداأ من التقاطع العلوي ل�شارع جبل على لهباب مع �شارع دبي – العني، ويف اجتاه دوار حتا 

مت تو�شعة ال�شارع من م�شارين اإىل اأربعة م�شارات بكل اجتاه مت�شمنة طبقات الر�شف، اإ�شافة اإىل اأعمال اخلطوط الأر�شية والإ�شارات املرورية، وانارة الطريق، ف�شال عن توفري و�شائل 

ال�شالمة كافة، وتنفيذ اأعمال ت�شريف مياه الأمطار وال�شرف ال�شحي. 

اجلديد  لهباب  �شارع  م�شروع  عقد  تر�شية  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 

)اليالي�س( الذي يربط �شارع حممد بن زايد )عند دوار احلو�س( و�شارع الإمارات بتكلفة 

164 مليون درهم، واأطلق اإ�شارة البدء بتنفيذ امل�شروع الذي ي�شتغرق تنفيذه حوايل 18 �شهرًا. 

ويت�شمن امل�شروع اإن�شاء طريق مزدوج بطول ت�شعة كيلومرتات، ب�شعة اأربعة م�شارات يف كل 

اجتاه اإ�شافة اإىل ج�شر ربط مبا�شر لتوفري حركة مرورية حرة لاللتفاف ي�شارًا للمركبات 

القادمة من ميناء جبل علي اإىل �شارع الإمارات باجتاه دبي وال�شارقة وعجمان والإمارات 

�شارع  مع  اليالي�س  �شارع  تقاطع  على  الأول  دواري��ن  اإن�شاء  امل�شروع  ي�شمل  كما  الأخ��رى، 

ا�شتيت وجممع دبي  التقاطع مع مدخل منطقتي جولف  والثاين على  الأكادميية،  املدينة 

لال�شتثمار، وقد مت ت�شميم هذه الدوارات بحيث ت�شمح باإن�شاء تقاطعات جُم�ًشرة داخل 

هذه الدوارات دون احلاجة اإىل القيام باإعمال حتويالت مرورية يف امل�شتقبل.

ويعد �شارع اليالي�س من حماور الطرق الهامة �شمن �شبكة النقل يف اإمارة دبي اذ ي�شنف 

طريقا �شريعا يربط بني ثالثة حماور هامة هي �شارع ال�شيخ زايد و�شارع ال�شيخ حممد بن 

حركة  لدعم  حيوي  حمور  توفري  يف  امل�شروع  هذا  اأهمية  تكمن  كما  الإم��ارات،  و�شارع  زايد 

وال�شيخ حممد  زايد  ال�شيخ  �شارعي  ال�شاحنات على  اإمارة دبي وتخفيف حركة  الب�شائع يف 

بن زايد.

افتتحت هيئة الطرق واملوا�شالت املرحلتني الأوىل والثانية من م�شروع تو�شعة وتطوير �شارع 

اأم �شقيم، وجرى يف املرحلة الأوىل افتتاح اجل�شر يف الجتاه من �شارع اخليل اإىل �شارع ال�شيخ 

زايد، ويف املرحلة الثانية افتتاح اجل�شر يف الجتاه من �شارع ال�شيخ زايد اإىل �شارع اخليل، 

اإ�شافة اإىل افتتاح ثالثة ج�شور م�شاة ذات ت�شميم تراثي توفر �شهولة عبور امل�شاة من منطقة 

القوز اإىل منطقة الرب�شاء وبالعك�س فوق �شارع اأم �شقيم، وت�شمن �شالمتهم.

وت�شمن امل�شروع اإن�شاء ج�شرين ب�شعة ثالثة م�شارات يف كل اجتاه، الأول ج�شر فوق الطريق 

املوازي ال�شرقي )�شارع الأ�شايل(، والثاين فوق الطريق املوازي الغربي )�شارع اخليل الأول(، 

كما ت�شمن اإن�شاء تقاطعني حمكومني باإ�شارات �شوئية على التقاطعات مع �شارع )الأ�شايل( 

بعد  الجتاهات  جميع  يف  التفاف  حركات  التقاطعات  هذه  وتوفر  الأول(،  )اخليل  و�شارع 

افتتاحها.

ويوفر امل�شروع حركة مرورية حرة للمركبات القادمة من �شارع ال�شيخ زايد مرورًا بالتقاطع 

ال�شيخ  اأو اىل �شارع  اإىل تقاطع املرابع العربية باجتاه �شارع القدرة  على �شارع اخليل ومنه 

حممد بن زايد يف الجتاهني اإىل اإمارة اأبوظبي اأو اإىل ال�شارقة، والعك�س من تقاطع املرابع 

بالتقاطع فوق �شارع اخليل والتقاطع على �شارع  اإىل منطقة جمريا مرورًا  العربية بالجتاه 

ال�شيخ زايد.

جانبي  على  التجارية  املناطق  اأمام  �شيارات  ومواقف  خدمة  طريق  اإن�شاء  امل�شروع  وت�شمن 

رفع  اإىل  واأدى  ال�شناعية،  والقوز  الرب�شاء  منطقة  يف  التجارية  املعار�س  خلدمة  الطريق 

للم�شاة،  �شوئية  باإ�شارات  حمكومني  ومعربين  اأر�شفة  توفري  طريق  عن  ال�شالمة  م�شتويات 

وتوفري اخلدمات ال�شرورية من اإنارة و�شرف مياه الأمطار. 
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100 مليون درهم 
تكلفة تنفيذ 

مشروع 
طرق داخلية في 
منطقة البرشاء 

افتتاح مخرج من الجاردنز إلى شارع الشيخ زايد

104 ماليين درهم 
تكلفة الطرق 

الداخلية بمنطقة 
المحيصنة الثانية 

إنشاء وتوسعة ثالث محطات للنقل البحري

اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة 

للهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر 

الرب�شاء  منطقة  داخلية يف  تنفيذ طرق  م�شروع  تر�شية عقد 

جنوبا  الرب�شاء  منطقة  يف  التجميعية  والطرق  الأوىل  جنوبا 

الثانية بتكلفة 100 مليون درهم، وذلك �شمن املرحلة الثانية 

�شاحب  اعتمدها  التي   )2016  �  2012( اخلم�شية  للخطة 

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، لر�شف الطرق 

الداخلية يف عدد من املناطق ال�شكنية يف اإمارة دبي، بتكلفة 

تقدر بنحو مليار درهم.

اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة مطر 

الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة تر�شية عقد 

بتكلفة  الثانية  املحي�شنة  داخلية يف منطقة  تنفيذ طرق  م�شروع 

104 ماليني درهم، وذلك �شمن املرحلة الثانية للخطة اخلم�شية 

)2012 � 2016( التي اعتمدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم  را�شد 

دبي )رعاه اهلل(، لر�شف الطرق الداخلية يف عدد من املناطق 

ال�شكنية يف اإمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم.

توا�شل هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي التو�شع يف �شبكة حمطات النقل البحري لعام 2014، 

تنقل  حركة  ي�شهل  مبا  العالية،  ال�شكانية  الكثافة  ذات  والعمرانية  ال�شياحية  املواقع  لتخدم 

ت�شمل  التي  البحري  النقل  و�شائل  لعدد م�شتخدمي  الكبري  النمو  وال�شياح، ومواكبة  ال�شكان 

العربات والبا�س املائي والتاك�شي املائي وفريي دبي. 

وت�شمل خطة النقل البحري تو�شعة حمطتي املمزر و�شاطئ جمريا املفتوح ل�شتيعاب فريي دبي 

اإىل جانب التاك�شي املائي، كما ت�شمل اإن�شاء حمطة جديدة للنقل البحري يف منطقة اجلداف، 

بهدف تعزيز التكامل بني و�شائل النقل اجلماعي يف منطقة اجلداف التي ت�شم حمطة ملرتو دبي 

وحمطة النقل البحري وموقع حافالت املوا�شالت العامة.

اإىل  اجلاردنز  منطقة  من  مب�شارين  خمرجًا  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  افتتحت 

�شارع ال�شيخ زايد وذلك حلل م�شكلة الزدحام املروري يف هذه املنطقة، وهو ما يعد 

بداية للحلول التي و�شعتها الهيئة خالل الفرتة احلالية، و�شوًل اإىل ا�شتكمال 

 .2018 خطتها التطويرية فيها حتى العام 
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 إرساء عقد مشروع تطوير دّوار الحوض
بتكلفة 227 مليون درهم

استكمال أعمال 
التحسينات على تقاطع 
شارع مراكش مع شارع 

الرباط
تقاطع  على  املرورية  التح�شينات  اأعمال  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ا�شتكملت 

�شارع مراك�س مع �شارع الرباط �شمن م�شروع الأعمال املتفرقة واحللول املرورية 

املجاورة  للمناطق  املرورية  احلركة  وت�شهيل  الزدح��ام  تقليل   بهدف  ال�شريعة 

والطرق املحيطة مع زيادة الطاقة ال�شتيعابية للتقاطع من خالل اإ�شافة م�شرب 

من  رفع  مما  التقاطع  على  اجتاهني  من  الي�شار  اإىل  املتجهة   للحركة  اإ�شايف 

م�شتوى اخلدمة للتقاطع من الناحية املرورية.

 افتتاح شارع قرن السبخة الرابط بين شارعي
الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد 

اأنهت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي جزءًا حيويًا من مراحل 

اأعمال م�شروع حت�شينات الطرق املوازية، املتمثل ب�شارع قرن 

اأب��راج  تقاطع  عند  زاي��د  ال�شيخ  �شارع  يربط  ال��ذي  ال�شبخة 

بن  حممد  ال�شيخ  �شارع  مع   )5.5 )التقاطع  جمريا  بحريات 

افتتاح  لحقًا  يتبعه  اأن  على  احلو�س،  دوار  من  بالقرب  زايد 

قرن  �شارع  مع  ال�شعادة  �شارع  تقاطع  عند  املتبقية  اجل�شور 

ال�شبخة. 

ويوؤّمن �شارع قرن ال�شبخة حركة ال�شري الرئي�شة ملنطقة اأبراج 

بارك  وجمريا  جمريا  ج��زر  منطقة  وكذلك  جمريا  بحريات 

لربطها مع �شارع ال�شيخ حممد بن زايد، يف حني جرى توفري 

زايد  ال�شيخ  �شارع  من  القادمة  املرورية  للحركة  الن�شيابية 

باجتاه هذه املناطق عرب النفق الرئي�س الذي افُت�ت�ح يف �شهر 

تقاطع  عند  اجل�شور  بع�س  افتتاح  و�شيجري  املا�شي،  مار�س 

�شارع ال�شعادة و�شارع قرن ال�شبخة. 

رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  لتوجيهات  تنفيذًا 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شارعا  فيه  يتقاطع  الذي  احلو�س  دوار  بتطوير  التنفيذي،  املجل�س 

واليالي�س، اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الطرق واملوا�شالت برئا�شة �شعادة مطر الطاير رئي�س 

جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة، تر�شية عقد م�شروع تطوير دوار احلو�س القائم حاليًا 

227 مليون  وحتويله من دوار يعمل باإ�شارات �شوئية اإىل تقاطع ُح�ر بج�شور طبقية بتكلفة 

درهم، وبرت�شية هذا العقد تكون التكلفة الإجمالية لتو�شعة وتطوير �شارع ال�شيخ حممد بن 

زايد من مدخل اإمارة دبي مع ال�شارقة وحتى دوار احلو�س قد بلغت قرابة مليارين و520 

مليون درهم. 

ووجه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم  اإىل تطوير دوار احلو�س واإجنازه يف 

اأ�شرع وقت ممكن لتح�شني احلركة املرورية على هذا التقاطع وزيادة القدرة ال�شتيعابية عن 

طريق اإن�شاء ج�شور طبقية اأعلى �شارع  ال�شيخ حممد بن زايد لتوفري حركة ان�شيابية من واإىل 

�شارع اليالي�س يف جميع الجتاهات.

وي�شمل امل�شروع اأي�شا تو�شعة �شارع ال�شيخ حممد بن زايد يف املنطقة املمتدة من دوار احلو�س 

اإىل تقاطع ال�شارع املوؤدي ملطار اآل مكتوم، بزيادة عدد امل�شارات من ثالثة م�شارات يف كل 

تنفيذ  امل�شروع  ي�شمل  11 كيلومرتًا، كما  �شتة م�شارات يف كل اجتاه بطول  اإىل  اجتاه حاليًا 

�شارع  تقاطع  من  املمتدة  امل�شافة  زايد يف  بن  ال�شيخ حممد  �شارع  على جانبي  �شارع خدمة 

اخليل اإىل دوار احلو�س، بطول حوايل اأربعة كيلومرتات، لت�شهيل حركة الدخول واخلروج من 

واإىل امل�شاريع التطويرية املجاورة.

وي�شمل امل�شروع الذي �شيتم تنفيذه يف 24 �شهرًا، كذلك اأعمال اإنارة الطرق اإىل جانب اأعمال 

تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  الأر�شية،  واخلطوط  املرورية  العالمات  واأعمال  الأمطار،  مياه  ت�شريف 

اأعمال اخلدمات وفقًا ملتطلبات اجلهات اخلدمية يف املنطقة.
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بمناسبة فوز اإلمارات بالمركز األول عالميًا في جودة الطرق
مطر الطاير: 70 مليار درهم لتطوير البنية التحتية في دبي 

كافة  يف  التحتية  البنية  تطوير  يف  �شخمة  م��وازن��ات  ا�شتثمرت  الإم���ارات  دول��ة  اإن  وق��ال: 

املجالت، حيث قامت باإحداث نقلة نوعية يف م�شاريع البنية التحتية املتعلقة بالنقل والطرق، 

تلبي متطلبات النه�شة العمرانية والقت�شادية ال�شاملة، وحتقق ال�شعادة والرفاهية ل�شكان 

وزوار الدولة. 

واأ�شاف: اأنفقت حكومة دبي يف ال�شنوات الثماين املا�شية اأكرث من 70 مليار درهم، لتطوير 

البنية التحتية لقطاع الطرق والنقل يف الإمارة، منها 30 مليار درهم لقطاع الطرق وحده، 

حيث ارتفع عدد امل�شارات على خور دبي من 19 م�شارا يف عام 2006، اإىل 48 م�شارا، يف 

عام 2014، بن�شبة زيادة بلغت %153، وارتفع طول �شبكة الطرق من 8715 كيلومرتا يف 

2006، اإىل 12634 كيلومرتا عام 2014، فيما ارتفع عدد الأنفاق من 35 نفقًا اإىل 57 

نفقًا خالل نف�س الفرتة.

 2009 اإدارة الأ�شول )مناء( منذ عام  اإطالق نظام  حتر�س هيئة الطرق واملوا�شالت مع 

على تطبيق اأف�شل املمار�شات واملعايري العاملية الرامية اإىل حماية حمفظة الأ�شول املتعلقة 

اإمارة دبي، من  املتطورة يف  الذكية  والأنظمة  والربية،  البحرية،  النقل  وو�شائل  بالطرقات، 

خالل مراقبتها ومتابعتها عرب نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( بالتعاون مع اإدارة تقنية 

املعلومات بالهيئة.  

وت�شع هيئة الطرق واملوا�شالت غاية مهمة �شمن غاياتها ال�شرتاتيجية تتعلق ب� )ا�شتدامة 

الأ�شول(، حيث حتر�س على اتباع اأف�شل املمار�شات العاملية من خالل انتهاج نظام متكامل 

لإدارة اأ�شول وممتلكات الهيئة يلقب بنظام » مناء »، ت�شعى من خالله اىل ا�شتدامة الأ�شول 

على املدى الطويل مل�شلحة الأجيال املقبلة لال�شتفادة منها. 

وتزايد حجم اأ�شول الهيئة ب�شكل ملمو�س خالل الفرتة الأخرية حيث و�شل عددها مع نهاية 

2014 اإىل ما يقارب 395 األف اأ�شل ت�شمل 388 ج�شرًا، و64 نفقًا، و27 معربًا للم�شاة، 

395 ألف أصل للهيئة منها 388 جسرًا 
و64 نفقًا و27 معبر مشاة 

اأما املظالت املكيفة فبلغ عددها 636 مظلة، كما ارتفع عدد م�شارات خور دبي لي�شل اإىل 

48 م�شارًا، اإ�شافة اإىل اإجناز �شبكة مرتو دبي البالغ طولها 74.6 كم وهي الأطول يف العامل 

للمرتو الآيل الذي يعمل دون �شائق وغريها من الأ�شول.

وقد جرى تعميم تطبيق نظام )مناء( على قطاعات وموؤ�ش�شات الهيئة كافة خا�شة الإدارات 

وزيادة  الت�شغيلية  النفقات  تقليل  امل�شاعدة على  اأهمية يف  له من  ملا  امل�شغلة لالأ�شول وذلك 

ال�شنوات  طوال  النظام  ا�شتخدام  حققها  التي  امللمو�شة  النتائج  اأن  اىل  لفتًا  الإي���رادات، 

املا�شية �شاعد على تقليل النفقات الت�شغيلية بن�شبة %15 خا�شة فيما يتعلق بحافالت النقل 

العام والقطارات. 

وكذلك  الت�شغيلية  الناحية  من  الهيئة  اأ�شول  كل  اأداء  كفاءة  مراقبة  يتيح  النظام  اأن  كما 

عمليات ال�شيانة والتخريد بطريقة ت�شمن ا�شتدامتها بناًء على الأعمار الفرتا�شية لها بدءًا 

من 3 اأعوام ، مرورًا مبا يتجاوز عمره 20 ، اأو 50 اأو حتى 100 �شنة.

اأعرب �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

عن �شروره بح�شول دولة الإمارات العربية املتحدة على املركز الأول عامليًا يف جودة الطرق 

و   2012 لعامي  العاملية  التناف�شية  لتقرير  وفقًا  الت�شخم  وقلة  املنظمة  اجلرمية  وغياب 

الإجناز حتقق  اأن هذا  موؤكدًا  )دافو�س(،  العاملي  القت�شادي  املنتدى  ال�شادر عن   2013

بف�شل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل(، 

الأعلى  اأع�شاء املجل�س  ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(،  جمل�س 

لالحتاد حكام الإمارات، كما حتقق بف�شل ال�شعي الدوؤوب للحكومة لتحقيق مراكز متقدمة 

عامليًا يف جميع القطاعات.
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بمناسبة فوز اإلمارات بالمركز األول 
عالميًا في جودة الطرق

أعــرب ســعادة مطــر الطايــر رئيــس مجلــس اإلدارة والمدير 
التنفيــذي لهيئــة الطــرق والمواصــات، عن ســروره بحصول 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة على المركــز األول عالميًا 
وقلــة  المنظمــة  الجريمــة  وغيــاب  الطــرق  جــودة  فــي 
العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  لتقريــر  وفقــًا  التضخــم 
)دافــوس(، مؤكــدًا أن هــذا اإلنجــاز تحقــق بفضــل القيــادة 
الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة )حفظــه اهلل(، وأخيــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اهلل(، وإخوانهما 
أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى لاتحــاد حــكام 
اإلمــارات، كمــا تحقــق بفضــل الســعي الــدؤوب للحكومــة 

لتحقيــق مراكــز متقدمــة عالميــًا فــي جميــع القطاعــات.
ضخمــة  ميزانيــات  اســتثمرت  اإلمــارات  دولــة  إن  وقــال: 
ــث  ــاالت، حي ــة المج ــي كاف ــة ف ــة التحتي ــر البني ــي تطوي ف
قامــت بإحــداث نقلــة نوعيــة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
النهضــة  تلبــي متطلبــات  والطــرق،  بالنقــل  المتعلقــة 
الســعادة  وتحقــق  الشــاملة،  واالقتصاديــة  العمرانيــة 

الدولــة.  وزوار  لســكان  والرفاهيــة 
وأضــاف: أنفقــت حكومــة دبــي فــي الســنوات الثمانــي 
البنيــة  لتطويــر  درهــم،  مليــار   70 مــن  أكثــر  الماضيــة 
 30 اإلمــارة، منهــا  فــي  والنقــل  الطــرق  لقطــاع  التحتيــة 
مليــار درهــم لقطــاع الطــرق وحــده، حيــث ارتفــع عــدد 
المســارات علــى خــور دبــي مــن 19 مســارا فــي عــام 2006، 
إلــى 48 مســارا، فــي عــام 2013، بنســبة زيــادة بلغــت %153، 
ــي  ــرا ف ــن 8715 كيلومت ــرق م ــبكة الط ــول ش ــع ط وارتف
2006، إلــى 12634 كيلومتــرا، فيمــا ارتفــع عــدد األنفــاق مــن 

35 نفقــًا إلــى 57 نفقــًا.

مطر الطاير:
70 مليار درهم لتطوير البنية التحتية 

في دبي خالل 8 سنوات

تحــرص هيئــة الطــرق والمواصــات مــع إطــاق نظــام 
إدارة األصــول )نمــاء( منــذ عــام 2009 علــى تطبيــق أفضــل 
ــة  ــى حماي ــة إل ــة الرامي ــر العالمي الممارســات والمعايي
محفظــة األصــول المتعلقــة بالطرقــات، ووســائل النقــل 
البحريــة، والبريــة، واألنظمــة الذكيــة المتطــورة فــي 
إمــارة دبــي، مــن خــال مراقبتهــا ومتابعتهــا عبــر نظــام 
المعلومــات الجغرافيــة )GIS( بالتعــاون مــع إدارة تقنيــة 

ــة.   المعلومــات بالهيئ
ــن  ــة ضم ــة مهم ــات غاي ــرق والمواص ــة الط ــع هيئ وتض
غاياتهــا االســتراتيجية تتعلــق بـــ )اســتدامة األصــول(، حيث 
ــن  ــة م ــات العالمي ــل الممارس ــاع أفض ــى اتب ــرص عل تح
خــال انتهــاج نظــام متكامــل إلدارة أصــول وممتلــكات 
الهيئــة يلقــب بنظــام » نمــاء »، تســعى مــن خالــه 
الــى اســتدامة األصــول علــى المــدى الطويــل لمصلحــة 

ــال المقبلــة لاســتفادة منهــا.  األجي
وتزايــد حجــم أصــول الهيئــة بشــكل ملمــوس خــال 
الفتــرة األخيــرة حيــث وصــل عددهــا مــع نهايــة 2013 إلــى 
ألــف أصــل تشــمل 388 جســرًا، و64  مــا يقــارب 395 
نفقــًا، و27 معبــرًا للمشــاة، أمــا المظــات المكيفــة 

ــارات  ــدد مس ــع ع ــا ارتف ــة، كم ــا 636 مظل ــغ عدده فبل
خــور دبــي ليصــل إلــى 48 مســارًا، إضافــة إلــى إنجــاز 
شــبكة متــرو دبــي البالــغ طولهــا 74.6 كــم وهــي 
األطــول فــي العالــم للمتــرو اآللــي الــذي يعمــل دون 

ســائق وغيرهــا مــن األصــول.
وقــد جــرى تعميــم تطبيــق نظــام )نمــاء( علــى قطاعات 
المشــغلة  اإلدارات  خاصــة  كافــة  الهيئــة  ومؤسســات 
لألصــول وذلــك لمــا لــه مــن أهمية فــي المســاعدة على 
تقليــل النفقــات التشــغيلية وزيــادة اإليــرادات، الفتــًا الــى 
أن النتائــج الملموســة التــي حققهــا اســتخدام النظــام 
طــوال الســنوات الماضيــة ســاعد علــى تقليــل النفقــات 
التشــغيلية بنســبة 15% خاصــة فيمــا يتعلــق بحافــات 

النقــل العــام والقطــارات. 
كمــا أن النظــام يتيــح مراقبــة كفــاءة أداء كل أصــول 
عمليــات  وكذلــك  التشــغيلية  الناحيــة  مــن  الهيئــة 
بنــاًء  الصيانــة والتخريــد بطريقــة تضمــن اســتدامتها 
علــى األعمــار االفتراضيــة لهــا بــدءًا مــن 3 أعــوام ، مــرورًا 

بمــا يتجــاوز عمــره 20 ، أو 50 أو حتــى 100 ســنة.

395 ألف أصل للهيئة منها 388 جسرًا و64 نفقًا و27 معبر مشاة 
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د�شن �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

تقني  مركز  اأحدث  يعد  الذي  الرمول،  اأم  منطقة  يف  املوؤ�ش�شي  الهيئة  بيانات  مركز  مبنى 

يتمتع ببنية حتتية متطورة يقدم اخلدمات التقنية واملعلوماتية املركزية للموؤ�ش�شات التقنية 

اخلدمات  ا�شتمرارية  ي�شمن  مبا  العاملية،  واملعايري  املوا�شفات  باأعلى  وذلك  واحلوكمة، 

الطاقة  م�شادر  فيها  مبا  ذاتية  موارد  على  معتمدا  وامل�شتقبل،  باحلا�شر  التقنية  والنظم 

جمهزة  للبيئة،  �شديقة  متطورة  طاقة  واأجهزة  كهربائية،  ومولدات  والبديلة،  املتعددة 

باأحدث النظم الذكية والذاتية، مبا يت�شمنه من الإ�شاءات واأجهزة تتبع احلركة وجم�شات 

البيانات اخلا�شة مبزودي  نقل  اأمني موؤ�ش�شي متطور ومتكامل، وخطوط  احلرارة، ونظام 

والأر�شيات  اخلوادم  حفظ  وكبائن  الداخلية،  ال�شبكة  وجتهيزات  ال�شرعة،  عالية  اخلدمة 

املتخ�ش�شة.

وي�شم املركز بنية حتتية متكاملة لأنظمة ال�شبكة الإلكرتونية املوؤ�ش�شية، والأجهزة والربامج 

والربط  البيانات،  لتخزين  املتكاملة  والأج��ه��زة  املركزي،  املعلومات  باأمن  العالقة  ذات 

للخوادم  ال�شتمرارية  ل�شمان  املتطورة  املركزية  والأنظمة  املتكامل،  ال�شبكي  املوؤ�ش�شي 

واخلدمات والأنظمة اللكرتونية.

املوا�شفات  لأعلى  وفقًا  املوؤ�ش�شي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  بيانات  مركز  تاأ�شي�س  وجرى 

التقنية،  والكفاءات  الت�شغيلية  للخدمات  الثالث  العاملي  للم�شتوى  ووفقا  والأمنية،  الفنية 

مركز  اأن  كما  امل�شتويات،  باأعلى  فعاليتها  و�شمان  اخل��دم��ات  يف  ال�شتمرارية  لتحقيق 

الذكية،  والتطبيقات احلكومية  التقنية احل�شا�شة  الأنظمة  ي�شغل  للهيئة  املوؤ�ش�شي  البيانات 

التي ت�شهل تناقل وتكامل البيانات بينها وبني خمتلف اخلدمات التقنية املتوفرة يف مراكز 

البيانات احلالية، مما ي�شاعد على تب�شيط تقدمي اخلدمات الإلكرتونية احلكومية والذكية 

وذكية  متطورة  حافظة  املركز  ويعد  اأو�شع،  ب�شكل  دبي  وملدينة  واملوا�شالت،  الطرق  لهيئة 

خلدمة  الأمنية  النظم  واأح��دث  العاملية،  املعايري  باأعلى  دبي  مدينة  وتخدم  الهيئة،  تخدم 

الوطن واملواطن وامل�شتخدمني كافة يف الوقت احلايل وامل�شتقبل، كما يعد نواة يف م�شروع 

املدينة الذكية واحلكومة الذكية، حيث يلبي احتياجات مركز التحكم املوحد لهيئة الطرق 

واملوا�شالت ب�شكل فني متطور ومتكامل. 

اإىل  ت�شتند  التي  الرئي�شة،  امل�شاريع  واأحد  التكاملية،  التحتية  البنية  م�شاريع  اأحد  واملركز 

و�شبكية حديثة،  واأجهزة خدمية  برامج  والنظم واحللول يف  التقنيات  املكونات من  اأحدث 

ووحدات تخزين موؤ�ش�شية، وقابلية التطوير والتو�شع لتلبية احتياجات النمو امل�شتقبلي، مع 

البديلة لكل مكوناته ل�شمان ا�شتمرارية اخلدمة، وعدم انقطاعها و�شمان  الو�شائل  توفري 

جودتها.

احل�شا�شة  التقنية  الأنظمة  على  املحافظة  ل�شمان  اأ�ش�س  املوؤ�ش�شي  البيانات  مركز  اأن  كما 

ومعلوماتها، �شد اأية تهديدات حمتملة اأو كوارث اأو اأزمات، وذلك نظرًا لأهمية هذا املركز، 

ا�شتحدثت موؤ�ش�شة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�شالت، خمتربًا 

اجلماعي  بالنقل  اخلا�شة  التعرفة  اأنظمة  بفح�س  ُيعنى  متكاماًل 

عرب ا�شتخدام و�شائل النقل املتنوعة: املرتو، وترام دبي، واحلافالت 

املواقف،  تعرفة  عن  ف�شاًل  والتاك�شي،  البحري،  والنقل  العامة، 

البيع  وكالء  يف  املتوفرة  التذاكر  بيع  واأجهزة  نول،  بطاقات  واأنظمة 

املتعمدين، واملخترب يعد جزءًا اأ�شا�شيًا من �شعي املوؤ�ش�شة اإىل �شمان 

توفري اخلدمات اأمام املتعاملني بكل ي�شر و�شهولة، ل�شيما مع اقرتاب 

تد�شني ترام دبي.

)الطاقة المتجّددة( تقنيات 
متقدمة في مؤسسة 

المواصالت العامة
اأجرت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت جمموعة من التجارب على 

تطبيقات ت�شتخدم فيها الطاقة ال�شم�شية بديال لالأنواع التقليدية للطاقة، ويف مقدمتها 

جتربة احلافلة اخل�شراء امل�شاءة بالكامل بوا�شطة اخلاليا ال�شم�شية التي توفر الطاقة 

ال�شرورية لالإ�شاءة داخل احلافلة، وُتعَترُب اأف�شل مثال على البحث املتوا�شل حلماية 

البيئة وتبني القت�شاد الأخ�شر والتنمية امل�شتدامة، وذلك يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شة نحو 

ال�شتعانة بتطبيق تقنيات الطاقة املتجددة، ترجمة لروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف التحول 

نحو القت�شاد الخ�شر والتنمية امل�شتدامة للحفاظ على م�شادر الطاقة وحماية البيئة 

واإبقائها نظيفة و�شاحلة للعي�س. 

تدشين مبنى مركز بيانات الهيئة

الطرق  لهيئة  التحتية  البنية  وم�شاريع  وعنا�شر  مكونات  جميع  ي�شت�شيف  ال��ذي 

واملوا�شالت، واحلكومة الذكية.

التقنيات المتقّدمة 
وتكامل وسائل النقل 

الجماعي
اأحدثت التقنيات املتقدمة وتنوع الو�شائط وزيادة اأعداد خطوط احلافالت واإعادة هيكلتها 

ولعبت دورا حيويا وحا�شما يف  باإمارة دبي  النقل اجلماعي  و�شائل  تكامل  نوعية يف  نقلة 

القادمني من جميع  لل�شكان والزائرين وال�شائحني  الأول  العامة اخليار  جعل املوا�شالت 

اأنحاء العامل الأمر الذي عّزز مكانة الإمارة لي�س على م�شتوى املنطقة فح�شب واإمنا على 

وال�شياحية  القت�شادية  املجالت  جميع  يف  بالغة  اأهمية  واأك�شبها  اأجمع  العامل  م�شتوى 

واملالية واخلدمية والتجارية وغريها من املجالت احليوية الأخرى.

مختبر لفحص أنظمة تعرفة المترو والمواصالت العامة

عقد صيانة وسائل النقل 
البحري لشركة األحواض 

الجافة العالمية
اأر�شت هيئة الطرق واملوا�شالت عقد �شيانة و�شائل النقل البحري )الفريي والبا�س املائي 

�شنوات، وذلك بهدف  العاملية، ملدة ثالث  الأحوا�س اجلافة  املائي(، على �شركة  والتاك�شي 

حتقيق الغايات ال�شرتاتيجية للهيئة من خالل تقدمي خدمات و�شيانة اأف�شل ُت�شهم يف زيادة 

اأداء الأ�شول وا�شتدامتها.   

مسوحات هاتفية 
ومنزلية ضمن مشروع 

تحديث الخطط 
االستراتيجية 

للطرق  ال�شرتاتيجية  دبي مبراجعة وحتديث خططها  واملوا�شالت يف  الطرق  �شرعت هيئة 

والنقل وبا�شرت باإجراء م�شوحات هاتفية وتنفيذ زيارات منزلية جلمع معلومات من خمتلف 

اإمارة  اأو يعملون يف  الذين يقطنون  التنقل لالأفراد والأ�شر  �شرائح املجتمع حول خ�شائ�س 

دبي يف اإطار م�شروع ت�شعى من خالله الهيئة لتح�شني ان�شيابية حركة التنقل من خالل تعزيز 

�شبكة الطرق وتطوير منظومة متكاملة للنقل اجلماعي يف الإمارة.
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دائرة صديقة للبيئة

التشغيل التجريبي للحافلة الكهربائية
40 مبادرة لترشيد الطاقة ودعم االقتصاد األخضر

الكهربائية  للحافلة  التجريبي  بالت�شغيل  قريبًا  �شتبداأ  اأنها  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 

�شحن  ميكن  حيث  بطاريتها،  �شحن  اإع��ادة  خالل  من  فقط  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  التي 

200 كم عند  للحافلة قطع م�شافة  30 دقيقة، وميكن  اأقل من  %80 يف  بن�شبة  البطارية 

�شحن البطارية ب�شكل كامل، وتقدر �شرعتها بنحو 100 كيلومرت يف ال�شاعة.

وتقرر جتربة ت�شغيل احلافالت الكهربائية للوقوف على املنفعة البيئية من ت�شغيلها وقيا�س 

�شحن  كل عملية  تقطعها احلافلة عند  التي  وامل�شافة  الكربونية،  النبعاثات  انخفا�س  ن�شبة 

اأحوال  يف  العمل  على  وقدرتها  للبطارية،  الفرتا�شي  والعمر  احلافلة،  و�شرعة  للبطارية، 

الطق�س يف الدولة، خ�شو�شًا خالل اأ�شهر ال�شيف، اإىل جانب كفاءة املحرك وتكلفة ال�شيانة 

هيئة  كانت  اأن  بعد  التالية،  اخلطوة  الهيئة  �شتقرر  النتائج  هذه  �شوء  على  وبناًء  وغريها، 

تعمل  هجينة  ملركبات  التجريبي  الت�شغيل  نفذت  املنطقة  يف  جهة  اأول  واملوا�شالت  الطرق 

بالوقود والكهرباء �شمن اأ�شطول مركبات تاك�شي دبي يف عام 2008.

وانعك�س م�شروع تر�شيد الطاقة يف مرتو دبي على ا�شتهالك الطاقة الكهربائية، فانخف�شت 

تكاليف ت�شغيل نظام املرتو ب�شورة مبا�شرة، بتقليل كمية الكهرباء امل�شتهلكة، مما يوؤدى اإىل 

التابعة لهيئة كهرباء  اأك�شيد الكربون يف حمطات توليد الطاقة  انبعاث غاز ثاين  احلد من 

ومباه دبي .

المركبات الهجينة 
مركبات  لع�شر  التجريبي  الت�شغيل   ،2008 يونيو  �شهر  واملوا�شالت يف  الطرق  هيئة  د�شنت 

الت�شغيل  بني  جتمع  و«ماليبو«،  »تاهو«  �شيفروليه  نوع  من  »هيربد«،  للبيئة  �شديقة  هجينة 

املركبات  بطاريات  ق��درة  قيا�س  املا�شية  التجربة  الفرتة  خ��الل  ومت  والكهرباء،  بالوقود 

الهجينة على حتمل حرارة املنطقة، والعمر الفرتا�شي للبطاريات، وقيا�س ن�شبة التوفري يف 

اأي�شا عددا من ال�شيارات الهجينة من �شركات تويوتا، واأظهرت  الوقود، كما جربت الهيئة 

نتائج تلك التجربة، اأن املركبات قطعت م�شافة تزيد على 550 األف كيلومرت دون اأعطال اأو 

�شيانه كربى، للقطع الرئي�شة يف املركبة، وبلغت ن�شبة الرت�شيد يف ا�شتخدام الوقود 33%، 

املركبة  حتتاج  املثال  �شبيل  فعلى  ومت خف�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون بن�شبة 33%، 

العادية 12 لرتا ون�شف اللرت، لقطع م�شافة 100 كيلومرت، يف حني حتتاج املركبة الهجينة 

اإىل قرابة 8 لرتات وربع اللرت، لقطع امل�شافة نف�شها، وكمية انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

للمركبة العادية يف اليوم الواحد 182 كيلوجراما، يف حني تبلغ كمية النبعاثات التي تخلفها 

املركبة الهجينة يف اليوم الواحد 121 كيلوجراما.

حافالت صديقة للبيئة
و�شعت هيئة الطرق واملوا�شالت الأطر وال�شيا�شات، ونفذت العديد من الربامج والإجراءات 

التي تكفل ال�شتدامة البيئية، واحلد من الآثار ال�شلبية الناجتة عن حركة حافالت املوا�شالت 

الطبيعية، حيث مت  املوارد  البيئة، واحلفاظ على  �شيا�شة عامة حلماية  اإعداد  العامة،  ومت 

اإعداد نظام لإدارة البيئة على امل�شتوى املوؤ�ش�شي، حيث يو�شح هذا النظام الأن�شطة املختلفة 

على  احلفاظ  وطرق  للملوثات،  ال�شلبية  الآثار  من  احلد  وطرق  البيئة،  جمال  يف  للموؤ�ش�شة 

املوارد الطبيعية، وحماية البيئة وا�شتدامة التنمية، وكذلك يو�شح اآليات التعامل مع املخلفات 

والنبعاث الناجتة عن اأن�شطة املوؤ�ش�شة، وطرق احلماية 

فكرة مشروع ترشيد الطاقة

 تتمثل فكرة م�شروع تر�شيد الطاقة با�شتعمال اأحدث احللول والتقنيات يف جمال القطارات التي 

ت�شاهم يف خف�س ا�شتهالك الطاقة الكهربائية، وترتكز هذه الفكرة على العنا�شر الرئي�شة التالية:

 •ا�شتعمال الطاقة الكهربائية املتولدة من خالل نظام كبح القطارات اأثناء عملية التوقف.

 • رفع ال�شغط العايل اإىل 33 كيلو فولت ل�شبكة الطاقة الكهربائية الرئي�شة عو�شا عن 11 كيلو 

فولت امل�شتعمل حمليا من هيئة كهرباء ومياه دبي.

 • توفري التكييف ملحطات املرتو من خالل حمطات التربيد املركزية، ذات املردود العايل، عو�شا 

عن نظم التكييف العادية .

 • ا�شتعمال نظام التحكم الآيل لتنظيم تزامن حركة القطارات حيث ت�شتغل الطاقة الكهربائية املتولدة يف 

)النقطة الأوىل( بطريقة اأمثل وناجحة.

حتكم  نظام  وا�شتعمال  ع��اٍل،  م��ردود  ذات  اإلكرتوميكانيكية  اأجهزة  بو�شع  اللتزام   •  

اأوتوماتيكي للبيئة، متكامل لرت�شيد الطاقة يف املحطات.

وقد ات�شم م�شروع الطاقة الكهربائية يف مرتو دبي بعدة عنا�شر ابتكار متميزة، ومنها:

فولت  ميغا   120 ب�شعة  كيلوفولت   33/132 الكهربائية  للطاقة  متكاملة  �شبكة  • تطبيق   

اأمبري لكل حمطة حيث حتتوى هذه ال�شبكة على 3 حمطات رئي�شة با�شتعمال ال�شغط العايل 

33 كيلوفولت لأول مرة يف دبي خالفا ل�11 كيلوفولت امل�شتعمل حمليا يف دبي.

 • تطبيق نظام حتكم اآيل متطور ذي تقنيات خا�شة بت�شغيل القطارات دون �شائق، يتوا�شل 

مع اأجهزة القطار من خالل ال�شبكة الال�شلكية، التي ي�شتخدم فيها جهاز الكمبيوتر للتحكم، 

ومراقبة حركة القطارات.

واأربعني حمطة، على  ل�شبع  الهوائي  التكييف  لتوفري  املركزي،  التربيد  • ا�شتعمال حمطات   

اخلطني الأحمر والأخ�شر.

 • على م�شتوى املحطات طبق نظام حتكم بيئي لإدارة الأجهزة الإلكرتوميكانيكة بطريقة اآلية 

واقت�شادية للم�شروع، من بينها اأجهزة اإنارة خا�شة، وحركة ال�شالمل الكهربائية، حيث ي�شاعد 

ذلك على تر�شيد الطاقة امل�شتعملة يف املحطات.
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واملجتمع  املوظفني  جلميع  ال�شحة  حماية  عن  ف�شال  التخفيف،  واأ�شاليب  البيئة  تلوث  من 

ب�شكل  �شلبًا  توؤثر  وقد  للموؤ�ش�شة،  املختلفة  الأن�شطة  تنتج عن  قد  التي  الأ�شرار،  والبيئة من 

مبا�شر اأو غري مبا�شر يف ال�شحة والبيئة.

والعربات  العامة  احلافالت  ت�شغيل  عن  الناجتة  الهوائية  امللوثات  انبعاثات  من  احلد  ومت 

الكربون،  اأك�شيد  واأول  والهيدروكربونات  النرتوجني  واأكا�شيد  الكربيت  اأكا�شيد  مثل  املائية 

وا�شتخدام  بالكهرباء،  تعمل  تراثية  عربات  �شبع  وت�شغيل  واإن�شاء  ت�شميم  خالل  من  وذلك 

الأ�شواق  يف  حاليا  املتاح  الوقود  اأن  حني  يف  الكربيت  من  القليل  املحتوى  ذي  الديزل  وقود 

اأ�شعاف كمية الكربيت  املحلية، الذي ينطلق يف �شورة انبعاثات ملوثة للبيئة، مياثل ع�شرة 

العامة  احلافالت  اأ�شطول  اإحالل  ومت  العامة،  احلافالت  يف  امل�شتخدم  الوقود  يف  املوجودة 

بحافالت متوافقة مع املوا�شفات الأوروبية يورو 4 - 5، وا�شتخدام حمركات مزودة بو�شائل 

للحد من انبعاثات اأكا�شيد النيرتوجني، ومن خالل ا�شتخدام حمركات مزودة بو�شائل للحد 

من انبعاثات الهيدروكربونات واأول اأك�شيد الكربون، و�شاهمت هذه املبادرات يف تقليل انبعاث 

اأول  تبلغ كمية  العام حيث  النقل  الناجتة عن و�شائل  والهيدروكربونات  الكربون  اأك�شيد  اأول 

اأك�شيد الكربون الناجت عن م�شتخدم ال�شيارة اخلا�شة )يف حال توافقها مع موا�شفات يورو 

4 على اأح�شن تقدير( قرابة �شتة اأ�شعاف نظريها امل�شتخدم يف احلافالت العامة، وكذلك 
�شعفي كمية الهيدروكربونات عن نظريها امل�شتخدم احلافالت العامة التي توفرها الهيئة.

عبرات تعمل بالغاز الطبيعي 
د�شنت هيئة الطرق واملوا�شالت يف مايو 2007، بالتعاون مع �شركة غاز الإمارات، الت�شغيل 

اإطار  يف  وذلك  الديزل،  من  بدًل  امل�شغوط  الطبيعي  بالغاز  تعمل  عربات  لثالث  التجريبي 

حر�س الهيئة على حت�شني وتطوير خدمة النقل البحري بوا�شطة العربات الرتاثية بني �شفتي 

خور دبي.

النواحي  الفوائد من  وي�شهم م�شروع ت�شغيل العربات بالغاز الطبيعي يف حتقيق العديد من 

القت�شادية والبيئية والأمن وال�شالمة، فمن اجلانب البيئي ي�شاهم امل�شروع يف خف�س ن�شبة 

 ،66% اأعمدة الدخان املت�شاعدة بفعل حمركات الديزل بن�شبة  التلوث البيئي من جراء 

عادم  من  ال�شادرة  الكربون  اأك�شيد  وثاين  اأول  مثل  ال�شارة  الغازات  ن�شبة  خف�س  وكذلك 

اأن  كما  املحرك،  من  ال�شادرة  ال�شو�شاء  ن�شبة  انخفا�س  اإىل  اإ�شافة  العربات،  حمركات 

للبيئة يعد من الأهداف الرئي�شة يف اخلطة ال�شرتاتيجية  اأنظمة ت�شغيل �شديقة  ا�شتخدام 

يف  امل�شروع  ي�شهم  القت�شادية  الناحية  ومن  للهيئة،  ال�شرتاتيجية  واخلطة  دبي  حلكومة 

خف�س تكاليف الوقود بن�شبة 30 % مبا يعادل مليون درهم �شنويا، واإطالة العمر الفرتا�شي 

للمحرك مقارنة بالعربة، التي تعمل بالديزل لكونه خاليا من الر�شا�س.

الحافلة الخضراء
اإحدى  تعد  التي  الطاقة،  حافلة   2012 يوليو  �شهر  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  د�شنت 

مبادرات الهيئة، لرتجمة دعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( لإطالق مبادرة القت�شاد الأخ�شر.

تطبق هيئة الطرق واملوا�شالت من خالل مبادرة )احلافلة اخل�شراء(، اأحدث ما تو�شلت 

اإليه التقنيات اخل�شراء يف قطاع النقل اجلماعي واملوا�شالت العامة، وتعد هذه املبادرة من 

اآمن  امل�شاريع الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط، وتن�شجم مع روؤية الهيئة يف حتقيق تنقل 

و�شهل للجميع، ومت تنفيذ هذه املبادرة بال�شراكة مع جمموعة �س. �س. لوتاه، الرائدة يف جمال  

تطبيق التقنيات النظيفة واخل�شراء.

من   5% ن�شبة  على  يحتوي  ال��ذي  احليوي  الديزل  وق��ود  اخل�شراء(  )احلافلة  ت�شتخدم 

النبعاثات  ن�شبة  خف�س  �شاأنها  من  الب�شيطة  الن�شبة  ه��ذه  ت��دوي��ره،  املعاد  الطعام  زي��ت 

الكربونية بن�شبة %78، كما ت�شتخدم احلافلة الطاقة ال�شم�شية لتزويد احلافلة بالإ�شاءة 

لالإطارات  وبالن�شبة  للطاقة،  منخف�س  ا�شتهالك  ذات  م�شابيح  ت�شتخدم  كما  الداخلية، 

فحافلة الطاقة ت�شتخدم اإطارات معادا تدويرها، يف حني �شنعت اأغطية كرا�شي احلافلة من 

مواد قابلة للتدوير ومت فر�س الأر�شيات مبادة ع�شوية �شديقة للبيئة.

الحافلة الكهربائية 
تاأتي احلافلة الكهربائية ان�شجامًا مع املبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، حتت �شعار 

)اقت�شاد اأخ�شر لتنمية م�شتدامة( لبناء اقت�شاد اأخ�شر يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

املبادرة  تاأتي  التنمية مبختلف مكوناتها، كما  للب�شر ومل�شاريع  بالن�شبة  الطاقة  نظرًا لأهمية 

ان�شجامًا مع ا�شرتاتيجية الطاقة واحلد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة جلعل 

دبي مثاًل يحتذى به يف كفاءة ا�شتهالك الطاقة وخف�س النبعاثات الكربونية.

المجلس األعلى للطاقة 
هيئة الطرق واملوا�شالت تدعم ب�شكل كبري جهود املجل�س الأعلى للطاقة يف حتقيق ا�شرتاتيجية 

مبادرات  وثمان  الطاقة،  لرت�شيد  مبادرة   32 نفذت  2030، حيث  للطاقة  املتكاملة  دبي 

املبادرات يف  ت�شهم هذه  اأن  ويتوقع   ،)2014  ( العام اجلاري  الأخ�شر،  القت�شاد  لدعم 

17 مليون درهم، كما غطت املبادرات التي نفذتها الهيئة خمتلف  حتقيق وفر يقدر بنحو 

قطاعات وموؤ�ش�شات الهيئة، و�شملت توفري ا�شتهالك الطاقة الكهربائية يف حمطات ال�شكة 

ا�شتخدام  عرب  الطرق  اإن��ارة  كفاءة  وحت�شني  املياه،  ا�شتهالك  وتوفري  دبي،  ملرتو  احلديدية 

الإنارة املوفرة للطاقة، وتقليل ا�شتهالك الديزل يف احلافالت، وتقليل ا�شتهالك الوقود يف 

اأك�شيد الكربون يف  �شيارات الأجرة، كما �شاهمت مبادرات الهيئة يف خف�س انبعاثات ثاين 

.2012 بعام  مقارنة  2013 بن�شبة 41% 

الحفاظ على البيئة
واأنظمة  م�شاريعها  تكون جميع  اأن  على  تاأ�شي�شها  منذ  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  حر�شت 

يف  احليوية  م�شاريعها  اأ�شخم  وت�شغيل  تنفيذ  فعند  للبيئة،  �شديقة  اجلماعي  النقل 

التقنيات يف جمال �شناعة  اإحدى  توظيف  النقل اجلماعي، وهو مرتو دبي، جرى  جمال 

القطارات ليكون هذا امل�شروع الرائد �شديقًا للبيئة، وذلك نظرًا للكمية الكبرية من الطاقة 

الكهربائية التي يحتاجها، يف ت�شغيل القطارات واملحطات، مما جعل من ال�شروري ومنذ 

بداية ت�شميم اأنظمة مرتو دبي، احلر�س على مبداأ تر�شيد وتوفري الطاقة الكهربائية، اإىل 

اأق�شى حد، حيث و�شعت موا�شفات دقيقة و�شاملة، يف خمتلف اأجزاء امل�شروع.

اأجزاء ذات ال�شتهالك  اإن�شاء مرتو دبي على  اأطلقته الهيئة، مع  ركز م�شروع الطاقة الذي 

ونظام  القطارات،  ونظام  الكهربائية  املحطات  يف  تتمثل  التي  الكهربائية،  للطاقة  العايل 

الدقيق  الت�شميم  خالل  من  الهدف  هذا  حتقيق  على  وركز  املرتو،  حمطات  ونظم  التربيد 

وا�شتعمال اأحدث التقنيات والأجهزة ذات ال�شتهالك الأقل للطاقة الكهربائية وذات املردد 

العايل.
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اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي حملة: »كلنا م�شوؤولون، 

الرئي�س  املبنى  الهيئتني وذلك يف  املياه« وهي حملة م�شرتكة بني  ا�شتخدام  فكن م�شوؤول يف 

لهيئة الطرق واملوا�شالت وباإ�شراف اإدارة اخلدمات الإدارية فيها. 

مبادرة الإطفاء اجلزئي لإنارة ال�شوارع

توا�شل هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي تنفيذ ال�شيا�شة املعتمدة لرت�شيد ا�شتهالك الطاقة 

الكهربائية يف جمال اإنارة الطرق، ومنها مبادرة الإطفاء اجلزئي لبع�س اأعمدة الإنارة يف 

اإىل  اإ�شافة  املرورية،  لقلة احلركة  ال�شكنية نظرًا  املناطق  والداخلية يف  التجميعية  ال�شوارع 

فوائد اأخرى مرجوة من الناحية البيئية، حيث تقلل هذه املبادرة ن�شبة انبعاث الكربون للغالف 

اجلوي، اأما من الناحية املادية فاإن توفري ا�شتهالك الطاقة يقلل من هدر ا�شتخدامها.

وتتلخ�س عملية تر�شيد ا�شتهالك الطاقة تتلخ�س يف اإطفاء عدد من اأعمدة الإنارة بن�شبة 

و�شطية تبلغ )%44( من املجموع الكلي ب�شكل متناوب يف املناطق ال�شكنية، وتختلف هذه 

الن�شبة بني منطقة واأخرى ا�شتنادا اإىل عوامل عدة منها م�شاحة املنطقة وعدد الأعمدة فيها.

استعراض إنجازات الترشيد 
عبر االحتفال بيوم البيئة العالمي 

األولى  المرحلة  إطالق 
اإلشــارات  مشروع  من 

الضوئية االقتصادية
م�شروع  من  الأوىل  املرحلة  اأعمال  دبي  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  با�شرت 

)هالوجني(  مب�شابيح  تعمل  التي  احلالية  ال�شوئية  الإ�شارات  وحدات  تبديل 

باإ�شارات تعمل بنظام  )LED( ، وذلك حتقيقًا للغايات ال�شرتاتيجية املتمثلة 

بال�شالمة وال�شتدامة البيئية التي تهدف اإىل تعزيز ال�شالمة املرورية ومواكبة 

القت�شاد الأخ�شر.

 إطالق حملة لترشيد استهالك المياه
بالتعاون مع )كهرباء ومياه دبي(

البيئة  بيوم  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  �شاركت 

العاملي، الذي ي�شادف اخلام�س من يونيو من كل 

عام، حيث نظمت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة عدة 

العاملية عربت من  فعاليات احتفاًء بهذه املنا�شبة 

الفعالة  امل�شاركة  على  الهيئة  حر�س  عن  خاللها 

على  ب��احل��ف��اظ  ال���ش��ت��دام��ة  م��ف��ه��وم  جت�شيد  يف 

الطاقة واملوارد الطبيعية والبيئة، حيث مت تنظيم 

معر�س لإجنازات املوؤ�ش�شة يف ال�شتدامة والبيئية 

وطباعة  الأخ�شر،  والقت�شاد  الطاقة  وتر�شيد 

يوم  واإعالن  البيئة،  حماية  عن  توعوية  مل�شقات 

يف  ورق  وبال  طباعة  بال  يوما  بالفعالية  الحتفال 

اإدارات املوؤ�ش�شة ومبانيها، وتنظيم جل�شات توعوية 

للموظفني وامل�شاركني، وتوزيع هدايا على اأ�شحاب 

اأف�شل القرتاحات حلماية البيئة.. 
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 إطالق مبادرة شباب دبي
للنقل الجماعي

ــث أفـــضـــل األفــــكــــار لــتــعــزيــز ــح ــب  نــــــادي اإلبــــــــداع ي

النقل الجماعي في أول اجتماعاته

الرامية  اجلماعي  للنقل  دبي  �شباب  مبادرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 

اإىل تفعيل دور ال�شباب يف تعزيز وت�شجيع ا�شتخدام و�شائل املوا�شالت العامة 

حتقيق  يف  ت�شاهم  التي  والرتبوية  والرتفيهية  املبتكرة  الأن�شطة  خ��الل  من 

ال�شتدامة ورفع م�شتوى رفاهية احلياة يف اإمارة دبي، والرتق�اء ب�شمع�ة �شب�اب 

دب�ي بي�ن م�دن الع�امل ف�ي قط�اع البني�ة التحتي�ة والنق�ل الع�ام، وت�شم املبادرة 

يف ع�شويتها 40 متطوعًا من ال�شباب املواطنني واملقيمني يف دبي.

هيئة  جهود  لدعم  اجلماعي،  للنقل  دبي  �شباب  مبادرة  اإط��الق  فكرة  وج��اءت 

الطرق واملوا�شالت يف تعزيز دور النقل اجلماعي يف حركة ال�شكان يف الإمارة، 

العام�ة  للموا�ش�الت  العامل�ي  الحت�اد  مبادرة  مع  وتكاماًل  ان�شجامًا  تاأتي  كما 

بتد�شني موؤ�ش�ش�ة ال�شب�اب للنق�ل اجلم�اعي خالل املوؤمتر الأخري لالحتاد الذي 

عقد يف جنيف، وترعى هيئة الطرق واملوا�شالت هذه املوؤ�ش�شة وتدعمها ماديًا 

ومعنويًا. 

وكان الإطالق الر�شمي للمبادرة متزامنا مع انطالق فعاليات موؤمتر ومعر�س 

اأفريقيا الذي نظمته الهيئة  املوا�شالت العامة ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

بالتعاون مع الحتاد العاملي للموا�شالت العامة يف �شهر اأبريل 2014.

والمقيمين  اإلمــاراتــي  الشباب  دعــوة 
للنقل  دبــي  )شباب  في  للمشاركة 

الجماعي( 

ودعت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي ال�شباب الإماراتي واملقيمني يف جميع اإمارات الدولة 

وهي  اجلماعي(  للنقل  دبي  )�شباب  مبادرة  يف  امل�شاركة  اإىل  عاما   30 –  18 اأعمار  من 

مبادرة تهدف اإىل تفعيل دور ال�شباب يف تعزيز وت�شجيع ا�شتخدام و�شائل املوا�شالت العامة 

من خالل الأن�شطة املبتكرة والرتفيهية والرتبوية والرتويجية والتوعوية التي ت�شهم يف حتقيق 

ال�شتدامة ورفع م�شتوى رفاهية احلياة يف اإمارة دبي، والرتقاء ب�شمعة �شباب دولة الإمارات 

العامل يف قطاع  بي�ن مدن  العربية املتحدة عموما و�شمعة �شباب دب�ي على وجه اخل�شو�س 

البنية التحتية والنقل اجلماعي.

عقد فريق نادي الإبداع اأول اجتماعاته برئا�شة ال�شيدة �شيخة اجلرمن، مدير اإدارة التطوير 

املبدعني  من  وال�شتفادة  لالإبداع،  داعمة  بيئة  توفري  كيفية  خالله  بحث  املوؤ�ش�شي،  والأداء 

يف معاجلة التحديات ال�شرتاتيجية للهيئة، اإ�شافة اإىل مناق�شة اخلطط امل�شتقبلية للنادي، 

وكيفية حتقيق الأهداف التي اأن�شئ من اأجلها.

)ع��ون��ك(،  خدمة  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأطلقت 

املخ�ش�شة لنقل الرّكاب من ذوي الإعاقة وكبار ال�شن، 

ت�شتدعي طلب  ل  التي  الطارئة  املر�شية غري  واحلالت 

�شيارات ال�شعاف لتنقلهم اإىل امل�شت�شفيات، حيث تعترب 

هذه اخلدمة الأوىل على م�شتوى املنطقة والثالثة عامليًا 

بعد اململكة املتحدة واإيرلندا.

خدمة )عونك( لذوي االعاقة والحاالت المرضية غير الطارئة

ساعة األرض
�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت يف فعاليات احلملة العاملية ل�شاعة الأر�س 2014، 

التي تنطلق �شنويا يف �شهر مار�س وذلك بالتعاون مع املجل�س الأعلى للطاقة وهيئة 

مكانة  وتعزيز  دبي،  اإمارة  امل�شتدامة يف  التنمية  بهدف حتقيق  دبي،  ومياه  كهرباء 

الإمارة والدولة ككل كقطب عاملي للمال والأعمال وال�شياحة.
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 )باص الخير( ضيف األسر المتعففة
للسنة الرابعة على التوالي

2.5 مليون درهم إلرواء
)سقيا اإلمارات(

دعم حملة نور دبي لفحص العيون 
ضمن فعاليات يوم زايد للعمل اإلنساني

جددت هيئة الطرق واملوا�شالت لل�شنة الرابعة على التوايل 

مبادرة )با�س اخلري( باملري الرم�شاين لتزور مائتي اأ�شرة 

متعففة، وتوفر 1750 وجبة اإفطار �شائم يف مناطق عدة، 

اأطلقتها  التي  الرم�شانية  مبادراتها  باقة من  وذلك �شمن 

مبنا�شبة حلول ال�شهر الكرمي، يف اإطار التزامها مب�شوؤوليتها 

والرتاحم  التوا�شل  ج�شور  مد  على  وحر�شها  املجتمعية 

الدينية  املنا�شبات  املعنية يف  وفعالياته  املجتمع  �شرائح  مع 

وغريها.

دعمت هيئة الطرق واملوا�شالت حملة )�شقيا الإمارات(، التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، 

مببلغ 2،5 مليون درهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي للموؤ�ش�شات والدوائر احلكومية يف اإمارة دبي 

للم�شاركة والتفاعل مع املبادرة.

زايد  )يوم  فعاليات  يف   واملوا�شالت  الطرق  هيئة  �شاركت 

�شهر  م��ن  ع�شر  التا�شع  ���ش��ادف  ال��ذي  الإن�����ش��اين(  للعمل 

رم�شان املبارك  تزامنا مع الذكرى العا�شرة لرحيل املغفور 

له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب اهلل 

والتعاون  اخلريية  دبي  نور  موؤ�ش�شة  بدعمها  وذلك    - ثراه 

املنطقة  يف  العيون  لفح�س  الإن�شانية  حملتها  يف  معها 

ال�شكنية العمالية بالقوز، من خالل ا�شتخدام حافلة الهيئة 

فح�س  اإج���راء  مت  حيث  اخل��ريي��ة،  حلمالتها  املخ�ش�شة 

ملن  قراءة جمانية  نظارات  وتوزيع  عامال،   250 ل�  جماين 

احتاجها.
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لــأداء  دبــي  جــوائــز  مــن  بسبع  تفوز  الهيئة 
الحكومي المتميز لعام 2013

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي رعاه اهلل واىل جانبه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي رئي�س املجل�س التنفيذي و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 

دبي، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الفائزين بجوائز برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز يف 

دورته ال�شابعة ع�شرة.

رئي�س  اآل مكتوم  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  الوطني  بال�شالم  بداأ  الذي  ح�شر احلفل 

بن مكتوم  �شعيد  وال�شيخ  الإمارات  الأعلى ملجموعة طريان  الرئي�س  للطريان  دبي  هيئة 

بن جمعة اآل مكتوم ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين املدير العام لديوان �شاحب ال�شمو 

حاكم دبي ومعايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي 

روؤ�شاء  اإىل جانب ح�شد من  والرتاث  للثقافة  رئي�س مركز جمعة  املاجد  و�شعادة جمعة 

ومديري الدوائر واملوؤ�ش�شات يف حكومة دبي وموظفيها.

جوائز  من  الأ�شد  ح�شة  دبي  ل�شرطة  العامة  والقيادة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وتقا�شمت 

الربنامج ثم تالهما هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( وبلدية دبي اإذ ح�شدت اجلهات الأربع 

وخطفت  الفردي  امل�شتوى  وعلى  العمل  فرق  م�شتوى  على  متيزها  على  ا�شتحقتها  جوائز 

الأب�شار والكامريات و�شط ت�شفيق حار من اجلمهور الذي اكتظت به قاعة الأرينا يف مركز 

دبي التجاري العاملي.

وفازت هيئة الطرق واملوا�شالت ب�شبع جوائز يف الربنامج، منها اأربع جوائز على امل�شتوى 

املوؤ�ش�شي، حيث فازت الهيئة ولل�شنة الثانية على التوايل بجائزة اجلهة املتميزة اإلكرتونيًا، 

فئه  وكذلك  لالإبداع،  الراعية  واجلهة  الت�شال احلكومي،  املتميزة يف  باجلهة  فازت  كما 

تراخي�س  يف  الدولية  التناف�شية  مبادرة  عن  دبي،  بلدية  مع  امل�شرتك  احلكومي  امل�شروع 

املبدع،  واملوظف  املتميزة،  املوظفة  بجائزة  الهيئة  فازت  الفردي  امل�شتوى  وعلى  املباين، 

ور�شا  الوظيفي،  الر�شا  م�شتوى  يف  كبرية  قفزة  الهيئة  حققت  كما  املجهول،  واجلندي 

يف  متقدمة  مراكز  حتقيق  جانب  اإىل  الفئتني،  يف  الثالث  املركز  على  وح�شلت  املتعاملني 

امل�شاريع واملبادرات يف خمتلف الفئات.

وا�شتهل حفل التكرمي بتكرمي فئة املوظف اجلديد املتميز وفاز فيها حممد علي عتيق ماجد 

لولوة يو�شف الأ�شمخ من هيئة  العامة ل�شرطة دبي فيما فازت املوظفة  القيادة  املري من 

العيايل من  �شهيل بطي  �شعيد  املوظف  ونال  املتميزة  املوظفة  واملوا�شالت بجائزة  الطرق 

املوظف  فئة  ويف  امليداين،  املجال  يف  املتميز  املوظف  جائزة  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 

املتميز يف الوظائف املتخ�ش�شة فاز كل من فواد على اإحميده من القيادة العامة ل�شرطة 

دبي ودينا حممد عبدالعال من هيئة ال�شحة يف دبي.

ثم كرم �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي الفائزين تباعا، 

حيث ت�شلمت املوظفة هند اإ�شماعيل اآل رحمة من بلدية دبي جائزة املوظف املتميز يف املجال 

التقني/ الهند�شي، فيما فاز املوظف ح�شام جمعة حممد من جمارك دبي بجائزة املوظف 

بها املوظف  املتميز فقد فاز  اأما فئة املوظف احلكومي  املايل،  الإداري/  املتميز يف املجال 

دبي، وهي  الأجانب يف  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  املري من  الغيث  را�شد  اأحمد  خلف 

اجلائزة الأكرب.

ويف فئة املبادرة الإدارية املتميزة، فئة العمل اخلريي فازت دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية 

والعمل اخلريي، عن مبادرة “بنك املالب�س” واأما عن فئة فريق العمل املتميز فقد 

فازت بها منا�شفة كل من القيادة العامة ل�شرطة دبي وفريق “ال�شكوك” يف دائرة 

املالية بحكومة دبي.

وعن فئة امل�شروع التقني/ الفني املتميز، فاز م�شروع “النظام املتطور لفح�س احلاويات” 

جلمارك دبي، فيما كانت جائزة فئة “امل�شروع احلكومي امل�شرتك  املتميز” من ن�شيب كل 

من بلدية دبي بال�شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي 

القت�شادية يف  التنمية  ودائرة  واملوا�شالت  الطرق  الإمارات لالت�شالت وهيئة  وموؤ�ش�شة 

دبي وهيئة دبي للطريان و�شركة الت�شالت املتكاملة “دو« .

وجلهة نتائج ر�شا املتعاملني يف حكومة دبي فقد بلغ متو�شط نتيجة الر�شا لهذا العام حوايل 

%78، وفازت بهذه الفئة القيادة العامة ل�شرطة دبي بن�شبة جتاوزت %90، ويف جمموعة 
اجلهات احلكومية املتو�شطة لفئة اأف�شل نتيجة يف ر�شا املوظفني انتزع جائزتها مركز دبي 

لالإح�شاء بن�شبة ناهزت 93%.

هذا  بلغت  التي  املتعاملني،  لر�شا  بالن�شبة  الكبرية  احلكومية  اجلهات  جمموعة  فئة  وعن 

بنتيجة  “ديوا”  %91، فقد فازت بهذه اجلائزة بجدارة هيئة كهرباء ومياه دبي  العام 

تربو على 94%.
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وبالنتقال اإىل فئة “اجلهة احلكومية املتميزة اإلكرتونيا” مبجموعتيها الكبرية واملتو�شطة، 

“املتو�شطة” جمارك  واملوا�شالت، فيما فازت يف  الطرق  “الكبرية” هيئة  فقد فازت يف 

الت�شال  يف  املتميزة  احلكومية  “اجلهة  فئة  وهي  املوؤ�ش�شي،  التميز  فئات  عن  اأم��ا  دب��ي، 

احلكومي”، فقد فازت فيها هيئة الطرق واملوا�شالت من بني �شبع جهات حكومية �شاركت 

يف امل�شابقة.

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  جائزة  وهي  نوعها،  من  الأوىل  اجلائزة  عن  اأم��ا 

وت�شجيعهم،  املبدعني  لإب��راز  �شموه  اأطلقها  التي  “اإبداع”،  احلكومي  لالإبداع  مكتوم  اآل 

منا�شفة  فيها  فازت  فقد  لالإبداع  الراعية  الأوىل اجلهة احلكومية  فئات،  اأربع  وتتكون من 

كل من القيادة العامة ل�شرطة دبي وهيئة الطرق واملوا�شالت، وفئة القائد املبدع وقد فاز 

فيها املوظف حممد اأحمد يو�شف العبيديل من حماكم دبي، اأما الفئة الثالثة وهي املوظف 

املبدع فقد فاز فيها خم�شة موظفني من كل من هيئة ال�شحة وجمارك دبي ودائرة الأرا�شي 

والأمالك والقيادة العامة ل�شرطة دبي وهيئة الطرق واملوا�شالت.

تفوق مؤسسي
واأعرب �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت 

احلكومي  ل��الأداء  دبي  برنامج  يف  جوائز  ب�شبع  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  بفوز  �شروره  عن 

جائزة  على  الهيئة  ح�شول  اأن  مو�شحًا  املوؤ�ش�شي،  امل�شتوى  على  جوائز  اأربع  منها  املتميز، 

تطوير  يف  الهيئة  تختطه  الذي  النهج  �شالمة  يوؤكد  الثانية  للمرة  اإلكرتونيًا  املتميزة  اجلهة 

بنيتها وخدماتها الذكية والإلكرتونية، الذي توج بفوز الهيئة بخم�س جوائز يف برنامج حمدان 

بن حممد للحكومة الذكية.

اأما يف “جمموعة اجلهات احلكومية املتو�شطة” لفئة اأف�شل نتيجة يف ر�شا املتعاملني 

فقد فازت هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بنتيجة ر�شا 95%.

يف  ف��ازت  فقد  واملتو�شطة،  الكبرية  مبجموعتيهما  ماليا  املتميزة  احلكومية  اجلهة  فئة  اأم��ا 

“الكبرية” منها هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما فازت يف “املتو�شطة” الإدارة العامة لالإقامة 
و�شوؤون الأجانب يف دبي.
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 كرم الفائزين بجائزة الحكومة
الذكية وأطلق سباق )بناة المدينة(

حمدان بن محمد يسلم 
الهيئة جائزتي )أفضل 

موقع إلكتروني( و)أفضل 
قائد تطبيق ذكي(

املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شهد   
للحكومة  حممد  بن  حمدان  لربنامج  الثانية  ال��دورة  يف  الفائزين  تكرمي  حفل  التنفيذي، 

الذكية، الذي نظمه مركز “منوذج دبي” التابع لالأمانة العامة للمجل�س التنفيذي، وت�شمن 

تكرمي املبادرات والقيادات والأفراد وفرق العمل الفائزة بفئات اجلائزة املختلفة، كما اأطلق 

�شموه على هام�س احلفل �شباق )بناة املدينة( حلكومة دبي الذي يتبنى طريقة عمل جديدة 

توفر للجهات احلكومية البيئة املنا�شبة للتعاون على اإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة وجديدة 

للخدمات امل�شرتكة بني اأكرث من جهة حكومية وكذلك �شنع خدمات حكومية جديدة جلميع 

�شرائح املجتمع.

ولي�س كجهات فردية  للتناف�س كفرق عمل  للجهات احلكومية  الفر�شة  ال�شباق كذلك  ويتيح 

اأن  املنتظر  النتائج حيث من  اأف�شل  تكامل اجلهات احلكومية يف حتقيق  اأهمية  تعبريا عن 

يتم تكرمي الفريق الفائز يف حفل برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية لعام 2015.

واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن تطوير اخلدمات امل�شرتكة و�شنع 

العمل  ويعزز  باأنواعها  التحديات  يتجاوز  اإيجابيًا  فكرًا  يتطلب  جوهرية  جديدة  خدمات 

للم�شاركة، فاجلهود  الفر�شة للجميع من اجلمهور  امل�شرتك بني اجلهات احلكومية ويعطي 

ت�شنع  اأن  �شاأنها  من  الإيجابية  اجلماعية  اجلهود  ولكن  للتميز  ت�شل  اأن  ميكن  الفردية 

املعجزات لأن قوة كل جهة حكومية �شتكون بقوة الفريق املكون من عدة جهات حكومية تعمل 

معًا.

الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  املهند�س  �شعادة  و�شلم 

 2013 “راية حمدان بن حممد للحكومة الذكية” التي حملتها الهيئة لعام  واملوا�شالت 

موؤ�ش�شة  رئي�س  �شليم  بن  �شلطان  �شعادة  اإىل  بت�شليمها  �شموه  قام  حيث  احلفل  راعي  ل�شمو 

املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة عن مبادرة ال�شامل يف “تراخي�س” لتحتفظ بها تعبريا 

متمثاًل  اجلمهور  ثقة  على  ح�شولها  بعد  الأف�شل  وتقدمي  النجاح  مبوا�شلة  الل��ت��زام  عن 

بالن�شيب الأكرب من عدد الأ�شوات عرب تطبيق برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية .

واعتلى �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم املن�شة وكرم الفائزين يف كل من 

فئات اجلائزة املختلفة، حيث فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة اأف�شل موقع اإلكرتوين، 

وت�شلم اجلائزة �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة، كما فاز 

قائد  اأف�شل  بجائزة  الهيئة  يف  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بهروزيان  ها�شم  اأحمد 

موقع اإلكرتوين/ تطبيق ذكي.
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مشاركة واسعة 
وقد �شهدت اجلائزة تطورا كبريا منذ انطالقتها عام 2008م، �شواء كان ذلك يف زيادة عدد 

التي  للمنطقة  النطاق اجلغرايف  تو�شع  اأو يف  امل�شاركة  اأو زيادة عدد اجلهات  فئات اجلائزة، 

تغطيها اجلائزة، حيث �شهدت الدورة ال�شاد�شة جلائزة دبي للنقل امل�شتدام تطورا نوعيًا متثل 

يف زيادة عدد الفئات من ثالث فئات يف الدورة الأوىل اإىل �شبع فئات يف الدورة ال�شاد�شة بن�شبة 

زيادة بلغت %133، كما ارتفع عدد طلبات املتقدمني للجائزة من خمتلف اإمارات الدولة من 

تحت رعاية حمدان بن محمد 
مكتوم بن محمد يكرم المؤسسات الفائزة في الدورة 

السادسة لجائزة دبي للنقل المستدام

اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س  حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 

التنفيذي، كرم �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

املجل�س التنفيذي، املوؤ�ش�شات وال�شركات الفائزة يف الدورة ال�شاد�شة جلائزة دبي للنقل امل�شتدام 

2013، التي تعد اإحدى مبادرات هيئة الطرق واملوا�شالت، التي اأطلقت لتحفيز القطاعني العام 

واخلا�س على امل�شاهمة يف تقليل الزدحام املروري واملحافظة على البيئة، وكان يف ا�شتقبال 

�شموه لدى و�شوله اإىل مقر احلفل يف مركز دبي التجاري العاملي، �شعادة مطر الطاير رئي�س 

جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، وعدد من مديري الدوائر واملوؤ�ش�شات 

يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

ح�شر حفل التكرمي ال�شيخ ح�شر بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم مدير دائرة اإعالم دبي، ومعايل 

الدكتور را�شد اأحمد بن فهد وزير البيئة واملياه، و�شعادة الفريق �شيف عبد اهلل ال�شعفار وكيل 

وزارة الداخلية، و�شعادة �شلطان بن �شليم رئي�س موؤ�ش�شة املوانئ واجلمارك يف دبي واملنطقة 

احلرة يف جبل علي، و�شعادة اللواء خمي�س مطر بن مزينة القائد العام ل�شرطة دبي، وعدد من 

مديري الدوائر واملوؤ�ش�شات يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

28 طلبًا يف 2008 اإىل 102 طلب يف 2013،  ومت يف الدورة ال�شاد�شة تكرمي  14 فائزًا مقارنة 

بت�شعة فائزين يف الدورة الأوىل، كما ارتفع عدد الرعاة من ت�شعة رعاة يف الدورة الأوىل اإىل 12 

راعيًا يف الدورة ال�شاد�شة.
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ثالث جوائز في مجال تقنية المعلومات

اأعرب �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت 

عن �شروره باخلطوات الكبرية التي قطعتها الهيئة يف ا�شتخدام اأحدث التقنيات لتطوير �شري 

الأعمال واخلدمات املقدمة للمتعاملني، موؤكدا اأن ال�شتخدام الأمثل للتكنولوجيا ُيعد تطويرا 

للبنى التحتية للمدينة الذكية التي ن�شعى لتج�شيدها يف اإطار توجهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، 

اإ�شافة اإىل كونه م�شدرا ثريا للتنمية املوؤ�ش�شية. 

جائزتني  بالهيئة،  املعلومات  تقنية  اإدارة  بها  ف��ازت  جوائز  ثالث  ت�شلمه  خالل  ذلك  جاء 

املوؤ�ش�شي  التخزين  يف  املمار�شات  اأف�شل  عن  خمتلفتني  جهتني  من  عليهما  احل�شول  مت 

للمعلومات، والثالثة عن اأف�شل برنامج لتطبيقات اأمن املعلومات التي ُمنحت للهيئة يف احلفل 

اخلا�س مبعر�س وموؤمتر اخلليج لأمن املعلومات الذي نظم يف مركز دبي التجاري العاملي. 

الذهبية  بالفئة  الرتخي�س(،  واملوا�شالت، )ممثلة مبوؤ�ش�شة  الطرق  هيئة  فازت 

)قطاع اخلدمات( يف جائزة ال�شيخ خليفة لالمتياز يف دورتها ال� 13. 

وقد �شل�ّم �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان، رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي، 

بهروزيان،  ها�شم  اأحمد  بالهيئة  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  للمدير  اجلائزة 

اأبوظبي، يف )ق�شر الإمارات( لتكرمي  اأقامته غرفة جتارة و�شناعة  خالل حفل 

الفائزين بفئات اجلائزة.

الترخيص تنال ذهبية جائزة 
الشيخ خليفة لالمتياز

شهادة اآليزو في إدارة استمرارية األعمال
ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت على �شهادة مطابقة املوا�شفات القيا�شية العاملية الآيزو 22301:2012، يف نظام اإدارة ا�شتمرارية الأعمال ل�شمان تقدمي اخلدمات للمتعاملني يف فرتة 

الطوارئ والزمات، ومنح املعهد الربيطاين للموا�شفات واملعايري ال�شهادة للهيئة بعد اجتيازها لعمليات الفح�س والتدقيق على النظام.

)تطوير  جائزة  تنال  دبي(  )تاكسي 
خدمة العمالء(

ال�شرق  »معهد جائزة  بجائزة  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التابعة  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  فازت 

النقل،  قطاع  يف  العمالء  خدمة  تطوير  جمال  يف  العمالء  بخدمة  للعناية  الثامنة  الأو�شط 

اأولويات  مقدمة  تاأتي يف  التي  والدويل  الإقليمي  امل�شتوى  على  فيه  املتميزة  وذلك جلهودها 

وا�شرتاتيجيات املوؤ�ش�شة.

مراكز متقدمة بمبادرات نوعية 
في جائزة )أفكار عربية(

ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت على عدة مراكز متقدمة يف الدورة التا�شعة ملوؤمتر وجائزة 

)اأفكار عربية( م�شابقة فكرة العام ل� 2014. 

الثاين عن  املركز  العامة على  املوا�شالت  ال�شيانة واخلدمات مبوؤ�ش�شة  اإدارة  فقد ح�شلت 

فئة )البيئة( يف م�شروع احلافالت اخل�شراء، وح�شلت اإدارة احلافالت مبوؤ�ش�شة املوا�شالت 

اآليات  تطوير  م�شروع  عن  وال�شالمة(  )ال�شحة  فئة  يف  الثاين  املركز  على  بالهيئة  العامة 

التحقيق يف حوادث احلافالت )AIDA 50 (، وحققت اإدارة اأنظمة املوا�شالت مبوؤ�ش�شة 

احت�شاب  نظام  مبادرة  م�شروع   ( املالية  الكفاءة  فئة  الثالث عن  املركز  العامة،  املوا�شالت 

التكاليف(. 
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 جائزة مراكز االتصال
فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة مراكز الت�شال عن عام 2013، التي 

اأطلقت على م�شتوى الدولة، و�شاركت فيها عدة جهات حكومية )حملية واحتادية(، 

ف�شاًل عن تناف�س �شركات خا�شة كربى، وهي املرة الثالثة التي يحوز فيها مركز 

الت�شال بالهيئة هذه النوعية من اجلوائز خالل العام اجلاري.

الفوز بجائزة البالديوم 
األمريكية للمشاهير

فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة البالديوم الأمريكية للم�شاهري 2013 التي تنظمها 

الأداء  لنتائج  ا�شتنادا  وذل��ك  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  البالديوم  �شركات  جمموعة 

ال�شرتاتيجي الرائع للهيئة بح�شب بطاقة الأداء املتوازن التي لعبت دورا رئي�شا يف رفع م�شتوى 

الأداء العام ملوظفي هيئة الطرق واملوا�شالت. 

اآليزو 55001 لنظام “نماء” الخاص
 بإدارة األصول

ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت على �شهادة املواءمة مع املعيار العاملي الآيزو 55001، الذي 

مت اإ�شداره عامليا يف 15 يناير املا�شي، لنظام »مناء« اخلا�س مبجال اإدارة الأ�شول وذلك 

بو�شفها اأول جهة حكومية على م�شتوى العامل حت�شل على هذه ال�شهادة العاملية يف هذا املجال، 

وذلك اإثر التدقيق الذي قامت به �شركة التدقيق العاملية SGS من خالل مكتبهم يف بريطانيا، 

ويوؤكد هذا الجناز قدرة الهيئة على امتالك اأعلى مقومات اجلودة يف املحافظة على اأ�شولها 

على املدى البعيد وا�شتغاللها بال�شكل الأمثل.  

 جائزة السالمة المرورية
 الخليجية 2013 

نالت موؤ�ش�شة املرور والطرق بهيئة الطرق واملوا�شالت جائزة ال�شالمة املرورية اخلليجية 

2013 يف فئة )اإجنازات ال�شالمة على الطرق( وذلك عن م�شروعها الذي كان بعنوان 

)خطة العمل اخلا�شة ب�شالمة امل�شاة والتنقل يف دبي(. 

ـــك( يــحــصــد جـــائـــزة أفــضــل  ـــال )س
التعرفة  أنظمة  فــي  تكنولوجيا 

المرورية  
فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة التميز لأنظمة التعرفة املرورية يف فئة التكنولوجيا 

املتحدة  الوليات  يف  �شنويا   )IBTTA( اإيبتا  العاملية  املنظمة  ترعاها  التي   ،2014 لعام 

اأ�شحاب  متثل  العامل  م�شتوى  على  دولة   20 من  اأكرث  ع�شويتها  حتت  ويندرج  الأمريكية، 

من�شاآت التعرفة املرورية وامل�شغلني وال�شركات التي يعملون بها، يتباحثون �شنويا حول اأف�شل 

التحتية، حيث  البنية  لتحديات  للت�شدي  واملوا�شالت  النقل  املبتكرة يف مو�شوعات  احللول 

يجري تبادل املعرفة والتجارب والأفكار املبدعة لال�شتفادة منها والتخطيط لتنفيذها.  

 )تاكسي دبي( تفوز بالفئة الفضية
في جائزة )روسبا(

فازت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي التابعة لهيئة الطرق واملوا�شالت بالفئة الف�شية من جائزة ال�شحة وال�شالمة املهنية 

من اجلمعية امللكية للوقاية من احلوادث )رو�شبا(.

الهيئة الجهة األكثر استدامة 
للبيئة على مستوى المنطقة

فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة BGREEN يف جمال ا�شتدامة البيئة والطاقة يف 

دورتها الثالثة، عن فئة )اجلهة احلكومية الأكرث ا�شتدامة(، التي ت�ُعد جائزة ذات م�شتوى 

عال ومرموق على م�شتوى املنطقة، وتنظمها جمموعة CPI  MEDIA GROUP ، ونالت 

التكرمي خالل حفل كبري اأقيم يف فندق جمريا بيت�س بدبي. 

نظام  في  اآليزو  شهادة 
إدارة الطاقة

ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت على �شهادة مطابقة املوا�شفات 

القيا�شية العاملية الآيزو 50001:2011 يف نظام اإدارة الطاقة، 

واأول هيئة موا�شالت يف  دبي  دائرة حكومية يف  اأول  بذلك  لتكون 

ال�شهادة،  ه��ذه  على  حت�شل  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

وُمنحت الهيئة ال�شهادة تثمينًا وتقديرا للجهود التي تبذلها ل�شمان 

يف  املتمثلة  لروؤيتها  وحتقيقا  واملحلية،  ال�شرتاتيجية  ال�شفافية 

حتقيق تنقل اآمن و�شهل للجميع.

جائزة إقليمية مرموقة في تقنية 
المعلومات لصالح الهيئة

نالت هيئة الطرق واملوا�شالت جائزة »عامل ال�شبكات -ال�شرق الأو�شط 2014« لفئة »م�شروع 

تنفيذ اأف�شل وحدة تخزينية موؤ�ش�شية لعام 2014«.

أمريكية  جائزة  يحوز  دبــي  مترو 
عالمية في مجال المواصالت

فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة )STEVIE AWARDS( لعام 2014 يف جمال 

العاملية يف الوليات املتحدة   )STEVIE AWARDS( التي ترعاها منظمة املوا�شالت، 

اجلوائز  اأرفع  من  اجلائزة  وتعد  عاملية،  3500 جهة  على جوائزها  وتناف�س  الأمريكية، 

العاملية منذ عام 2002، ومتنح لأف�شل املوؤ�ش�شات والأفراد يف جمالت الأعمال املختلفة 

يف اأكرث من 60 دولة. 
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تكريم المؤسسات والشركات الفائزة بجائزة 
السالمة لهيئة الطرق والمواصالت 2013

كرم �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

لعام  للهيئة  ال�شالمة  الدورة اخلام�شة جلائزة  الفائزة يف  وال�شركات  والدوائر  الهيئات 

2013، التي مُتنح �شنويا لأف�شل �شريك ا�شرتاتيجي لهيئة الطرق واملوا�شالت لتحقيق 
واملقاولني  ال�شت�شاريني  لأف�شل  اأي�شا  ومتنح  ال�شالمة،  جمال  يف  الهيئة  ا�شرتاتيجية 

املهنية يف خمتلف  ال�شالمة  اأجل حتقيق  من  املمار�شات  اأف�شل  يتبعون  الذين  والعمال، 

امل�شاريع واملواقع الإن�شائية اخلا�شة بهيئة الطرق واملوا�شالت، كما متنح اجلائزة لأف�شل 

قطاع اأو موؤ�ش�شة واأف�شل فريق لل�شحة وال�شالمة والبيئة من فرق  قطاعات وموؤ�ش�شات 

الهيئة، اإىل جانب الفئة اجلديدة وهي فئة اأف�شل قطاع اأو موؤ�ش�شة، واأف�شل فريق واأف�شل متعامل 

يدعم م�شروع القت�شاد الأخ�شر.

ح�شر حفل التكرمي الذي اأقيم يف قاعة الو�شل يف الهيئة، �شعادة اللواء املهند�س امل�شت�شار حممد 

اهلل  عبد  حممد  و�شعادة  العمليات،  ل�شوؤون  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد  الزفني،  �شيف 

اجلرمن مدير عام موا�شالت الإمارات، واملهند�س عبداهلل رفيع م�شاعد املدير العام لبلدية دبي 

لقطاع الهند�شة والتخطيط، وعدد من املديرين التنفيذيني يف الهيئة، وممثلي �شركات املقاولت 

وال�شت�شاريني.

ال�شابعة  بدورتها  امل�شتدام  للنقل  دبي  جلائزة  املنظمة  العليا  اللجنة  ا�شتحدثت 

2014 فئة جديدة ت�شاف اإىل فئاتها وهي: )تطبيقات النقل الذكية( وهي فئة 
تعنى بجميع املبادرات واملمار�شات اخلا�شة بالتطبيقات الذكية يف النقل امل�شتدام 

مبا  مكانتها  وتعزيز  لتو�شيعها  للجائزة  ت�شاف  جديدة  اأفكار  بلورة  بهدف  وذلك 

يخدم قطاع النقل اجلماعي عموما والنقل امل�شتدام على وجه اخل�شو�س. 

طلبة  م��ن  امل�شتدام  النقل  م�شاريع  فئة  وهما  فرعيتني  فئتني  ا�شتحدثت  كما 

اجلامعات واملدار�س للم�شاركة يف اجلائزة، وفئة الأفراد الأكرث ا�شتخداما لو�شائل 

والبا�س  وامل��رتو  العامة  احلافالت  ت�شمل  التي  دب��ي،  اإم��ارة  يف  اجلماعي  النقل 

والتاك�شي املائيني والعربات مبختلف اأنواعها. 

استحداث فئة تطبيقات النقل الذكية وفئتين 
فرعيتين في )دبي للنقل المستدام( 2014

10 موظفين يحصلون 
على شهادة إدارة 

األصول من بريطانيا
ح�شل عدد من موظفي هيئة الطرق واملوا�شالت على �شهادة دولية يف جمال اإدارة 

الأ�شول من املعهد الربيطاين باململكة املتحدة، وذلك بعد اجتيازهم لالختبار بنجاح 

 .IAM الذي مت بالتعاون مع املعهد الربيطاين

الهيئة مزود تدريب 
معتمد  من ِقبل معهد 
إدارة المشاريع األمريكي

ح�شلت هيئة الطرق واملوا�شالت على �شهادة مزود تدريب معتمد  من ِقبل معهد اإدارة 

امل�شاريع الأمريكي الدويل )PMI( ، وهو اأكرب جتمع لالأع�شاء املتخ�ش�شني يف اإدارة 

عليها  م�شادق  موؤ�ش�شات  هم  املعتمدين  التدريب  مزودي  اأن  ذلك  وامل�شاريع،  الربامج 

ال�شهادات  على  احل�شول  يف  امل�شاريع  مديري  مل�شاعدة  امل�شاريع  اإدارة  معهد  قبل  من 

ومعايري  معينة  �شروطا  املوؤ�ش�شات  هذه  ت�شتويف  حيث  امل�شاريع،  اإدارة  يف  الحرتافية 

وت�شميم  املدربني،  وموؤهالت  التدريبية،  ال��دورة  حمتوى  يخ�س  فيما  للجودة  �شارمة 

الدورات التدريبية.

ـــزة الــعــالــمــيــة  ـــجـــائ ال
ألفضل إنجازات السالمة 

المرورية 2014
لأف�شل  العاملية  اجلائزة  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  والطرق  املرور  موؤ�ش�شة  نالت 

اإجنازات ال�شالمة املرورية 2014 عن م�شاركتها مب�شروع حمل عنوان »ال�شالمة 

الدويل  لالحتاد  العاملي  احلفل  يف  وذل��ك  م�شرتكة«  م�شوؤولية  لالأطفال  املرورية 

للطرق خالل املوؤمتر الآ�شيوي الأول لالحتاد الدويل للطرق الذي ح�شره ممثلون 

عن العديد من دول العامل امل�شاركة يف احلدث.

)الحجز والتوزيع( يحوز 
جــائــزة )إنــســايــت( عن 

أفضل مركز اتصال
فازت هيئة الطرق واملوا�شالت بجائزة منظمة اإن�شايت ال�شرق الأو�شط ملراكز 

الب�شرية  العنا�شر  ا�شتقطاب  يف  الأف�شل  اجلهة  عن   2014 للعام  الت�شال 

الكفوؤة لإداء املهام، حيث حاز مركز احلجز والتوزيع باإدارة اأنظمة املوا�شالت 

يف موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة بالهيئة، جائزة اأف�شل مركز بال�شرق الأو�شط يف 

)تعهيد املوارد الب�شرية(. 
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املراحل  ر�شد  ت�شهيل  على  للعمل  طيار(  بال  )طائرة  خدمة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  د�شنت 

يف  وذلك  املهمة،  تلك  لتنفيذ  التقليدية  باخلطوات  املرور  دون  احليوية  م�شاريعها  يف  امل�ُنج�َزة 

ا�شتجابة عملية لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- بتحويل دبي اإىل اأذكى مدينة بالعامل خالل ثالث 

�شنوات، وتزامنا مع اأهداف برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية.

تعد بطاقة نول اأحد منتجات هيئة الطرق واملوا�شالت اخلدمية التي تلعب دورا لفتا يف 

احلفاظ على البيئة من خالل اإعادة تدوير البطاقات امل�شرتجعة من العمالء، انطالقا 

خدمات  تقدم  التي  و�شائطها  بتحويل  البيئية  ال�شتدامة  تعزيز  يف  ا�شرتاتيجيتها  من 

للجمهور اإىل و�شائل فعالة يف تر�شيخ هذا التوجه احل�شاري.

لقابليتها  للبيئة  �شديقة  مادة  وهي   PETF مادة  من  م�شنوعة  نول  بطاقة  اأن  يذكر 

اإعادة تدويرها عرب تقنية متوفرة يف مركز  اإن الهيئة لديها القدرة على  للتحلل، كما 

خدمات البطاقة باملبنى الرئي�س لها، حيث ي�شتطيع املركز اأن يعمل على اإعادة تدوير 

البطاقة وتفعيلها وطرحها لال�شتخدام مرة اأخرى، كما اأن املركز ميتلك عددا ل حمدود 

من فر�س اإعادة تدوير اأو تفعيل البطاقة �شرط اأن ل تكون مك�شورة اأو يوجد بها خلل ما 

يف �شريحتها الإلكرتونية ما يعني ترك اأثر اإيجابي يف البيئة املحيطة بنا نتيجة اإطالة 

عمر البطاقة عرب تفعيلها للعمل مرة اأخرى، مو�شحة اأن هذا التدوير ي�شاعد على احلد 

من التكاليف املتعلقة بالتخل�س من النفايات املوؤدية اإىل تلوث البيئة وال�شحة العامة.

تطبيق المعايير الدولية في مجال خدمة المتعاملين

أجرة حافالت دبي 
 األنسب في العالم

اأظهرت درا�شة معيارية �شاملة حول اأجرة احلافالت العامة �� نفذتها موؤ�ش�شة درا�شات عاملية �� 

اأن التنقل عرب احلافالت العامة يف دبي هو الأرخ�س والأن�شب يف العامل عند املقارنة مع �شبكات 

حافالت يف 16 مدينة عاملية متطورة حول العامل وت�شمل على وجه التحديد: ا�شطنبول وبراغ 

وبوداب�شت وام�شرتدام وتورين ومدريد وبر�شلونة وفرانكفورت وباري�س وفيينا و�شتوتغارت وبرلني 

وهل�شنكي وكوبنهاغن و�شتوكهومل ولندن.

واأكدت الدرا�شة اأن �شبكة احلافالت العامة متتاز بجودة الرتابط والتكامل مع و�شائط املوا�شالت 

املائي  والبا�س  دبي،  فريي  ت�شمل  التي  البحري  النقل  وو�شائط  املرتو  مثل  دبي  يف  الأخ��رى  العامة 

والتاك�شي املائي.

إعادة تدوير )نول( يحمي البيئة من
النفايات ويحقق استدامتها

تبنت هيئة الطرق واملوا�شالت اأعلى معايري اجلودة والر�شا بني املتعاملني من خالل نوعية اخلدمات املختلفة التي تقدمها لهم عرب مراكز خدمة العمالء التابعة للهيئة يف دبي، 

وذلك بعد تطبيقها ملوا�شفات عاملية يف جمال خدمة املتعاملني تتما�شى مع اأف�شل املمار�شات املتبعة يف هذا املجال. 

وتطبيق املعايري الدولية يف جمال اخلدمة املتميزة له هدف اأ�شا�شي وهو �شمان وجود مرجعية موحدة لتقييم جودة املخرجات املقدمة يف مراكز خدمة العمالء، ف�شاًل عن اأن 

تطبيقها يعك�س العديد من املميزات اأبرزها: العمل على تطوير اأداء خدمة املتعاملني، وفهم وتطبيق التميز يف خدمة املتعاملني ل�شمان الرتقاء باخلدمات وتطويرها للح�شول على 

نتائج متقدمة يف منوذج دبي للخدمة احلكومية النموذجية. 

)طائرة بال طيار( 
ترصد مراحل إنجاز المشاريع الحيوية ومراقبتها

جائزة أفكار اإلمارات عن 
)الرحالت الذكية( لمركبات 

أجرة مطارات دبي
الإمارات  اأفكار  موؤمتر وجائزة  الإمارات( يف  )اأفكار  بجائزة  واملوا�شالت  الطرق  فازت هيئة 

اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  برعاية  للجودة  دبي  جمموعة  تنظمه  الذي   ،2014 الثالث 

مكتوم، رئي�س دائرة الطريان املدين الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، وذلك عن فئة 

دبي عن فكرة )الرحالت  تاك�شي  موؤ�ش�شة  نالتها  التي  الأعمال(،  ريادة  )الإب��داع يف 

الذكية(.
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 حمدان بن محمد  يفتتح  )جيتكس 34(
ويزور جناح الهيئة

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 

اأن مبادرة )موؤ�شر ال�شعادة( التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 

رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، �شتو�شع مو�شع التنفيذ خالل اأ�شهر.

وقال: اإن دبي متر مبرحلة حتولت كربى، واإن حممد بن را�شد يريد فريق عمل ي�شهم يف �شنع 

واقع جديد لالإمارة.

و�شدد عقب افتتاحه معر�س جيتك�س لتقنية املعلومات يف مركز دبي التجاري العاملي على اأهمية 

امل�شتقبلية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  روؤية  خلف  احلكومية  العمل  فرق  جميع  طاقات  توحيد 

اأن روؤية �شموه لتحويل دبي للمدينة الأذكى عامليًا بداأت تتج�شد، لت�شبح  اإىل  لالإمارة، م�شريًا 

واقعًا ملمو�شًا ي�شتفيد منه �شكان وزوار دبي، واأن ال�شنوات القليلة املقبلة �شت�شهد ت�شارعًا كبريًا 

يف تنفيذ الروؤية، لأننا الآن يف طور و�شع بنية حتتية ذكية لالإمارة، تنقل خدماتها اإىل م�شتويات 

جديدة.

ذكية،  ملدينة  دبي  حتويل  م�شروع  على  العام  امل�شرف  حممد،  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واأ�شدر 

توجيهاته اإىل كل الدوائر واملوؤ�ش�شات يف دبي، للبدء الفوري باتخاذ اإجراءات لتطبيق مبادرة 

)موؤ�شر ال�شعادة(. 

واأكرث  اأكرب  بالعمل ب�شكل  اإن القطاعني احلكومي والقطاع اخلا�س يف دبي مطالبان  واأ�شاف: 

لتحقيق راحة ور�شا و�شعادة النا�س.

التي ت�شم ممثلني من القطاعني احلكومي  اإىل مدينة ذكية  العليا لتحويل دبي  اللجنة  وبداأت 

واخلا�س، بالعمل الفوري على و�شع املبادرة مو�شع التنفيذ الفوري، عرب التن�شيق مع جميع فرق 

العمل املعنية واملتخ�ش�شة يف الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية يف دبي.

وجتّول �شمو ويل عهد دبي، عقب ق�س �شريط افتتاح جيتك�س داخل قاعات وردهات املعر�س 

يف دورته الرابعة والثالثني، رافقه خاللها ال�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم، ومعايل 

الطاير  �شعادة مطر  و  بدبي،  العام  والأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  الفريق �شاحي خلفان متيم، 

التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، وح�شد من روؤ�شاء ومديري  الإدارة واملدير  رئي�س جمل�س 

الإقليمي  امل�شتويني  على  �شهرة  الأو���ش��ع  املعر�س  يف  امل�شاركة  احلكومية  اجلهات  وم�شوؤويل 

هيئة  جناح  تفقده  خالل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واطلع  وال��دويل. 

الطرق واملوا�شالت على حزمة جديدة من اخلدمات الذكية التي تقدمها الهيئة للمتعاملني عرب 

الهواتف الذكية، التي تتيح لهم اإجناز معامالتهم واحل�شول على خدمات متنوعة عرب اأجهزة 

هواتفهم الذكية دون احلاجة لزيارة مراكز خدمة العمالء. 

وقال �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت: من 

اأهم اخلدمات اجلديدة التي اأطلقت يف معر�س )جيتك�س 2014( تطبيق )الطرق الذكية( 

الذي يتيح للم�شتخدم التخطيط امل�شبق لرحالته ومعرفة الطرق الن�شيابية التي �شي�شتخدمها، 

وكذلك تطبيق )املواقف الذكية( الذي ميكن امل�شتخدمني من معرفة اأماكن املواقف ال�شاغرة 

يف �شارع ال�شيخ زايد بالجتاه من دبي اإىل اأبوظبي يف مرحلة جتريبية تتبعها مراحل اأخرى.
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مكتوم بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض النقل 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2014

املجل�س  رئي�س  اآل مكتوم ويل عهد دبي  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  حتت رعاية 

التنفيذي، افتتح �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س 

اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  النقل  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  التنفيذي،  املجل�س 

لعام 2014 يف مركز دبي التجاري العاملي، بح�شور معايل جا�شم بن �شيف ال�شليطي وزير 

ال�شقيقة،  ل�شركة )موا�شالت( يف دولة قطر  املنتدب  التنفيذي والع�شو  املوا�شالت والرئي�س 

ال�شعادة  اأ�شحاب  من  وعدد  الها�شمية،  الردنية  اململكة  يف  النقل  وزير  �شبيب  لينا  ومعايل 

مديري الهيئات والدوائر احلكومية، وقرابة 400 م�شارك من 25 دولة.

اآل مكتوم لدى و�شوله ملركز دبي  وكان يف ا�شتقبال �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 

الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  العاملي  التجاري 

اآلن  و�شعادة  العامة،  للموا�شالت  العاملي  الحتاد  رئي�س  هندي  بيرت  و�شعادة  واملوا�شالت، 

العزيز  عبد  الدكتور  و�شعادة  العامة،  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد  العام  الأم��ني  فالو�س 

العوهلي وكيل وزارة النقل ل�شوؤون النقل يف اململكة العربية ال�شعودية رئي�س الحتاد العاملي 

للموا�شالت العامة ملنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.

األقى  بعدها  الوطني،  بال�شالم  احلفل  بداأ  حيث  احلفل،  قاعة  اإىل  واحل�شور  �شموه  وتوجه 

�شعادة مطر الطاير كلمة رحب فيها ب�شمو راعي احلفل وامل�شاركني يف موؤمتر ومعر�س النقل 

 ،2014 لعام  اأفريقيا  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  العامة ملنطقة  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد 

الذي يعد ثمرة للتعاون وال�شراكة بني هيئة الطرق واملوا�شالت والحتاد العاملي للموا�شالت 

العامة لتنظيم هذا احلدث مرة كل �شنتني ملدة ع�شر �شنوات، اإىل جانب تاأ�شي�س مركز ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا للنقل املتميز.

التا�شعة  ال��دورة  قبله  ومن  الإقليمي  احل��دث  لهذا  دبي  اإم��ارة  ا�شت�شافة  اأن  الطاير  واأك��د 

2011، جعال دبي مركزًا  واخلم�شني ملوؤمتر ومعر�س الحتاد العاملي للموا�شالت يف عام 

تكامل  يف  به  يحتذى  ومنوذجًا  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  العامة  للموا�شالت 

منظومة املوا�شالت.

الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  �شهد 

العامة  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد  النقل  موؤمتر  فعاليات  ختام  حفل  واملوا�شالت 

علي  الدكتور  معايل  بح�شور   ،2014 اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  ملنطقة 

الدكتور  و�شعادة  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  يف  ال�شابق  والتعليم  الرتبية  وزير  فخرو 

ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  النقل  ل�شوؤون  النقل  وزارة  وكيل  العوهلي  العزيز  عبد 

العامة،  للموا�شالت  العاملي  لالحتاد  العام  الأم��ني  فالو�س  اآلن  و�شعادة  ال�شقيقة، 

وخارجها. الدولة  داخل  من  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  امل�شوؤولني  من  وح�شد 

ختام المؤتمر وتكريم الجهات الراعية للمؤتمر 
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افتتح �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، فعاليات الدورة الثالثة من معر�س املعرفة، الذي اأقيم حتت �شعار )املعرفة الذكية.. ريادتنا باإدارة 

معارفنا( و�شمل باقة متنوعة من الفعاليات املميزة وا�شت�شافة نخبة من القيادات الوطنية واخلرباء الدوليني، الذين حتدثوا عن جتاربهم القيادية يف اإدارة املوؤ�ش�شات، اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س 

اأف�شل املمار�شات الإدارية يف عدد من الهيئات والدوائر احلكومية، اإىل جانب تنظيم معر�س للكتاب، وم�شابقات ثقافية وتعليمية كاملحا�شرات وامل�شابقات التوعوية والثقافية.

معرض القوارب المستعملة 
�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت ولل�شنة الثالثة على التوايل مبعر�س القوارب واليخوت 

ويعترب هذا  للجولف،  دبي  نادي  الذي نظمه  2014 يف مر�شى خور دبي،  امل�شتعملة 

اأنحاء  كافة  والبائعني يف  للم�شرتين  مفتوح  وهو  املنطقة  نوعه يف  من  الوحيد  احلدث 

منطقة ال�شرق الأو�شط.

 )تاكسي دبي( تستعرض
)المركبة الذكية( 

في معرض أوتوميكانيكا 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  �شاركت 

دبي  مركز  يف  انطلق  الذي  الأو�شط  ال�شرق  اأوتوميكانيكا  معر�س  يف  الدبوي 

الدويل للمعار�س واملوؤمترات، حيث عر�شت املوؤ�ش�شة خالل هذه امل�شاركة مركبة 

الأجرة الذكية مع خدماتها الإلكرتونية اجلديدة التي تقدمها للمتعاملني ونظام 

اأ�شواء مركبات الأجرة اجلديد الذي يو�شح حالة املركبة يف حالة الن�شغال اأو 

احلجز اأو اخللو ون�شر الكتيبات والهدايا للرتويج للموؤ�ش�شة وخدماتها.

142 وظيفة للهيئة في معرض 
الوظائف الرابع عشر

�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت يف معر�س الوظائف الرابع ع�شر، الذي اأقيم يف مركز 

دبي التجاري العاملي، مب�شاركة وا�شعة من خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شركات يف الدولة، التي 

الدولة  خريجي  من  ال�شابة  الكوادر  بتوظيف  التوطني  عجلة  دفع  اإىل  خالله  من  �شعت 

واإحلاقهم ب�شوق العمل. 

تحت شعار )المعرفة الذكية( 

الدورة الثالثة من معرض المعرفة 2014 بحلة جديدة 
المعرض الثاني 

لخصومات الموظفين
نظمت اإدارة اخلدمات الإدارية معر�س )خ�شومات املوظفني( الثاين، يف اإطار �شيا�شتها 

الرامية اإىل توفري اأف�شل العرو�س الرتويجية لل�شلع واخلدمات ملوظفي الهيئة، عرب عدد من 

ال�شركات املتميزة يف جمال الفنادق وال�شياحة، والت�شالت الذكية، والتاأمني، واملطاعم، 

واملراكز الطبية وال�شحية والتجميلية، وخدمات ال�شيارات والبنوك، وغريها.

الدورة الثانية لجائزة الهيئة 
للبحث العلمي تكرم الفائزين 

الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ك��رم 

للبحث  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  جلائزة  الثانية  ال��دورة  يف  الفائزين  واملوا�شالت، 

وا�شتثمار طاقاتهم يف  املوظفني ذوي اخلربة  مواهب  تهدف لكت�شاف  التي  العلمي، 

تطوير العمل بالهيئة، ودعم جهود الهيئة يف اإدارة املعرفة، ون�شر الأبحاث الفائزة يف 

الدوريات العاملية بهدف تعميم ال�شتفادة منها.

نجاح الفت لجناح الهيئة في 
)أنوترانس(  

لتكنولوجيا  العاملي  التجاري  واملعر�س  امل��وؤمت��ر  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  جناح  �شهد 

من  برلني،  الأملانية  العا�شمة  يف  اأقيم  ال��ذي   ،»2014 اأنوتران�س   « والنقل  املوا�شالت 

الفرتة 23 اإىل 26 �شبتمرب املا�شي، اإقباًل كبريًا من قبل امل�شاركني من خمتلف ال�شركات 

عددها  البالغ  واملوا�شالت  النقل  اأنظمة  وت�شغيل  �شناعة  جمال  يف  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات 

2700 �شركة من 51 دولة حول العامل، الأمر الذي �شاهم يف تعزيز مكانة الدولة ودبي من 
جهة والهيئة من جهة اأخرى ودورها احليوي يف هذا املجال. 
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1700 شخص شاركوا في 
منتدى دبي العالمي إلدارة المشاريع

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم  ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 

التنفيذي، افتتح �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة الطريان املدين يف دبي 

امل�شاريع  لإدارة  العاملي  دبي  منتدى  فعاليات  واملجموعة،  الإم��ارات  لطريان  الأعلى  الرئي�س 

دول  فرع  العاملي  امل�شاريع  اإدارة  معهد  مع  بالتعاون  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  نظمته  الذي 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، وبال�شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، و�شركة اإعمار 

العقارية.

املعايل  اأ�شحاب  من  عدد  جمريا،  مبدينة  اأرينا  قاعة  يف  اأقيم  ال��ذي  الفتتاح  حفل  ح�شر 

اإىل جانب نخبة  القطاع اخلا�س،  وموؤ�ش�شات  والدوائر احلكومية  الهيئات  روؤ�شاء  وال�شعادة 

ع�شب  ميّثل  ال��ذي  امل�شاريع  اإدارة  جم��ال  يف  املتخ�ش�شني  العامليني  اخل��رباء  من  وا�شعة 

تاأثري يف  له من  ملا  الإدارة احلديث  الأ�شا�شية يف علم  الركائز  واأحد  التنمية  ا�شرتاتيجيات 

اإيجاد الأطر واملحددات ال�شامنة لنجاح جهود التطوير يف خمتلف املجالت.

واأكد �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت 

اإمارة  ياأتي يف �شياق حر�س  اأن تنظيم هذا احلدث العاملي  يف الكلمة الفتتاحية للمنتدى 

دبي على لعب دور حموري يف ريادة م�شرية التطوير والتنمية يف املنطقة واإيجاد املقومات 

الكفيلة بت�شريع وتريتها على اأ�ش�س علمية �شليمة ووفق اأرقى املعايري واملمار�شات من خالل ا�شتقطاب اأهم اخلرباء واأبرز املتخ�ش�شني من ذوي الكفاءة وال�شمعة الدولية الوا�شعة يف حمافل 

وفعاليات عاملية توظفها من�شات فعالة لنقل املعرفة، عالوة على حر�س دبي اأن تكون حلقة و�شل ت�شاهم يف تبادل اخلربات والأفكار بني اأقطاب العامل املختلفة انطالقًا من كونها مدينة 

عربية النتماء عاملية الطابع والتوجه.
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وهدف املنتدى اإىل ت�شليط ال�شوء على دبي بو�شفها مدينة رائدة يف جمال اإدارة امل�شاريع، 

تنفيذ  يف  العاملية  والأ�ش�س  املعايري  اأرقى  باتباعها  املجال  هذا  يف  دبي  جناح  يتجلى  حيث 

�شل�شلة من امل�شاريع ال�شخمة التي اأ�شبحت حمط اأنظار العامل واهتمامه مثل )برج خليفة( 

كما  العالية،  الت�شغيلية  الكفاءة  ذات  العمالقة  واملوانئ  املطارات  وم�شاريع  دبي(  و)مرتو 

اأن املنتدى ناق�س عددًا من املحاور منها تعظيم العائد من ال�شتثمار احلكومي يف م�شاريع 

للموؤ�ش�شات،  ال�شرتاتيجية  باخلطط  املوؤ�ش�شي  التطوير  م�شاريع  وارتباط  التحتية،  البنية 

ومتابعة  وتخطيط  امل�شاريع يف اجلهات احلكومية،  اإدارة  مكاتب  دور  على  ال�شوء  وت�شليط 

امل�شاريع احلكومية والنظم الإلكرتونية املطبقة يف هذا املجال، واأهمية ال�شراكة مع القطاع 

اخلا�س لتنفيذ امل�شاريع الكربى.
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 استعراض تجربة الهيئة في
منتدى جدة االقتصادي

مكة  منطقة  اأم��ري  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  م�شعل  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  افتتح 

املكرمة، فعاليات منتدى جدة القت�شادي 2014 يف دورته الرابعة ع�شرة، الذي اأقيم حتت 

�شعار )الإمناء من خالل ال�شباب(، بح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن �شلمان 

بن عبد العزيز رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة والآثار، وال�شيخ �شالح بن عبد اهلل كامل رئي�س 

جمل�س اإدارة الغرفة التجارية وال�شناعية بجدة، وعدد من اأ�شحاب املعايل وال�شعادة.

واألقى �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

الكلمة الرئي�شة يف افتتاح جل�شات املوؤمتر اأمام اأكرث من 2000 م�شارك من ال�شرق الأو�شط 

و�شلط  القت�شادية،  التنمية  تعزيز  يف  التحتية  البنية  دور  فيها  ا�شتعر�س  واأوروب��ا،  واآ�شيا 

ال�شوء على جتربة هيئة الطرق واملوا�شالت يف تطوير البنية التحتية للطرق ومنظومة النقل 

اجلماعي.

وهذه  بلد  اأي  يف  القت�شادية  التنمية  يف  توؤثر  كثرية  عوامل  هناك  الطاير:  وقال 

ال�شيا�شي،  وال�شتقرار  املتوفرة،  واخلدمات  والت�شريعات،  الأنظمة  ت�شمل  العوامل 

خا�شة  اأهمية  لها  التحتية  البنية  لكن  مهمة  العوامل  وهذه  ال�شرتاتيجي،  واملوقع 

�شيا�شة  اأن  اإىل  م�شريًا  القت�شادية،  للتنمية  الأ�شا�شي  املحرك  هي  اأنها  حيث 

التحتية واملحافظة  البنية  لتطوير  امل�شتمر  حكومة دبي تقوم دائمًا على ال�شتثمار 

على جودتها، حيث اأنفقت احلكومة اأكرث من 280 مليار درهم على البنية التحتية 

الرئي�شة يف المارة.
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عجمان  موؤمتر  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  �شاركت 

حتت  ع�ُقدت  التي  الثالثة،  دورت���ه  يف  للبيئة  ال���دويل 

عنوان )املدن البيئية من اأجل تنمية م�شتدامة(، و�شط 

يف  واملحليني  العامليني  اخل��رباء  من  نخبة  جمع  ح�شور 

اأهمية  البيئة واملياه والطاقة، ا�شتعر�شوا خالله  جمال 

مدن  خللق  للمدن  العمراين  التطوير  بنوعية  الهتمام 

بيئية توفر ل�شكانها بيئة �شحية وم�شتدامة.

مؤتمر إدارة 
الصيانة التاسع 

عشر في دبي
ات��ب��اع��ه��ا خططا  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  اأك����دت ه��ي��ئ��ة 

عمليات  وتطوير  حت�شني  يف  بفعالية  ت�شهم  ا�شرتاتيجية 

وذلك  لالأ�شول،  الفرتا�شي  العمر  ومتديد  ال�شيانة 

التا�شع  ال�شيانة  اإدارة  م��وؤمت��ر  يف  م�شاركتها  خ��الل 

الأو�شط(  ال�شرق  اآي  )اآي  �شركة  نظمته  ال��ذي  ع�شر 

جمال  يف  واخل��رباء  املتخ�ش�شني  من  نخبة  بح�شور 

على  ُعقد  ال��ذي  العامل،  م�شتوى  على  الأ���ش��ول  اإدارة 

بيت�س  ج��م��ريا  موفنبيك  ف��ن��دق  يف  اأي���ام  اأرب��ع��ة  م��دى 

دبي.  ريزيدن�س 

دور مترو دبي 
في خلق بيئة 

مستدامة 
بمؤتمر عجمان 

الدولي للبيئة

ملتقى لتطوير القدرات القيادية في 
تخطيط النقل الحضري

و�شهد احلدث م�شاركة وا�شعة من دول منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومن خمتلف 

دول العامل من العاملني يف جمال التخطيط والنقل احل�شري. 

احل�شري  للنقل  التخطيط  يف  القيادية  والقابليات  القدرات  تطوير  اإىل  امللتقى  ويهدف 

حتقيق  يف  يلعبه  ال��ذي  احليوي  وال��دور  املجال  ه��ذا  يف  القيادي  اجلانب  لأهمية  بالنظر 

الأهداف املر�شومة لإن�شاء �شبكة نقل جماعي وا�شعة ومتطورة ور�شينة تلبي متطلبات النمو 

ال�شكاين والقت�شادي واحل�شري، كما يهدف امللتقى كذلك اإىل اإيجاد الوعي املطلوب حول 

ما يت�شمنه التخطيط ل�شبكة النقل اجلماعي املتكاملة واملكونات املختلفة له وكيفية و�شعها 

التقى �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت 

مركز  نّظَمه  الذي  احل�شري  للنقل  التخطيط  جمال  يف  القادة  بناء  ملتقى  يف  بامل�شاركني 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا للنقل املتمّيز بالتعاون مع البنك الدويل بفندق ميدان يف دبي 

با�شت�شافة هيئة الطرق واملوا�شالت وبرعاية عدد من املنظمات الدولية البارزة مثل برنامج 

اإدارة قطاع الطاقة، وال�شندوق الئتماين الكوري للنمو الأخ�شر والت�شهيالت  امل�شاعدة يف 

ال�شت�شارية للبنى التحتية لدى القطاعني العام واخلا�س.

المشاركة في 
مؤتمر عالمي 

بكندا 
�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت يف املوؤمتر ال�شنوي الثاين والع�شرين 

لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س، الذي اأقيم مبدينة تورنتو يف 

كندا، بح�شور نخبة من اأف�شل اخلرباء يف هذا املجال، وذلك بهدف 

اأف�شل املمار�شات العاملية، وجتارب الدول املتقدمة يف  الطالع على 

ال�شراكة  طريق  عن  احلكومية  التحتية  البنية  م�شاريع  تنفيذ  جمال 

مع القطاع اخلا�س.

يف اأطرها ال�شحيحة.

الق�شوى  ال�شتفادة  خالل  من  فيه  للم�شاركني  عمليا  تعليميا  منهاجا  العاملي  امللتقى  وقدم 

اإىل  اإ�شافة  ح�شري  نقل  �شبكة  لإن�شاء  التخطيط  جمال  يف  مطبقة  حل��الت  درا�شات  من 

النقل اجلماعي  لعدد من مواقع  تعّلم ذاتي وزيارات فنية  اإجراء متارين جماعية وجل�شات 

التابعة لهيئة الطرق واملوا�شالت. والهدف من كل هذه املحاور يتلخ�س يف الربط املحكم بني 

املكونات املختلفة ملنظومة النقل احل�شري.

المؤتمر العالمي 
للجودة والتحسين

الذي  والتح�شني،  للجودة  العاملي  املوؤمتر  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  �شاركت 

تك�شا�س مبدينة دال�س، وهو موؤمتر  ولية  للجودة يف  الأمريكية  عقدته اجلمعية 

�شنوي يبحث وي�شتعر�س اأف�شل املمار�شات يف علم اجلودة.



نقل خاللها نصف مليار راكب
مترو دبي  ... 

خمسة أعوام من النجاح 

احتفل مرتو دبي يوم الثالثاء املوافق التا�شع من �شبتمرب 2014، مبرور خم�شة اأعوام على 

ت�شغيله و�شط موؤ�شرات جناح كبرية يف الكفاءة الت�شغيلية يف اللتزام بدقة مواعيد الرحالت، 

بلغ عددهم منذ  الذين  املرتو  العاملية، ويف عدد م�شتخدمي  ال�شالمة  اأعلى معايري  وحتقيق 

ت�شغيله يف �شبتمرب 2009، وحتى نهاية �شهر اأغ�شط�س املا�شي قرابة 500 مليون راكب.

ففي مثل هذا اليوم من عام 2009، افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 

الأحمر ملرتو دبي  ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( اخلط  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 

الذي يبلغ طوله 52 كيلومرتا، وي�شم 29 حمطة، بينها 4 حمطات حتت الأر�س، و24 حمطة 

ت�شغيل  على  عامني  مرور  وبعد  الأر�شي،  امل�شتوى  واح��دة يف  الأر���س، وحمطة  عن  مرفوعة 

اخلط الأحمر وحتديدًا يف التا�شع من �شبتمرب 2011، افتتح �شموه اخلط الأخ�شر ملرتو دبي 

الذي يبلغ طوله 23 كيلومرتا، وي�شم 18 حمطة منها 6 حمطات حتت الأر�س و12 حمطة 

مرفوعة عن الأر�س، وي�شرتك اخلطان الأحمر والأخ�شر يف حمطتي الحتاد وبرجمان.

اآل  ويعد م�شروع مرتو دبي اإحدى الأفكار ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( يف توفري بنية حتتية 

اإىل  الفكرة  وت�شتند  والأعمال،  للمال  عامليًا  مركزًا  دبي  مدينة  من  جتعل  امل�شتوى،  عاملية 

القناعة الرا�شخة ل�شموه باأهمية نظام املرتو يف حتقيق وتوفري متطلبات النمو العمراين الذي 

الذي  املوا�شالت  لنظام  الفقري  العمود  هو  املرتو  يكون  اأن  �شموه  راأى  وقد  املدينة،  ت�شهده 

يربط خمتلف املناطق احليوية يف الإمارة، ويوفر التنقل الآمن وال�شهل للركاب، م�شريًا اإىل 

اأن �شموه وجه اأن تكون مرافق املرتو على م�شتوى عاملي من الرقى والفخامة، وذلك بهدف 

اإمارة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة،  التنمية  حركة  مواكبة  على  وقادر  متكامل،  نقل  نظام  توفري 

دبي، وتلبية الطموحات امل�شتقبلية لالإمارة، كما يعد ترجمًة �شادقة خلطة دبي ال�شرتاتيجية 

2015 ب�شكل عام، وقطاع البنية التحتية والبيئة ب�شكل خا�س، املتمثلة يف حتقيق ان�شيابية 

للتنقل،  املف�شل  النقل اجلماعي اخليار  و�شائل  ال�شالمة، وجعل  التنقل، وحت�شني م�شتويات 

موؤكدًا اأن ت�شغيل مرتو دبي بهذه الكفاءة العالية يعد اإجنازًا جيدًا ي�شاف ل�شل�شة الإجنازات 

التي حتققها اإمارة دبي، حيث جتاوزت ن�شبة التزام املرتو بجدول مواعيد الرحالت 99% 

وهي ن�شبة عالية.
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يبلغ اإجمايل طول اخلطني قرابة 75 كيلومرتا منها 52 كم للخط الأحمر و23 كم للخط 

الأخ�شر. يتكون م�شار اخلطني من اأجزاء حتت الأر�س، خا�شة يف و�شط املدينة، والباقي 

م�شتوى  على  كم(   3.3( الأحمر  اخلط  من  حم��دود  جزء  اإىل  اإ�شافة  علوية  ج�شور  على 

حوايل  الإجمالية  �شعتها  تبلغ  بالكامل،  مكيفة  عربات  خم�س  من  القطار  يتكون  الأر���س. 

650 راكبا، وي�شري القطار ب�شورة اآلية دون �شائق. يبلغ العدد الإجمايل للقطارات املتوفرة 

خلدمة �شبكة مرتو دبي 79 قطارا، يعمل منها حاليا يف اخلدمة اليومية 51 قطارا للخط 

الأحمر و16 قطارا للخط الأخ�شر. الطاقة ال�شتيعابية الت�شميمية ل�شبكة مرتو دبي تبلغ 

حوايل 26000 راكب يف ال�شاعة لكل اجتاه يف كل من خطي املرتو )الأحمر والأخ�شر(، 

ومن املتوقع اأن ينقل اخلطان يف عام 2020 حوايل 800 األف راكب يف اليوم، و292 مليون 

راكب يف العام تقريبًا. بلغ متو�شط عدد الركاب اليومي للمرتو خالل بع�س �شهور الذروة 

من هذا العام قرابة 360 األف راكب، ومبعدل خدمة بلغ حوايل 20 األف راكب يف ال�شاعة 

لكل اجتاه يف كل من خطي املرتو )الأحمر والأخ�شر(، وهذا املعدل يقدر مبا ن�شبته حوايل 

%40 من الطاقة ال�شتيعابية الت�شميمية ل�شبكة مرتو دبي.  مت اإن�شاء ثالثة مبان ملواقف 

ال�شيارات متعددة الطوابق تقدر �شعتها باأكرث من 8000 موقف.

التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت،  الإدارة واملدير  كرم �شعادة مطر الطاير، رئي�س جمل�س 

الهيئة  احتفال  اإط��ار  يف  امل��رتو(،  و)تهاين  امل��رتو(  )اأطفال  م�شابقتي  يف  الفائزين  الأطفال 

بالذكرى ال�شنوية اخلام�شة لت�شغيل مرتو دبي، وذلك يف حفل بهيج اأقيم باملبنى الرئي�س للهيئة 

يضم التصميم الداخلي لمحطات المترو 
خمسة نماذج هي:

 التراثي: ويرمز لثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة.
التــراب: ويرمز اإىل النطالقة احل�شارية والعمرانية لدبي التي  

                 لها من القوة ما ي�شبه قوة حتمل الأر�س وتربتها.

الهـواء: ويرمز اإىل الن�شراح والبهجة التي ت�شفيها مدينة دبي 
                 على �شكانها وزوارها.

النـــــار: وترمز اإىل الطاقة والعنفوان والإرادة القوية التي يتحلى 
                بها قادة دبي.

المــاء: ويرمز اإىل القيم الإن�شانية التي ت�شعى دبي اإىل حتقيقها 
              يف جميع منجزاتها احل�شارية.

مرتو دبي هو اإحدى الأفكار ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

دبي  ملدينة  روؤيته  دبي )رعاه اهلل(، وجزء من  ال��وزراء، حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 

مركزا عامليا للمال والأعمال. 

رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  د�شن �شاحب   ،2006 مار�س   21
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي � رعاه اهلل � الأعمال الإن�شائية يف م�شروع مرتو 

دبي يف حفل ر�شمي اأقيم يف مدينة جمريا يف دبي.

التقاطعني  العلوي ملرتو دبي بني  اأول عمود خر�شاين للج�شر  2006، تاريخ �شب  29 يوليو 

ال�شاد�س وال�شابع على �شارع ال�شيخ زايد.

10 يناير 2007، د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، اأعمال احلفر الأ�شا�شية 

لأنفاق م�شروع مرتو دبي، و�شغط �شموه على زر ت�شغيل حفار الأنفاق العمالق )الوقي�شة(، معلنا 

بذلك انطالق اأعمال احلفر من حمطة الحتاد باجتاه اإىل خور دبي و�شوًل اإىل حمطة برجمان.

7 مار�س 2008، و�شلت الدفعة الأوىل من عربات مرتو دبي اإىل ميناء جبل علي، وقد بلغ 
عددها ع�شر عربات.

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  د�شن   ،2008 �شبتمرب   20

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي � رعاه اهلل � الت�شغيل الفني التجريبي ملرتو دبي على 

امل�شار الختباري.

2009/9/9 د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، الت�شغيل الر�شمي للخط 

الأحمر، الذي انطلق بع�شر حمطات.

2011/9/9 د�شن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، الت�شغيل الر�شمي للخط 

الأخ�شر ملرتو دبي.

الفائزين يف  الطاير  �شعادة مطر  وذويهم.  كما كرم  الفائزين  الأطفال  بفرحة  ازدان  الذي 

م�شابقة )اأطفال املرتو( من مواليد 2009/9/9.  

فرحة األطفال تضيء  احتفاالت تدشين المترو 

محطات هامة في مسيرة إنجاز مشروع 
مترو دبي: 

 75

 23 

 52 

79 

 650

5116

800

 5 عربات مكيفة بالكامل

كم

كم

كم

يسير القطار دون سائق

قطارا 

راكب 

ألف راكب في اليوم
في عام 2020
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)شكرا خليفة( في 
موقع إلكتروني خاص

�شاحب  اأطلقها  خليفة” التي  “�شكرًا  مبادرة  يف  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  �شاركت 

ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 

دبي )رعاه اهلل(، عرب تنظيمها عددا من الفعاليات ج�شدت امل�شاعر النبيلة للموظفني جتاه 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي يحمل م�شعل 

التقدم والنماء ويقود م�شرية اخلري واحلب ملواطني الدولة ومقيميها.

 واأن�شاأت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي بالهيئة موقعا اإلكرتونيا بعنوان »�شكرًا خليفة.. من اأ�شعد �شعب 

اأكرب عدد  http://www.shokrankhalifa.com. وذلك جلمع  اإىل قائد الوطن«  

الدولة  ال�شمو رئي�س  بالود والتقدير ل�شاحب  املُعرّبة  ال�شكر والثناء والر�شائل  من عبارات 

من موظفيها و�شائقيها.  

رفع �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، و�شعادة عبد اهلل ال�شيباين الأمني العام للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، راية برنامج حمدان بن حممد للحكومة 

الذكية يف املقر الرئي�س للهيئة مبنطقة اأم الرمول، حيث �شتت�شرف الهيئة برفع راية الربنامج يف مقرها ملدة عام كامل.ح�شر مرا�شم رفع الراية عدد من املديرين التنفيذيني ومديري الإدارات يف 

الهيئة، وعدد من امل�شوؤولني يف املجل�س التنفيذي بدبي.

وفازت هيئة الطرق واملوا�شالت بن�شيب ال�شد وباأهم اجلوائز يف الدورة الأويل من برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية، حيث فازت الهيئة بخم�س جوائز �شمن فئات الربنامج املختلفة، بينها 

اأهم اجلوائز وهي اأف�شل فئة وفقًا لت�شويت اجلمهور عن مبادرة املرتو ال�شريع، كما فازت بجائزة اأف�شل �شراكة مع اجلمهور عن خدمة اإعادة تعبئة بطاقة )نول(، وجائزة اأف�شل �شراكة مع القطاع 

اخلا�س عن خدمة جتديد مركبة اأقل من ثالث �شنوات، اإ�شافة اىل جائزة اأف�شل خدمة حكومية عن مبادرة املرتو ال�شريع، وجائزة اأف�شل خدمة عرب الهاتف الذكي عن التطبيق الذكي )وجهتي(.

عقد لمدة سنتين لتوريد بطاريات 
أسطول تاكسي دبي 

لتوريد  الدبوي  موؤ�ش�شة  مع  عقدا  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  وقعت 

بطاريات ملركباتها ملدة �شنتني قابلة للتجديد �شمن مناق�شة جرى طرحها يف موقع جتاري 

دوت كوم بح�شور ال�شيد اأحمد خلفان ال�شويدي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي.

 يوم مفتوح عن سياسة
التأمين الصحي

نظمت اإدارة اخلدمات الإدارية، بالتن�شيق مع �شركة )نك�شت كري( خلدمات التاأمني ال�شحي، 

يوما مفتوحا يف قاعة الو�شل بالهيئة، التقت فيه عددا كبريا من املوظفني واملوظفات للتعرف 

اإىل �شيا�شة التاأمني ال�شحي املتبعة يف الهيئة، وذلك بهدف زيادة وعيهم باخلدمات املتوفرة 

يف هذا الإطار، وات�شم اللقاء بالرد على العديد من ال�شتف�شارات التي قدمها احل�شور.

طالب الهندسة في ضيافة )القطارات(
ا�شتقبلت هيئة الطرق واملوا�شالت قرابة 50 طالبًا وطالبة من ق�شم الهند�شة يف خمتلف جامعات الدولة، �شعيا نقل 

املعرفة لهم مبا يخ�س م�شاريع القطارات والأعمال الهند�شية املختلفة التي تتعلق بها، وذلك من اأجل ت�شجيعهم على 

اللتحاق بالعمل امليداين بعد التخرج. 

)شكرًا خليفة( 
تعانق قلوب أطفالنا 

وزعت اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير، قم�شانا مطبوعا عليها �شورة رئي�س الدولة مع عبارة 

) �شكرا خليفة(، على اأطفال احل�شانة التابعة للهيئة واأمهاتهم الذين ارتدوا جميعا الزي 

املوحد عرفانا ووفاء ل�شموه.

رفع راية برنامج 
حمدان بن محمد 
للخدمات الذكية 

استمطار األفكار
عقدت اإدارة النقل البحري ور�شة ا�شتمطار الأفكار 

موظفيها  لت�شجيع  الإدارة،  اأطلقتها  ملبادرة  تنفيذا 

على طرح مبادرات ومقرتحات اإبداعية. 

ورشة توعوية حول كيفية 
التعامل مع مرض التوّحد

نظمت اللجنة الن�شائية يف هيئة الطرق واملوا�شالت ور�شة توعوية حول مر�س التوّحد، 

بالتعاون مع مركزي دبي وال�شارقة للتوحد، وذلك يف اإطار مبادراتها املجتمعية الرامية 

اأوا�شر الرتابط بينها وبني خمتلف اجلهات يف الدولة خا�شة املعنية بفئة  اإىل تعزيز 

ذوي الإعاقة واملر�شى، من خالل تقدمي كل و�شائل الدعم املادي اأو املعنوي يف �شبيل 

حتقيق الأهداف املو�شوعة بدمج هذه الفئات يف املجتمع.     
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لقاء مفتوح مع الكوادر المواطنة في 
سيركو 

التقت موؤ�ش�شة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�شالت الكوادر املواطنة التي تعمل يف �شركة �شريكو امل�شغلة ملرتو دبي، وذلك عرب 

لقاء مفتوح اأقيم يف ور�شة الق�شي�س، مت من خالله التعّرف على مقرتحاتهم وا�شتف�شاراتهم ومالحظاتهم املختلفة يف العمل 

من اأجل الو�شول اإىل احللول املنا�شبة التي تعزز من العمل، ل�شيما اأن هذه الكوادر مبختلف م�شتوياتها لها الأولوية من الهتمام 

يف �شبيل ا�شتقطابهم يف املجالت كافة.  

التئام موظفي الهيئة 
في إفطار جماعي

اأقامت هيئة الطرق واملوا�شالت حفل اإفطار ملوظفيها يف مركز دبي التجاري العاملي، ح�شره 

التنفيذيون،  واملديرون  للهيئة،  التنفيذي  واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س  الطاير  �شعادة مطر 

ومديرو الإدارات وعدد كبري من املوظفني. ورحب �شعادة مطر الطاير باملوظفني و�شكرهم 

على تلبية الدعوة، وتبادل معهم التهاين مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك، واأكد حر�س الهيئة 

روتني  عن  بعيدة  اأج��واء  �شمن  املوظفني،  بني  والتوا�شل  الجتماعية  العالقات  تعزيز  على 

العمل.

وقع جميل 
يف حفل بهيج، كّرم �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة فرق 

العمل التي بذلت جهودا حثيثة لرفع �شاأن الهيئة يف برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز، 

حيث ُتوجت الهيئة بعدد من اجلوائز اأ�شافت بهاًء جديدا على م�شريتنا الناجعة يف حتقيق 

اأهداف اإمارة دبي بانتهاج اأف�شل املمار�شات احلكومية لي�س على م�شتوى الدولة فح�شب، 

بل يف اإطار املنطقة.

“اأ�شبوع  فعاليات  ال��ت��وايل،  على  الثانية  لل�شنة  بدبي«،  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 

التي  املتعددة  اخلدمات  خمتلف  حول  معلوماته  وتعزيز  اجلمهور  توعية  بهدف  املتعاملني، 

من  العديد  تنفيذ  على  منها  حر�شا  ا�شتخدامها،  يف  ال�شليمة  والآليات   له  الهيئة  تقدمها 

ُت�شهم يف تعزيز خدماتها باملجتمع، وحتقق الر�شا بني املتعاملني،  التي  املبادرات اجلديدة 

بني  ما  خدمات   )206( تفوق  للمتعاملني  الهيئة  تقدمها  التي  اخلدمات  عدد  اأن  ل�شيما 

العادية والإلكرتونية، مما ي�شتدعي بذل اجلهد الكبري والعمل املتوا�شل والدوؤوب من خالل 

فريق متكامل لتو�شيل اخلدمات اإىل الآخرين. 

ويعد اأ�شبوع املتعاملني الذي اأطلق للعام الثاين على التوايل، واحدًا من اأهم الفعاليات النوعية 

على م�شتوى اإمارة دبي، فهو يعر�س اخلدمات املتكاملة واملختلفة للهيئة خا�شة الإلكرتونية 

واحتياجاتهم  رغباتهم  تلبية  يف  م�شاهمته  عن  ف�شاًل  كافة،  املجتمع  �شرائح  اأم��ام  منها 

املتنوعة، كما يحقق اأ�شبوع املتعاملني الغاية ال�شرتاتيجية الرئي�شة للهيئة وهي “املتعاملون 

اأوًل” من خالل منحهم اأف�شل واأهم املبادرات واخلدمات التي ُت�شاعد ب�شكل كبري على تقليل 

الوقت واجلهد يف اإنهاء اأعمالهم املطلوبة عرب قنوات التوا�شل املختلفة مع الهيئة �شواء مراكز 

خدمة العمالء اأو املوقع الإلكرتوين للهيئة وغريها من القنوات الأخرى.   

وتخلل اأ�شبوع املتعاملني تنظيم العديد من الأعمال املتميزة اأبرزها افتتاح معر�س يف دبي مول 

)أسبوع المتعاملين( 
يستعرض خدمات الهيئة اإللكترونية ويبحث رضا العمالء

ي�شم خمتلف الفعاليات ومنها: تقدمي �شرح واٍف للجمهور حول خدمات الهيئة الإلكرتونية 

عامة واجلديدة خا�شة كخدمة اأك�شاك اخلدمة الذاتية )كيو�شك(، الذي مُيّكن املتعامل من 

باأي موظف،  اإىل ال�شتعانة  القيام باإجناز معامالته اخلدمية املختلفة بنف�شه دون احلاجة 

ف�شاًل عن تعريفهم بجهاز �شالك لالإيداع، مع تقدمي نبذة عن م�شاريع الهيئة �شواء املتعلقة 

اآلية حجز الأرقام واملزادات الإلكرتونية والعلنية  اأو  اأو خدمات النقل البحري،  برتام دبي، 

يف الهيئة. 

مناقشة الخطة االستراتيجية 
للقطارات مع الشركاء  

لل�شركاء  املفتوح  اليوم  فعالية  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  القطارات  موؤ�ش�شة  نظمت 

ال�شرتاتيجيني وال�شركاء وامل�شتثمرين ومزودي اخلدمة من خمتلف ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

بدبي، بهدف الطالع على اخلطة ال�شرتاتيجية وامل�شتقبلية يف جمال القطارات باإمارة دبي. 

اللجنة النسائية 
تعتمد استراتيجيتها 

حتى 2016
واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  الن�شائية  اللجنة  اعتمدت 

حتى    2014 من  الثالث  لل�شنوات  ا�شرتاتيجيتها  بدبي 

2016، مت�شمنة خطة عمل تهدف اإىل املزيد من متكني 

وجه،  اأكمل  على  دوره��ا  اأداء  على  وم�شاعدتها  امل���راأة، 

والبناء على النجاحات والإجنازات، التي حققتها خالل 

الفرتة ال�شابقة. تجربة إطفاء حريق وإخالء وإنقاذ 
بسكن سائقي )تاكسي دبي(

نفذت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي بهيئة الطرق واملوا�شالت، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع املدين والقيادة 

العامة ل�شرطة دبي، جتربة اإخالء يف �شكن ال�شائقني لتدريبهم على حالت الطوارئ للحرائق وتوعيتهم 

بكيفية احلفاظ على �شالمتهم، ف�شال عن الوقوف على مدى جاهزيتهم للتعامل مع احلالت الطارئة 

والكوارث.
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تهانينا
الطرق  هيئة  يف  الإداري  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  الر�شا  يو�شف  هناأ 

واملوا�شالت املوظفني املتميزين احلا�شلني على ترقية وظيفية خالل العام املا�شي، وذلك 

�شمن مبادرة تهانينا، التي تهدف اإىل  تقدمي كل الدعم والتقدير ملوظفي الهيئة، الذين 

اجتهدوا يف العمل، وا�شتطاعوا اأن يكونوا منفردين ومتميزين، يف بذل كل ما بو�شعهم، نحو 

الو�شول بالعمل اإىل اأعلى درجات اجلودة والتميز، مع احلر�س على تعزيز ا�شم الهيئة بني 

اأف�شل اجلهات  واحدة من  باتت بجهودهم  الداخلية واخلارجية، حتى  الأو�شاط  خمتلف 

احلكومية لي�س على م�شتوى الدولة فقط، بل امتدت اإجنازاتها و�شيتها اإىل العامل اأجمع. 

مقهى حواري لموظفي
)الموارد البشرية(

اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير يف قطاع خدمات الدعم الإداري يف هيئة الطرق  نظمت 

واملوا�شالت بدبي جل�شة حوارية ملوظفيها ملناق�شة املوا�شيع املتعلقة ب�شوؤونهم مثل: التقييم 

الأمور ذات  والن�شراف، وغريها من  والرتقيات، واحل�شور  الوظيفي،  وامل�شار  ال�شنوي، 

الهيئة،  يف  الب�شرية  املوارد  وقوانني  وواجباتهم،  بحقوقهم  تعريفهم  اإىل  اإ�شافة  ال�شلة، 

وحكومة دبي ب�شكل عام. 

مركز االتصال ُيقيم حفله 
السنوي األول

فيه موظفو  �شارك  الأول،  ال�شنوي  العمالء حفله  باإدارة خدمة  الت�شال  نظم مركز 

و�شط  الفائت  العام  خالل  واأن�شطته  اإجنازاته  ا�شتعرا�س  وجرى  املركز،  وموظفات 

فرحة بدت على وجوه احل�شور، ل�شيما مع توزيع جوائز قّيمة على املوظفني اأ�شافت 

اإىل احلفل اأجواء من البهجة وال�شعادة.

موظف يفوز ببطولة تل 
مرعب للسيارات )الريموت 

كنترول(

وفريق  الزرعوين  ع��ارف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  املوظف  ت�ُّوج 

)فورمول الإمارات( باملراكز الأوىل يف مهرجان ليوا الدويل )بطولة 

تل مرعب 2014( لل�شيارات الكال�شيكية )الرميوت كنرتول(، وذلك 

عن فئتي حمركات اجلازولني  واملحركات الكهربائية. 

عصف ذهني في مركز تحكم 
)القطارات(

ا�شت�شاف مركز حتكم عمليات القطارات الواقع مبنطقة الرا�شدية بدبي جل�شة ع�شف 

القطارات يف هيئة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  اآل علي  يو�شف  ذهني بح�شور عبد اهلل 

الطرق واملوا�شالت، وعدد من املدعوين من عمالء وموظفي �شركة �شريكو، ومديري 

الإدارات والأق�شام مبوؤ�ش�شة القطارات، وقطاعات الهيئة وال�شركاء ال�شرتاتيجيني. 

ورشة عن مفهوم المسار الوظيفي
للموظفني  الوظيفي  امل�شار  عن  عمل  ور�شة  والتطوير،  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  نظمت 

املواطنني بالهيئة، يف اإطار �شعيها لتعريفهم بنظام التنقل بني الوظائف، وكيفية التعامل 

معه والو�شول اإليه.

موظف يحصد جائزة عالمية من 
)ميكروسوفت( للسنة الخامسة

ح�شل املوظف يف هيئة الطرق واملوا�شالت حممد طاهر على جائزة املحرتف الأكرث متيزا، التي متثل تقديرًا خا�شًا من 

الفنية  املعلومات   بتبادل  الإلكرتونية  املواقع  يرثون  الذين  امل�شتقلني  التقنية  امللتقيات  لقادة  العاملية  مايكرو�شوفت  �شركة 

واخلربات العملية يف املجالت التقنية ذات ال�شلة.

ومقهى للجنة النسائية
اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير يف قطاع خدمات الدعم الإداري يف هيئة الطرق  نظمت 

املوارد  مقهى  مبادرة  �شمن  الن�شائية،  اللجنة  مقر  يف  توعوية  ور�شة  بدبي،  واملوا�شالت 

الب�شرية، اهتمت بن�شر وطرح ومناق�شة عدد من املوا�شيع، التي تخ�س املوظفني، ومنها 

التقييم ال�شنوي، وامل�شار الوظيفي، والرتقيات، واحل�شور، والن�شراف. 
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ورشة توعوية حول كيفية 
التعامل مع مرض التوّحد

التوّحد،  مر�س  حول  توعوية  ور�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  الن�شائية  اللجنة  نظمت 

الرامية  املجتمعية  مبادراتها  اإطار  يف  وذلك  للتوحد،  وال�شارقة  دبي  مركزي  مع  بالتعاون 

اإىل تعزيز اأوا�شر الرتابط بينها وبني خمتلف اجلهات يف الدولة وخا�شة املعنية بفئة ذوي 

حتقيق  �شبيل  يف  املعنوي  اأو  امل��ادي  الدعم  و�شائل  كل  تقدمي  خالل  من  واملر�شى،  الإعاقة 

الأهداف املو�شوعة بدمج هذه الفئات يف املجتمع.     

طلبة الصيف يعايشون إنجازات 
الهيئة في المواصالت

مل تكتف الهيئة بتدريب طلبة برناجمها ال�شيفي )اأجيال( على بع�س املهام الوظيفية بها، 

بهدف �شغل اأوقات فراغهم، و�شقل �شخ�شيتهم، وتهيئتهم لأجواء العمل يف امل�شتقبل، بل 

نظمت لهم رحلة، بالتعاون مع موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة، ا�شتخدموا خاللها احلافالت 

والتاك�شي املائي بغر�س تعريفهم باإجنازات الهيئة وخدماتها يف جمال املوا�شالت العامة.

أهالي الصفا والجميرا 
ضيوف مجلس المتعاملين 

السابع واألربعين 
والأربعني  ال�شابع  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  متعاملي  جمل�س  بحث 

واقع اخلدمات املتنوعة لهيئة الطرق واملوا�شالت مع عدد من اأهايل 

منطقتي »ال�شفا« و«اجلمريا« وال�شبل الكفيلة لتطوير هذه اخلدمات 

ملا فيه م�شلحة �شّكان دبي وزائريها و�شائحيها لتعزيز املكانة املرموقة 

لالإمارة حمليا واقليميا وعامليا.

تاكسي دبي توقع 
عقدا لتوريد إطارات 

هانكوك الكورية 

واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  وقعت 

هانكوك  اإط���ارات  لتوريد  ال��دب��وي  موؤ�ش�شة  م��ع  عقدا 

بحوايل   للتجديد  قابلة  �شنتني  ملدة  ملركباتها  الكورية 

8،350،860 درهم لل�شنة الوىل.

بحث خدمات الهيئة مع أهالي 
هور العنز في اجتماع مجلس 
المتعاملين الثامن واألربعين 

اخلدمات  واقع  والأربعون  الثامن  دبي  يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  متعاملي  جمل�س  بحث 

الكفيلة  وال�شبل  العنز«  »هور  منطقة  اأهايل  من  عدد  مع  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  املتنوعة 

لتطوير هذه اخلدمات ملا فيه م�شلحة �شّكان دبي وزائريها و�شائحيها لتعزيز املكانة املرموقة 

لالإمارة حمليا واإقليميا وعامليا. جاء ذلك خالل ا�شت�شافة املجل�س اخلا�س لعي�شى بو حميد 

التنفيذيني  املديرين  من  وعددا  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  متعاملي  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س 

التوا�شل مع اجلمهور من  قنوات  تعزيز  الهيئة يف جزء من  والأق�شام يف  الإدارات  ومديري 

خالل املجال�س اخلا�شة واملجال�س ال�شعبية يف اإمارة دبي. 

الخيمة الرمضانية تجمع سائقي 
الحافالت العامة بجو إيماني

�شهر  من  اخلام�س  منذ  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأقامت 

رم�شان املبارك املا�شي وحتى اخلام�س ع�شر منه فعاليات اخليمة الرم�شانية، التي �شمت 

العامة  حافالتها  ل�شائقي  خمتلفة  جم��الت  يف  متنوعة  وفعاليات  يوميا  جماعيا  اإفطارا 

و�شائقي احلافالت عرب املدن وذلك يف حمطة اإيواء احلافالت مبنطقة العوير وجبل علي. 

)األصول( تبحث زيادة فاعلية 
التواصل مع إدارات الصيانة

اإطار  ال�شيانة، يف  اإدارات  مو�شعا مع خمتلف  اجتماعا  واملمتلكات  الأ�شول  اإدارة  عقدت 

زيادة فعالية التوا�شل بني اجلانبني مبا يحقق م�شلحة العمل، ويرفع م�شتوى احلفاظ على 

اأ�شول الهيئة وممتلكاتها عرب تطوير اآليات العمل يف هذا املجال احليوي.

)كنوز الغد( تساعد طلبة 
المدارس على رسم المستقبل

ا�شتقبلت اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق 

واملوا�شالت، عددًا من طالبات مدر�شة �شكينة بنت احل�شني الثانوية للبنات يف دبي، وذلك يف 

اإطار مبادرة » كنوز الغد« التي مت اطالقها بهدف ت�شجيع طلبة املدار�س على درا�شة التخ�ش�شات 

اجلامعية التي تتما�شى ومتطلبات الهيئة يف امل�شتقبل. 
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بحث تطوير األفكار 
والعمل المشترك مع 

موردي )القطارات(
التقت موؤ�ش�شة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�شالت، عددا من مورديها 

من ممثلي خمتلف ال�شركات واملوؤ�ش�شات يف دبي، لتبادل الأفكار الرامية 

على  اطالعهم  خالل  من  امل�شرتك،  والعمل  الأداء  م�شتوى  حت�شني  اإىل 

اخلطط ال�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة خالل الفرتة امل�شتقبلية.  

3 آالف اقتراح من الموظفين 
بشأن تطوير العمل وتحسين 

األداء
بلغ عدد القرتاحات التي تقدم بها موظفو هيئة الطرق واملوا�شالت يف نظام عداد 

الإبداع املوؤ�ش�شي الذي ا�شتحدثته منت�شف عام 2013، نحو ثالثة اآلف اقرتاح حتى 

منت�شف يونيو املا�شي، غطوا جميع القطاعات واملوؤ�ش�شات بالهيئة.

تكريم أفضل الموردين 
المتعاملين مع الهيئة في 

2014
الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ك��رم 

واملوا�شالت، اأف�شل املوردين املتعاملني مع الهيئة، وذلك تقديرًا مل�شاهمتهم يف دعم 

جهود هيئة الطرق واملوا�شالت لتحقيق العديد من الإجنازات املهمة يف جمال النقل 

اجلماعي وتنفيذ البنى التحتية واخلدمات الأخرى.

ح�شر حفل التكرمي الذي اقيم يف م�شرح الهيئة عدد من املديرين التنفيذيني ومديري 

الإدارات يف الهيئة وممثلي ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي تقدم خدماتها للهيئة.

ورشة الطاقات 
اإلبداعية 

واالبتكارية 
)اإط��الق  حول  ور�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  نظمت 

تهدف  التي  البتكار(،  ثقافة  ون�شر  الإبداعية  الطاقات 

الذهنية  ق��درات��ه��م  اإب���راز  على  موظفيها  حتفيز  اإىل 

وم�شاعدتهم على اكت�شافها مبا يخدم م�شلحة العمل.

يوم الجودة العالمي 
احتفلت هيئة الطرق واملوا�شالت بيوم اجلودة العاملي، حيث نظمت ور�شة عمل يف قاعة 

الو�شل باملبنى الرئي�س للهيئة، ح�شرها عدد كبري من املوظفني واملوظفات.

ورشة لبحث )ترام دبي( مع نزالء 
 الفنادق القريبة منه

نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت ور�شة عمل مع ممثلي الفنادق املحيطة مب�شروع ترام 

دبي، عر�شت فيها �شعي الهيئة اإىل توفري الربط والتكامل بني حمطات الرتام ونزلء 

الفنادق القريبة منه، وكيفية تلبية احتياجات نزلء هذه الفنادق عند ا�شتخدام الرتام.
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 دورة مهنية 
عن مركبات األجرة بالدوحة

�شاركت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي بدورة مهنية حول اإدارة موا�شالت مركبات الأجرة نظمها مركز 

�شعيها  اإطار  يف  الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف  املتميز  للنقل  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

لتبادل اخلربات واملعارف يف جمال اإدارة اأ�شطول مركبات الأجرة وحتقيق روؤيتها: »الريادة يف 

خدمات تو�شيل الركاب«، و�شملت الدورة نقاطا عدة مثل؛ املوا�شالت العامة وتطوير �شيا�شات 

على  الرتكيز  مع  العامة  املوا�شالت  واأمن��اط  م�شتدامة،  ح�شرية  موا�شالت  لتحقيق  متكاملة 

و�شيانة  وت�شغيل  الأج��رة،  مركبات  لت�شغيل  والت�شريعات  املنظمة  والقواعد  الأج��رة،  مركبات 

)الهيكل  املتميزة:  الأج��رة  مركبات  م�شغلي  وخ�شائ�س  املوؤ�ش�شية  والإدارة  الأج��رة،  مركبات 

التنظيمي والت�شويق واجلودة واملوارد الب�شرية واإدارة التكاليف(.

واملوا�شالت،  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  يف  املوا�شالت  اأنظمة  اإدارة  نظمت 

م�شابقة حول اأف�شل ت�شميم لتطبيق مبادرة )وجهتي( للهواتف الذكية بني طالبات كليات 

التقنية العليا، وكانت م�شاركة الطالبات على مدى ف�شل درا�شي كامل. وفازت يف امل�شابقة 

اأربع طالبات من ق�شم تقنية املعلومات بالكليات، وهن: فاطمة جعفر باقر، وهاجر اإ�شماعيل 

فرحان، ورحاب حممد عبد اهلل نا�شر، وعهود را�شد عبد اهلل املعال. 

)أجيال( ينمي مهارات طلبة 
المدارس والجامعات

فعاليات  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  يف  والتطوير  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  اختتمت 

الربنامج التدريبي )اأجيال( الذي مت من خالله تدريب جمموعة من طالب وطالبات 

املرحلتني الثانوية واجلامعية، وحتر�س الهيئة على تنفيذه �شنويًا بهدف غر�س املبادئ 

والقيم الإيجابية عند الطلبة، حيث بداأ التدريب يف الأول من يوليو اجلاري وا�شتمر 

حتى 25 من اأغ�شط�س املا�شي. 

الإداري  الدعم  خدمات  قطاع  يف  والتطوير،  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  دع��وة  وج��اءت 

املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي، الطلبة املواطنني واملواطنات،  للتدرب 

يف اأروقتها، على عدد غري حمدود من التخ�ش�شات، تاأكيدا ل�شرتاتيجيتها ال�شاملة، 

لأبنائها  املنا�شبة  الوظيفية  الفر�س  وتوفري  اأبنائه،  مهارات  وتطوير  املجتمع،  لتنمية 

اخلريجني، عرب تاأهيل املتدربني، وتعريفهم اأجواء العمل، والفر�س الوظيفية املتوفرة، 

ال�شتفادة  وحماولة  تدريبهم،  ثمار  جني  على  املتدربني،  الطلبة  حثها  ذلك  واأك��د 

الق�شوى، من التدريب ال�شيفي، م�شددة على اأن وجودهم يف الهيئة خالل تلك الفرتة 

بني املوظفني، يجب اأن مينحهم فر�شة اكت�شاب اخلربة العلمية، ومعرفة جمال العمل 

بالهيئة، والطالع على اأهداف واأن�شطة الهيئة، وتعريفهم باحلياة العملية.

جهاز )محاكاة( تدريبي 
لتطوير قدرات سائقي 
الحافالت العامة بدبي

اطلّعت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت، على 

املوّرد حلافالت  ل�شركة مان  التابعة   )KMW( عر�س قدمته �شركة

املوؤ�ش�شة، على جهاز )حماكاة( تدريبي جديد، خالل جتريبه من قبل 

مدربي و�شائقي احلافالت العامة يف اإمارة دبي بهدف تطوير وتعزيز 

مهاراتهم وقدراتهم وتعريفهم باأ�شاليب التدريب املتبّعة بال�شكل الذي 

يتما�شى مع اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية.   

إطالق مبادرة نادي القّراء 
للسنة الثانية على التوالي

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت ولل�شنة الثانية على التوايل مبادرة وم�شابقة نادي القّراء حتت �شعار )املعرفة 

الإدارية  الكتب  اأنواع  خمتلف  على  والطالع  القراءة  على  الهيئة  موظفي  ت�شجيع  اإىل  تهدف  التي  للجميع(، 

وق�ش�س النجاح، حتى يتم نقلها لالآخرين من خالل عرو�س تقدمييه مميزة، الأمر الذي ُي�شهم يف بث روح 

الفريق الواحد وتعزيز التناف�س الإيجابي بني امل�شاركني.

دورتا خدمة 7 نجوم بالتعاون مع )برج العرب(
وبالتعاون مع فندق  واملوا�شالت،  الطرق  املوؤ�ش�شي يف هيئة  الإداري  الدعم  العمالء بقطاع خدمات  اإدارة خدمة  نظمت 

برج العرب، دورتني تدريبيتني بعنوان )روؤية حاكم دبي يف تقدمي خدمة 7 جنوم(، وبلغ جمموع املوظفني امل�شاركني يف 

الدورتني 42 موظفًا من مراكز خدمة العمالء ومركز الت�شال التابع الهيئة مع موظفي ق�شم العناية بالعمالء، وا�شتملت 

الدورتان على العديد من املهارات يف فن التوا�شل وتقدمي اخلدمة للعمالء اخلارجيني.  

أربع طالبات يفزن بمسابقة )وجهتي( للهواتف الذكية

12 مدربا دوليا في 
مجال الحافالت العامة

واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأنهت 

دورة تدريبية خا�شة بالرتقاء بقدرات ومهارات )12( مدربا 

دوليا معتمدين لدى املوؤ�ش�شة يف جمال تدريب ال�شائقني على 

قيادة احلافالت العامة بالتعاون مع اجلمعية امللكية للحد من 

احلوادث يف اململكة املتحدة رو�شبا حيث مت منحهم �شهادات 

الدبلوم الدويل يف جمال التدريب على قيادة احلافالت العامة 

معتمدة من قبل اجلمعية املذكورة.

)اقرأ أكثر(
خطتها  اإطار  يف  و�شعها  مت  التي  املدار�س  من  عدد  زيارة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وفود  وا�شلت 

ال�شرتاتيجية ملختلف الفئات العمرية من 7 اإىل 14 �شنة، بهدف تعريف الطلبة على مبادرة »اقراأ 

فيما  الثقافة  ون�شر  التفكري  وتنمية  والطالع،  القراءة  على  اإىل حتفيزهم  الرامية  اأكرث« 

اأهمية  غر�س  املجتمعية يف  الهيئة  مبادرات  اأهم  اإحدى  اأكرث«  »اقراأ  مبادرة  وتعد  بينهم. 

والثقافة  الطالع  اأن  موؤكدًا  املفيدة،  الق�ش�س  اقتناء  على  وحثهم  الطلبة  عند  القراءة 

العامة من اأ�شا�شيات النجاح والتفوق الأكادميي الذي يقود فيما بعد اإىل ارتياد جمالت 

العمل كافة بكل ثبات وابتكار.  
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)همسات( تدعو الموظفين 
والموظفات للوالء الوظيفي 

املحا�شرات  من  �شل�شلة  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  ترخي�س ال�شائقني  اإدارة  نظمت 

دبي ومركز  ال�شائقني باإمارة  فح�س  يف مراكز  الهيئة  والتوعوية ملوظفي  التوجيهية 

يعقوب  قدمها  واملوظفات،  للموظفني  )هم�شات  بعنوان:  الرمول،  باأم  العمالء  خدمة 

يو�شف الهوتي اأحد موظفي الإدارة، �شعيا لتحقيق الولء الوظيفي والتعريف باأخالقيات 

العمل والتعريف باحلقوق والواجبات املرتتبة على  الوظيفة.

املعلومات املطلوبة من قبل احل�شور وتفاعلهم مع املحا�شر ومع بع�شهم بع�س، الأمر الذي خلق 

جوا رائعا م�شحونا بالطاقة الإيجابية العالية. 

اختبار )كيفية إدارة األصول( 
بالتعاون مع معهد إدارة األصول 

البريطاني
الطرق  هيئة  يف  املوؤ�ش�شي  الفني  الدعم  خدمات  بقطاع  واملمتلكات  الأ���ش��ول  اإدارة  نفذت 

نوعه يف  الأول من  الختبار  املتحدة،  باململكة  الأ�شول  اإدارة  بالتعاون مع معهد  واملوا�شالت، 

منطقة ال�شرق الأو�شط حول كيفية اإدارة الأ�شول بالطرق املبتكرة واحلديثة، املبنية على اأرقى 

وموؤ�ش�شات  قطاعات  خمتلف  من  موظفني   10 يقارب  ما  اختبار  خالل  من  العاملية،  املعايري 

الهيئة املعنية بت�شغيل الأ�شول. 

ورشة عمل عن الطاقة اإليجابية 
ودورها في تعزيز أداء الموظفين

نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت ور�شة عمل بعنوان »الطاقة الإيجابية«، �شمن �شل�شلة ور�س 

حتر�س اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير يف الهيئة على تنظيمها خالل العام اجلاري، وذلك 

بهدف تعزيز الطاقة الإيجابية والتحلي بها، وهو ما يدعو له �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«،  وترجمتها 

على اأر�س الواقع. قّدم الور�شة الدكتور من�شور العور رئي�س جامعة حمدان بن حممد 

الذكية، الذي اأو�شح خاللها العديد من اخلطوات الأ�شا�شية التي ينبغي العمل بها ل�شقل 

اخلربات واإثراء التجارب الرامية اإىل حتفيز املوظفني وت�شجيعهم على الإبداع والتميز، 

حيث بداأ الور�شة مبقولة �شاحب ال�شمو حاكم دبي حول الطاقة الإيجابية وهي: »النجاح 

ل يتحقق من دون الطاقة الإيجابية فاإذا حتقق اأ�شبح م�شدرًا للثقة بالنف�س والرغبة يف 

التطوير والمتياز«. 

كيفية تجديد الحياة في العمل
واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  التجارية  النقل  اأن�شطة  اإدارة  نظمت 

املبادرات  �شمن  وذل��ك   العمل«،  يف  حياتك  »ج��دد  بعنوان  وتوعوية  اجتماعية  حما�شرة 

املجتمعية املتنوعة التي حتر�س املوؤ�ش�شة على تنظيمها خالل العام، حيث ت�شعى اإىل تزويد 

الوظيفي،  ال�شتقرار  لهم  ت�شمن  التي  املتنوعة  والنف�شية  الجتماعية  باحللول  املوظفني 

ا�شت�شافت ف�شيلة ال�شيخ عبد الرحمن املال من دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي يف 

دبي لهذا الغر�س، حيث األقى حما�شرة عن كيفية جتديد احلياة يف العمل.  

إعادة تشكيل سفراء المسار 
ور�شها  برنامج  امل�شار  جملة  حترير  اأ�شرة  اأطلقتها  التي  البيان  ح�شن  مبادرة  اعتمدت 

التدريبية لهذا العام، التي تت�شمن 6 ور�س تدريبية موزعة بني ور�شتني تدريبية خا�شتني بفن 

كتابة اخلرب ال�شحفي، حتت �شعار: لن�شاهم يف جناح اإداراتنا، وور�شتني تدريبية خا�شتني 

وور�شتني  اهلل،  لكتاب  اأف�شل  فهم  اأجل  من  �شعار:  العربية، حتت  اللغة  الكتابة يف  مبهارات 

تدريبية خا�شتني باإعراب القراآن الكرمي، حتت �شعار: مع ال�شفرة الكرام الربرة، وذلك بعد 

اأن اأعادت ت�شكيل فريق �شفراء جملة امل�شار، الذي تاأ�ش�س منذ اأربع �شنوات.

ورشة توعوية لكتاب “ومضات من 
فكر” عبر فيري دبي

الطرق  هيئة  يف  املوؤ�ش�شي  الفني  الدعم  خدمات  بقطاع  املجتمعية  املبادرات  فريق  نظم 

من  طالبات  ا�شتهدفت  التي  فكر«،  من  »وم�شات  كتاب  حول  توعوية  ور�شة  واملوا�شالت، 

يف  طالبة   30 يقارب  ما  عددهن  البالغ  الكبار(  تعليم  )مركز  الن�شائية  النه�شة  جمعية 

املرحلة الأ�شا�شية، وذلك من خالل ا�شطحابهن برحلة بحرية عرب فريي دبي. 

خبير عالمي يعّزز قدرات تقديم 
الخدمة الفائقة

نظمت اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق 

واملوا�شالت حما�شرة بعنوان )اأ�شرار اخلدمة الفائقة( األقاها اخلبري العاملي رون كوفمان، الذي 

ُيَعدُّ واحدا من اأف�شل )25( متحدثا واأحد اأكرث املدربني وامل�شت�شارين وقادة الفكر على م�شتوى 

العامل وموؤلف لعدد من الكتب يف جمال اخلدمة والتطوير الذاتي والطاقة الإيجابية وغريها من 

املجالت احليوية الأخرى.  وقّدم اخلبري العاملي رون كوفمان حما�شرته، التي ات�شمت بالت�شلية 

واخلفة وامل�شاركة الفّعالة من احل�شور من موظفي وموظفات الهيئة ما �شاعد كثريا على تلقي 
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اعتمدت هيئة الطرق واملوا�شالت تدابري وقائية اإ�شافية لرفع م�شتوى ال�شالمة 

املرورية على التقاطعات املحكومة بالإ�شارات ال�شوئية الواقعة على م�شار ترام دبي 

التي تتداخل فيها حركة الرتام مع حركة املركبات، وت�شمل التدابري الوقائية منع 

بع�س حركات اللتفاف اإىل الي�شار وحركات اللتفاف اإىل اخللف يف التقاطعات التي 

تكون فيها حركة املركبات موازية مل�شار الرتام ويف نف�س الجتاه.

للهيئة،  اجلماعي  النقل  و�شائل  يف  الركاب  و�شالمة  الأمن  باإجراءات  اللتزام  ويعد 

اإحدى القيم الأ�شا�شية التي تتم�شك الهيئة دائمًا بتطبيقها، وقد اأعدت الهيئة درا�شة 

و�شع  لتقييم  املتخ�ش�شة،  العاملية  ال�شت�شارية  ال�شركات  باإحدى  م�شتعينة  �شاملة 

تداخل حركة الرتام مع حركة املركبات يف �شتة تقاطعات يف منطقتي املر�شى واأبراج 

�شاطئ جمريا )جي بي اآر(.

وبناء على نتائج الدرا�شة جرى اعتماد منع انعطاف املركبات للي�شار واللتفاف للخلف 

يف خم�شة تقاطعات هي تقاطع �شارع ال�شايوره مع �شارع املر�شى، حيث جرى اإغالق 

�شارع  مع  ال�شفوح  �شارع  وتقاطع  ال�شايوره،  �شارع  على  اخللف  اإىل  اللتفاف  حركة 

�شارع  اإىل  ال�شفوح  �شارع  من  الي�شار  اإىل  اللتفاف  حركة  اإغالق  وجرى  ال�شايوره، 

�شارع  من  القادمة  للمركبات  اخللف  اإىل  اللتفاف  حركة  واإغ��الق  �شرقا،  ال�شايوره 

الغربي،  �شارع  مع  ال�شفوح  �شارع  تقاطع  وهو  الثالث،  التقاطع  عند  �شمال  ال�شفوح 

حيث اأغلقت حركة اللتفاف اإىل الي�شار من �شارع ال�شفوح اإىل �شارع الغربي �شرقا، 

واأغلقت حركة اللتفاف اإىل اخللف للمركبات القادمة من �شارع ال�شفوح �شمال، اأما 

التقاطع الرابع فهو تقاطع �شارع املر�شى مع �شارع ال�شرتة حيث جرى يف هذا التقاطع 

اإغالق حركة اللتفاف اإىل الي�شار من �شارع املر�شى اإىل �شارع ال�شرتة �شمال، واإغالق 

والتقاطع  جنوبا،  ال�شرتة  �شارع  اإىل  املر�شى  �شارع  من  الي�شار  اإىل  اللتفاف  حركة 

اخلام�س هو تقاطع �شارع املر�شى مع �شارع ال�شفوح وجرى اإغالق حركة اللتفاف اإىل 

الي�شار من �شارع املر�شى �شارع ال�شفوح جنوب.
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تدابير إضافية لتأمين سالمة حركة ترام دبي



ورشة لتعليم األمن 
والسالمة ألطفال 

الموظفين
الإداري  الدعم  خدمات  قطاع  يف  والتطوير  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  نظمت 

املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق واملوا�شالت ور�شة تعليم الأمن وال�شالمة مب�شاركة 

اأبناء  8 �شنوات من  اإىل  3 �شنوات  اأعمارهم من  )200( طفل تراوحت 

موظفي وموظفات الهيئة يف مبناها الرئي�س وذلك بالتعاون مع �شركة بور�شة 

لل�شيارات.

)ادخاري( تساعد الموظفين 
على الترشيد وحسن االقتصاد

نظمت اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير يف هيئة الطرق واملوا�شالت وبالتعاون مع �شركة 

اأطلقتها  التي  ادخ��اري(   ( مبادرة  حول  ملوظفيها  تعريفية  ور�شة  الوطنية،  ال�شكوك 

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي خالل العام املا�شي، وت�شتهدف موظفي احلكومة، 

من خالل تثقيفهم وتوعيتهم على اأهمية الدخار الآمن للم�شتقبل.

)212 الدرجة اإلضافية( لتعزيز الطاقة اإليجابية

حمالت صحية لنشر التوعية 
السليمة والفحوصات الطبية

نظمت اإدارة اخلدمات الإدارية يف هيئة الطرق واملوا�شالت حملة بعنوان )نب�شات �شحية(، 

الخت�شا�س  ذوي  من  نخبة  ا�شت�شافة  خالل  من  الطبي،  �شام  مركز  مع  بالتعاون  وذل��ك 

واخلربة يف خمتلف املجالت ال�شحية للم�شاهمة يف تعزيز الوعي بني املوظفني لال�شتفادة 

 110 يقارب  ملا  ال�شحية  الفحو�شات  اإجراء  مت  حيث  الطبية،  والإر�شادات  الن�شائح  من 

موظفني. 

مبادرة مجتمعية لمكافحة 
التدخين على ثالث مراحل  

الطرق  بهيئة  املوؤ�ش�شي  الداري  الدعم  خدمات  قطاع  يف  الداري��ة  اخلدمات  اإدارة  نظمت 

واملوا�شالت مبادرة ملكافحة التدخني على ثالث مراحل �شملت املرحلة الأوىل املبنى الرئي�س 

�شملت  فيما  للهيئة،  القدمي  املبنى  يف  املواقف  اإدارة  موظفي  الثانية  املرحلة  و�شملت  للهيئة 

املرحلة الثالثة املبنى الرئي�س للهيئة اأي�شا، وجرت املبادرة بالتعاون مع هيئة ال�شحة بدبي 

ومركز برامي ميديكال الطبي.

محاضرات ورسائل توعوية في 
الشاشات اإللكترونية

نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت حما�شرات تثقيفية، ون�شرت ر�شائل توعوية يف معار�س بيع 

املركبات والإطارات، �شمن خطة تو�شعية لربامج التوعية ت�شتهدف العاملني يف تلك املعار�س 

والعمالء الذين يرتادونها.

عملية وهمية لحماية مستخدمي 
وسائل النقل البحري

نفذت اإدارة النقل البحري مبوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت، عملية 

تدريب ل�شقوط راكب من و�شيلة بحرية واإنقاذه يف خور دبي، حتت �شعار )اأبحر باإيجابية(، 

وذلك بالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة دبي. 

 212-  « بعنوان  حما�شرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  نظمت 

واملحا�شرات  الور�س  من  �شل�شلة  �شمن  الإ�شافية«،  الدرجة 

يف  والتطوير  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  حتر�س  التي  املختلفة 

الإيجابية  الطاقة  تعزيز  بهدف  وذلك  تنظيمها،  على  الهيئة 

يف  ت�شهم  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  اأهم  واإك�شابهم  للموظفني، 

اإجناز نتائج تفوق التوقعات. 
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The RED TOP taxi makes all the difference!

ASK FOR YOUR

RED TOP TAXI
CALL 04 208 0808

The next time you wish to ride a taxi, make sure you ask for 
the RED TOP. Our drivers are well trained and familiar with 
city roads, making every journey safe and comfortable. 
Dubai Taxi Corporation fares are standard throughout

the city, ensuring an economical ride every time.
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حملة ترويج لتاكسي دبي 
كرمت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي، املتعاملني وال�شائقني الفائزين �شمن 

�شمن  »ترويج«  م�شمى  حتت  املا�شي  العام  خالل  ال�شاملة  الت�شويقية  حملتها  من  الثانية  املرحلة 

الت�شغيلية  الكفاءة  وزيادة  للمتعاملني،  املقدمة  خدماتها  مب�شتوى  لالرتقاء  ال�شرتاتيجية  غايتها 

والرتويج والتعريف بخدمات املوؤ�ش�شة وتعزيز �شورة املوؤ�ش�شة لدى اجلمهور بكافة  فئاته، جت�شيدًا 

لروؤيتها “الريادة يف خدمات تو�شيل الركاب”.

رحالت تعريفية للمبيعات
�شل�شلة من  البحري  النقل  اإدارة  مع  بالتعاون  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  املبيعات يف هيئة  ق�شم  نّظَم 

الرحالت التعريفية لإطالق اخلدمات اجلديدة للفريي.  وانطلقت الرحالت، ح�شب اخلطة املر�شومة، 

املدعوين  قائمة  وقد �شمت  الع�شاء.   تناول طعام  اإىل  ال�شيوف  ُدِع��َي  دبي حيث  مر�شى  من منطقة 

الفعاليات،  اإدارة  و�شركات  والفنادق  ال�شفر  وك��الت  من  ال�شخ�شيات  وكبار  قرار  و�شانعي  �شيوفا 

و�شهدت الرحلة اإقبال وم�شاركة وا�شعة.

سلسلة جديدة من أفالم 
التوعية المرورية

اأنتجت هيئة الطرق واملوا�شالت اأفالما توعوية ق�شرية تتناول خم�س ق�شايا مرورية مهمة، 

الهدف منها تعريف اأفراد املجتمع بالقواعد ال�شلوكية ال�شحيحة مل�شتخدمي الطريق، حيث 

اتبعت الهيئة خالل ال�شهور املا�شية �شيا�شات توعوية جديدة تعتمد على الو�شائل الع�شرية 

احلديثة، مثل الفال�شات التوعوية يف و�شائل التوا�شل الجتماعي، والإعالنات الإلكرتونية، 

اإ�شافة اإىل ن�شر الر�شائل واملعلومات الإر�شادية والتوعوية بلغات خمتلفة، تتوافق مع طبيعة 

دبي التي تقيم فيها ع�شرات اجلاليات.

)سالمة األجيال مسؤولية مشتركة(

جنحت 4 جهات حكومية جمتمعة يف دبي يف الو�شول بالفعاليات التوعوية املرورية اإىل ما يزيد على 

21 األف طالب يف مدار�س دبي خالل ال�شنوات الثالث املا�شية بالتعاون عرب مبادرة طموحة بداأت عام 

2010 بعنوان: )�شالمة الأجيال م�شوؤولية م�شرتكة(.

وعملت هيئة الطرق واملوا�شالت التي تقود املبادرة بال�شراكة مع �شرطة دبي وهيئة ال�شحة يف دبي 

وموا�شالت الإمارات، على ت�شافر اجلهود احلكومية بهدف ن�شر التوعية املرورية  لالأطفال والأمهات، 

وتوفري متطلبات ال�شالمة املرورية يف مناطق املدار�س.

 الوفود الخليجية تطلع على
برامج التوعية المرورية 

زاروا  الذين  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وفود  واأع�شاء  روؤ�شاء  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ا�شتقبلت 

الدولة للم�شاركة يف الفعاليات اخلا�شة باأ�شبوع املرور اخلليجي 2014. وبداأت زيارة الوفود اخلليجية 

برحلة عرب و�شائل النقل اجلماعي يف دبي انطلقت من حمطة املرتو يف الق�شي�س عرب اخلط الأخ�شر 

اإىل حمطة الحتاد، ثم ا�شتقلوا املرتو عرب اخلط الأحمر اإىل حمطة طريان الإم��ارات، حيث كانت يف 

انتظارهم حافلة املوا�شالت العامة التي اأو�شلتهم اإىل م�شرح الفعاليات يف املبنى الرئي�س لهيئة الطرق 

واملوا�شالت.

استعراض »سالمة األجيال مسؤولية 
مشتركة« مع الشركاء

ا�شتعر�شت هيئة الطرق واملوا�شالت اأمام �شركائها م�شرية العمل يف مبادرة »�شالمة الأجيال م�شوؤولية 

بال�شراكة مع ثالث جهات حكومية هي: �شرطة دبي وهيئة  اأعوام  اأطلقتها قبل ثالثة  التي  م�شرتكة« 

الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  التعليمية  دبي  منطقة  مع  بالتن�شيق  الإم��ارات  وموا�شالت  ال�شحة 

والعديد من الدوائر والوزارات املحلية والحتادية.

رسائل توعوية في المدارس 
ودور السينما واألندية 

الرياضية
اأعدت هيئة الطرق واملوا�شالت �شمن فعالياتها اخلا�شة باأ�شبوع املرور اخلليجي 

لها �شائقو املركبات  يتعر�س  التي  لل�شباب حول املخاطر  برناجمًا توعويًا موجهًا 

الذين يتجاهلون قواعد ال�شالمة املرورية، ويقودون مركباتهم بطي�س وتهور.

تاأتي  التي  »ترويج«،  العام حتت م�شمى  ال�شاملة خالل هذا  الت�شويقية  الثانية من حملتها  املرحلة  تاك�شي دبي  اأطلقت  وكانت قد 

يف اإطار روؤيتها: »الريادة يف خدمات تو�شيل الركاب« الرامية اىل الرتقاء مب�شتوى خدماتها املقدمة للمتعاملني، وزيادة الكفاءة 

الت�شغيلية، والتعريف بخدمات املوؤ�ش�شة لدى اجلمهور بفئاته املختلفة. 
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حملة توعوية لإلسعافات األولية
احلملة  مب�شتوى  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقطاعات  موؤ�ش�شات  جميع  من  وموظفات  موظفون  اأ�شاد 

خدمات  بقطاع  الإداري��ة  اخلدمات  اإدارة  نظمتها  التي  الأولية،  الإ�شعافات  وطرائق  بو�شائل  اخلا�شة 

الدعم الإداري املوؤ�ش�شي يف الهيئة بالتعاون مع م�شت�شفى زليخة.  

)يوم واحد في دبي( تغطي جميع 
وسائل النقل الجماعي

اأطلقت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت مبادرة )يوم واحد يف دبي( وهي عر�س 

خا�س بتعرفة اأقل، تتيح للعميل ا�شتخدام جميع و�شائل املوا�شالت العامة يف زيارة الأماكن ال�شياحية 

الأكرث جاذبية اجلديدة والقدمية يف دبي، وتتما�شى هذه املبادرة مع اخلطة الرامية اإىل جعل التنقل 

اليومي عرب و�شائل املوا�شالت العامة اأكرث اإثارة ومتعة، كما تعزز هذه اخلطوة اأي�شا التزام هيئة الطرق 

واملوا�شالت الرا�شخ بتحقيق التكامل ال�شامل بني كافة و�شائل النقل العامة.

توزيع كتيب توعوي مزود بخرائط الطرق البرية
خ�شو�شا  واحلجاج  عموما  امل�شافرين  لتوعية  �شنويًا  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  نظمتها  التي  برًا  ال�شفر  حملة  اختتمت 

بالإجراءات واخلطوات ال�شرورية التي ينبغي على ال�شائق اتخاذها عند ال�شفر باملركبة خارج الدولة.

توعية بأمراض الكلى
نظمت اإدارة اخلدمات الإدارية حملة للتوعية باأمرا�س الكلى ت�شمنت العديد من املحاور املهمة، التي 

تهدف اإىل ن�شر الوعي املطلوب للوقاية من هذه الأمرا�س والوقوف على اأ�شباب وم�شببات هذه الأمرا�س 

ي�شمى  ما  الكلى  اأمرا�س  للوقاية منها وعالجها ومن احلالت اخلطرية يف  الناجعة  الطبية  والو�شائل 

بالف�شل الكلوي، الذي تناولته احلملة باملزيد من املعلومات املف�شلة. 

 توسيع التعاون في مجال التوعية
المرورية مع )صحة دبي(

�شهدت برامج التوعية املرورية التي تنفذها هيئة الطرق واملوا�شالت بالتعاون مع هيئة ال�شحة يف دبي تطورًا ملحوظًا، 

متثل يف تو�شيع نطاق بع�س الربامج التوعوية امل�شرتكة وتنظيم فعاليات توعوية اإ�شافية ا�شتهدفت امل�شافرين خالل الإجازة 

ال�شيفية لعام 2014.

وح�شد  احلكومية  ال�شراكات  على  جوانبها  اأحد  يف  املوؤ�ش�شة  يف  التوعوي  العمل  يف  املرورية  ال�شالمة  ا�شرتاتيجية  وتعتمد 

اجلهود املجتمعية لتعزيز واإي�شال الر�شائل التوعوية جلميع اأفراد املجتمع، موؤكدة عمق ال�شراكة والتعاون مع هيئة ال�شحة 

يف دبي.

وتدعو الصائمين المرهقين 
لتجنب قيادة المركبة   

ك�شفت الدرا�شات والأبحاث العلمية، عن ارتفاع اأعداد وفيات حوادث ال�شري خالل �شهر 

بن�شبة عالية خالل فرتة زمنية وجيزة، تدل  الأخرى  الأ�شهر  رم�شان من كل عام، عن 

على اأن �شائقي املركبات مل يتخذوا الحتياطات الالزمة ملواجهة التغريات التي تطراأ على 

طريقة حياتهم، خا�شة ما يرتبط بكرثة ال�شهر وقلة الرتكيز، وتقليل �شاعات الدوام، مع 

ما يرافقه ح�شر �شاعات احلركة يف فرتة زمنية اأقل.

وتحذر من األثر النفسي
لتغير السلوك  

هناأت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي اأفراد اجلمهور عموما وال�شائقني خ�شو�شا مبنا�شبة 

الأه��ل  مع  ممتعة  اأوق���ات  وق�شاء  ال�شالمة  للجميع  متمنية  ال�شعيد  الفطر  عيد  حلول 

والأ�شدقاء دون اأن يعكر �شفوهم حادث مروري مل يح�شبوا له ح�شابا.

اإىل  اجلنوح  وعدم  واملنطق  العقل  حتكيم  ال�شائقني  امل�شار  جملة  حترير  اأ�شرة  ونا�شدت 

ارتكاب اأية خمالفات مرورية �شائلة اهلل العلي القدير األ تتكرر �شيناريوهات حوادث وقعت 

يف الأعياد ال�شابقة اأدت اإىل زهوق الكثري من الأرواح نتيجة احلوادث املرورية، م�شرية اإىل 

اأن احلادث املروري يحول فرحة العيد اإىل منا�شبة حزن وجزع لدى الكثري من العائالت.     

المسار تحذر من احتماالت 
تضاعف الحوادث خالل المطر 

نبهت اأ�شرة حترير جملة امل�شار ال�شائقني اإىل اأن القيادة يف اجلو املاطر والطق�س املتقلب 

املليء بالغبار تتطلب مزيدا من احلذر والنتباه، حيث توؤدي ال�شرعة الزائدة يف اجلو املاطر 

اإىل انزلق املركبة، وفقدان ال�شيطرة، م�شرية اإىل اأنه اإذا كانت �شرعة املركبة التي ت�شري على 

الطريق 60 كم / �شاعة فهي حتتاج اإىل م�شافة 35 مرتًا تقريبا حتى ل ت�شطدم باملركبة 

120كم/  التي اأمامها يف حالة التوقف املفاجئ، بينما اإذا زادت ال�شرعة اإىل ال�شعف اأي 

�شاعة فهي حتتاج اإىل 4 أ�شعاف امل�شافة اأي 140 مرتًا حتى ل ت�شدم املركبة التي ت�شري على 

الطريق، منبهة اإىل اأن ذلك ينطبق على الطريق اجلافة، ولي�س على الطريق املبتلة، حمذرة 

من قيادة املركبة ب�شرعة يف اأجواء العوا�شف والأتربة، التي حتجب الروؤية عن ال�شائق .

المسار تنظم حملة السفر برا
وجهات  اإىل  ب��را،  امل�شافرين  املركبات  �شائقي  بدبي،  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  حثت 

التي يجب على  املتطلبات  ال�شفر، ودرا�شة جميع  للمخت�شني قبل  الرجوع  خمتلفة، على 

اأو خالل رحلة العودة،  اأو خالله،  امل�شافر برا اأخذها يف العتبارات، �شواء قبل ال�شفر، 

ومعرفة امل�شوؤوليات التي ينبغي عليه ان يتحملها، حفاظا على �شالمته و�شالمة مرافقيه، 

وحتى يتجنب منغ�شات ال�شفر، التي مل يح�شب لها ح�شابا.

فقد اعتادت الهيئة تنظيم حمالت توعية واإر�شاد، واإ�شدار كتيبات ون�شرات، يف املوا�شم 

برا  ال�شفر  ومنها منا�شبة  اأحداث معينة،  النا�س، جتاه  رفع م�شتويات وعي  تتطلب  التي 

خالل اإجازة ال�شيف.

تطوير آلية تحديد مناطق الحوادث المرورية 
المتكررة وتحليلها ومعالجتها

اآلية حتديد وحتليل ومعاجلة مواقع احلوادث املرورية املتكررة يف دبي، بهدف رفع ن�شبة فعالية وكفاءة الآلية احلالية يف التعامل مع هذه املناطق، من خالل  طّورت هيئة الطرق واملوا�شالت 

ا�شتحداث برنامج اإلكرتوين يتم تطويره خ�شي�شًا للهيئة وفقًا لأف�شل املمار�شات العاملية ، وي�شاهم النظام يف تزويد املخت�شني بالبيانات واملعلومات والأدوات الالزمة لتخاذ القرارات املنا�شبة 

ملعاجلة ق�شايا ال�شالمة املرورية. 

وت�شمل هذه الأدوات، اإدارة مواقع احلوادث املتكررة، وحتليل وتوفري الوقت والتكلفة وجتنب احللول غري الفعالة وغري املدرو�شة.
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تخفيض السرعة المحددة على شارع 
الصفوح إلى 60 كم/الساعة

خف�شت هيئة الطرق واملوا�شالت ال�شرعة الق�شوى على �شارع ال�شفوح، على امتداده من التقاطع مع 

�شارع اأم �شقيم وحتى منطقة م�شاكن �شاطئ جمريا )JBR( اإىل 60 كيلو مرتًا يف ال�شاعة بعد اأن كانت 

80 كيلو مرتا يف ال�شاعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد املوافق 1 يونيو 2014

حمالت لرصد ظاهرة 
تهريب الرّكاب 

لر�شد ظاهرة  م�شتمرة  بدبي حمالت  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  العامة يف  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  نظمت 

و�شهل  اآمن  )تنقل  اإىل  الرامية  الهيئة  روؤية  حتقيق  بهدف  وذلك  الدولة،  اإم��ارات  بني  الرّكاب  تهريب 

للجميع(، من خالل العمل معًا على الق�شاء على هذه الظاهرة التي ت�شكل خطرا حقيقيًا على الأفراد 

واملجتمع. 

حملة توعوية عن تسجيل 
المقطورات وشبه المقطورات

حملة  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  والتفتي�س  الرقابة  اإدارة  نفذت 

توعوية ل�شركات النقل يف دبي، وذلك لتعريفهم كيفية ت�شجيل املقطورات و�شبه املقطورات، 

ال�شالمة  لن�شر  حلها  على  والعمل  تكرارًا  الأكرث  املخالفات  ر�شد  يف  معًا  امل�شاهمة  بهدف 

املرورية وتقليل احلوادث على الطرقات.

حث أولياء األمور على تعزيز 
سالمة أبنائهم

والهيئات  اأمورهم  واأول��ي��اء  والطالبات  الطالب  جميع  امل�شار  جملة  حترير  اأ�شرة  هناأت 

التدري�شية يف املدار�س واجلامعات واملعاهد واملوؤ�ش�شات التعليمية كافة مبنا�شبة بداية العام 

الدرا�شي اجلاري 2014-2015م، داعية اجلميع اإىل رفع درجات احليطة واحلذر اأثناء 

القيادة قرب مواقع املدار�س واملوؤ�ش�شات التعليمية حفاظًا على �شالمة الطالب، وجتنيبهم 

احلوادث املرورية.

خبرات دولية تدعم جهود الهيئة 
لتوعية سائقي المركبات الثقيلة 

نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت و�شركة تري�شتار املخت�شة بال�شالمة املرورية، برناجمًا توعويًا لتطوير 

قدرات �شائقي ال�شاحنات واحلافالت على القيادة الآمنة، انطالقا من اأهمية العمل ب�شكل م�شتمر لتطوير 

مهارات القيادة عند ال�شائقني، وبالذات �شائقي احلافالت وال�شاحنات الثقيلة، لأن احلوادث املرورية 

للمركبات الثقيلة غالبَا ما ت�شاهم يف وقوع عدد اأكرب من الوفيات والإ�شابات، كما توؤكد الح�شائيات اأن 

�شائقي ال�شاحنات واحلافالت هم اأكرث م�شتخدمي الطريق خطورة.

تطوير برامج التوعية للشباب 
مستهدفة 5000 طالب جامعي

الفعاليات  من  العديد  ي�شم  �شامال،  توعويا  م�شروعا  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  نفذت 

والربامج التوعوية املرورية املوجهة للطالب يف اجلامعات والكليات، بالتعاون مع العديد 

من املوؤ�ش�شات وال�شركات يف القطاعات احلكومية واخلا�شة، لتنا�شب الفئات الجتماعية 

املوؤ�ش�شة خالل  ال�شاحنات، كما عملت  املختلفة مثل الأطفال والعمال واملوظفني و�شائقي 

طالب   5000 على   يزيد  ما  ي�شتهدف  برنامج  وتطبيق  ت�شميم  على  املا�شية  ال�شنوات 

وطالبة يف الكليات واجلامعات يف دبي.

الوجبات الصحية
نيوتر�شن  برنامج  فعالية  والتطوير  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  نظمت 

2014 )الوجبات ال�شحية( يف اإطار ا�شرتاتيجيتها املتمثلة بن�شر 

الأ�شا�س  ُيعد  الغذاء  اأن  خا�شة  املوظفني،  بني  ال�شحية  التوعية 

الرئي�شي ل�شحة الإن�شان، واأن العادات الغذائية ال�شيئة تت�شبب يف 

الكثري من الأمرا�س التي رمبا تودي بحياتنا، ومن هنا تاأتي هذه 

يف  الكبري  ودوره��ا  ال�شحية  الوجبات  على  ال�شوء  لتلقي  الفعالية 

التمتع ب�شحة جيدة.

منشورات توعـوية حفاظًا على 
سالمة السائقين

متكاملة �شمت  فعالية  بدبي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  والطرق يف  املرور  موؤ�ش�شة  نظمت 

عدة اأن�شطة لتوعية ال�شائقني مبختلف جوانب ال�شالمة والأمان التي تتعلق بكتف الطريق، 

بالتعاون والتن�شيق مع اجلهات املعنية يف القطاعني احلكومي واخلا�س.

حملة صحية 
في مركز ديرة

خاللها  من  ق��دم  �شحية  حملة  للرتخي�س  دي��رة  مركز  نظم 

اأحد  مع  بالتعاون  والعمالء  املركز  ملوظفي  جمانية  فحو�شا 

املراكز ال�شحية.

فعاليات توعوية تستقبل العودة 
إلى المدارس

ا�شتاأنفت هيئة الطرق واملوا�شالت مع انطالق العام الدرا�شي اجلاري 2014 – 2015 

اإىل  واأولياء الأمور  ال�شائقني  التوعوية املوجهة لطالب املدار�س يف دبي، ودعت  براجمها 

توخي احليطة واحلذر اأثناء القيادة حول املناطق املدر�شية حفاظًا على �شالمة الطالب، 

وجتنبًا للحوادث املرورية.
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إرشادات توعوية بخصوص الترام في أدلة 
القيادة اآلمنة

اأدرجت هيئة الطرق واملوا�شالت بع�س الإر�شادات التوعوية والتثقيفية ب�شاأن التعامل ال�شحيح مع حركة الرتام يف 

ال�شارع، يف اأدلة القيادة الآمنة التي جرى اعتمادها مرجعا للمنهج املعتمد ملتدربي ال�شياقة )جلميع اأ�شناف رخ�س 

القيادة(، وذلك متا�شيًا مع حتقيق روؤية الهيئة يف تنقل اآمن و�شهل للجميع، والعمل على حماية الأطراف كافة من 

وقوع احلوادث املرورية واحلد من  املخالفات والغرامات. 

حملة عالمة »دبي الجديدة« 
تحقق انتشارا أكبر

التجارية  للعالمة  الرتويجية  حملتها  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  وا�شلت 

اجلديدة لدبي وذلك من خالل اإبرازها على و�شائل النقل اجلماعي التابعة 

للهيئة مثل مرتو دبي، واحلافالت العامة، والبا�س والتاك�شي املائيني، وفريي 

دبي وقريبا على مركبات الأجرة وعلى بطاقات نول واأجهزة اإ�شدار بطاقات 

نول، اإ�شافة اإىل اإ�شدار لوحات اأرقام املركبات اخل�شو�شي التي حتمل عالمة 

دبي اجلديدة وطرحها للجمهور منت�شف دي�شمرب احلايل. 

حملة السيارة الكرتونية 
تشهد تجاوبا الفتًا 

التي  الآمنة(  القيادة  لدعم  الكرتونية  )ال�شيارة  حملة  �شهدت 

من  لفتًا  مول جتاوبًا  دبي  واملوا�شالت يف  الطرق  هيئة  اأطلقتها 

زوار ومت�شوقي املركز، وتاأتي احلملة يف اإطار ال�شعي لتوفري توعية 

نوعية لتحفيز �شائقي املركبات على التخفيف من القيادة ب�شرعة 

كبرية.  ومتثلت احلملة يف عر�س جم�شم �شيارة من الكرتون، يف 

لها  تتعر�س  اأن  التي ميكن  اإىل اخلطورة  اإ�شارة ب�شرية وا�شحة 

املركبات التي تتجاوز �شرعتها ال� 100 كيلو مرت. 

)قاومي السرطان(..
رسالة اللجنة النسائية للمرأة

الطرق  هيئة  يف  الن�شائية  اللجنة  نفذت  ال�شرطان(،  )قاومي  �شعار:  حتت 

واملوا�شالت حملة توعوية حول �شرطان الثدي، ا�شتمرت اأ�شبوعا وا�شتهدفت 

باأهمية  لديهن  ال�شليمة  التوعية  ن�شر  بهدف  الهيئة،  يف  العامالت  املوظفات 

الك�شف املُبكر لهذا املر�س مما ي�شاعد على زيادة احتمالت الوقاية اأو العالج 

منه. 

تفعيل نظام سالمة المركبات 
وأجهزة االتصال عن ُبعد

 ،)VSD( املركبات  �شالمة  نظام  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  الرتخي�س  موؤ�ش�شة  ف�ع�َّلت 

واأجهزة الت�شال عن بعد ))Telematics، خالل الربع الأخري من العام املا�شي، وذلك يف 

ياأتي متا�شيًا مع اخلطة ال�شرتاتيجية  اإزالة عيوب املركبات )VDCS(،  الذي  اإطار م�شروع 

املركبات  املرورية واحلد من حوادث  ال�شالمة  بتح�شني م�شتوى  يتعلق  فيما  ب�شكل عام  للدولة 

الثقيلة ورفع م�شتوى الأمن وال�شالمة على الطرقات.

)السائق المسعف( 
يزيد األمن الصحي بسيارات األجرة

الهالل  �شركة  مع  بالتعاون  امل�شعف«  »ال�شائق  م�شمى  حتت  طبيا  توعويا  برناجما  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

للتمري�س اخلا�س واخلدمات الطبية يف الإ�شعافات الأولية املبدئية والإنعا�س القلبي بهدف زيادة الوعي ال�شحي 

لدى ال�شائقني.

تناولت  عمل  ور�شة  وامل��وا���ش��الت،  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  نفذت 

دبي خالل  اإمارة  املدر�شي يف  النقل  نظام  على  اإجراوؤها  التي مت  والتحديثات  التغيريات 

العام اجلاري، والطالع على موؤ�شرات الأداء طوال الفرتة املا�شية، وذلك بهدف الرتقاء 

باخلدمات التي حتقق الأمن وال�شالمة للطلبة.

مركز النقل المتمّيز يشارك 
في دورة تدريبية بالكويت 

املتمّيز يف دورة تدريبية عن  للنقل  اأفريقيا  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  �شارك مركز 

العاملي  الحت��اد  نظمها  اجلماعي،  للنقل  تنظيمية  هيئة  وتاأ�شي�س  تنظيم  كيفية 

للموا�شالت العامة يف دولة الكويت.

ورشة حول خطط تحديث نظام السالمة في قطاع النقل المدرسي
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تغريدات فقه الحج من الفقه والسنة وأقوال جمهور علماء األمة

تغريدات

فقه الحج
من الكتاب والسنة

وجمهور علماء األمة فقه الحج في طبعة إلكترونية جديدة..
اأ�شدرت اأ�شرة حترير جملة امل�شار ال�شادرة عن هيئة الطرق واملوا�شالت طبعة اإلكرتونية جديدة من كتاب )تغريدات 

1434 الطبعة الورقية الأوىل  اأطلقت عام  اأن كانت  فقه احلج( متزامنا مع مو�شم حج عام 1435 الهجري، بعد 

والإلكرتونية الأوىل.
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عرض أفالم مرورية توعوية في 
40 محطة وقود

ل�شركة  التابعة  ال��وق��ود  حمطات  يف  توعوية  اأف��الم��ا  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة  عر�شت 

»اإمارات« لإر�شاد ال�شائقني بطرق ال�شالمة اأثناء قيادة املركبة، يف خطوة تهدف اإىل تنويع 

و�شائل التوعية املرورية، من خالل تعزيز ال�شراكة املجتمعية مع �شركات القطاع اخلا�س، 

مثل �شركة »اإمارات« التي تعاونت كثريا مع الهيئة يف فعاليات �شابقة.

استخدام الهاتف المتحرك والقيادة 
تحت تأثير الكحول يتطابقان بنسبة 

80%
يتعر�س  التي  املحتملة  املخاطر  اإدراك  اإىل  اجلمهور  اأف��راد  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  دعت 

جتاهل  من  حمذرة  املركبة،  قيادتهم  اأثناء  النقال  الهاتف  ي�شتخدمون  الذين  ال�شائقون  لها 

الدعوات والتو�شيات التي تطلقها مراكز الأبحاث املرورية الداعية اإىل جتنب م�شتتات القيادة 

والرتكيز على الطريق، خا�شة اأن خمرجات بع�س الدرا�شات املرورية اأ�شارت اإىل اأن ردة فعل 

اأثناء القيادة ت�شاوي الوقوع حتت تاأثري  ال�شائقني امل�شغولني بالت�شال عرب الهاتف املتحرك 

الكحول بن�شبة 80%.

200 ألف زائر للمواقع اإللكترونية 
شاهدوا الرسائل التوعوية

ك�شفت هيئة الطرق واملوا�شالت اأن ما يزيد على 200 األف زائر منذ بداية العام احلايل، اطلعوا على الر�شائل 

اخلا�شة  وال�شركات  واملدار�س  احلكومية  للجهات  الإلكرتونية  املواقع  الهيئة يف  تن�شرها  التي  التوعوية  املرورية 

يف دبي، اإىل جانب املنتديات الإلكرتونية العامة، واأن هذه املواقع ت�شاعد اإىل حد كبري يف حتقيق اأهداف الهيئة 

املرتبطة بال�شالمة املرورية، واأن برنامج » توعية نت« الذي تعمل عليه موؤ�ش�شة املرور والطرق بالهيئة، يعتمد على 

ن�شر الر�شائل التوعوية يف املواقع الإلكرتونية للجهات احلكومية واملدار�س وال�شركات اخلا�شة يف دبي.  

حملة توعوية بمخاطر تسرب 
األصباغ من مركبات النقل

نظمت هيئة الطرق واملوا�شالت حملة توعوية و�شبطية بالتعاون مع �شرطة دبي ت�شتهدف 

باأ�شرار  الوعي  م�شتوى  رفع  بهدف  النقل،  مركبات  و�شائقي  والأ�شباغ،  النقل  �شركات 

ت�شرب الأ�شباغ على الطرقات، وتو�شيح املخالفات التي ن�س عليها القانون جتاه ال�شائقني 

اأو ال�شركات املخالفة.

طبعة جديدة من )دليل سالمة الطفل( 

إطالق الدورة السادسة لجوائز السالمة
ب�شكل رئي�س على حتفيز �شركاء  التي تركز   ،2014 لعام  ال�شالمة  ال�شاد�شة جلوائز  الدورة  الطرق واملوا�شالت  اأطلقت هيئة 

هيئة الطرق واملوا�شالت على لعب اأدوار ا�شتباقية وبناءة لتعزيز »ال�شالمة« يف جميع عمليات الهيئة، وتهدف جوائز ال�شالمة 

اإىل تعزيز الدور القيادي لهيئة الطرق واملوا�شالت يف تعزيز اأداء ال�شالمة وقيمة العمل اجلماعي يف كل اأروقة واأن�شطة املوؤ�ش�شة.

حملة توعوية بمناسبة انطالق 
الفحص التجريبي لترام دبي

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت حملة توعوية حتت عنوان )رحالتك الآمنة تبداأ من 

هنا( مل�شتخدمي ترام دبي، وذلك يف اإطار الرت�شيخ لقواعد ال�شالمة الواجب الأخذ 

بها مبنا�شبة اإطالق مرحلة الفح�س التجريبي يف موقع امل�شار املحدد له، ا�شتعدادا 

للت�شغيل الفعلي يف الربع الأخري املا�شي 2014.  وتكونت احلملة التوعوية من ثالثة 

حماور، الأوىل بداأت �شهر يناير وحتى موعد انطالق الت�شغيل الفعلي للرتام يف الربع 

الأخري من العام املا�شي، وتناولت ال�شالمة العامة، وكانت موجهة مل�شتخدمي الطريق 

الربع  فبداأ من  الثاين  املحور  اأما  وامل�شاة،  الهوائية  والدراجات  املركبات  قائدي  من 

الأول وحتى الربع الأخري من العام ذاته، و�شمل التوعية باختبارات الرتام واأماكنها 

واأوقاتها وكيفية التعامل معه و�شيلة نقل جماعي جديدة، فيما ت�شمن املحور الثالث 

باملرتو  وارتباطه  وخطوطه،  مميزاته،  حيث  من  ال��رتام  عن  عامة  توعية  والأخ��ري 

عن  ف�شال  دب��ي،  يف  اجلماعي  النقل  منظومة  تكامل  يف  ت�شهم  و�شيلة  واحل��اف��الت 

التعريف بكيفية ا�شتخدامه، وكان توجيه احلملة لكل فئات م�شتخدمي الطريق نتيجة 

اأن امل�شار الرئي�س للرتام على م�شتوى الأر�س بجانب �شارع ال�شفوح. 

اأ�شدرت هيئة الطرق واملوا�شالت طبعة جديدة من كتيب »�شالمة الطفل« الذي توزعه على الأمهات يف امل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية والفعاليات العائلية منذ العام 2009، بهدف رفع م�شتوى الوعي باملخاطر التي ميكن اأن يتعر�س 

لها الأطفال ؛ وخا�شة املخاطر املرورية.

تحديد اشتراطات سائقي سفاري الصحراء

» املر�شد  اإمارة دبي، وذلك من خالل الزامهم ا�شتخراج ت�شريح  ال�شفاري يف  ل�شائقي  اأ�شا�شية ومهمة  التجاري، ا�شرتاطات  ال�شياحة والت�شويق  حددت هيئة الطرق واملوا�شالت ودائرة 

ال�شحراوي« من قبل دائرة ال�شياحة يوؤهلهم احل�شول على رخ�شة القيادة اخلا�شة بال�شفاري من قبل الهيئة. 
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الهيئة توفر عيادة 
عيون متنقلة تنفيذا 

لمذكرة تفاهم مع )نور 
دبي( 

دبي  ن��ور  موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

وجمهزة  متنقلة  عيون  عيادة  باإن�شاء  الهيئة  مبوجبها  تقوم  اخلريية، 

بتوفري  الهيئة  وتتكفل  الدولة،  اإم��ارات  لتخدم  الالزمة  الأجهزة  بكافة 

متنقلة.  عيادة  لتكون  الالزمة  الطبية  املعدات  بكافة  وجتهيزها  حافلة 

وقال: تاأتي مبادرة الهيئة يف دعم موؤ�ش�شة نور دبي انطالقًا من م�شوؤولة 

الهيئة جتاه املجتمع، كما تاأتي اإميانًا منها بالدور الذي تقوم به املوؤ�ش�شة 

املتنقلة  العيادة  اأن  اإىل  م�شريًا  الب�شر،  نعمة  من  املحرومني  عالج  يف 

تغطي احلاجة امللحة لعيادة عيون متنقلة يف الدولة ب�شكل عام، واملناطق 

مقاعد  دون  حافلة  الهيئة  vووفرت  التحديد.  وج��ه  على  ال�شمالية 

جتهيزها،  تولت  التي  لل�شركة  و�شلمتها  للركاب،  املرافقة  والدعامات 

عيادة  احلافلة  لتجهيز  الالزمة  الطبية  املعدات  جميع  تكاليف  وكذلك 

متنقلة.

مجلس المتعاملين يبحث 
تطوير الخدمات مع عدد من 

المواطنين 
اأ�شاد عدد من املواطنني باجلهود الكبرية واملبادرات ال�شرتاتيجية، التي تنفذها هيئة   

الطرق واملوا�شالت يف دبي يف �شبيل بناء منظومة وا�شعة من و�شائل املوا�شالت العامة 

املتقدمة،  املرورية  والأنظمة  والأنفاق  واجل�شور  ال�شوارع  من  ر�شينة  �شبكة  على  القائمة 

التي جعلت اإمارة دبي مدينة متطورة ومركزا عامليا مرموقا يحت�شن العديد من الأن�شطة 

والفعاليات طوال العام. 

هيئة  متعاملي  ملجل�س  اخل��ا���س  بيات  ب��ن  م���روان  جمل�س  ا�شت�شافة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

الهيئة  املتعاملني يف  رئي�س جمل�س  بهروزيان،  ها�شم  اأحمد  بح�شور  واملوا�شالت  الطرق 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  علي،  اآل  يو�شف  والدكتور  الرتخي�س،  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير 

املوا�شالت العامة، وعبداهلل يو�شف اآل علي، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة القطارات واأحمد 

حمبوب، مدير اإدارة خدمة العمالء اإ�شافة اإىل عدد من مديري الإدارات والأق�شام من 

خمتلف موؤ�ش�شات وقطاعات الهيئة وعدد من املوظفني.  

فعالية عائلية 
لموظفي الهيئة

بقطاع  والتطوير  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  نظمت 

خدمات الدعم الإداري املوؤ�ش�شي يف هيئة الطرق 

فعالية  التوايل  على  الثانية  وللمرة  واملوا�شالت، 

ترفيهية بعنوان« اأمواج الفرح« وكانت هذه املرة يف 

فندق الكوف – روتانا براأ�س اخليمة، وا�شتهدفت 

والإدارات  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  الهيئة  موظفي 

اللجنة النسائية تبارك حيث �شارك ما يقارب 200 موظف مع اأ�شرهم.
للوالدات بمقاعد المركبات 

اأطلقت اللجنة الن�شائية بهيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي مبادرة جديدة للموظفات وهي 

منح مقاعد املركبات اخلا�شة بالأطفال مبنا�شبة املولود اجلديد �شمن برنامج »هدية« 

للمنا�شبات الجتماعية جلميع موظفي وموظفات الهيئة بهدف توعية املوظفات باأهمية 

ا�شتخدام مقعد الأطفال داخل املركبة واحلفاظ على �شالمتهم يف الطرقات.

رحلة ترفيهية للبداير 
الصحرواية لتعزيز 

العالقات الوظيفية 
الدعم  خدمات  بقطاع  والتطوير  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة  نظمت 

فعالية جمتمعية  واملوا�شالت،  الطرق  هيئة  املوؤ�ش�شي يف  الإداري 

طريق  ال�شحراوي  البداير  خميم  اإىل  رحلة  خالل  من  ترفيهية 

)دبي – حتا( ا�شتهدفت موظفي الهيئة من فئة الذكور مبختلف 

مع  موظفا   150 يقارب  ما  عددهم  وبلغ  والإدارات  املوؤ�ش�شات 

اأبنائهم، بغر�س توطيد العالقات بني املوظفني وك�شر حاجز العمل 

فيما بينهم من خالل نقلهم برحلة ترفيهية مميزة.  

رحلة تعليمية وترفيهية ألطفال 
الموظفين إلى )كيدزانيا(

نظمت اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير يف هيئة الطرق واملوا�شالت رحلة تعليمية ترفيهية ملا يقارب 100 من اأطفال موظفي 

وموظفات الهيئة اإىل مدينة “كيدزانيا” دبي مول، للمراحل العمرية من بني 5 اإىل 13 �شنة، بهدف اإدخال املرح وال�شرور 

اإىل قلوب الأطفال، وتنمية مهاراتهم العقلية والجتماعية عرب تنفيذ العديد من الأن�شطة والفعاليات.

مكتبة متنقلة 
تنشر المعرفة في المجتمع

اأطلقت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي م�شروع املكتبة املتنقلة وهو حافلة 

الالزمة  الت�شاميم  واإج��راء  بتطويرها  الهيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  تقوم  العادي  النوع  من 

لها لت�شبح مكتبة متنقلة وهو م�شروع معريف يهدف اإىل ن�شر املعرفة والقراءة والطالع ب�شكل مبتكر 

وممتع ملحبي القراءة والتزّود باملعلومات، التي متّثل خمتلف العلوم والتخ�ش�شات.   
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الهيئة تشارك في فعاليات 
االحتفال باليوم العالمي للطاقة

تقدمي  للطاقة، عرب  العاملي  باليوم  الحتفال  فعاليات  واملوا�شالت يف  الطرق  �شاركت هيئة 

العديد من الفعاليات التي ت�شهم يف التوعية باحلفاظ على الطاقة وال�شتدامة البيئية، حيث 

قدمت ملوظفيها برامج توعوية ب�شاأن كيفية الو�شول اإىل ال�شتهالك الأمثل للطاقة، اإ�شافة 

ب�شاأن حماية  الوعي  م�شتوى  رفع  اإىل  تهدف  التي  التثقيفية  الربو�شورات  من  اإىل جمموعة 

البيئة واحلفاظ على م�شادر الطاقة.

الهيئة ُتثري كليات التقنية بالشارقة بخبراتها في 
احتياجات سوق العمل 

رحلة ترفيهية للشواب 
واألطفال عبر المترو

ا�شت�شافت موؤ�ش�شة القطارات بهيئة الطرق واملوا�شالت على منت مرتو دبي – اخلط 

الأحمر – 15 م�شنا من نزلء ا�شرتاحة ال�شواب يف رحلة ترفيهية، ق�شوا فيها اأوقاتا 

16 طفال من  لنحو  اأخرى  املوؤ�ش�شة رحلة  اأنف�شهم.  كما نظمت  ورّوح��وا عن  �شعيدة، 

ح�شانة اخللود بدبي على اخلط الأخ�شر للمرتو، اأدخلت الفرحة على قلوبهم وزادتهم 

لهوا ومرحا على منت املرتو.

)تاكسي دبي( تنظم سلسلة من رحالت الُعمرة لسائقيها 

الهوية الوطنية تستعيد ذاكرة 
التقاليد العربية عبر ورشة )السنع(

ور�شة  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  بالتعاون مع  واملوا�شالت،  الطرق  نظمت هيئة 

ثقافة  لن�شر  اجلانبني  �شعي  اإطار  يف  للهيئة،  الرئي�س  باملبنى  الإماراتي  )ال�شنع(  عن  توعوية 

الأ�شول والعادات والتقاليد املحلية بني الأجيال اجلديدة، خا�شة يف ظل حتديات ت�شعى ل�شحب 

ب�شاط اخل�شو�شية بدعوى جماراة الع�شر ومتطلباته.

)تاكسي دبي( 
تستضيف المسابقة 

العربية للخطب 
امل�شابقة  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  تاك�شي دبي  موؤ�ش�شة  ا�شت�شافت 

للقيادة  الإم���ارات  ن��ادي  من   20 بالقطاع  )ف(   للق�شم  العربية 

للتو�شتما�شرتز بهدف دعم اللغة العربية والهوية الوطنية مما ينعك�س 

باللغة  بالإيجاب بتخريج جيل من املوظفني القادرين على التحدث 

العربية اأمام اجلمهور واإك�شابهم اإحدى اأهم ال�شفات القيادية وهي 

التوا�شل والتحدث اأمام اجلمهور واإلهامهم.

مل يعد اختيار التخ�ش�س اجلامعي ترفيها اأو رغبة )ديكورية( اأو 

تباهيا اأو تلبية لطلب الأهل واأمنياتهم، بل منطق ووعي ب�شرورات 

يف  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  روؤي��ة  كانت  هكذا  العملية..  احلياة 

املجتمعية   م�شوؤوليتها  منطلق  من  اجلامعي،  املجتمع  مع  تعاملها 

تقنية  اإدارة  �شّمرت  لذلك،  اأر�شها.  على  ن�شاأت  التي  البيئة  جتاه 

على حمك  وروؤاه��ا  روؤيتها  لت�شع  �شواعدها  بالهيئة عن  املعلومات 

الواقع والوقائع، ف�شد فريق منها الرحال اإىل كليات التقنية العليا 

ا�شتثمار  اأرادوا  الذين  امل�شوؤولني  من  كرمية  بدعوة  بال�شارقة، 

اإطالعها  عرب  العمل،  �شوق  متطلبات  يف  وحنكتها  الهيئة  خربات 

الن�شيحة  لتقدم  الآيل  احلا�شب  علوم  بكالوريو�س  برامج  على 

مدى  على  للوقوف  التقنية،  بكليات  الدرا�شية  امل��واد  يف  وامل�شورة 

مالءمتها ل�شوق العمل بالدولة واحتياجاته احلقيقية.

واملوا�شالت، رحلة لأداء  الطرق  تاك�شي دبي يف هيئة  نظمت موؤ�ش�شة 

جمموعات،  ث��الث  على  �شائقيها  من  �شائقا   80 ل�  العمرة  منا�شك 

النف�شية  الأج��واء  وتوفري  ال�شائقني  ر�شا  ن�شبة  لرفع  اأهدافها  �شمن 

الكفاءة  رفع  يف  ي�شاهم  مما  لهم  املنا�شبة  والروحانية  والجتماعية 

الت�شغيلية يف اأدائهم من ناحية وحتقيق ر�شا العمالء من جهة اأخرى.

)ويتيكس 2014( ُيبرز إنجازاتنا 
في مجال االقتصاد األخضر

تفقد �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان املدين رئي�س موؤ�ش�شة 

القت�شاد  جلنة  فيه  ا�شتعر�شت  ال��ذي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  جناح  دبي  مطارات 

معر�س  يف  م�شاركاتها  خالل  الأخ�شر  القت�شاد  جمال  يف  اإجنازاتها  بالهيئة  الأخ�شر 

تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة )ويتيك�س 2014(، الذي ا�شت�شاف فعالياته مركز دبي 

التجاري العاملي مب�شاركة دولية وا�شعة من الهيئات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية و�شبه 

احلكومية وكربى ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة يف هذا املجال. 
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المركبات المسجلة على الطريق حسب صنف المركبة
حتى نهاية الفترة متابعونا عبر وسائل التواصل االجتماعي
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228 252 120 52

3,745 90 1,009 73 34114 204 86

1839 91 48

ورئيس المكتب التنفيذي
رئيس مجلس ادارة

الفني المؤسسي
قطاع خدمات الدعم

والحوكمة المؤسسية
قطاع استراتيجية

اداري المؤسسي
قطاع خدمات الدعم

مؤسسة المواصالت العامة مؤسسة المرور والطرق مؤسسة القطارات مؤسسة الترخيص

قطاع خدمات الدعم اداري المؤسسي

مؤسسة المرور والطرق

قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي

مؤسسة المواصالت العامة

مؤسسة الترخيص

مؤسسة القطارات

قطاع استراتيجية والحوكمة المؤسسية

مكتب رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي
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والحوكمة المؤسسية
قطاع استراتيجية

اداري المؤسسي
قطاع خدمات الدعم

مؤسسة المواصالت العامة مؤسسة المرور والطرق مؤسسة القطارات مؤسسة الترخيص

قطاع خدمات الدعم اداري المؤسسي

مؤسسة المرور والطرق

قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي

مؤسسة المواصالت العامة

مؤسسة الترخيص

مؤسسة القطارات

قطاع استراتيجية والحوكمة المؤسسية
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خدمات ذكية مقدمة عبر 
ثمانية تطبيقات 

وقال �شعادة مطر الطاير: تغطي التطبيقات الذكية اجلديدة خم�شة قطاعات وهي التطبيق 

الذكي لل�شائقني واملركبات الذي يتيح للمتعاملني اإجناز خمتلف معامالت ترخي�س ال�شائقني 

واملركبات، وتطبيق املواقف الذكية يف اإمارة دبي، وتطبيق خدمات قطاع الأعمال الذي يتيح 

لرجال الأعمال الطالع على املناق�شات، وطلب الإعالنات اأو تاأجري حمالت املرتو وغريها، 

وتطبيق نظام �شالك الذكي الذي يتيح ال�شتعالم وتعبئة الر�شيد وعر�س الرحالت، اإ�شافة 

اإجمايل  يرتفع  التطبيقات اجلديدة  باإطالق  اأنه  اإىل  العامة، م�شريًا  املوا�شالت  اإىل تطبيق 

عدد اخلدمات الذكية لهيئة الطرق واملوا�شالت اإىل )53( خدمة، يتم تقدميها عرب ثمانية 

تطبيقات ذكية.

اأطلق �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت حزمة جديدة 

من التطبيقات الذكية، التي تتيح للمتعاملني اإجناز العديد من املعامالت عرب اأجهزة هواتفهم الذكية دون 

احلاجة لزيارة مراكز خدمة العمالء، وذلك تنفيذًا للمبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بتحويل دبي اإىل املدينة 

مدار  وعلى  ال�شاعة،  مدار  على  املحمول،  الهاتف  عرب  للجمهور  اخلدمات  بتقدمي  وذلك  عامليًا،  الأذك��ى 

الأ�شبوع والعام.

جاء ذلك يف املوؤمتر ال�شحفي الذي عقدته الهيئة يف فندق العنوان و�شط مدينة دبى، بح�شور عدد من 

الإلكرتوين  املوقع  وتد�شني  الذكية،  التطبيقات  لإعالن  الهيئة،  يف  الإدارات  ومديري  التنفيذيني  املديرين 

اجلديد للهواتف الذكية.

وياأتي اإطالق هذه التطبيقات تنفيذًا ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، يف حتويل دبي اإىل املدينة الأذكى عامليًا خالل ثالث 

�شنوات، كما ياأتي تنفيذًا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي امل�شرف 

على مبادرة املدينة الذكية، م�شريًا اإىل اأن املدينة الذكية التي يريدها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم، هي تلك التي ت�شع راحة ورفاهية ال�شكان يف بوؤرة اهتماماتها، وتقدم خدماتها بكفاءة عالية من 

خالل التقنيات احلديثة واملتطورة، ويعترب التنقل الذكي اأحد اأهم اأعمدة املدن الذكية.

وقد و�شعت هيئة الطرق واملوا�شالت راحة ال�شكان ورفاهية العي�س يف دبي يف قمة اأولوياتها 

يف تخطيط وتنفيذ امل�شاريع، و�شتوظف الهيئة التقنيات الذكية لتقدمي خدماتها للمتعاملني، 

علما باأن هيئة الطرق واملوا�شالت اأطلقت فور اإعالن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم مبادرة حتويل دبي ملدينة ذكية. برنامج مدينة دبي الذكية الذي يتكون من ثالثة برامج 

والطرق  املرور  وبرنامج  الذكية،  املوا�شالت  وبرنامج  املوؤ�ش�شي،  الذكاء  برنامج  فرعية، هي 

الذكية، مع و�شع خريطة طريق طويلة وق�شرية املدى لتنفيذ هذه الربامج مبا يحقق اأهداف 

املدينة الذكية واأبرزها اإ�شعاد النا�س.

100 مبادرة على  اإجمايل  وم�شروعا، من  22 مبادرة  تنفيذ ما جمموعه  وتت�شمن اخلطة 

اأجهزة  200 خدمة ذكية على  يقل عن  ل  ما  واإط��الق  دبي،  وهيئات حكومة  دوائر  م�شتوى 

الهواتف الذكية يف نهاية عام 2015، من اإجمايل 1000 خدمة ذكية على م�شتوى دوائر 

احلكومة، بحيث ت�شكل مبادرات احلكومة الذكية جزءا رئي�شًا منها، ون�شعى يف هيئة الطرق 

اأنظمة الطرق  اأف�شل مدينة ذكية يف  اإىل جعل دبي  واملوا�شالت من خالل هذه التطبيقات 

واملوا�شالت على م�شتوى العامل.
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لت مهمة )مراكز العمالء( المحفظة اإللكترونية سهَّ
50 مركبة واأكرث، وحتويلها اإىل املحفظة الإلكرتونية، وذلك فيما يتعلق بتخلي�س املعامالت  األغت هيئة الطرق واملوا�شالت التعامالت النقدية مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات التي ي�شم ملفها املروري 

اخلا�شة مبوؤ�ش�شة الرتخي�س كخدمة ترخي�س وت�شجيل ونقل وحتويل املركبات، مما �شاهم ب�شكل كبري يف تخفيف �شغط العمل على مراكز خدمة العمالء التابعة للهيئة من خالل تقليل مراجعات 

مندوبي ال�شركات فيها، مما ي�شاعد على حت�شني م�شتوى اخلدمة يف هذه املراكز وتقليل اأوقات انتظار املتعاملني من الأفراد. 

وبلغ عدد معامالت املحفظة الإلكرتونية، التي اأجرتها ال�شركات واملوؤ�ش�شات امل�شتفيدة من اخلدمات املتنوعة لهيئة الطرق واملوا�شالت، منذ تد�شني هذه اخلدمة اأكرث من )22815( معاملة يف كل 

مواقع خدمة العمالء للهيئة، مما يوؤكد القبال املتزايد على اخلدمة من قبل عمالء الهيئة من فئة ال�شركات.

وكانت هيئة الطرق واملوا�شالت قد اأن�شاأت قنوات تعبئة اإ�شافية لهذه اخلدمة لت�شمل حمالت ال�شرافة وذلك من خالل م�شروع �شراكة بني الهيئة و�شركة الن�شاري لل�شرافة لتوفري قنوات دفع لإيداع 

مبالغ يف ح�شاب املحفظة نقدا اأو من خالل ال�شيكات، مما اأ�شهم يف زيادة اإقبال املتعاملني على ا�شتخدام اخلدمة، اإ�شافة اىل قنوات الدفع الإلكرتونية كبوابة الدفع الإلكرتوين يف حكومة دبي الذكية.

دفع تعرفة مركبات األجرة عبر بطاقة نول 
وبطاقتي الخصم واالئتمان 

نظام ذكي لمعرفة 
رمز مناطق دفع تعرفة 

المواقف

بيع المركبات عبر اإلنترنت 
لتجار وشركات مزادات المركبات

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت خدمة بيع املركبات عرب الإنرتنت ل�شتخدامها من قبل جتار 

املركبات و�شركات مزادات املركبات ممن يبا�شرون اإجراءات بيع املركبات امل�شتعملة. وتتيح 

اخلدمة اجلديدة ملكاتب بيع املركبات اأو �شركات املزادات، املعروفة با�شم الوكالء املوثوقني 

من هيئة الطرق واملوا�شالت، ت�شجيل الدخول اإىل موقع هيئة الطرق واملوا�شالت وت�شجيل 

مبايعة املركبة بني الطرفني، حيث �شيتم حتديث �شجل هيئة الطرق واملوا�شالت على الفور، 

التي قد حتدث بعد النتهاء من  الإج��راءات  اأو غريها من  اأي خمالفة مرورية  اأن  ما يعني 

املعاملة �شت�شجل على املالك اجلديد.

ا�شتحدثت هيئة الطرق واملوا�شالت نظاما جديدا على الهواتف الذكية لدفع تعرفة مواقف 

ال�شيارات ب�شكل عام، يف اإطار �شعيها املتوا�شل لتقدمي اأف�شل الو�شائل واأي�شرها للم�شتفيدين 

من هذه اخلدمة، حيث �شيتعرف النظام اجلديد على رمز املنطقة ب�شكل تلقائي تقني، يف 

مبادرة ترمي اإىل توفري جهد م�شتخدم املواقف، يف البحث عن اللوحات الإر�شادية، ملعرفة 

الرمز ال�شحيح للمنطقة التي يريد ركن �شيارته بها.

وّقعت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي اتفاقية �شراكة مع نتورك اإنرتنا�شيونال، املزود الرائد 

ن م�شتخدمي مركبات الأجرة التابعة  حللول عمليات الدفع يف منطقة ال�شرق الأو�شط، متكِّ

لهيئة الطرق واملوا�شالت من دفع تعرفة الرحلة عرب بطاقة نول، وبطاقة اخل�شم وبطاقة 

واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  ال�شرتاتيجي  الهدف  مع  متا�شيا  اخلطوة  هذه  تاأتي  الئتمان.  

هذه  تاأتي  كما  لها،  التابعة  العامة  املوا�شالت  �شبكة  مل�شتخدمي  الراحة  توفري  يف  املتمثل 

الذكية  املدينة  مبادرات  بتعزيز  الثابت  للتزامها  وتاأكيدا  الهيئة  ا�شتكمال جلهود  املبادرة، 

واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التابعة  الأجرة  مركبات  عرب  اليومي  التنقل  جتربة  وجعل  بدبي، 

عملية �شل�شة وخالية من املتاعب.

خدمة ذكية لمعرفة 
أماكن المواقف الشاغرة 

في دبي
اأماكن املواقف ال�شاغرة يف  اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت حتديثات تقنية تتعلق مبعرفة 

دبي؛ وذلك عرب تطبيق املواقف على الهواتف الذكية الذي كانت قد اأطلقته يف وقت �شابق مع 

حزمة تطبيقات ذكية اأخرى. 

اأن  اأبوظبي مبدئيًا، على  ال�شيخ زايد باجتاه  �شارع  بداأت على  للتطبيق،  التجريبية  واملرحلة 

تتبعها مراحل اأخرى لحقًا، وهذه املواقف م�شممة مبج�ّشات اإلكرتونية توفر معلومات للنظام 

الذكي يف مراكز التحكم عن حالة املواقف يف املناطق امل�شتهدفة التي ت�ُحّدث تلقائيًا، ليتم 

عر�شها كتغذية راجعة ي�شتفيد منها م�شتخدم تطبيق املواقف الذكي بامل�شتجدات.

املواقف  اأماكن  املركبة  �شائق  مبعرفة  تتمثل  مهمة،  اأه��داف  عدة  بتحقيقه  يت�شم  والتطبيق 

املواقف،  تعرفة  اأوقات  ومعرفة  �شاغر،  موقف  واأقرب  املركبة  موقع  بني  وامل�شافة  ال�شاغرة، 

ومتكنه من دفعها مبا�شرة من خالل التطبيق، اإ�شافة اإىل توفر خا�شية GPS التي ت�ُمّكن 

العميل من حفظ موقع موقف املركبة يف حالة ن�شيانه، وكذلك معرفة عدد املواقف ال�شاغرة 

يف مباين املواقف املتعددة الطوابق التابعة لهيئة الطرق واملوا�شالت، وال�شتفادة من جميع 

املزايا املتعلقة بتطبيق املواقف الذكية يف �شوارع اإمارة دبي. 
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مواعيد وصول الحافالت 
تعرضها شاشات المعلومات الذكية

اأجنزت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت م�شروع �شا�شات املعلومات الفورية امل�شممة خ�شي�شًا لتوفري مواعيد و�شول احلافالت ب�شورة مبا�شرة وفورية يف )461( 

موقعا على م�شتوى الإمارة، حيث مت تركيب )618( �شا�شة لتقدمي خدمة مواعيد و�شول خطوط احلافالت العامة اإىل حمطات احلافالت وخطي املرتو الأخ�شر والأحمر واملواقف املكيفة 

اإ�شافة اإىل عدد من املواقع املختارة.

شاشات إلكترونية 
تفاعلية في 

مركبات األجرة 
ركبت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي يف هيئة الطرق واملوا�شالت �شا�شات 

بلغ  لها  التابعة  الأج��رة  مركبات  يف   LCD تفاعلية  اإلكرتونية 

عددها 200 �شا�شة يف 100 مركبة اأجرة تابعة للموؤ�ش�شة يف 

مطارات دبي �شعيا نحو تركيب �شا�شات يف 3500 مركبة مع  

نهاية الربع الول من العام اجلاري.

الكشك الذكي ُيلبي 
احتياجات العمالء بذكاء

وفرت هيئة الطرق واملوا�شالت عددا من اأك�شاك اخلدمة الذاتية، التي متكن املتعامل من القيام 

باإجناز معامالته اخلدمية املختلفة بنف�شه ودون احلاجة اإىل ال�شتعانة باأي موظف.

عشرة أكشاك ذكية 
جديدة

اأ�شافت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي، ع�شرة اأجهزة جديدة من الأك�شاك الذكية 

اإىل  اأ�شافت خدمتني جديدتني  16 ك�شكا ذكيا، وكذلك  اإىل  الكلي  املجموع  لي�شل 

8 خدمات، وذلك يف  اإىل  باقة اخلدمات احلالية املناطة بها تلك الأجهزة لت�شل 

النا�س(،  )اإ�شعاد  الثالثة  الغاية  ب�شاأن  ا�شرتاتيجيتها  لتنفيذ  ال��دوؤوب  �شعيها  اإطار 

ت�شهيل  على  حر�شها  خالله  من  املتعاملون  ي�شت�شعر  ملمو�س  واقع  اإىل  وترجمتها 

اإجناز معامالتهم اليومية.

خدمة أكشاك معلومات 
المترو الذكية في 23 محطة 

23 حمطة  50 جهازًا معلوماتيًا  يف  اأك�شاك معلومات املرتو الذكية من خالل و�شع  اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت خدمة 

مرتو من حمطات اخلطني الأحمر والأخ�شر، حتتوي على معلومات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات ومتطلبات اجلمهور من 

مرتادي املرتو.

أكثر من 70 ألف معاملة 
تستقبلها األكشاك الذكية 

73 األف معاملة منذ تد�شني اخلدمة يف دي�شمرب  ا�شتقبلت الأك�شاك الذكية التي ا�شتحدثتها هيئة الطرق واملوا�شالت قرابة 

املا�شي، يف ظل خطة لرفع طاقة ا�شتيعاب هذه الأك�شاك باإ�شافة عدد اآخر من اخلدمات اإليها، ا�شتجابة لتوجيهات �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بتحويل حكومة دبي اإىل حكومة 

توجهات  مع  وتزامنا  �شاعة،   24 والي�شر على مدار  ال�شهولة  بقدر كبري من  متطلباتهم  بتلبية  النا�س  اإ�شعاد  على  تعمل  ذكية 

لتوقعات  مواكبة  خدماتها  تقدمي  قنوات  لتطوير  الدائم  �شعيها  اإطار  يف  وكذلك  الذكية،  للحكومة  حممد  بن  حمدان  برنامج 

عمالئها وتلبية احتياجاتهم. 
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)تاكسي دبي( 
تطلق تطبيقها 

 على الهواتف
الذكية

الهواتف  على  تطبيقها  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دبي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

الذكية الآيفون والأندرويد والبالكبريي الذي ي�شاعد امل�شتخدمني على الدخول 

الذكي  للتحول  املوؤ�ش�شة  خطة  اإط��ار  يف  وذل��ك  الرئي�شة  خدماتها  خمتلف  اإىل 

املقدمة  اخلدمات  خمتلف  يف  والذكية  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  خالل  من 

للمتعاملني.

ال��ط��رق  ال��ع��ام��ة يف هيئة  امل��وا���ش��الت  م��وؤ���ش�����ش��ة  رب��ط��ت 

املكانية  اخلرائط  بنظام  )�شاركني(  برنامج  واملوا�شالت 

)GIS( على مرحلتني، حيث �شملت املرحلة الأوىل حتديث 

اأكرث  واإدخال  املكانية،  البيانات على نظام اخلرائط  كافة 

فيما  النظام،  على  دب��ي  اإم��ارة  يف  موقع  األ��ف   )30( من 

�شملت املرحلة الثانية ربط برنامج �شاركني مبا�شرة بنظام 

اخلرائط املكانية. 

تطبيق )التاكسي الذكي( يلبي إشارة الزبون الخفية 

ربط )شاركني( 
بنظام الخرائط 

المكانية

واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

َم  ُنظِّ ب�شكل ر�شمي خالل موؤمتر �شحفي  الذكي«  »التاك�شي  تطبيق 

بدبي  �شيتي  في�شتفال  يف  انرتكونتيننتال  فندق  يف  املنا�شبة  بهذه 

بح�شور عبد اهلل علي املدين، رئي�س جلنة املدينة الذكية يف هيئة 

الفني  الدعم  لقطاع خدمات  التنفيذي  املدير  واملوا�شالت  الطرق 

على  الإ�شراف  فريق  رئي�س  بهروزيان،  ها�شم  واأحمد  املوؤ�ش�شي، 

تنفيذ خارطة الطريق املتكاملة للتحّول اإىل احلكومة الذكية املدير 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة الرتخي�س والدكتور يو�شف حممد اآل علي، املدير 

اإدارة  التنفيذي ملوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة، وعادل �شاكري، مدير 

العامة، وح�شد من ممثلي  املوا�شالت  املوا�شالت مبوؤ�ش�شة  اأنظمة 

و�شائل الإعالم املختلفة يف الدولة.  

زيادة فاعلية نظام مدينتي 
عبر التطبيق الذكي على الهاتف المحمول

التطبيق الذكي الذي ا�شتحدثته هيئة الطرق واملوا�شالت على نظام )  تلقى 

اأ�شرار  اأي  عن  لالإبالغ   RTADUBAI الهيئة  تطبيقات  يف  املتوفر  مدينتي( 

من  اأك��رث  دب��ي،  ملدينة  واحل�شاري  اجلمايل  ال�شكل  ي�شّوه  ما  وك��ل  الطريق 

يوليو  2013 وحتى نهاية  التطبيق يف مار�س  438 بالغا طارئا منذ تد�شني 

املا�شي 2014 ، وذلك يف اإطار جهودها احلثيثة لت�شخري التكنولوجيا خلدمة 

املجتمع وعمالئها، يف ظhل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي 

اإىل اأذكى مدينة يف العامل، ودعم مبادرة برنامج حمدان بن حممد  للحكومة 

العام  الإط��ار  �شمن  تدخل  ذكية  تقنية  و�شائل  ل�شتحداث  و�شعيها  الذكية، 

لنظام )مدينتي( لزيادة فاعليته يف احلفاظ على املظهر الع�شري لالإمارة. 
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)أتمتة الرضا الوظيفي( عبر البرنامج األصلي 
لميكروسوفت أوفيس

اإدارة  م��ع  بالتعاون  املوظفني  جمل�س  اأط��ل��ق 

تقنية املعلومات بالهيئة مبادرة )ميكرو�شوفت 

اأوفي�س لال�شتخدام املنزيل( لتكون اأول جهة 

ح�شل  ال���ذي  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  تتبنى  حكومية 

مبوجبه كل موظف على ن�شخة اأ�شلية جمانية 

مت�شمنة  اأوفي�س  ميكرو�شوفت  برنامج  من 

اآخر التحديثات احلا�شلة عليه. 

ي�شتطيع  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التابع  دي��رة  ترخي�س  مركز  يف 

يف  وهو  واح��دة  زر  بكب�شة  املركز  على  امل�شرف  ي�شتدعي  اأن  العميل 

مكانه اإذا واجهته اأية م�شكلة اأو �شعوبة اأو مل يكن را�شيا عن اخلدمة 

دون احلاجة اأن يتحرك من مكانه اأو يطلب م�شاعدة موظف الواجهة 

الذي قد يتحرج اأن ي�شتحي ان يطلب منه ت�شعيد الأمر اإىل من هو 

فوقه اإذا عجز عن تقدمي اخلدمة له.

واجهتك صعوبة؟  إذن: اطلب المدير

فك رهن المركبات تلقائيا دون 
الحاجة لشهادة ورقية

اأدرجت هيئة الطرق واملوا�شالت يف موقعها الإلكرتوين رابطا مع البنوك وال�شركات الراهنة للمركبات، حتى تخطر ال�شركة الراهنة تلقائيا هيئة الطرق واملوا�شالت 

بفك الرهن، عن املركبة التي يكتمل �شداد قيمة الرهن عليها اإىل �شركة التمويل، مما يغني العمالء عن زيارة ال�شركات الراهنة للح�شول على �شهادة ورقية لت�شليمها 

اىل هيئة الطرق واملوا�شالت.

خدمة تصاريح المواقف لكبار السن 
والمعاقين عبر الهواتف الذكية 

طبقت هيئة الطرق واملوا�شالت، خدمة اإ�شدار وجتديد ت�شريح مواقف مركبات لكبار ال�شن وجتديد 

ت�شاريح لذوي الإعاقة، وذلك عرب الهواتف الذكية يف نظام التطبيق RTA DUBAI ، ويف اإطار 

جهودها احلثيثة لت�شخري التكنولوجيا خلدمة املجتمع وعمالئها، يف ظل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي اإىل اأذكى 

مدينة يف العامل، ودعم مبادرة برنامج حمدان بن حممد  للحكومة الذكية، وم�شاندة وتعزيز مبادرة 

�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، ) جمتمعي .. 

مكان للجميع(، التي تهدف اإىل حتويل دبي اإىل مدينة �شديقة للمعاقني بحلول 2020 .

إعادة شحن رصيد سالك 
عبر القسائم اإللكترونية الورقية

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي خدمة اإعادة �شحن ر�شيد ح�شاب �شالك عرب الق�شائم الإلكرتونية الورقية )E-Voucher( التي مت تفعيلها لتكون متاحة 

يف خمتلف اأنحاء الدولة.

تطبيق الطرق الذكية 
اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي خدمة مميزة يف معر�س 

»جيتك�س دبي 2014« �شمن حزمة التطبيقات الذكية لها، وهو تطبيق 

الطرق الذكية املتوفر يف من�شات ) جوجل بالي(، و)اآبل �شتور( على 

الهواتف املحمولة، وهي خدمة جديدة كليًا تعمل على نظام مالحي 

لدولة الإمارات العربية املتحدة عرب ا�شتخدام خدمة ال� )جي بي 

اأ�س( GPS لإر�شاد ال�شائقني يف رحالتهم دون احلاجة اإىل الت�شال 

بالإنرتنت يف معظم اخلدمات التي يقدمها.
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استحداث تقنية )الواقع 
االفتراضي( على تطبيق 

)وجهتي( 

)وجهتي( يخدم مرتادي ترام دبي 
ووسائل المواصالت المحيطة به

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت، حتديثا تقنيا جديدا على تطبيق )وجهتي(، يف 

اإطار �شعيها لتطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية لتطوير وتنمية املدن الذكية، تنفيذا 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

العامل  اأذكى مدينة يف  اإىل  اإم��ارة دبي  بتحويل  ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 

خالل ثالث �شنوات، وات�شاقا مع اأهداف برنامج حمدان بن حممد للحكومة الذكية.

الأندرويد  من�شة  على  الفرتا�شي(  )الواقع  بتقنية  )وجهتي(  تطبيق  تعزيز  ومت 

الوقوف  ثم  التطبيق،  وانطباعات م�شتخدمي  لدرا�شة اقرتاحات  اأولية،  يف مرحلة 

تقوم  تفاعلية  بيئة  خلق  على  تعمل  اخلا�شية  وهذه  وتطلعاتهم،  احتياجاتهم  على 

على جت�شيد الواقع احلقيقي ودجمه مع تطبيق )وجهتي( بحيث ميكن للم�شتخدم 

حتديد اأماكن مواقف وخطوط حافالت املوا�شالت العامة ورحالت املرتو ب�شورة 

بهم  املتعلقة  وامل�شافة  واملواعيد  املعلومات  على  احل�شول  عن  ف�شال  وفورية،  حية 

تلقائًيا من مكان م�شتخدم التطبيق، وذلك مبجرد توجيه كامريا هاتفه الذكي لأي 

جهة ومن اأي موقع يكون به.

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�شالت حتديثا جديدا على تطبيق )وجهتي( تزامنًا مع تد�شني م�شروع ترام دبي، وتنفيذا لتوجهات حكومة دبي 

بتحويل اإمارة دبي اإىل اأذكى مدينة يف العامل خالل ثالث �شنوات، ودعما ملبادرة مدينة دبي الذكية، ويف اإطار اللتزام باأهداف برنامج 

حمدان بن حممد للحكومة الذكية.

أكثر من 27 ألف تحميل لتطبيق 
)وجهتي( خالل شهرين

)اآيفون،  وه��ي:  الذكية  الهواتف  على  )وجهتي(  خدمة  تطبيق  اأن  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  ك�شفت 

طلق 
ُ
واأندرويد، وبالك بريي، وويندوز 8( ، لقى اإقباًل كبريًا مقارنة بالفرتة الزمنية الق�شرية التي اأ

 27 2013، حيث بلغ  عدد الذين ا�شتخدموا التطبيق  اأكتوبر املا�شي من عام  فيها التطبيق يف �شهر 

األفًا و110 م�شتخدمني.

تحديثات تقنية ذكية على تطبيق 
)وجهتي( ترضي العمالء

العامة بهيئة الطرق واملوا�شالت، حتديثات جديدة على تطبيق )وجهتي(  اأنظمة املوا�شالت يف موؤ�ش�شة املوا�شالت  اإدارة  اأجرت 

بالهواتف الذكية، يف اإطار �شعيها املتوا�شل التطوير امل�شتمر للخدمات من اأجل تلبية احتياجات املتعاملني التي تزداد تنوعًا وطموحًا 

يف ال�شتفادة الق�شوى من الأنظمة الذكية للخدمات. 

ط  خُمطِّ بنظام  اخلا�س  الرئي�س  املوقع  لواجهة  جديدة  مميزات  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  واأ�شافت 

الرحالت »وجهتي« لدعم وتعزيز ا�شتخدام الربنامج بني رواد و�شائل النقل اجلماعي من خمتلف �شرائح املجتمع.

ومن اأبرز مالمح ومميزات الواجهة اجلديدة للموقع الرئي�س لنظام »وجهتي،« التي مل تكن موجودة يف الواجهة القدمية للربنامج 

هي ظهور تفا�شيل الرحلة من بدايتها لنهايتها فور اإدخال البيانات املطلوبة للتخطيط للرحلة اإ�شافة اإىل تخزين اآخر خم�س رحالت 

مّت التخطيط لها م�شبقا واإذا خطط امل�شتخدم للرحلة ال�شاد�شة ف�شيمحو الربنامج اأقدم رحلة. 
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تسهيل تسجيل لوحات مركبات 
اإلمارات األخرى في المواقف

حزمة  �شمن  الذكي،  املواقف  تطبيق  اإىل  اأ�شيفت  نوعية  مبادرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  اأطلقت 

تطبيقات ذكية اأخرى، يرمي اإىل ت�شهيل ت�شجيل لوحات مركبات الإمارات الأخرى، بخدمة دفع ر�شوم 

 RTA SMART( :املواقف يف اإمارة دبي، عن طريق الهاتف النقال بعد تثبيت تطبيق املواقف الذكي

 .App Store & Google Play من خالل متجري )PARKING

)النّهام(.. يستلهم أهازيج 
الماضي على متن فيري دبي

التي  الذكي،  ال�شياحي  املر�شد  العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت خدمة  املوا�شالت  اأطلقت موؤ�ش�شة 

اأطلقت عليها ا�شم »النّهام« على منت فريي دبي لتقدمي �شرح للركاب عن اأهم املعامل ال�شياحية البارزة، 

اإمارة دبي وذلك بهدف اإ�شفاء املزيد من املتعة  التي مير بها الفريي على خطوط �شريه املختلفة يف 

اأربعة  العامة  النقل البحري مبوؤ�ش�شة املوا�شالت  اإدارة  اأ�شعد الأوقات طوال الرحلة، وجهزت  وق�شاء 

مراكب فريي  بنظام »النّهام«.

أكثر من 26 ألف تحميل 
لتطبيق خدمة الترخيص 

خالل شهرين
عرب  الرتخي�س  خلدمة  اجلمهور  اأج��راه  التي  التطبيقات  حتميل  عمليات  عدد  بلغ 

حزمة  مع  املا�شي  �شبتمرب  منت�شف  تد�شينها  منذ  �شهرين،  خالل  الذكية  الهواتف 

األف عملية حتميل من خالل   26 اأكرث من  اآن��ذاك،  اأطلقت  التي  الذكية  التطبيقات 

الطرق  هيئة  ل�شرتاتيجية  ا�شتجابة  ياأتي  ما  وه��و  واآب��ل،  وان��دروي��د،  ب��ريي،  ب��الك 

بتحويل  دبي  حكومة  لتوجيهات  تنفيذا  خدماتها  )اأمتتة(  اإىل  الرامية   واملوا�شالت 

دبي اإىل اأذكى مدينة يف العامل خالل ثالث �شنوات، وحتقيقا لأهداف برنامج حمدان 

بن حممد للحكومة الذكية.

موقع )تاكسي دبي(
 اإللكتروني بحلة أكثر ذكاء

www. الإل��ك��رتوين:  موقعها  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

dubaitaxi.ae  بحلته اجلديدة، لتوفر اخلدمات الإلكرتونية باأ�شلوب �شهل و�شل�س، يتيح 

للمتعاملني احل�شول على معلومات عن املوؤ�ش�شة وخريطة املوقع والروابط الرئي�شة، لتحقيق 

اأهدافها وا�شرتاتيجياتها الهادفة اإىل “الريادة يف خدمات تو�شيل الركاب”.



)الالصقة( جديد إنجازات نول
ك�شفت هيئة الطرق واملوا�شالت خالل م�شاركتها يف معر�س جيتك�س 2014 عن عدد من املبادرات اجلديدة 

ق على الهواتف  منها تقنية اختبارية تتمثل يف »بطاقة نول الال�شقة،« وهي  نوع خا�س من بطاقة نول ُتل�شَ

الذكية والهواتف العادية لتمكني م�شتخدمي اأنظمة املوا�شالت العامة من ا�شتخدام الهواتف اخلا�شة بهم 

يف عمليات دفع التعرفة. 

دفع تعرفة مركبات األجرة عبر بطاقة نول 
وبطاقتي الخصم واالئتمان 

وقف التذاكر الورقية )عبر المدن(
الإلكرتوين  الدفع  خدمة  تطبيق  من  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  طبقت 

اإمارة دبي-   َحدة »نول« يف جميع رحالت حافالتها عرب مدن الدولة - من واإىل  ببطاقات الدفع املوَّ

الورقية، واملُ�شي ق�ُدمًا مواكبة وتزامنًا مع  التذاكر  التقليدية املعتمدة على  واإيقاف الدفع بالطريقة 

تطور و�شائل املوا�شالت العامة يف دبي.

نول تحتفي بفوز دبي بإكسبو 2020
النقل  و�شائل  مل�شتخدمي  والذهبية  الف�شية  بفئتيها  ومميزة  ح�شرية  نول  بطاقات  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  طرحت 

اجلماعي بدبي املتعلقة  بالنقل البحري، واملرتو، واحلافالت، وذلك احتفاًء بفوز اإمارة دبي با�شت�شافة املعر�س الدويل 

اإك�شبو 2020. 

'' تذكرة اليوم الواحد'' 
لخدمة الباص المائي في 

مرسى دبي 
مبادرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

»تذكرة اليوم الواحد« خلدمة البا�س املائي يف مر�شى دبي مبرحلتها الأوىل 

بهدف جذب ال�شائحني والزائرين وال�شكان  للتعرف اإىل معامل اإمارة دبي 

اأربع  خالل  من  دبي  مر�شى  حميط  يف  املائي  البا�س  خدمة  منت  على  من 

حمطات. 

ارتفاع معدالت بيع 
بطاقات نول 52%

بلغ معدل القبال على �شراء بطاقات نول خالل الن�شف الأول للعام املا�شي، م�شتوى مرتفعًا 

مقارنة بالفرتة نف�شها من الأعوام املا�شية منذ اإطالق اخلدمة يف �شهر اأغ�شط�س من عام 

2009، حيث زادت ن�شبة مبيعاتها يف الن�شف الأول من العام املا�شي %52 مقارنة بالفرتة 

ذاتها من ال�شنة الفائتة 2013.       

وّقعت هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي اتفاقية �شراكة مع نتورك اإنرتنا�شيونال، 

ن م�شتخدمي  املزود الرائد حللول عمليات الدفع يف منطقة ال�شرق الأو�شط، متكِّ

عرب  الرحلة  تعرفة  دفع  من  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التابعة  الأج��رة  مركبات 

بطاقة نول، وبطاقة اخل�شم وبطاقة الئتمان. 

واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  ال�شرتاتيجي  الهدف  مع  متا�شيا  اخلطوة  هذه  تاأتي 

املتمثل يف توفري الراحة مل�شتخدمي �شبكة املوا�شالت العامة التابعة لها، كما تاأتي 

هذه املبادرة، ا�شتكمال جلهود الهيئة وتاأكيدا للتزامها الثابت بتعزيز مبادرات 

التابعة  الأجرة  مركبات  عرب  اليومي  التنقل  جتربة  وجعل  بدبي،  الذكية  املدينة 

باقات عائلية لرواد فيري دبيلهيئة الطرق واملوا�شالت عملية �شل�شة وخالية من املتاعب.
دبي  لفريي  عائلية  باقات  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

تزامنا مع انطالق فعاليات »مفاجاآت �شيف دبي 2014« وذلك بهدف توفري خيارات جديدة 

ومتنوعة للعائالت من خمتلف �شرائح املجتمع وا�شتقطاب اأعداد جديدة من رواد فريي دبي. 

)نول( تشعل شمعتها السادسة..
هناأت هيئة الطرق واملوا�شالت م�شتخدمي بطاقات )نول( الذهبية والف�شية والزرقاء مبنا�شبة مرور 

املدة،  تلك  خالل  رفيعة  مكانة  وحتقيقها  اجلمهور  بيد  منها  ن�شخة  اأول  اإ�شدار  على  �شنوات  خم�س 

داعية حملة البطاقات التي �شدرت يف بدايات �شدورها، اإىل جتديدها، قبل انتهاء تاريخ �شالحياتها 

التي تبلغ 5 �شنوات كاملة.
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خط جديد )للعبرات الزرقاء( 
يربط أتالنتس النخلة باليابسة

وقعت هيئة الطرق واملوا�شالت يف املبنى الرئي�س ملوؤ�ش�شة املوا�شالت العامة مذكرة تفاهم مع فندق اأتالنت�س 

يف دبي بغر�س التعاون على اإطالق خط جديد )للعربات الزرقاء(، التي تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك يف 

اإطار جهودهما امل�شرتكة للم�شاهمة الفاعلة يف تعزيز ا�شتخدام الطاقة اخل�شراء يف اإمارة دبي.  

العبرات التراثية 
تجوب شواطئ 

)أتالنتس( 
للعربات  ج��دي��دًا  خطًا  وامل��وا���ش��الت  الطرق  هيئة  اأطلقت 

اأتالنت�س  يف  بالكهرباء،  تعمل  التي  )ال��زرق��اء(  الرتاثية 

العامة، بهدف  النخلة، وذلك بالتزامن مع يوم املوا�شالت 

تلبية رغبات اجلمهور يف ارتياد هذه الو�شيلة الرتفيهية عند 

اأ�شهر معلم من معامل الإمارة والتمتع باملناظر اخلالبة يف 

جزيرة النخلة. 

عبرات تراثية 
تجوب بحيرة 

الممزر
خدمة  العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

ت�شغيل  �شياحية جديدة من خالل  بحري  نقل 

يف  الكهربائية  بالطاقة  تعمل  تراثية  ع��ربات 

تقع  نقطة  من  انطالقا  وذل��ك  املمزر  بحرية 

قبل حديقة املمزر. 

تعزيز خطوط 
النقل البحري 

بخدمات جديدة 
وتعديل مواعيد 

تشغيل الفيري 

الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  ع��ّززت 

فريي  حمطات  من  ع��دد  يف  خدماتها  وامل��وا���ش��الت 

مكاتب  باإن�شاء  وذل��ك  دب��ي،  مر�شى  منطقة  يف  دبي 

خلدمة عمالء النقل البحري يف حمطات مارينا مول 

بروميناد،  ومارينا  تريا�س  ومارينا  املارينا  ومم�شى 

عدلت  كما  البحري،  النقل  لو�شائل  حمطات  وه��ي 

مواعيد ت�شغيل الفريي ليتنا�شب مع الطلب على هذه 

اخلدمة.  

خط جديد لفيري دبي 
لتعزيز النقل البحري 

السياحي
د�شنت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة يف هيئة الطرق واملوا�شالت خطا جديدا لفريي 

دبي من منطقة مارينا مول اإىل حمطة الغبيبة وبالعك�س وذلك بهدف تعزيز قطاع 

لالأفراد  ومتنوعة  جديدة  خيارات  وتوفري  دبي  اإم��ارة  يف  ال�شياحي  البحري  النقل 

فريي  رواد  من  جديدة  اأعداد  وا�شتقطاب  املجتمع  �شرائح  خمتلف  من  والعائالت 

دبي. 

رحالت خاصة 
على )فيري دبي( 

لمتابعة سباق 
القفال 2014 

الطرق  هيئة  يف  ال��ع��ام��ة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 

�شرائح  خمتلف  من  للجمهور  خا�شة  خدمة  واملوا�شالت 

ال�شياحي ل �شيما حمبي  البحري  النقل  املجتمع من رواد 

فريي دبي لال�شتمتاع مب�شاهدة �شباق )القفال 2014(.
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تطوير محطة أبوهيل للحافالت 
ضمن خطة شاملة

اأبوهيل  حمطة  واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  يف  احلافالت  اإدارة  ط��ورت 

للحافالت الواقعة بهور العنز يف حمطة مرتو اأبو هيل بالدور الأر�شي، �شمن خطة وا�شعة لتطوير 16 

حمطة داخل دبي، ف�شال عن خم�س حمطات اأخرى يف مرحلة لحقة خارج الإمارة.

ر�شا  معدلت  ا�شتبيانات  وحتليل  مبا�شرة  ومالحظات  ميداين  م�شح  خالل  من  اخلطة  وانطلقت 

العمالء للوقوف على احتياجات الركاب، خا�شة حمطة اأبوهيل التي تلقى اإقباًل كبريًا من م�شتخدمي 

احلافالت.

آلية جديدة 
لترخيص سائقي 

الحافالت 
الخفيفة

مبوؤ�ش�شة  ال�شائقني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  اإدارة  طبقت 

الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت منهجا جديدا 

رخ�شة  على  للح�شول  املتقدمني  ال�شائقني  لتاأهيل 

قيادة احلافالت اخلفيفة، وذلك بالتن�شيق مع من�شاآت 

لل�شلطة  اإع��م��ال  دب��ي،  ب��اإم��ارة  املركبات  قيادة  تعليم 

ل�شلطات  الحت��ادي  وامل��رور  ال�شري  قانون  خولها  التي 

حتقيق  يف  الفعلي  الإ�شهام  بغية  بالدولة  الرتخي�س 

اأعلى معدلت ال�شالمة املرورية يف طرقات دبي. 

الحافالت تشهد تطورا 
ملحوظا في زيادة الركاب 

وتطلق خطوطا جديدة 

خدمة ترقيم وترخيص المقطورات الصغيرة 
اأطلقت موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي، خدمة جديدة تعنى برتقيم وترخي�س �شبه املقطورات )العربات ال�شغرية( اخلا�شة بنقل الب�شائع والأمتعة، حيث بداأت 

اخلدمة ب�رتخي�س  61  عربة تابعة لطريان الإمارات، وذلك يف خطوة اأولية نحو عقد اتفاقيات مع خمتلف اجلهات املعنية من مالكي العربات، بهدف حتقيق ال�شالمة املرورية على طرقات 

اإمارة دبى. 

مواقف لذوي اإلعاقة في 
مبنى المواقف متعددة 

الطوابق في السبخة 
يف  الطوابق  متعدد  املواقف  مبنى  �شيانة  من  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  انتهت 

نتج  اأ�شهر  اأربعة  ا�شتغرقت  التي  )365(موقفًا،  ي�شم  الذي  ال�شبخة،  منطقة 

تقدمها  التي  اخلدمات،  م�شتوى  مع  تن�شجم  جديدة  بحلة  املبنى  ظهور  عنها 

الهيئة للجمهور من خمتلف �شرائح املجتمع، حيث مت تخ�شي�س مواقف لذوي 

الإعاقة التي مل تكن متوفرة يف املبنى �شابقًا.

تصاريح لـ )ذوي اإلعاقة( 
بمركز خدمة العمالء في 

جميرا بيتش 
اإ�شدار الت�شاريح اخلا�شة ملواقف املركبات لفئتي  با�شرت هيئة الطرق واملوا�شالت، 

ذوي الإعاقة وكبار ال�شن، يف مركز خدمة العمالء مبجمع الفرجان يف منطقة جمريا 

بيت�س ريزيدن�س، وهو من املراكز التي مت تد�شينها العام املا�شي، لتكون قناة توا�شل 

جديدة ت�شاعد على خدمة وتلبية احتياجات املتعاملني كافة، وذوي الإعاقة وكبار ال�شن 

الإج��راءات  ت�شهيل  املنطقة احليوية يف دبي، من خالل  على وجه اخل�شو�س يف هذه 

اأمامهم واإمكانية ح�شولهم على الت�شاريح بكل �شهولة وي�شر. 

إطالق )خدمة ترخيص شبه 
المقطورات( لأفراد والجهات 

الحكومية
بداأت هيئة الطرق واملوا�شالت خدمة ترقيم وترخي�س �شبه املقطورات )القالو�شة( لأفراد املجتمع 

واجلهات احلكومية بعد اأن كانت خم�ش�شة لل�شركات فقط، وهي املقطورات التي ُتعنى بنقل الب�شائع 

والأمتعة والدراجات النارية وغريها، وتاأتي ا�شتكماًل خلطتها نحو اإجراء عمليات ترقيم وترخي�س 

�شبه املقطورات لت�شل اإىل فئات وجهات املجتمع من اأجل حماية م�شتخدمي الطريق من احلوادث 

التي قد ت�شببها.  

جديدة  خطوط   )3( واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

للحافالت العامة داخل اإمارة دبي، اأحدها لتغذية حمطات املرتو، وذلك بهدف تعزيز 

اجلماعي  النقل  خدمات  على  املتنامي  والطلب  ين�شجم  مبا  العامة  احلافالت  �شبكة 

حيث بلغ عدد الركاب للن�شف الأول من عام 2014 )67،5 )مليون راكب مقارنة مع 

و�شائل  اإ�شغال  اأن  يت�شح  كما   2013 عام  من  الأول  للن�شف  راكب  مليون   )  59،1  (

احلافالت العامة حت�شنت بن�شبة %8 لت�شل اإىل %42.6 كما مت تقليل زمن النتظار 

اإىل 7 دقائق للخطوط املغذية ملرتو دبي واحلافالت العامة.
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إلحاق نشاط المركبات الفارهة )الليموزين(
 بخدمة الحجز والتوزيع

دجمت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة بهيئة الطرق واملوا�شالت ن�شاط مركبات نقل كبار ال�شخ�شيات والراغبني يف اخل�شو�شية مع خدمة احلجز والتوزيع، حيث �شرعت يف ربط عدد 

من �شركات الليموزين اخلا�شة، كمرحلة جتريبية، مع خدمة احلجز عرب الهاتف، يف اإطار توجه الهيئة لتقدمي خدمات نقٍل متكاملة تلبي احتياجات جميع فئات املجتمع املحلي يف 

اإمارة دبي.

توحيد مركبات األجرة 
بمطارات دبي إلى فئة )الفان( 

لزيادة الطلب عليها
وّحدت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي بهيئة الطرق واملوا�شالت اأنواع مركبات الأجرة العاملة يف مطارات 

دبي لت�شبح مركبات عائلية من فئة )فان( فقط نظرا لتنامي الطلب عليها حتى و�شلت ن�شبته 

اإىل )%75( مقارنة مبركبات الأجرة العادية، وذلك يف اإطار �شعيها لرفع ن�شبة ر�شا العمالء 

وتنفيذ متطلباتهم ورغباتهم.

التقرير الطبي شرط إلصدار التصاريح المهنية للسائقين  
اأكدت موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت اأن اإ�شدار الت�شاريح املهنية لل�شائقني �شواء التابعني ل�شركات النقل التجارية اأو ال�شائقني اخلا�شني، مرتبط بالتقرير الطبي 

الذي ُيلزم اجلهات املعنية باإخ�شاع �شائقيها لإجراء الفحو�شات الطبية التي توؤكد �شالمتهم وخلوهم من الأمرا�س حتى يتمكنوا من احل�شول على الت�شريح. 

تخفيض وقت 
انتظار )األجرة( 

لمطارات دبي من 
30 إلى 3 دقائق

واملوا�شالت  الطرق  بهيئة  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  طبقت 

اإطار  يف  مركباتها،  لأ�شطول  الذكية«  »الرحالت  مبادرة 

متطلباتهم  وتنفيذ  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة  لرفع  �شعيها 

ورغباتهم يف تخفي�س وقت النتظار وال�شتفادة الق�شوى 

بنظامني  ال��واح��دة  املركبة  تعمل  بحيث  امل��رك��ب��ات،  م��ن 

مما  نهارًا  العام  والتاك�شي  لياًل  املطار  تاك�شي  خمتلفني: 

مكثف،  ب�شكل  دب��ي  مبطارات  املركبات  توفر  اإىل  ي��وؤدي 

 30 من  النتظار  وق��ت  تخفي�س  يف  �شاهم  ال��ذي  الأم��ر 

دقائق   3 اإىل  املبادرة  تطبيق  قبل   2012 عام  يف  دقيقة 

يف عام 2014 .

معاملة تفضيلية لجنود الوطن..
حصص مكّثفة تسهل للمجندين حيازة رخصة القيادة 

منحت موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�شالت، وبالتعاون مع معاهد ومراكز تعليم قيادة املركبات يف اإمارة دبي، الطلبة امللتحقني يف برنامج اخلدمة الوطنية فر�شة اإمكانية تكثيف 

احل�ش�س التدريبية التي توؤهلهم للح�شول على رخ�شة القيادة. 

طرح الفئة ''P'' للوحات المركبات بأرقام مميزة 
طرحت هيئة الطرق واملوا�شالت الفئة »P« للوحات اأرقام املركبات املميزة الرباعية واخلما�شية، وذلك يف نهاية اأكتوبر املا�شي من خالل بيعها يف مراكز خدمة العمالء ومزودي اخلدمة 

واملوقع الإلكرتوين للهيئة. 

مركبات ذات دفع رباعي لخدمة كبار الشخصيات 
اأ�شطول مركبات خدمة  وّقعت موؤ�ش�شة تاك�شي دبي بهيئة الطرق واملوا�شالت اتفاقية مع �شركة الفطيم لل�شيارات، املوزع احل�شري ل�شيارات تويوتا بدولة الإمارات العربية املتحدة، لتزويد 

تاك�شي كبار ال�شخ�شيات مبركبتني جديدتني ذات الدفع الرباعي باللون الأ�شود من نوع تويوتا لند كروزر مبطارات دبي، بهدف تقدمي خدمات متميزة ملتعامليها و�شعيها لرفع ن�شبة ر�شاهم 

اإىل %82 خالل هذا العام.

تعديل تعرفة فتح عداد سيارات 
األجرة لالرتقاء بخدماتها

اأقرت هيئة الطرق واملوا�شالت، تعديل تعرفة فتح عداد �شيارات الأجرة اعتبارا من الأول من 

دي�شمرب من العام املا�شي، وذلك بهدف خلق نوع من التكامل مع باقات بطاقات نول، التي 

اأطلقتها الهيئة جلميع و�شائل النقل اجلماعي، التي ت�شمل املرتو والرتام واحلافالت 

العامة، وو�شائل النقل البحري، وللم�شاهمة يف تقدمي خدمات اأف�شل للجمهور. 
xxxx
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إنجاز 6 استراحات 
للشاحنات بطاقة 

استيعابية 160 موقفًا

نقل محطة حافالت سوق الذهب إلى 
محطة مترو نخلة ديرة

نقلت موؤ�ش�شة املوا�شالت العامة بهيئة الطرق واملوا�شالت حمطة حافالت �شوق الذهب الواقعة يف منطقة �شوق الذهب اإىل موقعها 

اجلديد بالقرب من حمطة مرتو نخلة ديرة ابتداء من الأول من يوليو 2014، مع توفري جميع متطلبات املحطة من مرافق خدمية 

واأجهزة بيع بطاقات نول.  

تطبيق )دليل 
مواصفات الخدمات( 
لتوحيد معايير تلبية 

احتياجات العمالء
موا�شفات  )دل��ي��ل  م�����ش��روع  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  طبقت 

اخلدمات(، يف اإطار �شعي الهيئة لتلبية احتياجات املتعاملني ورفع 

معدل ر�شاهم، وذلك بو�شع معايري وموا�شفات للخدمات املُقدمة 

عرب قنوات التو�شيل املتعددة بطريقة مت�شقة.

طرح لوحة المركبات الجديدة 
)العالمة التجارية لدبي( 

عر�شت هيئة الطرق واملوا�شالت خالل معر�س جيتك�س 2014، خدمة جديدة �شيتم طرحها 

للمتعاملني منت�شف دي�شمرب املا�شي، بتوفري لوحات جديدة لأرقام املركبات اخلا�شة التي 

حتمل العالمة التجارية لدبي، التي �شوف تكون اختيارية اأمام الراغبني يف اقتنائها، وبذلك 

تكون الهيئة اأول جهة حكومية تعزز دعم العالمة التجارية لدبي �شمن حملتها الرتويجية. 

انتهت هيئة الطرق واملوا�شالت من اإجناز 6 ا�شرتاحات على طرق )المارات، وال�شيخ حممد بن زايد ، وحتا – ُعمان(، وذلك تنفيذًا خلطتها يف دبي بتوفري ا�شرتاحات لل�شاحنات على 

الطرق ال�شريعة، �شمن ا�شرتاتيجيتها اخلا�شة بال�شالمة املرورية التي تهدف اإىل تعزيز ال�شالمة املرورية وحركة ال�شاحنات على تلك الطرق، لي�شل اإجمايل عدد ال�شرتاحات التي جرى 

اإجنازها خالل عام 2014 اإىل 6 ا�شرتاحات بطاقة ا�شتيعابية اإجمالية تبلغ 160 موقفا، ووفقًا للخطة ال�شرتاتيجية فاإنه �شيجري تنفيذ 6 ا�شرتاحات جديدة خالل عام 2015  فيما 

يجري العمل حاليًا على اختيار املواقع املنا�شبة لها.

 إطالق خطوط جديدة لحافالت
المواصالت العامة

للحافالت  جديدة  خطوط  ثالثة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  يف  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأطلقت 

العامة داخل اإمارة دبي، بهدف تعزيز �شبكة اخلطوط  لت�شمل خمتلف املناطق ال�شكنية والتجارية 

النقل  منظومة  تطوير  اإط��ار  يف  لرتيادها  اجلمهور  ت�شجيع  على  والعمل  الإم��ارة،  يف  والرتفيهية 

اجلماعي.
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الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  مطرالطاير،  �شعادة  ا�شتعر�س 

ل�شرطة دبي، نظام  العام  القائد  املزينة،  اللواء خمي�س مطر  و�شعادة  واملوا�شالت يف دبي، 

املرورية  احلركة  بني  التداخل  واإدارة  دب��ي،  ت��رام  �شكة  طول  على  امل�شاة  وحركة  ال�شالمة 

للمركبات وحركة الرتام وحتديدًا يف التقاطعات املحكومة بالإ�شارات ال�شوئية.

م�شاعد  الزفني  �شيف  املهند�س حممد  اللواء  الذي ح�شره  الجتماع  اجلانبان خالل  واتفق 

القائد العام ل�شوؤون العمليات، واللواء اإبراهيم خليل املن�شوري م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 

وعبد  والطرق،  املرور  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بن عدي  ميثاء  واملهند�شة  البحث اجلنائي، 

ضاحي خلفان يشيد بهيئة الطرق والمواصالت

اأ�شاد معايل الفريق �شاحي خلفان بجهود هيئة الطرق واملوا�شالت يف دبي، كاأول جهة حكومية 

جميع  اعتماد  خطة  �شمن  املالحية  دب��ي  مدينة  قبل  من  املالحية  امل�شارات  باعتماد  تقوم 

امل�شارات املالحية يف دبي.

جاء ذلك خالل الجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة العليا لل�شوؤون البحرية يف اإمارة دبي 

برئا�شة معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي، يف 

نادي �شباط �شرطة دبي، بح�شور �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي 

لوؤي بالهول  العام لبلدية دبي، والدكتور  للهيئة، و�شعادة املهند�س ح�شني نا�شر لوتاه املدير 

م�شاعد  ثاين،  بن  حممد  اأحمد  طيار  واللواء  دبي،  حلكومة  القانونية  ال�شوؤون  دائرة  مدير 

ل��شلطة مدينة دبي  التنفيذي  املدير  ، وعامر علي  املنافذ  ل�شوؤون  ل�شرطة دبي  العام  القائد 

املالحية، وباقي اأع�شاء اللجنة.

الطاير ولوتاه يبحثان العمل المشترك

واملوا�شالت،  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  عقد 

اجتماعا مع �شعادة ح�شني نا�شر لوتاه املدير العام لبلدية دبي، مت خالله مناق�شة مو�شوع حركة 

املياه يف خور دبي بعد اإن�شاء قناة دبي املائية، وم�شروع كورني�س جمريا، واإن�شاء وتو�شعة حمطات 

النقل البحري. وتوجه �شعادة مطر الطاير يف م�شتهل الجتماع، بال�شكر لبلدية دبي، وعلى راأ�شها 

واملوا�شالت، يف  الطرق  مع هيئة  الكبريين،  والتن�شيق  التعاون  لوتاه، على  نا�شر  �شعادة ح�شني 

خمتلف املوا�شيع التي تت�شل بعمل اجلانبني، موؤكدًا اأن هذا التن�شيق اأ�شهم يف تب�شيط الكثري من 

الإجراءات، بهدف اإجناز معامالت املراجعني، بكل ي�شر و�شهولة.

من جانبه اأ�شاد �شعادة ح�شني لوتاه، بالتن�شيق والتوا�شل امل�شتمر بني بلدية دبي وهيئة الطرق 

واملوا�شالت، الذي �شاهم يف تعزيز تبادل املعرفة واخلربات والتجارب بني اجلانبني، موؤكدا 

باعتباره  دبي،  حكومة  ودوائ��ر  هيئات  خمتلف  يف  العمل  منهاج  هو  والتوا�شل  التن�شيق  اأن 

ال�شبيل الوحيد لتقدمي اأف�شل اخلدمات للمتعاملني.

بحث المسارات المخصصة للحافالت مع شرطة دبي

واملوا�شالت،  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  عقد 

ل�شرطة دبي، مت  العام  القائد  املزينة  اللواء اخلبري خمي�س مطر  �شعادة  تن�شيقيًا مع  اجتماعا 

ال�شفوح،  �شارع  على  املرورية  والتحويالت  املرورية،  احل��وادث  اإدارة  مو�شوع  مناق�شة  خالله 

وم�شروع امل�شارات املخ�ش�شة للحافالت ومركبات الأجرة، وم�شروع ال�شيارات امل�شرتكة. واأ�شاد 

الطاير يف م�شتهل الجتماع بالدعم والتعاون الكبريين، الذي تلم�شه هيئة الطرق واملوا�شالت 

من القيادة العامة ل�شرطة دبي، وتفعيل التن�شيق فيما يخ�س اإدارة احلركة املرورية وال�شبطية 

املرورية.

بحث إدارة التداخل في التقاطعات مع شرطة دبي

يف  للرتام  ال�شري  اأولوية  تكون  اأن   � اتفقا   � القطارات،  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  يو�شف  اهلل 

املواقع التي تتداخل مع حركته يف احلالت العادية، على اأن تكون الأولوية ملركبات ال�شرطة 

والإ�شعاف والدفاع املدين يف حالت الطوارئ، كما مت التفاق على ت�شديد ال�شبطية املرورية 

اأفراد ال�شرطة الذين ينت�شرون على التقاطعات  والتعامل بحزم مع املخالفني، بزيادة عدد 

التي تتداخل فيها حركة الرتام مع احلركة املرورية للمركبات وحركة امل�شاة، وتوفري املزيد 

من اللوحات الإر�شادية والتحذيرية الدالة على الرتام وحركة املركبات واأماكن عبور امل�شاة 

وغريها.
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)طرق دبي( و)تنمية المجتمع( تبحثان 
تعزيز التعاون 

ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

ال�شن  كبار  من  وف��د  يرافقه  بدبي،  املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام  مدير  الكمدة  خالد  �شعادة 

الإماراتيني ومت خالل الزيارة ت�شليط ال�شوء على مبادرة )ذخر( التي توفر خدمات خمتارة 

ومميزة لكبار ال�شن من الإماراتيني، وت�شارك فيها اأكرث من 35 جهة حكومية و�شبه حكومية 

وخا�شة.

وتويل هيئة الطرق واملوا�شالت فئة ذوي الإعاقة وكبار ال�شن اهتمامًا كبريًا، حيث �شممت 

الأجرة  ومركبات  البحري  النقل  وو�شائل  واحلافالت  املرتو  من  النقل اجلماعي  و�شائل  كل 

ان�شم بنك اأبوظبي التجاري اإىل م�شروع حقوق ت�شمية حمطات مرتو دبي، وذلك بح�شوله 

على حق ت�شمية حمطة الكرامة التي تقع على اخلط الأحمر للمرتو، وبذلك بات جزءًا 

اأر�س الواقع من خالل  اأ�شا�شيا من عملية التطوير التي ت�شعى الهيئة اإىل تنفيذها على 

بحث االرتقاء بخدمة نقل الركاب مع 
الشركات المشغلة لأجرة
اأطلق �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

اإىل  اإ�شافة  العمالء،  اليومي وخدمة  الأداء  اأجرة يف دبي يف  جائزة لأف�شل �شركة مركبات 

جوائز لأف�شل ع�شرة �شائقي �شيارات اأجرة، على اأن يكون تكرمي الفائزين يف هذه اجلائزة 

يف الأول من نوفمرب من كل عام، وهو املوعد الذي ي�شادف يوم املوا�شالت العامة والذكرى 

ال�شنوية لتاأ�شي�س الهيئة.

جاء ذلك خالل لقاء �شعادته بروؤ�شاء وممثلي �شركات المتياز ملركبات الأجرة يف دبي وهي 

كار�س تاك�شي، والتاك�شي الوطنية، ومرتو تاك�شي، وتاك�شي العربية، اإىل جانب موؤ�ش�شة تاك�شي 

دبي، بح�شور اأحمد ها�شم بهروزيان رئي�س جلنة تطوير اخلدمات يف الهيئة واملدير التنفيذي 

املوا�شالت  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  حممد  يو�شف  والدكتور  الرتخي�س،  ملوؤ�ش�شة 

العامة، واأحمد ال�شويدي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة تاك�شي دبي وعدد من مديري الإدارات.

للمعاقني  املجانية  اخلدمات  من  وا�شعة  حزمة  الهيئة  تقدم  كما  املعاقني،  احتياجات  لتلبي 

وكبار ال�شن، باإعفاء املعاقني من دفع تعرفة ا�شتخدام املوا�شالت العامة عرب منحهم بطاقات 

دبي احلافالت  ت�شمل مرتو  التي  املوا�شالت  و�شائل  ا�شتخدام كل  لهم  تتيح  )نول( جمانية 

اإ�شافة  املركبات،  ت�شجيل  ور�شوم  )�شالك(  تعرفة  من  اعفاوؤهم  وكذلك  املائي،  والبا�س 

اإىل اإعفاء املعاقني من دفع تعرفة املواقف اخلا�شعة للر�شوم مع تخ�شي�س مواقف جمانية 

للمعاقني يف خمتلف املواقع احليوية، اأما بالن�شبة لكبار ال�شن فيتم اإعفاوؤهم من دفع تعرفة 

)نول(. بطاقات  على  املواقف اخلا�شعة للر�شوم، ومنحهم خ�شم بقيمة 50% 

 

بحث تطبيق 
نظام إزالة عيوب 
المركبات الثقيلة 

مع شرطة دبي 

عقد �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

دبي،  ل�شرطة  العام  القائد  املزينة  اللواء اخلبري خمي�س مطر  �شعادة  تن�شيقيًا مع  اجتماعا 

مت خالله مناق�شة تطبيق نظام اإزالة عيوب املركبات الثقيلة، الذي يهدف اإىل رفع م�شتوى 

للحد من  ذكية  وتقنيات  مراقبة  اأنظمة  تطبيق  الطرقات من خالل  على  املرورية  ال�شالمة 

 20% التي ت�شبب  الثقيلة  الثقيلة، واحلد من حوادث املركبات  الفنية للمركبات  الأعطال 

اآلية  طريق  ع��ن  وامل�شغلني  املركبات  خماطر  وت�شنيف  دب��ي،  يف  احل���وادث  اإج��م��ايل  م��ن 

ت�شتخدم يف ح�شاب احتمالية عدم التزام مركبة اأو م�شغل باملعايري التي و�شعتها هيئة الطرق 

واملوا�شالت.

) داماك( تنضم لمشروع حقوق تسمية محطات مترو دبي  
وقعت هيئة الطرق واملوا�شالت اتفاقية مع �شركة "داماك العقارية" يتم مبوجبها ان�شمام 

حمطة  ت�شمية  حق  على  وح�شولها  دبي،  مرتو  حمطات  ت�شمية  حقوق  م�شروع  اإىل  ال�شركة 

)مر�شى دبي( التي تقع على اخلط الأحمر للمرتو، وبذلك تكون قد باتت جزءًا اأ�شا�شيا من 

عملية التطوير التي ت�شعى الهيئة اإىل تنفيذها على اأر�س الواقع من خالل م�شروع املرتو الذي 

التكامل  من  متقدم  م�شتوى  اإىل  ال�شركاء  بني  التعاون  مفهوم  كبري يف حتويل  ب�شكل  �شاهم 

وال�شراكة ال�شاملة يف جمالت العالمات التجارية. 

انضمام )أبوظبي التجاري( لمشروع 
حقوق تسمية محطات مترو دبي

م�شروع املرتو الذي �شاهم ب�شكل كبري يف حتويل مفهوم التعاون بني ال�شركاء من خالل 

اخلروج بالرعاية التقليدية والعالمات التجارية اإىل م�شتوى متقدم من التكامل وال�شراكة 

ال�شاملة يف جمالت العالمات التجارية. 
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خالل مشاركته في جلسة قمة قادة القطارات في برلين
الطاير: 35 مشروعًا ضخمًا في الخطة المستقبلية 

لمشاريع هيئة الطرق والمواصالت 

�شاركت هيئة الطرق واملوا�شالت يف فعاليات موؤمتر ومعر�س التجارة العاملي لتكنولوجيا 

2014(، يف العا�شمة الأملانية برلني بجناح كبري �شلط  املوا�شالت والنقل )انو تران�س 

املوا�شالت  لنمو قطاع  ور�شم �شورة  دبي،  اإمارة  النقل اجلماعي يف  اأنظمة  ال�شوء على 

العامة يف الإمارة، كما عر�شت الهيئة - يف جناحها باحلدث الذي �شهد م�شاركة 2700 

موؤ�ش�شة و�شركة من 51 دولة - التطبيقات الذكية خلدماتها املختلفة التي تتيح للمتعاملني 

احل�شول على 53 خدمة عرب اأجهزة الهواتف الذكية.

الطرق  لهيئة  التنفيذي  وامل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  وت��راأ���س 

واملوا�شالت، وفد الهيئة امل�شارك يف حفل افتتاح املعر�س املوؤمتر الذي اأقيم حتت رعاية 

�شعادة  بح�شور  الأمل��اين،  التقنية  والأنظمة  املوا�شالت  وزير  دوبراينت  الك�شندر  معايل 

النقل  وم�شوؤويل  اأملانيا،  جمهورية  ل��دى  الم���ارات  دول��ة  �شفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة 

واملوا�شالت يف الدول الأوروبية.

قادة  قمة  ملوؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  م�شاركته  خ��الل  الطاير  مطر  �شعادة  واأك��د 

القطارات، التي انطلقت مب�شاركة ثمانية �شخ�شيات عاملية من روؤ�شاء الهيئات وال�شركات 

اأن  العامل،  القطارات يف  ال�شركات امل�شنعة لأنظمة  وروؤ�شاء  القطارات،  امل�شغلة لأنظمة 

حكومة دبي بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

لتطوير  درهم  مليار   73 قرابة  انفقت  اهلل(،  )رع��اه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

البنية التحتية للنقل يف دبي منذ عام 2005، وذلك انطالقًا من حر�س القيادة الر�شيدة 

على حتقيق ال�شعادة للنا�س.

وك�شف الطاير عن وجود اأكرث من 35 م�شروعًا �شخمًا يف اخلطة امل�شتقبلية مل�شاريع هيئة 

الهيئة  تركز  والنقل،  الطرق  لنظام  امل�شتمر  التطوير  اإىل  واإ�شافة  واملوا�شالت،  الطرق 

الإلكرتونية  اخلدمات  تقدمي  يف  والتو�شع  العامة،  املوا�شالت  نظام  كفاءة  حت�شني  على 

وتطبيقات الهواتف الذكية، و�شتقوم الهيئة بت�شميم وتنفيذ م�شاريع املوا�شالت الالزمة 

وتطوير  دبي  ملرتو  الأحمر  اخلط  متديد  بينها  ومن   ،2020 اإك�شبو  معر�س  ل�شت�شافة 

الطرق والتقاطعات املحيطة واملوؤدية اإىل موقع اإك�شبو، وكذلك �شراء 39 قطارا اإ�شافيا 

الهيئة  تخطط  كما  للركاب،  املقدمة  اخلدمة  حت�شني  بغر�س  وذلك   ،2020 عام  حتى 

اأي�شا لتو�شيع �شبكة احلافالت من خالل تغطية 16 منطقة جديدة، وحت�شني اخلدمات 

يف 19 منطقة بحلول عام 2020.

التجربة االلمانية في 
فحص السائقين بين 

يدي إدارة ترخيص 
السائقين

 tuv  « جمموعة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  من  وفد  زار 

الأملانية، وذلك لالطالع على  ميونخ  مدينة  يف   ،”sud

ال�شائقني،  فح�س  جم��ال  يف  املتّبعة  املمار�شات  اأف�شل 

مبوؤ�ش�شة  يتعلق  فيما  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

الرتخي�س، وذلك لالرتقاء بالعمل والو�شول به اىل اأعلى 

درجات اجلودة.    

ترخيص الهيئة ومرور 
الشرطة يبحثان تعزيز 

التعاون
الرتخي�س  مبوؤ�ش�شة  ممثلة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  بحثت 

وذلك  دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  التعاون  �شبل  تعزيز 

املدير  بهروزيان،  ها�شم  اأحمد  �شم  ال��ذي  الجتماع  خ��الل 

والعقيد  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

�شيف مهري املزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة يف 

�شرطة دبي، يف الإدارة العامة للمرور ب�شرطة دبي.

المشاركة في مؤتمر إكسبو 
العالمي للمدن الذكية في أسبانيا

�شارك وفد تقني من هيئة الطرق واملوا�شالت يف موؤمتر اإك�شبو العاملي للمدن الذكية، الذي 

بر�شلونة  مبدينة  املا�شي  نوفمرب  من   20  –  18 من  الفرتة  يف  اأي��ام  ثالثة  مدى  على  اأقيم 

ال�شبانية مب�شاركة وا�شعة من الهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شركات املتخ�ش�شة من خمتلف دول 

الذكية  دبي  مدينة  م�شروع  دعم  جلنة  رئي�س  امل��دين،  عبداهلل  من  كال  الوفد  و�شم  العامل، 

املدير التنفيذي لقطاع خدمات الفني املوؤ�ش�شي، وماهر فريد �شرية، مدير ق�شم ال�شرتاتيجية 

والتمّيز يف اإدارة تقنية املعلومات يف الهيئة. 
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مذكرة تفاهم مع 
)دبي الثقافية( 

لتحويل ست 
محطات مترو 
لمتاحف فنية

تعاون إبداعي 
مع مؤسسة 

محمد بن 
راشد لإلسكان

وأخرى مع الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية 

مذكرة تفاهم مع األرشيف الوطني بهدف إنشاء 
متحف االتحاد وإثرائه واستدامته

الأوىل  والفنون،  للثقافة  دبي  هيئة  مع  تفاهم  مذكرتي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

لتحويل �شت من حمطات مرتو دبي اإىل متاحف فنية لعر�س الأعمال والإبداعات الفنية 

والثقافية، وتقدر التكلفة الإجمالية للم�شروع بنحو 184 مليون درهم، فيما ن�شت مذكرة 

التفاهم الثانية على جتميل ج�شور واأنفاق الطرق يف اإمارة دبي لإ�شافة مل�شات فنية على 

�شوارع الإمارة.

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذًا  املذكرة  هذه  وتاأتي 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، لتحويل حمطات مرتو 

دبي، التي ميّر عربها اأكرث من 137 مليون زائر �شنويًا، اإىل متاحف فنية لعر�س الأعمال 

والإبداعات الفنية والثقافية، يف مبادرة فريدة من نوعها تهدف لإيجاد متاحف ومعار�س 

فنية وثقافية دائمة تكون جزءا رئي�شا من اأ�شلوب احلياة وجتربة التنقل يف دبي، ولنقل 

التحف والإبداعات الفنية والثقافية واجلمالية والتاريخية يف املجالت كافة لت�شل للنا�س 

بدل اأن ي�شلوا اإليها، ولي�شتمتعوا بها كجزء من تفا�شيل حياتهم اليومية ولتتحول حمطات 

املرتو ملحطات ثقافية وفنية وتاريخية. 

ال�شحة  وزير  العوي�س  الرحمن  عبد  معايل  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  عن  املذكرة  وقع 

الطرق  هيئة  وع��ن  للثقافة(،  )دب��ي  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

واملوا�شالت �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة، بح�شور 

�شعادة �شعيد النابودة مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة، وعبد اهلل يو�شف اآل 

علي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة القطارات، وعدد من مديري الإدارات من الهيئتني.

ب�شاأن  للموا�شالت،  الوطنية  الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

لإن�شاء  للقطارات،  الحت��اد  ب�شركة  اخلا�شة  ال�شالمة  ت�شاريح  اإ�شدار  اآليات  تنظيم 

وت�شغيل املرحلة الأوىل من قطار الحتاد من منطقة �شاه وحب�شان اإىل الروي�س.

الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  عن  التفاقية  وقع 

واملدير التنفيذي للهيئة، وعن الهيئة الوطنية للموا�شالت �شعادة املهند�س اإبراهيم عبد 

اهلل الوهابي املدير العام.

ومبوجب مذكرة التفاهم ي�شع اجلانبان املتطلبات واخلطة ب�شاأن منح ت�شريح ال�شالمة 

التي  الحتادية  احلديدية  ال�شكك  �شبكة  على  القطار  لت�شغيل  للقطارات  الحتاد  ل�شركة 

و�شركة  للقطارات  الحتاد  �شركة  املقدمة من  الوثائق  تقييم  مع  الدولة،  ت�شغيلها يف  يتم 

)الحتاد للقطارات دي بي( التي تتويل ت�شغيل و�شيانة ال�شكك احلديدية، ومن ثم منح 

من  للتاأكد  ال�شالمة  ت�شريح  منح  بعد  ما  مرحلة  باأن�شطة  والقيام  ال�شالمة،  ت�شريح 

القيام بالتزامات ال�شالمة ومراقبة اأداء ال�شالمة واإجراء تدقيق تنظيم ال�شالمة ال�شنوي 

والتحقيق يف احلوادث عند ال�شرورة، و�شينجز فريق عمل م�شرتك ي�شم خرباء من الهيئة 

الوطنية للموا�شالت وهيئة الطرق واملوا�شالت ودائرة النقل يف اأبوظبي، تلك الأعمال ملنح 

ت�شريح ال�شالمة.

مبقر  تفاهم  مذكرة  لالإ�شكان  را�شد  بن  حممد  وموؤ�ش�شة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي يف اأبراج الإمارات �شعيا لتعزيز التعاون وتبادل 

خربات التميز والإبداع وذلك �شمن مبادرة �شركاء من اأجل التطوير وهي اإحدى مبادرات 

برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز. وقع املذكرة عن هيئة الطرق واملوا�شالت �شعادة مطر 

الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي للهيئة، وعن موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالإ�شكان 

العام  الأمني  ال�شيباين  عبداهلل  بح�شور  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي  املدير  قرقا�س  �شامي  �شعادة 

اأحمد الن�شريات  للمجل�س التنفيذي رئي�س برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز، والدكتور 

املن�شق العام للربنامج.

وتطوير  املختلفة،  احلكومية  اجلهات  بني  وال�شراكة  التعاون  تفعيل  اإىل  املبادرة  وتهدف 

اجلهات،  باقي  اإىل  املتميزة  احلكومية  اجلهات  ومعرفة  خربات  نقل  خالل  من  اأدائها 

مما  املوؤ�ش�شي  التميز  ممار�شات  وماأ�ش�شة  موظفيها  وتاأهيل  تطوير  على  وم�شاعدتها 

ي�شاهم يف حتقيق غايات التميز احلكومي يف خطة دبي ال�شرتاتيجية وتعزيز مكانة اإمارة 

دبي حمليًا وعامليًا يف جمال التميز احلكومي.

الوطنية  الهوية  لتعزيز  الوطني  الأر�شيف  مع  تفاهم  مذكرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

الطرفني  بني  بالتن�شيق  وذلك  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  التاريخية  الإجن��ازات  واإب��راز 

لتبادل اخلربات وال�شت�شارات يف جمال اإدارة الوثائق والأر�شيف، وتنظيم املعار�س ذات ال�شلة 

بتاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة. وقع املذكرة �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة 

العام  املدير  الري�س  اهلل  عبد  الدكتور  و�شعادة  واملوا�شالت،  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير 

لالأر�شيف الوطني.

وتاأتي هذه املذكرة انطالقًا من حر�س الطرفني على حتقيق امل�شلحة العامة، والتعاون 

التاريخية،  الأر�شيفية  املواد  وا�شتدامة مقتنياته من  وا�شتدامته،  لإجناز متحف الحتاد 

وت�شويق ن�شاطاته، واإعداد الن�شرات والكتيبات والأدلة الإر�شادية اخلا�شة به، والبحث يف 

اإطار املعلومات التاريخية، والتوا�شل مع اجلهات اخلارجية واجلهات احلكومية املحلية 

والعاملية بخ�شو�س املواد الأر�شيفية املراد عر�شها.
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تتعلقان بترام دبي وتعزيز التعاون القانوني 
توقيع مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة بدبي 

للنقل  مرتوبوليتان  �شيوؤول  موؤ�ش�شة  مع  تفاهم  مذكرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

ال�شريع، لدعم وتعزيز عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية، وتبادل اخلربات يف قطاع ال�شكك 

واملوا�شالت  الطرق  هيئة  عن  املذكرة  وقع  التذاكر.  ونظام  الأج��رة  و�شيا�شة  احلديدة، 

�شيوؤول  موؤ�ش�شة  للهيئة، وعن  التنفيذي  واملدير  الإدارة  رئي�س جمل�س  الطاير  �شعادة مطر 

مرتوبوليتان دوجن هيو كيم نائب رئي�س املوؤ�ش�شة، بح�شور �شيونغدو اآن قن�شل عام جمهورية 

كورية اجلنوبية، وعدد من املديرين التنفيذيني ومديري الإدارات يف الهيئة.

مذكرة تفاهم مع سيؤول متروبوليتان للنقل 
السريع لتعزيز الشراكة

وقعت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة لإمارة دبي، الأوىل 

تتعلق بال�شراكة بني اجلانبني يف جمال تعزيز التعاون القانوين واملوؤ�ش�شي، والثانية ب�شاأن 

م�شتوى اخلدمات املقدمة للجمهور يف ت�شغيل ترام دبي.

وقع املذكرة الأوىل عن هيئة الطرق واملوا�شالت �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة 

امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان  العامة �شعادة  النيابة  للهيئة، وعن  التنفيذي  واملدير 

النائب العام لإمارة دبي، ووقع املذكرة الثانية عن موؤ�ش�شة القطارات عبد اهلل يو�شف اآل 

علي املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة، وعن نيابة ال�شري واملرور �شالح حممد بو فرو�شة الفال�شي 

رئي�س نيابة ال�شري واملرور، بح�شور امل�شت�شار خليفة را�شد بن دميا�س املحامي العام الأول، 

اإىل  املوؤ�ش�شية،  واحلوكمة  لال�شرتاتيجية  التنفيذي  املدير  يون�س  اإبراهيم  املح�شن  وعبد 

جانب عدد من امل�شوؤولني من اجلانبني.

تعاون مع بلدية 
دبي لضمان 

تشغيل وصيانة 
وتطوير ترام دبي

مذكرة تفاهم 
مع هيئة النقل 

في نيوساوث ويلز 
األسترالية

النقل  هيئة  مع  تفاهم  مذكرة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

ال�شراكة  عالقات  وتعزيز  لدعم  الأ�شرتالية،  ويلز  نيو�شاوث  يف 

احل��دي��دة  ال�شكك  ق��ط��اع  يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  ال�شرتاتيجية، 

واملوا�شالت العامة والنقل البحري والطرق واملرور.

الطاير  مطر  �شعادة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  عن  املذكرة  وقع 

النقل  هيئة  وعن  للهيئة،  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

ووزير  املجتمع  �شوؤون  وزي��ر  اجاكا  جون  هون  معايل  الأ�شرتالية 

خدمات ذوي الإعاقة، بح�شور �شعادة بابلو كاجن �شفري جمهورية 

املديرين  من  وعدد  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  ا�شرتاليا يف 

التنفيذيني ومديري الإدارات يف الهيئة.

جمال  يف  دبي  بلدية  مع  تعاون  اتفاقية  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

اأرقى  تقدمي  بهدف  وذل��ك  دب��ي،  ت��رام  وتطوير  و�شيانة  ت�شغيل  �شمان 

اخلدمات للجمهور من م�شتخدمي و�شائل النقل اجلماعي يف اإمارة دبي 

خا�شة م�شتخدمي الرتام.      

نقل السياح لـ "قلب أوربا" 
في جزر العالم

مع  تفاهم  مذكرة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  يف  ممثلة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقعت 

توفر  بدبي،  العامل  ج��زر  يف  اأوروب���ا«  »قلب  ج��زر  م�شروع  مطور  كاليندين�شت،  جمموعة 

مبوجبها الهيئة خدمات النقل البحري للزوار وال�شياح القا�شدين جزر »قلب اأوروبا« فور 

اكتمال امل�شروع.
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مذكرة تفاهم مع 
شرطة دبي لتقديم 

خدمات األمن في 
ترام دبي

)مترو دبي( ُيوقع عقدًا مع )نداء( لصيانة شبكة 
االتصاالت الالسلكية للخطين األحمر واألخضر

اتفاقيتان لتقديم خدمات الدفاع 
المدني واإلسعاف لترام دبي

وقعت موؤ�ش�شة القطارات بهيئة الطرق واملوا�شالت واإدارة اأمن املوا�شالت 

تفاهم  مذكرة  للهيئة  الرئي�س  املبنى  يف  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف 

ومديري  م�شوؤولني  بح�شور  دبي  ت��رام  يف  الأم��ن  خدمات  بتقدمي  تتعلق 

اإدارات واأق�شام من اجلانبني.  

وقعت �شركة �شريكو امل�شغلة ملرتو دبي مع موؤ�ش�شة الت�شالت املتخ�ش�شة )نداء(، عقدًا ملدة �شنة قابال للتجديد، يتم من خالله تقدمي املوؤ�ش�شة اخلدمات والتطبيقات الفنية 

املعنية باأمور �شيانة �شبكة الت�شالت الال�شلكية اخلا�شة مبرتو دبي بخطيه الأحمر والأخ�شر.

للدفاع  العامة  الإدارة  مع  خدمية  تعاون  اتفاقيتي  واملوا�شالت  الطرق  هيئة  وقّعت 

ترام دبي، من  ب�شاأن تطوير منطقة  الإ�شعاف، ذلك  وموؤ�ش�شة دبي خلدمات  املدين، 

مع  والتعامل  الالزمة  الإ�شعافات  تقدمي  جم��ايل  يف  متنوعة  خدمات  تقدمي  خ��الل 

احلرائق واحلوادث املرتبطة يف املناطق املحيطة بالرتام ب�شكل عام، وباأماكن خمتلفة 

يف اإمارة دبي.  

وأخرى مع )إعمار( لتشغيل وسائل النقل 
البحري في مرسى دبي

على  تن�س  العقارية،  اإعمار  �شركة  مع  تفاهم  مذكرة  العامة  املوا�شالت  موؤ�ش�شة  وقعت 

ت�شغيل و�شائل النقل البحري يف منطقة مر�شى دبي مبرحلتها الأوىل، حيث تعد و�شائل 

تتمّيز  التي  دبي،  اإم��ارة  يف  اجلماعي  النقل  ل�شبكة  املهمة  املكونات  من  البحري  النقل 

من  والزائرون  ال�شائحون  يق�شدها  مرموقة  �شياحية  مدينة  بو�شفها  العاملية  باأهميتها 

ب�شورة  الإم��ارة  �شكان  قبل  الو�شائل من  ا�شتخدام هذه  اإىل  اإ�شافة  العامل  اأنحاء  جميع 

خا�شة و�شكان الدولة على وجه العموم.
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وزير النقل الجزائري 
يلتقي الطاير في الهيئة

التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل 

جمهورية  يف  النقل  وزير  غول  عمار  معايل  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة 

ال�شفري  ال�شعبية، بح�شور �شعادة حميد �شبرية  اجلزائر الدميقراطية 

اجلزائري يف دولة الإمارات العربية املتحدة، و�شعادة �شلطان بن �شليم 

رئي�س جمل�س اإدارة موانئ دبي العاملية.

نائب رئيس البرازيل 
يزور )مترو دبي( 

وبرج خليفة
الربازيل  جمهورية  رئي�س  نائب  تيمرب  مايكل  معايل  زار 

وب��رج خليفة وع���ددا م��ن املرافق  الحت��ادي��ة، م��رتو دب��ي، 

املهمة يف دبي، بهدف الطالع على اأف�شل التقنيات املطبقة 

بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  اإطار  يف  فيه،  املتبعة  والآليات 

الدولتني، وتبادل اخلربات الالزمة نحو حت�شني اخلدمات، 

املدير  اآل علي  يو�شف  ورافق معاليه خالل جولته عبد اهلل 

امل�شوؤولني  من  وعدد  بالإنابة،  القطارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

من الهيئة ومن خارجها.

وزيرة التجارة 
الفرنسية 

تطلع على 
مشاريع الهيئة

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  عمق  واملوا�شالت  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير،  مطر  �شعادة  اأّكد 

وجمهورية الهند يف خمتلف املجالت القت�شادية والتجارية واملالية واخلدمية وغريها من املجالت احليوية الأخرى، وذلك خالل ا�شتقباله يف مكتبه يف املبنى 

الرئي�س لهيئة الطرق واملوا�شالت وفدا هنديا برئا�شة �شورابا باتيل، الوزير املكلف اإدارة �شوؤون الطاقة والبرتوكيمياويات واملناجم واملعادن يف احلكومة املحلية 

لولية كوجارات، الذي قال: اإن دبي حتقق اإجنازات غري م�شبوقة.   

ممثلة فرنسا في اإلمارات 
تطلع على المشاريع 

الجديدة في دبي
واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل 

التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، معايل اآن ماري اإيدراك 

ممثلة فرن�شا اخلا�شة ل�شوؤون املبادلت القت�شادية مع دولة 

اآفاق  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل اخل���ربات ب��ني هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت، 

قطاعات  يف  العاملة  الفرن�شية  وال�����ش��رك��ات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

م�شاريع  ا�شتطالع  مت  كما  والطرق،  واملوا�شالت  القطارات 

الطرق والنقل اجلماعي التي تعتزم الهيئة تنفيذها يف املرحلة 

القادمة.

القنصل التركي: 
دبي محط أنظار 

المستثمرين
واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل 

ت�شومولو  اإليف  �شعادة  واملوا�شالت،  الطرق  لهيئة  التنفيذي 

اأولغان القن�شل العام الرتكي بدبي، الذي اأكد اأن دبي حمط 

اأنظار امل�شتثمرين. 

هيئة  ب��ني  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التعاون  تعزيز  اللقاء  وبحث 

اإىل  تركيا،  جمهورية  يف  ونظريتها  وامل��وا���ش��الت،  الطرق 

العاملة يف  الرتكية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  التعاون مع  جانب 

�شناعة القطارات وتنفيذ م�شاريع الطرق، اإىل جانب تبادل 

الأحاديث الودية.

وزير هندي: 
دبي تحقق 
إنجازات غير 

مسبوقة

ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، معايل نيكول بريك وزيرة التجارة اخلارجية الفرن�شية، والوفد املرافق لها الذي �شم 

قرابة 40 ممثاًل لكربى ال�شركات الفرن�شية العاملة يف قطاعي النقل والطرق، ومت خالل اللقاء ا�شتعرا�س اآفاق التعاون وتبادل اخلربات بني هيئة الطرق واملوا�شالت، واملوؤ�ش�شات 

وال�شركات الفرن�شية العاملة يف قطاعات القطارات واملوا�شالت والطرق، كما مت ا�شتطالع م�شاريع الطرق والنقل اجلماعي التي تعتزم الهيئة تنفيذها يف املرحلة القادمة.
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القنصل الفلسطيني 
يشيد بالنهضة 

الشاملة لإلمارات
الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل  

واملوا�شالت  يف مكتبة  الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير 

دول��ة  ع��ام  قن�شل  م�شاحلة  ع�شام  ال�شفري  �شعادة 

التي  الأخوية  بالعالقات  اأ�شاد  الذي  دبي،  فل�شطني يف 

فل�شطني  ودول��ة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تربط 

ال�شقيقة يف ظل القيادة احلكيمة يف البلدين ال�شقيقني، 

التي  ال�شاملة  احل�شارية  والنه�شة  املتنامي  وبالتطور 

التي  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  الإم����ارات  دول��ة  ت�شهدها 

الأعمال  ورجال  امل�شتثمرين  اأنظار  حمط  منها  جعلت 

وال�شياح من خمتلف دول العامل.

رئيس منظمة 
الوقاية من حوادث 

الطرق يشيد 
بخفض وفيات 

الحوادث 

بحث مجاالت التعاون 
مع القنصل الياباني 

الجديد في دبي 
واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل 

التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، مبكتبة �شعادة هي�شا�شي 

خالل  ومت  دب��ي،  يف  ال��ي��اب��اين  ال��ع��ام  القن�شل  ميت�شيجامي 

اللقاء بحث تعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني هيئة الطرق 

مع  التعاون  جانب  اإىل  اليابان،  يف  ونظريتها  وامل��وا���ش��الت 

القطارات  �شناعة  العاملة يف  اليابانية  وال�شركات  املوؤ�ش�شات 

وتنفيذ م�شاريع الطرق. القنصل الكويتي: 
دبي محط أنظار 

رجال األعمال
ا�شتقبل  �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة 

يف  واملوا�شالت   الطرق  لهيئة  التنفيذي  واملدير 

مكتبه مبقر الهيئة، �شعادة ذياب فرحان الر�شيدي 

ال�شقيقة  الكويت  لدولة  اجلديد  العام  القن�شل 

اأنظار  حمط  اأ�شبحت  دبي  اأن  اأك��د  ال��ذي  بدبي، 

امل�شتثمرين ورجال الأعمال.

الطاير يشيد بالتجربة السنغافورية 
في مجال تطوير البنية التحتية

ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

مبكتبة �شعادة �شيونغ مينغ فونغ القن�شل العام جلمهورية �شنغافورة بدبي، م�شيدا بالتجربة 

ال�شنغافورية يف جمال تطوير البنية التحتية. 

خمتلف  مع  امل�شتمر  والتعاون  العالقات  لتعزيز  الهيئة  �شعى  اإط��ار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 

ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، يوب كو�س رئي�س املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق التي املوؤ�ش�شات حمليا واإقليميا وعامليا.

تعمل بالتعاون مع منظمات هيئة الأمم املتحدة مثل منظمة ال�شحة العاملية والحتاد العاملي للموا�شالت العامة ومنظمة ال�شالمة املرورية، باجلهود الكبرية 

التي بذلتها دولة الإمارات العربية املتحدة، يف رفع معدلت ال�شالمة املرورية على الطرقات، التي اأثمرت خف�شا كبريا يف عدد وفيات حوادث ال�شري.

وفد بريطاني يطلع على 
فرص االستثمارات في مشاريع 

الهيئة 
ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق 

ال��وزارة  وكيل  الربيطاين  الربملان  ع�شو  جودويل  روب��ورت  �شعادة  واملوا�شالت، 

الدائم ل�شوؤون النقل، بح�شور �شعادة اإدوارد هوبارت القن�شل العام الربيطاين 

بدبي والوفد املرافق الذي �شم ممثلي كربى ال�شركات العاملة يف قطاعي النقل 

التي  اجلماعي  والنقل  الطرق  م�شاريع  ا�شتطالع  اللقاء  خالل  وجرى  والطرق، 

تعتزم الهيئة تنفيذها يف املرحلة القادمة.
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استمرار تقديم 
الدعم لمركز راشد 

الطرق  هيئة  يف  املوؤ�ش�شية  واحلوكمة  ال�شرتاتيجية  قطاع  م��ن  وف��د  زار 

اإط��ار  يف  وذل��ك  الطفولة،  ورعاية  لعالج  را�شد  مركز  بدبي،  واملوا�شالت 

بينها وبني خمتلف  الرتابط  اأوا�شر  تعزيز  اإىل  الرامية  املجتمعية  مبادراتها 

اجلهات يف دبي خا�شة املتعلقة بفئة املعاقني وغريها من الق�شايا املجتمعية، 

�شعيا لتقدمي الدعم املادي واملعنوي لها يف �شبيل الرتقاء بنوعية اخلدمات 

التي ُتقدم لأطفال املركز. 

)الخدمات اإلدارية( 
تطلع على العمل المؤسسي لبلدية دبي

زار وفد من اإدارة اخلدمات الإدارية بالهيئة، بلدية دبي للتعرف اإىل الهيكل التنظيمي لإدارة املعرفة، ومهام �شعبة التوثيق وتوزيع املرا�شالت، وخدمات املتعاملني، ورقابة الدوام، 

ف�شال عن املهام املناطة ل�شعبة الإ�شكان والنقل الداخلي، واإدارة امل�شاحة بالدائرة.

وزير النقل اإليطالي يطلع 
على فرص االستثمارات في 

مشروعات الهيئة
ا�شتقبل �شعادة مطر الطاير رئي�س جمل�س الإدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملوا�شالت، 

التعاون  اآفاق  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى  الإيطايل،  النقل  وزير  لوبي  ماوريت�شيو  معايل 

العاملة يف  الإيطالية  وال�شركات  واملوؤ�ش�شات  واملوا�شالت،  الطرق  وتبادل اخلربات بني هيئة 

قطاعات القطارات واملوا�شالت والطرق، كما جرى ا�شتطالع م�شاريع الطرق والنقل اجلماعي 

التي تعتزم الهيئة تنفيذها يف املرحلة القادمة.

و�شعادة   الدولة،  لدى  اإيطاليا  �شفري جمهورية  �شتارا�س  �شعادة جورجيو  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

اإنريكو في�شنتي امل�شت�شار الدبلوما�شي  للوزير، وعدد من امل�شوؤولني من الهيئة.

وزير المواصالت الفيتنامي 
 يبحث مجاالت التعاون

لهيئة  التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �شعادة  ا�شتقبل 

الطرق واملوا�شالت، وفدًا فيتناميًا رفيع امل�شتوى برئا�شة معايل دين ل ثاجن 

وزير املوا�شالت يف جمهورية فيتنام و�شعادة يل مان هاجن مدير عام مطارات 

فيتنام، بح�شور عدد من املديرين التنفيذيني يف الهيئة.      
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وفد من هيئة الصحة يطلع 
على آلية عمل إدارة المواقف

وفد من شرطة دبي 
يطلع على أفضل ممارسات 

)األصول والممتلكات(

وفد من )مالية الشارقة( يطلع على أفضل 
ممارسات )الخدمات(

وفد من )ديوا( يطلع على منهجية 
المقارنة المعيارية

وفد )كهرباء دبي( يطلع على أفضل 
الممارسات )اإلدارية(

استعراض آليات العمل 
المتبّعة في خدمة العمالء 

مع )شرطة دبي(

الشركاء يتبادلون 
الخبرات مع إدارات الهيئة

تفعيل الشراكة مع )بلدية عجمان(

)الشؤون االجتماعية( تطلع على استراتيجية تطبيقات خدمة المتعاملين 

وفد من )صحة دبي( 
يشاهد أفضل ممارسات 

)التدقيق الداخلي(

) ديوا( في ضيافة مركز عمليات 
األزمات

)اإلقامة وشؤون األجانب( تطلع على أفضل 
الممارسات 
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وفد كوري يطلع على تشغيل 
القطارات وصيانتها

وفد سوداني حكومي يزور )إدارة التخطيط 
االستراتيجي(

وفد من ) مترو جدة( يزور مؤسسة القطارات وفد كويتي يطلع على أحدث األنظمة المتبعة 
في المواصالت العامة

وفد برازيلي يطلع على تجربة القطارات 

وفد ياباني يزور 
القطارات 

بحث سبل التعاون مع الجمعية 
األمريكية للجودة

)إياست( في زيارة الخدمات اإلدارية واألصول والممتلكات

مجموعة جميرا تطلع على إدارة المشاريع 
المؤسسية

وفد من )اإلتحاد 
للقطارات( يستعرض 

أفضل ممارسات حماية 
األصول

أدنوك تطلع على أفضل الممارسات في إدارة 
)األصول والممتلكات(

)التدقيق الداخلي( تستقبل وفدا من هيئة 
الطرق والمواصالت في الشارقة 

)إدارة الحافالت( ُتطلع وفدا طالبيا على آلية عمل 
مركز التحكم
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