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يــدل تطــور مفهــوم المدينــة الذكية في 
المنطقــة على حــرص الحكومات في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي المتزايد على 
تقديــم الخدمــات الذكيــة إلــى الســكان 
والشــركات، كمــا يــرى مروان بــن حيدر، 
المديــر التنفيذي للتخطيــط والتطوير في 
«حكومــة دبي الذكية»، إذ يرى أن أســبوع 
جيتكــس للتقنية يعتبر أفضل منصة لعرض 
الممارســات التــي تتبعها دبــي في مجال 
الخدمات الحكومية، وإظهار الدعم لمبادرة 
«مدينة دبــي الذكية»، والتحــّول بحكومة 

دبي إلى أكثر األنظمة كفاءًة في العالم».

فيمــا تتعــاون «اتصــاالت» مــع أســبوع 
جيتكــس للتقنيــة، مــن أجل تقديــم آلية 
غير مســبوقة لتســجيل زوار المعرض، في 
إطار إحــدى جوانب مبــادرة «على طريق 
التجربــة الذكية» التي تهــدف إلى االرتقاء 
بتجربــة زوار المعرض عبــر تطبيق أحدث 
ابتــكارات تقنية المعلومــات واالتصاالت، 
مثل الشــبكات الذكية والتوجيه والتسويق 

التفاعلي.

يســتضيف «أســبوع جيتكــس للتقنيــة 
2014» عــدداً من المؤتمرات والفعاليات 
البيانات الكبيرة  المعرفية، بينها مؤتمــر 
الــذي ينعقــد فــي 14 أكتوبــر، ويّطلع 
المشــاركون فيــه علــى الطريقــة التــي 
يمكــن للبيانــات الكبيرة فيهــا أن ُتقّدم 
العائد  رؤًى وأفــكاراً جديدة، وتحســين 
على االستثمار في سوق البيانات الكبيرة 
العالميــة، المهّيأة لتقفــز من 11,7 مليار 
درهــم «3,2 مليار دوالر» في 2013 إلى 
55 مليــار دوالر «15,1 مليار دوالر» في 

عام 2020.

مــن جهـــــة أخـــــرى، يعــود «مؤتمر 
الســحابية»  للحوســبة  ومعرض جيتكس 
فــي 14 أكتوبــر كأكبر حدث مــن نوعه 
في المنطقة، وذلك مع اســتعداد ســوق 
الحوسبة السحابية في دول الخليج للنمو 
بمقدار ســبعة أضــعــاف، وبمعدل نمو 
ســنوي مركب قــدره %32.8، ليصل إلى 
2,4 مليــار درهــم «668 مليــون دوالر» 

في 2020.
وسوف يمكن االرتقاء بالقدرات التنقلية 
للمــدن الذكيــة في المنطقــة، من خالل 
إحداث التأثير اإليجابي في الحياة اليومية 

للســكان في المنزل والعمل وفي المدن، 
وفقاً لنوار أتاسي، رئيس إدارة الحسابات 
الجديــدة لــدول الخليج وباكســتان في 

«إريكسون».

 

تنطلق اليوم فعاليات معرض أسبوع جيتكس 
للتقنية في دورتــه الرابعة واألربعين بمركز 
دبي التجــاري العالمي، حتــى الخميس، في 
أكبــر تظاهرة تقنية متخصصــة في المنطقة 
جمعت تحت ســقف واحد أكثــر من 3700 
شــركة و100 ألف زائر مــن 150 دولة مدة 
أســبوع واحد، وبمشــاركة حكوميــة محلية 
هــي األكبر فــي تاريخ المعــرض قاطبة، إذ 
تجاوز عدد الدوائر والمؤسســات الرســمية 
120 جهــة حكوميــة، ســتحول جيتكس إلى 
خلية حيــة تعــج باالبتــكارات والتطبيقات 
والحلــول والخدمــات الرقميــة التي تندرج 
ضمن توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى 
التحول بخدمــات الحكومة إلى ذكية بحلول 

مايو 2015. 
ويأتي انطــالق المعرض في ظل توقعات 
بــأن تقفــز قيمة ســوق تقنيــة المعلومات 
واالتصــاالت فــي المنطقــة مــن 55 مليار 
درهم فــي 2014 إلى 73.4 مليار درهم في 
عــام 2020، وذلــك بدعم من االســتثمارات 
اإلقليميــة الواســعة فــي التقنيــات الذكية، 
واإلنفــاق على مشــاريع البنيــة التحتية من 
القطاع الحكومي الــذي يعد أكبر القطاعات 
المتخصصة وأسرعها نمواً بحسب شركة «آي 
دي ســي» لألبحاث المتخصصة في البيانات 

الدولية.
وقد ســجلت الــدورة الحالية من معرض 
أســبوع جيتكس للتقنية رقماً قياســياً جديداً 
منذ انطالقة المعرض، إذ تشهد مشاركة أكثر 
مــن 3700 شــركة محلية وإقليميــة ودولية 
عارضــة، ومشــاركة 120 جهــة حكومية في 
واحدة من أقوى المشــاركات الحكومية في 
الحدث، مع بدء العد التنازلي لموعد استكمال 
االنتقال الكامل إلــى الحكومة الذكية، ولعل 
هذا ما يبرر نفاد جميع مساحات العرض في 
جيتكــس 2014 البالغة نحــو 100 ألف متر 
مربع بالكامل قبل أشــهر من انطالقته، وهو 
مــا يجعل معرض «جيتكــس» يحتل المرتبة 
األولــى شــرق أوســطياً، ويدخل المنافســة 
العالميــة كواحــد من أكبر خمســة معارض 
تقنيــة متخصصة في العالــم، وهو ما يرجح 

تجــاوز عدد الزائرين للــدورة الحالية حاجز 
100 ألــف زائر ينتمــون إلى 150 دولة على 

األقل.
ويعزو القائمون على تنظيم المعرض نمو 
عدد العارضين وعمليات التســجيل المسبق 
إلى عدة أســباب، يأتي في صدارتها انتعاش 

قطــاع التكنولوجيــا فــي المنطقــة، وقدرة 
اإلمــارات علــى تعزيــز مكانتهــا اإلقليمية 
والعالميــة في هذا القطاع، فضًال عن الجهود 
الكبيرة التــي بذلها المنظمــون بمركز دبي 
التجاري العالمي، للتعريف بأهمية المشاركة 
فــي المعــرض وزيارتــه مــن خــالل حملة 

التســويق العالمية المتكاملــة، وفقاً ألحمد 
الخاجــة، النائب األول للرئيــس، مركز دبي 

التجاري العالمي.
وتأتــي الدراســات واألبحــاث الســوقية 
الصادرة عن كبرى الشــركات الدولية مؤكدة 
لهــذا النمو الالفــت في أداء قطــاع التقنية 
فتوقعــات  وإقليميــاً،  محليــاً  واالتصــاالت 
شــركة األبحاث العالمية «غارتنر» تشير إلى 
نمو نســبة اإلنفــاق على تقنيــة المعلومات 
واالتصاالت في المنطقة بنسبة %8 هذا العام 

2014، مقارنة بـ%2.1 لنظيرتها العالمية.
ويرى المراقبون أن سبب اإلنفاق اإلقليمي 
المتزايد في هــذا القطاع ينبع من االهتمام 
المتزايــد بالمحاور األربعــة التي يركز عليها 
أسبوع جيتكس للتقنية، وهي االبتكار الذكي، 
الكبيرة،  والبيانــات  الســحابية،  والحوســبة 
والتقنيــات المتنقلــة التي مــن المتوقع أن 
يتسارع اإلنفاق اإلقليمي عليها في السنوات 

المقبلة.

وبهذا تســير مدينة دبي بخطًى ثابتة، لتنفيذ 
رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم دبــي، رعاه 

الله، بالتحول إلى مدينة ذكية تســّخر أحدث 
التقنيــات، مــن أجــل تأمين أفضــل ظروف 
الحيــاة، وأحــدث أشــكال التطور لســكانها 
وزوارهــا، وفقاً لهالل ســعيد المري، المدير 
العــام لدائرة الســياحة والتســويق التجاري 
بدبي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري 

العالمي.
وُتشــير التوقعات إلــى أن تنفيذ مبادرة 
«دبي المدينــة الذكية» من شــأنه أن ُيحّفز 
مبــادرات المــدن الذكية فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي األخرى. وفي هذا السياق، 
ســيعرض «أســبوع جيتكس للتقنية» فعالية 
متخصصة تتمثل بجولة ريادية للمدن الذكية، 
تضم خمســة وعشــرين مــن رواد التقنيات 
الذكية في المعرض، فضًال عن فعالية تقودها 
الحكومة، إلطالع المعنيين على المستجدات، 
واستعراض التقدم الذي جرى خالل سنة من 

عمر مبادرة «دبي المدينة الذكية».

ويســتمر أســبوع جيتكس للتقنية في إرساء 
خطــوات جديــدة لتطور تقنيــة المعلومات 
واالتصــاالت فــي المنطقــة، ولعــل إطالق 
مبادرة التجربة الذكية وتطويرها هذا العام، 
وفقاً لعبدالله هاشــم، نائــب الرئيس األول، 

قســم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
«اتصاالت»، يتيح التصاالت من خالل شراكتها 
مع مركــز دبي التجاري العالمي االســتفادة 
مــن أحدث التقنيات الفريدة، لضمان تقديم 
تجربة ذكية مبتكرة لــزوار المعرض، لتكون 
انعكاساً مباشراً للتطورات المتسارعة لتطبيق 

التقنيات الذكية في اإلمارات.

تطلــق هيئة الصحة بدبــي تطبيق «صحتي» 
الذكــي خالل مشــاركتها بمعــرض جيتكس 
أحدث خدماتها وتطبيقاتها الذكية المتماشية 
مع مبــادرة الحكومــة الذكية التــي أطلقها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولــة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعــاه الله، وتوجيهات 
ســمو الشــيخ حمــدان بن محمد بن راشــد 
آل مكتــوم ولــي عهد دبي رئيــس المجلس 

التنفيذي.
وقال المهندس عيســى الميــدور، المدير 
العــام لهيئة الصحــة، إن تطبيــق «صحتي» 
المتوافــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، 
يتضمــن العديــد مــن الخدمــات الصحيــة 
للمرضــى وذويهم التي يمكن الحصول عليها 
من خالل هواتفهم الذكية واألجهزة اللوحية 
الخاصــة بهم، كأجهــزة «آي فــون وآي باد 
و أندرويــد ووينــدوز فــون وبــالك بيري»، 
بحيث يتمكن المستخدمون من االطالع على 
تفاصيل المواعيد الطبية، مع إمكانية تغييرها 
أو إلغائهــا، والتعــرف إلى نتائــج الفحوص 
المخبرية واألدويــة التي تم صرفها وحاالت 
اإلدخال إلى المستشــفى، وتفاصيل البطاقة 
الصحية، والتســجيل كمتبرع بالدم، وتقديم 

طلب الحصول على باقات تعزيز الصحة.
وأشــار إلــى أن التطبيــق يوفــر كذلــك 
ألولياء األمور خدمة ربط أفراد األســرة في 
الملف الطبي نفســه، وإمكانية االطالع على 
تفاصيــل تطعيم أطفالهــم، والجدول الكامل 
للتطعيمات، بحيث يتم تزامن هذه التفاصيل 
مع تقويمهم لتلقــي التنبيهات حول مواعيد 
التطعيــم، إضافــة إلى إمكانيــة التعرف إلى 
مؤشــر كتلة الجسم، وتسجيل قراءات ضغط 
الــدم والجلوكــوز، واالطالع علــى النصائح 
واإلرشــادات الطبيــة واألخبــار والفعاليات 

المتعلقة بالهيئة ومرافقها الصحية.
وأوضحت أماني الجســمي، مديرة إدارة 
تقنية المعلومات، أن مشــاركة هيئة الصحة 
بدبــي فــي معــرض جيتكس 2014 ســتركز 
علــى تعريف الــزوار بأحــدث خدماتها في 
مجال التطبيقــات الذكيــة، وكيفية الوصول 
واالســتفادة من هذه الخدمات، الهادفة إلى 
إسعاد الناس وتبسيط إجراءات الحصول على 
الخدمة، مؤكدة أن المعرض سيشــّكل فرصة 
مثالية للجمهور مــن المتعاملين الحاليين أو 
المحتملين مع هيئــة الصحة بدبي، للتعرف 
إلى أحدث الخدمــات والتطبيقات والحلول 
الذكيــة والمبتكــرة التــي توفرهــا الهيئــة 

لعمالئها.

ُتســهم االســتثمارات الحكوميــة في تقنية 
المعلومــات واالتصاالت في صياغة التحّول 
الذي يشــهده االقتصاد القائم على االبتكار 
في المملكة العربية السعودية، عبر تحسين 
مســتويات التنميــة، وتعزيز نمــو األعمال 
التجاريــة وزيــادة اإلنتاجية، وفقــاً لخبراء 
يشــاركون في «أســبوع جيتكــس للتقنية» 

في دبي. 
تقنيــة  علــى  الكلــي  اإلنفــاق  وبــات 
المعلومــات في المملكة التــي ُتعتبر أكبر 
أســواق تقنيــة المعلومــات فــي الشــرق 
األوســط، مهّيًأ للنمو بنســبة 23 في المئة 
مــن 11.5 مليار دوالر في عــام 2014 إلى 
14.2 مليــار دوالر فــي 2017، وفقاً لتقرير 
المتخصصــة  األســواق  إنفــاق  «توقعــات 
على تقنيــة المعلومــات بالمملكة العربية 
الســعودية 2013 - 2017»، الصــادر عــن 

شركة «آي دي سي» لألبحاث.
وسيكون القطاع الحكومي، وفقاً للتقرير، 
أســرع القطاعات المتخصصة نمواً في هذه 
الفترة، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.9 
في المئة. ويجري توجيه االســتثمارات في 
المملكة اســتناداً إلى خطة التنمية التاسعة 
التــي تتوقــع تحقيق زيادة بنســبة 27 في 
المئــة في اإلنفــاق الحكومــي، ليرتفع من 

150 مليــار ريـال في عــام 2009 إلى 191 
مليار ريـال في 2014.

تقودهــا  التــي  االســتثمارات  وُتغــّذي 
المعلومــات واالتصاالت  الحكومــة بتقنية 
إلى  الخدمــات اإللكترونيــة،  فــي مجــال 

جانب االســتثمارات في البنية التحتية، نمو 
االقتصاد الســعودي القائم علــى المعرفة، 
وذلك في ضــوء احتالل المملكــة للمرتبة 
تقنيــة  اســتخدام  فــي  السادســة عالميــاً 
الحكوميــة، وفقاً  المعلومــات واالتصاالت 

لمؤشــر الجاهزيــة الشــبكية 2014 التابع 
للمنتدى االقتصادي العالمي.

وكانت أكثر من 500 جهة من المؤسسات 
والشــركات مــن القطاعين العــام والخاص 
بالمملكة قد شــاركت في دورة 2013 من 

«أســبوع جيتكس للتقنية»، في مشهد ُيبرز 
الطلــب المتزايــد على أفضل الممارســات 
بقطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت. 
ويتوقــع مركــز دبــي التجــاري العالمــي، 
العالمي  الحــدث  المنظمــة لهــذا  الجهــة 

الكبير، مشاركة مشهودة أخرى في الدورة 
المرتقبــة من «أســبوع جيتكــس للتقنية» 
خــالل أكتوبــر المقبــل. وســتكون كل من 
العلم  الســعودية وشركة  شركة االتصاالت 
ألمــن المعلومات وهيئــة تنمية الصادرات 
السعودية، من بين أبرز الجهات السعودية 

العارضة في «أسبوع جيتكس للتقنية».

وُيعتبر ســكان المملكة العربية الســعودية 
من بيــن أصغر الشــعوب المهتمة بالتقنية 
واإلعالم االجتماعي سّناً في العالم، إذ يقّل 
ســّن نصف السكان عن 25 سنة، كما أن 40 
فــي المئة من مســتخدمي «تويتر» العرب 
هم مــن المملكــة، وفقاً لتقريــر «اإلعالم 
االجتماعــي العربي» الســادس، الصادر عن 

كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية.
بالتقنية  السعودي  الشباب  ويضغط ولع 
على الشــركات كي تقّدم تشــكيلة أوســع 
مــن الخدمات عبــر مجموعــة متنوعة من 
المنصات. وُتعد ســوق الجوال الســعودية 
أكبر األســواق في الشــرق األوسط، إذ بلغ 
عدد مشــتركي الهاتف الجــوال 53 مليون 
مشترك في 2013، بحسب هيئة االتصاالت 
وتقنيــة المعلومــات الســعودية، في حين 
يبلغ معدل انتشــار الهاتــف الجوال 181.6 
في المئة، أي ما يقرب من اشــتراكين لكل 

نسمة.
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 النظــام يعّد حًال إلكترونياً متكامًال إلدارة 
«دورة  متتبعــاً  الحكوميــة  المراســالت 
حياة» المراســلة داخليــاً؛ إذ يرصد جميع 

المراســالت  أنــواع 
الصادرة  اإللكترونية 
والواردة، المســتلمة 
قبل  من  والمرســلة، 
الحكوميــة  الجهــات 

المشــاركة فيه، ويخزنها ويؤرشــفها. كما 
يخــزن المالحظات والمرفقــات المتعلقة 
بالرسائل؛ بما يخفف عن الجهة الحكومية 
تكاليف التخزين، ويوّحد شكل المراسالت 

الصــادرة عنها والواردة إليهــا. كما يدّعم 
النظام ميزات البحث البســيط والمتقدم، 
وبإمكانه حفظ استعالمات البحث.. عالوة 
 Excel على تصديرهــا لـ
أو PDF. كمــا أن للنظام 
تأثيــراً واضحــاً في أتمتة 
الداخليــة  اإلجــراءات 
للجهــة الحكوميــة، بمــا 

يوفر بيئة صديقة خالية من األوراق.

تعــرض حكومــة دبــي الذكيــة التحديث 
األخير لخدمــة هويتي اإللكترونية للدخول 
الحكومية في  الجهــات  الموحد لخدمــات 
دبــي المتكاملة مع بطاقــة الهوية الوطنية 

هيئة  تصدرهــا  التــي 
اإلمارات للهوية. ويتيح 
https:// رابط الخدمة
myid.dubai.

gov.ae/ لجميــع المتعامليــن مع الجهات 
الحكومية المشــتركة التسجيل في «هويتي 
اإللكترونية» واالســتفادة مــن مزايا خدمة 
الدخول الموحد إلى كافة الخدمات الذكية 

التــي توفرها الجهــات الحكومية من خالل 
تعريــف واحد فقــط عوضاً عن التســجيل 
بحســابات مختلفة  باســم مستخدم وكلمة 
مرور واحــدة، بمنتهى الســهولة للحصول 
الخدمات من مكان  على 
واحد وآمــن  وبخطوات 
ومحــدودة.  ســريعة 
ويمكــن التســجيل فــي 
الخدمة أيضاً من خالل األكشاك اإللكترونية 
(الكيوســك) التي تغطي أنحــاء دبي. وقد 
وصل عدد المسجلين في هذه الخدمة إلى 

30000 حتى اآلن.

توفــر حكومة دبي الذكية مركَز اتصاٍل موحداً 
«اسأل دبي» يخدم 18 جهة حكومية مشتركة 
فيــه، ويوفر دعمــاً للجمهور حــول خدمات 
هــذه الجهــات على مدار الســاعة، من خالل 
عــدة قنــوات: الهاتف على الرقــم 000 560 
600، أو الفاكــس على الرقــم 043589706، 
أو البريــد اإللكتروني help@dsg.gov.ae، أو 
المحادثة المباشرة عبر اإلنترنت على الموقع 

..http://askdubai.dubai.ae اإللكتروني
وكل مــا تقدم ذكــره من خدمات من شــأنه 
توفيــر معلومــات وبنيــة تحتية ذكيــة تعزز 

الوصول إلى المدينة الذكية.

أكــد أحمد بن حميــدان مدير عام حكومة 
دبي الذكية، أن مشــاركة الدائرة اليوم في 
أســبوع جيتكس للتقنيــة 2014 هي األكبر 
واألضخم على اإلطالق في تاريخ المعرض، 
الفتاً إلى أنه تم تخصيص مســاحة مستقلة 
من المنصة الضخمة الممتدة على مســاحة 
3800 متــر مربع، بزيادة تبلــغ 1100 متر 
مربــع عن مســاحة منّصة العــام الماضي، 
لعــرض «نموذج واقعــي يحاكي الخدمات 

الذكية في حكومة ومدينة المستقبل».
وقال بــن حميدان: على هــذه المنصة 
العمالقــة ســيجري تســليط الضــوء على 
الخدمات الذكية التي توفرها حكومة دبي 
لـ (3) فئات هي: القطاع السياحي، وقطاع 

األعمال، واألفراد (مواطنون ومقيمون). 
موضحاً أن تصميم هذا النموذج ســيتيح 
لــزوار المنصة القيام بجولــة حّية تمّكنهم 
من التعــرف إلى باقــات الخدمات الذكية 
التي توفرهــا حكومة دبي لكل من الفئات 
الثــالث، وتطبيقهــا عملياً، وأيضــاً التفاعل 
معها؛ في تجربة اســتثنائية تتيح استكشاف 
آفاق حكومة ومدينة المســتقبل، ومالمح 
أســلوب الحياة الجديد القائم على مفهوم 
التيســير علــى النــاس وإســعادهم عنــد 

تعاملهم مع الخدمات الحكومية.
ولفت إلى أن الجهات الحكومية تعرض 
آخر مســتجداتها مــن تطبيقــات األجهزة 
الذكيــة  أمــام الجمهــور ألول مــرة، في 
إطار خطواتها العملية نحو تطبيق الحكومة 
الذكيــة وتســهيل وصــول المتعاملين إلى 

خدماتها عبر األجهزة الذكية.

وقال بن حميدان: حرصنا خالل مشــاركتنا 
فــي «جيتكــس دبــي 2014» علــى توفير 
كافة الســبل المالئمة لتمكين زوار منصتنا 
من الجمهور والوفــود الزائرة من االطالع 
على الخطوات العمليــة المتبعة في دائرة 
الحكومية  الذكية» والجهات  «حكومة دبي 
المحليــة التي نســتضيفها على المنصة في 
مســيرتها للتحول إلــى الحكومــة الذكية؛ 
وســيرى زائر المنصــة عن ُقــرب نموذج 
حكومة دبــي الذكية في التعامل والتكامل 
مــع الجهــات الحكومية في دبــي لتحقيق 

هدف إسعاد المتعاملين.
وتماشــياً مع اســتراتيجية دائرة حكومة 
دبي الذكية فــي إتاحة الفرصة للمتعاملين 
للتعبيــر عــن رأيهم في الخدمــات الذكية 
المقدمة إليهم، والمســاهمة في تصميمها 
أيضاً، فســنوفر ضمن منصتنا مساحة خاصة 
(مختبــر تصميــم تجربة المتعامــل)؛ تتيح 
للزوار االطالع على قائمة بالخدمات الذكية 
لحكومــة دبي وتحديد الطريقــة المفضلة 
لديهم فــي الوصول إلــى الخدمات األكثر 
احتياجاتهم..  وترتيبهــا وفــق  اســتخداماً، 
وبناًء عليه سيتم توجيه الجهات الحكومية 
لتصميــم تطبيقــات ذكيــة مــن منظــور 
المتعامليــن ووفقــاً لرغباتهــم، وليس من 

منظور الحكومة.

وأوضح بن حميدان قائًال: بانضمام 5 جهات 
المشــاركين بمنصتنا  حكومية جديدة إلى 
فــإن 37 جهــة حكومية محلية ســتعرض، 
إلى جانــب خدماتهــا اإللكترونية، أحدث 
الحلول والتطبيقاِت الذكية في مكان واحد 
تحت مظلــة «حكومة دبي الذكية»، عالوة 
علــى العديد من تطبيقات الهواتف الذكية 

الجديدة المتميزة.

قال مدير عام حكومة دبي الذكية: سنعرض 
مجموعــة مــن التطبيقات الجديــدة، إلى 
جانــب تحديثات مهمة تــم إجراؤها على 
تطبيقاتنــا الحالية، وســيعلن عنهــا للمرة 
األولــى خالل هــذه الدورة مــن جيتكس، 
وهــي كلها تصب في مصلحــة المتعاملين 
الحكومية  الخدمات  وكيفية حصولهم على 
بأســرع وقت وعلى مدار الساعة من مكان 
واحد وفي أي منطقة يكونون فيها، بهدف 

منحهم مزيداً من السعادة.

mPay تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية
تطبيق شهد في اآلونة األخيرة إقباًال منقطع 
النظير من المتعاملين لالشتراك به وتحميله 
من قبل مستخدمي األجهزة الذكية، محققاً 
معــدل إقباٍل مذهًال في األشــهر التســعة 
مــن العام الجــاري 2014. وهو مــا تجّلى 
في ارتفــاع عدد المعامــالت التي أجراها 
المتعاملــون عبر هذه األجهزة من 50985 
معاملة في األشهر التسعة األولى من العام 

2013 إلــى 215975 معاملــة فــي الفترة 
نفسها من العام 2014 بنسبة ارتفاع مئوية 
تعــادل %324، بالتوازي مع نســبة زيادة 
مذهلة في قيمة المبالغ المحصلة من نحو 
15 مليون درهم في األشهر التسعة األولى 
من العام 2013 إلى نحو 105 ماليين درهم 
في الفترة نفســها من العام 2014؛ بنســبة 

زيادة تبلغ 600%.
وستشهد النســخة الجديدة من التطبيق 
المعروضــة في جيتكس تعديــالت نوعية 
االســتعمال  وطريقــة  التصميــم  شــملت 
أفــراداً  المســتفيدين،  دائــرة  وتوســيع 
ومؤسســاٍت، بإضافة خدمات متنوعة إليها، 
تمكنهم من إتمام عمليات االستفسار ودفع 
رســوم خدمات لـ 9 جهات حكومية وشبه 

حكومية بمنتهى السهولة والسرعة.

جاء التطبيق في ســياق االرتقاء بمنظومة 
العمــل الحكومــي بالتوافــق مــع مبادرة 
«حكومــة دبــي نحــو 2021»، وصممتــه 
حكومــة دبي الذكية لموظفي حكومة دبي 

لتمكيــن أكثر مــن 20000 موظف في 31 
جهًة حكوميًة مشــاِركًة فيــه، من الحصول 
علــى احتياجاتهــم المعلوماتيــة المتعلقة 
الحكومية؛  للجهــات  الداخلية  بالعمليــات 
ضمــن قائمــة بالخدمــات الذاتيــة، مثل: 
(المــوارد البشــرية، المشــتريات.. إلــخ). 
ويمثــل التطبيــق- بوصفه خدمــة مركزية 
مشــتركة- توفيراً على صعيديــن: التكلفة 
الماديــة على الجهات الحكومية، إذ تعفيها 
من بــذل مصروفــات إضافيــة.. والصعيد 
الثاني هــو توفير وقــت كل من الموظف 
والمديــر في متابعــة الشــؤون الوظيفية 
للموظف. ويتميز التطبيق بتوفير مجموعة 
من الخدمات المهمة لموظفي حكومة دبي، 
مثل: عــرض اإلشــعارات للمديرين التخاذ 
اإلجراء المناســب على طلبــات اإلجازات، 
وطلبات الشراء. وإرسال/ تقديم الموظف 
طلبــات اإلجــازات. وعــرض/ تقديم على 
إجازة وإشــعار العودة منها، واالستفســار 
عن أرصدة اإلجــازات، وطلبات اإلجازات 
الحضور واالنصراف.  الســابقة، وســجالت 
والتقــدم بطلــب للحصول علــى خطابات 

الطلبــات  وشــهادات رســمية ومراجعــة 
السابقة. 

المعلومــات  علــى  الحصــول  ويمكــن 
ذات الصلة بالراتب، بما في ذلك كشــوف 
الرواتب. ومراجعة الهيكل الوظيفي لفريق 
العمــل، أو البحــث عــن بيانــات موظف 
واالتصال به. وإرســال مالحظات ذاتية من 

الشخص لنفسه. 
والتطبيق متوافر علــى أجهزة أندرويد 
وأجهــزة اآليفــون ومتــاح للتنزيــل على 
اللوحــي  األجهــزة  أو  الذكيــة  الهواتــف 
وســهولة في االســتخدام ومتــاح باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

أكد أحمــد بن حميدان ثقتــه في أّن دبي 
تتقــدم بخطــوات ثابتة نحــو التحول إلى 
نمــوذج «المدينة الذكيــة»، بفضل الدعم 
الدائم من القيادة والقفزة الكمية والنوعية 
والتقدم الالفت الــذي حققته اإلمارة على 
صعيد إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة 
إلكترونية ذكيــة ومترابطة، وكذلك بفضل 

البنية التحتية القوية لالتصاالت التي تتمتع 
بهــا وشــبكة اإلنترنت عالي الســرعة التي 

يستفيد السكان منها حالياً.
وقال: من جانبنا في حكومة دبي الذكية 
فإننــا نعمل على توفير كل مــا نمتلك من 
تطبيقات ذكيــة وبنية تحتية قوية وحديثة 
لنســاهم في تحقيق رؤية صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، لنجعــل من دبــي المدينــة األذكى 

عالمياً.
وأضــاف: وفي هذا الصدد وفرنا شــبكة 
المعلومــات الحكوميــة، التــي تعــد حجر 
الزاويــة فــي البنيــة التحتيــة اإللكترونية 
والذكيــة الموحــدة لجهــات حكومة دبي. 
وهــي تربــط بيــن أنظمة 56 جهــة تابعة 
لحكومــة دبي بشــبكة إلكترونيــة واحدة، 
والمعامــالت  المعلومــات  نقــل  لتوفــر 
الحكـــومية وتـــــبادلها في ما بينها بدرجة 
عالية مــن الحــــماية؛ تضمــن موثـــوقية 
تلك المعلومات ومناعــــتها تجاه أي خطأ 
أو تدخــل خارجي، بهــدف توفير خدمات 

أفضل وأسرع للمتعاملين وبتكلفة أقل. 
كما تــم توفير نظــم تخطيــط الموارد 
الحلول  الحكوميــة، وهــي مجموعة مــن 
المركزيــة التــي ُتشــّغل كافــة العمليات 
الحكومية األساسية الداخلية لحكومة دبي، 
وقــد وصــل تعدادها حالياً إلــى 25 نظاماً 
تغطــي كافة العمليات المشــتركة للجهات 
الحكومية في المجاالت المالية واللوجستية 
والتوظيف  والرواتــب  البشــرية  والموارد 
وإدارة األصــول وأنظمــة التــزود.. بهدف 
جعل دبي مدينة القتصاد المعرفة، ما يعزز 
االســتخدام األمثل للموارد. ويســتفيد من 
نظم تخطيط المــوارد الحكومية اآلن أكثر 

من 48 جهة حكومية.
وكذلك تم توفير منصة تكامل الخدمات 
الحكوميــة، انطالقاً مــن رؤية حكومة دبي 
الذكيــة التــي تنص على تســهيل تعامالت 
تأتي  الحكومة،  الجمهور والشــركات مــع 
هــذه المنصة تتويجاً لجهود طويلة بذلناها 
لنختصر وقت الجمهــور وجهده في تنفيذ 
معامالتــه الحكوميــة التــي تحتــاج إلــى 
موافقات وبيانات من عدة جهات حكومية 
عبــر جهة واحدة منها فقط. وتوفر المنصة 
لــكل من تلك الجهات آلية مناســبة وآمنة 
وموثوقة وســريعة لتكامل المعلومات مع 
الجهــات األخرى، ما يمثــل نموذجاً عملياً 

لمفهوم الحكومة المترابطة.
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تعكف اتصــاالت االمارات منذ عامين على 
تعديل استراتيجيتنا التسويقية لتصبح جملة 
الباقــات والعروض أكثر مالءمة الحتياجات 
العمالء على صعيــدي األفراد  ومتطلبــات 
وقطــاع االعمال، من خالل تقديم سلســلة 
من الباقات التنافســية التي تناســب جميع 
الفئات والشــرائح وتحقيــق قيمة حقيقية 
مضافة لهم. وأثمر ذلك في التحول السريع 
لرفع مســتوى خدمات اتصاالت لتواكب ما 
تســعى الشركة دوماً ليكون محط اهتمامها 

بغض النظر عن المنافسة. 
جديداً  مفهومــاً  العبدولي:»قدمنــا  وقــال 

للقيمة المضافة للخدمــات يحقق ما وضع 
لنا من أهداف ويســهم بشكل أو بآخر في 
تقديم قيم سعرية مخفضة لعمالء القطاعين 
مــن جهة أخــرى مســتفيدين مــن تجربة 
«اتصاالت» العريضة والممتدة في ابتكارية 
العروض والخدمات وأســبقية الطرح التي 
اعتمدتها المؤسســة كاستراتيجية عمل. أما 
عن ربط هذا النمط التســويقي بالمنافسة 
فهــذا أمر طبيعــي وصحي وتشــهده كافة 

االسواق التي يعمل فيه أكثر من مشغل .

قــال صالــح العبدولــي الرئيــس التنفيذي 
التصــاالت االمارات إن المؤسســة قطعت 
أشــواطاً فــي توطيــن الوظائــف، اذ كانت  
من أوائل المؤسســات التي أولت الشباب 
المواطــن االهتمــام من حيــث التوظيف 
والتأهيل والتدريــب والمضي قدماً باتجاه 

هذا الهدف.
التوطيــن  اســتراتيجية  تتعــدى  وأضــاف: 
بالنسبة  للمؤسسة موضوع النسب واألرقام، 
حيث تهــدف لتكوين كوادر وطنية متميزة 
فــي كافــة مســتويات العمل مــن القيادة 
العليا وصوًال إلى الطاقم الفني العامل على 

األرض مروراً بمختلف المستويات اإلدارية 
بحيث يكون العنصر اإلماراتي فاعًال ومؤثراً 
بشــكٍل حقيقي فــي عمل المؤسســة على 

مختلف الصعد.  
وقال:حققنا نتائــج إيجابية الفتة في مجال 
«اتصــاالت»  تعــد  إذ  التوطيــن،  سياســة 
مــن كبريات المؤسســات الوطنيــة توفيراً 
للوظائــف لمواطنــي الدولــة، حيــث يتم 
توظيف وتأهيل عــدد كبير من المواطنين 
ســنوياً، حتى بلغت نسبة التوطين 44.8 % 
من إجمالي عدد الموظفين، كما بلغت نسبة 
التوطين في اإلدارة العليا نحو %90، فضًال 

عن ذلك أننا نشــارك في مبادرة «أبشــر» 
التي أطلقها صاحب الســمو  رئيس الدولة  
لدعم وتمكين مســاهمة الكــوادر الوطنية 
في سوق العمل إلى جانب تدريب وتأهيل 
1000 مواطــن فــي مختلــف التخصصات 
وعبــر برامجها التدريبيــة المختلفة، ومنها 
إطــالق مركــز «كــوادر» للتوطيــن ليكون 
ذراعاً لتدريب وتأهيل المواطنين من خالل 
أكاديميــة «اتصاالت»،  وكانت اتصاالت قد 
حققــت األهداف المنوطة بها في معدالت 
التوطين في األعوام 2012 و2013 بنســبة 

  .100%

قــال المهنــدس صالح عبــد اللــه العبدولي 
اإلمــارات  لمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس 
اســتثمارات  إن  «اتصــاالت»،  لالتصــاالت 
التحتية للشبكات  البنية  المؤسســة لتحديث 

تبلغ 2.5 مليار درهم خالل العام الجاري.
وقــال العبدولــي في حــوار مــع «البيان 
االقتصــادي»: إن معــرض ومؤتمــر جيتكس 
ُيعــد أحد المنصات العالمية الهامة في قطاع 
االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومــات، مؤكداً 
حرص المؤسســة على المشــاركة باســتمرار 
فيــه، وخاصة مع قرب انتهاء المدة المحددة 
لتنفيذ «مبادرة الحكومة الذكية» التي أطلقها 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب رئيــس الدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 
وفيمــا يخــص مســاهمة المؤسســة في 
مبادرة الحكومة الذكية، أوضح العبدولي، أن 
مبادرة الحكومة الذكية ســتفتح آفاقاً جديدة 
لنمــو قطاع االتصاالت فــي الدولة، الفتاً إلى 
أن اتصــاالت قد رصــدت 500 مليون درهم 

كاستثمارات لدعم هذه المبادرة. 
وأشــار الى أن قطاع االتصاالت في الدولة 
يشــهد حالياً تطورات متالحقة بعدما ســجل 
العديــد من اإلنجــازات العمالقة على صعيد 
تطوير البنيــة التكنولوجية ورفــع الجاهزية 
الشــبكية وبنــاء الكــوادر المؤهلــة، وهــي 
العوامــل التي تضمــن نجاح المبــادرة وفق 

رؤية القيادة الرشيدة.
وأوضــح أن اإلنفاق اإلجمالي للمؤسســة 
علــى عمليــات تطوير شــبكات الجيل الرابع 
واالليــاف الضوئية أكثر مــن 21 مليار درهم 
خالل الســنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى 
أن شــبكة الهاتف المتحرك أصبح لديها نحو 
2.9 مليون مستخدم لإلنترنت، بعدما اجتازت 
المؤسســة مرحلة جــودة الخدمات لشــبكة 
الجيــل الرابع 4G، واقتربت من تغطية 88% 
من إجمالي المساحة المأهولة بالدولة بنهاية 
العــام الجــاري، معرباً عن فخره بأن شــبكة 
اتصاالت ســاهمت في اعتالء دولة االمارات 
منصــة التتويج فــي معدل انتشــار وتوصيل 
شبكة االلياف الضوئية على المستوى العالمي 
للعــام الثانــي علــى التوالي حســب التقييم 
الســنوي المعلن من قبل المجلــس العالمي 

لأللياف الضوئية.
وأشــار الرئيس التنفيــذي التصاالت، إلى 
أن المؤسســة تعتمــد فــي آليــة عملها على 
«العميــل» باعتبــار رضاه المعيار الرئيســي 
للتقــدم والنمو، لــذا تبذل اتصــاالت كل ما 
لديهــا من امكانات وخبــرات لتقديم القيمة 
الحقيقيــة المضافة التي تأتي بالنفع عليه في 
حياته المســتقبلية ويمكنها من إثراء تجربته 

الشخصية.
وأضاف أن المؤسســة قطعت شوطاً كبيراً 
خالل العام 2014 في مضمار التســويق على 
مســتوى االفــراد وقطاع االعمــال، وأطلقت 
المؤسسة خالل العام الجاري عروضاً ترويجية 
فريدة تناسب االفراد وقطاعات األعمال كافة، 
وهــي العروض التي أســهمت فــي تخفيض 
أســعار الخدمات بمعــدالت ترضي عمالءها 
مــع االحتفاظ بثوابت المؤسســة في تقديم 

الجودة العالية للخدمات.

كمــا تحدث عــن خطــة المؤسســة التي 
تســتهدف الحفاظ على المستويات العالمية 
المتعارف عليها في تقديم خدمات االتصاالت 
مــن خالل تنفيذ عــدة مبادرات مــن أهمها 
تعميم تجربة مراكز االعمال الذكية على كافة 
الفــروع والمراكز التابعة لها والمنتشــرة في 
كافة انحاء الدولة، وذلــك بهدف رفع كفاءة 
ومعــدالت التعامل مــع العمالء بنحو 200% 
خــالل اليوم الواحــد باإلضافــة للتراجع في 
وقت انتظار العميل بنســبة %70 عن الوقت 

المسموح به في المراكز التقليدية. 
وأشــار الى نجاح اتصاالت في رفع نســبة 
توطين الكوادر المواطنة خالل العام الحالي، 
لتصــل إلــى %44.8 مــن إجمالــي موظفي 
المؤسســة، مقارنة بمعدل %43 بنهاية العام 
الماضي، ليســجل عدد موظفــي «اتصاالت» 
أكثــر مــن 2700 موظــف كما بلغت نســبة 

التوطين في اإلدارة العليا نحو 90 %.
وفيما يلي نص الحوار 

بدايــة ماذا عن مشــاركتكم في جيتكس 
هذا العام وما مدى أهمية المشاركة في 

هذا الحدث المميز؟
ُتولــي اتصــاالت معــرض جيتكــس أهميــة 
خاصة منذ انطالقه لتكون مشــاركة اتصاالت 
أهــم  وتترجــم  تعكــس  مــرآة  بالمعــرض 
المبادرات والتوجهــات في قطاع االتصاالت 

على المستويين المحلي والعالمي.
نبتكــر حلوًال  الحاليــة،  الــدورة  وخــالل 
متكاملة وخدمات ذكية نستهدف بها اإلبحار 
بخبــراء القطــاع وعمالئــه المشــاركين في 
معــرض جيتكس نحو ما يعرف بـ«مســتقبل 
الحياة»، التي تشمل أحدث الحلول المبتكرة 
في مجاالت البنــوك، النقل، الصحة، التعليم، 
خدمــات الجيل الخامــس، المنــازل الذكية، 

والمكاتب الذكية لقطاع األعمال والشركات، 
فضًال عــن خدمات مبيعــات التجزئة الذكية 
التي ستشهد تحوًال محورياً باستعراض نموذج 
«الطائرات الــــــ DRONES » الســتخدامها 
في عمليات البيع وتوصيل المنتجات للعمالء، 
كمــا أنهــا ســتلعب دوراً كبيراً فــي عمليات 
التطويــر والتحديــث الشــبكي والتحول إلى 
شبكات الجيل الخامس إذ تأتي هذه المبادرة 
ضمن ســلة الخدمات الذكية التي ســتعرضها 

اتصاالت في جناحها خالل الدورة الحالية.
ويأتي هذا التوجه تماشياً مع االستراتيجية 
التي تنتهجها اتصــاالت والهادفة للتحول إلى 
مــزود خدمــات متكاملة لحلــول تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصال، بحيث توفر الخدمات 
المســتقبلية والحلول الذكية للعمالء وتدعم 
االبتكار في دولة اإلمارات، فنحن نعي تماماً 
اهميــة دور اتصــاالت فــي التأســيس لبيئة 
تواصــل متكاملة تخدم األفراد والمؤسســات 
والمجتمــع، والــدور المنوط بها فــي قيادة 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نحو 
المســتقبل ومد القطاع الحكومــي والخاص 
بالخدمات والحلول واالبتــكارات التي تهيئ 

لمستقبٍل أفضل.
ويوفــر جنــاح اتصاالت هــذا العام فرصة 
االتصــاالت  خدمــات  أحــدث  استكشــاف 
وتكنولوجيا المســتقبل االحــدث في العالم، 
وبصورة تتجسد فيها مســاعي المؤسسة في 
تطويع تلــك التقنيات وتطويرها لتصبح أكثر 
مالءمــة لحاجة عمالئها فــي قطاعي األعمال 
واألفــراد، إلــى جانب تقديمهــا لهم بصورة 
تتميز بالمرونة وســهولة االســتخدام، ليظل 
دائماً المشترك هو محور االهتمام الذي تبني 

«اتصاالت» عليه استراتيجيتها.

للعــام الثاني على التوالي وضع المجلس 

العالمــي لأللياف البصرية دولة اإلمارات 
علــى منصــة التتويج من حيــث توصيل 
شبكة األلياف البصرية للمنازل في الدولة 
بنســبة انتشــار بلغــت %80 فهل هذه 
النســبة مرشــحة للزيادة خــالل الفترة 
القادمة؟ وهل مازلتم تتصدرون المشهد 

العالمي؟
  كما أوردت فقد تصدرت الدولة دول العالم 
بتحقيقهــا ألعلى نســبة نفاذ على المســتوى 
العالمــي في توصيل شــبكة األلياف الضوئية 
وكان  العــام 2012، 2013  للمنــازل خــالل 
المجلــس العالمي لألليــاف الضوئية قد كّرم 
اتصــاالت خالل العاميــن الماضيين لتصدرها 
مشهد معدالت توصيل شبكة االلياف البصرية 
للمنــازل بنســبة الـــ 80 % لتتخطــى بذلك 
النســب التي حققتهــا دول أميــركا وأوروبا 
وآسيا، حيث احتلت اإلمارات مرتبة الصدارة 
وبفــارق كبير نســبياً عــن كوريــا الجنوبية 
واليابان وروسيا والواليات المتحدة وفرنسا، 

لتحتل موقع الصدارة بين بلدان العالم.
ونتوقع أن نحافظ على هذه المرتبة للعام 
2014، حيث سيعقد المجلس دورته السنوية 
خــالل أيــام قليلة إلعــالن النتائج الســنوية 
التي تعتمد نســب توصيل الشــبكة للمنازل 
والمؤسســات وحجــم التغطيــة االجماليــة 
للشبكات في دول العالم التي مددت االلياف 
الضوئية.ويأتــي هذا اإلنجــاز العالمي نتيجة 
لالســتثمار الكبير الــذي وجهته اتصاالت في 
مشاريع شــبكة األلياف الضوئية، حيث جاوز 
حجم االســتثمارات في تطوير شــبكة الجيل 
الرابع واأللياف الضوئيــة الـ 21 مليار درهم 

حتى اآلن.
 أين تقــف «اتصاالت« اليوم على صعيد 
شبكات الجيل الرابع، وماذا عن جهودكم 
وخطواتكم المستقبلية في تطوير الشبكة 

لالرتقاء بها إلى الجيل الخامس؟

تعمل المؤسسة على مواكبة كل ما هو جديد 
بقطاع االتصــاالت على المســتوى العالمي، 
مســتهدفين تقديــم افضــل خدمــة لعمالئنا 
من خالل تحســين نوعية وجودة المكالمات 
والخدمات المتنقلــة، فاطلقنا خدمات الجيل 
الرابــع 4G/LTE كأول مشــغل في المنطقة 
في عام 2011، وبخطًى متسارعة نحو التفوق 
الشــبكي، اقتربنا من تغطية نسبة 88 % من 
المســاحة المأهولة بالسكان وبعدد محطات 
يقترب من الـ 3000 محطة، وفي مايو 2013 
قمنــا بإجراء تجــارب االتصــال الصوتي عبر 
شــبكة الجيل الرابع (VoLTE) بنجاح كأول 
مشغل في منطقة الشرق األوسط، فاتصاالت 
تمتلك اآلن الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات 
الصوت مع البيانات على شبكة الجيل الرابع، 
فنحــن فــي تباحث مســتمر مع الشــركات 
المصنعة للهواتف الذكية بهدف طرح أجهزة 

تتوافق مع الترقية الجديدة للشبكة.
 أمــا بخصــوص شــبكة الجيــل الخامس، 
فنحن نتعاون مع كبريات الشــركات العالمية 
المنفذة للشبكات، إلجراء اختبارات تجريبية 
خالل الســنوات المقبلة، تعتبــر هي األولى 
من نوعها في المنطقة لتطوير شــبكة الجيل 
الخامس فــي دولــة اإلمــارات. وتأتي هذه 
الخطوة في إطار التزام المؤسسة نحو الحفاظ 
على االســبقية فــي تقديم أحــدث التقنيات 
المبتـــــكرة لعـــمالئها، حيث ســتتيح شبكة 
الجـــيــل الخامــس الحصــول على ســرعات 
فائقــة، فضًال عــن توفيرها تجربــة اتصاالت 
عالية الكفاءة والجودة لتعزيز تفوقنا وريادتنا 

لقـــطاع االتصاالت في الدولة.

مع قــرب انتهــاء المهلة المحــددة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم للتحول إلــى الحكومة الذكية، ما 

هو تقييمكم للــدور الذي قمتم به حتى 
اآلن للتنفيذ؟ وما هو حجم االستثمارات 
التــي ضختهــا اتصاالت للمســاهمة في 

تنفيذ المبادرة؟
الدولــة  فــي  االتصــاالت  قطــاع  يشــهد 
تطــورات متالحقة بعدما ســجل العديد من 
اإلنجــازات العمالقــة علــى صعيــد تطويــر 
البنية التكنولوجية ورفع الجاهزية الشــبكية 
وبناء الكــوادر المؤهلة لضمان نجاح مبادرة 
الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم  وقد 
قامت اتصاالت منذ لحظة اإلعالن عن مبادرة 
الحكومة الذكية بتسخير جل طاقتها البشرية 
والتقنية لتفعيل مبادرة التحول من الحكومة 
االلكترونية الى الحكومة الذكية، حيث قامت 
اتصاالت بتطوير عدد من منصات العمل التي 
ســاعدت على إيجاد حلــول مختلفة وحديثة 
للحكومــة الذكيــة مثــل بوابــات الدفع عبر 
الهاتف المتحــرك وبوابات الدفع اإللكتروني 
الــى جانب العديــد من الخدمــات األخرى، 
أما فيما يخص االســتثمارات التي تم رصدها 
لتنفيــذ المبادرة فقد قمنــا برصد مبلغ 500 
مليــون درهم كاســتثمارات بالقطــاع لدعم 
مبــادرة الحــــكومــة الذكيــة التـــي فتحت 
آفاقــاً جديــدة لنمو قطــاع االتصــاالت في 

الدولة.
كثيرون يــرون أن ســوق االتصاالت في 
اإلمــارات وصل إلى مرحلة من التشــبع 
وأن معــدالت النمــو محــدودة، كيــف 

تردون على ذلك؟ 
هنــاك معــدل نمو في أعــداد المشــتركين 
وهناك معدل نمو في االســتهالك وقد نكون 
في مرحلة وصل فيها عدد االشتراكات لنقطة 
قريبة من االشــباع ولكننا نشــهد نمواً كبيراً 
في االســتهالك وخاصة البيانــات واالنترنت 
المتحرك وذلك نتيجة لتغيير أســاليب الحياة 
وتطور الفرد والمؤسســة واالعتماد المتزايد 
علــى خدمات االنترنت ذات النطاق العريض 
الثابــت منهــا والمتحرك، ونحن نشــهد اآلن 
تغيراً هائًال في نوع وكم البيانات عبر شــبكة 
االنترنــت الثابتة والمتحركة نتيجة لمبادرات 
القيادة الرشــيدة الخاصــة بالحكومة الذكية 
والمدن الذكية، حيث كان لذلك انعكاس كبير 
على طريقة إجراء المعامالت وتفاعل األفراد 

والهيئات على حد سواء.
وماذا عن خطة المؤسســة لتطوير خدمة 

العمالء في الفترة المقبلة؟ 
 لقــد قمنا بعــدة خطــوات هامــة لالرتقاء 
بمســتوى خدمة العمالء لدى اتصاالت وكان 
أهمها تطوير أول مركــز أعمال ذكي لخدمة 
العمــالء تم تدشــين أول نموذج لــه بإمارة 
العيــن وقد بدأنا فــي تعميم تجربــة مراكز 

األعمال.
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ُتطلــق بلديــة دبــي فــي فعاليــات معرض 
جيتكس 5 تطبيقات ذكية تتيح أكثر من 200 
خدمة للجماهير في إطــار الحكومة الذكية 
التــي أطلقتها حكومة دبي وتشــمل العديد 
مــن التطبيقات التي تخدم الجمهور بشــكل 
مباشر واألجهزة الحكومية في اإلمارة وتؤكد 
تعاون البلدية مع جهات عديدة لتنفيذ رؤية 
بلدية دبي في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها 
اســتدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، 
والعمل على تخطيط وتصميم وبناء وإدارة 
البنية األساســية وإدارة المرافق والخدمات 
البلدية من خالل االســتثمار األمثل للموارد 

والمحافظة على معايير التنمية المستدامة.
وستقوم البلدية بإطالق خمسة تطبيقات 
رئيســية تتمثل في مشــروع التطبيق الذكي 
األرصــاد  وتطبيــق  والشــواطئ  للحدائــق 
الجويــة إلمارة دبي «نجم ســهيل» وتطبيق 
وتطبيــق  دبــي»  «آي  وتطبيــق  مكانــي 
التفتيش الميداني للرقابة الصحية من خالل 
التكنولوجيا الفائقة الجديدة، التي تســتخدم 
أحــدث التقنيــات المســتخدمة فــي مجال 

تكنولوجيا الحكومة. 

أعلن ذلك لـ«البيان» المهندس حســين ناصر 
لوتاه مدير عــام بلدية دبي وقال إن تطبيق 
مفتــش بلديــة دبــي الميدانــي الذكي، هو 
تطبيق التفتيش المتخصص الذي تم تصميمه 
خصيصــاً لبلديــة دبي، حيث يتم اســتخدام 
نظارة غوغل الذكية كجهاز ممكن وضعه من 
قبل مفتشــي الصحة العامــة خالل التفتيش 
الميدانــي للمطاعم كمرحلــة أولى على أن 
يتم تطبيقــه لجميع أنظمة التفتيش الخاصة 
بالبلديــة، ليضمــن الحرية الكاملــة ليقوموا 
بتفقد المرافق عن كثب بطريقة ذكية صحية 

وأكثر فاعلية.
وأوضــح أن تنظيم وتطبيق أعلى جودة 
لمعايير النظافة الصحية في مجال األغذية 
هما أولوية قصوى بالنســبة لنا، مما يجعل 

دبي رائدة على مســتوى العالم في مجال 
حماية المستهلك والصحة العامة، وأضاف: 
إننا سنعتمد كل الوسائل المبتكرة الجديدة 
التــي يمكن أن تســاعد بشــكل فعــال لنا 

تحقيق هذا الهدف.
وأضــاف ســوف تتيــح النظــارة الذكية 
الميداني لمفتشي بلدية  للتفتيش  المصممة 
دبــي القــدرة على تســجيل فيديــو لعرض 
الجولة الميدانية ليتسنى للمشرفين مراجعته 
الحقــاً، حيث يقوم نظــام النظــارة الذكية 
بربــط العاملين الميدانييــن بمهام التفتيش 
وتمكنهم من العمل من المكتب أو السيارة 

أو فــي الموقع، تمكن النظــارة إجراء كامل 
العمليات بدءاً من التفتيش األولي الميداني 
في الموقع حتى استكمال التفتيش، ويمكن 
أيضــاً عــرض وتحديــث تفاصيل تفتيشــهم 
بمــا في ذلك قوائــم التدقيــق، والملحقات 

والتعليقات. 
وبيــن أن نظــارات التفتيــش الميدانــي 
المعتمــدة مــن قبل بلدية دبــي توفر بوابة 
التفتيش، والســماح وتنفيذ  فاعله لعمليات 
القوانين من خالل استخدام األوامر الصوتية 
مع تفاعل بصري ســريع للمعلومات، حيث 
يركز التطبيق على أهمية تواجد المفتشــين 

علــى  الميــدان، ومســاعدتهم  أرض  علــى 
مراجعــة جميع مهــام التفتيش، والعمل مع 
قوائم التدقيق والتفتيش، وإمكانية تســجيل 
المعلومــات المتعلقة بالتفتيــش من خالل 

نظارة وسماعة خفيفة الوزن.

وأشــار لوتاه إلى أن بلدية دبي سوف تطلق 
مشروع التطبيق الذكي للحدائق والشواطئ 
وهو تطبيق ذكي للشواطئ والحدائق العامة 
في إمارة دبــي يحتوي على معلومات عامة 
عن األماكن والخدمــات المتوفرة والمرافق 

الموجــودة، يســتطيع المســتخدم االطالع 
والبحث عن الحدائق والشــواطئ واألماكن 
القريبــة منها مــن مطاعم وغيرهــا، وأيضاً 
البحث حســب النشــاط، كما يستطيع عمل 
الحدائق والشــواطئ،  لزيــارة  اليــوم  خطة 
واالطــالع على حالــة البحر والتنبــؤ لأليام 
الثالثة المقبلة، وهو تطبيق ذكي متوافق مع 

جميع الهواتف الذكية.

كما ســتطلق البلدية كذلــك تطبيق األرصاد 
الجوية إلمــارة دبي (نجم ســهيل) ويتكون 
مــن منظومــة مــن 16 محطة تقــوم برصد 
جميــع بيانات األرصــاد الجويــة والبحرية 
«ســرعة الرياح- اتجاه الريــاح- قوة الرياح- 
الرطوبــة النســبية- رطوبة التربــة - نقطة 
الندى - الضباب- درجة حرارة الهواء - درجة 
حرارة المــاء- درجة حرارة التربة - الضغط 
الجوي- المد والجزر- سرعة واتجاه التيارات 
البحرية – جودة المياه - اإلمطار- الكاميرا» 
وتغطــى اإلمــارة وجميع الطرق الرئيســة 
بشــكل منتظــم، وتقــوم المتحسســات في 
اللحظية بطريقة  البيانــات  المحطات برصد 
منتظمة ومســتمرة خالل 24 ســاعة، حيث 
ترســل وتحفظ في قاعــدة البيانات كي يتم 
اســتخدامها فــي عمليــات التنبــؤ بالضباب 
والعواصــف الرمليــة . كمــا تطلــق البلدية 
تطبيق «آي دبي» للتواصل الســريع والسهل 
مــع المتعامليــن، للحفاظ علــى بيئة إمارة 
دبي, حيث يخدم هذا التطبيق فئات األفراد 
واألعمال القاطنين في إمارة دبي، ويشــمل 
باقــة مــن الخدمــات الذكيــة والمعلومات 
المهمة التــي تلبي احتياجــات المتعاملين، 
وهي خدمة مستكشــف األراضي لالستفسار 
عن بيانات األراضي واســتخداماتها، خدمات 
األفــراد الذكيــة وتتضمــن 17 خدمة ذكية 
مثل طلبات الخدمات التالية إزالة األعشاب 

الضارة واألشجار.

تحــدث لوتــاه عــن  الهــدف مــن  تطبيق 
«مكانــي»، مشــيراً إلى أنه يحــول دبي إلى 
منزل كبير، يصعب أن يضيع عنوان فيه وهو 
تطبيــق ذكــي للعنونة الجغرافيــة في إمارة 
دبــي األولى عالمياً في تطبيــق هذا النظام، 
ويتميز بتحديــد مداخل المباني بدقة 1 متر 
باســتخدام رقم مكاني. وبضغطة زر واحدة 
على الخريطة اإللكترونية سيتمكن أي شخص 
من االطالع على حدود المباني، واســتخدام 
خيارات بحــث متعددة مثــل: البحث برقم 

األرض أو نظــام العنونة التقليــدي (منطقة 
– شــارع – مبنــى)، تحويــل فــوري لصيــغ 
إحداثيات شــائعة واســتخدامها في أي جهاز 
مالحــي في العالم، وتخطيط مســار رحلتك 
بســهولة والوصــول إلــى وجهتــك بخاصية 
اإلرشــاد الصوتــي، إضافــة إلــى البحث عن 
المواقع المجاورة (خدمات حكومية – صحية 
– تعليمية – أماكن سياحية.. الخ). وباإلمكان 
حفظ رقم مكاني فــي قائمة جهات االتصال 
وقائمة المواقع المفضلة، ومشــاركة موقعك 
مــع اآلخريــن من خــالل قنــوات التواصل.  
ويهدف التطبيق إلى تقديم تسهيالت تشمل 

مــا يلي، إضافة حيوية لنظــام العنونة وذلك 
من خالل اســتخدام عنونة جغرافية بســيطة 
تعتمــد على األرقام، يســاعد النظام الجديد 
مقدمي الخدمات العامــة والخاصة واألفراد 
على الوصول إلى وجهاتهم، وتســهيل، عالوة 
علــى تحديد مواقع مباني الجهات الحكومية 
والخاصة بشكل أدق وموحد، يمكن للجهات 
المعنية بعمليات الخدمات األمنية والطوارئ 
واإلنقاذ االســتفادة من مكاني واســتخدامه 
للوصول إلى المواقع المحددة بدقة وبسرعة 
وخصوصاً في الحاالت الطارئة، باإلضافة إلى 
تقديم الدعم للدوائر والجهات المعنية التي 

يتطلب عملها التفتيــش والمراقبة من خالل 
الزيارات والمســح الميداني باســتخدام هذا 
النظام العتباره أســرع وأسهل وأدق طريقة 
للوصــول إلــى المواقع المطلوبــة، وتطبيق 
آليــات ووصــول ترشــد وتوجه الســائقين 

والمشاة إلى وجهاتهم بطريقة فعالة.
 خارطة دبــي للتربة ثالثية األبعاد تطبيق 
إلنتاج واستخراج خرائط التربة بشكل ثالثي 
األبعاد باســتخدام بيانات فحــص التربة، تم 
حفــظ جميع خرائــط التربة ثالثيــة األبعاد 
في قاعدة بيانات مركزية وموحدة الشــبكة 
الالسلكية للزوار والمتعاملين في بلدية دبي، 

وتوفير خدمة الشــبكة الالســلكية المجانية 
لــزوار ومتعاملــي بلديــة دبــي فــي جميع 
المواقــع التابعــة لبلدية دبي مثــل الحدائق 
والشــواطئ ومراكز خدمة العمالء، كما يلي: 
مبنــى بلدية دبي الرئيســي، مركــز الطوار، 
مركز المنــارة، مركــز الكرامــة، مركز حتا، 
حديقة زعبيل، حديقة الممزر، حديقة الخور، 
حديقة مشــرف، شــاطئ جميــرا (1 و2 و3) 

شاطئ أم سقيم (1 و2) شاطئ الممزر.

أوضــح مدير عــام بلديــة دبــي أن البلدية 

ســتطلق  تطبيــق مكاني: انطالقاً من ســعي 
الدائرة الدؤوب في إطــار جهودها المكثفة 
الراميــة إلــى تحويــل دبي إلــى واحدة من 
المدن الذكية فــي العالم وتنفيذاً لتوجيهات 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، لضــرورة مواصلة تطويــر الخدمات 
الحديثــة  التقنيــات  لمواكبــة  الحكوميــة 
والخدمــات الرقميــة والتطــور التكنولوجي 
العالمــي، أطلقــت بلدية دبي مؤخــراً نظام 
عنونــة عالمياً جديداً يتميــز بتحديد مداخل 
المباني بدقة متر واحد باستخدام رقم كودي 

لكل مبنى في دبي.



14

تســتعرض هيئة كهرباء وميــاه دبي  ضمن 
منصــة حكومــة دبــي الذكية فــي معرض 
جيتكــس خدماتهــا الذكيــة باإلضافــة إلى 
الطاقــة  ربــط  وهــي  الثــالث،  مبادراتهــا 
الشمسية في المنازل والمباني؛ والتطبيقات 
الذكية مــن خالل عدادات وشــبكات ذكية؛ 
والبنية التحتية ومحطات شــحن الســيارات 
الكهربائية، والتي ستســهم بدورها في خلق 
مســتقبل أذكى وأفضل لجميع سكان إمارة 

دبي.
وســيقوم ممثلــو الهيئة بتقديم شــروحات 
مفصلــة للزائريــن مــن خــالل جناحها رقم 

(S2-A21 وS3-A21) في قاعة الشيخ سعيد 
حول أحــدث خدماتهــا وإنجازاتهــا الذكية 
التــي تم إطالقها مؤخــراً كتطبيقها لنظارات 
جوجل والــذي تم تطويره لالســتخدام في 
اإلجــراءات الداخليــة للهيئة، وخدمة أشــر 
الخاصــة بالمتعاملين من فئــة الصم، إضافة 
إلــى تطبيقها الذكي الــذي يضم العديد من 

الخدمات والخواص.
 كما ستجري سحوبات يومية لتكريم الفائزين 
الذين قامــوا بإنجاز معامــالت مختارة عبر 
تطبيق الهيئة الذكي.              دبي - البيان

 تشــارك دائرة األراضــي واألمالك في دبي 
بجيتكــس تحت مظلة جنــاح حكومة دبي 
الذكية. وتســتعرض اإلنجازات الذكية التي 
حققتها في مجال تطوير الخدمات الرقمية 
لتوفير الوقت والجهــد لمتعامليها، وإتاحة 
المجــال أمــام المتعامليــن المحتملين من 
مختلــف أنحاء العالم، لالطــالع على هذه 
الخدمات والمشاركة الفعلية في الصفقات 
العقاريــة االســتثمارية مــن أي مكان في 

العالم.
وقــال علــي بالقيــزي مديــر إدارة تقنية 
المعلومات في دائرة األراضي واألمالك في 

دبي: «لقد تمكنت دائرة األراضي واألمالك 
في دبي من تحقيق قفزات نوعية في إيجاد 
الحلول الرقمية لكافة المعامالت العقارية. 
ويعــزى الفضــل فــي ذلــك إلــى الخطط 
والبرامج التي وضعتهــا للتناغم من الرؤية 
الشاملة التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
– حفظه الله، لتكــون دبي المدينة األذكى 

عالمياً خالل السنوات الثالث المقبلة».
واســتجابة لهذا التوجه، تحرص أراضي دبي 
على مواكبة سياسة حكومة دبي، وذلك عن 

طريــق التحول اإللكترونــي، وأثمرت هذه 
الجهود عن الخريطة االســتثمارية العقارية 
األولــى مــن نوعها فــي الشرق االوســط 
باســتخدام تقنيــة األبعاد الثالثيــة لعرض 
العقــارات. ومــن بين الخدمــات العصرية 
العقــاري اإللكتروني  األخرى، ســوق دبي 
ونظــام «إيجــاري»، وهو أول نظــام تقني 
يطبــق مبادئ الحوكمة في القطاع العقاري 
فــي الشــرق األوســط. وأســهمت هــذه 
المبــادرات اإلبداعيــة مجتمعــة في جعل 
عقارات دبي «عابرة للقارات». دبي- البيان

 –

 تبدأ اليــوم بفندق ســوفيتيل بدبي أول 
أعمال مؤتمــر داتاماتكس جيتكس 2014 
تزامنــاً مع إقامة معرض جيتكس، وســط 
مشاركة واســعة إقليمية ودولية واســعة 
من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة 
التطــورات  أفضــل  يســتعرض  والــذي 
اإلقليميــة  والممارســات  التكنولوجيــة 
الفكــر  تطويــر  مجــال  فــي  والعالميــة 

المؤسسي الحديث.

ويناقــش المؤتمــر العديــد مــن المحاور 
الهامــة في مقدمتها اســتراتيجيات التحول 
المؤّسســي الذكي، والنمــاذج الناجحة في 
إدارة البنيــة التحتيــة للحكومــة والمــدن 
الذكية، بحث االستراتيجيات المناسبة ألهم 
تطبيقات الحكومة الذكية وآليات التطوير، 
عــرض أحــدث التطبيقــات التكنولوجيــة 
واســتراتيجيات التحول المؤّسســي الذكي 
المتطور، دعم القيادات بالمنهجية العلمية 
والفكــر اإلداري الحديث، دعــم القيادات 
بالمنهجيــة العلمية التكنولوجيــة الحديثة 

وذلك لالرتقــاء باألداء المؤّسســي، العمل 
علــى بنــاء بيئة مســتدامة تدعم تســويق 
اإللكترونيــة عرض  الحكوميــة  الخدمــات 
التجــارب الناجحة للمؤسســات الحكومية 

اإلقليمية والعالمية.

 وصرح علي الكمالي مدير عام داتاماتكس 
لالســتشارات – الجهــة المنظمة -  أن هذا 
الحــدث الكبير يعــد فرصة هامــة اللتقاء 
والتنفيذييــن،  المديريــن  القــرار،  ّصنــاع 
واســتعراض رؤيــة الحكومــة الذكيــة في 

تنفيــذ أهدافهــا بالتعــاون والشراكــة مع 
القطاع الخاص، االّطــالع علي نظم اإلدارة 
تطويــر  عبــر  األداء  وتطويــر  المبتكــرة، 
الخدمات الحكومية الذكية، ترســيخ ثقافة 
التحول  لقيــادة  الكفاءات  التميز وتطويــر 
الذكي، وإعداد معايير متقدمة لنظم األداء 
المؤسسي وبناء حلول اإلدارة الذكية، عقد 
الشراكــات واســتكشاف المزيد من الفرص 
والشراكات المؤّسســية، التواصل مع خبراء 
اإلقليميــة  المعلومــات  تقنيــة  ومديــري 
والدولية، ووســائل اإلعــالم المشاركة في 

المؤتمر.

 تشــارك مؤسســة دبي لإلعــالم في معرض 
تكنولوجيــا المعلومــات (أســبوع جيتكــس 
للتقنيــة 2014)، تحــت مظلــة حكومة دبي 
الذكية، حيث ســتطلق تطبيقــات إلكترونية 
جديــدة للمرة األولى عبر شــبكة اإلنترنت، 
والتي ستكون مجانية بالكامل، وال تتطلب أي 
اشتراك، وال تشمل أي تكاليف على المشاهد 
في كافة أرجــاء العالم، باإلضافة إلى تطوير 
عــدة نظــم للمشاركة الفعالة مــع الجمهور 
بكافة فئاته المتعددة، عبر تقديم حزمة من 
المواقع اإللكترونية لكافة الوسائل اإلعالمية 
التابعة لمؤسسة دبي لإلعالم ومواقع التفاعل 

االجتماعي الخاصة بها. 

وأكد أحمد ســعيد المنصــوري المدير العام 
للقنــوات فــي مؤسســة دبي لإلعــالم، على 
أهمية قطاع التكنولوجيا واالتصاالت بالنسبة 
للمؤسســات اإلعالميــة، مــن خــالل توزيع 
المحتوى ووصوله ألكبر شريحة من الجمهور، 
فــي ظل التقارب بيــن التكنولوجيا واإلعالم 
في الســنوات القليلة الماضيــة، والذي أدى 
إلى زيادة الشراكة بين المؤسسات اإلعالمية 
التكنولوجيا،  ومزودي  االتصاالت  وشــركات 
حيث يشهــد هذا التقارب إطالق التطبيقات 
علــى الهواتف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتر 
اللوحيــة وشاشــات التلفزيــون الذكية، كما 
أن هــذا التقارب أدى إلــى حدوث تحوالت 
في أنماط مشاهدة التلفزيون في الســنوات 
القليلة الماضية، مع استحداث نموذج جديد 
لمشاهدة المحتوى حسب الطلب، في مقابل 
النمــوذج التقليدي القائم علــى بث المواد 

التلفزيونية عبر األقمار االصطناعية.

وتحــدث أحمــد المنصــوري، عــن قائمــة 
التطبيقــات والخدمــات الذكيــة الجديــدة 
والخاصــة بقنوات المؤسســة، التــي وفرتها 
إدارة اإلعالم الرقمي، والتي يأتي في مقدمها 
تطبيق نظارات غوغل كأول مؤسسة إعالمية 
في منطقة الشرق األوســط وشــمال أفريقيا 
تقــوم بتطويــر تطبيق يســتخدم اإلمكانات 
الموعــودة فــي نظــارات غوغــل التي تعد 
األحدث ضمن تقنيات األجهزة الذكية القابلة 
لالرتداء، وما يمكن أن تفتحه من آفاق لجعل 
حياتنــا أفضل، ليأتــي دور اإلعــالم الرقمي 
لمواكبة هــذا التطور بابتكــار تطبيق يمكن 
من خالله مســتخدمي «نظارات غوغل» من 
متابعــة البث الحي لبرامج قنوات مؤسســة 
دبي لإلعالم وتصفح جميع مواقع المؤسسة، 
فكمــا يوجد علــى األجهزة الذكيــة برنامج 
قارئ شاشــة يقرأ ما يلمسه المستخدم على 
شاشــة جهازه، والذي يجعل من السهل على 
مكفوفي البصر استخدام الجهاز دون الحاجة 
إلى مســاعدة، تم نقل كل هــذه اإلمكانات 
إلــى النظارة مضافة إليهــا خصائص جديدة، 
مثــل التعرف إلى الوجــوه، وتقنية للترجمة 
الفورية للمحادثة المباشرة، كما يدعم النظام 
التحكــم عن بعد لألجهــزة المنزلية، ويمكن 
تطويره للتحكم بالكرســي المتحرك باألوامر 
الصوتيــة، في الوقت الــذي تتميز «نظارات 
غوغــل» بتوفير عنصر الســالمة دون فقدان 

االنتباه للطريق.
مشيراً في الوقت نفســه إلى تطبيق «إل 
جي ســمارت تي في»، وهــو تطبيق جديد، 
يعــد األول مــن نوعه فــي منطقــة الشرق 
األوســط، ويتيــح للمســتخدم تجربة فريدة 
ومختلفة لتطبيق على شاشة التلفزيون الذكي 
لمتعــة مشاهدة البث الحي وتصفح البرامج 
الدراميــة والوثائقيــة والدينيــة والتاريخية 
والترفيهيــة وبرامج الصحة والطبخ والجمال 

وغيرها.
كما قامــت إدارة اإلعــالم الرقمي بطرح 
تطبيــق الفيديو حســب الطلــب، والذي تم 
توفيره على جميــع منافذ البيع اإللكترونية، 
مثــل متجــر «آبل ســتور» ومتجــر «غوغل 
بــالي» وغيرها، وهو متاح لالســتخدام على 
أجهــزة الهواتف الذكيــة واألجهزة اللوحية، 
كذلــك الحال بالنســبة إلى تطبيــق «اإلعالم 
الذكــي»، والــذي يعتبــر المنصــة اإلعالمية 
الذكيــة األولى على مســتوى العالم لمواكبة 
الطفــرة  المعلوماتية التــي أنتجتها منصات 
التواصــل االجتماعي، وأهمية دور مؤسســة 
دبي لإلعالم في إيصال مصداقية الخبر بنفس 
الســرعة والحرفية كذلــك إلدارة كل مراحل 

خلق المحتوى اإلعالمي.
فــي الوقــت الذي تــم إطالق عــدد من 
التطبيقات الجديدة الخاصة بالقنوات مواكبة 
للتطــور الكبير من ناحيــة الشكل ومضمون 
البرامــج المقدمــة، مثــل التطبيــق الخاص 
بقنــاة دبي ون الناطقة باللغــة اإلنجليزية ( 
(Dubai One App، والــذي يوفــر تجربــة 
مشاهــدة حيــة وفريدة مــن نوعهــا، تتيح 
للمشاهــد الفرصــة لمشاهــدة المزيــد من 
الخيارات لتشكيلة واســعة من فئات البرامج 
المحلية  والشــؤون  واإلخبارية  االجتماعيــة 
والمال واألعمال وباقة المسلسالت واألفالم 
الدراميــة والكوميديــة والترفيهية، كمصدر 
ال غنــى عنه للحصــول على البرامــج باللغة 
اإلنجليزية عاليــة الجودة في منطقة الشرق 

األوسط.
كذلــك تطبيــق (دبــي الرياضيــة ـ ماتش 
ســنتر)، والذي ينقل محتوى موقع قناة دبي 
الرياضية اإللكتروني مباشــرة إلى شاشــات 
الهواتف الذكيــة وأنظمة التشغيل المتعددة 
(بالكبييــري، اآليفــون، األندوريــد)، ويقدم 
والدوريــات  للبطــوالت  مباشــرة  متابعــة 
المرموقــة في جميع أنحاء الشرق األوســط 
المباريــات  نتائــج  يوفــر  كمــا  وأوروبــا، 
جميــع  ونتائــج  واألخبــار  واإلحصــاءات 

الدوريات الممتازة لكرة القدم.

من جانبــه، تحــدث ظاعن شــاهين المدير 
العام لقطاع النشر في مؤسسة دبي لإلعالم، 
عن نجــاح المؤسســة في تكريــس مكانتها 
اإلعالمية من خالل تنفيذ أفضل الممارســات 
والتطبيقــات التكنولوجيــة إليجــاد محتوى 
إعالمــي يحترم القيم االجتماعيــة والثقافية 
العربية، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة 
دبي وتوجهاتها االستراتيجية في تطبيق أعلى 
معاييــر الجودة العالمية في كافة المجاالت، 

كذلك ســعيها الدائــم إلى التميــز وااللتزام 
بالمقاييــس والمعاييــر العالميــة فــي كافة 
المجــاالت، لتقديم أرقى الخدمات اإلعالمية 

على أسس عالية من الجودة والتميز.
ولفت ظاعن شــاهين االنتباه إلى تطبيق 
«البيــان الذكــي» كخدمة إخباريــة مجانية 
متخصصة لمستخدمي الهواتف الذكية (بالك 
بيــري) و(اآلندرويــد) و(آي فــون)، حيث 
يمكنهــم الحصول على أهــم وأبرز األخبار 
والمســتجدات المحلية والعالمية على مدار 
الســاعة، كذلك «بلسم»، والذي يعتبر بوابة 
صحيــة تلبي مــن خاللها حاجــة القراء إلى 
الثقافة الصحية، وتقدم خدمات واستشارات 
طبية مجانيــة في مختلف المجاالت. كذلك 
الحال بالنســبة إلى «صفحتي»، وهي بوابة 
القارئ نحو عالــم التعبير الحر، والمشاركة 
بالكلمة والصورة والفيديو عن انعكاســات 
وتداعيــات الحيــاة من حوله فــي مختلف 
المجــاالت، كما تم إطالق «أســواق البيان» 
كبوابــة إعالنيــة مجانيــة للجمهــور، فــي 
الوقت الذي تختص خدمة «البيان مباشــر» 
بتقديم التغطية الحية المباشــرة والتفاعلية 
لمختلف األحــداث والفعاليات داخل دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة وخارجها، كذلك 
«البيــان ديجيتال» كقنــاة تلفزيونية تعرض 
مــواد فيلمية حصرية مــن إنتاج البيان على 
موقع صحيفة البيان على شــبكة اإلنترنت، 

و«ذاكــرة تك» التي تعتبــر بوابة إلكترونية 
تؤرخ حيــاة اإلمارات في جميع مســاراتها 
االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية، تتيح 
لالختصاصييــن والجمهور والبحث واالطالع 
على رصيــد وافر من الصــور الفوتوغرافية 
والصحف القديمة والحديثة والحصول على 

ما يريد منها. 
اإللكترونيــة  الخدمــات  باقــة  وحــول 
والتطبيقــات الذكية الخاصــة بقطاع النشر، 
أشــار شــاهين إلى خدمة «اإلمــارات اليوم 
مباشر»، والتي يقدم الموقع من خاللها تغطية 
حيــة مباشــرة وتفاعلية لمختلــف األحداث 
والفعاليــات داخل اإلمارات وخارجها، كذلك 
الذكــي» كخدمة  اليــوم  تطبيــق «اإلمارات 
إخباريــة مجانيــة متخصصــة لمســتخدمي 
(اآلندرويــد)  وتحديــداً  الذكيــة  الهواتــف 
و(آي فــون)، حيــث يمكنهــم الحصول على 
أهم وأبــرز األخبار والمســتجدات المحلية 

والعالمية على مدار الساعة.
فــي الوقــت الــذي تــم إطــالق خدمــة 
«خبرونــا» علــى تطبيقات اإلمــارات اليوم، 
وهو منبر يقوم القراء فقط بإضافة أسمائهم 
ورقــم الهاتف النقــال والبريــد اإللكتروني 
إلرســال الشكاوى واقتراحاتهــم، حيث يتم 
الوصــول إلى هــذه الشكــاوى واالقتراحات 
من قبل المراســلين من أجــل متابعة وكتابة 
القصــص عن القــراء، والتحقق من مصداقية 

الحكومية  بــاإلدارات  واالتصــال  الشكــاوى 
المعنيــة، حيث ســيتم ترقية هــذه الخدمة 
لتزويــد القــراء بالصور والفيديــو وخيارات 

الصوت أيضاً.
كذلــك تطبيق «اإلمارتــس 24/7 الذكي» 
كخدمة إخبارية مجانية متخصصة لمستخدمي 
الهواتف الذكية (بالك بيــري) و(األندرويد) 
و(آي فــون)، حيــث يمكنهــم الحصول على 
أهم وأبــرز األخبار والمســتجدات المحلية 
والعالميــة علــى مــدار الســاعة، وتطبيــق 
«إمارتس ســبورت الذكــي» كخدمة إخبارية 
مجانيــة متخصصــة لمســتخدمي الهواتــف 

الذكية (بالك بيري).
اإلمارات» كمسابقات  وتطبيق «أخطبوط 
لجميــع محبي ومتابعي كــرة القدم لمتابعة 
أخبــار المباريــات فــي الدوريــات المحلية 
والعالمية والبطوالت القارية، وتوقع النتائج 
وتشكيــالت الفــرق مشاركتهــا عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي فــي مســابقات ذات 
جوائــز مجزية لمســتخدمي الهواتف الذكية 

(اآلندرويد) و(آي فون).
باإلضافــة إلى ذلك، ســيتم إطالق أحدث 
تطبيقــات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية 
الخاصــة بصحيفتي البيان واإلمــارات اليوم، 
بهــدف تقديــم آخــر المســتجدات األخبار 
العاجلة والتحليالت، إلى جانب خدمة تقديم 
األخبــار العاجلــة للقراء فــي األجواء، حيث 

تضامنــت كل من صحف المؤسســة: البيان 
واإلمارات اليوم وإمارتس 24 |7، في شراكة 
مع «فالي دبي» لتوفــر لركابها مصدراً هاماً 
لألخبار، حيث يقوم (66 ألف راكب) بقراءة 
ومتابعــة أخبار صحف المؤسســة على مدار 

الشهر.
مشيراً في الوقت نفسه، إلى خدمة األخبار 
العاجلة عبر الرســائل النصية، والتي تعد من 
التقنيات الرائدة التي توفرها صحيفة البيان، 
عبر تزويــد القراء والمشتركين بآخر األخبار 
لألخبار  الرئيســة  والعناوين  والمســتجدات 
المحليــة والعربية والعالميــة، باإلضافة إلى 
خدمات اإلعالنات المبوبة بالرســائل النصية، 
والتــي تتيــح للمشتركين إرســال إعالناتهم 
المبوبة عن طريق الرســائل النصية القصيرة 
لنشرهــا وتوزيعهــا عبــر صحيفتــي البيان 

واإلمارات اليوم.
وآخــر  التحديثــات  علــى  وللحصــول 
المســتجدات، وتســليط الضــوء على برامج 
قنوات مؤسســة دبــي لإلعالم، قــال ظاعن 
شاهين إنه يتم توزيع رسالة إخبارية شهرية 
مفصلــة لجميع المتابعين والجمهور، تحتوي 
علــى قائمة البرامج الجديــدة، ولقطات من 
النجوم والمشاهير،  الكواليس وأخبــار  وراء 
كمــا تقوم كل من صحيفتي البيان واإلمارات 
اليوم بإرســال نشــرات إخبارية دورية تصل 

إلى أكثر من 25 ألف مشترك يومياً.

تحــدث فيصــل ســالم بــن حيــدر المديــر 
التنفيــذي لقطــاع الطباعــة والتوزيــع في 
مؤسســة دبــي لإلعــالم، عن ســعي شــركة 
«مســار للطباعة والنشر»، إلــى تقديم أهم 
الطباعيــة والتقنيــة لمجموعــة  الخدمــات 
الصحــف التابعــة لمؤسســة دبــي لإلعالم، 
ومواكبة آخر تطــورات التكنولوجيا والثورة 
الرقمية في عالــم الطباعة واإلبداع الرقمي، 
حيــث حصلت في عــام 2008 علــى جائزة 
دبي الذهبية للنشــر عن فئة الجرائد، وذلك 
بعد عاميــن فقط من انطالقهــا، كواحد من 
أهم الشركات المتخصصة في مجال الطباعة 
والنشــر، كما حصدت ثالثة من جوائز النادي 
الدولــي لعضوية الطباعة (وان إفرا) الدولية 
في مجال جــودة الطباعة عن جريدة البيان، 

اإلمارات اليوم، إميريتس 24|7.
فــي الوقت الــذي تختص شــركة «توصيل» 
بتوزيــع العديد من الصحف الدولية اليومية 

علــى مســتوى الدولــة، باإلضافــة إلى 150 
مجلــة دوليــة في كل منافــذ البيع في دولة 
المتحــدة، حيث حصلت  العربية  اإلمــارات 

الشركــة على جائزة اآليزو في جودة اإلدارة 
من خالل عرض الممارســات التقنية الحديثة 
التي تستخدم في تحسين العمليات اليومية، 
ومتابعــة كل حركات أســطول التوزيع، كما 
نجحــت بتحويل كل العمليــات اليومية إلى 
النســق اإللكتروني باستخدام الجهاز الكفي، 
والذي يتم استخدامه من قبل جميع مشرفي 
التوزيع، مشيراً في الوقت نفســه إلى أهمية 
إطالق مؤسســة دبــي لإلعــالم للعديد من 
التطبيقات والخدمــات اإللكترونية الحديثة، 
والتي ســيتاح للجمهور فرصة االطالع عليها 
في أسبوع جيتكس للتقنية، في بادرة تعكس 
استراتيجية مؤسسة دبي لإلعالم في التواصل 
مــع شــرائح وفئــات المجتمــع المتعددة، 
وإطالعــه علــى كل مــا هو جديــد في هذا 

المجال.
وقــال فيصــل بن حيــدر، إن مؤسســة دبي 

لإلعــالم دأبــت علــى أن تكون ســباقة إلى 
توفيــر آخر المســتجدات واألخبــار العاجلة 
في وقتهــا، كذلك توفير معلومــات البرامج 
والتغيرات الطارئة على الهواء مباشرة وعلى 
الفور للمشاهديــن والمتابعين، مثل تطبيق 
«توصيــل لالشــتراكات للتوزيــع والخدمات 
اللوجيســتية»، وهو تطبيق ذكي متوفر لكل 
المهتميــن بتحميلــه على الهواتــف الذكية 
(اآلندرويــد) و(آي فــون) بالمجــان، حيث 
يتيــح هــذا التطبيــق التعرف إلــى القائمة 
الكاملــة للمطبوعــات للمســتخدم فــي أي 
مكان، وبمنتهى السهولة يستطيع المستخدم 
الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمطبوعات 
واالشتراك بها بعدة لمسات من أصابعه، في 
الوقــت الذي تم إطــالق الموقع اإللكتروني 
لمركــز محمد بن راشــد لطباعــة المصحف 

الشريف، وخدمة «ألبوم الصور».



تطلــق هيئة تنمية المجتمع خالل مشــاركتها 
في أسبوع جيتكس للتقنية الذي ينطلق األحد 
في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض 
منصــة إلكترونية لخدمة وتمكين األشــخاص 
من ذوي اإلعاقة وتقديم خدمات استشــارات 
وإرشادات متكاملة لهم وألسرهم. يأتي ذلك 
في إطــار الخطة االســتراتيجية التي وضعتها 
الهيئــة لتحقيق رؤية مبادرة «مجتمعي» التي 
أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولي عهد دبــي، رئيس المجلس 
التنفيــذي، والهادفة إلى تحويل دبي بشــكل 

كامل إلى مدينة صديقة لألشــخاص من ذوي 
اإلعاقــة بحلــول العــام 2020.  وقــال خالد 
الكمــده، مدير عــام هيئة تنميــة المجتمع: 
«وجــدت التقنيــات الحديثة ليتم تســخيرها 
لتحسين نمط حياة أفراد المجتمع، وتطورت 
بشــكل كبير بحيث يمكن مــن خاللها تمكين 
األفــراد من ذوي اإلعاقة ودعم اســتقالليتهم 
ودمجهم في المجتمع، وهو ما نسعى إليه من 
خالل ســند للتواصل الذي سيفتح لهم قنوات 
تواصــل جديدة ليكونوا قادرين على الحصول 
علــى جميــع الخدمــات التي يحصــل عليها 
األشــخاص من غير ذوي اإلعاقــة». وأضاف: 
تعهــدت مبــادرة «مجتمعــي»، بتحويل دبي 
إلــى مكان صديق  لألفراد مــن ذوي اإلعاقة، 
ونحــن نعمل على مختلف الصعد لنغير خالل 
الســنوات القليلــة المقبلة نمــط حياة هذه 
الشريحة ونمكنهم من الحصول على حقوقهم 
بشــكل عادل، ولنســد أي ثغرات تحول دون 
ذلــك، ومن ضمن أولوياتنــا لتحقيق ذلك هو 
أن نقــدم لهم حلوًال متكاملــة للتواصل تتيح 
لهــم التعبير عن احتياجاتهــم والحصول على 

متطلباتهم باستقاللية وسهولة.

واضاف: ســيتولى موظفون مدربون من هيئة 
تنمية المجتمع مهمة الشخص المساعد الذي 

يرافق األشــخاص ممن لديهم إعاقات سمعية 
أو بصريــة أو صعوبــات فــي النطــق، حيث 
ســيقوم بترجمة طلباتهــم ألي جهة يرغبون 
بالتواصــل معها وقتما أرادوا ما يســمح لهم 
بالتنقــل فــي المواصالت العامــة دون حرج 
وزيــارة الطبيب وإجراء حجــوزات المطاعم 
والفنادق وغير ذلك، ليلغي بذلك كافة عوائق 

التواصل بينهم وبين اآلخرين.

من جهــة أخــرى، أعلنت الهيئــة عن إطالق 
تطبيقها الذكــي CDA Duabi ، وتفعيل 12 

خدمــة من خدماتهــا االجتماعيــة من خالله 
وعبــر موقعهــا اإللكترونــي، بهدف تســهيل 
حصــول عمــالء الهيئة علــى خدماتها من أي 
مكان وفــي أي وقت. وســيكون باســتطاعة 
الراغبيــن بالحصول على الخدمات، تســجيل 
طلباتهــم ومتابعــة حالة الطلــب، والحصول 
علــى الخدمات االستشــارية في مجــال كبار 
السن والتوافق األســري، والتسجيل للحصول 
على بطاقة ذخر لكبار الســن، وللحصول على 
خدمــات المتطوعين أو للتطوع، والتســجيل 
لبطاقة ســند  لألفراد مــن ذوي اإلعاقة فضًال 
عن حجــز المجالــس والمراكــز المجتمعية. 

وتعمل جميع التطبيقات على الهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، حيــث تم تطويرها ضمن 
منصــات آي أو إس، ووينــدوز  وأندرويــد. 
وستتواجد هيئة تنمية المجتمع خالل أسبوع 
جيتكس للتـــقنية في قاعة الشــيخ ســعيد – 

رقم 3.

وقــال الكمده: نأمل أن تعزز هذه التطبيقات 
حصول عمــالء الهيئة علــى الخدمات، حيث 
إن اســتالم طلبــات العمالء مباشــرة بشــكل 
إلكتروني سيتيح تقديم الخدمات بشكل كامل 

دون الحاجــة لتكليفهم عنــاء التنقل للوصول 
إلى مقــر الهيئة وتقديــم الطلب، ففي بعض 
الحاالت كبطاقة ذخر، سنتسلم الطلب ونجري 
إجراءات اســتخراج البطاقــة ليذهب بعدها 
موظفونــا إلــى العميــل ويســلمونها له في 
منزله أو مجلــس  الحي. وتعرض هيئة تنمية 
المجتمع، خــالل جيتكس، المنصــة الجديدة 
لدراســة الحــاالت التي تــم تحديثهــا لتتيح 
للباحثين االجتماعييــن إدخال بيانات العميل 
مباشــرة على األجهزة اللوحية مــن المواقع 
الميدانية مما يسرع بشكل كبير من إجراءات 

دراسة الحالة.  

15

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
أن  المتكاملــة «دو»،  اإلمــارات لالتصــاالت 
لالتصــاالت  اإلمــارات  مؤسســة  مشــاركة 
المتكاملــة «دو» في أســبوع جيتكس للتقنية 
2014 يتزامــن مــع دخــول مرحلــة تطبيق 
نموذج المدن الذكية في جميع أرجاء الدولة، 
متوقعــاً أن تحــذو المنطقة كلهــا هذا النهج، 
لضمان سالســة وسهولة الوصول إلى مختلف 
الخدمات الحكومية والمعيشية إلى المجتمع، 
وأن تركيــز «دو» ينصب خــالل جيتكس هذا 
العــام على الخدمات والحلول الذكية، والدور 
المتنامــي الذي تؤديه في رســم مالمح حياة 

عمالئها.
وأشار إلى أن معرض جيتكس يقدم منصة 
مهمة للتفاعل والتواصل مع الشركاء والعمالء 
من جهــة، ومناقشــة مســتجدات وتطورات 
قطاع االتصــال وتكنولوجيــا المعلومات من 
جهة أخرى، إضافة إلى أنه يســهم في ترسيخ 
مكانــة اإلمارات كرائــد في مجــال المعرفة 
والتكنولوجيــا علــى المســتويين اإلقليمــي 

والدولي. 

وأشــار عثمان ســلطان إلى أن بيئــة األعمال 
في اإلمارات ال تزال جاذبة لالســتثمارات في 
قطــاع التقنيــة، إذ احتلت اإلمــارات المرتبة 
األولى بين دول الشــرق األوســط من حيث 
أداؤها الشــامل لعام 2014 في مؤشر االبتكار 
العالمــي، وأهــم المؤشــرات الفرعية لقياس 
أداء الدول هو قياس المخرجات الذي ينقسم 
بــدوره إلــى مجاليــن: مخرجــات المعرفــة 
وهذا  اإلبداعية،  والمخرجــات  والتكنولوجيا، 
يبرر جهود الدولة في االســتثمار في القطاع 
التقنــي. وما تــزال بيئة األعمال فــي الدولة 
جذابة بشــكل كبيــر، وتســتقطب المبدعين 
ورواد األعمــال مــن مختلف أنحــاء العالم، 
إذ تتبنى الحكومة سياســات اســتباقية تهدف 
إلى مواكبة تطورات األســواق العالمية. وكما 
يتضــح مــن الدراســات واســتطالعات الرأي 
المتتالية، توفر اإلمارات أحد أفضل المناخات 
االقتصادية على المســتوى الدولي لتأســيس 

الشــركات وتســيير األعمال، لكن دون شــك 
هنالــك دائماً مجال لبــذل المزيد من الجهد، 
وتبســيط وتطوير التشريعات القائمة، بهدف 
تعزيز مكانة الدولة كوجهة اســتثمارية دولية 
في هذا القطاع الحيوي. ويؤدي قطاع االتصال 

دوراً مهماً في دفع هذه العجلة.
وقــال إن المرحلــة األصعب منــذ اندالع 
األزمــة االقتصادية العالمية قد مرت وانتهت 
على مســتوى العالم بشكل عام. لكن بالنسبة 
إلى أســواق اإلمــارات، فالمنــاخ االقتصادي 
إيجابي جداً، وتوقعات األعمال تبدو مبشــرة 

بالخير، إذ إن سياســات وتشــريعات وخطط 
حكومة اإلمــارات تؤدي دوراً محفزاً بشــكل 
دائم، وتســهم في اســتقطاب االســتثمارات، 

وتعزيز الثقة بقطاعات الدولة المختلفة.
وأشــار إلى «أن قطاع االتصاالت يأتي من 
بين أكثر األنشــطة عرضــًة للتأثر بالمتغيرات 
المتسارعة، خصوصاً في ما يتعلق بالتكنولوجيا 
والتغيــر  ومتطلباتــه،  المســتهلك  وعقليــة 
المســتمر في نمط احتياجاته واســتخداماته 
لخدمات االتصــال، وقد كان أداؤنا لهذا العام 
جيــداً حتى اآلن، وحقق األهــداف المتوقعة 

بشــكل عام، لكن ما تزال توجد بالتأكيد فرص 
كبيــرة للنمو، إذ يقبــل العمالء مــن األفراد 
والشــركات على االســتثمار في تبني أحدث 
التقنيــات واألجهزة التي يتوصــل إليها العلم 

أوًال بأول».
وأضاف: «ندرك اآلن أن المستقبل سيشهد 
عصــر البيانات الذهبــي، ونتوقــع كثيراً من 
التحديات أمــام تنفيذ خريطــة الطريق التي 
وضعناهــا، ولكننــا وضعنا ألنفســنا وللقطاع 
الذي نعمل فيه ســقفاً عاليــاً من الطموحات 

والتطلعــات في ما يتعلق بنوعية أعمالنا، وأنا 
على يقين بأننا مؤّهلــون لضمان االمتياز في 
العمل، بفضــل ما نمتلكه مــن طاقات كبيرة 
ورؤى مســتقبلية وخبــرات مهنيــة ناضجة، 
تساعد على أن نتابع رحلتنا التنموية في دولة 

اإلمارات والمقيمين على أرضها».

وأوضــح «أن دبــي واإلمــارات اتخذتا زمام 
المبــادرة في التحــول إلى المدينــة الذكية. 
نشهد تشــجيعاً كبيراً من قبل الحكومة، لدفع 
عجلــة التحول نحو الحكومــة الذكية والمدن 
الذكية. وتسرنا رؤية التكامل والتناغم الحاصل 
مــا بين تطور القطــاع على نحــو يدعم هذا 
التحول، وإقبال الحكومة على سن التشريعات 
الداعمة، وتعاون مختلف  ووضع السياســات 
األطراف المعنية لتحقيق األهداف المرجوة. 
وال شــك أن خطوة بهذا الحجم تتطلب الكثير 
من التعاون والتنسيق، يسعدنا أن نرى األمور 
تســير في االتجاه الصحيح، ومــن المؤكد أن 
دبي تســير قدماً علــى طريقها، لتصبح مدينة 

عالمية ذكية رائدة، ونموذجاً يحتذى».

وقــال «إن اإليجابيات تطغى على الســلبيات 

وتفوقها بشكل كبير، إن وجدت، حيث تضمن 
بيئة المدن الذكية للمقيمين فيها االســتفادة 
مــن جميع الخدمــات في أي زمــان ومكان. 
ويمكن القول إننا ســنعيش في عالم مترابط 
ومتكامل جداً. ومن أهــم األمور التي ينبغي 
الحرص عليها ضمان سرية وحماية وخصوصية 
البيانات، والحــد من االختراقات والتهديدات 
التي قد تلم بها، إذ إننا كشركة وطنية يقع على 
عاتقنا مســؤولية ضمان حماية بيانات األفراد 
والمؤسسات، ونقوم سنوياً بتنظيم مؤتمر أمن 
والمســتخدمين  المجتمع  لتوعية  المعلومات 
بالمعلومــات والمســتجدات الخاصة بمخاطر 
حمايــة المعلومــات والتهديــدات الرقميــة 
واألمــن الرقمي، كمــا تتوافر لدينــا مختلف 
الحلــول األمنية من خــالل الخدمات المدارة 

التي نوفرها لعمالئنا من المؤسسات».

وقــال «إن دو تؤمن بأهميــة التعاون بين 
مختلف الجهــات الحكومية والخاصة لتحقيق 
رؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي اإلمــارات، إذ 
نتعاون بشــكل وثيق مع الهيئــات الحكومية 
المعنيــة والعديد من الشــركاء اآلخرين على 
جعــل فكــرة المدن الذكيــة واقعاً ملموســاً. 
ونعمل بشكل دائم على تقديم نموذج للمدن 
الذكية المســتقبلية التــي تتناغم فيها الحلول 
والخدمــات المــدارة مع أحــدث اإلصدارات 
التقنيــة، لتســهيل جميــع جوانب المعيشــة 

والحياة العصرية».

يحمل جناح دو خالل أسبوع جيتكس للتقنية 
2014 الزائرين في رحلة إلى مســتقبل المدن 
الذكية باإلمارات العربية المتحدة. وستســلط 
الشــركة األضواء خالل مشاركتها في المعرض 
على مساهمة حلول االتصال في تطبيق رؤية 
اإلمارات 2021، وذلــك عبر تمكين المجتمع 
من خــالل تطوير اقتصاد قائــم على المعرفة 
يتبنى التكنولوجيا كميزة تنافســية أساســية. 
الطرائــق  الحــدث  وستســتعرض دو خــالل 
التــي يمكن فيها تســخير حلــول تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت المبتكــرة، لتوفير 
بيئة ذكيــة تتبنى أرقى معايير الراحة وجودة 
االتصــال، لضمان أعلى مســتويات الســعادة 
واإلنتاجيــة في المجتمــع. وتوجه دو الدعوة 
الستكشــاف  جيتكــس  معــرض  زوار  إلــى 
التقنيات التي ســتجعل الحياة في العمل وفي 
المنــزل وفي مختلــف أرجــاء المدينة أكثر 
رفاهية، وذلــك من خالل البيئــات التفاعلية 
التي توفرها في جناحها بالمعرض الستعراض 
مزايا المســتقبل الذكي في الدولة. وســتتيح 
هــذه البيئات للزوار اكتشــاف معايير الراحة 
التي سيجري تبنيها لضمان بقائهم على اتصال 
في كل زمان ومكان، وعبر أي جهاز يفضلونه، 
وذلك باستخدام منصات آمنة داخلياً وخارجياً 
للتواصل مع العالم الذي يعيشون فيه بطرائق 

غير مسبوقة. 



أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة 
بــاإلدارة العامة للخدمات الذكية، المرحلة 
األولــى مــن مبــادرة «المكتــب الذكي»، 
كإحدى أهم مبادرات شــرطة دبي الذكية 
والموجهة للجمهور الداخلي  من منتســبي 
شرطة دبي، وتهدف إلى توفير مكتب ذكي 

للموظفين.
وأكــد العقيد خالد ناصر الرزوقي، مدير 
اإلدارة العامــة للخدمات الذكية، أن فريق 
عمــل إدارة الشــبكات والمــوارد التقنية 
العالمية  التقنيــات  نجح باســتغالل أفضل 
المتاحــة وعمــد إلى تطبيقها فــي مبادرة 
تعــد األهم على صعيد المبــادرات الذكية 
والتــي أطلقتهــا اإلدارة العامــة للخدمات 
الذكيــة في اآلونــة األخيــرة، وتأتي هذه 
التوجهــات امتثاًال لرؤية وتطلعات صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، ومبادرات حكومة دبي الذكية 
ومدينــة دبي األذكى عالميــاً، وبتوجيهات 
مباشــرة من اللواء خميس مطــر المزينة، 
القائد العام لشــرطة دبــي، من أجل توفير 
مكتــب شــامل لموظفي شــرطة دبي عبر 
شاشــات أجهزتهــم اللوحيــة الخاصة دون 
التقييد بزمان يخص أوقات العمل الرسمي 

وال مــكان يخص الدوام، ليتمكن من تنفيذ 
مهام العمل العاجلة أو الضرورية وهو على 

متن الطائرة على سبيل المثال.
وأشــاد العقيد الرزوقــي بفريق اإلدارة 
العامــة للخدمات الذكية وال ســيما إدارة 
الشــبكات والمــوارد التقنيــة والتي تبنت 
الفكــرة وعملــت على تحويلهــا اليوم إلى 
مشــروع مطبــق علــى أرض الواقــع وفي 

مرحلته األولى.
وفــي الســياق ذاتــه تحــدث المقــدم 
الدكتــور أحمــد بن صبيــح، نائــب مدير 
اإلدارة العامــة للخدمــات الذكية، موضحاً 

أن تطلعات القيادة العليا في شــرطة دبي 
لرفــع جودة وكفاءة العمــل والتخلص من 
الروتين بإجــراءات وتطبيقات أكثر مرونة 
وتخدم مصلحة العمل العليا، وبالوقت ذاته 
تقدم للموظــف حلوًال إيجابية في التعامل 
مع ضغط العمل أو الحاالت الطارئة، وهذا 
كان الدافــع األول للفكرة مــن اجل توفير 
مكتب شامل يضم كافة التطبيقات الخاصة 
بشــرطة دبي عبر «ســتور خاص بشــرطة 
دبــي» أو متجر خاص بشــرطة دبي  على 
غرار «الجول بالي» ويعمد إلى توفير هذه 

التطبيقات بطريقة آمنة.

وأشــار إلــى أن المرحلــة األولــى من 
المشروع استهدفت فئة المديرين والفئات 
اإلشرافية وعمدت إلى توفير مجموعة من 
التطبيقات التي تخص المراسالت الداخلية، 
والحضور واالنصــراف اإللكتروني وغيرها 
من التطبيقات األخرى التي تخدم تســهيل 

وتطبيق اإلجراءات ومرونة العمل.
من جانبه أوضح هاشــم محمد هاشــم، 
مديــر إدارة الشــبكات والمــوارد التقنية، 
أن هــذه المبادرة اســتفادت من األنظمة 
العالميــة والتــي تعــرف بــإدارة وتأمين 
 «BYOD » األجهزة الذكية، وتطبيق حلول
وقــوام الفكــرة هــو اســتخدام األجهــزة 
الذكية الخاصــة بالموظف في مهام العمل 
الرسمية من خالل توفير األنظمة والبرامج 
الخاصة بمؤسساتهم على هذه األجهزة مع 
األنظمة والقوانين واللوائح  مراعاة تطبيق 
المعمــول بها وتوفير األمن والحماية لهذه 

البرامج.
وأضاف أن مبــادرة المكتب الذكي هي 
مشــروع يهــدف إلــى توفيــر متجر خاص  
بشرطة دبي يوفر ألصحاب القرار وموظفي 
شرطة دبي أنظمة ذكية عن طريق االنترنت 
باستخدام الهواتف المحمولة الذكية والتي 

.« IOS »تعمل بأنظمة االندرويد و
وأكــد أن المشــروع ســيوفر امتيازات 
متعددة من أبرزها إلغاء استخدام الفالشة 

مما يعزز امن وحماية المعلومات .

كشف المهندس عيسى الميدور، المدير العام 
لهيئة الصحــة بدبي، عن أن الهيئة ســتقوم 
خالل مشــاركتها في معرض جيتكس بإطالق 
حزمة من التطبيقات والخدمات الذكية التي 
تلبي احتياجات عمالئها، وتسهم بشكل فاعل 
في تحقيق الســعادة للنــاس، وذلك ترجمة 
لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ونظرته إلى 
حكومة المســتقبل التي يصفها ســموه بأنها 
«حكومــة ال تنــام»، وتعمل 24 ســاعة في 
اليوم، و365 يوماً في الســنة، وأنها حكومة 
مبدعة، تستجيب بسرعة للمتغيرات، وتبتكر 
حلوًال لكل التحديات، لتســهيل حياة الناس، 

وتحقيق السعادة لهم.

وقال المديــر العام لهيئــة الصحة بدبي إن 
أبــرز التطبيقات الذكية التي ســيتم إطالقها 
هــو تطبيــق «صحتــي» وتطبيــق «أطبــاء 
بدبــي»، إضافة إلــى العديد مــن الخدمات 
الذكية التي ســيتم التعريف بها في مجاالت 
الصيدلة واألشعة والعالج الطبيعي عن بعد 
والمستشــفيات الذكيــة، والتثقيف الصحي 
الذكي، وغيرها مــن الخدمات األخرى التي 

سيتم عرض تفاصيلها خالل الحدث.

ودعا المهنــدس الميــدور كل المتعاملين 
مع الهيئة لالســتفادة من تطبيق «صحتي» 
الذكــي المتوافــر حالياً باللغتيــن العربية 
واإلنجليزيــة الــذي يمكــن تحميلــه على 
اللوحيــة،  واألجهــزة  الذكيــة  الهواتــف 
ليتمكــن المســتخدم مــن االطــالع على 
تفاصيــل المواعيد الطبيــة، والتعرف إلى 
نتائج الفحوص المخبرية، واألدوية التي تم 
صرفها، واالطالع علــى تفاصيل تطعيمات 
وتغييرهــا  المواعيــد  وأخــذ  األطفــال، 
وإلغائهــا، وغيــر ذلك مــن الخدمات التي 
يمكن الحصــول عليها مباشــرة من خالل 

التطبيق، ودون الرجوع إلى الهيئة.

قال طارش عيــد المنصوري مدير عام محاكم 
دبي، إن المحاكم ستستعرض خالل مشاركتها 
بمعرض جيتكس أحدث خدماتها والتطبيقات 
الذكيــة وذلك تماشــياً مع مبــادرة الحكومة 
الذكيــة التي أطلقها صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الدولــة، رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم دبي، 
رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، ولي عهد دبي، 
رئيس المجلس التنفيذي بدبي، إذ تســتعرض 
محاكم دبي التطبيق الذكي الذي يحتوي على  
عدة خدمــات ذكية منها «الطلبــات الذكية» 
و«الحجــز الذكــي»، والخدمــات اإللكترونية 
منها تســجيل القضايا عن بعد والكاتب العدل 

اإللكتروني.

وذكــر أن محاكــم دبي تحرص علــى االرتقاء 
الدائــم بخدماتهــا وتحويــل جميــع خدماتها 
اإللكترونية إلى ذكيــة، وذلك لتحقيق رؤيتها 

«الريــادة في عمل المحاكــم»، وبهدف توفير 
الجهد والوقت وتيسير األمور على المتقاضين، 
إذ تســهم التطبيقــات الذكيــة الجديــدة في 
خدمــة المتعاملين والموظفين لتحقيق أفضل 
مؤشرات األداء وإلرضاء كافة شرائح المجتمع، 
فخدمــة «الحجز الذكي» تمكن مأمور التنفيذ 
مــن خــالل الجهــاز اللوحي االســتدالل على 
مواقع محل التنفيذ بسهولة وسرعة من خالل 
استخدام برامج المواقع والخرائط اإللكترونية 

الملحقة بالجهــاز، وتحرير محاضر الحجز من 
خــالل األجهزة الذكية والتوقيع عليها على أن 
يصل المحضر في نفــس اللحظة إلى القاضي 
المختص ليصدر قراره مما يســاهم في تعزيز 
كفــاءة تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة من 

المحاكم واللجان القضائية.

وأوضــح مدير عام محاكــم دبي أن معرض 

«جيتكس» يعد منصــة مثالية تتيح المجال 
أمام المشــاركين لعرض أحــدث خدماتهم 
وأنظمتهــم التقنية المتوفــرة للمتعاملين، 
وتعريفهــم بآخر المســتجدات والتطورات 
المتعلقــة بهــا، ويمثــل المعــرض كذلــك 
فرصــة لمحاكم دبي لالطــالع على أحدث 
التطــورات والخدمــات التكنولوجية حول 
العالم لالســتفادة منها فــي تطوير العمل، 
حيث تحرص المحاكم على تطوير أســاليب 

وأنظمة عملها بشكل مستمر.

وفي نفس الســياق يعتبر تطبيق «الطلبات 
الذكيــة» األول مــن نوعه، حيث يســتطيع 
المتقاضــي تقديم طلبه وتحميل المرفقات 
المطلوبة حسب نوع الطلب ودفع الرسوم 
عبــر هذا التطبيق الذكــي والذي يصل إلى 
الموظف المختص عبر األجهزة الذكية وفي 

أي وقت ومكان ليتأكد من استيفاء الشروط 
المطلوبــة ومن ثــم تحويلها إلــى القاضي 
المختص عبــر هذا التطبيق التخــاذ القرار 
المناســب حيث يســاهم هذا فــي عملية 

تسريع تنفيذ األحكام.

وتتميــز «الطلبات الذكيــة» بإمكانية توفرها 
علــى جميــع األجهــزة الذكية، وتتــم بأربع 
خطوات ســهلة، إذ يستطيع العميل أن يرسل 
طلبــه فــي أي وقت، وأن يرفــق معه جميع 
األوراق الثبوتيــة، وما أن يصــل الطلب إلى 
الموظــف المختص حتى يقوم بإســناده في 
نفــس الوقت إلى الدائرة القضائية المختصة، 
كمــا تتيــح الخدمة للعميــل دفع الرســوم، 
والنظــر في معلومات القضية، والتعرف على 
مسارها وإلى أين وصلت، ويستطيع القاضي 
أن يقوم بالتوقيع مباشــرة من خالل الجهاز، 
ويتم وصوله ألمين الســر، ويستطيع القاضي 
بضغطــة واحــدة التوقيع علــى كل الطلبات 
مــرة واحدة، كما يســتطيع القاضي طلب أي 
مرفقات إضافية، وعن طريق الخدمة يستطيع 

النظر في الطلبات والقرارات السابقة.

منــذ أن تحولــت جمارك دبي إلــى دائرة 
حكوميــة ذكية في أكتوبر مــن عام 2013. 
تحرص على أن تكون مشاركتها في جيتكس 
فاعلة ومتميزة في هذا الحدث األبرز إقليمياً 
علــى صعيــد تقنيــة المعلومــات متميزة، 
التقنيــة والذكية  عبر اســتعراض تطوراتها 
واالســتفادة مما هو مطــروح في المعرض 
من شركات التقنية العالمية، وذلك في اطار 
حــرص الدائرة على دمــج التقنية الحديثة 
بأنظمة وإجراءات العمل الجمركي، وتقديم 

خدمات متميزة للمتعاملين.
وتســتعرض جمــارك دبــي طــوال أيام 
المعــرض جهودهــا لتطويــر كل خدماتها 
الذكيــة، فبعد أن كانت أول دائرة حكومية 
ذكيــة بالكامــل، تقــدم كل خدماتهــا عبر 
الهواتــف المتحركة، واصلت الدائرة العمل 
على تطوير وتحســين خصائــص الخدمات 

الذكيــة لجعلهــا أكثــر ســرعة ومرونة من 
حيــث اإلنجــاز، وتلت عمليــة التحول إلى 
دائرة ذكية بالكامل، العديد من المبادرات 
التطويرية التي تضمــن حصول المتعاملين 

على الخدمات بسهولة ويسر. 

وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع 
التطوير الجمركي بجمارك دبي، إن الدائرة 
ســتعلن خالل المعرض عن خدمات جديدة 
عبر الســاعات والهواتف األجهــزة الذكية، 
وذلك في اطار اســتمرارية تطوير خدماتها 
بشــكل ينســجم مع رؤيــة حكومــة دبي 
لتقديم الخدمة الذكية بمفهومها المتكامل، 
مشيراً إلى أنها لم تكتف بالتحول إلى دائرة 
ذكية بالكامل تقدم كل خدماتها عبر الهاتف 
المتحــرك، بل تعمل بشــكل متواصل على 
ابتــكار كل ما هو جديد فــي مجال تقديم 
الخدمة للعمالء، واالرتقاء بمســتوى تقديم 

خدماتها.
وأضــاف جمعــه الغيــث أن الخدمــات 
الذكيــة عبر الهواتــف المتحركــة التي تم 
اطالقها من قبل أســهمت بشــكل فعال في 
تعزيز التواصل بين الدائرة وعمالئها، حيث 
الجمركية  إنجــاز معامالتهم  بإمكانهم  صار 

من أي مكان وفي أي وقت.

والخدمــات  المعامــالت  مجمــوع  بلــغ   
اإللكترونيــة التــي وفرتها غرفــة دبي منذ 
بداية العــام الحالي وحتى نهاية ســبتمبر 
الماضــي 677,518 معاملــة، مقارنــة بـــ 
630,877 معاملــة خالل نفــس الفترة من 
العام الماضي، أي بنســبة نمــو 7.4 %، ما 
يعكــس زيادة اإلقبال علــى خدمات غرفة 

دبي. 
وأشــار المهندس حمــد بوعميم، مدير 
عــام غرفة دبــي، إلــى أن الغرفــة تعمل 
لتوفيــر حلــول إضافية لمجتمــع األعمال 
تســهم   ،2014 جيتكــس  معــرض  خــالل 
بتوفيــر الخدمــة للعميل وهو فــي منزله 
أو مكتبــه، معتبــراً أن هــدف الغرفة في 
المرحلــة القادمة هو الذهاب إلى العميل، 
وعدم انتظار قدومه إلينا، تطبيقاً لتوصيات 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
ولفــت بوعميم إلــى أن الغرفة عملت 
على تصميــم عدد من التطبيقــات الذكية 
التي ستســهم فــي تقريب فــرص األعمال 
إلى المســتثمرين في دبي، وإدخال مفهوم 
جديد لممارسة األعمال، يواكب النمو الذي 

تشهد إمارة دبي في مختلف المجاالت.

وبدوره، أشــار عيسى الزعابي نائب رئيس 
تنفيــذي أول لقطــاع الدعــم المؤسســي 
فــي غرفة دبــي، إلى أن معــرض جيتكس 

يعتبــر من المعارض العالميــة الرائدة في 
مجال حلول التكنولوجيا، ويســاعد الغرفة 
اإللكترونيــة،  اســتعراض خدماتهــا  علــى 
خاصة من التوجه العــام وااللتزام بتحقيق 
أهــداف الحكومــة اإللكترونيــة في دبي، 
بتأمين السالســة والســرعة في المعامالت 

واإلجــراءات، ما ســيجعل مجتمع األعمال 
في دبي أحــد رواد المجتمــع اإللكتروني 

المتكامل.

الموقــع  الزعابــي علــى أهميــة  وشــدد 
اإللكترونــي للغرفــة، الــذي بــات مرجعاً 
رئيساً لمجتمع األعمال من حيث المعلومة 
والخدمــة، معتبــراً أن التطــورات التقنية 
والتكنولوجيــة، تتطلب منا مواكبة التغيير، 
واعتماد األفضل من الخدمات حتى نرتقي 
بأدائنــا، ونكون بحق ممثل القطاع الخاص، 

ووجهته الرئيسة في اإلمارة.
ويتميز الموقــع اإللكتروني لغرفة دبي 
للمعلومات والبيانات  بكونه مرجعاً هامــاً 
لمجتمع األعمال في دبي، كما ستستعرض 
الغرفة خــالل المعرض المنصة اإللكترونية 
االســتراتيجية التــي طورتهــا بالتعاون مع 
موقــع علي بابــا الصيني الشــهير للتجارة 

اإللكترونية.
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تتبنى الحكومات العربية خدمات مبتكرة من 
أجــل الدفع قدماً بالمدن الذكية والتنافســية 
العالمية في هذا المجال، وفقاً لتقارير حديثة 
صــادرة عــن كلية محمــد بن راشــد لإلدارة 

الحكومية وشركة «إس إيه بي».
وتعمل كل من كلية محمد بن راشــد لإلدارة 
الحكومية وشــركة إس إيه بــي معاً في ثالثة 
مجاالت اســتراتيجية، هي اإلعالم االجتماعي 
والريادي  االقتصــادي  والتمكين  والتوظيــف 
للشــباب العربي، فضًال عن سلســلة دراسات 
«نظــرة  تتنــاول  الجهتــان،  أعدتهــا هاتــان 
علــى الخدمــات الحكومية العربيــة 2014» 

و«ابتــكارات مــن أنحــاء العالــم العربــي»، 
ونشــرت تحت رعاية مكتب رئاســة مجلس 
الوزراء بدولة اإلمارات خالل القمة الحكومية 
التي انعقدت في وقت ســابق من هذا العام. 
وقــد تعاونــت كلية محمد بن راشــد لإلدارة 
الحكوميــة وشــركة إس إيــه بي الســتضافة 
«منتدى المــدن الذكية»، الــذي نظمته كلية 
محمد بن راشــد لإلدارة الحكومية في يونيو 

الماضي.
ويزداد الوعي بالنموذج التقني للمدن الذكية 
في أنحاء العالم العربي، في مواجهة تحديات 
التحضر، والتحديات االجتماعية واالقتصادية، 

وفــي ظل تقليص الميزانيات، والتغير التقني. 
وفي هذا الســياق تتوقع شــركة «ناڤيغنت» 
لألبحاث أن تنمو سوق تقنيات المدن الذكية 
مــن 6.1 مليارات دوالر فــي العام 2012 إلى 

20.2 مليار دوالر في العام 2020.
وبــدأت الحكومات العربية فــي إعادة ابتكار 
الخدمــات العامــة، مدفوعة بســتة محركات 
لالبتــكار التقنــي هــي القــدرات التنقليــة، 
المتنقلة،  الكبيــرة، والتطبيقــات  والبيانــات 
البيانات،  والحوســبة الســحابية، وتحليــالت 
واإلعالم االجتماعي، وفقــًا لتقرير «ابتكارات 
دبي- البيان من أنحاء العالم العربي».  

تكشــف شــركة ZTE  المــزود العالمــي 
الشــبكات  وحلــول  االتصــاالت  ألجهــزة 
وأجهــزة الهواتف المحمولــة، النقاب عن 
 ،Smart City حزمــة حلولها للمدن الذكية
بما فيها حلول M-ICT لألمن العام والنقل 

العام ومراكز البيانات.
وقامت الشركة بتصميم أربع مناطق تفاعلية 
لزوار معرض جيتكس، حيث ســتوضح من 
خاللها كيفية اســتفادة عمالئها من الكفاءة 
التشغيلية العالية، القدرة التنافسية بواسطة 
حلول فعالة ومرنة ومتطورة للغاية، تعتمد 
علــى تقنيــات إنترنــت األشــياء الموجهة 

بواســطة الهواتــف المحمولــة، والحلــول 
.IIC المركزية للعمليات الصناعية الداخلية

 Smart City وستسلط حلول المدن الذكية
الضوء على أربعة ســيناريوهات مستقبلية 
للمــدن الذكيــة المتصلة بالشــبكة، وهي: 
نمط الحيــاة، واألعمال التجارية، والتعليم، 
والترفيه. وتقوم شــركة ZTE بتوفير حلول 
شــاملة ومخصصة، صممت بهــدف خدمة 
قطاعات متنوعة كالقطاع الحكومي والطاقة 
والخدمات العامة والنقل العام، والصناعات 
دبي- البيان التجارية المستقبلية.  
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أكد مديرو شركات التقنية المشاركون في 
فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في دبي، 
أن بيئــة العمل في اإلمــارات ُتعد األكثر 
جذباً لالســتثمارات في قطــاع تكنولوجيا 
المعلومــات فــي المنطقة، وأن مســيرة 
االزدهــار االقتصادي المبني على المعرفة 
«اقتصاد المعرفة» تتواصل ضمن سياسات 
تنويــع مصادر الدخل في اإلمارات، وذلك 
عبر خلق فرص جديدة لممارسة األعمال، 
الفتيــن إلــى أن طفرة قطــاع تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصــاالت فــي المنطقة، 
ناجمــة عــن تبنــي الحكومــات مبادرات 
جريئة وتستثمر بكثافة لتشجيع النمو في 

هذا القطاع، وعلى رأسها المدن الذكية. 
ولفتوا إلى ان هناك العديد من العوامل 
التي تكفل اســتمرار طريــق النجاح على 
صعيــد جــذب مزيد مــن االســتثمارات، 
كالموقع االســتراتيجي الذي يؤمن سهولة 
الوصول إلى األســواق اإلقليميــة، وتوفر 
البنيــة التحتيــة المتطورة ومنــاخ العمل 
اآلمن والمســتقر، جميعهــا عوامل أهلت 
اإلمــارات لتبــوؤ مركز متقــدم في قائمة 
الــدول الجاذبــة لالســتثمارات الخارجية 

المباشرة،
معتبريــن اإلمارات حاضنة للمشــاريع 
االبتكارية الجديــدة، حيث عملت الدولة 
علــى تحويل نفســها وبشــكل كبير خالل 
العقد الماضــي، ولتحويل دبي إلى مدينة 
ذكيــة، وذلك بعــد اإلعالن الــذي أطلقه 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي العام الماضي مما زود 
البالد بمزيد من المشاريع واالستثمارات،

وقالوا ان بيئة األعمال تحســنت بشكل 
كبيــر خــالل العــام الماضــي إذ عــادت 
الشــركات لالستثمار بشــكل متناٍم السيما 

في قطاع األمن المعلوماتي.

قال عمر فخري، مدير مبيعات AMD في 
الشرق األوسط وافريقيا، إن بيئة األعمال 
في اإلمارات ال تزال جاذبة لالســتثمارات 
في قطــاع التقنية، إذ لطالما كانت الدولة 
سوقاً مزدهراً وجاذبة لقطاع التكنولوجيا.

وأضــاف: ال نرى أي عالمات على تغيير 
ذلك في المســتقبل القريــب. وإذا كانت 
لديــك التكنولوجيا المناســبة الحتياجات 
الســوق، فــال أعتقد أن هنــاك أي عقبات 
رئيسية. فالمســتهلكون النهائيون يبحثون 
عن التقنيات المبتكرة، والســعر المناسب 

والتجربة الممتازة. 

أكد اريك كالوديــل نائب الرئيس لمنطقة 
الشــرق االوسط وافريقيا لشركة جيمالتو، 
ان اإلمــارات تعتبــر حاضنــة للمشــاريع 
االبتكارية الجديــدة، حيث عملت الدولة 
علــى تحويل نفســها وبشــكل كبير خالل 
العقــد الماضــي، وهــي اآلن تضــع كافة 
األســس لتحويل دبــي إلى مدينــة ذكية، 
وذلك بعــد اإلعالن الــذي أطلقه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
اندمجــت هذه  الماضــي، حيــث  العــام 
الرؤيــة مع االســتعداد لمعــرض «وورلد 
إكســبو 2020»، مما زود البالد بمزيد من 

المشاريع واالستثمارات. 
وقال: إذا نظرنا إلى آخر تقرير نشــرته 
(IDC) فــي مطلــع هذا العــام، فإنه من 
المتوقــع أن يرتفــع اإلنفاق علــى تقنية 
المعلومات في اإلمارات بنسبة 8.3 بالمئة 
في عام 2014 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 
حجمه 4.63 مليارات دوالر. يشــهد سوق 
االتصاالت وتقنية المعلومات نمواً سريعاً، 
وتســير التوجهــات نحــو تقليــل التعامل 
المــادي وزيادة التعامــل الرقمي للوثائق 
لتحســين الكفــاءة فــي كافــة القطاعات 

وتقليل التكاليف. 
وأضاف: إننــا اليوم وأكثر من أي وقت 
مضى ندخل في عصر رقمي وتعتبر الحاجة 
إلــى حمايــة البيانــات وتأميــن الدخول 
الرقمي اآلمن والتعامالت الرقمية في كافة 
القنوات (عبر اإلنترنت والهواتف النقالة) 
وتوقيــع الوثائق رقميــاً بطريقة آمنة، من 
أهم األولويات في الوقت الراهن من أجل 
اســتيعاب الثــورة الرقميــة. هنالك طلب 
قوي على الدخول اآلمن وحماية البيانات 
مــن قبل الشــركات في المنطقــة، حيث 
يتطلع مشغلو الهواتف النقالة إلى تقديم 
قيمة مضافة جديدة لمشتركيهم وينظرون 
إلى إيجاد مســارات جديدة لإليرادات من 
خــالل تقنية االتصال «مــن جهاز لجهاز»، 
بينما تتطلــع البنوك إلى خدمات مصرفية 
رقميــة جديدة ســعياً وراء التميــز، الفتاً 
إلــى ان المبــادرات الحكومية في منطقة 
الخليج، تتبع رؤيــة رقمية واضحة تهدف 

إلى اســتخدام أحــدث التقنيات لبناء بنية 
تحتيــة لتقنيــة المعلومــات بحيث تكون 
قويــة ومتطورة ومتكيفة مع المســتقبل، 
وذلــك من أجل تقديم أكثر النماذج راحة 

وتطوراً من الخدمات العامة لمواطنيها.
تحســنت  األعمــال  بيئــة  إن  وقــال 
الشــركات  الماضي، وعادت  العــام  خالل 
لالستثمار. كما ان التحدي الحقيقي يكمن 
في ما تواجهه المؤسسات في تحديد اتجاه 
لمشاريعها  واالولوية  الصحيح  االســتثمار 

األمنية. 
وإن اإلمــارات ال تزال دولة تتكيف مع 
التقنيــات الجديدة وما زالت تســتقطب 
االســتثمارات في التقنية: قد تجذبك دول 
أخــرى لكنها غير متكيفة مثــل اإلمارات. 
إنهــا رائعة واألفضل فــي المنطقة، حيث 
انطلــق مفهوم المدينة مــن دبي وها هو 

ينتشر اآلن في مدن خليجية أخرى. 

ويعتقد بونغ شــونجي مديــر عام هواوي 
االزدهــار  مســيرة  أن  اإلمــارات،  فــي 
االقتصادي المبني علــى المعرفة تتواصل 
فــي الدولــة، وأن تنويع مصــادر الدخل 
في الدولة نهج وسياســة ثابتان، وفي كل 
عام نشــهد توفر فرص جديدة لممارســة 
األعمــال التجاريــة. وهنــاك العديــد من 
العوامل التي تكفل استمرار طريق النجاح 
على صعيد جذب مزيد من االســتثمارات. 
فالموقع االســتراتيجي الذي يؤمن سهولة 

الوصــول إلى األســواق اإلقليميــة وتوفر 
البنيــة التحتيــة المتطورة ومنــاخ العمل 
اآلمن والمستقر البد وأن يفرز الكثير من 
التفاؤل بشــأن مســتقبل االستثمارات في 
الدولــة. ولذلك فمن الطبيعــي أن تحتل 
اإلمارات مركــزاً متقدماً فــي قائمة دول 
المنطقــة لجذب االســتثمارات الخارجية 

المباشرة.

حلــول  مديــر  حســن،  شــمس  أوضــح 
المؤسســات لشــركة ديــل فــي الشــرق 
األوســط أن «ديــل» تؤمن بشــدة في أن 
اإلمــارات ال تــزال بيئة عمل مســتقطبة 
في قطــاع تكنولوجيا المعلومات. وكمثال 
رائــع اللتزام «ديل» الفريد تجاه الشــرق 
األوسط مركز حلول «ديل» في دبي الذي 
تــم افتتاحه في العام الماضي، حيث يوفر 
المركز مختبرات عاملة للعمالء، والعمالء 
المســتقبليين، الختبــار وتحديث مختلف 

التقنيات الخاصة بشركاتهم.
وقال: تدرك «ديل» أنه مع تطور مراكز 
البيانــات وتعقدهــا، لم يعد باســتطاعة 
قادة تكنولوجيا المعلومات الحصول على 
الورقية، والتقييمات،  التنبؤات  أجوبة من 
واألبحــاث الثانوية. لذا فــإن مركز حلول 
«ديل» يحقق لنا مكانة فريدة في الشــرق 
األوســط بما يضمــن استكشــاف العمالء 
للحلول التي تناسب احتياجاتهم وتطويرها 

وفهمها.

قال فرانسيس باريل مدير تطوير األعمال 
اإلقليمــي في شــركة باي بــال األميركية 
إن اإلمارات ومنطقة الشــرق األوســط ال 
تــزال في األيام األولى مــن عصر التجارة 
اإللكترونيــة، وأنه يرى فــرص نمو هائلة 
لباي بال، والمنطقة هي من بين األســرع 
نمــواً في جميــع أنحاء العالــم، وأن بيئة 
األعمــال فــي اإلمــارات ال تــزال جاذبة 
لالســتثمارات في قطاع التقنيــة، متوقعاً 
المزيــد مــن النمو فــي ظل المؤشــرات 

االقتصادية العالمية واإلقليمية الراهنة. 

يرى فســيفولود إيفانــوف، نائب الرئيس 
أن  واتــش،  إنفــو  لمجموعــة  التنفيــذي 
اإلمــارات تمتلــك بنية تحتيــة في مجال 
تكنولوجيا المعلومــات واالتصال من بين 
أفضل البنى التحتية في الشــرق األوسط، 
وانها تحتضن العديد مــن المراكز التقنية 
اإلقليمية الهامــة، مما يجعلها موطناً هاماً 
لالســتثمار في هذا القطــاع، خصوصاً مع 
إطــالق مبــادرة المدينة الذكيــة والفوز 

بتنظيم معرض إكسبو. 
وقال: نحــن نعيش عصــر التكنولوجيا 
الرقمية اليوم، حيث ترتبط جميع مصادر 
المعلومــات ومواقــع تخزينها معــاً، وقد 
أصبحــت حماية أمن المعلومات أمراً بالغ 
األهمية، حيث يهدد تســريب المعلومات 
أو  العامــة  ســواء  القطاعــات،  مختلــف 

الخاصــة. تعمل إنفو واتش فــي المنطقة 
منذ أكثــر من ثالث ســنوات، وقد نجحنا 
خالل هذه الفترة فــي بناء عالقات هامة 
في مختلف أرجاء اإلمارات، وهو ما نعمل 
علــى تعزيزه واالســتفادة منه في نشــر 
التوعية حول مخاطر تســريب المعلومات 
واألذى الــذي تتســبب به. ونحــن نتوقع 
نمــواً هاماً فــي أعمالنــا خــالل العامين 
2015-2014 في منطقة الشــرق األوسط، 
ما ســيتيح لنا تأســيس فرع للشــركة في 

المنطقة.

سجل فينيث سيباســتيان، مدير المبيعات 
اإلقليمي لشــركة إم إم دي، موقفاً مراقباً 
عند رده على ســؤال عن قــدرة اإلمارات 
علــى جــذب االســتثمارات فــي قطــاع 
التقنية قائال: على الرغم من تحســن بيئة 
األعمال بشكل كبير في مختلف القطاعات 
بدولــة اإلمــارات ومن ضمـــنهــا القطاع 
التكنولوجــي، اال أن هــذا القطاع ال يزال 
يحتاج إلــى مزيد من الترقــب والمتابعة 
حتــى ينمو أكثــر. إذ ما زالت المشــاريع 
تأخــذ وقتاً حتى تنمو ومــا تواجهه احيانا 
تلــك المشــاريع مــن تأخــر قــد يعــوق 
عودة االســتثمارات الرئيســة في القطاع 

التكنولوجي بالسرعة المطلوبة.

وأشــار لي مايلــز، المديــر اإلقليمي لدى 
«إنفــور» إلــى ان هنــاك فرصــاً تجارية 
ضخمة في القطاع العام والرعاية الصحية 
التجهيزات  التوريد، وخدمــات  وسلســلة 
والضيافــة في اإلمــارات، وهو ما يفســر 
صدارة الدولة في قدراتها غير المســبوقة 
على استقطاب االستثمارات المباشرة في 

التقنية واالتصاالت. 

يرى محمد عارف، المدير اإلداري لشركة 
أفايا في دول الخليج العربي، أن المنطقة 
تحتضن العديد من األســواق والصناعات 
الرائــدة فــي مختلف قطاعــات التقنيات 
المتطورة، وأن شــركة أفايا مثال حي على 
المســاهمة في تزويد هذه التقنيات، فقد 
توسعت أعمال أفايا في السنوات الماضية 
لتشــمل اليوم أكثر من %50 من مســاحة 
العالــم، إذ ان مركــز الشــركة فــي دبي 
يدير أعمالها في جميع األســواق الناشــئة 
التي تضم الشرق األوسط وافريقيا والهند 
والصين وروســيا، ويعود الفضل في ذلك 
إلى بيئــة األعمال المتطــورة والمتقدمة 
والحكمة فــي تقديم أحدث التســهيالت 

للعاملين في قطاع تقنية المعلومات.

وذهب هافيير حداد مدير قنوات التوزيع 
والتحالفات االقليمية في شركة اي ام سي، 
إلى أن اإلمارات تتخذ خطوات ثابتة لتعزيز 
الســريع  التوفير  المناســبة لضمان  البيئة 
والفعــال ألســس تكنولوجيــا المعلومات 
لتمكين نقــل وتبادل المعلومات بشــكل 
ســريع وموثوق به وضمــان تنفيذها في 

بيئة آمنة. 
وقال: ستشهد بيئة الخدمات مزيداً من 
التوســع في الوقت الذي بدأنا نشــهد فيه 
معلومات ذات الصلة تتم مشــاركتها بين 
مختلــف الجهــات العامــة والخاصة للحد 
من تكرار المعلومات واإلسراع في تقديم 
الرعاية والخدمات للمجتمع. ونجحت إي 
إم ســي في ضمان توفير أفضل المنتجات 
والحلــول المبتكــرة مــن خالل شــركائنا 
لمواجهة تحديــات تكنولوجيا المعلومات 

في منطقة الشرق األوسط.
وقــال روجر هــوكاداي – مدير منطقة 
أوروبا والشرق األوســط وافريقيا لشركة 
روكــس: في ظل طفرة قطــاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في منطقة الشرق 
األوســط وافريقيــا، تكتســب الخدمــات 
المعتمــدة علــى الموقع (LBS) شــعبية. 
وتتبنــى الحكومات المبادرات وتســتثمر 
بكثافــة لتشــجيع النمو في هــذا القطاع، 
ومــن بين القطاعــات الرئيســة: الجهات 
الحكوميــة، والرعاية الصحيــة، والتعليم، 
والضيافــة، وتجــارة التجزئــة والتأميــن 
والقطاعان المصرفي والمالي. ونشهد أيضا 
زيــادة في الطلب علــى التقنية المتحركة 
واالفــــتراضيــة خاصــة وأن المزيــد من 
البقــاء على  المســتخدمين يرغبــون في 
اتصال فــي جميع األوقــات. وبالنظر في 
الفوائد التي تنشــأ عن هذا االتجاه السائد 
مثل زيــادة الكفاءة واإلنتاجيــة، وبالتالي 
زيــادة اإليرادات، فقــد أصبح هذا واضحاً 

في معظم الصناعات والقطاعات اليوم.

أشــار الخبراء المشــاركون في "جيتكس" 
الى أن ســوق اإلمارات من اكبر االسواق 
التكنولوجيا، وأنه منصة  استيعاباً ألحدث 
تطلق منها احدث المنتجات في االمارات 

اوال ثم في باقي الدول االخرى.
ولفــت بعضهم الى أن مــن العوائق التي 
تواجه العارضين تكمن في ارتفاع اســعار 
الترويــج في االمــارات مقارنــة بالدول 
االخــرى باإلضافة الــى ان محال مبيعات 
التجزئــة تطلب مبالــغ طائلة إلدخال اخر 
المنتجــات فهــي اصبحت كمحــال تأجير 

البيوت.

طلــب ولفتوا الــى أن نشــاط الخدمات 
األمنية الموجهة للشــركات يشــهد تقدماً 
ملحوظــاً في اإلمــارات التي تســتقطب 
المزيد من الشــركات العالمية منذ زمن، 
وأنــه وفقا لغارتنر، فإن أكثر من ٪20 من 
الشــركات ســيكون لديها خدمــات أمنية 
رقمية مكرسة لحماية التطبيقات المتصلة 
باإلنترنــت بحلول نهاية عــام 2017. كما 
أن مكتــب االســتثمار األجنبي المباشــر 
يرى أن قطاعات النفط والغاز والخدمات 
المصرفيــة والماليــة من بيــن القطاعات 
األكثــر ضعفاً والتي تحتــاج إلى مزيد من 

االســتثمارات في مجال أمــن تكنولوجيا 
المعلومات. وأي شــركة تبقى في مكانها 
وال تواكب بيئة الســوق المتغيرة ســوف 

تتراجع وتتخلف عن الركب. 

 –



أجمع مديرو شــركات التقنية المشــاركة في 
معرض «أســبوع جيتكــس للتقنية 2014» أن 
الحــدث الذي يشــهد توســعات مذهلة على 
مســتوى التنظيم والكفاءة وأعداد العارضين 
والــزوار، أصبح بوابة فــرص تختزل مبلغ 15 
مليــار دوالر هي حجم اإلنفاق اإلقليمي على 
التقنيــة هذا العام، ليصل إلى 20 مليار دوالر 
في 2020 وفقاً ألحدث تقارير «آي دي ســي» 

لألبحاث. 
وقالــوا إن تزامــن الحــدث مــع مبادرات 
«المــدن الذكية» فــي دبــي والمنطقة يعزز 
أهمية أســبوع جيتكس للتقنيــة بدبي إذ أنه 
ال يــزال التظاهرة اإلقليمية األقــوى واألكثر 
تخصصاً وخبرة، ما يؤهله ليصبح منصة عالمية 
في المســتقبل القريــب. ومنصة عرض هامة 
ألحــدث المنتجــات وكيفية تعاون الشــركاء 
لتقديم أفضل التجارب للمستخدمين ومعرفة 
ما الذي يثير حماسة القطاع على نطاق أوسع.

وتعمــد بعــض الشــركات العارضــة هذا 
الموسم إلى عرض نماذج المدينة الذكية على 
أرض الواقــع للزوار لعيشــوا نفــس الطريقة 
التي يعيشــها ســكان تلك المدن المستقبلية، 
وإدراك فوائد السفر الذكي وتجربة دفع قيمة 
المشــتريات بتقنيــة التواصل قريــب المدى 
والتقنية الاللمسية للتذاكر والسيارات الذكية 
والشــركات الذكية واإلدارة الذكية للفعاليات 
النقالة الذكية  والجمهور والهوية والحوكمــة 
الذكية.مؤكدين أن أســبوع  التدويــر  وإعادة 
جيتكــس للتقنيــة يحتــل مكانــة ريادية في 
أجنــدة منصــات العــرض والحــوار الخاصة 
بآخر مســتجدات عالم التكنولوجيا واألجهزة، 
ليس على مســتوى المنطقة فحسب، بل على 
مســتوى العالم. الســيما أن الحضور المتزايد 
لكبــرى الشــركات وقــادة القطاع فــي هذا 
الحــدث بــات يمكنه من لعــب دور محوري 
فــي تحديد معالــم قطاع االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات فــي المنطقة. ويجعلــه المنصة 
المثاليــة لكافة الشــركات للتواصل مع قطاع 
التقنيــة فــي المنطقــة، واكتســاب مزيد من 
الزخم لعالماتهم التجارية أمام المســتهلكين 

والشركات على حد سواء. 

أكــد بونغ شــونجي مديــر عام هــواوي في 
اإلمارات أن أســبوع جيتكــس للتقنية يحتل 
اليــوم مكانــة رياديــة فــي أجنــدة منصات 
العرض والحوار الخاصة بآخر مستجدات عالم 
التكنولوجيــا واألجهــزة، ليس على مســتوى 
المنطقــة فحســب، بل على مســتوى العالم.  
وقال شــونجي: ال شــك أن الحضور المتزايد 
لكبــرى الشــركات وقــادة القطاع فــي هذا 
الحــدث بــات يمكنه من لعــب دور محوري 
فــي تحديد معالــم قطاع االتصــاالت وتقنية 
المعلومــات فــي المنطقة. وبالنظــر للطلب 
المتزايد على أحــدث التقنيات واألجهزة في 
المنطقة التي تعد من بين األســرع نمواً على 
مســتوى العالم، فإن أســبوع جيتكس للتقنية 
هو المنصة المثالية لكافة الشــركات للتواصل 
مع قطــاع التقنية فــي المنطقة، واكتســاب 
مزيد مــن الزخــم لعالماتهــم التجارية أمام 

المستهلكين والشركات على حد سواء. 
وأضــاف: مشــاركة هواوي العام ســتكون 

مميــزة كونهــا تتمحــور حول أحــد األركان 
الحيوية التي يركز عليها قطاع التقنية وتنشط 
العديد من الحكومات فيها، إنها حلول المدن 
الذكية. ففي الوقت الــذي تتحول فيه المدن 
حــول العالــم إلــى مــدن أكثــر ذكاًء بفضل 
البنــى التحتيــة المترابطــة وتطور شــبكات 
االتصاالت الســريعة، سيكون جدول فعالياتنا 
خــالل أســبوع جيتكس للتقنيــة 2014 تحت 
عنــوان «بناء عالم أكثر تواصًال» ســيتم خالله 
خالل تقديــم مجموعة متكاملــة من الحلول 
والمنتجــات والخدمــات المتطورة في مجال 
تقنيــة المعلومات واالتصاالت، وفي مقدمتها 
االســتراتيجيات والحلــول الخاصــة بالمــدن 
الذكيــة. فباإلضافة ألحدث االبتكارات التقنية 
من التي تقدمها هواوي من خالل مجموعات 
أعمالهــا الثالثــة الموجهــة لخدمة شــركات 
االتصــاالت وقطــاع المشــاريع والحكومات 
والمســتهلكين فــي مختلف أنحــاء المنطقة، 
سيتم تســليط الضوء على أفضل الممارسات 
في تطوير المدن الذكية وأهميتها في االرتقاء 
بأســلوب حيــاة المواطنيــن والشــركات في 
الشــرق األوسط على مدى الســنوات العشر 

المقبلة. 

قال بونغ شــونجي: يمتلك مركز دبي التجاري 
العالمي اليوم رصيداً كبيراً من الخبرة الشاملة 
في تنظيم واســتضافة األحــداث والفعاليات 
على كافة المســتويات. وقد شــهدنا عاماً بعد 
عــام، تطــوراً متواصــًال في تنظيــم جيتكس 
الذي أصبح أحد األحداث الهامة التي تشــكل 
مدخل اســتثمار حيــوي إلى أســواق منطقة 
الشرق األوســط وإفريقيا. ومستوى الحضور 
والمشــاركة يزداد زخماً فــي كل دورة كون 
مركز دبي التجــاري العالمي اليوم أكبر مركز 
للمعــارض والمؤتمرات فــي المنطقة، وأحد 
أكبر المراكز على مستوى العالم، وذلك بفضل 
السياسة الطموحة التي اختطتها حكومة دبي 
لتنويع مواردها االقتصادية وتشجيع استضافة 
الفعاليات. وبفضل كون المركز مجمعاً متكامًال 
متعدد المنشــآت والمؤسسات يوفر خدمات 
متكاملة لمنظمي الفعاليات والمناسبات، فإنه 
يحقــق نجاحــات متواصلة مكنــت دبي من 
امتالك مجموعة مــن المعارض العالمية التي 
رســخت اســمها في المنطقة والعالم بأسره، 
والتي تســتقطب زواراً وعارضين من مختلف 

القارات.

ويقــول أحمد خــرام بيــج مديــر التخطيط 
االستراتيجي والتميز بشركة (سمارت ورلد):« 
ستحدث الخدمات الثالث الجديدة التي تقدم 
ألول مــرة ثــورة حقيقية في نمــوذج عمل 
الشــركات، بصورة ترفع من قدرتها التنافسية 
الرقميــة، وتمكنهــا مــن زيــادة إنتاجيتهــا، 
وتحقيق وفر كبير في التكاليف وحماية بنيتها 

المعلوماتية».

وتتطلع «ديل» دائمــاً إلى معرض «جيتكس» 
على أنه الحدث األقوى اليوم باعتباره الحدث 
التقني الســنوي الرئيسي في المنطقة ومكاناً 
الجتمــاع المبدعين. لذا تعتبــر هذه المنصة 
فرصة لتســليط الضوء على حلولها المتكاملة 
وإظهــار مــدى التزامها وحجــم مقدراتها في 
المنطقــة. وأضــاف: توقيت الحــدث بكامله 
وتصميمه مناسب تماماً لجدول أعمالنا، فضًال 
عن رغبتنا والتزامنــا باالنخراط عالي الجودة 
مع العمالء القادمين من مختلف أنحاء الشرق 

األوسط.
حلــول  مديــر  حســن،  شــمس  ولفــت 
المؤسسات لشــركة ديل في الشرق األوسط 
إلــى ان «ديل» احتفلت هــذا العام بالذكرى 
الســنوية الثالثين لها في عالم التقنية. وكانت 
قد شــهدت في العام الفائت – بوصفها شركة 
خاصة- عدداً كبيراً مــن االبتكارات. ولذا فإن 
مشــاركتها في معرض «جيتكــس» هذا العام 
ستكشــف النقاب عــن أحــدث مجموعة لها 
من الحلــول المتكاملــة والمقدمة ضمن حل 
موحــد. وقــد تم تصميــم تقنيــة وبرمجيات 
«ديــل» المتكاملــة للعمــل معاً ولمســاعدة 
العمــالء في الشــرق األوســط فــي معالجة 
الكبرى  التوجهــات  التــي أحدثتها  التحديات 
في الصناعة مثل الحوســبة الســحابية واألمن 
المؤسســات، واســتهالكية  والتنقل وتحديث 
تكنولوجيــا المعلومــات، فضًال عــن االنفجار 
الحاصــل في نمو البيانــات. وخالل المعرض، 
يمكن للمستخدمين النهائيين وشركاء التوزيع 
االطــالع عن كثب على حلــول التخزين التي 
تســاعد في إعادة تعريف اقتصادات التخزين 

المؤسسي. 

أوضــح عمر بولس، المدير التنفيذي لشــركة 
«أكسنتشــر» في الشرق األوســط ان الشركة 

 BIG»للفعاليــات بالتينيــاً  راعيــاً  ســتكون 
DATA» و«CLOUD» وراعيــاً داعمــاً لـــ. 
خــالل   .Government Briefing Session

أسبوع جيتكس للتقنية. 
ولفــت إلى البيانات الكبيرة أصبحت جزءاً 
ال يتجــزأ مــن البنية التحتية للشــركات. وأن 
األجهزة والتطبيقات الموجودة توفر البيانات 
بحيث تســاعد في اتخاذ القــرارات الصحيحة 
فــي الوقت الصحيــح من قبل الشــركات أو 
الحكومــات. ومــن اهــم النقــاط التي يجب 
ذكرها أن مجــرد توفر هذه البيانات ال يعني 
اتخــاذ القــرار الصائب، وإنما يجــب توفرها 
عند الشــخص المناســب في الوقت المناسب 
وبالطريقــة المناســبة حتى يتخــذ القرارات 
الصحيحة، ولذلك فمن اهم األشــياء المتعلقة 
بالبيانات الكبيرة وهذه النواحي التكنولوجية 

ان استراتيجية العمل تؤمن االستفادة منها.
وقــال: النقاش حول الحوســبة الســحابية 
بشــكل عــام يدور حــول كيفيــة تأمين هذه 
التقنيات، وتختلف اآلراء حول هذا الموضوع، 
ولكن يجــب على الشــركات ان تكون واعية 
لهذا المجال، وهنالــك جهات تنظيمية تلعب 
دوراً مهمــاً هنا. كل شــركة يجــب أن يكون 
لها اســتراتيجية مختلفة بحسب القطاع الذي 
تتعامــل معه، بعــض البيانات يجــب ان يتم 
حفظهــا داخل الدولة، وبعضهــا خارج الدولة 
وبعضها فــي مراكز البيانات التابعة للشــركة 

نفسها.

وقال روجر هــوكاداي – مدير منطقة أوروبا 

والشــرق األوســط وافــــريقيــا لشــــــركة 
روكــــس وايرلــس، إن هذه هي المشــاركة 
السادسة على التوالي لشركة روكس وايرلس 
في أســبوع جيتكــس للتــــكنولوجيا. وتأتي 
مشاركة روكس في معرض عالمي مثل جيتكس 
دليــًال على التزامهــا أمــام عمالئهــا بمنطقة 
الشرق األوسط. فهذا الحدث يعـــطي قاعدة 
عمـالئنــا وشــركائنا فرصة التفاعل مباشــرة. 
كمــا تتطلع الشــركة إلى التعريــف بأحدث 
مشــروعاتها والتي تتماشــى مــع المبادرات 
التي انطلقت في المنـــطقة وأبرزها «المدن 
الذكيــة». وكـــذلــك التعريــف بمكانتها في 
مجال خدمــات الواي فاي مــع مجموعة من 
أحدث العمالء في اآلونة األخيرة، ومن بينهم 
ملعــب ماراكانا في البرازيل التي اســتضافت 
نهائيــات كأس العالــم 2014، ومدينتا ســان 
فرانسيســكو وســان خوســيه فــي الواليات 
المتحدة األميركيــة (خدمة الواي فاي للمدن 

الذكية). 
وأضــاف: ســنقوم خالل جيتكــس بعرض 
أحــدث التقنيــات التــي أنتجناهــا في وقت 
ســابق من هــذا العــام، ومنها بوابــة الخلية 
الذكيــة االفتراضيــة (vSCG). ومنتــج الواي 
فاي في الشبكة الداخلية الثالثية ذات النطاق 

المزدوج، وغيرها الكثير. 
وعن مســتوى تنظيم جيتكس هــذا العام 
قال: هذا الحدث فرصة للتواصل المباشــر مع 
عمالئنا وشــركائنا، وكذلك دليــل على التزام 
الشــركة أمام عمالئها بالمنطقة. والحقيقة أن 
مســاحة المــكان المخصص لنــا تبلغ ضعفي 
مساحة العام الماضي، وهو ما يعد رمزاً لمدى 

توسعنا في سوق المنطقة. 
وقــال: نركز جهودنا بشــكل مســتمر في 
تطويــر تكنولوجيــات أكثر تقدماً من شــأنها 
معالجــة مشــكالت الســعة والتغطيــة أمام 
شــبكات الــواي فــاي والتــي تنجــم عن كم 
الشــبكات  علــى  المتزايــد  المســتخدمين 
الالســلكية نظراً لتزايد االعتماد على األجهزة 
المتحركــة مثــل الهواتف الذكيــة واألجهزة 
اللوحية. وألن منطقة الشــرق األوسط تتمتع 
بأعلى معدالت استخدام الهواتف الذكية على 
مســتوى العالم، وفــي ظل تنامــي مبادرات 
المدن الذكية فــي المنطقة، فإن لدى روكس 
وايرلس التطبيقات التــي تواكب هذا الطلب 

على تقنيات واي فاي أسرع وأكثر موثوقية.

قــال جــون ســبور، مدير األســواق الناشــئة 
ومنطقة آسيا والباسيفيك في شركة سيكونيا، 
إن أهميــة المشــاركة فــي أســبوع جيتكس 
للتكنولوجيــا تنبع من كون ســيكونيا شــركة 
رائدة في مجال التطبيقات األمنية لتكنولوجيا 
المعلومات، وبالتالي فهي عنصر أساســي في 
أســبوع جيتكــس للتكنولوجيــا. إذ شــهدت 
الشركة توسعاً كبيراً في السوق لتلبية المطالب 
األمنية المتزايدة. لذا ستكون سيكونيا حاضرة 
في هذا الحدث لتســليط الضوء على التزامها 
تجاه هذه المنطقة واالحتفال بإنجازات فريق 
أبحاثها الذي ال يبــارى.  وأضاف: نؤمن بقوة 
بالحاجة إلى االســتثمار في بناء العالقات مع 
العمــالء والحفاظ عليهــا ألجل فهم متطلبات 
الشركات في الشرق األوسط وافريقيا وأنسب 
العروض التجارية التي تتناسب مع احتياجات 
المنطقــة. ونتوقع أن تطبيــق إدارة الثغرات 
المجانــي الذي طرحنــاه، وبنســخته العربية 
ســوف يكــون مثــار اهتمام خاص مــن زوار 

معرض جيتكس. 
وأضــاف: ســيكونيا مدعومــة مــن إدارة 
متخصصــة فــي األبحــاث، لتغطي مــا يقرب 
مــن 50 ألــف نظــام وتطبيــق يتـــعامل مع 
الثـــغــرات، لنضــع بيــن يــــــدي عمالئنــا 
اســتخبارات متكاملــة عــن نقــاط الضعــف 
والثغرات ليتسنى لهم التعامل مع التهديدات 

الناشئة والقديمة. 

من جانبه قــال ضياء حمدان المدير اإلقليمي 
للتســويق في الشرق األوســط وإفريقيا لدى 
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قــال أحمــد خــرام بيــج مديــر التخطيــط 
االســتراتيجي في شركة ســمارت ورلد: إن 
المشــاركة فــي فعاليــات أســبوع جيتكس 
لتقنية المعلومات تبرهن على التزام الشركة 
المتواصــل كالعــب رئيس في مجــال تزويد 
خدمــات الجيل القــادم لتقنيــة المعلومات 
واالتصاالت على مســتوى العالــم. إذ يحفل 
سجل "سمارت ورلد" الوطنية التي تأسست 
عــام 2008 كمشــروع مشــترك بين شــركة 
اتصاالت ودبي ورلد ســنترال، بتنفيذ سلسلة 
من المشاريع الوطنية الناجحة في اإلمارات، 
مــن بينها نظام تقنيــة المعلومات في مطار 

آل مكتــوم الدولي في دبي ورلد ســنترال، 
باإلضافة إلى تركيب وتطبيق نظام الشبكات 
البصرية المعروف باسم "جيبون"، وهي أول 
شبكة وصول متســاو مفتوحة من نوعها في 

الشرق األوسط.
وأضاف: يســتند نجاح الشــركة إلى امتالكها 
لواحدة من أحدث شــبكات البنيــة التحتية 
للمعلومــات فــي العالم، وفريــق عمل من 
الخبراء واالستشــاريين المؤهلين على أعلى 
مســتوى، وتقديم خدمــات مفصلة خصيصاً 
لتناسب احتياجات العمالء وسرعة االستجابة 

لمطالبهم، وااللتزام القوي.

 أكد المشــاركون علــى أن معرض جيتكس 
هو إحدى الفعاليات الرئيسية في المنطقة، 
التي تســمح للشــركات االقليمية والمحلية 
بلقاء  الشركاء الحاليين والمقبلين، والعمالء، 
ومكان بحث النزعات الحديثة، واحتياجات 

قطاع األعمال وتشارك الخبرات. 
ولفتــوا الى أن الحدث يســجل ارتفاعا في 
الطلــب على حلول أمــن تقنية المعلومات 
في اســواق المنطقة، ما  يجعل من اسبوع 
جيتكس منصة لمراقبة  احتياجات العمالء. 
الفتين الى شــركات حلــول  تتوفر الفرصة 

للقاء الكثيرين من الشركاء والعمالء. 

وخالل أسبوع جيتكس للتقنية 2014 يناقش 
الخبــراء أبــرز التغيرات التــي حدثت في 
مجال أمــن تقنيــة المعلومــات، والحلول 
لمجابهة التهديدات الراهنة والمســتقبلية، 
والتركز على تعزيــز أمن تقنية المعلومات 
على مســتوى المؤسســات الكبرى، وكذلك 
عرض شــامل حول حلولنا وخدماتنا األمنية 
للمؤسســات الكبرى لمســاعدة الشــركات 
والمنظمات فــي اســتغالل التقنيات بأمن 

وفعالية أكبر. 

أكدت الشركات العارضة في اسبوع جيتكس 
للتقنية دعمها للحدث. 

ولفــت اريــك كالودين مــن جمالتــو على 
ضرورة استفادة الشركات العالمية ومشغلي 
الهواتف النقالة من إطالق حمالت تســويق 
كــفء باســتخدام الهواتف النقالــة وإيجاد 
ترابــط دائــم مــع المســتهلكين.  واشــاد  
بالتحســينات المستمرة التي تجري كل سنة 
قائال:يبدو أن المنظمين يبذلون جهوداً كبيرة 
ليكونوا األوائل في إيجاد مجاالت التحسين. 
اذ يجتــذب المعرض المزيد من الشــركات، 

كل سنة، ما يؤكد نمو القطاع عموما.



شركة «برستيجيو» إن أهمية أسبوع جيتكس 
للتقنيــة بدبــي تتلخص فــي كونه مــن اهم 
معارض التقنية في الشرق األوسط. وبالنسبة 
لبرســتيجيو فهــو مناســبة لطــرح المنتجات 
الجديدة للمستهلكين وتحقيق مبيعات هائلة 
خــالل هذا األســبوع. إذ تتميز مشــاركة هذا 
العــام من خــالل التحالــف مع شــركة انتل 
لدعم مبيعات «تابلت برســتيجو ثندر» الذي 
يعتمــد على معالج انتل االحــدث من نوعه. 
ومــن المنتجات التي ســوف يتم عرضها هي 
هاتف برســتيجيو 8500 وهاتف برســتيجيو 
8500 الوحيــد في العالــم بجانب نوكيا الذي 
يعتمد على نظام ويندوز.  وعن طريقة تنظيم 
معــرض جيتكس قال: طريقــة التنظيم جيدة 
الــى حد ما ولكــن نتمنى أن يكــون الدخول 

مجانياً إليه لزيادة عدد الزائرين. 

 AMD وأشــار عمر فخــري، مدير مبيعــات
في الشــرق األوســط وافريقيا إلى أن أسبوع 
جيتكــس ُيمّثل حدثاً رئيســياً للشــركة، ألنه 
يتيــح فرصة عرض أحــدث تقنياتهــا وزيادة 
وعي السوق بعالمتها كونها شركة التكنولوجيا 
المبتكــرة. وجيتكس هو منصــة عرض هامة 
ألحــدث المنتجــات وكيفية تعاون الشــركاء 

لتقديم أفضل التجارب للمستخدمين.
وأضاف: انصب تركيزنا العام الماضي على 
أجهــزة الكمبيوتــر الدفترية، أما هــذا العام 
فنحن نســلط الضــوء على تقنياتنــا لأللعاب 
عالية األداء. كما ســنركز هذا العام وبشــكل 

كبير على مكونــات منتجات AMD، وعرض 
المعالجــة  ووحــدات  المعالجــات،  أحــدث 
وأحدث  الرســومات،  وبطاقــات  المســرعة، 
ألعــاب الكمبيوتر المعتمــدة على تكنولوجيا 
AMD لتحقيــق أقصــى أداء. وســنقوم أيضاً 
بعرض تقنية Eyefinity عبر خمس شاشــات 
عــرض والتي ســتأخذ األلعــاب والترفيه إلى 

المستوى التالي. 
وقــال: نحن راضــون عن تنظيــم معرض 
جيتكــس وهــو أكبــر حــدث مــن نوعه في 
المنطقة ونحن نشــارك فيه منذ عدة سنوات. 
ونتطلع للمشــاركة بحدث هــذا العام، وإلى 
الفوائد العديدة التي ســنجنيها من وراء ذلك. 
والميــزة الرئيســية هــي أن المعــرض يوفر 
لنــا منصــة للتواصل مــع أهــم الالعبين في 

الصناعــة وعرض أهم إنجازاتنــا، كذلك يتيح 
لنا إثبات التزامنا طويل األمد بالشــراكات مع 
الــوكالء والبائعي، إضافة إلــى ذلك، من أهم 
أسباب حضورنا هنا هو االستماع، فنحن نريد 
االستماع إلى شــركائنا، ومعرفة ما الذي يثير 

حماسة القطاع على نطاق أوسع.

لفت فابريتســيو كروتشــي المديــر اإلقليمي 
لشركة ووتش غارد في جنوب أوروبا والشرق 
األوسط، إلى أن جيتكس حدث مهم، إذ شهد 
القطاع سلســلة ال نهاية لها مــن االختراقات 
خالل العام الماضي، وبصورة تفوقت على اي 
عام آخر مضى. لذا، فهو يعتقد أن الشــركات 
تنتهج نهجاً اســتباقياً لتأمين شــبكاتها. ووتش 

غارد تعرف جيداً أن األمر ال يتطلب إال وصلة 
واحدة فقط ضعيفة إلســقاط نظام الشــبكة 
بالكامــل. وحلول برمجيات الجــدران النارية 
متعددة الوظائف من ووتش غارد تعمل على 
دعم وتأمين الشــبكات، بينمــا تقدم لإلدارة 
ثة عن كل سمات النظام في الزمن  تقارير محّدْ

الحقيقي،
ونحن نعمل بشــكل اســتباقي على زيادة 
حضورنا في المنطقة. لقد كنا، وسنظل دائماً، 
موزعيــن دائمين، طــوال الوقت. هذه إحدى 
الرسائل الرئيسية التي سنبرزها في جيتكس، 
وأشــار إلــى ان جيتكــس أكبــر معــرض 
للتكنولوجيا في الشــرق األوســط. وستكون 
هناك العديد من الفرص بالنســبة لنا للتفاعل 
مع شركائنا وكذلك الشركاء المحتملين. وكما 

هــو الحــال دائماً نتطلــع إلى أســبوع حافل 
وناجح. 

وقــال هافييــر حداد مديــر قنــوات التوزيع 
والتحالفــات فــي تركيــا وأوروبــا الشــرقية 
وافريقيا والشــرق األوسط لشركة اي ام سي: 
إن أسبوع جيتكس مهم جداً ألنه يتيح الفرصة 
للمشاركة من خالل شركائنا في قنوات التوزيع 
والتركيــز على نجاحهم فــي المنطقة. ونحن 
حريصون على توفير المجموعة المناســبة من 
الحلــول والخدمات لهم. وإننــا نواصل طرح 
مبادراتنــا التي توفر لهــم التقنيات واألدوات 
والمــوارد والدعم لضمان اســتغاللهم الفرص 
التجارية الجديــدة التي تتاح لهم مع التحول 

إلى المنصة الثالثة لتكنولوجيا المعلومات.
وأضــاف: ال يــزال معــرض جيتكس أهم 
حدث في مجال تبادل تكنولوجيا المعلومات 
بيــن الشــركات في الشــرق األوســط وهو 
يستهدف المؤسســات والمشاريع والشركات 
بين  المعرض  الصغيرة والمتوســطة. يجمــع 
مئات اآلالف من المتخصصين في تكنولوجيا 
المعلومــات وصنــاع القــرار فــي كل عــام. 
ويشــكل هذا الحدث منصة مثالية لشــركائنا 
لتســليط الضوء واإلعالن عن مجموعة إي إم 
ســي الواســعة من المنتجات والتكنولوجيات 
الجديــدة في جميع أنحــاء المنطقة. كما أنه 
يتيح لنا الفرصة للعمل مع شــركائنا لتسليط 
الضوء على قــوة شــراكتنا المدعومة بصالبة 

االتحاد والتكنولوجيات الرائدة. 
كما طرحنا الســحابة الهجينــة التي تعمل 
كجســر بين الســحب الخاصة والعامة وتدمج 
بين مزايا النوعين وتوفر منصة قابلة للتطوير 
والتحكــم بـ«بحيــرات البيانــات» الجديــدة 
الالزمــة لتحليــل األمــن. وتســاعد تحليالت 
البيانــات على تحديد الســلوك غير الطبيعي 
بســرعة، وعزل المشــاكل، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

ولفــت اريك كالوديل نائــب الرئيس لمنطقة 
الشــرق االوســط وافريقيا لشــركة جيمالتو، 
إلــى أن جيتكــس فرصة من أجل اســتعراض 
حلولنا التي تســاعد عمالءنا والمســتخدمين 
المحلييــن في االســتفادة القصوى من العالم 
الرقمي. وســوف يشجع جناح جيمالتو الزوار 
علــى العيــش بنفــس الطريقة التي يعيشــها 
ســكان المدينة الذكية، حيث سيتمكنون من 
ســلوك مســار رقمي في حاالت االســتخدام 
ضمن المدينــة الذكية وإدراك فوائد الســفر 
الذكي وتجربة دفع قيمة المشــتريات بتقنية 
التواصــل قريب المــدى والتقنية الاللمســية 
للتذاكر والســيارات الذكية والشركات الذكية 
واإلدارة الذكية للفعاليات والجمهور والهوية 
التدوير  الذكية وإعــادة  النقالــة  والحوكمــة 
الذكيــة.  وأضــاف: شــاركت جيمالتــو فــي 
جيتكس لســنوات عديدة ونرى هذا المعرض 
يزداد قوة عاماً بعد عام، كما يشهد المزيد من 
الشــركات العارضة والمزيد من الزوار الذين 
يأتون من الشــرق األوســط وافريقيا وآســيا 

وغيرها. وفي كل عام يشمل المعرض  
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المديــر اإلقليمي  باســكار بيروري،  أشــار 
للمبيعات، في شــركة ســيلفر بيك إلى أن 
أهمية أسبوع جيتكس للتقنية بدبي تتمثل 
في كونه منصة للتوعية حول البرامج ولقاء 
الشــركة مع شــركاء وعمالء جدد، إذ سيتم 
إطــالق برنامــج «يونيتــي» فــي جيتكس، 
وســتتأكد الشــركة من إبراز نفسها لكونها 
المرة األولى التي تشــارك بها في جيتكس. 
وعــن طريقة تنظيم معرض جيتكس أعرب 
بيروري عــن رضاه التام، معتبرا اياه واحداً 
من أضخــم الفعاليات وأكثرها شــهرة في 
المنطقة، وهنالك الكثير من شــركات تقنية 

المعلومات الضخمة التي تشــارك وتعرض 
حلوًال جديــدة وتطلق برامجهــا، الفتاً إلى 
أن مــن الســلبيات التي يجــب تفاديها في 
المعــرض أن الحدث يضم عــدداً كبيراً من 
الذيــن يحضرونه،  المختصيــن  األشــخاص 
وبالتالــي فال داعي لوجود جمهور ليس من 

الضروري تواجده. 

أشــار بعــض العارضين إلى ضــرورة االبتكار 
المســتمر، الــذي يعتبر داللة علــى نجاح أي 
الشــركة، من خــالل  االســتثمار فــي مراكز 
بحــث وتطوير البرمجيات بكافة أرجاء العالم 
بهــدف تصميم حلول األمــن الرقمي للحاضر 
والمستقبل لتحقيق الثقة في مشاريع المدينة 
الذكية.  وعلى قيادة اختراع وتصميم وتطوير 
منتجات وحلــول وبرامج جديــدة، واالبتكار 
بواســطة نمــاذج وبنــى جديــدة وتوســيع 
الخدمات من أجل تزويد العمالء بحلول آمنة 
عالمية متكاملة تقدم األمن للناس واالستمتاع 

بأسلوب معيشتهم الرقمي. 

أكــد اريك كالوديل نائــب الرئيس لمنطقة 
الشرق االوســط وافريقيا لشركة جيمالتو، 
أن جيتكــس يعتبر من أهــم الفعاليات في 
المنطقــة، فقد تــم تبني التقنية لتبســيط 
وتحســين الطريقة التــي نعيش ونعمل بها 
إلــى األفضل. ومن ذلــك خدمات الحكومة 
اإللكترونية والبوابــات الحدودية المؤتمتة 
وخدمات االتصــال عن بعد والطاقة الذكية 
والرعايــة الصحية عن بعــد ومتابعة وتتبع 
األشــياء والدفــع باألجهزة النقالــة وتقنية 
الاللمســية للتذاكر – كل ذلك يشــكل جزءاً 

من تطور المدينة الذكية.

وقــال: جيتكس فرصة من أجل اســتعراض 
حلولنا التي تســاعد عمالءنا والمستخدمين 
المحليين في االستفادة القصوى من العالم 
الرقمي. وسنقدم هذا العام المدينة الذكية 
ونعرضها على أرض الواقع للزوار من خالل 
جنــاح يبــرز جاهزية تحقيق هــذه الرؤية 
الجاذبة وقدرات حلولنا الرقمية على تحفيز 
العالم المتصل على الدوام في توفير المزيد 

الحرية والراحة واألمن. 

شدد غســان الداري، المدير اإلداري لمنطقة 
الشرق األوسط في «كاسبرسكي الب» ألمن 
المعلومــات، علــى أن معــرض جيتكس هو 
إحــدى الفعاليات الرئيســية فــي المنطقة، 
التي تشــارك فيها كاسبرســكي الب بانتظام. 
وإنــه ملتقى الشــركاء الحالييــن والمقبلين، 
والعمالء، ومــكان بحث النزعــات الحديثة، 
واحتياجات قطاع األعمال وتشارك الخبرات. 
وفي ضــوء الوعــي والطلــب المتزايد على 
حلــول أمن تقنيــة المعلومات في الســوق 
الشرق أوسطية، أصبح جيتكس منصة فريدة 
لتفهم وتوجيه احتياجات العمالء والشــركاء 

في هذا المضمار. 
وقــال: تتوفر الفرصة للقــاء الكثيرين من 
شــركائنا وعمالئنــا، وســيتحدث فريقنا هذا 
العام خالل أســبوع جيتكــس للتقنية 2014 
حــول التغيرات التي حدثــت في مجال أمن 
تقنيــة المعلومــات، النزعــات الحديثة في 
المنطقة، الحلول لمجابهة التهديدات الراهنة 
والمستقبلية. وســنتحدث أيضا حول برنامج 
الشــراكة. وإن كاسبرســكي الب تركــز على 
تعزيــز أمن تقنية المعلومات على مســتوى 
المؤسسات الكبرى باستمرار، ولذلك سنقوم 

بتقديم عرض شــامل حول حلولنا وخدماتنا 
الكبــرى  للمؤسســات  المخصصــة  األمنيــة 
لمساعدة الشركات والمنظمات في استغالل 

التقنيات بأمن وفعالية أكبر. 
وأضاف: كما سنتناول موضوع التهديدات 
التي تستهدف الخدمات المالية والمعامالت 
االلكترونيــة. وتكتمل مجموعة كاسبرســكي 
الب من الحلول األمنية المصممة للشــركات 
الكبرى بالخدمات االستخبارية التي سنتطرق 
إليها خــالل فعاليات جيتكس. وتتضمن هذه 
الخدمات تحليل البيانــات حول التهديدات، 
االنترنت  تتبــع روبوتــات  التقارير،  إعــداد 
البرمجية، برامج التوعية باألمن االلكتروني، 
تسخير المعلومات حول المخاطر التي تهدد 
الشــركة بهدف تعزيز الحماية لشركائها في 

األعمال.

من جانبه قال فرانســيس باريل، مدير تطوير 
األعمال، باي بال الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيــا: أســبوع جيتكس للتقنيــة في دبي 
هــو فرصة رائعــة للتواصل مــع اآلالف من 
الشــركات الرائدة في مجال التكنولوجيا من 
العالــم والمنطقــة. ونحن متحمســون جداً 
لنكــون جزءاً من الحدث هــذا العام. وهذه 
هي المرة األولى التي تشارك «باي بال» في 

جيتكــس. وهي عالمة واضحــة على التزامنا 
واصرارنــا لتنمية وجودنــا وأعمالنا في دبي 

والمنطقة.

وقــال فســيفولود إيفانوف، نائــب الرئيس 
التنفيذي لمجموعة إنفو واتش: يتركز عملنا 
في بشــكل أساســي على خدمات الشركات 
والمؤسســات، ولذلــك نحــن نســتثمر في 
قنــوات التواصــل مع شــركائنا فــي منطقة 
الخليــج، لبناء شــبكة شــراكات متينة. ومن 
هــذا المنطلق، فإن أســبوع جيتكس للتقنية 

2014 يمثــل فرصة هامة لنا لتعزيز حضورنا 
اإلقليمي وبناء شراكات ناجحة في المنطقة، 
والترويج لحلول منع تســريب البيانات التي 
نقدمهــا للعمــالء المحتملين. ويعد أســبوع 
جيتكــس للتقنية واحداً مــن أنجح المعارض 
وأكثرها شــهرة في منطقة الشــرق األوسط 
وافريقيا وجنوب آسيا ضمن قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال. وقــد بذلت اإلمارات 
جهوداً اســتثنائية من أجــل التنظيم الناجح 
لهذه الفعالية، وتقديم أحدث التقنيات التي 
يقدمها قادة الفكر واالبتكار في هذا القطاع.

وأضاف: نخطط هذا العام إلطالق حلولنا 

في قطاعــات أمــن البيانات علــى األجهزة 
المتحركة واستكشــاف الهجمــات الموجهة. 
كما سننتهز الفرصة لعرض منتجاتنا الرئيسية 
التي أطلقناها في وقت سابق من هذا العام. 
 EndPoint وتشــمل هــذه الحلول كًال مــن
Security 5.4  الــذي يقــدم حلــوًال لحماية 
الشــركات من المخاطر المحتملة مع حماية 
بياناتها بطريقة موثوقة من خالل الحوســبة 
 Traffic Monitor Enterpriseالسحابية، و
5.0 المخصــص لحلول الشــركات مع واجهة 
مســتخدم جديدة ومزايا متطورة من حيث 
تحليل البيانات الضخمة (وهو حل مناســب 
للبيانــات الســرية لحمايتهــا من التســرب 

وحماية الشركة من المخاطر الداخلية).

وأشــار فينيث سيباســتيان مديــر المبيعات 
اإلقليمــي فــي الشــرق األوســط وافريقيــا 
لشــركة «إم إم دي» إلى ان معرض جيتكس 
ُيعــد المنصة المثالية واألكبر على مســتوى 
الشــرق االوســط فــي مســاعدة العارضين 
علــي االلتقاء والحصول على شــركاء وزبائن 
جدد وبالتالي ســتتمكن الشــركة من تعزيز 
انتشــارها اإلقليمي. وأيضاً سيســاعدها في 
عرض منتجاتها بشــكل مباشر وسيعود ذلك 
بالنفــع عليها خصوصــاً مع الشــركاء الذين 

يرغبــون فــي التعامــل مــع منتجاتهــا في 
الثورية  التكنولوجيــا  المســتقبل. إذ تعرض 
من شاشات «فيليبس سوفت بلو» ألول مرة 
فــي المنطقة. هذا بجانب منتجات شاشــات 
«فيليبس» األخرى فسوف تقوم بعرض حلول 
ومنتجــات العرض الكمبيوتــري من «الفور- 
 (UltraWide) كيه» والشاشــة البانوراميــة
بحجم 34 بوصة وشاشات األلعاب المتطورة 

بتكنولوجيا وشاشات «الكل في واحد».

لفت لي مايلز، المدير اإلقليمي لدى «إنفور» 
لمنطقة الشــرق األوســط إلــى أن جيتكس 
ُيعــد حدثاً ضخماً في المنطقة وفرصة كبيرة 
لـ«إنفور» للتأكيد على مكانتها كمزود رئيسي 
لتطبيقــات األعمــال فــي ســوق برمجيات 

الشركات. 
وقــال: «عــادة كنــا نتعاون مع شــركائنا 
لكــن عام 2014 هو العــام األول لنا بجناحنا 
الخــاص. ولذا ســنركز جهودنا علــى إظهار 
المجموعــة الجديــدة لعالمتنــا فــي مجال 
األجنحــة الســحابية CloudSuits – وهــي 
عبارة عن حلول ســحابية متكاملة ومصممة 
خصيصاً للصناعات الرأســية الصغيرة بما في 
ذلك الصناعات التحويليــة والرعاية الصحية 

والضيافة».



أعلــن مطر الطايــر رئيس مجلــس اإلدارة 
والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصالت، 
عــن إطالق حزمــة جديدة مــن الخدمات 
الذكيــة التــي تقدمهــا الهيئــة للمتعاملين 
عبر الهواتف الذكيــة، التي تتيح لهم إنجاز 
معامالتهــم والحصول على خدمات متنوعة 
عبر أجهزة هواتفهــم الذكية، دون الحاجة 
لزيــارة مراكــز خدمة العمــالء، ومن أهم 
الخدمات الجديدة تطبيق (الطرق الذكية)، 
الذي يتيح للمستخدمين التخطيط المسبق 
(المواقــف  تطبيــق  وكذلــك  لرحالتهــم، 
الذكيــة)، الــذي يمكن المســتخدمين من 
معرفة أماكن المواقف الشــاغرة في شارع 

الشيخ زايد.
وقــال الطايــر: يأتــي إطــالق الحزمــة 
الجديدة من التطبيقات والخدمات الذكية، 
تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اللــه، بتحويل دبي إلى المدينة 
األذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور 
عبــر الهاتف المحمول، على مدار الســاعة، 

وعلى مدار األسبوع والعام.

وأضــاف: يتيــح تطبيــق (الطــرق الذكية) 
الحصــول على معلومات مرورية مباشــرة 
ودقيقــة عن حالة الطرق في دبي، وبالتالي 
اســتخدام الطرق االنسيابية وتجنب الطرق 
المزدحمة. وأشــار إلى أن الهيئة ســتطلق 
أيضــاً التحديث الجديــد لتطبيق (الموقف 
الذكيــة)، الذي يتيح للمســتخدمين معرفة 
المواقف الشــاغرة في شــارع الشيخ زايد 
باالتجاه األمر الذي يســهم في توفير الجهد 
والوقــت في البحث الميداني عن المواقف 

غير المشــغولة، وتقليل الزحام الناتج عنه. 
كما يتيح التطبيق معرفة المواقف الشاغرة 
في مباني المواقف متعددة الطوابق التابعة 
للهيئــة، إضافــة إلــى مواقف دبــي مول، 
موضحاً أن التطبيق يتم تغذيته بالتحديثات 
عبر مجسات تم وضعها في المواقف، تقوم 
بتزويــد النظام بحالة المواقف في المنطقة 

المعنية بصورة تلقائية.

وقــال الطاير أن مــن الخدمــات الجديدة 

ملصقات (نول الذكية)، التي تتيح للجمهور 
اســتخدام هواتفهم الذكيــة في دفع تعرفة 
اســتخدام وســائل النقل الجماعي، وخدمة 
استبدال لوحات المركبات الحالية بلوحات 

تحمل العالمة التجارية الجديدة لدبي. 
باإلضافــة إلــى التحديث الجديــد لتطبيق 
(وجهتــي)، الذي تم دعمــه بخاصية الواقع 
االفتراضي. كما تعرض الهيئة نظارة (غوغل) 
التي توفر قنــاة جديدة لمعلومات الطريق 
في إمارة دبي، حيث يستطيع مستخدموها، 
الحصول على بيانات تفصيلية عن الوجهات 
التي يرغبــون الوصول إليها، وأقصر الطرق 
للتوجه إليهــا، مع تحديد مواقف الحافالت 
والوقــت  والمســافة  المتــرو،  ومحطــات 

الالزمين للوصول.

وقــال: من بيــن التطبيقات التــي تعرضها 
الهيئــة، تطبيق التاكســي الذكي (ســمارت 
تاكســي)الذي يسمح بحجز مركبات األجرة 
وتتبع مســار وصولها مباشــرة أثناء الوقت 
تعــرض  المركبــة، كمــا  الفعلــي لحركــة 
الهيئة تطبيق (ســالك الذكــي)، الذي يتيح 
للمتعاملين الحصول على خدمات متعددة، 
مثل االستعالم عن الرصيد، وعرض رحالت 

(سالك) لفترة زمنية محددة

تســتعرض 22 هيئة تابعة لحكومة أبوظبي 
محفظتهــا الواســعة من حلــول تكنولوجيا 
المعلومــات تحــت شــعار «التكنولوجيــا 
الرقميــة نحــو مســتقبل أفضــل» خــالل 
مشــاركتها في معــرض «جيتيكس 2014»، 
الحدث الســنوي األبرز لتبادل المعرفة في 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يقام في 
«مركز دبــي التجاري الدولي» خالل الفترة 

الممتدة بين 12 - 16 أكتوبر 2014.
لألنظمــة  أبوظبــي  مركــز  وصــّرح 
المناســبة  بهذه  والمعلومات  اإللكترونيــة 
«تشــكل الحلــول المســتدامة لتكنولوجيا 
التي يســتضيفها جناح حكومة  المعلومات 
أبوظبي اإللكترونيــة هذا العام في معرض 
(جيتيكس 2014) دليًال واضحاً على الجهود 
الدؤوبة لشــركائنا فــي مواصلــة االبتكار، 
وتزويــد المســتخدمين النهائيين بخدمات 
متمّيزة مع االلتــزام بالمعايير البيئية أثناء 
مراحل التطوير وخالل االســتخدام من قبل 
المستهلكين. وتصب هذه الجهود في صالح 
دعــم مبادرات االســتدامة باإلمارة وضمن 

(رؤية أبوظبي 2030)».
وتعتزم «هيئــة البيئة - أبوظبي» إطالق 
تطبيــق «بيئتــي» الخــاص بنشــر البيانات 
البيئية، والذي يتيح للمســتخدمين الوصول 
إلــى مجموعة متنوعة مــن البيانات البيئية 
حــول الموائــل البحريــة والبريــة، وتوزع 

الحيوانــات والنباتــات، والميــاه الجوفية، 
والغطاء األرضي. كما يمكن للمســتخدمين 
االســتفادة من التطبيق للحصول على صور 
األقمــار الصناعية لدولة اإلمــارات العربية 

المتحدة من عام 1972 ولغاية 2012.

وتســلط الهيئــة الضــوء أيضاً علــى بوابة 
«أدوات الكربــون األزرق» التــي طورتهــا 
بالتعــاون مع «مبــادرة أبوظبــي العالمية 
للبيانــات البيئيــة». وتقــدم هــذه البوابة 
لمحة تفاعلية عن إجمالي القيمة التقريبية 
لمخــزون الكربون في أي مســاحة محددة 

ضمن العاصمة أبوظبي.
أمــا «أدوات خرائط الكربــون األزرق»، 
فتتيح للمســتخدمين االطالع بشكل أوسع 
على أهمية وتأثير النظــم البيئية للمناطق 
البحرية والســاحلية وقدرتها على امتصاص 

وتخزين ثاني أكســيد الكربون من الغالف 
الجوي.

وســيتم أيضاً اســتعراض «حافظة إعداد 
التقاريــر الوطنيــة» التــي تعتبر مشــروعاً 
بين «مبــادرة أبوظبــي العالمية  مشــتركاً 
للبيانــات البيئية» و«برنامج البيئة المتحدة 
للبيئــة»، وهي منصة معلومــات إلكترونية 
تقــدم للمنظمــات المرتبطــة بهــا صــوراً 
حديثــة عــن حالــة البيئــة باالســتناد إلى 
القضايا والظروف ذات الصلة وذلك بهدف 

المساعدة على اتخاذ أفضل القرارات.
وتعتزم «بلدية المنطقة الغربية» إطالق 
«مشــروع الطباعة المدارة» ضمن فعاليات 
معــرض «جيتيكــس»، والذي يعــّد مبادرة 
صديقــة للبيئة تهــدف إلــى توحيد جميع 
الطابعات المستخدمة في المنطقة الغربية 
عبر اعتماد أرقى مستويات األمان وسهولة 

االستخدام.

عالوة على ذلك، تستعرض «بلدية المنطقة 
الغربية» تطبيق «حديقتي» لألجهزة الذكية 
والــذي يســتخدمه المقيمــون للمســابقة 
الشعبية واسعة النطاق «حديقتي مدينتي» 
التي تقام ســنوياً بهدف زيادة المســاحات 
الخضراء في الضواحي الســكنية في العين 
وأبوظبــي والمنطقــة الغربيــة، إضافًة إلى 
تعزيز نســبة الوعي في أوســاط المجتمع 

حول دور االستدامة في حياتنا اليومية.
ويسلط مركز «إدارة النفايات – أبوظبي» 
الرئيســية  الحكوميــة  الجهــة  (تدويــر)، 
اإلدارة  جوانــب  عــن جميــع  المســؤولة 
المتكاملة للنفايات في أبوظبي، الضوء على 
تطبيقه الجديــد لألجهزة الذكيــة «تطبيق 
تدويــر الذكــي». ويتيح التطبيــق للعمالء 
فرصة االستفســار مباشــرًة حــول المرافق 
ومســار التطبيقات، وطلب جمع النفايات، 
وخدمة مكافحة الحشــرات، وتحديد مواقع 

مراكز خدمة العمالء الخاصة بالمركز.
ويحظــى زوار الجنــاح بفرصــة االطالع 
على المبادرات الرئيســية لـ «مركز أبوظبي 
للمعلومات واألنظمة اإللكترونية» بما فيها 
مركز االتصال التابع لحكومة أبوظبي (555 
اإللكتروني»،  المواطــن  و«برنامــج   ،(800
و«البنيــة التحتيــة للبيانــات المكانية» في 
أبوظبي  أبوظبــي، و«بوابة حكومــة  إمارة 
 ،(www.abudhabi.ae) اإللكترونيــة» 
و«وظائف  المدينــة»،  «حــارس  وتطبيــق 

.(www.jobsabudhabi.ae) «أبوظبي
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تشــارك دائرة األشغال العامة بالشارقة في 
معرض «أســبوع جايتكــس للتقنية 2014» 
فــي دورته الرابعة والثالثين الذي ســيعقد 
بقاعة الشيخ سعيد في «مركز دبي الدولي 
للمعــارض والمؤتمرات» في الفترة من 12 
إلى 16 أكتوبر القادم. وأفاد المهندس علي 
بن شاهين الســويدي رئيس دائرة األشغال 
العامــة بالشــارقة أن الدائرة ستســتعرض 
أحــدث الخدمــات الذكيــة و اإللكترونيــة 
التــي تقدمها لعمالئها عبــر تطبيقها الذكي 
الحائــز على جائزة أفضــل خدمة حكومية 
عبــر الهاتف المحمول على مســتوى إمارة 

الشــارقة فــي  القمــة الحكوميــة الثانيــة 
بإمــارة دبي، والتي أطلقها صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، وأن  المشــاركة  تهــدف إلى تقديم 
حلول مبتكرة ومتميــزة تمكن المتعاملين 
من ســهولة الحصول علــى الخدمات التي 
يحتاجــون إليها عن طريــق تطبيقها الذكي 
وقنوات إلكترونية متعددة، بشكل يمكنهم 
من اختصار الوقت وتبسيط إجراءات تفقد 
وإنجاز المعامالت وتوفير المعلومات التي 
يحتاجونها.  الشارقة – البيان

للمواصفــات  اإلمــارات  هيئــة  كشــفت 
والمقاييــس «مواصفــات»، يــوم أمس عن 
إطالق أول خدمة مباشرة لالستجابة اآللية 
علــى تويتر، وهــي أول خدمة مــن نوعها 
توفرهــا مؤسســة حكوميــة فــي المنطقة 
للتحكــم بالجودة. وقد تم تدشــين الخدمة 
خالل أســبوع جيتكس للتكنولوجيا، وتأتي 
هذه المبادرة اســتجابة لتوجيهات صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، كجــزء من مبــادرة الحكومة 

الذكية.

يســتطيع  الجديــدة،  الخدمــة  وبهــذه 
المســتهلكون اآلن التأكــد مــن شــهادات 
األجهــزة المنزليــة ومن مســتوى تصنيفها 
بواسطة حساباتهم على تويتر. كما يمكنهم 
أيضــاً التقدم بشــكوى تتعلــق بالمخالفات 
عن طريق تويتر لكي تتولى هيئة اإلمارات 
النظر في محتواها  للمواصفات والمقاييس 
بشكل سريع. وستقوم خدمة هيئة اإلمارات 
للمواصفات والمقاييــس على تويتر بجلب 
أي تويتــه جديدة تلقائياً ومــن ثم البحث 
في قاعــدة بيانات المنتجــات الحالية عن 
الشهادات. وبعد ذلك سيقوم النظام تلقائياً 

بالــرد على المســتخدم عن طريــق تويته 
تحتوي على النتائج المستخلصة من قاعدة 
البيانــات. وفي حال وجــود مخالفة، يمكن 
إرســال شــكوى مع صــورة للمنتج وموقع 
المتجر والعالمة التجاريــة ورقم الموديل. 
وســتضمن هيئــة اإلمــارات للمواصفــات 
والمقاييس اتخاذ الخطوات الالزمة لمعالجة 

المخالفة المذكورة.
للمواصفــات  اإلمــارات  هيئــة  وتتولــى 
والمقاييس حالياً – وهي الهيئة المسؤولة عن 
المطابقة والمعايير – مراقبة جودة المنتجات 
دبي - البيان المتوفرة في السوق.   

وقعــت القيــادة العامة لشــرطة أبوظبي، 
المتكاملة  لالتصــاالت  اإلمــارات  وشــركة 
«دو» اتفاقية تعاون، توفر األخيرة بموجبها 
مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن حلــول 
وخدمات االتصال لشــرطة أبوظبي لتعزيز 

خدماتها التي تقدمها للجمهور.
ووقع االتفاقية، في مبنى القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، اللواء الدكتور أحمد ناصر 
الريســي، مدير عــام العمليــات المركزية 
بشــرطة أبوظبي، وأحمــد بورحيمة نائب 
الرئيــس للعالقــات الحكومية فــي «دو»، 
بحضــور العقيــد أنــور المال مديــر إدارة 
تقنيــة المعلومات واالتصــاالت في اإلدارة 
العامة للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي، 
التنفيذي  الرئيــس  نائــب  ثانــي  ومــروان 
للمبيعــات التجارية للقطــاع الحكومي في 

«دو».
وتتضمن االتفاقيــة توفير «دو» خدمات 

االتصــال المتحرك للقيادة العامة لشــرطة 
أبوظبــي، بمــا في ذلــك خطــوط الهاتف 
المتحرك وباقــات البيانات، وخدمة اختيار 
مشــغل الهاتف، والرسائل النصية القصيرة، 
والخدمــات المــدارة، واتصــال اإلنترنــت 
السريع لمرافق الشرطة في أبوظبي والعين 

والمنطقة الغربية. 

وقــال اللواء الدكتور الريســي إن شــرطة 
أبوظبــي تواكــب أحــدث وأفضــل أنظمة 
إلى  المنظومة  االتصــاالت؛ وإدخال هــذه 
عملها لتحســين مؤشــرات الخدمــات، بما 
يســهم في الحفاظ على مكتســبات األمن 
واالســتقرار، ورفد عمل الشرطة في مجال 

االتصال.
من جهتــه عّبر فهد الحســاوي، الرئيس 
التنفيــذي للشــؤون التجارية في «دو» عن 
اعتــزازه بتقديــم خدمات «دو» لشــرطة 
أبوظبي، العين الســاهرة على أمن وسالمة 

المجتمع.

أعلنــت هيئــة تنظيــم االتصاالت رســمياً  
مشــاركتها الواســعة فــي معرض أســبوع 
التكنولوجيــا «جيتكــس» 2014 اعتباراً من 
يــوم  12 وإلــى 16 أكتوبــر 2014، فــي 
مركــز دبــي التجــاري العالمي، بمشــاركة 
مختلــف اإلدارات التابعــة لهــا، من خالل 
عرض أحدث خططها وبرامجها الرامية إلى 
تحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية 

الرقمية، وتوفير بيئة اتصاالت أكثر كفاءة.

وفــي معرض تعليقه على أهمية مشــاركة 
الهيئــة فــي معــرض جيتكس لهــذا العام، 
قــال محمد القمــزي رئيس مجلــس إدارة 
الهيئــة: «رســخت دولة اإلمــارات مكانتها 
الرائدة علــى خريطة التميــز العالمي بين 
مصــاف الــدول األكثــر تقدماً فــي العالم. 

ومــن خالل الخطــة الوطنية التــي أطلقتها 
قيادتنــا الحكيمة، تحول قطــاع تكنولوجيا 
المعلومــات واالتصاالت في دولة اإلمارات 
إلــى محرك أساســي مــن محــركات النمو 
ومجتمــع  المعرفــة  واقتصــاد  والتنميــة 
المعلومــات. ويمثــل معــرض «جيتكس» 
منصــة عالمية ذات أهميــة كبيرة في هذا 
اإلطار، لذا فإننا في هيئة تنظيم االتصاالت 
ســعداء بمشــاركتنا في هذا الحدث الكبير 
الذي يستقطب المهتمين بقطاع المعلومات 

واالتصاالت من شتى أنحاء العالم». 

وأضــاف: «تندرج مشــاركة هيئــة تنظيم 
إطــار  فــي  الحــدث  بهــذا  االتصــاالت 
اســتراتيجيتنا للتعامــل مــع المســاهمين 
المحلييــن واإلقليميين والعالميين، ونتطلع 
إلــى الدفــع بمســيرة التقــدم فــي دولة 
اإلمــارات وترجمة األهداف الطموحة التي 
حددتها في رؤية اإلمارات 2021. ويمكنني 

القول، إن مشــاركتنا هذا العام في أســبوع 
جيتكس للتكنولوجيا ســتكون أكبر مشاركة 
لنا حتى اآلن، ويشرفنا استضافة أربع عشرة 
جهة حكوميــة اتحادية علــى منصة الهيئة 

ضمن مبادرة حكومة اإلمارات الذكية».

وحــول حضور حكومــة اإلمــارات الذكية 
علــى منصة هيئــة تنظيم االتصــاالت قال 
محمــد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم  
االتصاالت: «تســير مبادرة الحكومة الذكية 
فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة على 
قدم وســاق، وتحقــق أهدافها المرســومة 
بنجــاح كبير، وذلــك بفضل رؤيــة قيادتنا 
الرشــيدة وجهود فرق العمــل في مختلف 
الجهــات الحكوميــة وبإشــراف حثيث من 
مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون 
مجلس الوزراء». وأشار الغانم إلى أن منصة 
هيئة تنظيم االتصاالت ستشهد اإلعالن عن 
منجزات مهمة في مجال الحكومة الذكية.  

تشارك وزارة الصحة في معرض جيتكس 
2014 الذي يقــام في مركز دبي التجاري 
العالمــي اعتبــاراً من اليــوم، بحزمة من 
الخدمات الذكية التي تســعى من خاللها 
لتعزيز استخدام وسائل االتصال الحديثة، 
إلكترونيــاً،  خدماتهــا  معظــم  وتحويــل 
واالســتفادة مــن التقنيــات الحديثة في 
الطب والرعاية الصحية، بما يضمن حصول 
المتعاملين على الخدمات الحكومية على 
مدار الســاعة، بإجراءات ســهلة ومبسطة 
وكفــاءة عالية، وشــفافية تلبي احتياجات 

وتوقعات متعامليها.
وقال عوض صغير الكتبي، وكيل الوزارة 
المســاعد لشــؤون الخدمات المســاندة، 
«ســُتطرح من خالل جناحنــا في معرض 
جيتكس العديد من الخدمات اإللكترونية، 
منهــا خدمة اإلعالنات الصحية التي تمّكن 

العميل من التواصل مع وزارة الصحة، من 
خالل نظام يسمح له بتقديم طلب اإلعالن 
الصحي إلكترونياً، عن طريق إدراج جميع 
متطلبــات اإلعــالن، دون الحاجــة إلــى 
حضوره للوزارة، عن طريق إنشاء حساب 
في البرنامج، إذ تشــمل الطلبات ترخيص 
اإلعالنات بكل أشــكالها، وذلك حرصاً من 
وزارة الصحــة على ضمان المحافظة على 
صحة وســالمة أفراد دولة اإلمــارات، إذ 
تم تطوير النظــام، لتقديم كل اإلجراءات 

المتعلقة باإلعالنات الصحية».

وأوضــح الكتبــي أن الجناح يوفــر أيضاً 
كل المعلومــات عن خدمة تقديم طلبات 
إصدار وتجديد البطاقات الصحية ومتابعة 
الطلبات عبر شــبكة اإلنترنت، باستخدام 
أجهــزة الكمبيوتــر والكمبيوتــر اللوحي 
والهواتــف الذكيــة، وخدمــات توصيــل 
البطاقــات الصحيــة بالبريــد، إضافة إلى 

خدمات االســتعالم عن البطاقات الصحية 
من ِقبل المنشآت الصحية التابعة للوزارة، 
إضافــة إلــى تعريــف المتعامــل بخدمة 
التخليــص وأذونــات االســتيراد، وتتيــح 
امتالك أدوات فعالة لـ«تقييم» و«متابعة» 
المســتحضرات  تــداول»  و«مراقبــة 
الصيدالنية بشــكل عام، والمســتحضرات 
الدوائيــة بشــكل خاص، وتمكيــن أعضاء 
المهــن الطبيــة والعامليــن فــي مجــال 
العنايــة الصحية، وباألخــص الصيادلة من 
مســاعدة الناس، والحفــاظ على صحتهم، 
ومن ثم إدارة مختلف التحديات الصحية، 
وذلــك من خالل دعم االســتعمال األمثل 
للــدواء، بما يتضمن تســهيل نقل ونشــر 
المعلومات الضرورية عن المواد الدوائية 
والمســتحضرات الصيدالنيــة، إضافة إلى 
معلومــات عــن خدمــة التقاريــر الطبية 
تقــدم  التــي  واإلجــازات واالعتمــادات 
اعتمــاد، وتصديق اإلجازات المرضية بكل 

أشكالها. 
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 تسلط «إبســون» الضوء خالل فترة المعرض 
الخدمــات  الكاملــة مــن  علــى مجموعتهــا 
التكنولوجيــة لقطاعــات التجزئــة، والتعليم، 
المنزليــة،  والســينما  التجاريــة،  واألعمــال 

والحلول التقنية المصرفية.
وتعليقــاً على مشــاركة «إبســون» قال خليل 
الدلــو، مدير عام شــركة «إبســون» الشــرق 
األوســط: «يعتبر أســبوع جيتيكــس للتقنية 
الحدث األبرز لقطاع التكنولوجيا في الشــرق 
األوســط. كما أنه يعد منصــة مثالية إلطالق 
تقنيات جديــدة. ويمكن لزوار جناحنا تجربة 
النمــاذج الجديــدة من طابعات الـــ A3 من 

مجموعــة ITS، والتي تعمل على توفير حتى 
%90 مــن تكلفــة كل صفحــة، فتعمــل على 
طباعة حتــى 100 صفحة بدرهم واحد فقط، 
ما يســاعد الشــركات علــى توفيــر كثير من 
تكاليف الطباعة. وســيتاح للزوار أيضاً فرصة 
تجربــة جهــازي العرض الجديــد الذي يعمل 
 EB-595Wi بلمسة اإلصبع وبالقلم المزدوج
وEB-1430Wi، وهــو الحل األمثل لقطاعات 
ستســتعرض  كمــا  والشــركات».  التعليــم 
«إبسون» تشكيلتها الكاملة من أحدث أجهزة 
العــرض، التي توفر ألواناً أكثر أشــراقاً بثالثة 

أضعاف أجهزة العرض األخرى. دبي - البيان

تكشف «زيبرا» النقاب عن تطبيقاتها بقطاع 
الرعايــة الصحية المتنامي فــي المنطقة – 
والذي يمثل أحد أبرز القطاعات الرئيســية 
التي تركز عليها الشركة. وتتضمن مجموعة 
المنتجات الجديــدة أول طابعة مكتبية تم 
تصميمهــا لتناســب البيئــات المعقمة في 

قطاع الرعاية الصحية.
 باإلضافة إلى الطابعات المدمجة في سوار 
المعصــم، وذلك فــي إطار التزام الشــركة 
المستمر نحو تعزيز مستوى سالمة المرضى 

في مجاالت الرعاية الصحية. دبي - البيان

ُتشارك نحو 25 شــركة مصرية في جيتكس. 
وقالــت هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا 
المعلومــات المصريــة «ايتيــدا»، إن اختيار 
الشــركات المشــاركة في المعرض الدولي، 
يأتــي خاضًعا لمعاييــر خبرتها في الســوق 
المحلية، وتوافق تخصص الشركة مع تخصص 
الحــدث، والقــدرات التصديريــة للشــركة، 
وتوافــر شــهادات الجــودة، والتوافــق مــع 
االســتراتيجية، وحجم المشــاركة في برامج 
تنميــة الصناعة والصــادرات بالهيئة، إضافة 

إلى التمثيل الرسمي للشركة في الحدث. 
وتقدم الشــركات المصرية مجموعة متنوعة 

من الحلول التقنية لخدمة عمالئها المحتملين، 
مثل حلول الحوسبة السحابية، حلول تخطيط 
موارد المؤسســات، حلول الموارد البشرية، 
حلــول اإلنترنت واســتضافة المواقع، تطوير 
البرمجيــات، خدمــات بروتوكــول اإلنترنت 
الصوتيــة، خدمات تطويــر تطبيقات الهاتف 
المحمول، وحلول الشبكات، خدمات تحديد 
الهويــة باســتخدام موجات الراديــو، حلول 
إدارة المحتــوى، حلول الصحــة اإللكترونية، 
المناطــق والحلول الذكية، الحلــول المالية، 
مراقبة أســاطيل النقل والســياحة. القاهرة- 

دار اإلعالم العربية

تســتعرض وزارة الداخلية مــن خالل جناحها 
فــي قاعة الشــيخ ســعيد، األجيــال الحديثة 
للتقنيات والعديد مــن المبادرات والخدمات 
الذكية التي يتم تقديمها للجمهور، والمنظومة 
التكنولوجية المتطــورة التي تتبناها في دعم 
الجمهــور  التشــغيلية، وتعريــف  العمليــات 

بالمشاريع والتقنيات المستخدمة لديها.
 وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريســي، 
مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، 
إنه وبتوجيهات القيادة الشرطية، تأتي مشاركة 
هذا العام «الرابعة عشــرة بالمعرض» لتشمل 
الوحــدات التنظيمية كافة، مقســمة حســب 
االرتبــاط المباشــر باألولويات االســتراتيجية 

المعتمدة في الوزارة والقيادات العامة.
 وأضاف أن مشــاركة الوزارة في المعرض 
تتيــح االطــالع على أحدث الخدمــات الذكية 
واإللكترونية، وعرض بعض أحدث مشروعات 
أنظمة المعلومات الجغرافية، والتي ســتكون 
لها الريادة فــي المنطقة في تطبيقات «الجي 
والســالمة،  األمــن  بمجــاالت  إس»   . .أي 
والتواصــل المباشــر مــع الجمهــور، وإيصال 
رســائل توعوية منتقاة، منوهــاً بأن المعرض 
يمثــل فرصة حقيقيــة الطالع جميع شــرائح 
المجتمــع والزوار على حجــم التقدم النوعي، 
والخدمات المتميزة التي وصلت إليها الوزارة 
عبر مختلف أشــكال التواصل الرقمي. ناهيك 
عن تقنيات حديثــة تمكن من تطوير خدمات 
ذكية لم يســبق عرضها سابقاً وسيتم الكشف 

عنها في المعرض.

وأوضح العميد إسماعيل السركال، نائب مدير 
عــام العمليات المركزية بشــرطة أبوظبي، أن 
المشــاركة في معــرض جيتكــس 2014 تعد 
األكبــر من نوعهــا واألضخم، وتأتي تجســيداً 
الستراتيجية الشرطة في التواصل مع الجمهور 

ومؤسسات المجتمع المختلفة.
 وأضاف: اســتطعنا من خالل مشاركتنا في 

األعوام الماضية فــي المعرض عرض خدماتنا 
التقنية؛ والحلول والخدمات الذكية  ومنتجاتنا 
المســتخدمة لدينا، إضافــة إلى بعض األنظمة 

األمنية وأنظمة المراقبة األخرى.

المهنــدس حســين أحمد  العميــد  وأفــاد 
الحارثي، مديــر مديرية المرور والدوريات 
بشرطة أبوظبي: بأن المشاركة في المعرض 
تعكــس أهمية هــذا الحدث ولما اكتســبه 
مــن مكانة عالمية مــن خالل عرض أحدث 
االبتــكارات التقنيــة والحلــول فــي مجال 
االنظمــة الذكيــة الهادفــة لرفع مســتوى 
المرورية على الطرقات، وتوعية  الســالمة 
الجمهــور بأهميــة االلتزام بقوانين الســير 
والمرور والحد من حوادث الســير، ويعزز 
عملياتهــا التشــغيلية فــي تحقيــق الهدف 
األساســي فــي توفيــر أفضل الممارســات 
العالمية التي ترســي دعائم خدمة شرطية 

محلية بمعايير عالمية.

وأشــار الحارثي إلى أنه سيتم عرض ثالثة من 
أهم وأحدث مشــروعات الســالمة المرورية 
بما يواكب أحدث الممارسات العالمية، وهي 
مركز األنظمة المرورية الذي تم تجهيزه بحزم 
برمجيــة متطــورة تعمل كمنظومــة متكاملة 
إلدارة الممارسات المرورية، ومراقبة وتقييم 
الحركــة المرورية على شــبكة الطرق بإمارة 
أبوظبــي، ومشــروع األبراج الذكيــة الذي تم 

اطالقه أخيراً.

وأشــار العقيــد أنــور عبداللــه المــال، مدير 
إدارة تقنيــة المعلومــات واالتصاالت، إلى أن 
الخدمات األمنيــة والذكية التي تقدمها وزارة 
الداخليــة متعددة األشــكال والصور مع تعدد 
الجهــات، ومن أمثلــة هذه الخدمــات موقع 

القيــادة العامة لشــرطة أبوظبي على شــبكة 
اإلنترنت، وبوابة الخدمات، والتي تعّد البوابة 
الرئيســية للخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة 

للجمهور.

ومــن جانبــه قــال العقيــد محمــد عبداللــه 
النعيمــي، رئيس لجنة مشــروع مراكز الدفاع 
المدنــي الذكية، إن المكتب التنفيذي لمجلس 
تطويــر الدفــاع المدنــي االتحادي ســيعرض 
خالل «جيتكس» برنامج مراكز الدفاع المدني 
الذكية، بهدف تقليص زمن االستجابة للبالغات 
وتحريــك المراكــز في زمن قياســي حســب 

المعايير الدولية.

وبّيــن العقيــد محمد عبداللــه الزعابي، نائب 

مديــر إدارة تقنيــة المعلومــات واالتصاالت 
بشــرطة أبوظبي، أن وزارة الداخلية ستشارك 
في جيتكس من خــالل العديد من المبادرات 
التي ســيتم اطالع الزوار عليهــا، منها تطبيق 
الخدمات على أجهزة الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحيــة، والتي تحتوي بعــض الخدمات مثل 
دفع المخالفات واالســتعالم عنها، واالستعالم 
عن المركبات المسجلة واللوحات المحجوزة.

وأشار المقدم فيصل محمد الشمري، رئيس 
اللجنة المنظمة لمشــاركة وزارة الداخلية في 
معرض «جيتكس2014»، مدير مشروع سالمة 
األطفــال في النقل المدرســي، إلى الشــراكة 
بين القيــادة العامة لشــرطة أبوظبي ودائرة 
النقل ومجلس أبوظبي للتعليم، حيث ستعرض 
وزارة الداخليــة هــذا العــام منظومــة النقل 
المدرســي الذكية وبعض تطبيقاتها وخدماتها 

ضمن مشروع سالمة النقل المدرسي. 

وأعلــن الرائد محمد صالــح المنصوري، مدير 
مركز نظم المعلومــات الجغرافية األمني، أنه 
سيتم عرض برنامج البنية التحتية اإللكترونية 
لتبادل البيانات الجيومكانية األمنية االتحادية، 
الفتــاً إلــى أن البرنامــج يتكــون مــن ثالثة 
مشروعات هي: مشــروع تجهيز غرف بيانات 
نظــم المعلومــات الجغرافيــة والتعافــي من 
الكوارث، ومشــروع اقتناء وتركيب برمجيات 
وقواعــد البيانــات الخاصة بنظــم المعلومات 

الجغرافية األمنية.

ودعا الرائد فواز علي، رئيس الفريق اإلعالمي 
باللجنــة المنظمــة، الجمهــور لزيــارة جناح 
وزارة الداخليــة لالطالع على أحدث التقنيات 
والخدمات الذكية التي ســيتم عرضها ، مشيراً 
إلى أن الفريق اإلعالمي ســيقوم يومياً بتزويد 
وســائل اإلعالم برســائل إعالمية عن مشاركة 
الوزارة بالمعرض وسيتواصل مع الجمهور عبر 

شبكات التواصل االجتماعي. 

أعلنــت فوكس ســوفت نــت إن تطبيقات 
الحوســبة الســحابية واألجهــزة المتحركة 
ســتكون أبرز ما تركز عليه ضمن مشاركتها 
في أســبوع جيتكس للتقنية، حيث تخطط 
الشــركة إلطالق نســخة قائمة علــى البنية 
الســحابية من حلولها المؤسسية والكشف 
عن الجيل الجديد من حلول تخطيط موارد 
الشــركات واســتعراض مجموعتها الناجحة 
من الحلول المؤسســية مــن أمثال «فوكس 
آي» وفوكس آر تي وفوكس إلدارة عالقات 
العمــالء وفوكــس لنقــاط البيــع وفوكس 
لنظام إدارة المشــاريع، خــالل أكبر فعالية 

متخصصة لالتصاالت وتقنية المعلومات في 
المنطقة.

 كما سترّوج فوكس سوفت نت لخدماتها 
الموارد  فــي مجــال  المــدارة وخدماتهــا 
البشــرية والتوظيف واستشــارات األعمال 

وخدمات التطبيقات. 
وقال علي حيدر الرئيس التنفيذي لدى 
مجموعــة فوكس ســوفت نت: «نشــارك 
في جيتكس باســتمرار منذ ثمانية عشــر 
عامــاً، حيــث حظينــا بإقبال أكبــر أفضل 
فــي كل عام. ســاعدنا المعرض الرائد في 
عالم االتصــاالت وتقنية المعلومات على 
تعزيز مكانة شــركتنا والتعريف بعالمتنا 
على نطــاق أوســع إضافة إلــى الترويج 

لمنتجاتنا». 

 تشــارك األمانــة العامة للمجلــس الوطني 
االتحــادي فــي جيتكــس، بهــدف التعريف 
بالبرامــج والنظم اإللكترونيــة المطبقة في 
المجلس، لتعزيز التواصل مع جميع شــرائح 
المجتمع، ونشــر الثقافة البرلمانية، وتقديم 

أفضل دعم ألجهزة المجلس.
وتحرص األمانة العامة على المشاركة في 
معرض أسبوع جيتكس للتقنية، لما يوفره من 
فرصــة للتعريف بما لديها من خطط وبرامج 
تطويريــة ألنظمتهــا اإللكترونيــة، والهادفة 
إلى إنجــاز جميع ما يتعلــق بعمل المجلس 
إلكترونيــاً، لتعزيــز تواصــل المجلــس مــع 
الجمهور والبرلمانات األخرى والمؤسســات 
المختلفة في الدولة، وتســهيل عملية تواصل 
األعضاء مع األمانة العامة ومع الجمهور في 

مختلف إمارات الدولة.

وأكــد محمــد أحمد المــر رئيــس المجلس 
الوطنــي االتحــادي، حــرص المجلــس على 
توظيف التكنولوجيــات الحديثة التي تدعم 
التواصــل  وتســهل  التفاعليــة،  االتصــاالت 

مــع مختلــف فعاليــات المجتمع، وتشــجع 
المواطنيــن على التعبير عن وجهات نظرهم 
حول أعمال ونشــاطات المجلس، وإشراكهم 
فــي العمليــة التشــريعية، من خــالل تلقي 
مالحظاتهــم وآرائهم المختلفــة، باعتبارهم 
مصــدراً مهمــاً للمعلومات التــي من خاللها 
يمكــن تكويــن رؤيــة شــاملة تدعــم عمل 

المجلس. 
وقــال إن المجلــس يعمــل علــى تنفيذ 
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه 
الله، بشــأن تفعيل دور المجلس التشــريعي 
والرقابي والسياسي، من خالل توظيف جميع 

القنوات الالزمة وبأحدث األســاليب لتسهيل 
تواصــل المواطنين مع المجلــس واألعضاء، 
واتخاذ  واحتياجاتهم،  بمتطلباتهم  والتعريف 

الالزم في شأنها.
وشــدد علــى أن األمانــة العامة تســعى 
دائماً إلــى اقتناء أحــدث البرامج واألجهزة 
اإللكترونية لمواكبــة متطلبات المرحلة، بما 
يســهل عمل أجهزة المجلس، داعياً الجمهور 
إلى التفاعل والتواصل مع المجلس عبر زيارة 
موقع المجلس على اإلنترنت، حيث يستطيع 
الزائر للموقع االســتفادة من الخدمات التي 

يوفرها الموقع.
مــن جانبه، قال ســعادة الدكتــور محمد 

ســالم المزروعــي األميــن العــام للمجلس 
الوطنــي االتحادي، إن األمانــة العامة تعمل 
وفــق رؤية مؤسســية بهدف الوصــول إلى 
البرلمان اإللكتروني، من خالل تنفيذ الخطط 
إلى واقــع إلكتروني، مضيفــاً أنه روعي في 
تصميم الموقع اإللكتروني للمجلس، التوافق 
مــع متطلبــات الجمهــور، وااللتــزام بمبدأ 
الشــفافية، والحرص على تحويل أية رســالة 
ترد إلى موقع المجلس إلى األجهزة المعنية.

وأكــد أهميــة حصــول األمانــة العامة على 
شــهادتي أيزو «27001» ألمــن المعلومات 
الصــادرة من منظمة المعاييــر الدولية، بعد 
أن طبقــت وتبنت منهجية نظــام إدارة أمن 
المعلومــات بخطواتــه األربــع «التخطيــط 
والتنفيــذ والمراجعــة والتحســين»، بهدف 
إدارة فعالــة ومســتمرة للمخاطــر، وتوفير 
حماية مناســبة للمعلومات حسب أهميتها، 
وأيــزو 9001 للجودة العالميــة التي جاءت 
األداء  فــي  التميــز  نحــو  لســعيها  تأكيــداً 
المؤسســي، وتقديم مختلف أشــكال الدعم 
للمجلــس بجــودة عاليــة، ولنجــاح خططها 
ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارســات الدولية 

ذات الصلة بالعمل البرلماني.

أطلقت شــركة أفايا أمس مجموعة حلول 
أفايا لالتصــاالت الذكية والتي تجمع بين 
تقنيــات وخدمــات االرتقــاء باإلنتاجيــة 
والتشــاركية وحلــول الشــبكات الذكية، 
وستســتعرض أفايا هــذه الحلول بصورة 
حّية على جناحها فــي المعرض بالتعاون 
مع عمالئها االســتراتيجيين من القطاعين 
العام والخاص، ونظراً للريادة التي تتمتع 
بهــا أفايا في توفير بيئــات عمل مفتوحة 
ومبّســطة فســيحظى العمالء والشــركاء 
بالحريــة فــي االختيــار والمرونــة فــي 
االبتــكار فضًال عن تحقيــق عائدات قوية 

على االستثمار على المدى الطويل. وتضم 
مجموعــة الحلــول الجديــدة لالتصاالت 
الذكية شــبكة االتصال  وحلــول الفيديو 
الجــوال التي تعمــل بكبســة زر واحدة 
لتوفير  الذاتية  الذكيــة  الخدمات  ومحطة 
الخدمات المالية والحكومية للعمالء أينما 

كانوا وعلى مدار الساعة.
وسيســتفيد كل الزوار والعارضين في 
جيتكــس لهــذا العام بشــكل مباشــر من 
الفائدة التي توفرها حلول أفايا لالتصاالت 
الذكيــة، حيــث تعمل الشــبكة المتقدمة 
المســتخدمة في مركز  المعرفة باأللياف 
دبــي التجــاري العالمي علــى ربط آالف 
الزوار والعارضين المنتشرين على مساحة 

مليون قدم مربعة ضمن المركز. 

تشــارك شــركة مانيــغ إنجن في أســبوع 
جيتكــس للتقنيــة 2014 وتخطط الشــركة 
الستعراض مجموعتها الواسعة من منتجات 
إدارة تقنية المعلومــات، إلى جانب إقامة 
العروض الحية اســتعراض أبرز التحسينات 
واإلضافــات علــى تلــك المنتجــات، ولقاء 

العمالء والشركاء. 
المديــر  مانوهــاران  نيرمــال  قــال  و 
اإلقليمي للمبيعات في الشــرق األوســط 
لدى مانيج إنجن: «حققنا نجاحاً باهراً في 
جميع مشــاركاتنا السابقة بالفعالية وكان 
اإلقبال الذي شــهدناه على مدى السنوات 

رائعاً بالفعــل. واســتمراراً لذلك النجاح، 
وبهــدف تلبية االحتياجــات المتنامية في 
أســواق إدارة تقنيــة المعلومــات، فإننا 
نتطلع إلــى لقــاء شــركائنا وعمالئنا مع 
إصــدارات جديدة مــن منتجاتنا باإلضافة 
إلــى عــدد من اإلعالنــات عــن منتجات 

جديدة خالل المعرض». 
وأضاف: «تتطلع المؤسسات في الشرق 
األوســط باســتمرار إلى البرمجيــات التي 
تتسم بسهولة االستخدام وانخفاض التكلفة 
لتتمكــن مــن تحســين مســتوى اإلنتاجية 
وتوفر خدمات أفضل لعمالئها – وهنا يبرز 
دور مانيج إنجن في توفير مجموعة واسعة 
مــن الحلول بتكلفة معقولــة، إلدارة تقنية 

المعلومات 

تعاونــت «فيزا» مع بنــك أبوظبي التجاري 
لتســريع عمليــة تبني تقنية «بــاي ويف» 
للدفــع مــن دون تمرير البطاقــة من قبل 
عمــالء البنك مــن حاملــي بطاقــات فيزا 

االئتمانية في الدولة.
وتعد «باي ويف» أحدث وســيلة للدفع 

بالبطاقــة من دون الحاجة إلى تمريرها في 
الجها . أما بالنســبة للتجار فتعزز الســرعة 
والمالءمة عند الدفع، ما يســهم بمضاعفة 
والء العمالء وحجــم المبيعات. ومع توّفر 
أبوظبي  بنــك  االئتمانيــة مــن  البطاقــات 
التجاري المزودة بالتقنية ســيتمكن حاملو 
بطاقات فيزا من إجــراء المعاملة من دون 
تمرير البطاقة، أي بالتلويح فقط ببطاقاتهم 

فوق جهاز قراءة آمن للتسوق .
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دشــن أول جهاز شــرطي آلي ذكي، يدعم 
توجهــات مركــز الشــرطة الذكــي، ويتيح 
للمتعامل التواصل عبر الشاشــة الخاصة به 
مع الموظف المختص في شــرطة دبي من 
خالل ربطه المباشر بمركز االتصال للحاالت 
غيــر الطارئــة 901، وإدارة مركــز القيادة 
والســيطرة باإلدارة العامة للعمليات، وعبر 
خدمــة البث المباشــر، يســتطيع الجمهور 
االستفســار عن الخدمة المطلوبة، والتقدم 
للحصــول عليها، وســيتم توفير جهاز واحد 
كمرحلــة تجريبيــة أولى في بعــض مراكز 
الجديدة،  الخدمــات  أبرز  التســوق. وأحد 

وهــي خدمــة اإلبــالغ عن حادث بســيط، 
وهي خدمة تمكن الجمهور من اإلبالغ عن 
حادث بســيط عن طريق تصوير المركبات 
المتضــررة وإرســالها عبــر التطبيق الذكي 
للجهــة المعنيــة، ويتــم موافاتهــم بتقرير 
الحادث من قبل الشرطة عن طريق الرسائل 

النصية أو البريد اإللكتروني.

تطرح شــرطة دبي خدمة نظــارات غوغل، 
بعد تطويــر وإضافة خدمة «كلنا شــرطة» 
التي تتيح للجمهور التعاون مع شرطة دبي 
في رصــد مخالفات المركبــات وتصويرها 
وإرســالها للجهة المعنية عن طريق تطبيق 
شــرطة دبي ، بحيث تم إضافة خاصية ربط 
نظــارة غوغــل بالنظام لتصــور المخالفات 
وإرســالها، باإلضافة إلى خدمة التعرف إلى 
 ،Google الســيارات المطلوبة على نظارة
والخاصة بموظفي شــرطة دبي، والتي تتيح 
للضابــط المختص التعرف إلى الســيارات 
المطلوبة عن طريق استخدام نظارة غوغل. 

وخدمة اإلشعارات على الساعة، هي خدمة 
التواصــل مــع الجمهور عن طريق إرســال 
رســائل توعوية وتنبيهــات أمنية ومرورية 
للجمهور، وأمنك بلمســة زر على الســاعة 
الذكيــة، حيث أضافت شــرطة دبي خدمة 
االســتغاثة الذكية على الساعة، وهي خدمة 
تتيح طلب االستغاثة للمواطنين والمقيمين 
داخــل الدولة، أو فــي أي مكان في العالم، 
ويتعرف النظــام إلى مكان طلــب النجدة 

على الخريطة.



البصمة للمطلوبين»  يســاعد جهاز «فحص 
فــي الدوريــة الذكيــة، علــى التأكــد من 
المشــبوهين من خالل استخدام بصمة اليد 
وقراءة معلومات بطاقة الهوية، واســتخدام 
معلومات جواز الســفر في حال عدم توفر 

بطاقة الهوية.
أمــا جهاز تخطيــط الحوادث فــي الدورية 
فهو جهاز ســريع ومطور، يوفــر امتيازات 
السرعة في تخطيط الحوادث، يمتاز بوزنه 
الخفيف، ويمكن استخدامه خارج الدورية. 
أما جهاز «كيوســك» الخدمــة الذاتية، فهو  
شاشــة لمس ذكيــة، تتيح للجمهــور إنجاز 

جميع الخدمات من شــرطة دبي للجمهور، 
واجراء عمليات الدفع واستالم اإليصاالت .

وتوفر شــرطة دبــي خدمــات موجهة إلى 
موظفيها، مثل نظــام الحضور الذكي، الذي 
واالنصــراف  الحضــور  للموظفيــن  يوفــر 
اإللكتروني، ويعمل عن طريق الدخول على 

البرنامج في األجهزة.
أما تطبيق الضابط الذكي فهو شبيه ألنظمة 
المحادثات والتراســل، ويوفر قائمة بجميع 
مراتــب القوة، بحيث يســهل الوصول ألي 
موظف فــي القوة والمخالفــات المرورية 
على نظــارة غوغل، وتم إضافته الى نظارة 

الشــرطة  غوغــل، بحيــث يمكــن لضباط 
تحريــر مخالفــة مروريــة علــى المركبات 
عن طريق التصوير بالنظارة، ويتم إرســال 
الصــورة لتحرير المخالفــة. ومن الخدمات 
المستحدثة كذلك خدمة المقابلة الشخصية، 
وهــي تطبيق ذكي الختبار المتقدمين على 
الوظيفــة في شــرطة دبي، وذلــك إلكمال 
حلقــة التعيين اإللكتروني بــإدارة االختيار 
والتوظيف باإلدارة العامة للموارد البشرية.

عبارة عن دورية شــرطة دبــي، تم تطويرها 
بإضافــة التقنيات األمنية وإضافة رادار ذكي، 
حيــث يمكن من خالله برمجته على ســرعة 
الشــارع وتصويــر المخالفيــن والمتجاوزين 
للسرعة القانونية من داخل الدورية المرورية، 
كما تشــمل الدورية على الرادار الذكي الذي 
يتــم تركيبه في الدورية الذكية، حيث يمكن 
من خالل برمجته على سرعة الشارع وتصوير 
المخالفيــن والمتجاوزين للســرعة القانونية 
من داخل الدورية المرورية، وحققت شرطة 
دبي الســبق في تطبيق تقنية الرادار الذكي 

على مستوى المنطقة.
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اعداد : عبد الرحيم الطويل  -  غرافيك : أحمد عباس
يُعترب «أسبوع جيتكس للتقنية 2014»، أكرب حدث يف قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت يف منطقة 

الرشق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا ومن بني األكرب عىل الصعيد العاملي سواًء من حيث عدد الزوار 
الذي سيفوق 100 ألف زائر أو من حيث عدد الرشكات العارضة الذي يقدر بـ3700 رشكة من أنحاء 

العامل كافة.

3700
من املتوقع أن تشهد الدورة املقبلة 

مشاركة قياسية ألكرث من 3700 رشكة 
عارضة من 61 دولة وأكرث من 100 

ألف زائر من 150 بلداً. 

  %53
من البيانات يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا تحتاج إىل الحامية 
بينام 47% تتولد محمية.

 %35
بحلول 2020 فإّن أكرث من 
35% من البيانات العاملية 

سيكون باإلمكان وصفها 
عىل أنّها بيانات مفيدة. 

%60
سيساهم معرض إكسبو الدويل الذي 

ستستضيفه ديب خالل العام 2020 باإلضافة 
إىل اسرتاتيجية الحكومة الذكية التي تبنتها 

اإلمارة يف رفع الطلب عىل أنظمة املعلومات 
وحامية البيانات بنسبة 60% حتى 2020 يف 

حني تبلغ قيمة اإلنفاق بسوق أنظمة 
املعلومات يف اإلمارات 12 مليار درهم.

% 8
توقعت رشكة األبحاث العاملية 

«جارترن» منو نسبة اإلنفاق عىل تقنية 
املعلومات واالتصاالت يف املنطقة 

بنسبة 8 % هذا العام مقارنة بـ2.1 % 
لنظريتها العاملية.

15
العائد عىل االستثامر يف سوق 

البيانات الكبرية العاملية، املهّيأة لتقفز 
من 3.2 مليارات دوالر يف 2013 إىل 

15.1 مليار دوالر يف العام 2020.

% 33
معدل منو سنوي مركب لسوق 

الحوسبة السحابية يف دول الخليج أي 
مبقدار سبعة أضعاف  ليصل إىل 

668.5 مليون دوالر يف 2020 .

% 4.2
سينمو حجم مساهمة منطقة الرشق 

األوسط وشامل إفريقيا لوحدها يف 
العامل الرقمي من 3.8% يف العام 
20134 إىل 4.2% يف العام 2020.

سيغطي أسبوع جيتكس للتقنية 
2014 أربعة مواضيع تقنية رئيسية 

هي: التقنيات الذكية، والحوسبة 
السحابية، والبيانات الكبرية، 

والتقنيات املتنقلة.

رشكات الربمجة 
أخرى 
مكونات الحاسوب 
تقنية املستهلك 
الشبكات والحامية 
مؤسسات حكومية 
برامج الهواتف 
رشكات الحوسبة 
التسويق الرقمي 
البطاقات الذكية 

338
290

237
235

123
107

65
60

47
21

تم بيع 100 ألف مرت مربع 
بالكامل قبل اشهر من انطالقة 
املعرض األكرب بالرشق األوسط 

وإفريقيا وجنوب آسيا.

تبني التقنيات الذكية يف جميع 
دول العامل يدفع منو سوق تقنية 
املعلومات إىل 20 مليار دوالر يف 

.2020

120 جهة حكومية وهو ما يجعل 
نسخة العام الحايل األكرب من 

حيث املشاركة الحكومية بتاريخ 
الحدث. 

100 ألف زائر متوقع من 150 
بلداً مع تواجد العديد من 

الرشكات التي تشارك يف املعرض 
ألول مرة.

اإلمارات
السعودية481

42

البحرين
21

مرص
28

الصني
197

الهند
73

إيطاليا
15

تركيا
27

نيجرييا
11

أمريكا
39

كندا
17

املغرب
12

بريطانيا 
83

فرنسا
35

أملانيا
37

هنغاريا
بلجيكا19

13

ماليزيا
سنغافورة12

11

سنغافورة
11

كوريا
86

تايوان
هونغ كونغ49

23

 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014

14.5
16.2

17
18.5
19

24
29

2014
2015
2016
 2017
 2018
 2019
2020

15
15.7

16.5
17.2

18.3
19.1

20
املصدر : البيان

%25
سريتفع حجم اإلنفاق عىل أمن 

املعلومات خالل األعوام الـ10 املقبلة
يف منطقة الرشق األوسط إىل 85 مليار 

درهم أو ما يقدر بـ23 مليار دوالر، 
تستحوذ منها اإلمارات عىل ما يقدر بـ
21.1 مليار درهم أي ما يعادل %25 

وتأيت يف املرتبة الثانية السعودية.
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