آفاق إلكترونية

"هويتي اإللكترونية"..
خطوة مهمة نحو حكومة المستقبل
متثل خدمة "هويتي الإلكرتونية" واحدة من �أهم البنى التقنية التحتية واخلدمات امل�شرتكة التي وفرتها
�أخرياً حكومة دبي الذكية للجهات احلكومية يف دبي؛ باعتبارها تتيح للمتعاملني� -أف��راداً وم�ؤ�س�ساتِ قطاع
الأعمال -الو�صول ب�سال�سة ويف �أي وقت /من املنزل �أو املكتب �أو ال�سيارة �أو املقهى ..وحتى من الطائرة� ،إىل
كافة اخلدمات التي تقدمها اجلهات احلكومية امل�شاركة يف اخلدمة ،عرب هواتفهم الذكية �أو عرب الإنرتنت،
للح�صول على متطلباتهم من خالل تعريف واحد وعرب مكان واحد فقط.
***
اخلدمة ،بهذه الكيفية ،جاءت تطبيقاً متناغماً مع جمموعة من املبادرات التي �أطلقتها يف الآون��ة الأخرية
قيادتنا الر�شيدة هنا يف دبي؛ متمثلة يف مقام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وي�أتي يف مقدمة تلك املبادرات التحول �إىل احلكومة الذكية وم�شروع
حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً ،مبا يحقق لإمارتنا مرحلة جديدة وغري م�سبوقة يف حت�سني جودة احلياة
لكل من يقيم فيها.
وهي تتوافق كذلك مع املبادرة التي �أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي" :حكومة دبي نحو  "2021وت�سريع خطواتها التنفيذية باعتبارها �شاملة وجامعة
يف م�ضمونها لأ�س�س الرقي ومقومات النجاح نحو "حكومة امل�ستقبل" واالرتقاء مبنظومة العمل احلكومي
و�صو ًال �إىل �أف�ضل م�ستويات الأداء؛ برتكيزها على توفري خدمات متطورة تراعي احتياجات كل متعامل على
حدة وبعناية فائقة ،اعتماداً على من�صة واحدة تتيح له الو�صول لكافة اخلدمات احلكومية و�إجراء املعامالت
برقم تعريفي فريد خا�ص به� ..إىل جانب موظف �شامل للتوا�صل مع هذا املتعامل و�إج��راء كافة معامالته
و�إدارة جميع ح�ساباته ،يدعم ذلك مركز ات�صال واحد للتوا�صل مع كافة الدوائر؛ مبا يحقق وي�ضمن ر�ضا
املتعاملني ..و�سعادتهم.
***
اليوم ،وبعد مرور فرتة ق�صرية ن�سبياً على �إطالقها ،بد�أت "هويتي الإلكرتونية" ت�ؤتي �أُكلها؛ فقد و�صل عدد
اجلهات امل�شرتكة فيها �إىل �ست من كربيات اجلهات احلكومية يف دبي ،هي( :هيئة كهرباء ومياه دبي ،دائرة
التنمية االقت�صادية ،هيئة الطرق واملوا�صالت ،النيابة العامة ،حكومة دبي الذكية ،هيئة ال�صحة) ،يف حني
جتاوز عدد امل�سجلني حالياً يف خدمة "هويتي الإلكرتونية" للدخول املوحد خلدمات اجلهات احلكومية يف دبي
واملتكاملة مع بطاقة الهوية الوطنية التي ت�صدرها هيئة الإمارات للهوية� 20 ،ألف م�سجل ،ميكنهم الو�صول
بكل �سهولة �إىل ما يزيد على  250خدمة توفرها اجلهات ال�ست ،عرب  18جهازاً �إلكرتونياً (كيو�سك) تغطي
مدينة دبي.
هذه النتائج تزيدنا ثقة ب�أننا ن�سري يف االجتاه ال�صحيح ،و�أن النهج الذي نتبناه يف طرح اخلدمات ي�ستجيب
لتطلعات القيادة بالعمل على توفري رقم تعريفي موحد خا�ص باملتعامل يف ما يتعلق بكافة اخلدمات احلكومية،
والو�صول �إليها من خالل من�صة واحدة لإجراء املعامالت على اختالف �أنواعها.
***
ندرك �أن الع�شرين �ألف م�سجل يف "هويتي الإلكرتوين" هم يراجعون �أي�ضاً جهات حكومية �أخرى يف دبي غري
تلك امل�شرتكة يف اخلدمة لتنفيذ معامالتهم معها ..ومن حقهم علينا �أن نوفر لهم تلك اخلدمات من املنفذ
ذاته وبا�ستخدام التعريف املوحد نف�سه طاملا نحن نريد حقاً امل�ساهمة يف ت�سريع خطوات الو�صول �إىل حكومة
امل�ستقبل الذكية ..وذلك ما نعمل لتحقيقه.
و�إن كان ال بد من كلمة ن�ستمدّها من د�أبنا على العمل بروح التكامل وال�شراكة مع اجلميع ،فهي �أن الو�صول
�إىل حكومة امل�ستقبل الذكية يتطلب تكاتف اجلهود والعمل ب��روح الفريق الواحد ،وهو ما يدفعني �إىل �أن
�أتوجه بدعوة �إىل باقي اجلهات احلكومية ب��أن ت�ضع �ضمن �أولوياتها االن�ضمام للخدمة واعتماد "هويتي
الإلكرتونية" مدخ ً
ال موحداً خلدماتها وبرقم تعريفي موحد.

املدير العام
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جملة �شهرية ت�صدر عن
دائرة حكومة دبي الذكية

تن�ص ر�ؤية "حكومة دبي الذكية" على "ت�سهيل تعامالت اجلمهور وال�شركات ،وامل�ساهمة يف
جعل دبي مركزاً اقت�صادياً رائداً" ..ولتحقيق ر�ؤيتها تلك فهي تعمل لرت�سيخ دعائم حكومة
افرتا�ضية من خالل توفري خدمات �إلكرتونية ذات جودة عالية ،مع تركيز وا�ضح على متطلبات
العمالء ،لتقدميها �إىل الأفراد وال�شركات والدوائر احلكومية.
وت �ت��وىل "حكومة دب��ي الذكية" مهمة ت�ق��دمي ال �ب��واب��ة ال��ر��س�م�ي��ة امل��وح��دة حل�ك��وم��ة دبي
(دب��ي.ام��ارات) ،التي ت��زود القاطنني يف الإم ��ارة وم�ؤ�س�ساتها وق�ط��اع الأع�م��ال وال ��زوار بكافة
اخلدمات احلكومية ب�صورة �إلكرتونية ،وت�شرف عليها لت�ضمن لهم الو�صول من مكان واحد �إىل
ما يزيد على  1500خدمة حكومية متنوعة تقدمها دوائر دبي.
وت�سهم جملتنا ال�شهرية املتخ�ص�صة ه��ذه "تقنية للجميع" يف تعريف �شرائح املجتمع
باخلدمات الإلكرتونية ،مع تعميم ن�شر الثقافة الإلكرتونية مبا يخدم توجه الإم��ارة نحو
جمتمع املعرفة..

اإلشراف العام

ق�سم الإعالم و�إدارة املحتوى
�إدارة االت�صال وتطوير الأعمال
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اجلمارك الذكية ..بر�ؤية
ج ��دي ��دة يف الإج � � � ��راءات
والتطبيقات واخلدمات

التحرير واإلخراج الفني

�إ�سناد للتكنولوجيا (بروتكنولوجي)

للتواصل مع المجلة

حكومة دبي الذكية

هاتف04-4056274 :
فاك�س04-3532988 :
�ص.ب90300 :
الربيد الإلكرتوينmedia@dsg.gov.ae :
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 123مدر�سة م�شاركة
يف "برنامج حم�م��د بن
را�شد للتعلم الذكي"
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لعبة «مدينة �أقدر الذكية»
ت� �ع ��زي ��ز ل� �ل ��وع ��ي الوطني
وانتقال �إىل التع ّلم الذكي

ميكن ت�صفح الن�سخة الإلكرتونية من
املجلة على البوابة :دبي.امارات
...

الآراء ...املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها ال تعرب
بال�ضرورة ع��ن ر�أي املجلة.ومينع منع ًا
بات ًا �إعادة الن�شر �أو التوزيع للمواد الواردة
باملجلة �إال بالإ�شارة �إىل امل�صدر �أو مبوافقة
خطية من املجلة.
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"جائزة الإم� � � � � � � ��ارات
ل � �ل � �ط� ��ائ� ��رات م � ��ن دون
طيار" � �س�لام م��ن دبي
�إىل العامل

المدينة الذكية

"كوكبك بحاجة إليك" في مدينة الطفل
افتتحت بلدية دبي املعر�ض الدويل "كوكبك بحاجة �إليك" ،والذي ت�ست�ضيفه
دبي لأول مرة ،وي�ستمر حتى نهاية �أغ�سط�س املقبل ،يف مدينة الطفل الواقعة يف
حديقة اخلور ،بح�ضور ح�شد من امل�س�ؤولني يف البلدية وعدد من اجلهات الأخرى،
ونحو  600طفل من خمتلف املدار�س احلكومية والنموذجية واخلا�صة.
الهدف من تنظيم املعر�ض �شرح كيفية تغري املناخ ،وتوافر املوارد ،وت�أثريهما
يف طريقة العي�ش م�ستقب ًال ،والتعرف �إىل العلوم والتكنولوجيا والعوامل االجتماعية
وال�سيا�سية ،ودوره��ا الرئي�س يف تغيري �أمناط احلياة امل�ستقبلية ،واملحافظة على
�أمن��اط و�أول��وي��ات احلياة ،والتعرف �إىل العوامل واجلهود الفردية التي ت�ؤثر يف
العامل ..مع تبيانٍ لكيفية اختيار البيئة الإيجابية واملثرية التي تتوافر فيها اال�ستدامة
للم�ستقبل.
ويتناول املعر�ض حتديات اجليل القادم للحفاظ على الطاقة والتحول �إىل بدائل
الطاقة املتجددة ،من خالل معرو�ضات تفاعلية تك�سب الأطفال ،وال��زوار ،وعي ًا
ب�أهمية حماية الأر�ض واملحافظة على موارد هذا الكوكب حتى عام  ..2050وما
بعده.
ميثل املعر�ض تكري�س ًا للمبادئ التي ت�سعى مبادرة مدينة دبي الذكية �إىل حتقيقها
عرب تعزيز اال�ستدامة واملحافظة على البيئة كجزء رئي�س من متطلبات تطوير البنية
التحتية احلكومية وخدماتها للجمهور.

"المهد الذكي" يفوز بجائزة

برنامج الشيخ محمد للياقة

أفضل ابتكار علمي

البدنية ..على الهواتف النقالة

انفردت ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف دبي بفئة �أف�ضل ابتكار علمي
يف جائزة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املتميز يف دورتها الـ
 ،16وعمل عليه فريق مكون من  4مواطنني هم :خالد وحيد املال ،وحممد
حثبور ،وحمد �صالح ،و�سعيد مانع� ،إىل جانب اثنني من املعلمني امل�شرفني
على امل�شروع .و�أو�ضح امل�شاركون �أن فكرة االبتكار تتلخ�ص يف �إيجاد نظام
ذكي ميكن من خالله مراقبة الأطفال حديثي الوالدة ب�شكل خا�ص ،والأطفال
ال�صغار الذين تقل �أعمارهم عن عام واحد.
و�أك��د فريق العمل املنفذ �أن اجلائزة �أ�ضافت �إليهم التحفيز املعنوي
والذاتي ،بالإ�ضافة �إىل التحفيز امل��ادي ..و�أن من �أهم الأ�سباب التي �أدت
�إىل فوز االبتكار باجلائزة متيز الفكرة و�سهولة تطبيقها .تتلخ�ص الفكرة يف
�إيجاد نظام ذكي ميكن من خالله مراقبة فئة الأطفال املذكورين� ،أو ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،لتتمكن الأم ،وخ�صو�ص ًا الأم العاملة التي تفتقر �إىل
الوقت ،من مراقبة طفلها مبا�شرة.
ً
عنا�صر االبتكار فيها �سرير ذكي يتم التحكم باهتزازه �آليا ،ومن دون
تدخل �أحد يف حال بكاء الطفل؛ وهو يعمل من خالل جم�س �أو جهاز ا�ست�شعار
ال�صوت ،مر�س ًال �إ�شارة �ضوئية ،تليها �أخرى �صوتية� ،إىل غرفة نوم الوالدين.
و�إذا مل ي�صل التنبيه لأحدهما ب�سبب عدم وجودهما يف غرفة نومهما ،ف�إن
النظام يعمل على �إر�سال ر�سائل ن�صية �إىل هواتف الوالدين ،ورق��م ثالث
من اختيار الوالدين ،وبذلك يحقق �أعلى درجات الأمان و�سرعة اال�ستجابة
للطفل.
وميتاز االبتكار بتفرده بنظام التحكم الآيل ال��ذي يعتمد على برنامج
يتم حتميله يف وحدة التحكم باملدخالت واملخرجات للنظام ،بالإ�ضافة �إىل
وحدة ات�صال حتتوي �شريحة �إلكرتونية ميكنها �إر�سال ر�سائل ن�صية �إىل ثالثة
هواتف متحركة.
وميكن تركيب هاتف متحرك ذكي يف اجلهة املقابلة لوجه الطفل ليمكن
للأم من االت�صال عربه با�ستخدام برنامج �سكايب (� )Skypeأو �أي برنامج
�آخر يقوم بالرد الآيل ليعطي مكاملة بالفيديو ميكن من خاللها مراقبة الطفل
عن بعد.

باعتبار �سعادة الإن�سان
ه ��ي ال �غ��اي��ة ال �ع �ل �ي��ا مل �ب��ادرة
احل�ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة ،واللياقة
البدنية متثل �أحد �أرك��ان هذه
ال�سعادة ،فقد ب��ادرت �شرطة
دبي �إىل توفري برنامج ال�شيخ
حممد للياقة البدنية ،بن�سخته
الذكية ،على الهواتف النقالة،
ان�سجام ًا مع توجهات حكومة
دب��ي لتحويل دب��ي �إىل املدينة
الأذكى عاملي ًا.
وق��د عمل ال�برن��ام��ج على
حتقيق جملة م��ن الأه���داف
ال��رئ �ي �� �س��ة ،امل�ت�ع�ل�ق��ة بتنمية
الوعي الريا�ضي ،وتر�سيخه يف
نفو�س الن�شء� ،إ�ضافة �إىل حثّ
الكبار ،من الرجال والن�ساء،
على مزاولة وموا�صلة التمارين
الريا�ضية ،ومقاومة الأمرا�ض
التي يرجع �سببها �إىل �أمناط
احلياة التي يعي�شها الإن�سان املعا�صر ،مثل البدانة والتوتر والتغذية غري
اجليدة والتدخني ،وارتفاع �ضغط الدم ،وكرثة تناول ال�سكريات ،وقلة احلركة،
مبواجهتها بربنامج ريا�ضي يحفظ ل�صحة الإن�سان التوازن اجل�سماين اخلايل
من ال�شحوم الزائدة ،وات�ساع قاعدة املمار�سني للتمارين ،وازدياد �أعدادها،
وتوفري املناخ ال�صحي للفرد والأ�سرة واملجتمع ،وامل�شاركة ب�صورة منتظمة يف
الأن�شطة البدنية املفيدة لل�صحة.
وت�صدر برنامج ال�شيخ حممد للياقة البدنية قائمة اخلدمات التي �سعت
�شرطة دب��ي لتوفريها على الهواتف النقالة ،ويعد �إح��دى �أب��رز اخلدمات
املجتمعية الهادفة �إىل توفري املناخ ال�صحي للفرد والأ�سرة واملجتمع.
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موضوع الغالف

الجمارك الذكية ..برؤية جديدة في
اإلجراءات والتطبيقات والخدمات
تتوىل جمارك دبي دوراً رئي�ساً يف نه�ضة دبي ومكانتها العاملية يف جمال التجارة والأعمال؛ فهي تنظم حركة تدفق ال�سلع الواردة �إىل الإمارة والتي متثل مورداً من
�أهم املوارد املالية التي تعتمد عليها موازنتها؛ وهذا �سبب وجيه للغاية ليغد َو التحول �إىل احلكومة الذكية واحداً من �أهم �أولويات الدائرة لتعزيز مكانة دبي ك�إحدى �أذكى
املدن يف العامل ..حول هذا املو�ضوع كان لنا احلوار الآتي مع �سعادة �أحمد حمبوب م�صبح ،مدير عام جمارك دبي.
ما الآفاق اجلديدة التي �ستوفرها احلكومة الذكية يف ما يخ�ص تكامل اخلدمات على العميل بعد تقدمي الطلب بن�سبة  %71لت�صبح �ساعتني بد ًال من � 7ساعات،
كما زادت طاقتها اال�ستيعابية لتلقي طلبات املعامالت اجلمركية وتخلي�صها بن�سبة
احلكومية؟
تفتح احلكومة الذكية �آفاق ًا وا�سعة لتكامل اخلدمات احلكومية عرب �إتاحة كافة تفوق .%200
نحن نعمل على مواكبة ا�سرتاتيجية حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملي ًا خالل
اخلدمات من خالل املن�صة الذكية للحكومة ،مما يجعل امل�ستخدم قادر ًا على �إجناز
كل معامالته عرب من�صة حكومية واحدة ،وهو �أمر ينعك�س �إيجاب ًا على �سرعة �إجناز � 3سنوات ،من خالل ابتكار تطبيقات ومبادرات جديدة ت�ضمن حتقيق عائد م�ضاف
املعامالت عرب اخت�صار الوقت واجلهد وتوفري النفقات ،ويعزز عائد امل�ستخدمني للمتعاملني عرب م�ساعدتهم على حتقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة من تطبيقاتنا و�أنظمتنا
للخدمات احلكومية ،خ�صو�ص ًا التجار وامل�ستثمرين ورجال الأعمال ،ليمنح دبي مزيد ًا الذكية ،لتعزيز تناف�سية دبي وت�صدرها كمق�صدٍ رئي�س مف�ضل للتجارة الإقليمية
والعاملية.
من القدرة على دعم �صدارتها االقت�صادية والتجارية.
�إن االنتقال �إىل تقدمي خدمات احلكومة الذكية يدفع كذلك نحو حتقيق مزيد من
اجلودة يف اخلدمات احلكومية لتواكب املرحلة الذكية اجلديدة بكل ما تتطلبه من كيف ت��رون م�لام��ح ال�ت�ح��ول ال��ذك��ي؛ ه��ل ه��ي مق�صورة على تطبيقات الهواتف
الذكية؟
حت�سني يف كفاءة الأداء والإجناز احلكومي.
ما تنجزه دبي من حتوالت على �صعيد التطبيقات الذكية ال يقف عند حدود تقدمي
اخلدمات عرب الهواتف الذكية ،بل يهدف �إىل �إح��داث تغيري كامل يف منط احلياة
كيف تق ّيمون م�ستوى التغيرّ ات يف منجزات جمارك دبي؟
لقد حر�صنا دوم � ًا يف جمارك دب��ي على حتقيق �أف�ضل م�ستويات الإجن��از يف لت�صبح هذه املدينة بالفعل الأذكى عاملي ًا .فعلى م�ستوى التجارة واالقت�صاد ،تخطو
تطبيقات تقنية املعلومات ،وكنا ال�سباقني يف تطبيق احلكومة الإلكرتونية واحلكومة الإم��ارة الآن نحو تقدمي كافة الت�سهيالت حلركة اال�ستثمار والتجارة عرب الو�سائل
الذكية ،حيث �أجنزنا مبكر ًا توفري اخلدمات اجلمركية عرب الهواتف الذكية على الذكية ،وب��ات رج��ال الأع�م��ال ي�شعرون بقيمة ه��ذه التطبيقات على �صعيد تعزيز
مدار ال�ساعة طيلة �أيام الأ�سبوع ،مع نظام للمتابعة الفورية لطلبات املتعاملني ل�ضمان عائدهم امل��ايل ،وباتت الإم��ارة خيارهم املف�ضل عند اختيار مواقع ا�ستثماراتهم
�إجنازها وتقدمي اخلدمات لهم دون ت�أخري .وقد اخت�صرت املدة الزمنية الالزمة للرد وم�شروعاتهم ،لكن التطبيقات الذكية يف الإمارة تتعدى االقت�صاد الذكي �إىل التعليم
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الذكي واخلدمات ال�صحية الذكية والبيئة الذكية واملوا�صالت الذكية :هو ع�صر جديد
تتقدم نحوه دبي بخطى ثابتة لت�ؤكد �أحقيتها يف ال�صدارة من خالل �إجنازات حقيقية
لي�س لها نظري.
ما �أهم اخلدمات التي تقدمها جمارك دبي عرب القنوات الذكية؟
تقدم جمارك دبي كافة خدماتها الرئي�سة عرب قنوات ذكية متعددة ،ي�صل عددها
�إىل  19خدمة ،هي:
 )1طلب احل�صول على برنامج اعتماد العمالء
 )2طلب الت�سجيل (طلب احل�صول على رمز جمركي)
 )3طلب احل�صول على رخ�صة ا�ستخدام امل�ستودعات اجلمركية
 )4طلب ت�سجيل العالمات التجارية
 )5طلب احل�صول على التخلي�ص والبيانات اجلمركية
 )6طلب احل�صول على �شهادة تخلي�ص مركبة
 )7طلب احل�صول على ت�سجيل بيان ال�شحنة (املانيف�ست)
 )8طلب �إعادة الت�أمينات اجلمركية
 )9طلب ا�ستئناف
 )10طلب احل�صول على ر�أي خمت�ص
 )11طلب احل�صول على ر�سائل و�شهادات
 )12طلب احل�صول على تقرير عن املعامالت
 )13طلب احل�صول على دورات التوعية والتدريب
 )14تقدمي ال�شكاوى واالقرتاحات واال�ستف�سارات
 )15تقدمي املعلومات من خالل رافد
 )16طلب تدقيق جمركي
 )17طلب ت�سجيل الوكالة التجارية
 )18التوا�صل مع املدير العام
 )19طلب تفتي�ش
ما معدل تبني خدمات اجلمارك الذكية ،وهل �ساعدت التطبيقات الذكية يف زيادة
هذا املعدّل؟
مت �إطالق خدمات جمارك دبي الذكية يف �أكتوبر من عام � ،2013أي منذ �أقل من
�سنة ،وال تزال الدائرة تعمل على توعية املتعاملني حول هذه اخلدمات ،والرتويج لها
ليتم تبنيها وزيادة ن�سبة ا�ستخدامها من قبلهم ..وما نالحظه هو تزايد الإقبال على
ا�ستخدام هذه القناة يف ما يتعلق بتقدمي املعامالت وتخلي�صها ،مبا تخت�صره عليهم
من وقت وجهد ،وتتواكب مع توجه دبي بالتحول �إىل اخلدمات الذكية.
بتقديركم ،كيف �ست�ساعد التطبيقات الذكية يف حتقيق التكامل اجلمركي على
امل�ستوى االحتادي؟
منذ ت�أ�سي�س الهيئة يف العام  2003حر�صنا يف جمارك دبي على دعم عملها من
خالل امل�ساهمة الفاعلة يف �إعداد كافة الأنظمة اجلمركية االحتادية وتطبيق قراراتها
بالكامل ،كما عملنا على �إطالع الدوائر اجلمركية املحلية على التطور الذي �أجنزناه
يف العمل اجلمركي لتبادل اخلربات والتجارب معها والتقدم نحو تكامل الإجراءات
اجلمركية على امل�ستوى االحتادي.
كيف ت�صفون �أثر التطبيقات الذكية يف م�ستوى �أداء املوظفني يف العمل الداخلي؟
�ساهمت عملية التحول �إىل دائ��رة ذكية يف زي��ادة �إنتاجية املوظفني املعنيني
بالتعامل مع املعامالت اجلمركية وتخلي�صها ،حيث قامت الدائرة بو�ضع ا�سرتاتيجية
لعمل املوظفني عن بعد وتزويدهم بالأجهزة الالزمة التي متكنهم من العمل من �أي
مكان ،وهو �أمر �ساهم يف توفري بيئة ذكية ومريحة للعمل.
ما الذي حتتاجون �إليه من "حكومة دبي الذكية"؟
ن�سعى �إىل موا�صلة التعاون والتكامل مع حكومة دبي الذكية ،وقبل فرتة وجيزة
ان�ضممنا �إىل تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية ،يف خطوة ت�سهل على قطاع كبري من
املتعاملني مع اجلمارك� ،سواء من امل�صدرين �أو امل�ستوردين وقطاع الأعمال� ،إجراء
عمليات الدفع امل�ستحقة على العديد من اخلدمات التي توفرها اجلمارك لهم.
و�صار ب�إمكان متعاملينا حتميل التطبيق جمان ًا على �أجهزتهم الذكية ،و�إجراء
عملية الت�سجيل؛ مبا يتيح لهم �إع��ادة تعبئة الر�صيد اخلا�ص بح�ساب االئتمان/

احل�ساب املدين ..هذا �إىل جانب اخلدمات الأخرى التي توفرها اجلهات امل�شرتكة
يف التطبيق والقيام بدفعها يف الوقت نف�سه مبنتهى ال�سهولة ويف زمن قيا�سي؛ �إما من
خالل التطبيق و�إما عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية �إىل الرقم .4488
�إن تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية يع ّد جزء ًا من مبادرة حكومة دبي الذكية
الرامية �إىل توفري اخلدمات احلكومية عرب قنوات مبتكرة ملجتمع الأعمال يف دبي على
مدار ال�ساعة ،تنفيذ ًا لدعوة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،يف القمة احلكومية يف �أن
ينجز املواطن واملقيم كافة معامالته احلكومية من مكان واحد وعرب جهاز حممول.
ونحن �سعداء بهذا التعاون مع حكومة دبي الذكية ،حيث تعد هذه القناة �إ�ضافة
نوعية لقنوات الدفع التي توفرها جمارك دبي للمتعاملني ،وت�أتي يف �إطار التي�سري
عليهم ،بتقدمي خدمات نوعية متميزة ،ف�ض ًال عن �أنها تعك�س مدى التعاون وال�شراكة
احلكومية لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال.
ما تقديركم مل�ستوى وعي اجلمهور باخلدمات الذكية؟
قامت جمارك دبي بعقد ور�شة عمل خا�صة ال�ستبيان �آراء العمالء قبل �إطالق
اخلدمات الذكية ،كما تقوم الدائرة ب�إجراء ا�ستبيانات دوري��ة ملعرفة مدى ر�ضا
العمالء عن تقدمي هذه اخلدمات ،وقد و�صلت ن�سبة الر�ضا يف �شهر فرباير عام
� 2014إىل  .%77كذلك �أعدّت الدائرة ونفّذت حملة ترويجية وتوعوية �شاملة
للرتويج ال�ستخدام اخلدمات الذكية� ،شملت الربيد الإلكرتوين وال�صحف والإذاعة
وجملة الفر�ضة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر الإعالنات التوعوية على موقع دبي التجارية
لت�شجيع املتعاملني على ا�ستخدام تلك اخلدمات .وتوا�صل الدائرة العمل لتعزيز معدل
ا�ستخدام اخلدمات الذكية لتكون اخليار املف�ضل لدى املتعاملني.
من هم �أهم �شركاء جمارك دبي يف التحول الذكي؟
حكومة دبي الذكية ودبي التجارية وجميع عمالء جمارك دبي.
ما تقييمكم لدور اجلمارك يف مبادرة "حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملياً"؟
لقد كانت جمارك دبي من الدوائر احلكومية ال�سباقة يف تنفيذ تطبيقات تقنية
املعلومات الداعمة لتطوير اخلدمات احلكومية ،وجنحت يف حتقيق حتويل جميع
خدماتها �إىل خدمات �إلكرتونية يف العام  ،2009وكذلك توفري تلك اخلدمات عرب
الأجهزة الذكية الآن .وانطالق ًا من هذه الإجنازات ،تتقدم جمارك دبي ملواكبة مبادرة
"حتويل دبي �إىل املدينة الأذكى عاملي ًا" من خالل تطوير م�شروعات جديدة على �صعيد
تطبيقات تقنية املعلومات حتقق الأهداف َ
الطموح للمبادرات.
ما الذي تودّون قوله ملجلة "تقنية للجميع"؟
نقدر يف ج�م��ارك دب��ي دور جملة "تقنية للجميع" يف دع��م تطوير اخلدمات
احلكومية من خ�لال تطبيقات تقنية املعلومات عرب التغطية الإعالمية املميزة
التي تقدمها املجلة لتثقيف اجلمهور وتوعيته بالتقدم املحقق على هذا ال�صعيد،
وتعزيز الوعي ب�أهمية اخلدمات الذكية ودورها يف تلبية كافة متطلبات امل�ستخدمني
واملتعاملني ،لتمكينهم من حتقيق �أف�ضل النتائج يف معامالتهم و�أعمالهم.
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التعلم الذكي

 123مدرسة مشاركة في "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي"
عام كامل م ّر على انطالق "برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي" مكم ً
ال الأمور ،وكل �شرائح املجتمع التي تفاعلت منذ بداية امل�شروع ليكون م�شروع ًا ريادي ًا يف
املرحلة الأوىل بنجاح يف املدار�س احلكومية الإماراتية ،ليكون امل�شروع الأهم على تطوير التعليم يف الدولة والدول كافة.
الإطالق من بني كافة امل�شروعات الذكية التي تتزاحم يف الكوالي�س احلكومية يف
دولة الإم��ارات ،باعتباره الأ�سا�س الذي �ستبني عليه كافة امل�شروعات التي ت�سعى
إنجازات البرنامج
ر�ؤية الإمارات � 2021إىل حتقيقها.
من جهته ،قال حممد غياث ،املدير العام لـ "برنامج حممد بن را�شد للتعلم
ال�ي��وم يحق للقائمني على ه��ذا الربنامج �أن يحتفلوا بالنجاح ال��ذي حتقق،
لنتطلع معهم �إىل املزيد من النجاح يف ال�سنوات املقبلة ،ولي�صبح منوذج "التعلم الذكي"" :لقد �أبهرتنا الإجنازات التي ا�ستطاع الربنامج حتقيقها منذ انطالقته ،فقد
الذكي الإماراتي" ممار�سة عاملية ت�سعى كافة الدول �إىل تطبيقها ،خ�صو�صاً و�أنها �أ�صبح لدينا الآن  123مدر�سة ت�ضم  11402طالب ،من املدار�س امل�شاركة به يف
تنطلق من منطقة لها خ�صو�صيتها الثقافية والتعليمية ت�شرتك بها مع �أكرث من خمتلف �أنحاء الدولة ،وتربهن اجلوائز اليوم على التقدم املتوا�صل لربنامج حممد بن
را�شد للتعلم الذكي ،واال�ستجابة الإيجابية التي تلقيناها من جميع �شركائنا والطالب
خم�سني دولة عربية و�إ�سالمية يف العامل.
امل�شاركني� .شركا�ؤنا ملتزمون برفع م�ستوى نظام التعليم يف الدولة ملواكبة �أعلى
املعايري الدولية ،الأمر الذي �سيمكن طالبنا من تويل زمام العملية التعليمية ب�أيديهم.
أبعد من تجهيزات
ومع اجتاهنا نحو املرحلة الثانية من الربنامج ،فمن الأهمية مبكان تقدير جهود كافة
يف هذا ال�سياق �أكد معايل حميد حممد القطامي وزير الرتبية والتعليم �أن برنامج امل�ساهمني والداعمني لهذه املبادرة وتكرميهم ،ونحن واثقون من ا�ستمرارهم بدعمها
حممد بن را�شد للتعلم الذكي يعد من املبادرات الرائدة الرامية �إىل االرتقاء بنظام لإجناز �أهدافها ال�سامية.
التعليم ،من خالل اال�ستعانة ب��الأدوات التقنية احلديثة وت�سخريها ملا فيه فائدة
الطالب واملعلمني وال�شركاء الرئي�سني.
وقال معاليه :مل�سنا القدرات والإمكانات الهائلة التي ميكن �أن نوفرها عندما أفضل الممارسات التربوية الذكية
ولكون وزارة الرتبية والتعليم قد تناولت مفهوم التعلم الذكي ببعده ال�شامل
يلعب كل منا دور ًا �أ�سا�سي ًا يف هذا امل�شروع ،غري �أن برنامج التعلم الذكي لي�س ف�صو ًال
درا�سية و�ألواح ًا مدر�سية ،و�إمنا بيئة جاذبة حتقق ال�سعادة والر�ضا للطالب وتدفعه ولي�س املحدود بالتجهيزات التقنية والأدوات الإلكرتونية ،فقد انعك�ست هذه الر�ؤية
للح�ضور والتفاعل مع املدر�سة واملناهج .والربنامج يهدف �إىل �أن يكون التعليم �أكرث على الآلية التي مت تكرمي املمار�سات الرتبوية الذكية على �أ�سا�سها؛ فهي �شملت جلنة
حكام جائزة �أف�ضل املمار�سات الرتبوية لربنامج التعلم الذكي ممثلني من مكتب
جذب ًا ،ي�سهم يف رفع م�ستوى التح�صيل العلمي للطالب �ضمن بيئة تعليمية فاعلة.
رئي�س الوزراء ،ووزارة الرتبية والتعليم ،وم�ست�شارين �أكادمييني م�ستقلني ،و�أع�ضاء
من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للربنامج ،واجلمهور .وق�سم الفائزون �إىل عدة فئات،
شراكة وطنية من المؤسسات واألفراد
مبا فيها الأطراف املعنية ،وال�شركاء ،واملدار�س ،و�إدارة املنطقة التعليمية ،واللجنة
حول ال�سر وراء جناح املرحلة الأوىل من امل�شروع �أو�ضح القطامي �أن الوزارة التنفيذية ،و�أف�ضل املمار�سات املطبقة يف "برنامج حممد بن را�شد للتعلم الذكي"،
ت�سعى دائم ًا لتحقيق ر�ؤي��ة الإم��ارات  ،2021وحتقيق تعليم من الطراز الأول يف و�صندوق االبتكار للعام.
الدولة ،وهذا اجلهد لن يكون جهد ًا منفرد ًا ،بل ينبغي ت�ضافر اجلهود ..ومن هنا كانت
وقد كرم الوزير القطامي املناطق التعليمية والفائزين بجائزة �أف�ضل املمار�سات
�شراكة هيئة تنظيم ات�صاالت وال�صندوق املايل للهيئة لدعم هذا امل�شروع مالي ًا وفني ًا الرتبوية لربنامج التعلم الذكي ،والأطراف املعنية التي �أ�سهمت يف جناح الربنامج منذ
وا�سرتاتيجي ًا ،ليكون الربنامج �ضمن كربى امل�شروعات الوطنية العاملية التي تطرح يف انطالقته حتى االنتهاء من مرحلته الأوىل ،و�شملت اجلوائز الفئات:
املحافل الدولية للتعرف �إىل جتربة الإمارات الرائدة يف التعليم.
 فئة �أف�ضل املمار�سات القيادية املدر�سية ،مدر�سة مزيريع للتعليم الأ�سا�سيولفت معاليه �إىل العمل كفريق متكامل من �أجل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
والثانوي للبنات.
للربنامج ،بال�شكل ال��ذي يليق بجهود القيادة الر�شيدة يف دعم م�سرية التعليم يف  -فئة �أف�ضل املمار�سات للمدر�سني :مدر�سة الن ّواف للتعليم الثانوي للبنات.
الدولة ،متوجه ًا بال�شكر لفريق العمل ،واملعلمني واملعلمات واملدربني الذين �أ�شرفوا  -فئة �أف�ضل املمار�سات للطالب :مدر�سة ال�شافعي للتعليم الأ�سا�سي للبنني.
على الربنامج ،وال�شركاء اال�سرتاتيجيني وال�شركات الداعمة للم�شروع والطلبة و�أولياء  -فئة اختيار اجلمهور :مدر�سة الفجرية للتعليم الأ�سا�سي والثانوي للبنات.
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األلعاب الذكية

لعبة «مدينة أقدر الذكية»

تعزيز للوعي
الوطني وانتقال
إلى التعلّم الذكي
ه ��ل � �ش��اه��د �أح � ��د م �ن��ا ي ��وم� �اً اب �ن��ه ي �ق��ود �سيارة
م�سرعة يرهب بها امل��ارة يف ال�شوارع ويحطم املحال
وال �ع��رب��ات وي�ق�ت�ح��م ب�ه��ا امل�ت��اج��ر وامل��راك��ز التجارية
يف دب� ��ي ،ث��م ي�ترج��ل م�ن�ه��ا حم �م� ً
لا ب��أ��س�ل�ح��ة يطلق
منها النار على الأب��ري��اء ب�شكل ع�شوائي؟!! كل تلك
الأح ��داث ممكنة احل���ص��ول ،و�أك�ث�ر منها ،م��ن خالل
بع�ض الأل �ع��اب الإل�ك�ترون�ي��ة ال�ت��ي ت�ستخدم مدينة
دبي ك�ساحة لأحداثها ،معززة باخلرائط واملج�سمات
الواقعية؛ وهي بذلك جتعل الطفل يعي�ش حالة من
التقم�ص االفرتا�ضي املتطرف يف التخريب وممار�سة
اجلرمية.
تلك حالة واقعية دفعت �أكرث من  50جهة حكومية
احتادية وحملية لتعا�ضد جهودها بت�شكيل اللجنة العليا
لربنامج خليفة لتمكني الطالب "�أقـدر"� ،سعي ًا لتوفري
البديل املنا�سب للنا�شئة عرب الرتفيه القيمي ،وتر�أ�س
اجتماعها الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ّ
ليد�شـن،
خالل االجتماع ،اللعبة الإلكرتونية (مدينة �أقدر الذكية
 ) Smart Aqdar Cityلتعزيز الوعي الوطني
وال�تراث��ي وال�ترب��وي وال�صحي ،ومكافحة اجلرمية،
واالنتقال من التعليم بالتلقني �إىل التع ّلم الذكي بالبحث
الذاتي؛ واملمار�سة الفعلية الن�شطة ..ف�ض ًال عن التوعية
�ضد الإ� �س��اءة و�أ� �ض��رار امل �خ��درات ،وخماطر الألعاب
النارية.
ن�ستعر�ض ه��ذا الإجن���از التقني امل �ه��م ،و�أبعاده
الرتبوية وال�سلوكية ،يف الت�أثري ب�شكل ذكي يف اجليل
توجه �سلوكه…
املغرق بالأدوات الذكية التي ّ

الرؤية االستراتيجية

ت��رت�ك��ز اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل�ع�ت�م��دة يف ت�ط��وي��ر هذه
الألعاب الإلكرتونية على ا�ستخدام �أف�ضل املحركات
املعتمدة عاملي ًا على هذا ال�صعيد ،وعن طريق فريق
متخ�ص�ص� ..إىل جانب تطوير �ألعاب توعوية تعمل على
خمتلف الأنظمة (نظام  iOSمن �شركة Apple
ونظام  Androidمن �شركة  ،)Googleوعلى
الأج �ه��زة ال��ذك�ي��ة امل�ت�ع��ددة (iPhone, iPad,
 )Xoom, Galaxyوالإنرتنت واملواقع املجتمعية

( )Facebookواحلا�سب الآيل Windows
و ،Macintoshف�ض ًال عن ا�ستخدام �شخ�صيات
وطنية ،و�إب��راز اجلهات امل�ساهمة ،مع �إمكان التعديل
على ال�شخ�صيات ،واحلر�ص على تطوير اللعبة بناء على
ال�سيناريوهات املو�ضوعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية،
لت�أتي متوافقة مع �أه��داف الدولة والربنامج الوطني،
و�إمكان �إ�ضافة م�ستويات جديدة ،وتعزيز وجودها باللغة
العربية.
يف الواقع� ،إن هذا الإجناز يعـ ّبـر عن مدى احلاجة
الفعلية �إىل �ألعاب تثقيفية خلدمة الطالب ،تن�ضوي على
م�ضامني تربوية جيدة ،ومن هذا املنطلق جاء ت�صميم
الألعاب الإلكرتونية لربنامج خليفة لتمكني الطالب على
النحو الذي ي�ضمن و�صول الأهداف الرتبوية والقيمية
والأخالقية لتعزيز حب الوطن ،من خالل التع ّرف �إىل
تاريخه وم�ؤ�س�ساته ومنجزاته ومقدّراته ،واحلفاظ على
هذه املكت�سبات.
لقد ج��اءت فكرة برنامج خليفة لتمكني الطالب،
مببادرة من دي��وان �سمو نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الداخلية ،لإعداد برنامج وطني للتوعية الطالبية،
يغطي جميع املراحل الدرا�سية ،ويعالج امل�شكالت التي
يعانيها الطالب ،ت�شارك فيه جميع م�ؤ�س�سات الدولة،
احلكومية والأهلية واخلا�صة ،من خالل التن�سيق مع
براجمها التوعوية القائمة حالي ًا.

مضامين اللعبة

متثل لعبة "مدينة �أقدر الذكية" منوذج ًا فريد ًا يف
الألعاب الإلكرتونية ،فقد ت�ضمنت العديد من الأهداف
وع �ل��ى ع��دة م���س�ت��وي��ات ،ك�م��ا �أن �ه��ا �إح���دى خمرجات
الربنامج املتكامل للتوعية الإلكرتونية ..وم��ن خالل
هذه اللعبة التي تهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تعزيز الوعي
الوطني من خالل االرتباط املعريف باملفردات الثقافية
الرتاثية والتاريخية ،يجري �أي�ض ًا تعليم الأطفال الثقافة
الغذائية ال�صحية.
املدينة "�أقدر" مدينة اف�ترا��ض�ي��ة ،ت�ضم معامل
جغرافية ،وف�صو ًال للمحا�ضرات يف جماالت خمتلفة،
منها جتميع معلومات من خالل دراهم وكنوز املعرفة،
وتت�ضمن م��واد تعريفية مكتوبة ،و��ص��ور ًا وفيديوهات
م�ع�ّب�رّ ة .كما ي�شارك ال�لاع��ب م��ع �آخ��ري��ن يف م�سابقة

للمعلومات مكونة من  45م�ستوى ،كل م�ستوى ي�ضم
� 10أ�سئلة ،يف حني يتم احت�ساب الئحة املت�صدرين
بناء على النتيجة.
وتعزز اللعبة االنتماء الوطني من خالل التعريف
بالرتاث واحل��ث على احلفاظ عليه ،وتعمل على ن�شر
الثقافة الغذائية ال�صحية من خالل التعريف بالأغذية،
كما تدرب على تطوير املهارات ال�شخ�صية ،مثل مهارات
املعرفة واالنتباه والرتكيز ،وتنمية ال��ذات عرب �إر�شاد
الطفل لي�ؤدي �أن�شطة تعك�س ميوله ،وت�شعره بال�سعادة
يف �أثناء الرتويح عن النف�س ،وكذلك �إك�سابه مهارات
التفاعل والتوا�صل االجتماعي.
وتقوي اللعبة الوعي الوطني ،ومكافحة اجلرمية،
خ��ا��ص��ة اجل��رائ��م الإل �ك�ترون �ي��ة ،ح�ي��ث ي�ت��م التعريف
باال�ستخدامات الإيجابية للتقنيات احلديثة� ،إىل جانب
التوعية �ضد الإ��س��اءة و�أ��ض��رار امل�خ��درات ،وخماطر
الأل�ع��اب النارية ،والتدريب على الإ�سعافات الأولية،
والتعامل الإيجابي الفاعل مع الو�سائل املرئية ،والتفوق
الدرا�سي والبيئي ،وفن �إدارة الوقت ،ف�ض ًال عن معلومات
عامة عن امل��واد التعليمية كمادة الأحياء واجلغرافيا
وال�ت��اري��خ والريا�ضيات والأدب وال�ترب�ي��ة الإ�سالمية
والعلوم ،ومعلومات دينية حول الأمانة ،وفنون التعامل
يف ظالل ال�سرية النبوية ،وف�ضل �شهر رم�ضان والوقف.
وترتكز امل�ضامني ال�ترب��وي��ة التي تت�ضمنها لعبة
"مدينة �أق��در الذكية" على تقدمي جمموعة متنوعة
وموثوقة من املعلومات العامة والثقافية والعلمية التي
ت ��ؤدي �إىل الإث��راء والتنوع املعريف ل��دى الطلبة الذين
يجولون يف �أنحاء املدينة ،وحتقق مبد�أً تربوي ًا مهم ًا يف
االنتقال من التعليم بالتلقني �إىل التعلم بالبحث الذاتي
واملمار�سة الفعلية الن�شطة من جانب املتعلمني ،ما يتوقع
منه �أن ي�ؤدي �إىل تثبيت املعلومات ،وجعلها �أكرث قابلية
للتطبيق يف احلياة العملية.
اللعبة تقدّم املعلومات العلمية يف �إطار من الت�شويق
واجلاذبية التي حتد من �شعور املتعلمني بامللل ،وجتعلهم
�أكرث رغبة يف ا�ست�سقاء مزيد من املعلومات ،لذا فهي
متثل نقلة نوعية يف تقدمي امل��ادة العلمية والتثقيفية
للطلبة ب�صورة �إلكرتونية مدرو�سة ومبتكرة ،مما يعترب
متهيد ًا لالنتقال �إىل التع ّلم الذكي الذي يطمح امل�شروع
�إىل حتقيقه على �صعيد املناهج الدرا�سية.
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ابتكارات ذكية

"جائزة اإلمارات للطائرات من دون طيار" سالم من دبي إلى العالم
�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة بنية ت�شريعية لتقدمي اخلدمات بو�سائل تقنية متطورة مثل الطائرات من دون طيار ،يف
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي يف القمة احلكومية الثانية التي عقدت برعاية جماالت تخدم الإن�سان والإن�سانية.
�سموه يف �شهر ف�براي��ر م��ن ال�ع��ام اجل ��اري "جائزة الإم� ��ارات ل�ل�ط�يران م��ن دون
طيار" ،حتى تكون �أحد مم ّكنات ال�سالم و�إ�سعاد النا�س عرب تكري�سها يف تطبيقات
احلكومة الذكية .ن�ستعر�ض هنا تفا�صيل تلك اجلائزة وموقعها الإلكرتوين املوجه الريادة للطالب والجامعات
تهدف توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لتحويل اجلامعات
للجمهور..
�إىل مراكز �أبحاث فاعلة ت�سهم بتعزيز و�إث��راء جهود احلكومة والعمل معها كفريق
واح��د ،لتوجيه الطاقات والقدرات الإبداعية للطالب وتوفري البيئة املنا�سبة التي
الغاية هي خدمة اإلنسان
متكنهم من ابتكار الربامج املتطورة والتطبيقات التقنية ،وخا�صة يف املجاالت التي
تتكون اجلائزة من ن�سختني� ،إحداهما عاملية بقيمة مليون دوالر �أمريكي ،و�أخرى ت�ساعد على تطوير اخلدمات وجعلها قريبة من النا�س واالرتقاء بها لأف�ضل امل�ستويات
حملية بقيمة مليون درهم �إماراتي ،بذلك فهي جائزة ذات بعد تكنولوجي :عاملية العاملية ب�أيدي كوادر وطنية �شابة.
النطاق م�ستقبلية الر�ؤية ،متثل م�صدر ًا الكت�شاف املواهب من املبتكرين واملخرتعني.
وتبلغ قيمة الن�سخة املحلية من اجلائزة التي تهدف �إىل تكرمي �أف�ضل م�شاركة
وقد �أو�ضح معايل حممد عبداهلل القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء� ،أن �إطالق لتقدمي اخلدمات احلكومية با�ستخدام الطائرات من دون طيار مليون درهم �إماراتي،
اجلائزة بن�سختيها املحلية والعاملية ي�أتي جت�سيد ًا لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد وترتبط بقطاعات ذات �أول��وي��ة مثل ال�صحة ،والتعليم ،وال��دف��اع امل��دين ،والنقل
بن را�شد �آل مكتوم ال�ساعية جللب امل�ستقبل للحا�ضر الذي نعي�شه ،و�إبراز دور احلكومة واملوا�صالت ،وغريها ..فيما تركز الن�سخة العاملية من اجلائزة ،وقيمتها مليون
يف حتفيز الإب��داع و�صنع �شراكات حكومية مع مراكز البحث والتطوير واجلامعات دوالر �أمريكي ،على تكرمي �أف�ضل الأعمال امل�شاركة يف جمال تقدمي خدمة حكومية
واملتخ�ص�صني يف القطاعات التكنولوجية؛ بهدف تطوير منتجات وخدمات مدنية �أو �إن�سانية با�ستخدام الطائرات من دون طيار ،مثل خدمات الإغاثة من الكوارث
ت�شكل �إ�ضافة مهمة خلدمة الإن�سان يف كل املجاالت ،احلكومية �أو الإن�سانية �أو الطبية ..الطبيعية ،وال�صحة العامة وامل�ساعدات الإن�سانية ب�شكل عام.
وغريها.
وتنبع "جائزة الإم ��ارات للطائرات من دون طيار خلدمة الإن�سان" من يقني
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم مبدى ت�أثري التكنولوجيا يف حت�سني ثالث مراحل رئيسة
�ستجري املناف�سة على اجلائزة ،بن�سختيها املحلية والعاملية ،على ثالث مراحل
حياة ال�شعوب ،وا�سرتاتيجية حكومته احلا�ضنة لالبتكار وال�ساعية لتطوير اخلدمات؛
ف�سموه ال ينتظر من التكنولوجيا �أن تغري حياتنا وح�سب ،بل ي�سعى لدفعها بقوة رئي�سة ،هي :الت�صفيات الأولية والت�صفيات ن�صف النهائية والت�صفيات النهائية،
و�ستق ّيم امل�شاركات خالل هذه املراحل بجوانبها التقنية واخلدمية من قبل جلان
والإ�سراع يف ت�سخريها لتغيري حياتنا للأف�ضل.
هذه اجلائزة هي خطوة �أخرى تقرب الإمارات �أكرث من حتقيق هدفها يف ت�سخري متخ�ص�صة حملي ًا وعاملي ًا تركز يف تقييمها على معايري عملية حم��ددة كالأمان،
التكنولوجيا لت�سهيل حياة النا�س ،خا�صة بعد �أن حظي الإعالن عن اجلائزة با�ستح�سان والفعالية ،واجلدوى االقت�صادية ،وكفاءة تقدمي اخلدمة ،وكذلك �أخذها بعني االعتبار
حملي وعاملي وتفاعل مت�صاعد بني الأو�ساط املختلفة ،كونها عك�ست خطوة �سباقة اجلوانب التنظيمية.
و�سيتم تكرمي امل�شاركة الفائزة يف امل�سابقتني :املحلية يف دي�سمرب ،2014
وريادية من حكومة الإمارات على �صعيدي الطرح وامل�ضمون وا�ستك�شاف قطاع وليد
تقدم الإم��ارات من خالله جتربتها �إىل العامل ،وتعمل يف الوقت نف�سه على ت�صميم والعاملية قبل عقد الدورة الثالثة من القمة احلكومية يف فرباير .2015
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املرحلة الأوىل :الت�صفيات الأول�ي��ة ،وت�ستمر هذه املرحلة حتى الأول من �أغ�سط�س
 2014للم�سابقتني الوطنية والعاملية ،و�ستقت�صر امل�شاركات يف هذه املرحلة على حتميل
فيديوهات ال تتجاوز مدتها الدقيقتني على موقع اجلائزة ،يتم يف كل فيديو �شرح اخلدمة
وكيفية تقدميها ،مع �شرح كتابي ال يتجاوز  500كلمة.

مبادرة لتعزيز سالمة األطفال في
الحافالت المدرسية ..إلكتروني ًا

املرحلة الثانية :الت�صفيات ن�صف النهائية ،وتبد�أ املرحلة الثانية من � 15أغ�سط�س
 2014وتنتهي يف � 30سبتمرب  2014للن�سخة املحلية بينما تنتهي يف  15نوفمرب
 2014للن�سخة العاملية من اجلائزة ،و�سيقوم املت�أهلون من الت�صفيات الأولية خالل
هذه املرحلة بتحميل فيديو ال تتجاوز مدته  5دقائق على موقع اجلائزة يقدم �شرح ًا
للخدمة ب�شكل تف�صيلي ،بالإ�ضافة �إىل حتميل تقرير تقني مف�صل.
املرحلة الثالثة :الت�صفيات النهائية ،وتبد�أ هذه املرحلة النهائية من � 15أكتوبر 2014
وتنتهي يف  15نوفمرب  2014للن�سخة املحلية ،بينما تبد�أ من  1دي�سمرب 2014
للن�سخة العاملية وتنتهي يف  1يناير  ،2015و�سيقوم املت�أهلون لهذه الت�صفيات بتقدمي
عر�ض جتريبي حي لكيفية تقدمي اخلدمة �أمام جلنة التحكيم النهائية� ،إ�ضافة �إىل �شرح
اخلدمة من خالل عر�ض تقدميي ال تتجاوز مدته  10دقائق .وهنا ن�شري �إىل �أن �أف�ضل
ثالث م�شاركات يف امل�سابقة املحلية �ستتاح لها الفر�صة للت�أهل مبا�شرة للمناف�سة يف
الت�صفيات النهائية من امل�سابقة العاملية.

مسارات تطوير شاملة

على التوازي مع اجلائزة انطلقت خطة �إماراتية �شاملة لتحويل كافة ال�ش�ؤون املتعلقة
بالطائرات من دون طيار �إىل م�ساحة وا�سعة للإبداع وخدمة الإن�سانية ،هذه اخلطة
�شملت �أربعة م�سارات رئي�سة هي:
 الإطار الت�شريعي :يطرح خطة للتوا�صل مع جمموعة من اجلهات التنظيمية املحليةمثل الهيئة العامة للطريان امل��دين وبع�ض اجلهات العاملية مثل اجلمعية الدولية
للطائرات من دون طيار ،بهدف عقد ور�ش عمل بال�شراكة مع ممثلي القطاع اخلا�ص
و�شريحة من الطلبة واملهتمني بهذا املجال للبدء يف ت�صميم �إطار ت�شريعي ينظم
ا�ستخدام هذه النوعية من التقنيات على نطاق خدمي وا�سع.
 اخل��دم��ات احل�ك��وم�ي��ة ذات الأول ��وي ��ة :يهدف ه��ذا امل�سار �إىل ح�صر اخلدماتاحلكومية ذات الأولوية والتي ميكن تعزيز كفاءتها ،وتقليل نفقاتها وكلفتها وت�سهيل
�إمكان الو�صول �إليها من خالل تقدميها بو�ساطة الطائرات من دون طيار ،ومثال
ذلك تخطيط حوادث املرور ومتابعة حركته ،ومتابعة تنفيذ امل�شروعات احلكومية،
و�إي�صال بع�ض الوثائق احلكومية �ضمن نطاقات جغرافية حمددة ،واال�ستطالعات
التحليلية ملناطق احلرائق.
 من�صات تبادل املعرفة واخلربات :وهو م�سار يتعلق ب�إيجاد من�صات لتبادل املعرفةواخل�برات ،عرب التوا�صل مع جمموعة وا�سعة من ال�شركات واجلامعات العاملية
واملحلية ..بالإ�ضافة �إىل الأفراد الباحثني واملهتمني بهذه التكنولوجيا بهدف بناء
من�صات لتبادل املعرفة واخلربات عرب احلدود يف جمال تقنية الطائرات من دون
طيار ،لت�أ�سي�س جمتمعات من املبدعني واملبتكرين يف هذه املجاالت التقنية ..وي�شمل
ذلك خطة لتنظيم جمموعة من ال��دورات التدريبية املتخ�ص�صة ،والتي �سييجري
تقدميها من قبل �أه��م املخت�صني�� -س��وا ًء من ال�شركات اخلا�صة �أو امل�ؤ�س�سات
الأكادميية حول العامل -با�ستخدام املن�صات االفرتا�ضية للطلبة يف اجلامعات
املحلية وكذلك الطلبة يف اجلامعات العاملية.
 البحث والتطوير :يتعلق هذا امل�سار بالبحث والتطوير يف جمال الطائرات مندون طيار ،و�سيحدد �أوجه التعاون وال�شراكة مع عدد من مراكز البحث والتطوير
العاملية ذات الباع الطويلة يف تطوير تقنيات الطائرات من دون طيار وتقنيات الذكاء
ال�صنعي ،وذلك ال�ستك�شاف الفر�ص وحتديد �إمكان اال�ستفادة من هذه التقنيات يف
ُ
تطوير اخلدمات املوجهة للإن�سان والإن�سانية.

الموقع اإللكتروني للجائزة

مت �إطالق املوقع الإلكرتوين الر�سمي جلائزة الإمارات للطائرات من دون طيار وهو
 .www.DronesForGood.aeويت�ضمن املوقع كافة املعلومات اخلا�صة
باجلائزة و�شروط امل�شاركة وكيفيتها� ،إ�ضافة �إىل الفئات واملواعيد املهمة ،بالتفا�صيل
الدقيقة ،و�سيجري حتديثها با�ستمرار مبا ين�سجم مع مراحل امل�سابقات املختلفة.

•

ك�شف الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية ،عن �إطالق مبادرة لتعزيز �سالمة الأطفال وت�أمني احلماية الالزمة
لهم يف و�سائط النقل املدر�سي ،ومتابعتهم �إلكرتوني ًا ،بالتعاون مع ع��دد من
امل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية ،تنفيذ ًا لتوجيهات الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وتهدف املبادرة �إىل �ضمان �سالمة الأطفال يف حافالت النقل املدر�سي ،من
خالل مراقبة موقع وم�سار احلافلة ونقاط التوقف ،واملراقبة املرئية وال�صوتية
احلية وحفظ الت�سجيالت ،ومراقبة عملية �صعود الأطفال �إىل احلافلة ونزولهم
منها ..و�إ�ضافة �إىل التقارير الآنية والدورية وربطها بغرفة العمليات ،وو�ضع جملة
من ال�ضوابط واال�شرتاطات الكفيلة ب�ضمان عملية النقل الآمن للأطفال على منت
حافالت املدار�س من خالل هذه املبادرة� ،سيتمكن كل �أب من متابعة احلافلة حتى
�سلوكها م�سارها مل�سكن الطالب.
يج�سد ر�ؤيتها يف �أن تكون
للوزارة
اال�سرتاتيجي
وقد �أك��د �سموه �أن التوجه
ّ
ً
الإمارات من �أف�ضل دول العامل �أمنا و�سالمة ،وترتكز ر�سالتها على العمل بكفاءة
وفاعلية لتعزيز جودة احلياة ملجتمع الإمارات ..و�أن الوزارة يف �سعيها �إىل حماية
الأطفال بكل ما ت�ستطيع ،حتت�ضن هذا االبتكار الفريد من نوعه على م�ستوى حماية
الطفل ومتابعة الأ�سرة لهم يف احلافالت ،و�سيجري تطبيقه على مدار�س حمددة يف
�أبوظبي الختبار كفاءته ..ومبجرد جناحه �سيتم تعميمه على باقي الإمارات.

األبراج الذكية

وعلى �صعيد ال�سالمة املرورية على الطرق اخلارجية فقد مت الإعالن عن �إطالق
م�شروع "الأبراج الذكية" للتعامل مع �أجواء ال�ضباب من خالل لوحات �إلكرتونية
وجم�سات لر�صد معدل ال�ضباب وحتديد م�ستوى الر�ؤية على الطرق ب�شكل �آيل،
ّ
و�إح�صاء احل��وادث واالزدح��ام امل��روري �أو �أية م�شكالت على الطريق ،باالرتباط
بالأقمار ال�صناعية وغرفة العمليات ملركز الأنظمة املرورية الذكية ،والذي يقوم
بدوره من خالل �أنظمة وبرامج متطورة بتحديد ال�سرعات الق�صوى ح�سب حالة
املناخ.
و�سيجري بث ر�سائل على �شا�شات عر�ض �إلكرتونية كبرية على الطرق اخلارجية
لتنبيه اجلمهور ،وكذلك �إر�سال الر�سائل التحذيرية والإر�شادية �إليهم عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي والأجهزة الذكية ،وذلك بعدما تتالت احلوادث اخلطرة على
الطرق اخلارجية ب�سبب ال�ضباب.

ارتفاع نسبة رضا المتعاملين

نتيجة لتعزيز اخلدمات الذكية لوزارة الداخلية وتطوير ح�ضورها الإلكرتوين،
فقد زادت ن�سبة ر�ضا املتعاملني عن خدماتها الإلكرتونية؛ وفق ًا لال�ستبيانات ،من
ن�سبة  %90امل�ستهدفة يف العام � ،2013إىل  ..%91.4مقارنة مع %90.8
يف العام  ،2012و %90.3عام .2011
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اإلمارات ..األولى إقليمي ًا والثانية عالمي ًا في االستخدام الحكومي
لتقنية المعلومات

حلت حكومة دول��ة الإم��ارات يف املرتبة الأوىل يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ويف املرتبة الـثانية
عاملي ًا ،يف م�ؤ�شر اال�ستخدام احلكومي لتقنية املعلومات،
وفق التقرير العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
لعام  2014ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي.
وق��د حققت حكومة الإم� ��ارات ه��ذه املرتبة لأول
مرة عام  2013بعد تقدمها بفارق  30مركز ًا عن
ت�صنيفها من العام الأ�سبق له يف امل�ؤ�شر نف�سه؛ لتعد
�أكرب قفزة على الإطالق يف هذا امل�ؤ�شر.
وك��ان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي �أطلق يف مايو  2013مبادرة "احلكومة الذكية"
بهدف حتويل اخلدمات احلكومية خلدمات ذكية عرب
الهواتف املحمولة .و�أخ�ي�ر ًا وخ�لال القمة احلكومية
الأخرية �أطلقت احلكومة ا�سرتاتيجية متكاملة للتحول
الذكي يف احلكومة االحت��ادي��ة ،معزز ًة مبعايري تقنية
دقيقة للخدمات الذكية.
وتعد حمافظة دولة الإم��ارات على �صدارتها ،على
رغ��م تقدم العديد من ال��دول الأخ��رى يف تقرير هذا
العام� ،شهادة عاملية من املجتمع الدويل ت�ؤكد االلتزام
التام ال��ذي �أخ��ذت به احلكومة على عاتقها لتحقيق
مبادرة احلكومة الذكية التي �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد ،والتي تهدف �إىل رفع وتعزيز
الوعي لدى اجلهات احلكومية لال�ستفادة من خدمات

#1
الهاتف املتنقل ،وتطبيق �أف�ضل التقنيات يف جمال
اخلدمات لتقدمي �أف�ضل ما لديها وحتفيزها لالرتقاء
بخدماتها �إىل �أرف��ع امل�ستويات ،ا�ستناد ًا �إىل عوامل
الإبداع واالبتكار يف الدولة.
وت�شكل التقنيات امل�ت�ط��ورة يف جم��ال املعلومات
واالت�صاالت حجر الأ�سا�س يف عملية التعاون يف ما

بني الأف��راد واجلهات احلكومية واخلا�صة ،ولذا ف�إن
عملية التطوير امل�ستمرة لقنوات التوا�صل والتفاعل ما
بني الأف��راد وامل�ؤ�س�سات تعزز من الإنتاجية والكفاءة
يف العمل ،وبالتايل تدعم عملية التنمية االقت�صادية
وت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف االرتقاء بتناف�سية الدولة.

"اإلسعاف" تطلق تقنية الرؤية الذكية برموز QR
�أط �ل �ق��ت م��ؤ��س���س��ة دب ��ي خل��دم��ات الإ�سعاف
تقنية اللوحة الذكية املعاجلة بنظام رم��وز QR
لال�ستجابة ال�سريعة ،وال�ت��ي يتم مبقت�ضاها نقل
معلومات اللوحة �سريع ًا �إىل الهاتف �أو جهاز �آيباد
الذي يلتقط �صورة لها.
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وقال املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة خليفة الدراي �إن
�إطالق اللوحة التي حتمل �صورة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل� ،سيكون بداية
لإطالق �سل�سلة كاملة من اللوحات امل�شابهة؛ تعميم ًا

للفائدة واخت�صار ًا للوقت واجلهد .و�أكد �أن زيادة
ا�ستخدام الرمز الذكي وتقنية الـ � QRستمكن من
ن�شر مقوالت �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم املت�ضمنة يف كتاب (وم�ضات من فكر)
بالكامل ،م�شري ًا �إىل �أن امل�ؤ�س�سة �ست�ستخدم تلك
التقنية يف التعريف بها وبخدماتها للجمهور ون�شر
�إر�شاداتها وكيفية تعامل اجلمهور مع فرق عملها
وطلب امل�ساعدة عند ال�ضرورة� ،إ�ضافة �إىل توجيه
اجلمهور ون�صحه مببادئ الإ�سعافات الأولية.
و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة تنفذ خطتها اال�سرتاتيجية
القائمة على ر�ؤيتها ور�سالتها الرامية �إىل تقدمي
خدمات �إ�سعاف عاملية امل�ستوى وذات اعتمادية
من خالل توظيف اخلربات امليدانية والتكنولوجيا
احلديثة والإب��داع ،و�أنها مت�ضي يف طريق التطبيق
الكامل للخدمات الذكية و�صو ًال �إىل احلكومة الذكية
�ضمن منظومة حكومة دبي.

المباني الذكية

عبر منظومة الدفاع المدني ..الذكاء في دبي لكل المباني
�إدراكاً منها �أن احلكومة الذكية تهدف يف جوهرها اخلدمية
والتجارية ،و ُربط �أكرث من � 42ألف مبنى بهذا السالمة في كل وقت
ً

�إىل �إ�سعاد النا�س وت�أمني �سالمتهم ال�شخ�صية ،ولي�س
جمرد حت�صيل الر�سوم واملخالفات ،ك�شف مدير عام
الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي عن قرب �إطالق
م�شروع العداد الذكي� -أو ما ي�سمى ب�أجهزة الإنذار
ال�سريع -للمنازل ،وهو نظام يعمل عن طريق الهاتف
من داخل البيت �أو خارجه يف حالة طلب ا�ستغاثة �أو
وقوع حريق ،لي�ضيف الدفاع املدين عرب هذه املبادرة
الذكية قناة جديدة من قنوات اخلدمات احلكومية
املبتكرة ،تتعدى املوقع الإل�ك�تروين والهاتف الذكي،
لتجعل م��ن امل�ن��زل ال��ذي ي ��أوي �إل�ي��ه املتعامل واحداً
من �ضمن القنوات املبتكرة التي تقدم احلكومة من
خاللها خدماتها للمتعاملني.

طبيعة النظام

العداد الذكي هو جهاز ميكن ربطه ب�أجهزة الإنذار
الذكية التي تعمل باال�ست�شعار ،حيث يب ّلغ اجلهاز من
تلقاء نف�سه عن وج��ود حريق مبجرد انبعاث الدخان
�أو ارتفاع حرارة الغرفة مبعدل معني ،كما �أنه يت�ضمن
�سج ًال كام ًال ببيانات �أ�صحاب امل�ن��زل ،وم��ا �إذا كان
هناك �أطفال �أو ن�ساء �أو كبار يف ال�سن �أو ذوو احتياجات
خا�صة يقطنون يف املنزل الذي يتم طلب امل�ساعدة �أو
النجدة فيه.
و�سيجري تركيب هذه العدادات يف املنازل التابعة
مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان �ضمن  550فيال يف
منطقة القوز ،والرتكيب اختياري مقابل قيمة للجهاز
تبلغ  1900دره ��م� ،إ��ض��اف��ة �إىل ر� �س��وم ا�شرتاك
�شهرية تبلغ  40درهم ًا .ويعترب اجلهاز متاح ًا لكافة
اجلن�سيات يف دب��ي ،والنظام �إج�ب��اري يف كل املباين

النظام حاليا.
ويعد م�شروع الأنظمة الذكية للمنازل ج��زء ًا من
خطة الدفاع املدين اال�سرتاتيجية املتنامية لالنتقال بكل
اخلدمات �إىل طور اخلدمات الذكية؛ بهدف احلفاظ
على الأرواح واملمتلكات والو�صول بزمن اال�ستجابة �إىل
�صفر.
ومب �ج��رد ال�ضغط ع�ل��ى زر الإر�� �س ��ال يف اجلهاز
ير�سل �إ�شارة ا�ستغاثة ،واالت�صال على الفور ب�صاحب
املنزل �أو �أحد �أفراد الأ�سرة للت�أكد من وجود حريق �أو
طلب م�ساعدة فعلي ًا ..ويرتبط اجلهاز بغرفة العمليات
ويخزن املج�سم الهند�سي ثالثي الأبعاد ل�شكل الفيال،
�إ�ضافة �إىل كافة بياناتها من املخارج واملداخل ،وتزود
�سيارات الدفاع املدين بجهاز تتبع ناطق للو�صول �إىل
�أق��رب الطرق �إىل موقع الإن��ذار حتى يف حالة انقطاع
االت�صال.
من ناحية �أخرى مت تركيب نحو � 20شا�شة مراقبة
يف �سيارات الدفاع املدين وربط املنزل بغرفة العمليات؛
ليتم �إط�لاق حملة توعوية للإعالن عن كافة تفا�صيل
امل�شروع ..وت�صل قيمة ربط اجلهاز ب�أنظمة �إنذار ذكية
لال�ست�شعار يف فيال مكونة من طابقني � 6آالف درهم،
�إ�ضافة �إىل ر�سوم ت�أمني �شهرية �ضد احلرائق تبلغ 40
درهم ًا.
وبعد �إقرار م�شروع تركيب العدادات ميكن ل�صاحب
�أي منزل �أن يتقدم بطلب للرتكيب ،علم ًا ب�أنه حفاظ ًا
على �سالمة الأرواح وملنع الإن��ذارات الوهمية من قبل
الأطفال� ،سريكب اجلهاز على ارتفاع مرت و� 20سم،
وميكن ل�صاحب املنزل �أن ين�شئ كلمة ال�سر اخلا�صة
به على اجلهاز �أو ي�ستغني عنها ..كما ميكن الإبالغ عن
احل��وادث من خالل تطبيق على الهواتف الذكية التي
تعمل حالي ًا يف مرحلة التجربة ،و�أثبتت جناح ًا كبري ًا.

يوفر م�شروع الأنظمة الذكية �إمكان التوا�صل املبا�شر
ب�ين ال�سكان وغ��رف��ة العمليات امل��رك��زي��ة الإلكرتونية
بالدفاع املدين على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع.
وميكن الإب�لاغ عن حاالت الطوارئ عن طريق �ضغطة
زر على جهاز الإنذار يف املنزل ،ما يعطي �أف�ضل فر�صة
للتعامل مع �أي طارئ؛ فبمجرد �إطالق الإنذار يف املنزل
يظهر عر�ض تف�صيلي للموقع ،وتكون جميع فرق الدفاع
امل��دين مت�أهبة يف الوقت املنا�سب ،با�ستخدام تقنية
التوا�صل بني الآالت (.)M2M
وقد مت ا�ستبدال مركز التحكم وال�سيطرة بغرفة
عمليات ال��دف��اع امل��دين مبن�صة احلو�سبة ال�سحابية
وبتكنولوجيا التوا�صل بني الآالت ،ما ي�ؤدي �إىل ا�ستجابة
�أ�سرع حلاالت الطوارئ� ،إ�ضافة �إىل املعلومات اخلا�صة
ع��ن امل�ن��زل مثل ر�سمه التخطيطي ،و�أق�صر الطرق
للو�صول �إليه ،و�صورته ،ونقاط الدخول �إليه واخلروج
منه ..وغريها.
وتظهر املعلومات عن الأ�شخا�ص املعاقني �أو الذين
هم بحاجة �إىل م�ساعدة طارئة يف املنزل على �شا�شة
احلا�سب الآيل يف غرفة العمليات عند تلقي �إنذار من
امل�ن��زل ،وتنقل مبا�شرة �إىل ف��رق الإط �ف��اء والإنقاذ،
وهم يف الطريق �إىل موقع احلادث التخاذ االحتياطات
الالزمة خالل عمليات الإنقاذ والإخ�لاء ،ولتوفري �أية
متطلبات خا�صة قد يحتاج �إليها امل�صابون.
وي �ع��د امل �� �ش��روع �إح� ��دى امل� �ب ��ادرات التكنولوجية
التطويرية ل�ضمان حماية الأ�سر يف املنازل با�ستخدام
�أحدث تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت ،وهذا يعطي
�أف�ضل فر�صة للتعامل مع �أي طارئ ،ما يقلل من حدوث
خ�سائر كبرية يف حال وقوع حريق يف املنزل.

•
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أمن المعلومات

أمن المعلومات في عصر األدوات الذكية..
بين احتكار متاجر التطبيقات وغفلة المتعاملين

ق��ال��ت هيئة املناف�سة ومكافحة االح�ت�ك��ار الإي�ط��ال�ي��ة �إن ث�لاث�اً م��ن ال�شركات
التقنية الأمريكية الكربى هي غوغل و�أب��ل و�أم��ازون �إىل جانب �شركة غيملوفت
الفرن�سية املطورة للألعاب تخ�ضع جميعها للتحقيق يف �إيطاليا يف ق�ضية ممار�سات
جتارية غري عادلة ،و�ستقرر التحقيقات ما �إذا كانت ال�شركات الأربع ت�ضلل العمالء
بالإعالن عن �ألعاب الهاتف اجلوال ك�أنها جمانية ،يف حني �أن عملية ال�شراء مطلوبة
ليمكن موا�صلة اللعب بعد نقطة معينة.
هذه احلادثة جديرة ب�أن تفتح ملف �أمن معلومات امل�ستخدمني على م�صراعيه
يف وجه متاجر التطبيقات ومنهجية احتكارها لتوفري التطبيقات على الهواتف
الذكية� ،إ�ضافة �إىل انتهاكات اخل�صو�صية التي قد مت�س املتعاملني.

مخاطر أمن المعلومات

ال تنح�صر خماطر �أمن املعلومات التي تت�سبب بها الهواتف الذكية بالفريو�سات �أو
الربامج ال�ضارة ،بل �إن الربامج املعتمدة واملعرتف بها هي �أي�ض ًا ال تقل خطر ًا عن تلك
الربامج التخريبية وال�ضارة ،وتكمن خطورتها بكونها ت�ستند �إىل غفلة امل�ستخدمني
بالوظائف التقنية والإمكانات اخلطرية التي متتلكها تلك الربامج ،وعدم متكن ال�سواد
الأعظم من اجلمهور من قراءة �سيا�سات اخل�صو�صية واال�ستخدام لتلك التطبيقات،
والتي ي�صوغها عتاة املحامني وخرباء التمل�ص من امل�س�ؤولية الق�ضائية واجلنائية
املرتتبة على الأ�ضرار املادية واملعنوية التي تت�سبب بها تلك الربامج ،و�أهمها:
 )1الت�سلل �إىل قائمة �أ�سماء االت�صال و�أخ��ذ ن�سخة منها� :إذ تت�سلل العديد من
تطبيقات الر�سائل الق�صرية واالت�صال والتوا�صل �إىل قائمة �أ�سماء وعناوين
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االت�صال وتخزن ن�سخة منها يف �أجهزتها اخلادمة ،لت�ستطيع حتليل �شبكة العالقات
التي ميتلكها امل�ستخدم ،ومن خالل تلك املعلومات ت�ستطيع �أن تتعرف من ال�صديق
و�صديق ال�صديق ..لتبني �شبكة من العالقات املجتمعية للم�ستخدم ت�صل بها �إىل
حد ك�شف معلومات �شخ�صية خطرية جد ًا قد مت�س حياته االجتماعية وال�شخ�صية
�إذا ما وقعت �أو ت�سربت �إىل اجلهة غري املالئمة ،وهذا ما ال ميكن توفري �ضمانات
م�ؤكدة له.
 )2ن�سخ ال�صور والر�سائل :و�أ�شهر تلك التطبيقات التي تقوم بتلك العملية ب�شكل
يغفل عنه امل�ستخدم ،تطبيق غوغل بل�س  Google+الذي يتم تفعيله من قبل
معظم الأجهزة التي ت�ستخدم نظام �أندرويد ،وحتى تلك الأجهزة التي ت�ستخدم
نظام �آي �أو �إ�س واملرتبطة بخدمات �آي كالود � ،iCloudإذ يفاج�أ امل�ستخدم
�أن وظيفة الن�سخ االحتياطي لل�صور التي يتم التقاطها عرب الكامريا قد �أ�صبحت
متوافرة على الإنرتنت ،و�إذا ت�صادف ذلك مع الإع��دادات االفرتا�ضية املفتوحة
التي ت�سمح با�ستعرا�ض تلك ال�صور من قبل اجلمهور ،قد يجد امل�ستخدم نف�سه
�أمام ف�ضيحة اجتماعية �أو �شخ�صية مدوية ال ميكن �سرتها بكافة الو�سائل املتاحة
قانوني ًا.
 )3تتبع امل��وق��ع اجل�غ��رايف :وت�ستطيع بع�ض تطبيقات الهاتف املحمول تتبع املوقع
اجلغرايف للم�ستخدم ،ف�ض ًال عن التعرف على و�سم املوقع اجلغرايف يف ملفات
ال�صور والفيديو التي يتم ت�سجيلها عرب كامريا الهاتف املحمول ،ما يعني �شال ًال
متدفق ًا من املعلومات ال�شخ�صية التي قد ال يود امل�ستخدم م�شاركتها مع �أحد.
 )4حفظ �أر�شيف الر�سائل :وي�شمل ذلك الر�سائل الن�صية الق�صرية ور�سائل الربيد
الإلكرتوين.

أخبــــار
 )5الدخول �إىل حمفظة الدفع الإلكرتوين املرتبطة مبتجر التطبيقات :بع�ض
التطبيقات التي ت�ستند �إىل نظام اال�شرتاكات ،ت�ستطيع �أن حتول عملية اقتطاع
املبالغ املالية من امل�ستخدمني �إىل عملية �آلية حتدث ب�شكل دوري ،ويف كثري من
الأحيان يقف امل�ستخدم �أمامها عاجز ًا عن معرفة �إمكان �إيقاف اال�شرتاك بتلك
اخلدمات ،والتي تقتطع مبالغ مالية ب�سيطة من امل�ستخدمني ال ت�ؤهلهم للجوء �إىل
اجلهات القانونية من �أجل التحاكم �إليها ،غري �أنها متثل يف جمموعها ك ّم ًا هائ ًال
من الإيرادات التي يجري حت�صيلها بطريقة هي �أقرب �إىل االحتيال وال�سرقة.
 )6توفري تطبيقات خملة ب��الآداب والقيم :ومتثل تلك التطبيقات خطر ًا حمدقاً
على قيم املجتمع و�سالمة معلومات �أف��راده وخ�صو�صياتهم العائلية و�سمعتهم
ال�شخ�صية ،وت�ستبيح تلك التطبيقات كافة املحرمات الأخالقية والتجارية
والتقنية من �أجل حتويل املتعامل �إىل بقرة حلوب للمال ،وي�صل بع�ضها �إىل حد
ابتزازه وبيع معلوماته �إىل ع�صابات اجلرمية والقر�صنة.

تعاون إلكتروني بين "إقامة" دبي
و"اقتصادية" دبي

دور الحكومة في حماية األفراد

كل ما �سبق ي�ضع على كاهل اجلهات امل�س�ؤولة عن �أمن املعلومات يف احلكومة
م�س�ؤولية كبرية للت�صدي لتلك العمليات الفائقة ال��ذك��اء وال��ده��اء من ا�ستغالل
املتعاملني والتغرير بهم� ،إذ قد ت�صل بع�ض تلك املمار�سات �إىل الإ�ضرار بالأمن
الوطني ب�شكل �شامل.
وتكمن �أوىل تلك املمار�سات التي يجب على اجلهات احلكومية املخت�صة تطبيقها
يف فر�ض �سيا�سة على متاجر التطبيقات امل�سموح الو�صول �إليها من �أجل �أن تتحمل
امل�س�ؤولية القانونية والأدبية جتاه كافة التطبيقات التي يتم عر�ضها عليها يف النطاق
اجلغرايف "االت�صايل" للدولة ،وبالتايل ت�ضمن جهات �أم��ن املعلومات �أن متاجر
التطبيقات التي ي�صل �إليها امل�ستخدمون �آمنة.
ويف ح��ال ع��دم موافقة ال�شركات املالكة ملتاجر التطبيقات على ال�سيا�سات
فلم ال يتخذ مث ًال قرار حظر مثل هذه
الإلكرتونية واالت�صالية التي تفر�ضها الدولةَ ،
ال�شركات و�أجهزتها بالكامل من الدخول �إىل ال�سوق املحلية ،وهي عقوبة ال تطيقها �أي
من �شركات التكنولوجيا التي متثل لها الأ�سواق املحلية �أكرب �سوق من ن�صيب العوائد
والأرباح.
من ناحية ثانية يجب �أن يتم ك�سر االحتكار ال��ذي تفر�ضه �شركات الهواتف
املحمولة على بناء متاجر تطبيقات م�ستقلة عنها ،ليكون بالإمكان �أن تن�ش�أ �صناعة
موازية م�ستقلة عن �صناعة وت�صميم الهواتف املحمولة ،توفر التطبيقات الذكية التي
ت�شغل تلك الهواتف .ففي ظل الو�ضع احلايل القائم ال�شركة غالب ًا ما تكون ال�شركة
املنتجة للهاتف الذكي �أو نظام ت�شغيله هي ذاتها ال�شركة املالكة ملتجر التطبيقات،
وبالتايل متثل تلك املمار�سة نوع ًا من �أنواع االحتكار التجاري املرفو�ض عاملي ًا ،والذي
قد ميثل خطر ًا على �أي دولة يتم فيها بيع تلك الأجهزة وو�ضع �إمكاناتها الهائلة يف
�أيدي �أفرادها الغافلني عن �إمكانات الو�صول �إىل معلوماتهم اخلا�صة ،من قبل جهات
خارجية.

"لجنة أمن المعلومات" بحكومة دبي

على ال�صعيد احلكومي ،و�إدراك � ًا من حكومة دبي ل�ضرورة تعزيز ثقة الأفراد
وامل�ستثمرين ورج��ال الأع�م��ال بحماية بياناتهم وتعامالتهم احلكومية ،خا�صة
الإلكرتونية منها� ،أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،القرار رقم  13ل�سنة  2012بت�شكيل "جلنة �أمن
املعلومات" بحكومة دبي بهدف �إيجاد وتطوير ا�سرتاتيجية متكاملة و�سيا�سة موحدة
لأمن املعلومات و�أنظمة املعلومات اخلا�صة باحلكومة وحمايتها؛ باعتبارها ذات قيمة
ا�سرتاتيجية وحيوية للإمارة� ..إىل جانب توفري بيئة موثوقة حلفظها وتخزينها ،تعتمد
�أف�ضل املمار�سات العاملية ،والت�أكد من وجود خطة طوارئ خا�صة ب�أمن املعلومات لدى
اجلهات احلكومية.
ينطوي هذا القرار على فهم و�إدراك عميقني للمتطلبات احليوية للإمارة� ،إذ
ي�شتمل النظام على  12جما ًال تغطي اجلوانب املهمة ،وتتمثل يف� :إدارة وحوكمة �أمن
املعلومات� ،إدارة �أ�صول املعلومات ،تقييم خماطر �أمن املعلومات� ،إدارة احلوادث،
�ضبط الدخول� ،إدارة العمليات والنظم واالت�صاالت ،تخطيط ا�ستمرارية العمل،
امتالك نظم املعلومات وتطويرها و�إدارت �ه��ا ،الأم��ن البيئي وامل��ادي� ،أم��ن املوارد
الب�شرية ،االلتزام والتدقيق� ،ضمان �أمن املعلومات وقيا�س الأداء.

•

وقعت الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب ودائ��رة التنمية االقت�صادية
يف دب��ي ،اتفاقية تعاون م�شرتكة لتعزيز التعاون يف جم��ال الربط الإلكرتوين
وتبادل املعلومات ،و�إطالق اخلدمات الإلكرتونية امل�شرتكة ،وتقليل املخاطر على
القطاعات االقت�صادية ،وبالأخ�ص املالية ،وذلك من خالل االطالع على الأن�شطة
والأفكار واملقرتحات واالبتكارات لكال اجلهتني.
وت�سعى دائرة التنمية االقت�صادية �إىل تكثيف اجلهود مع اجلهات احلكومية،
بهدف ت�سهيل مزاولة الأعمال خلدمة كافة �شرائح املتعاملني ..وي�أتي ذلك من
خالل رفع م�ستوى الأداء واجلودة يف العمل والتن�سيق امل�شرتك وتبادل اخلربات
يف خمتلف املجاالت .و�ستحر�ص الدائرة على تفعيل هذا التعاون عرب تبادل �أف�ضل
املمار�سات وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات التي ينظمها الطرفان لدفع عجلة
التقدم التي متتاز بها �إمارة دبي.
و�ستعزز االتفاقية تب�سيط الإج��راءات يف ما يتعلق باملعامالت والإج��راءات
الأمنية ،ويف جمال املعار�ض وور�ش العمل اخلارجية والداخلية مع قطاع حماية
امل�ستهلك والرقابة التجارية ،والتعاون يف ما بني الطرفني يف حمالت التفتي�ش
والرقابة امل�شرتكة ملواجهة الظواهر ال�سلبية املخت�صة� ،إىل جانب التن�سيق
امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات التابعة القت�صادية دبي.

"جمارك دبي" تنضم إلى تطبيق
الدفع عبر الهواتف الذكية

ان�ضمت "جمارك دبي" �إىل تطبيق الدفع عرب الهواتف الذكية ،يف خطوة ت�سهل
على قطاع كبري من املتعاملني مع اجلمارك� ،سواء من امل�صدرين �أو امل�ستوردين
وقطاع الأعمال� ،إجراء عمليات الدفع امل�ستحقة على العديد من اخلدمات التي
توفرها اجلمارك لهم؛ وهو ما يرفع عدد اجلهات امل�شاركة يف اخلدمة �إىل �سبع
جهات ،هي :هيئة الطرق واملوا�صالت ،و"�شرطة دبي" ،و"هيئة كهرباء ومياه دبي"،
و"دبي العطاء" ،و"م�ؤ�س�سة اجلليلة" ،و"ات�صاالت" ،عالوة على اجلمارك.
وي�ستطيع متعاملو جمارك دبي م�ستخدمو �أجهزة �أندرويد حتميل التطبيق
جمان ًا و�إجراء عملية الت�سجيل ما يتيح لهم اال�ستف�سار عن ر�سوم عدد من اخلدمات
الرئي�سة التي تقدمها جمارك دبي لعمالئها ،مثل :طلب احل�صول على التخلي�ص
والبيانات اجلمركية ،وطلب احل�صول على �شهادة تخلي�ص مركبة ،وطلب تفتي�ش،
وطلب �إعادة الت�أمينات اجلمركية ..هذا �إىل جانب اخلدمات الأخرى التي توفرها
اجلهات امل�شرتكة يف التطبيق والقيام بدفعها يف الوقت نف�سه مبنتهى ال�سهولة ويف
زمن قيا�سي� ،إما من خالل التطبيق و�إما عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية �إىل
الرقم .4488
وتتم عملية الت�سجيل يف التطبيق بخطوات ب�سيطة عرب �إدخ��ال البيانات
ال�شخ�صية للفرد� ،أو التعريفية لل�شركة ،ورق��م البطاقة االئتمانية من قبل
امل�ستخدم اجلديد ،لي�صله بريد �إل�ك�تروين برقمه ال�سري اخلا�ص باخلدمة،
وكذلك بالرموز املعتمدة الواجب �إدخالها يف حال ا�ستخدامه الر�سالة الن�صية
لإمتام عملية الدفع.
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عائلتي تقرأ

حكومة دبي الذكية تنضم إلى مبادرة «عائلتي تقرأ»
يف �إط ��ار ن�شر املعرفة وتر�سيخ ثقافة ال �ق��راءة واالط�ل�اع ب�ين �أف ��راد املجتمع
الإم��ارات��ي� ،أعلنت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم عن ان�ضمام حكومة دبي
الذكية ملبادرة "عائلتي تقر�أ" ،والهادفة �إىل رفع امل�ستوى املعريف لدى الأ�سرة ون�شر
الوعي الفكري والأدبي .ويف هذا الإطار قامت امل�ؤ�س�سة بت�سليم جمموعة من احلزم
املعرفية �إىل حكومة دبي الذكية ليتم توزيعها على كافة املوظفني لتعميم الفائدة
الفكرية على كافة �أفراد �أ�سرهم.

محتويات الحزمة المعرفية

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ببناء جمتمع يقوم على املعرفة ،واالهتمام باللغة
العربية".
و�أ�شار بن حميدان �إىل �أن تطبيق مبادرات جمتمعية كهذه جتد لها ح ّيز ًا كبري ًا
�ضمن م�س�ؤوليات حكومة دبي الذكية؛ باعتبارها تُعزز التبادل املعريف بني امل�ؤ�س�سات
واجلهات احلكومية وبني موظفيها و�أ�سرهم لتعزيز م�ستواهم املعريف ،قائ ًال" :نحن
على ثقة من �أن توزيع هذه الباقة املختارة بعناية من بني كتب �شهرية على امل�ستوى
العاملي ،ومتنوعة يف م�ضامينها؛ على �صعيد الإدارة والقيادة ،والتميز ،وتطوير
الأداء ب�شكل عام ..وغريها من املو�ضوعات املهمة ،وتقدميها باللغة العربية ملوظفينا
و�أ�سرهم ت ّي�سر ّ
اطالعهم على الفكر العاملي ،وت�شكل دافع ًا قوي ًا لهم نحو مزيد من
الإبداع يف العمل وتطوير قدراتهم واالرتقاء بخرباتهم العملية ومعارفهم يف خمتلف
مناحي احلياة".

ومت ت�سليم  120حزمة معرفية من قبل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد حلكومة دبي
الذكية ،و�ضمت احل��زم املعرفية جمموعة منتقاة من الكتب املتنوعة التي تناولت
موا�ضي َع خمتلفة يف جماالت الإدارة ومهارات التعامل مع الأمور احلياتية ،و�أخرى يف
جمال الأ�سرة والطرق املثلى للحفاظ عليها ك�أ�سا�س لنجاح وتقدم املجتمعات ،بالإ�ضافة
ملجموعة كتب تناولت التاريخ والرتاث العاملي مبا يحمله من جتارب وق�ص�ص جناح
للأفراد وال�شعوب .وقد �ضمت احلزمة �أي�ض ًا �سل�سلة تاريخ العظماء من �إنتاج نا�شيونال
جيوغرافيك بالتعاون مع بوك هاو�س ،وهي موجهة لفئة الفتيان وت�ضم �سري عظماء
التاريخ والعباقرة العلماء مثل غاليليو وم��وزارت والإ�سكندر وغريهم .فيما تتوجه
احلزمة املعرفية للأطفال دون �سن ال�سابعة عرب �سل�سلة املواد بالتعاون مع دار روائع
جمدالوي ،وهي جمموعة تعليمية م�سلية حول املواد وا�ستخداماتها كاملطاط والزجاج
واخل�شب وغريها.
وي�أتي هذا التعاون احلكومي امل�ؤ�س�سي يف �إط��ار تفعيل التعاون وال�شراكة بني
اجلهات احلكومية املختلفة ما ُي�سهم يف حتقيق غايات التميز احلكومي وتدعيم
توجهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي -رعاه اهلل -بتعزيز م�ستويات التميز واجل��ودة يف العمل
احلكومي واخلدمي يف �إمارة دبي.
نحو بناء مجتمع المعرفة
م�ب��ادرة "عائلتي تقر�أ" مت �إطالقها يف دي�سمرب املا�ضي بناء على توجيهات
�سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ويف �إط ��ار حر�ص �سموه على
دعم اللغة العربية
تنفيذ ر�ؤي��ة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ً
مبني
من جهته قال �أحمد بن حميدان ،مدير عام حكومة دبي الذكية ،تعليقا على ذلك :ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،بخلق جمتمع متقدم ٍ
"ي�سرنا االن�ضمام �إىل مبادرة (عائلتي تقر�أ)؛ الهادفة لن�شر املعرفة وت�شجيع القراءة على املعرفة ،من خالل متكني �أبناء وبنات الإم��ارات من االطالع واال�ستحواذ على
يف املجتمع الإماراتي التي �أطلقتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم يف �إطار حر�صها خمتلف الآداب والعلوم الدولية بهدف �إنتاج عقول وطنية مبدعة قادرة على قيادة
على تنفيذ ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة امل�ستقبل.

•
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الشبكاتالخدمات
مرشد
االجتماعية

تغريدات القائد تجعل دبي مدينة سعيدة

تغريدات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على موقع تويرت ،والذي و�صل عدد متابعيه �إىل نحو  2.84مليون متابع،
تو�ضح كيف تروج تلك التغريدات ملفهوم املدينة ال�سعيدة ومنط احلياة اجلديد الذي تتجه �إليه دبي.

� 26إبريل � 8:11 -صباحاً
اخ�ت�ت�م�ن��ا ب�ح�م��د اهلل ج��ول��ة لأرب� ��ع دول
يف �أم��ري�ك��ا الالتينية ..ال��زي��ارة حققت
�أهدافها  ،و�شملت �إجراء مباحثات وتوقيع
اتفاقيات

 5مايو � 10:23 -صباحاً
التقيت اليوم بان كي مون الأمني العام
للأمم املتحدة ..ناق�شنا �أهمية ا�ستدامة
التنمية عرب تنمية الطاقة املتجددة

 14مايو � 4:05 -صباحاً
��س�ع��دت ب�ت�ك��رمي ال� � ��وزارات وامل�ؤ�س�سات
وامل ��وظ� �ف�ي�ن امل �ت �م �ي��زي��ن يف احل �ك��وم��ة
االحتادية..جوائز التميز هذا العام متيزت
بقوة املناف�سة

 12مايو � 2:57 -صباحاً
م ��ع �إخ� � ��واين ال �� �ش �ي��خ حم �م��د و�سيف
ومن�صور وع�ب��داهلل ب��ن زاي��د و�أع�ضاء
جمل�س ال��وزراء احتفا ًال بفوز مان�ش�سرت
�سيتي بالدوري الإجنليزي

 5مايو � 11:09 -صباحاً
�أط�ل�ق�ن��ا ال �ي��وم ع�لام��ة دب��ي التجارية
اجلديدة ..و�ستكون عالمة الرتويج لدبي
�إقليمي ًا وعاملي ًا

 7مايو � 12:23 -صباحاً
�أطلقنا بحمد اهلل اليوم جائزة عاملية
للغة العربية  ..هدفنا خدمة لغة القر�آن
والتمكني لها ون���ش��ره��ا ..ون���س��أل اهلل
العون

لقطات من سيرة دبي الذاتية على شبكة إنستغرام

�أطلقها �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم من فوق برج خليفة ،لتكون
�أول �سرية ذاتية ملدينة على �شبكة الإنرتنت بعيون �سكان املدينة

#MyDubai
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مرشد التطبيقات

تطبيق «آي دبي»..
من بلدية دبي
يمكن الحصول على التطبيق من متاجر
التطبيقات لشركة أبل ومن غوغل.

2

1
يف ال �� �ش��ا� �ش��ة ال��رئ �ي �� �س��ة للتطبيق
تظهر اخل��دم��ات الأ��س��ا��س�ي��ة والتي
ت���ض��م :التنبيه ،اخل��دم��ات العامة،
اال�ست�شاريون ،حمدد الأرا�ضي ،دليل
اخلدمات وحالة املعاملة

يف حال اختيار خدمة التنبيه
تظهر �شا�شة م�ستقلة ت�ضم
ك��اف��ة ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل الداخلية
للخدمة ،وميكن الرجوع يف �أي
وقت للقائمة الرئي�سة

3
يوفر التطبيق �إ�ضافة للخدمات
الإلكرتونية معر�ض ًا لل�صور لأهم
املعامل ال�سياحية واملعمارية يف
الإم��ارة ،ويقدم معر�ض ال�صور
جولة افرتا�ضية متكاملة لإمارة
دبي ومعاملها اخلالبة

4
عند اختيار �أي معلم من املعامل
امل���ص��ورة يف معر�ض ال�صور؛
تظهر بطاقة تف�صيلية باملعلم
و�إن كان بالإمكان زيارته تظهر
مواعيد الدوام و�أرقام التوا�صل
مع امل�س�ؤولني عن املعلم� ،إ�ضافة
�إىل و�صف تف�صيلي للعنوان

لمزيد من المعلومات يمكن االتصال على الرقم:

800900
16

العدد  - 128يونيو 2014

