خالل لقاء الرئيس السيسى مع الرئيس ماكرون :

تناغم قوى فى الرؤى ومواقف الدولتني لتوطيد العالقات االقتصادية والتكنولوجية ومكافحة اإلرهاب
كتب  :وكاالت األنباء – فاتن اخلولي
التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس
الفرنسى إميانويل ماكرون ،وذلك بقصر اإلليزيه فى العاصمة
الفرنسية باريس.
وص��رح املتحدث الرسمى باسم رئ��اس��ة اجلمهورية بأن
الرئيس الفرنسى رحب بزيارة السيد الرئيس لباريس ،مثمنا ً
الروابط الوثيقة بني مصر وفرنسا ،والزخم غير املسبوق الذى
تشهده العالقات بني البلدين الصديقني بشكل ملحوظ مؤخراً،
السيما على صعيد العالقات االقتصادية والتجارية ،مؤكداً أن
مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق األوسط فى ظل ما

متثله من ركيزة أساسية لألستقرار واألمن باملنطقة.
أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي،
مشيداً سيادته بالطفرة النوعية التى تشهدها العالقات الثنائية
بني مصر وفرنسا فى كل املجاالت ،مؤكداً تطلع مصر لتعظيم
التعاون الثنائى خالل الفترة املقبلة وتعزيز التنسيق السياسى
وتبادل الرؤى بشأن مختلف امللفات ذات االهتمام املشترك.
كما أش��ار السيد الرئيس إل��ى التطلع ملزيد من انخراط
فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية املختلفة فى أولويات
خطط التنمية املصرية بختلف املجاالت ،فضالً عن العمل
على مضاعفة حجم االستثمارات الفرنسية فى مصر ودفع

عجلة التعاون االقتصادى بني اجلانبني ،خاصةً فى ضوء
اإلصالحات التى دشنتها احلكومة املصرية لتحسني البيئة
التشريعية املتعلقة بناخ االستثمار واألعمال فى مصر .
من جانبه؛ أكد الرئيس “ماكرون” حرص فرنسا على دعم
اإلج��راءات املتميزة بالطموح التى تقوم بها مصر فى املجال
االقتصادى والتنموي ،السيما من خالل زي��ادة االستثمارات
ونقل اخلبرات والتكنولوجيا وتوطني الصناعة الفرنسية ،أخذاً
فى االعتبار إشادة املؤسسات املالية الدولية بأداء االقتصاد
املصرى الذى حقق أعلى معدل منو فى منطقة الشرق األوسط
والقارة األفريقية لعام .٢٠٢٠

أضاف املتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر
التعاون الثنائية بني البلدين على مختلف األصعدة ،با فيها
جهود تعزيز التعاون العسكرى والتسليح والتدريب وتبادل
اخلبرات الفنية وإجراء املناورات املشتركة ،ذلك باإلضافة إلى
جذب السياحة الفرنسية إلى املقاصد املصرية ،إلى جانب
زيادة التبادل التجارى بني مصر وفرنسا ،فضالً عن تعظيم
التعاون املشترك مع اجلانب الفرنسى فى تطوير منظومة
التعليم الفنى واملهنى فى مصر ،وكذا نقل اخلبرات الفرنسية
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعى والتحول
الرقمى واألمن السيبراني.
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الثمن  5 :جنيهات

“الرقمنة”  ..رأس احلربة فى مكافحة الفساد اإلدارى وتعزيز ِقيم النزاهة والشفافية

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس
الوزراء إلى أن املُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد ملا
ُقوض جهود احلكومات الرامية إلى حتقيق
له من آثار ت ُ
التنمية والرخاء لشعوبها ،وتُهدد السالم االجتماعي،
ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معا ً للحد
من الفساد ،وتبلورت تلك اجلهود فى إتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد ع��ام  ، 2003موضحا أن
من أُولويات املحاور التى تضمنتها رؤية مصر “محور
ف
الشفافية وكفاءة املؤسسات احلكومية” ،والذى يستهد ُ
الوصول إل��ى جهاز إدارى ُك��فء وفعالُ ،يحسن إدارة
موارد الدولةَ ،و ُيقد ُم خدمات مميزة ،ويتس ُم بالشفافية
والنزاهة واملرونة ،ويخض ُع للمساءلة ،و ُيعلى من ِقيمة
رضاء املواطن ،ويتفاعلُ معهُ ،وصوالً للوقاية من الفساد
ومكافحته وبتر أطرافه.
جاء ذلك خالل مشاركته  ،مؤخرا  ،فى احتفالية هيئة
الرقابة اإلداري��ة باليوم العاملى ملكافحة الفساد ،حتت

رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية،
حيث كان فى استقباله الوزير حسن عبدالشافى رئيس
هيئة الرقابة اإلدارية وأوضح أن مِ صر تنطلق فى هذا
املنحى من إرادة سياسية داعمة ملُجابهة الفساد ،باعتباره

“ إيتيدا “  :احتضان شركات تكنولوجية ناشئة جديدة وسط
ازدهار بيئة االبتكار وريادة األعمال
كتب  :باسل خالد  -محمد شوقى
كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
“ إيتيدا “ عن قبول  7مشروعات تكنولوجية ناشئة
جديدة فى حاضنة أعمال مركز اإلب��داع التكنولوجى
وريادة األعمال التابع للهيئة وذلك بعد فوزهم بالنسخة
الثامنة والعشرين من مسابقة خطط األعمال “ستارت
أى تي” (.)Start IT
وتتضمن قائمة الشركات الناشئة الفائزة Analog
 ،)Designer’s Toolbox )ADTوالتى تقدم أداة
خصيصا للمهندسني
تشغيل إلكترونية ذاتية مصممة
ً
املبرمجني ،وتوفر ً
حلوال تعمل على تيسير مهمة مهندسى
تصميم الدوائر اإللكترونية املتكاملة (Analog IC
 )designوتساهم فى تطوير التدريب والتعلم فى هذا

املجال.
م��ن جهته أك��د املهندس عمرو محفوظ � الرئيس
التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات على
أن مناخ ريادة األعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة فى
كبيرا خالل األعوام القليلة املاضية،
مصر شهد
ً
ازدهارا ً
بفضل اجلهود التى تبذلها احلكومة املصرية والقطاع
اخلاص فى هذا الصدد.
أضاف منو ونضج منظومة ريادة األعمال واإلبداع
التكنولوجى فى مصر ساهم فى جعل الشركات الناشئة
وصمودا أمام التحديات الناجمة عن وباء
استعدادا
أكثر
ً
ً
فيروس كورونا والذى بدوره كان محف ًزا لتسريع عمليات
التحول الرقمى وتبنى جميع القطاعات الستراتيجيات
جديدة حتفز على استخدام احللول الرقمية.

باستثمارات  370مليون دوالر  34 :شركة تساهم
فى تنفيذ منظومة املخلفات الصلبة وحتويلها لطاقة

C
ى

كتب  :محمد شوقى  -وسيم إمام
أكدت الدكتورة ياسمني فؤاد � وزي��رة البيئة أنه مت منح وضع أفضلية
للشركات املصرية فى تنفيذ مشروعات حتويل املخلفات لطاقة ،لبناء
القدرات الوطنية فى هذا املجال ،حيث وصل عدد الشركات املؤهلة للعمل
فى مشروعات حتويل املخلفات البلدية الصلبة لطاقة الى  34شركة منها
 19شركة مصرية ،ومت اختيار  8شركات مصرية لتنفيذ املرحلة األولى من
تلك املشروعات وقد متت مراعاة عدد من االشتراطات فى اختيار الشركات
املؤهلة منها املالءة املالية للشركة ،ومعدالت النمو فى استثماراتها خالل
السنوات اخلمس املاضية ،والقدرات التمويلية والفنية املتاحة لديها ،وكفاءة
التقنيات املقدمة وااللتزام البيئى مقابل اإلنبعاثات.
أضافت الفوائد البيئية واالقتصادية من دخ��ول مصر ه��ذا املجال،
حيث تقدر التكلفة االستثمارية املتوقعة من  300إلى  370مليون دوالر
كاستثمار مباشر مع القطاع اخلاص ،باإلضافة إلى توفير  234مليون جنيه
سنويا بتجنب الدفن الصحى اآلمن لهذه الكميات من املخُلفات املحولة
إلى طاقة ،مع التقليل من حجم املرفوضات التى يتم دفنها مما يحقق
فائدة بيئية كبيرة .أكدت سيتم اتخاذ خطوات سريعة للتنفيذ الفعلى ومنها
إعالن نتيجة تقييم تأهل الشركات لكل شركاء التنمية لبدء التعاون بينها،
ودعوة الشركات املتأهلة فى حلقة نقاشية لتوضيح محفزات االستثمار من
قبل احلكومة وشرح لصياغات بعض اإللتزامات املطلوبة والتى سيتضمنها
التعاقد بني طرفى التعاقد لتحويل املخلفات إلى طاقة ،باإلضافة إلى
البدء فى إعداد مناذج العقود اخلاصة بتحويل املخلفات للطاقة ،والبدء
فى اخلطوات اإلجرائية لتخصيص األراضى املطلوبة مع املحافظات املزمع
إنشاء وحدات معاجلة لتحويل املخلفات لطاقة ،وهى  8محافظات (اجليزة،
اإلسكندرية ،الغربية  ،الفيوم  ،البحيرة ،دمياط ،املنوفية ،الشرقية).

الشريك املؤسس لـ “ %20 : ”Cubicمن
عائداتنا السنوية لالستثمار فى البحث والتطوير
كتب  :باسل خالد
أكد وليد سعيد �الشريك املؤسس ونائب رئيس شركة “ “ Cubic
االقليمية لقطاع التكنولوجيا  ،املتخصصة فى تقدمي حلول التحول الرقمى
 ،نؤمن بأهمية دور االبتكار فى تطوير حلول ذكية قادرة على تلبية متطلبات
عمالئنا لذلك نخصص سنويا  % 20فى املتوسط من إجمالى عائداتنا
لالستثمار فى مركز بحث وتطوير املوجود حاليا فى دبى ونتطلع إلى التوسع
فى أعمال البحث والتطوير فى السنوات الثالثة القادمة من خالل زيادة
حجم أعمال الشركة وتوسعها إقليميا وعامليا.
أضاف حتى االن ما زالت الشركة تعتمد على موارد املالية الذاتية  ،من
خالل مساهمني املستثمرين املؤسسني لها  ،ولم نفكر حتى اآلن فى طرحها
كشركة مساهمة فى بورصة األوراق املالية فى مصر أو دبي.
أوضح فى عام  2019حتديدا وبعد دراسة شاملة ووافية للسوق املصرية
قررنا تأسيس شركة فى مصر وفتح مكتب لنا  ،يضم حاليا نحو 15
مهندس مصريا  ،السيما فى ظل الدعم الكبير الذى تشهدها عملية التحول
الرقمى من جانب القيادة السياسية  ،برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى
بنفسه  ،وكذلك الدولة املصرية فى كل املجاالت سواء احلكومى وتعزيز
الشمول املالى كأحد أهم متطلبات عملية التنمية االقتصدية املستدامة.
أشار املكتب فى مصر هو نواة أساسية لتطوير احللول التكنولوجية التى
يتطلبها عمالء الشركة فى كل دول العالم با فى ذلك السوق املصرية
ومنطقة الشرق األوسط وكذلك هو البوابة االستراتيجية لتعزيز تواجد
الشركة فى أسواق دول القارة السمراء وتلبية احتياجات مؤسسات األعمال
بها خاصة فى ظل تبنى الكثير من احلكومات األفريقية ملفهوم الرقمنة
فهدفنا أن نكون من أوائل شركات التكنولوجيا “ املستعدة واجلاهزة “لتقدمي
احللول املتكاملة للمؤسسات احلكومية واخلاصة بالقارة السمراء .

ؤثر فى حتقيق العدالة والتنمية وأه��داف
نصر امل ُ َ
ال ُع َ
التنمية املستدامة  2030لدعم حقوق اإلنسان ،والتى
تسي ُر مصر على ُخطَى َحتقيقها بِ عزْم ويقني ،مشيراً فى
هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،
رئيس اجلمهورية ،بالتحول نحو دولة مدنية دميقراطية
حديثة ،واألخ��ذ بزمام املُ��ب��ادرة فى مواجهة الفساد،
بنْظومة تشريعية ومؤسسية تتف ُق مع املعايير الدولية .
َِ
شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بني
اللواء حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة اإلدارية،
ومحمد فايق � رئيس املجلس القومى حلقوق اإلنسان
ويأتى هذا اإلتفاق فى إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم
حماية حقوق اإلنسان ،وقيم النزاهة والشفافية ،ومنع
ومكافحة الفساد ،وحتقيق أهداف التنمية املستدامة،
وذلك عبر تبادل اخلبرات ذات االهتمام املشترك فى
مجاالت حقوق االنسان ،ومنع ومكافحة الفساد ،من
خالل ُمتابعة تنفيذ اإلستراتيجيات الوطنية وخطط
تنفيذها  ،باإلضافة إل��ى ت��ب��ادل االنشطة التدريبية

والتوعية ونشر الثقافة واملساهمة فى تنفيذ مصر
اللتزاماتها الدولية الناشئة ع��ن اح��ك��ام االتفاقيات
الدولية ذات الصلة.
وأكد رئيس ال��وزراء أن املنظومة الرقابية فى مصر
تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد
ومكافحته ،وال��ت��ى يرأسها ،وتضم ف��ى عضويتها كل
الوزارات ذات الصلة ،وجهات إنفاذ القانون ،واجلهات
ال��رق��اب��ي��ة ،ب��ه��دف وض��ع س��ي��اس��ات استراتيجية ملنع
ص َر باملحافل
ومكافحة الفساد ،ووضع رؤية ُموحدة ِمل ْ
الدولية فى هذا املجال.
أضاف مصر قامت بإنشاء ُمؤش ٍر َمحلى ملنع ومكافحة
الفساد اإلدارى فى مصر ،من خالل مركز املعلومات
ودع��م اتخاذ ال��ق��رار بجلس ال���وزراء ،لقياس إدراك
الفساد اإلدارى وجهود منعه ومكافحته ،كما حققنا
جناحات فى برامج تطوير اخلدمات احلكومية لتحسني
األداء احلكومي ،وتوفير مزيد من الشفافية وحتجيم
الفساد.

قطار مبادرة “ اإلبداع  ..طريقك للنجاح “ يصل إلى جامعة كفر الشيخ
كتب  :أحمد سليمان  -باسل خالد
أكدت الكاتبة الصحفية فاتن اخلولى مدير حترير
جريدة “ عالم رقمى “ انطالق املحطة الثانية للدورة
الرابعة عشرة مل��ب��ادرة “ االب��داع ..طريقك للنجاح
“ بكلية احلاسبات واملعلومات بجامعة كفر الشيخ
والتى تنظمها جريدة عالم رقمى بالتعاون مع عدد
من شركائها املعنيني بنشر ثقافة اإلبداع التكنولوجى
وريادة االعمال وتشجيع السباب وطالب اجلامعات
على االستفادة من مهفوم العمل احلر وكذلك الدورات
التدريبية التى تتيحها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات “ ايتيدا “ وم��رك��ز اإلب���داع التكنولوجى
وري���ادة األع��م��ال “ تيك “ .اض��اف��ت تقدم امل��ب��ادرة
غدا � االثنني � برعاية الدكتور عبد ال��رازق يوسف
الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور رضا
صالح � نائب رئيس اجلامعة خلدمة املجتمع وشئون
البيئة والدكتور أسامة محمد أبو سعدة � عميد كلية

احلاسبات واملعلومات حيث تركز املبادرة على كيفية
ميكن تأهيل الطالب اثناء فترة الدراسة اجلامعية
وبدء حياتهم العملية وهم فى سن مبكر جدا ،منذ
حلظة االلتحاق بالكلية إذ إن كل حلم يولد معه للطاقة
الالزمة لتحقيقه ولذا من املهم أن يكون لدى كل طلب
حلمه اخلاص به خاصة ونحن نتحدث مع طالب كلية
احلاسبات واملعلومات والهندسة والعلوم والتى تعد
أحد معامل تفريغ العقول البشرية التى تقود العالم
حاليا من خالل تقدمي أفكار ابتكارية متنوعة تؤدى
إلى تطوير وحتسني منط معيشة ماليني البشر حول
العالم .أضافت البيئة الداعمة لريادة األعمال هى
االجت��اه مباشرة للعمل اخلاص بدال من البحث عن
الوظيفة إال أنه البد أن متتلك مجموعة من القدرات
وم��ه��ارات تساعد ف��ى اإلدارة والتشغيل واكتساب
اخلبرات من خالل التعلم من االخرين وجتنب تكرار
األخطاء وحتويل أفكارهم التكنولوجية إلى مشروعات
جتارية تدر عائدات مالية.

عبد الغفار  :مصر تشارك مببادرة”اليونسكو” للجوانب األخالقية للذكاء االصطناعى والعلم املفتوح
كتب  :نهلة مقلد – أحمد سليمان
أكد الدكتور خالد عبدالغفار � وزير التعليم العالى والبحث العلمى
رئيس اللجنة الوطنية املصرية للتربية والعلوم والثقافة على مشاركة مصر
بفعالية فى صياغة عدد من املبادرات الدولية التى أطلقتها املنظمة خالل
الفترة املاضية ،وأهمها التوصيتان اخلاصتان باجلوانب األخالقية للذكاء
االصطناعى والعلم املفتوح ،الف ًتا إلى استضافة مصر مؤخراً املشاورات
مشيرا إلى دعم
اإلقليمية فى املنطقة العربية اخلاصة بهاتني التوصيتني،
ً
مصر ملبادرة مستقبل التربية والتعليم .جاء ذلك خالل  ،كلمة مصر فى
ال��دورة ( )210للمجلس التنفيذى ملنظمة اليونسكو بشاركة السيدة

أوروبا  :تعزيز التعاون مبجاالت العالم الرقمى
والبيانات الضخمة واالبتكار ملكافحة اإلرهاب
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
كشف االحت��اد األوروب���ى عن خطة جديدة ملكافحة
التطرف تتضمن مراقبة اإلع���الم الرقمى للحد من
خطاب الكراهية وأعلنت املفوضة األوروب��ي��ة للشئون
الداخلية ،إيلفا يوهانسون ،عن حتديد  5مجاالت للتعاون
فيها ملكافحة اإلره��اب .أضافت دورن��ا هو دعم رجال
الشرطة وبالتالى حددنا  5مجاالت مهمة ذات قيمة
مضافة حقيقية لتعزيز التعاون فى االحت��اد األوروب��ى
أولها “ العالم الرقمى “ ألنه عبار للحدود ثانيا مجال
“ حتليل البيانات الضخمة “ إذ لن تتمكن دولة واحدة
من التعامل مع هذا الكم الكبير من البيانات وثالثا “
الوصول السريع للمعلومات” حيث نحتاج لبناء أسس
قانونية ملشاركتها واألدوات التقنية لفعل ذلك.

أودرى أزوالى املدير العام لليونسكو ،السفير أجابيتو مباموكى رئيس
املجلس التنفيذى لليونسكو ،مؤكدا ترحيب مصر ب��اإلج��راءات املقرر
إتباعها الختيار مرشح ملنصب املدير العام للمنظمة ،با يضمن حتقيق
الشفافية املطلقة فى عملية االنتخاب ،واملفاضلة بني كل املرشحني
الختيار األصلح لتولى هذا املنصب الدولي .وذكر الدكتور خالد عبدالغفار
أن مصر وجهت دعوة ملواصلة املجلس املناقشات الفنية اخلاصة بستقبل
مكتب التربية الدولى فى إطار يشمل التوافق واالنفتاح ،بعيداً عن املواقف
السياسية املتشددة ،مع أهمية أن وضع هدف واحد وهو تعزيز دور املكتب
فى املستقبل.،

املالية تتعاقد مع “  “ e-financeلتنفيذ منظومة جلان الطعن الضريبي
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
وافق  ،مؤخرا  ،مجلس الوزراء على قيام وزارة املالية بالتعاقد مع شركة اى – فاينانس “ e-
 “ financeاملتخصصة فى تقدمي تكنولوجيا احللول املالية  ،وذلك لتنفيذ منظومة جلان الطعن
الضريبي ،وذلك فى إطار اجلهود املبذولة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا املعلومات التى تتبناها
الوزارة والتى تهدف إلى ميكنة جميع أنظمة الوزارة ،ومنها جلان الطعن الضريبى بهدف ميكنة
وتطوير دورات عمل جلان الطعن الضريبي ،من خالل إنشاء منظومة إلكترونية مليكنة إدخال ملفات
الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى جلان الطعن الضريبي ،وكذلك إدخال امللفات
القدمية ضمن تلك املنظومة ،وبذلك يتم تطوير نظم دورات وإجراءات عمل الطعون الضريبية ،با
يؤدى إلى انسياب العمل بها بالسرعة والدقة والكفاءة الالزمة ،ولتيسير عمليات متابعة ومراجعة
احلاالت املختلفة للطعن من حلظة وصول الطعن إلى إدارة ال��وارد ،م��روراً بلجان الطعن وحتى
صدور القرار النهائى فيه .واعتمد مجلس ال��وزراء محضر االجتماع رقم ( )43املنعقد بتاريخ
 25/11/2020للجنة العليا للتعويضات ،واملتضمن بيانا ً مجمعا ً بإجمالى قيم نسب التعويضات
املستحقة للمتعاقدين ،والتى قامت بحسابها كل جهة من اجلهات اخلاضعة ألحكام قانون تعويضات
عقود املقاوالت والتوريدات واخلدمات العامة الصادر بالقانون رقم  84لسنة .،2017

جتاوز  6.5مليون وحدة  % 24 :منو سوق احلوسبة الشخصية بالشرق األوسط وأفريقيا
كتب  :باسل خالد
شهد سوق أجهزة احلوسبة الشخصية فى الشرق األوسط وأفريقيا
( ، )MEAوالذى يتكون من أجهزة الكمبيوتر املكتبية  ،وأجهزة الكمبيوتر
املحمولة  ،ومحطات العمل  ،واألجهزة اللوحية  ،زيادة هائلة فى الشحنات
بنسبة  23.5٪على أساس سنوى خالل الربع الثالث من عام  2020وف ًقا
لتحليل الصناعة الذى أجرته مؤسسة البيانات الدولية ( )IDCحيث مت
شحن ما مجموعه  6.5مليون وحدة عبر منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
فى الربع الثالث من عام  ، 2020وهو ما ميثل أعلى حجم ربع سنوى منذ
الربع الرابع من عام .2016

من جهته قال فؤاد شاركله � مدير األبحاث األول فى  IDCألجهزة
العمالء فى الشرق األوسط  ،تركيا“ :استمرت آثار جائحة COVID-19
فى زيادة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى جميع أنحاء املنطقة
 ،وذلك بفضل استمرار التعلم املنزلى على نطاق واسع وممارسات العمل
عن بعد” ، .وأفريقيا“ .لوحظ أكبر منو فى مصر  ،حيث أدى التسليم
الضخم لألجهزة اللوحية إلى قطاع التعليم فى البالد إلى زيادة الشحنات
إلى البالد عدة مرات وفى قطاع الكمبيوتر الشخصى  ،حافظت الشركات
الثالثة األولى على ترتيبها فى الربع الثالث من عام  ، 2020مع احتفاظ
 HPبالصدارة  ،واحتلت  Lenovoاملرتبة الثانية.

عبد الوهاب  :حتول هيئة االستثمار للنظم اإللكترونية فى أداء اخلدمات املقدمة للمستثمرين،
كتب  :أحمد سليمان  -نهلة مقلد
أك��د املستشار محمد عبد ال��وه��اب � الرئيس التنفيذى للهيئة العامة
لالستثمار واملناطق احل��رة ،التعاون مع وكالة االستثمار اإلقليمية التابعة
للكوميسا يأتى انطالقا ً من حرص هيئة االستثمار على تنسيق التعاون مع
كل هيئات االستثمار بالدول األفريقية خاصة دول الكوميسا لتبادل أفضل
املمارسات املتعلقة بجذب االستثمارات والتحول إلى النظم اإللكترونية
فى أداء اخلدمات املقدمة للمستثمرين ،با يسهم فى زيادة حصة الدول
األفريقية من التدفقات االستثمارية العاملية ،مؤكداً فى هذا السياق أنه مت
تشكيل مجموعة عمل دائمة بني الهيئة والوكالة هدفها الرئيسى وضع وتنفيذ

خطة عمل متوسطة األجل لتنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل
للترويج ملنطقة الكوميسا والدول األعضاء فيها كوجهة جاذبة لالستثمار .
جاء ذلك خالل لقائه مع هبة سالمة � الرئيس التنفيذى لوكالة االستثمار
اإلقليمية للكوميسا ،لبحث مستقبل التعاون املشترك بني اجلانبني ،ودعم
قدرات هيئات االستثمار األفريقية على الترويج لالستثمار وتبادل اخلبرات
الفنية بينها ،وذلك فى إطار العمل على زيادة التكامل االقتصادى بني تلك
الهيئات ،وتعزيز معدالت االستثمار داخل دول القارة األفريقية .موضحا
أن كل اجلهود التى تبذلها الهيئة تتكامل لتحسني بيئة ممارسة األعمال فى
مصر وتبسيط وتيسير كل اإلجراءات.

وزيرا اإلسكان واالتصاالت  :بروتوكول لتطوير خدمات امليكنة
والتحول الرقمى بصندوق اإلسكان االجتماعي
كتب  :باسل خالد
مت توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
وصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقاري ،بشأن أعمال تطوير
خدمات امليكنة والتحول الرقمى بالصندوق ،وقام بالتوقيع كل من :املهندسة
غ��ادة لبيب � نائب
وزي����ر االت���ص���االت
ل��ش��ئ��ون ال��ت��ط��وي��ر
امل���ؤس���س���ي ،وم���ى
ع���ب���د احل���م���ي���د �
الرئيس التنفيذى
لصندوق اإلسكان
االجتماعى ودع��م
التمويل العقارى .
م���ن ج��ه��ت��ه أك��د
ال���دك���ت���ور ع��اص��م
اجل���������������زار ب�����أن
البروتوكول يتضمن تنفيذ ع��دد من املشروعات ،وتشمل تصميم وتطوير
املنظومة التكنولوجية لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقاري،
طبقا حلاجة العمل ومؤشرات األداء ،لتحقيق أهداف التحول الرقمى وامليكنة
عن طريق حتديث التكنولوجيا املستخدمة إلى تكنولوجيا microservices
 ،وزيادة تأمني البيئة املستضيفة ملنظومة صندوق التمويل العقارى ،باإلضافة
إلى توفير البنية األساسية الالزمة لتطوير املنظومة من أجهزة ومعدات
وخطوط ربط وغيرها .ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول
يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمى بصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم
التمويل العقارى وتطوير بنيته التكنولوجية واملؤسسية من أجل رفع كفاءة
وتطوير اخلدمات التى يقدمها الصندوق للمواطنني،
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رؤيتنا

«عالم رقمى» لم يعد تعبير ًا
غامض ًا يحتاج إل��ى تفسير
ف��ى ض��وء م��ا نشاهده اآلن،
وما ي��دور حولنا من تغيرات
متسارعة تدفعنا بقوة إلى
عصر عوملة املعرفة  ،والعلم ،
وثورة املعلومات ،واالتصاالت
التى اقتحمت كل تفاصيل
حياتنا ،وإن لم نلحق بها نظل
مكاننا بل سيتجاوزنا الزمن
مبراحل.
«ع��ال��م رق��م��ى» جريدتكم
تسعى لكم ومعكم إلى دخول
عالم تكنولوجيا املعلومات
واالت��ص��االت عبر املشاركة
فى إعداد جيل جديد قادر
على التعامل مع هذا املجال
بقوة ،واالنتقال من مرحلة
املستخدم إلى اإلنتاج وإيجاد
مجتمع املعلومات.
«عالم رقمى» تسعى حثيث ًا
إلى املشاركة فى إيجاد ذلك
املجتمع من خ��ال التوعية
وال��ت��س��وي��ق ب��ك��ل م��ف��ردات
مجتمع امل��ع��ل��وم��ات وس��وق
التكنولوجيا واالت��ص��االت
م��ح��ل��ي � ًا وع��امل��ي�� ًا م���ن ج��ه��از
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال��ت��ل��ي��ف��ون
امل���ح���م���ول م�������رور ًا بشبكة
ً
وصوال إلى خدمات
اإلنترنت
املحتوى اإللكترونى.
«عالم رقمى» تهدف إلى فتح
قنوات االتصال والتفاعل بني
كل أطراف مجتمع املعلومات
ب��داي��ة منك إل��ى الشركات
ومؤسسات األعمال واألجهزة
احل���ك���وم���ي���ة واجل��م��ع��ي��ات
األه��ل��ي��ة دون م��ب��ال��غ��ة أو
تهميش طرف لصالح آخر.

أول جريدة اسبوعية متخصصة
فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تصدر عن شركة عالم رقمى للصحافة
و النشر والتوزيع
بترخيص من املجلس االعلى للصحافة
االصدار الثانى
التصميمات الفنية بجريدة «عالم رقمى»

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
قسم التحقيق����ات  :أحمد سليمان
قسم اآلخب�����������ار  :وسيم أمام
قسم اخلارج���������ى  :بيتر نبيل
املدي����ر امل�����الى  :إي ـهــاب حسن
مديراملحتوىاإللكترونى:شيماءحسن
لاشتراكات واإلعانات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
فاكس24544900 :
www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com
صندوق بريد11341 :
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متابعات

وزيرا اإلسكان واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يشهدان توقيع بروتوكول
تعاون لتطوير خدمات امليكنة والتحول الرقمى بصندوق اإلسكان االجتماعي

ولنا رأى
بقلم:

حسامالرفاعى
صدق القرآن الكرمي

كتب  :باسل خالد  -عادل فريج
شهد الدكتور عاصم اجل���زار ،وزي��ر اإلس��ك��ان واملرافق
واملجتمعات ال��ع��م��ران��ي��ة ،وال��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت ،وزي��ر
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات ،مبقر وزارة اإلسكان،
توقيع بروتوكول تعاون بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات وص��ن��دوق اإلس��ك��ان االجتماعى ودع��م التمويل
العقارى ،بشأن أعمال تطوير خدمات امليكنة والتحول
الرقمى بالصندوق ،وقام بالتوقيع كل من :املهندسة غادة
لبيب نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لشئون
التطوير املؤسسى ،وم��ى عبداحلميد الرئيس التنفيذى
لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وصرح الدكتور عاصم اجل��زار بأن البروتوكول يتضمن
تنفيذ ع���دد م��ن امل��ش��روع��ات ،وت��ش��م��ل تصميم وتطوير
املنظومة التكنولوجية لصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم
التمويل العقارى ،طبقا حلاجة العمل وم��ؤش��رات األداء،
لتحقيق أهداف التحول الرقمى وامليكنة عن طريق حتديث

التكنولوجيا املستخدمة إلى تكنولوجيا ،microservices
وزي��ادة تأمني البيئة املستضيفة ملنظومة صندوق التمويل
العقارى ،باإلضافة إل��ى توفير البنية األساسية الالزمة
لتطوير املنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.
وأك���د ال��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت ،أن ال��ب��روت��وك��ول يهدف
إل��ى تفعيل منظومة التحول الرقمى بصندوق اإلسكان
االجتماعى ودعم التمويل العقارى وتطوير بنيته التكنولوجية
واملؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير اخلدمات التى يقدمها
الصندوق للمواطنني ،وذلك فى إطار تعاون وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات مع جميع قطاعات الدولة ،بهدف
تطويع تكنولوجيا املعلومات لتحسني أداء اخلدمات مبختلف
مؤسسات ال��دول��ة ،تنفيذاً الستراتيجية مصر الرقمية،
مشيراً إلى أنه مبوجب البروتوكول ستعمل وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات على توفير الدعم الفني ،باإلضافة
الى توفير التدريب املتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية
للعاملني والقيادات.
وأع���رب وزي���ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات عن

االعتزاز بالتعاون مع وزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات
العمرانية فى تفعيل منظومة التحول الرقمي ،مؤكداً أن
هناك أوجه تعاون متميزة بني الوزارتني ،ونعمل على تطوير
منظومة العمل بصندوق اإلسكان االجتماعى ودعم التمويل
العقاري ،وحتويلها بشكل كامل للتكنولوجيا الرقمية.
وأضافت مى عبد احلميد ،أن البروتوكول يشمل تقدمي
االستشارات الفنية ألعمال إدارة املشروعات ،واالستشارات
الفنية الالزمة للمشروع ولبيئة التشغيل ،لضمان استمرارية
املنظومة ،وتوفير التدريبات التقنية املتخصصة طبقا
للمشروعات بنطاق اعمال البروتوكول.
وأكدت املهندسة غادة لبيب أن البروتوكول يأتى فى إطار
التعاون املستمر بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ومختلف مؤسسات الدولة املصرية لتفعيل منظومة التحول
الرقمي ،واستكمال جهود التطوير املؤسسي ،واستمراراً
خلطة ال��وزارة فى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملني
والقيادات مبا يساهم فى خلق منوذج عمل جديد ،وحتسني
جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني.

ايتيدا :احتضان شركات تكنولوجية ناشئة جديدة وسط ازدهار بيئة
االبتكار وريادة األعمال فى مصر
كتب  :باسل خالد  -عادل فريج
أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (ايتيدا)
ع��ن قبول  7م��ش��روع��ات تكنولوجية ناشئة ج��دي��دة فى
حاضنة أعمال مركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال
التابع للهيئة وذلك بعد فوزهم بالنسخة الثامنة والعشرين
من مسابقة خطط األعمال “ستارت أى تي” (.)Start IT
وتتضمن قائمة الشركات الناشئة الفائزة Analog
 ،)Designer’s Toolbox )ADTوالتى تقدم أداة
خصيصا للمهندسني
تشغيل إلكترونية ذاتية مصممة
ً
املبرمجني ،وتوفر ً
حلوال تعمل على تيسير مهمة مهندسى
تصميم ال��دوائ��ر اإللكترونية املتكاملة (Analog IC
 )designوتساهم فى تطوير التدريب والتعلم فى هذا
املجال.
 :DomDomوهى أول منصة رقمية لتصميم اجلرافيك
فى الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتقدم املنصة الرقيمة
ً
حلوال ذكية وسهلة االستخدام فى مجال تصميم اجلرافيك،
وتوفر مجموعة كبيرة من التصميمات والصور للشركات
واملحترفني متكنهم من تصميم منشورات وسائل التواصل
االجتماعي ،واملطبوعات وتصميمات الهوية البصرية ،بكل
سهولة وفى وقت وجيز.
 :Vibesوه��و تطبيق على الهاتف املحمول يستهدف
حتسني جتربة السائحني األجانب ،حيث ُميكن السائح من
تصوير أو اختيار املعالم السياحية أو األماكن التاريخية
واألثرية التى يزورها ثم االستماع إلى سرد قصصى عن
املكان أو املعلم السياحى بأى لغة يختارونها
 :Hafs Quranموقع إلكترونى لتعليم تالوة القرآن
الكرمي واللغة العربية ،ويعتبر مبثابة مدرسة على اإلنترنت
تستهدف الطالب فى ً
كال من أوروبا وأمريكا.
 :A-eye Techوه��و ع��ب��ارة ع��ن منصة تقدم حلول
الرؤية احلاسوبية لألفراد والبنوك الستخراج حتليالت من
كاميرات املراقبة وفهم محتوى الصور عن طريق استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعى والرؤية احلاسوبية.
 :Avocatoتطبيق يقدم خدمات قانونية متخصصة
ويساعد املواطنني على الوصول إلى املحامني فى مختلف
التخصصات ويوفر معلومات حول القوانني واإلج��راءات
القانونية.
 :Shoppy Appوهو تطبيق يساعد فى إنشاء وتصميم

بقلم:

د .هشام الشيشيني
خبير تكنولوجيا االتصاالت املعلومات
()helshishiny134@gmail.com

تطبيقات املوبايل فى مجال التجارة اإللكترونية فى وقت
وجيز وبدون احلاجة إلى إجادة مهارات البرمجة.
وفى هذا السياق ،أكد املهندس عمرو محفوظ ،الرئيس
التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات على
أن مناخ ريادة األعمال وبيئة أعمال الشركات الناشئة فى
كبيرا خالل األعوام القليلة املاضية،
�ارا
مصر شهد ازده� ً
ً
بفضل اجلهود التى تبذلها احلكومة املصرية والقطاع
اخلاص فى هذا الصدد.
وأش���ار محفوظ إل��ى أن من��و ون��ض��ج منظومة ري��ادة
األعمال واإلب��داع التكنولوجى فى مصر ساهم فى جعل
وصمودا أمام التحديات
استعدادا
الشركات الناشئة أكثر
ً
ً
الناجمة عن وباء فيروس كورونا والذى بدوره كان محف ًزا
لتسريع عمليات التحول الرقمى وتبنى جميع القطاعات
الستراتيجيات ج��دي��دة حتفز على اس��ت��خ��دام احللول
الرقمية.
و ُيعد برنامج  Start ITأحد البرامج التى تعمل على
تعزيز قطاع الشركات الناشئة فى مجاالت التكنولوجيا من
خالل مساعدة رواد األعمال على جتاوز التحديات وخاصة
التى تواجهم فى املراحل األول��ى إلنشاء الشركات .ويتم
تنظيم املسابقة كل ثالثة أشهر ،حيث يتم استقبال خطط
أعمال رواد األعمال وأصحاب النماذج األولية واملفاهيم
املثبتة فى مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بهدف
مساعدتهم على حتويل أفكارهم املبتكرة إلى شركات ناشئة

ومشروعات جتارية ناجحة.
ويحظى الفائزون بخدمات متنوعة ممولة بالكامل من
قبل الهيئة حيث يتم احتضان مشروعاتهم فى حاضنات
املركز ملدة عام ،باإلضافة إلى احلصول على دعم مادى
وخ��دم��ات عينية ف��ى ص��ورة خ��دم��ات استشارية وبرامج
وأجهزة كمبيوتر وخدمات تسويقية ،باإلضافة إلى توفير
مكان عمل مزود بشبكة إنترنت فائق السرعة ،مع توفير
التوجيه الفنى واستشارات األعمال من قبل شبكة من
أفضل اخلبراء واملوجهني.
ووف ًقا للتقرير ال��ذى أعدته مؤسسة ماجنيت للنصف
األول من عام  ،2020حافظت مصر على الترتيب األول
فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد
الصفقات فى الشركات الناشئة ،وذلك بنسبة  25âمن
إجمالى الصفقات فى النصف األول من العام اجلاري.
وأش��ار التقرير إلى أن مصر والسعودية هما الدولتان
الوحيدتان فى املنطقة اللتان شهدتان زيادة فى حصتهما
ارتفاعا بنسبة
من إجمالى التمويالت ،حيث سجلت مصر
ً
 7âخالل النصف األول من .2020
=ويعكس أداء وازدهار الشركات الناشئة املصرية خالل
هذا الفترة قدرة مناخ ري��ادة األعمال على مواجهة كافة
التحديات ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى واعد
فى مجاالت اإلب��داع وري��ادة األعمال وحلول التكنولوجيا
املبتكرة.

البريد املصرى و شركة جوميا يوقعان بروتوكول تعاون فى مجال اخلدمات اللوجستية والتجارة االلكترونية
كتب  :باسل خالد  -عادل فريج
وقع البريد املصرى وشركة جوميا بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز حجم تدفقات التجارة
اإللكترونية وتعظيم حجم سوق التجارة اإللكترونية فى مصر.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد املصرى أن االتفاق يهدف إلى التغلب
على عوائق زيادةمعدالت سوق التجارة اإللكترونية فى مصر.
مشيراً إلى أن البروتوكول يحقق منفعة مشتركة ويتيح لشركة جوميا االستفادة من
اإلمكانيات الهائلة والثقة اجلماهيرية التى ميتلكها البريد املصرى وذلك عبر تقدمي عدد
من اخلدمات اللوجيستية عبر فروعه املنتشرة فى كافة أرجاء اجلمهورية  ،مما يقلل تكاليف
الشحن ويرفع و ُيحسن مستوى اخلدمة للحصول على ثقة العمالء وحصة عادلة من سوق
التجارة اإللكترونية .
وأض��اف الدكتور شريف ف��اروق أن البريد املصرى يشهد تطور غير مسبوق على كافة
األصعدة يشمل حتديث وتطوير اخلدمات اللوجستية  ،واسطول النقل ،وخدماتالتوزيع وذلك
باالعتماد على أحدث تقنيات املعاجلةواحللول الذكية لتقدمي خدمات لوجيستية متميزة
للعمالء وبأسعار تنافسية.
من جانبه قال هشام صفوت ،الرئيس التنفيذى لشركةجوميا مصر ،أن جوميا تسعى
من خالل هذا البروتوكوإللى تقريب التجارة اإللكترونية من املستهلكني وجعاللتسوق فى

متناول جميع املصريني عن طريق التعاومنع شبكة فروع البريد املصرى التى تغطى كافة
انحاءاجلمهورية .مشيراً إلى أن شركة جوميا متتلك خبرةواسعة فى مجال خدمات التجارة
االلكترونية مما يؤهلهالتقدمي جميع اخلدمات عبر البريد املصرى بكل سهولةفى كافة انحاء
اجلمهورية .

مجموعة سيتى املصرفية ت ُ ّعني إليسار فرح أنطونيوس كأول سيّدة تدير عملياتها فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا

كتب  :باسل خالد  -عادل فريج

اعلنت مجموعة سيتى املصرفية عن تعيني إليسار
فرح أنطونيوس مبنصب الرئيس التنفيذى ملنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا .من خالل
دورها هذا ،ستتولى إليسار مسؤولية
قيادة وحتفيز منو عمليات مجموعة
سيتى املصرفية فى منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.
وتعتبر شبكة مجموعة سيتى
امل��ص��رف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة أح����د أه��م
ال��س��م��ات الرئيسية ال��ت��ى تتميز
بها وال��ت��ى تتيح لعمالئها إمكانية
الوصول الفعال إلى األسواق الناشئة.
ففى العام السابق ،قامت مجموعة سيتى
املصرفية بتأسيس قطاع األس���واق الناشئة
ملنطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ،وذلك بهدف
دمج هذه األس��واق املتنامية والديناميكية حتت مظلة

أينشتاين :اإلرتفاع فى السماء يؤدى إلى إنعدام الهواء أكثر
فأكثر  ،حتى اإلختناق.
 القرآن قبل  1400سنة{ :يج َعل صدرَ ُه ض مّيقا ً حرجا ً مّكأمنا
السماء}.
يص َّع ُد فى مّ
إدوارد هابل  :الكون يت ِ
َّسع باستمرار وحجمه يزداد.
{والسماء بنين�اها بأ ْي ٍيد وإنمّا ملُوسِ عون}.
 القرآن :َ
د.كارولني فاولر  :السكون واحلركة أمور نسبية أل مّن العالم
كالس ُحب.
فى حركة مستمرة واجلبال تتحرك
مّ
مت� ُّ�ر م َّر
 ال��ق��رآن { :وت��رى اجلبال حتسبها ج��امِ ��د ًة وه��ى ُالسحاب}.
مّ
العالم الالدينى “ك��ارل #ساغان”  :نحن متك ِّونون من غبار
جنمي.
 القرآن { :هو الذى خلقكُم من تراب}.رركز أبحاث فيرجينيا  :منطقة Dorsolateral pre-
 frontal cortexأعلى مقدمة الدماغ تنشُ ط أثناء الكذب.
ٍ
ِ
كاذبة خاطئة}.
{ناص ٍية
� القرآن :قناة  : Nat Geoظاهرة املطر احلِمضى حت��ارِب الغطاء
النباتى  ،وتل ِّوث التربة.
ِ
متطر السماء وال
 احلديث النبوى ( :ال تقوم الساعة حتىتنبت األرض).
اجليولوجى األملانى #الدكتور مينجلر  :اهم سبب الستقرار
األرض  ،هى اجلبال المّتى لها امتداد فى باطن األرض أضعاف
ما تبدوا لنا فوق سطح األرض
 القرآن { :وأل َقى فى األر ِيد بكُم وأنهاراً
ض َرواسِ َي أ ْن َمت َ
س ُبالمّ لعلمّكُم ته َتدون}.
و ُ
علماء جامعة أجنليا البريطانية بقيادة الدكتور “أن��درى
م��اث��ي��وز”  ،يكتشفون ت��ي��ارات وأم���واج بحرية عميقة ُم��ض��ا مّدة
شدة العمق !.
ونوعية حياة بحرية تختلف باختالف مّ
ظل َُم ٍ
 القرآن َ { :ك ُجل ٍّي [أى عميق]
ات ِفى َب ْحرٍ ُ ِّ
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َف ْو َق بَ ْعضٍ ).
سبحان من أبدع كل شيء إنه على كل شيء قدير.
 -سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم

إدارة موحدة تتولى املسؤولية فى تقدمي عروض ومزايا
أكثر تنافسية وتوفر فرصا ً أكبر ملوظفيها.
ويساهم قطاع األسواق الناشئة ملنطقة أوروبا
وال��ش��رق األوس��ط وإفريقيا حتت قيادة
عتيق رحمن ،رئيس قطاع األس��واق
الناشئة باملجموعة بنحو  30٪من
صافى الدخل فى أوروبا والشرق
األوس�����ط وإف��ري��ق��ي��ا ،وش��ه��دت
م��ج��م��وع��ة س��ي��ت��ى امل��ص��رف��ي��ة
ف��ى ع���ام  2020زي�����اد ًة قوية
ف��ى الطلب غير مسبوقة على
منتجاتها وخدماتها.
وتندرج منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ضمن املناطق األسرع
منوا فى محفظة مجموعة سيتى املصرفية
ً
لألسواق الناشئة ،حيث حتظى بحضور رائد فى السوق
من حيث تقدمي املنتجات واحللول املصرفية .وبالنظر

إلى الفرص الهائلة املتاحة فى منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،أصبح من املهم التأكد من قدرة سيتى
على االستمرار فى احلفاظ على حضورها القيادى
لالستفادة من الزخم الذى حققناه.
انضمت إليسار إلى أسرة مجموعة سيتى املصرفية
فى العام  2005كرئيس للخدمات املصرفية اخلاصة
فى أبو ظبي .وتتمتع بخبرة مهنية متتد ألكثر من 25
عاما فى مجال تقدمي اخلدمات املالية فى املنطقة.
ً
وبصفتها الرئيس التنفيذى املحلى للمجموعة فى دولة
اإلم���ارات العربية املتحدة منذ العام  2016ورئيس
املجموعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ودول املشرق
العربى والعراق منذ العام  ،2019فقد ساهمت إليسار
فى تعزيز عالقات مجموعة سيتى املصرفية مع بعض
من أهم العمالء فى املنطقة .وإلى جانب دورها كرئيس
تنفيذى ملنطقة ال��ش��رق االوس���ط وش��م��ال افريقيا ،
ستستمر إليسار فى شغل منصب الرئيس التنفيذى لدى
مجموعة سيتى املصرفية فى االمارات العربية املتحدة.

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ودورها
فى التنمية املستدامة ""4 – 2
فى اطار حديثنا عن أهداف التنمية املستدامة( )SDGsالتى
اقرتها الدول األعضاء فى األمم املتحدة وعددها  190فى عام
 2015الصحة اجليدة نستكمل اليوم حديثنا عن باقى االهداف
الصحة اجليدة :
قواعد البيانات للسجالت الطبية تساعد على تقدمي اخلدمات
الصحية للمواطنني بصورة سليمة فى أنظمة التأمني الصحي ،كما
أن أنظمة الذكاء االصطناعى والتعلم اآللى وحتليل البيانات ميكن
أن تكتشف وتقلل من حاالت االحتيال واحل��االت الغير مستحقة
من مطالبات الرعاية الصحيية ،كما أن التعامل وحتليل البيانات
الهائلة التى يتم جمعها من خالل األجهزة واالدوات الطبية املتعددة
ميكن املمارسني الطبيني من اخذ القرارات الطبية الصائبة.
أنظمة الكشف الطبى ع��ن بعد تستخدم الفيديوكونفرانس
لتوفير خدمات الكشف الطبى للمناطق النائية التى ال يتوفر فيها
خدمات طبية .كما تلعب الهواتف النقالة دورا مهما للغاية فى
توصيل املعلومات الطبية للمواطنني واحلصول على البيانات منهم
وتتبع حتركاتهم اثناء اجلائحات املرضية وحتديد حاالت االتصال
التى متت مع املصابني.
األجهزة الطبية الذكية الصغيرة القابلة لالرتداء من املرضى
توفر طريقة دقيفة للمتابعة املستمرة للمرضى عن بعد وتسهل
على املرضى التعرف على حالتهم الصحية طوال اليوم.
تعليم جيد:
اس��ت��خ��دام امل���دارس لالنترنت وال��ط��الب للتابلت ف��ى التعليم
واح���الل ال��ش��اش��ات االلكترونية م��ك��ان ال��ص��ب��ورة التقليدية فى
الفصول وات��اح��ة بنوك املعرفة للطالب ميا حتتويه من مناهج
ومحتوى رقمى وتوفير التعليم عن بعد عبر منصات على االنترنت
واالرس��ال التلفزيونى الرقمي ،ي��ؤدى بالشك لرفع كفاءة التعلم
وتقدمي جتربة تعليمية غنية فضال عن امكانية استمرار التعلم
من املنزل عند انتشاراجلائحات الفيروسية املعدية باالضافة الى
توفير فرص جيدة للتعليم املستمر.
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة:
الشك أن استخدام املرأة ملنصات االنترنت والهواتف اجلوالة
فتح لها فرص اعمال جديدة لم تكن متاحة لها من قبل كتسويق
وبيع املنتجات التى تصنع باملنازل على سبيل املثال .كما أن اتاحة
العديد من برامج التعليم املستمر والتدريب على منصات االنترنت،
سمح للمرأة احلصول على تدريب وتعليم مستمر مناسب ومساو
للرجل دون احلاجة لترك املنزل.
املحافظ املالية على الهواتف اجلوالة مكن املرأة من احلصول
على حت��وي��الت نقدية مباشرة مم��ا سمح لها بالتحكم ف��ى تلك
االموال واستخداماتها دون تدخل من احد.
تسمح التطبيقات على الهواتف اجلوالة والنصوص الرقمية
القصيرة مبتابعة السيدات اثناء احلمل وتوفير املعلومات الطبية
لهم وتوجيههم الى أماكن احلصول على الرعاية عند احلاجة اليها.
توفير وتوصيل املياه للجميع:
حتى تتوفر امل��ي��اه للجميع ونقلل ال��ه��در ف��ى استخدامها فان
جمع البيانات عن طريق املستشعرات وانترنت االشياء والقيام
بتحليلها تؤدى الى تطوير برامج حاسوبية يستخدم فيها الذكاء
االصطناعى والتعلم اآللى تساعد فى اتخاذ قرارات رشيدة متعلقة
باستخدامات املياه فى الزراعة والصناعة واالستخدامات املزلية.
نظم انترنت االشياء ميكن أن حتدد االماكن التى يتسرب منها
املياه فى شبكات توزيع املياه باملدن كما ميكن أن حتدد مناسيب
املياه فى الترع والقنوات املائية طوال العام مما يساعد على رفع
كفاءة شبكات الرى للزراعة.
توفير طافة نظيفة باسعار مناسبة:
شبكات نقل الكهرباء الذكية مع استخدام الذكاء الصطناعى
يؤدى الى زيادة كفاءة نقل الكهرباء ويقلل الفاقد اثناء النقل مع
حتديد أماكن املشاكل فى الشبكة.
االج��ه��زة املنزلية الذكية وامل��وف��رة للطاقة وال��ع��دادات الذكية
تساهم فى تقليل استهالك الكهرباء وتوجه املستخدمني الرشد
الطرق فى استخدامات الكهرباء وكفاءة االجهزة التى يستخدمونها
فى استهالك الكهرباء.
تابع البقية فى العدد القادم ...
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متابعات
فى ندوة “ أون الين “ لصندوق مكافحة اإلدمان :

وليد سعيد الشريك املؤسس ونائب رئيس “  “ Cubicلـ “عالم رقمى “

مصر”ضربةالبداية” للتوسع فى ليبيا ودول القارة السمراء وتلبية احتياجات مؤسسات األعمال للتحول الرقمي
أجرى احلوار  :خالد حسن
أعده للنشر  :باسل خالد  -نهلة مقلد
مع بداية عام  2020وقطاع تكنولوجيا املعلومات فى مصر يشهد نشاطا كبيرا
رمبا لم نره بهذه الصورة الكثيفة خالل العامني املاضيني فبعد تداعيات فيروس
“ كوفيد ـ  “ 19وزيادة قناع املديرين التنفيذيني ومؤسسات األعمال بأهمية تبنى
حلول التحول الرقمى لتحسني قدرات املؤسسات .
ومن هنا يأتى دور تكنولوجيا املعلومات فى تفعيل وتأصيل دور املعلومات كشريك
فى إجنازات احلياة وتطورات املجتمع وذلك بعد أن ثبت مبا ال يدع مجاال للشك ،
السيما فى استمرار جائحة كوفيد ـ  ، 19أن أساس أى تطور وتقدم مجال صناعة
أو حرفة أو غير ذلك يعتمد فى بنائه وتطوره على الكم املتوافر من املعلومات
عن هذا املجال أو هذه الصناعة ومن ثمة من املتوقع
20
تزايد الطلب على شركات التكنولوجيا املتخصصة فى
كأحد أهم متطلبات عملية التنمية االقتصادية املستدامة .
مجال تقدمي خدمات إدارة املوارد البشرية “
أضاف املكتب فى مصر نواة أساسية لتطوير احللول التكنولوجية التى يتطلبها
 % ERPمن عائداتنا
“ وحلول إدارة عالقات العمالء “  “ CRMوعلى
عمالء الشركة فى كل دول العالم مبا فى ذلك السوق املصرية ومنطقة الشرق
الرغم من جائحة «كوفيد »19 -إال أن صناعة السنوية لالستثمار
األوسط وكذلك هو البوابة االستراتيجية لتعزيز تواجد الشركة فى أسواق دول
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حققت العام
القارة السمراء وتلبية احتياجات مؤسسات األعمال بها خاصة فى ظل تبنى
املاضى نسبة منو بلغت  15.2%وبلغ حجم فى البحث والتطوير  ..الكثير من احلكومات األفريقية ملفهوم الرقمنة فهدفنا أن نكون من أوائل شركات
القطاع ما يقرب من  108مليار جنيه.
والطرح فى البوصة التكنولوجيا “ املستعدة واجلاهزة “لتقدمي احللول املتكاملة للمؤسسات احلكومية
وللتعرف أكثر عن مستقبل هذه السوق كان لـ
اخلاصة بالقارة السمراء
ليس اآلن
“ عالم رقمى “ هذا اللقاء مع وليد سعيد الشريك
أهم احللول
املؤسس ونائب رئيس شركة “  “ Cubicاإلقليمية لقطاع
** ......................................؟
ومـــا هى
التكنولوجيا  ،املتخصصة فى تقدمي حلول التحول الرقمى ،
 من أبرز املنتجات التى تقدمها شركة “  “ Cubicمجموعة احللول “ Worxالفرص واإلمكانات املتاحة أمام مؤسسات األعمال لتعظيم االستفادة من أحدث “ وهى أحد احللول املهمة التى من خاللها تسعى الشركة إلى متكني القطاعات
احللول التكنولوجية ملواكبة التغير العاملى السريع نحو االقتصاد الرقمى .
املالية من حتقيق التحول الرقمى فى زمن قياسى ملا يحتويه من إمكانات مللء
** ...........................................؟
الفراغات فى النظم البنكية والتكامل معها لتسهيل عملية التعامل مع العمالء
ـ مت إنشاء شركة “  “ Cubicفى عام  2012فى دولــة اإلمــارات العربية بشكل يومي.
املتحدة بالشراكة بني عدد من املستثمرين  ،من جنسيات متعددة  ،وكان هدفنا هو
أضاف يتيح “  “ Worxإمكانية إعداد وثيقة التعرف على العميل  ،والتأكد من
العمل على تقدمي مجموعة من احللول املتكاملة التى تهدف فى األساس إلى
الهوية سواء بالبصمة البيومترية .أو التوقيع اإللكترونى أو أى وسيلة أخرى،
حتسني جتربة املؤسسات فى احلصول على اخلدمات وخصوصا
كما يعتمد على إعداد ملف كامل عن العميل ميكن من خالله ربط كل
حلول
لقطاع البنوك واملال واألعمال وشركات الصرافة وذلك اعتمادا على
البيانات اخلاصة به عبر اإلدارات املختلفة للتمكن من تصميم
اخلبرات املتراكمة واملتعددة التى متتلكها الشركة من خالل عدد
“  “ ERPو “
منتجات خاصة لكل عميل وفقا احتياجاته.
كبير من الكوادر البشرية التى متتد خبراتها إلى 30
أوضــح يعتمد « »Worxعلى تقنية غير مسبوقة فى
عاما .من  “ CRMمفتاح جناح
العمل فى العديد من الشركات العاملية لتكنولوجيا املعلومات
تكنولوجيا الذكاء االصطناعى إلعداد تقارير حول العمالء
التواجد بالسوق األافريقية
فى مراحل تعاملهم املختلفة مع املؤسسات املالية  ،حيث ميكن
الشركات فى عملية
** ...........................................؟
للمؤسسة التعرف على تاريخ العميل والشركة التى يعمل
 لم نتأخر فى اخلروج لعدد من األسواق حيث بعد مشاركتنا الرقمنة وزيادة قدراتها بها وقياس جدارته االئتمانية ،وإعــداد ذلكفى عدد من املشروعات القومية والكبيرة فى دولة اإلمارات العربية
فى شكل مبسط ،مما يسهل على املؤسسة
الهوية  ،التنافسية
املتحدة  ،والسيما مع هيئة الشرطة إلصدار بطاقة حتديد
احلصول على كل املعلومات واستخدامها عند
بدأنا فى احلصول على عدد من املشروعات فى السعودية وبعض دول
التواصل مع العمالء ،سواء بهدف توفير اخلدمات
اخلليج العربى وبدأت الشركة فى التواجد فى سوق أمريكا الشمالية “ كندا “ أو من أجل تصميم منتج يناسب احتياجات العميل.
وكذلك فى دولة ليبيا  ،وذلك من خالل إقامة شراكة قوية مع بعض الشركات
تأمني البنية التحتية
املوجودة فى هذه األســواق  ،ولكن فى عام  2019حتديدا وبعد دراسة شاملة
** ..........................................
ووافية للسوق املصرية قررنا تأسيس شركة فى مصر وفتح مكتب لنا يضم حاليا .؟
نحو  15مهندسا مصريا  ،السيما فى ظل الدعم الكبير الذى تشهده عملية التحول
 طبعا يشكل امن املعلومات وتشفيره جزءاالرقمى من جانب القيادة السياسية  ،برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه مهما جــدا مــن عملية التحول الرقمى ألى
 ،وكذلك الدولة املصرية فى كل املجاالت سواء احلكومية وتعزيز الشمول املالى مؤسسة وحتويل دورة العمل بها من البيانات

الورقية إلى مستندات رقمية وضرورة أن يشتمل أى حل تكنولوجى متكامل على
حلول أمن املعلومات لذلك لدينا شركاؤنا من شركات تطوير حلول امن املعلومات
والتى نتعاون معها فى حالة رغبة املؤسسة فى احلصول على حل متكامل لتأمني
بنيتها التكنولوجية التحتية .
أضاف بالنسبة لتأمني البرنامج ،يعد « »Worxأحد احللول املصممة بالكامل
لتتوافق مع االحتياجات اجلديدة فى ظل التحول الرقمي ،معتمدا فى األساس
على حلول «مايكروسوفت ديناميكس» التى تتخذ كل معايير األمان فى التعامل
مع بيانات املؤسسات.
** ...........................................؟
 أثبتت التجربة الواقعية فى عام  2020وتداعيات “ كوفيد ـ  “ 19أن مصرمتتلك بالفعل البنية التكنولوجية التحتية لإلنترنت واالتصاالت والتى جنحت فى
االعتماد عليه بقوة فى عملية التحول الرقمى التى تبنتها كل
قطاعات الدولة خاصة فى التعليم إذ لم يكن من املمكن
نستهدف
جناحنا فى تطبيق التعليم الهجني بصورة اإليجابية
ألكثر من  20مليون طالب دون مستويات بنية حتتية
حلول
تقدمي
مناسبة واألمر سوف يتحسن بصورة أكبر فى ظل
متكاملة للقطاع املالى
ما تقدمها احلكومة من دعم لتطوير البنية التحتية
لالتصاالت واإلنترنت .
والبنوك والقطاع
** ...........................................؟
 بالتأكيد ندرك أهمية امتالك اخلبرة لتقدمياحلكومى والنفط
حلول متميزة لعمالئنا ولذلك نحرص على إقامة شراكة
واالتصاالت
مع أحد أهم الشركات العاملية للتكنولوجيا  ،فنحن شركاء
شركة مايكروسوفت العاملية  ،ونعمل على تأهيل كوادرنا بأحدث
تقنيات الشركة بصورة مستمرة وهو ما ساعدنا بقوة فى التواجد فى العديد من األسواق
العاملية واإلقليمية كذلك نسعى إلقامة عالقات شراكة مع بعض شركات التكنولوجيا فى
بعض األسواق خلدمات مؤسسات األعمال بها .
سد الفجوة التكنولوجية
** ....................................................................؟
 نعلم أن البنية التحتية لدى كل مؤسسة تختلف عن نظيرتها  ..لذلك نقوم فىالبداية بعمل دراسة حالة لتقييم وضع كل مؤسسة وما لديها من حلول
ووضع رؤية مستقبلية لكيفية سد الفجوات التكنولوجيا املوجودة
لديها وتقدمي حلول تقنية متكاملة مبا يساعدها فى النهاية
على حتقيق أهدافها من عملية التحول الرقمى والتركيز بقوة
على نشاطها الرئيسى وتطوير تقدمي خدماتها لعمالئها .
دعم االبتكار
** .........................................................؟
 نؤمن بأهمية دور االبتكار فى تطوير حلول ذكية قادرةعلى تلبية متطلبات عمالئنا لذلك نخصص
سنويا  % 20فى املتوسط من إجمالى
عــائــداتــنــا لالستثمار فــى مــركــز بحث
وتــطــويــر املــوجــود حــالــيــا فى
دبى ونتطلع إلى التوسع فى
أعمال البحث والتطوير
فـــى الـــســـنـــوات الــثــالثــة
القادمة من خالل زيــادة حجم
أعــمــال الــشــركــة وتوسعها
إقليميا وعامليا .

عثمان  :عرض خطة الدمج املجتمعى للمتعافني وتصحيح
املسار مبعايير تتسق مع التحول الرقمي

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
شارك صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى برئاسة نيفني القباج ـ
وزيرة التضامن االجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى املؤمتر الذى
نظمته ،املنظمة الدولية لتمكني املــرأة وبناء القدرات بالتعاون مع املجلس
العربى األفريقى “ أون الين “ حتت عنوان “ حتديات عالج اإلدمــان بني
النجاح والعودة “ الستعراض دور األقران واألصدقاء فى الوقاية من اإلدمان
ومبشاركة ممثلى دول اإلمـــارات والكويت واملــغــرب كما استعرض “عمرو
عثمان” جهود الصندوق فى مجال خفض الطلب على املخدرات بالتعاون مع
اجلهات املعنية مبا يتفق مع املعايير الدولية ،ووضع سياسات وأهداف خاضعه
للتقيم املستمر وتصحيح املسار مبعايير تتسق مع التحول الرقمى وعرض
جتارب التعافى فى وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعى لتحفيز أقرانهم من
املرضى لدخول دائرة العالج،
واستعرض عمرو عثمان ـ مساعد وزيرة التضامن  -مدير صندوق مكافحة
وعالج اإلدمان والتعاطى آليات عمل الصندوق فى تنفيذ البرامج الوقائية
حلماية النشء والشباب من الوقوع فى براثن اإلدمان من خالل املتطوعني
ويبلغ عددهم نحو  30ألف متطوع حتى اآلن بكل محافظات اجلمهورية ،كما
مت إطالق برنامج “ إختار حياتك” لبناء قدرات الشباب على املواجهة الفاعلة
ملشكلة املخدرات وتنمية مهاراتهم احلياتية وهو برنامج معتمد من مكتب
األمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية ،كذلك اعتماد دبلوم متخصص “
دبلوم خفض الطلب على املخدرات” إلمداد الكوادر الشبابية باملهارات الالزمة
للعمل فى مجال خفض الطلب واستقطاب الكوادر التطوعية من خالل إطالق
سلسلة من بيوت التطوع كمقرات دائمة لصندوق مكافحة اإلدمان باجلامعات
املصرية .

القباح  :توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير
املنتظمة على قواعد بيانات الوزارات

سامى  :أفتتاج فرع "  " Cubicمبصر لتقدمي أحدث احللول الذكية إلدارة موارد املؤسسات
كتبت  :فاتن اخلولى
أكد أحمد سامى املدير العام للشركة "  " Cubicمبصر
 ،إحدى الشركات اإلقليمية املتخصصة فى حلول التحول
الرقمى  ،أن الفرص الكبرى املوجودة فى ظل التحول الرقمى
واخلطط االستراتيجية للحكومة املصرية ،تعطى الضوء
األخضر للشركات املتخصصة فى تكنولوجيا املعلومات للعمل
واالستثمار بقوة فى السوق املحلية مع شركاء النجاح ،لتقدمي
احللول الذكية إلدارة أعمالهم بطرق أكثر كفاءة ،وتيسير
إجراءات التعامل مع العمالء.
جاء ذلك خالل كشفت شركة"  " Cubicلنظم املعلومات،
عن بدء نشاطها فى السوق املحلية  ،بهدف االستفادة من

الفرص الهائلة التى تتمتع بها مصر ،ولدعم استراتيجية
الدولة للتحول الرقمى فى ظل اخلبرات املتراكمة التى
اكتسبتها الشركة فى العديد من أســواق منطقة الشرق
األوسط .أضاف وقعت « »Cubicمع عدد من شركائها من
البنوك واملؤسسات املالية بروتوكوالت ومذكرات تفاهم،
لتقدمي احللول الالزمة فى دعم خطط التحول الرقمي،
والرؤية الشمولية ملجتمع ال نقدي.
أشار تهدف شركة  Cubicلتوسيع االعتماد على احللول
الذكية والتقنية للوصول لفئات عريضة من املجتمع املصري،
خصوصا وأن نسبة الشمول املالى وف ًقا تقرير صادر عن
ً
البنك الدولي ،ال تتخطى نسبة  ،33%فى حني يبلغ عدد

وزارة التخطيط تبحث مع” :“ OECDمنظومة التحول الرقمى
وربط التكنولوجيا باإلصالحات االقتصادية

كتب  :نهلة مقلد  -محمد شوقى
بحثت الدكتورة هالة السعيد ـ وزيــرة التخطيط
والتنمية االقتصادية منظومة التحول الرقمى وربط
التكنولوجيا باإلصالحات الهيكلية واالقتصادية مع
ممثلى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية OECD
مبــشــاركــة  33سفيرا مــن ســفــراء الـــدول أعضاء
املنظمة ذات الثقل االقتصادى على املستوى العاملى
مثل الــواليــات املتحدة األمريكية ،فرنسا ،أملانيا،
كــوريــا ،الــيــابــان ،وإجنــلــتــرا وغــيــرهــا؛ عبر خاصية
الفيديو كونفرانس وبحضور د.أحمد كمالى نائب
وزيـــرة التخطيط ،وذلــك للتباحث حــول البرنامج
القطرى ملصر.
أضافت اللقاء جاء بهدف حشد الدعم السياسى
ملصر من خالل سفراء الدول حول نتائج االصالح
ً
فضال عن مناقشة البرنامج
االقتصادى فى مصر،
القطرى ملصر ومحاوره اخلمس مؤكدا أن البرنامج
سيتيح ملصر تعزيز مشاركتها فى اللجان الفنية

وجلان العمل فى مختلف املجاالت التى تقوم برسم
السياسات االقتصادية والتنموية الدولية مما ُيع ّزز
من دور مصر اإلقليمى والدولي.
أوضحت مصر تسعى من خالل صياغة برنامج
ُقــطــرى بالتعاون مــع منظمة الـتعاون االقتصادى
والتنمية إلــى وضــع إطــار ينسق مــبــادرات التعاون
املختلفة القائمة حاليا ً فى عدة مجاالت مع املنظمة،
مضيفه أن البرنامج يستهدف كذلك دعم التنمية
فى املجاالت ذات األولوية للحكومة املصرية وتعزيز
السياسات القائمة على األدلـــة مــع تطوير آليات
املتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.
أشــارت السعيد إلــى املــحــاور اخلمس للبرنامج
والــتــى تتضمن مــحــور احلوكمة العامة ومكافحة
الــفــســاد ،واالبــتــكــار واالبــــداع والــتــطــور القطاعي،
ومحور االحصائيات واملتابعة ،التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة واملستدامة ،وأخــيـ ًـرا محور
أهداف التنمية املستدامة ،البيئة والبنية التحتية.

مستخدمى املحمول فــى مصر وفــق إحصائيات وزارة
االتصاالت أكثر من  93مليون عميل ،وعــدد مستخدمى
اإلنترنت يفوق  50%من املستخدمني الذين ميكن التوجه
إليهم بحلول مصرفية قائمة على التكنولوجيا وتساعد فى
زيادة التوسع اخلاصة بقاعدة العمالء ،وتوفر القدرة على
التعامل مع القطاعات املالية بطريقة سلسة وبسيطة.
أكد سامى تسعى الشركة إلى اعتبار مكتبها مبصر ،املنصة
األساسية للتوسع فى دول اجلوار بل واالنتقال للعاملية ،حيث
متتلك الشركة عددا من املكاتب فى ليبيا ،ونيروبي ،إلى
جانب مصر ،إضافة إلى تقدمي خدمات لعمالئها فى اإلمارات
العربية املتحدة ،ولبنان وكينيا وكندا.

رئيس هيئة االستثمار يبحث تعزيز التعاون وجذب االستثمارات
مع رئيس الغرفة األملانية العربية للصناعة

كتب  :بــاســل خــالــد – عــادل
فريج
فــى إطــار الــلــقــاءات املستمرة
الــتــى تعقدها الهيئة العامة
لالستثمار واملناطق احلــرة مع
ممثلى مجتمع األعمال األملانى
وكـــبـــرى الـــشـــركـــات األملــانــيــة
فــى مــصــر ،استقبل املستشار
محمد عبد الــوهــاب ـ الرئيس
الــتــنــفــيــذى لــلــهــيــئــة الــعــامــة
لالستثمار واملناطق احلــرة ،يان
نوتر ـ الرئيس التنفيذى للغرفة
األملــانــيــة الــعــربــيــة للصناعة
والـــتـــجـــارة فـــى مـــصـــر ،وذلـــك

لتنسيق اجلــهــود نحو تقدمي
الدعم لكل الشركات األملانية
العاملة فى مصر ،وتيسير كل
اإلجـــــراءات املــرتــبــطــة بجذب
االستثمارات اجلديدة والتوسع
فى املشروعات األملانية القائمة.
وخالل اللقاء استعرض رئيس
هيئة االستثمار أهم اإلجراءات
املــيــســرة الــتــى تــقــوم بها هيئة
االســتــثــمــار ملتابعة سير عمل
الشركات ودورها فى تهيئة املناخ
االستثمارى فى مصر ،كما اوضح
حـــرص الــهــيــئــة عــلــى تشجيع
كبرى الشركات العاملة فى مصر

على التوسع وضــخ استثمارات
جديدة ،مشيرا إلــى أن الهيئة
تــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة
للترويج لالستثمار مــن حيث
عرض فرص االستثمار املتاحة
فى القطاعات ذات األولوية على
الدول والشركات املستهدفة.
واتفق اجلانبان على ترتيب
لــقــاءات مكثفة مبــقــر الهيئة
مــع ممثلى الــشــركــات االملانية
املــســتــهــدفــة ملــنــاقــشــة الــفــرص
االستثمارية محل االهتمام،
فضال عن تعزيز التعاون جلذب
مزيد من االستثمارات االملانية
إلى مصر.
وأشــاد رئيس الغرفة األملانية
بالعالقات الوثيقة مــع هيئة
االستثمار والتنسيق املشترك
للترويج للتغييرات اإليجابية
التى يشهدها مناخ االستثمار
فــى مــصــر ،مشيرا إلــى صالبة
االقتصاد املصرى فى مواجهة
جائحة كــورونــا ،واهتمام عدد
كبير مــن الــشــركــات األملــانــيــة
بــبــحــث فـــرص االســتــثــمــار فى
مصر خاصة فــى ظــل األنظمة
االســتــثــمــاريــة املختلفة التى
تتناسب مع كل فئات املستثمرين
وتــنــوع الــفــرص االستثمارية
املتاحة.

بعد إطالق منصة “بداية ديجيتال” :

وزيرة الهجرة :هدفنا توفير فرص آمنة بديلة عن الهجرة غير الشرعية واحتواء العائدين من اخلارج
رئيس األكادميية العربية :املنصة خطوة نوعية  ..وجاهزون متاما للتعاون مع “الهجرة” على كل املستويات
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
خالل فعاليات إطالق منصة “بداية ديجيتال” للتدريب املهنى وخدمات
التوظيف اإللكتروني ،أكــدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ـ وزيرة
الدولة للهجرة وشئون املصريني باخلارج ،أن تكليف القيادة السياسية
لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة ،واليوم
نستكمل التعاون أيضا مع مؤسسات املجتمع املدنى مبا يتماشى مع خطة
الدولة للتنمية املستدامة  ،2030واآلن ننفذ رؤية القيادة السياسية بتوفير
الفرص اآلمنة للشباب ،ومنحهم األمل ،لغلق أبواب الهجرة غير الشرعية”
.
وفى كلمتها هنأت رئيس األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحرى ومدير مكتب برنامج األغذية العاملى مبصر على إطالق منصة
“بداية ديجيتال” ،وكذلك على جتديد الثقة فى د .إسماعيل عبد الغفار ـ

رئيس األكادميية ،وعلى منح برنامج األغذية العاملى جائزة نوبل لهذا العام.
أضافت تعمل الــوزارة على األرض بزيارة املحافظات ،وتسلك طرق
التحول الرقمى بإطالق مبادرات إلكترونية من ريادة األعمال والوظائف
اإللكترونية ملواكبة ما يحدث فى العالم من تــطــورات ،مشيرة إلــى أن
استمارة التسجيل فى منصة “بداية ديجيتال” متاحة على صفحات الوزارة
على مواقع التواصل االجتماعي ،وتتضمن استفسارات حول العائدين من
اخلارج وخبراتهم إلدماجهم فى سوق العمل.
أوضحت يتعاون اجلميع هدفه صالح املواطن املصري ،مؤكدة أن الدولة
ليست ضد الهجرة اآلمنة ولكننا نرفض الهجرة غير الشرعية حرصا على
حياة أبنائنا.
من جهته أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار ـ رئيس األكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،فى سعادته للتعاون مع وزارة الهجرة

وبرنامج األغذية العاملى بصدد إطالق منصة “بداية ديجيتال” والتى تعد
إحدى أهم جهود وزارة الهجرة ضمن املبادرة الرئاسية “مراكب النجاة “
للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة “نــورت بلدك” لدعم املصريني
العائدين من اخلــارج واملساهمة فى توفير البدائل اإليجابية لهم داخل
وطنهم للحد من التداعيات الناجتة من جائحة كورونا ،وإعداد شباب قادر
على االلتحاق بسوق العمل املحلى أو اخلارجى بطريقة شرعية.
أضاف األكادميية على أمت االستعداد الستكمال مسيرة التعاون مع وزارة
الهجرة فى كل املبادرات وإعداد خطة عمل على املستوى املحلى واإلقليمى
والــدولــي ،مشيرا إلى التعاون بصدد سلسلة مؤمترات مصر تستطيع،
ومبادرة إحياء اجلذور “ اليونانيني والقبارصة” باإلسكندرية ،ومشروعات
تخرج طلبة كليات اللغة واإلعــالم اخلاصة مببادرة ربط أبناء املصريني
باخلارج بجذورهم ودعمهم للحفاظ على لغتهم العربية.

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
فى إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل جلنة وزارية حلماية ورعاية العمالة
غير املنتظمة ،ترأست نيفني القباج ـ وزيرة التضامن اجتماع اللجنة الوزارية،
والــذى شهد مشاركة ممثلني عن منظمة العمل الدولية وتناول االجتماع
استعراض محاور عمل اللجنة واملتمثلة فى محور حتديد تعريف العمالة غير
املنتظمة والتداخل قيما بينها وبني القطاع غير الرسمى ومعايير حتديدها
وآلية تنظيمها فى ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية ،توحيد آلية تسجيل
وحصر العمالة غير املنتظمة على قواعد بيانات الـــوزارات الشريكة فى
منظومة احلماية االجتماعية مبا يساعد فى رسم سياسات احلماية والرعاية
االجتماعية لتلك الفئة ،باالضافة إلــى محور حصر ودراســة التشريعات
الوطنية املعنية مبنظومة احلماية االجتماعية ،فضال عن محور التوعية وبناء
الثقة ،ومحور تقييم البرامج احلالية للحماية االجتماعية املقدمة للعمالة غير
املنتظمة ،ومحور التمكني االقتصادى للعمالة غير منتظمة ،وفى النهاية بلورة
هيكل الصندوق الرئاسى لدعم العمالة غير املنتظمة.
أكدت وزيرة التضامن االجتماعى أن عمل اللجنة ميثل حتديا حقيقيا فى
حصر تلك الفئة ومد برامج احلماية االجتماعية لها ،ولذا تهدف اللجنة خالل
الفترة الزمنية املحددة لعملها إلصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة
غير املنتظمة ،لذلك مت تقسيم املهام وتوزيع املسئوليات على أعضاء اللجنة
كما استعرضت القباج خالل اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير املنتظمة
لدى التشريعات الوطنية املختلفة ومصادر بياناتها املتاحة كما سيتم تصنيف
البيانات وفقا للنشاط االقتصادى واملوقع اجلغرايف.
وطلبت القباج من ممثلى منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات
العمالة غير املنتظمة وفقا للتعريفات الدولية ،والتجارب الناجحة للدول فى
مجال مد احلماية االجتماعية لها مع التأكيد على أن تكون الدول املختارة
مثيلة ملصر سواء من ناحية البنية االجتماعية االقتصادية ،والدميوغرافية،
وخصائص سوق العمل.
مبادرة “حياة كرمية” :

األولويه تستهدف القرى األقل دخال ً لتنفيذ املشروع
القومى للتحول لنُظم الرى احلديث

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير املوارد املائية والرى إجتماعا ً مع
املهندس شحتة إبراهيم ـ رئيس مصلحة الرى واملهندس محمود السعدى
مسستشار الوزير إلدارة املياه وذلــك فى إطــار متابعة األعمال املنفذة فى
املشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم
الرى احلديث.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة املوارد املائية والرى تبذل مجهودات
مستمرة لزيادة الوعى بني املزارعني بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى
نُظم الرى احلديث  ،موضحا ً أهمية هذه النظم احلديثة فى ترشيد استخدام
املياه وزيادة اإلنتاجية والربحية للفالحني.
كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن الدولة أعطت أولويه لقرى مبادرة “حياه
كرميه” والتى تستهدف القرى األقل دخالً ،لتنفيذ املشروع القومى لتأهيل
الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى احلديث.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية املتابعة املستمرة ألعمال املشروع
القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم اإلشراف وحث الشركات املنفذة على بذل
املزيد من اجلهد لضمان نهو التنفيذ فى املواعيد املحددة  ،مشيراً للمردود
الكبير الذى يحققه هذا املشروع فى مجال حتسني إدارة املياه  ،باإلضافة
للمردود البيئى واالقتصادى واالجتماعي.
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وفقا إلحصائيات "  " IDCفى أفريقيا خالل : 2020

انتعاش الطلب على الهواتف الذكية يتجاوز  23مليون بنسبة  % 14رغم عدم االستقرار االقتصادى
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
انخف���ض إجمال���ى ش���حنات س���وق الهوات���ف املحمول���ة فى
أفريقيا بنس���بة  % 6على أس���اس س���نوى ف���ى الربع الثالث
م���ن ع���ام  ، 2020وف ًقا ألحدث الرؤى من ش���ركة األبحاث
واالستش���ارات التقني���ة العاملي���ة International Data
 .)Corporation )IDCوم���ع ذل���ك  ،هذه ليس���ت القصة
كاملة.
ومؤخ��� ًرا كش���فت مؤسس���ة "  ، "IDCانخف���اض ش���حنات
الهوات���ف املمي���زة إلى أفريقيا بنس���بة  11.2٪على أس���اس
س���نوى ف���ى الربع الثالث من ع���ام  2020لتصل إلى 29.4
مليون وحدة لكن ش���حنات الهوات���ف الذكية ارتفعت .ارتفعت
بنسبة  % 14.1على أساس سنوي .فى الواقع  ،تقدر شركة
 IDCأن  22.9ملي���ون هات���ف ذكى مت ش���حنها إلى املنطقة
خالل الربع.
يب���دو أن ه���ذا النم���و نتج ع���ن كل م���ن الطلب املكب���وت بعد
اإلغ���الق وم���ن حت���ول ف���ى اس���تراتيجيات البائع���ني لتقدمي
املزي���د من النماذج الرئيس���ية للمبتدئني .م���ن املؤكد أن عدم
اليقني االقتصادى الناجم عن الوباء املستمر يبدو أنه يشجع
املس���تهلكني على البحث ع���ن منتجات أكثر بأس���عار معقولة

وغنية بامليزات.
عل���ى س���بيل املث���ال  ،من���ت ش���حنات الهوات���ف الذكي���ة إلى
نيجيري���ا بس���بب التحول من البائعني إلى األجهزة متوس���طة
ا لهو ا ت���ف
امل���دى واملبتدئ���ني .يُع���زى من���و س���وق
ذات
الذكية ف���ى مصر إلى األجهزة
السيطرة
التنافس���ية
األس���عار
والشاش���ات
املحسنة.األكب���ر على وباء كوفيد19 -
وامليزات
" كلمة السر " لتشجيع
ف���ى املقاب���ل  ،ش���هدت
أفريقي���ا
جن���وب
بنس���بة املستهلكني وزيادة النمو بسوق
ً
انخفاض���ا
الهواتف األفريقى
 13.4٪عل���ى أس���اس
س���نوي .ومع ذل���ك  ،فإنه ال
ف���ى
يزال أكبر س���وق للهواتف الذكية
أفريقيا  ،حيث يبلغ إجمالى الشحنات إلى البالد  3.3مليون
وحدة.
واصل���ت العالمات التجاري���ة  Transsion )Tecnoو Itel
و "  "Infinixالس���يطرة على مس���احة الهوات���ف الذكية فى
أفريقيا فى الربع الثالث من عام  ، 2020بحصة % 42.2

م���ن الوحدات .تبعتها كل م���ن  Samsungو  Huaweiفى
املركزين الثانى والثالث  ،بحصة  19.9٪و  8.7٪وسيطرت
 Tecnoو ً Itel
أيض���ا على مش���هد الهوات���ف العادية بحصة
مجمع���ة تبل���غ  .% 76.6وج���اءت نوكيا فى املرتب���ة الثالثة
بحصة ثمانية باملائة من شحنات الهواتف العادية.
وتأكيدًا على جاذبية الهواتف ذات األس���عار املعقولة  ،شكلت

األجهزة التى يقل س���عرها عن  200دوالر  89.3باملائة من
ش���حنات الهواتف الذكي���ة إلى أفريقيا فى الرب���ع الثالث من
ع���ام  .2020وانخفضت حص���ة الهواتف الذكي���ة التى يقل
س���عرها ع���ن  100دوالر بش���كل طفيف م���ن  % 53.8فى
الربع الثانى  2020إلى  % 53.0فى الربع الثالث من عام
 ، 2020األجه���زة التى يتراوح س���عرها من  100دوالر إلى
 200دوالر أمريك���ى زادت م���ن  34.7باملائة إلى % 36.3
خالل نفس الفترة.
من النقاط املثيرة لالهتمام التى أثارها رمضان يافوز � كبير
مديرى األبح���اث فى  ، IDCأن الطلب على الهواتف الذكية
مدفوع���ا مبتطلبات التعل���م اإللكتروني .ذلك
للمبتدئ���ني كان
ً
ألن الهواتف الذكية غال ًبا ما تكون اجلهاز الوحيد الذى يوفر
الوصول إلى اإلنترنت ملعظم األسر فى أفريقيا.
أضاف انخفض القطاع متوسط املدى ( 500 - 200دوالر)
على أس���اس سنوى  ،حيث توقف املستهلكون عن الترقية إلى
الهواتف الذكية األكثر تكلفة بسبب عدم اليقني االقتصادي".
والس���ؤال هل ستس���تمر مبيعات الهواتف الذكي���ة فى النمو؟
تتوق���ع  IDCذل���ك  ،على الرغم من أنه���ا تضيف أن 2021
جيدة رمبا تعتمد على مدى قرب أفريقيا من الس���يطرة على

تقرير "  : " Juniperعلى مقدمى خدمات األموال عبر الهاتف املحمول أن يتطوروا أو يخسروا
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
س���يتجاوز العدد اإلجمالى ملس���تخدمى األموال عبر الهاتف
املحمول فى األس���واق الناش���ئة  1.2مليار فى عام 2025
وه���ذه نتيجة رئيس���ية لدراس���ة جديدة أجرته���ا Juniper
 ، Researchوالت���ى توفر خدم���ات بحثية وحتليلية لقطاع
االتصاالت العاملى عالى التقنية ويعد هذا الرقم قفزة كبيرة
م���ن  980ملي���ون فى ع���ام  ، 2020أى ما يع���ادل أقل من
 % 30من جميع مس���تخدمى الهاتف املحمول فى األسواق
الناش���ئة .ويتوقع التقرير أن حتظ���ى املدفوعات املحلية من
 P2Pواملدفوعات للتجار بشعبية متزايدة فى أنظمة حتويل
األموال عبر الهاتف املحمول وستؤدى إلى النمو.
م���ن بني توصياته  ،يش���ير البحث إل���ى أن موفرى اخلدمات
املالية عبر الهاتف املحمول يتفقون على شراكات مع البنوك
واملؤسس���ات املالي���ة األخرى من أجل زي���ادة تطور املنتجات

التى يقدمونها واالستفادة من زيادة املعرفة
املالية والتكنولوجية.
ويح���دد البح���ث اجلديد
Mobile
،
ف���ى
Money
األس���واق الناش���ئة:
حتلي���ل SWOT
 ،واس���تراتيجيات
البائع���ني وتوقع���ات
الس���وق ، 2020-2025
أن منوذج املدفوعات كمنصة ،
حيث تعمل مدفوع���ات األموال عبر
الهاتف املحمول كبواب���ة خلدمات الطرف
الثالث  ،أمر بالغ األهمية ملس���تقبل السوق ويشير

التقرير إلى أن االس���تفادة من ش���راكات
األطراف الثالثة وتوسيع نطاق اخلدمات
س���يكون أم ًرا بال���غ األهمية لدفع قيمة
س���وق املال عبر الهاتف املحمول إلى
االرتفاع خالل الس���نوات اخلمس���ة
املقبلة.
من جهته قال نيك ماينارد � املؤلف
املش���ارك ف���ى البح���ث  ،أن "املكانة
القوية مل���زودى خدمات األموال عبر
الهات���ف املحم���ول معرض���ة للخط���ر
 ،حي���ث ينم���و التثقي���ف املال���ى وتغلغل
الهواتف الذكية .يجب أن تتطور خدمات
األم���وال عب���ر الهات���ف املحمول بس���رعة ،
وإال س���تفقد أهميته���ا .يوفر من���وذج املدفوعات

كمنص���ة الفرص���ة لبائع���ى اخلدم���ات املالية عب���ر األجهزة
املحمولة ليصبحوا "تطبيقات فائقة"  ،وسيكون االتفاق على
الشراكات اآلن أم ًرا بالغ األهمية فى حتقيق ذلك " .اضاف
توص���ل البحث إلى أن مس���تخدمى التمويل األصغر املتطور
 ،مبا فى ذل���ك االئتمان الصغير واالدخار الصغير والتأمني
األصغر  ،س���يزدادون بس���رعة ليصلوا إل���ى أكثر من 336
ملي���ون ف���ى ع���ام  ، 2025مقارنة ب�  227ملي���ون فى عام
 .2020نظ ًرا ألن س���وق املال عب���ر الهاتف املحمول أصبح
أكثر تنافس���ية  ،فإن اخلدمات اإلضافية التى تتجاوز مجرد
حتوي���ل األموال أن يصبحوا عوامل تفاضل رئيس���ية .يحدد
التقرير أن اس���تخدام حتليالت البيانات فى حتويل األموال
عب���ر الهات���ف املحم���ول أصبح قدرة رئيس���ية  ،مم���ا مي ّكن
البائع���ني من تق���دمي منتجات ادخ���ار ذكي���ة وإدارة عمليات
االئتمان اخلاصة بهم بدقة.

مع قدوم  " : 2021كاسبرسكى " تؤكد تغيرات فى التهديدات اإللكترونية مع تزايد عمليات الرقمنة
كتب  :باسل خالد – صابر محمد
كشف باحثو كاسبرسكى عن رؤيتهم حيال التهديدات املتقدمة املستمرة ()APTs
املوجهة فى األشهر
فى العام ّ ،2021
موضحني كيف س���يتغير مش���هد الهجمات ّ
املقبلة .ومن املتوقع أ ّال تقتصر آثار االضطرابات التى حدثت خالل العام 2020
عل���ى إحداث العديد م���ن التغ ّيرات الهيكلية واالس���تراتيجية فى احلياة اليومية،
املوجهة ً
أيضا ،األم���ر الذى يُعزى
ولكنه���ا س���وف متت ّد لتش���مل مجال الهجم���ات ّ
فى جانب منه إلى االتس���اع الكبير الذى حصل حدي ًثا فى س���طح البيئة املعرضة
للهجمات نتيجة التوس���ع فى اس���تخدام التقني���ات فى العم���ل والتعلّم والتواصل
عن بُعد.
ويتوقع اخلبراء ظهور نواقل جديدة للهجمات ،مثل اس���تهداف األجهزة الش���بكية
والبحث عن ثغرات فى شبكات االتصاالت القائمة على تقنيات اجليل اخلامس،
ع���الوة على حدوث هجمات متع���ددة املراحل وإجراءات إيجابية ضد األنش���طة
التى تس���اهم فى متكني الهجم���ات اإللكترونية ،مثل هجمات اس���تغالل الثغرات
املعروف���ة باس���م  .zero-dayو ُوضعت ه���ذه التوقعات بنا ًء عل���ى التغ ّيرات التى
ش���هدها فريق البحث والتحليل العاملى التابع لكاسبرس���كى خالل العام ،2020
ونُش���رت دع ًما ملجتمع األمن الرقمى مع تقدمي بعض اإلرش���ادات واألفكار ،التى
ُوضعت بجانب سلسلة من التنبؤات بالتهديدات املوجهة إلى القطاعات ومختلف
التقنيات ،للمساعدة فى االستعداد للتح ّديات املستقبلية.
ورمب���ا األكث���ر خطورة ،التى يتوقعها باحثو كاسبرس���كى يتمثل فى التغ ّير املنتظر
ف���ى النه���ج ال���ذى تتبعه جه���ات التهديد فى تنفي���ذ هجماتها .وكان���ت الهجمات
املوجهة التى ُش���نّت ببرمجيات الفدية املاضى وصلت إلى مستوى جديد باللجوء
إل���ى برمجيات خبيثة عامة كوس���يلة للحصول على موطئ ق���دم يتيح للمجرمني
االنطالق فى الشبكات املستهدفة.

هواوى تطلق ساعة " " GT 2 Proبتصميم
استثنائى وبطارية تدوم أسبوعني
كتب  :باسل خالد – صابر محمد
أطلق���ت مجموعة "هواوي" ألجهزة املس���تهلك حملة احلجز املُس���بق للس���اعة
الذكية املتطورة  HUAWEI WATCH GT 2 Proبس���عر  5آالف جنيه
م���ع هدي���ة  Smart Scaleم���ن هواوى وتأتى الس���اعة باإلص���دار الرياضى
 Night Blackواإلصدار الكالس���يكى  ،Nebula Grayحيث تتيح ساعة
مبجموع���ة مراحل القم���ر الثماني���ة –  Moon Phase Collectionرؤية
مراح���ل القم���ر املختلف���ة فى الوق���ت احلقيقي ،حي���ث إنها تعد م���ن امليزات
املهمة للمس���تخدم لرؤيتها فى س���اعة ذكية بس���عر تنافس���ى بجانب التصميم
االس���تثنائي ،وبطارية تدوم ملدة أس���بوعني ،وميزات مراقبة الصحة ،وميزات
تتبع اللياقة املتقدمة مع مقاومة املاء مبعيار . ATM3 5
من جهته قال بيك ين � نائب رئيس هواوى مصر نحرص على تصميم منتجات
مبتكرة كما نهتم كثيراً بنمط حياة املستهلكني ونركز على إضافة التكنولوجيا
املبتك���رة فى أجهزتن���ا القابلة لالرتداء ،حيث تعد الس���اعة مجموعة مراحل
القم���ر س���اعة ذكية بس���يطة ومريحة لكنه���ا قوية .وجه الس���اعة مصنوع من
الياق���وت م���ع شاش���ة  AMOLEDمق���اس  1.39بوص���ة ،وتأت���ى الس���اعة
بهي���كل خارج���ى صلب ومت���ني ومقاوم للخ���دش بينما إطار الس���اعة مصنوع
م���ن التيتانيوم .م���ع أكثر من  200خيار لوجه الس���اعة لالختي���ار من بينها،
متن���ح الس���اعة مجموع���ة مراحل القمر للمس���تخدمني العديد م���ن خيارات
التخصيص.
أضاف تس���تخدم الساعة مجموعة مراحل القمر شرائح منخفضة استهالك
الطاقة وخاصية  Smart Power Saving 2.0ملنحها عمر بطارية طويل
يص���ل إلى أس���بوعني ،حتى فى ظ���ل االس���تخدام العادى اليومى مع تش���غيل
مي���زات تتبع الصحة واللياقة البدنية .توفر الس���اعة مجموعة مراحل القمر
أكث���ر م���ن  100وضع للتمرين لالختيار من بينها كما تس���اعد املس���تخدمني
على استكش���اف املزيد من اخلصائص التى لم يش���هدها فى أى س���اعة ذكية
مراقب���ة مع���دل ضربات القلب ف���ى الوقت الفعلي ،س���واء كان ذلك للجرى أو
الس���باحة أو ممارس���ة رياضة أخ���رى ،فهى تراقب مع���دل ضربات القلب فى
الوق���ت الفعلي ،ومع���دل ضربات القلب أثن���اء التمرين ،وتنبي���ه ارتفاع معدل
ضربات القلب ،أعلى امتصاص لألوكسجني ،وقت الشفاء وتشبع األوكسجني
فى الدم ( ،)SpO2وتتبع علمى للنوم ومراقبة اإلجهاد طوال اليوم.

م���ن جهت���ه وصف ديفيد إمي � الباحث األمنى الرئيس���ى فى كاسبرس���كي ،العالم
الي���وم ب� "الزئبقى ال���ذى ميكن أن تقع األحداث فى مس���تقبله وتتغير أمور كثيرة
فيه حتى قبل أن نس���توعب ما يجرى حولنا" ،مش���ي ًرا إلى أن حجم التغ ّيرات التى
شهدها العالم وتعقيداتها التى أثرت فى بيئة التهديدات الرقمية "ميكن أن متلى
علين���ا العديد من الس���يناريوهات املس���تقبلية" .ونفى اخلبي���ر األمنى وجود فرق
بحث أمنية متخصصة تتمتع برؤية شاملة واطالع كامل على جميع العمليات التى
تنفذها جهات التهديد كل فى مجال التهديدات املتقدمة املستمرة فى العالم.
أضاف بالرغم من الفوضى ،تُظهر خبراتنا وجتاربنا السابقة أننا متكنا من توقع
العديد من التطورات احلاصلة فى عالم التهديدات املتقدمة املس���تمرة فى كثير
من املناس���بات ،وجنحنا بالتالى فى حتسني مستوى االستعداد لها وسنستمر فى
اتباع هذا املس���ار لفهم التكتيكات واألس���اليب املتبعة وراء احلمالت التى تنظمها
وتش���نها جه���ات التهديد ،وإط���الع اآلخرين على األف���كار التى نتعلمه���ا ،وتقييم

التأثيرات التى ميكن أن ُحتدثها هذه احلمالت.
ولوح���ظ وجود رواب���ط بني هذه الش���بكات اإلجرامية وش���بكات إجرامية أخرى
تنش���ط بس���رية مثل  ،Genesisالتى عادة ما تتاجر فى بيانات اعتماد الدخول
إلى احلس���ابات املس���روقة .ويعتقد باحثو كاسبرس���كى أن جه���ات التهديد التى
تقف وراء الهجمات املتقدمة املس���تمرة ستبدأ فى اتباع الطريقة نفسها لتعريض
أهدافه���ا للخطر .ونتيجة لذلك ،يجب على املنش���آت إي���الء البرمجيات اخلبيثة
العامة اهتما ًما متزايدًا ،وتنفيذ إجراءات االستجابة األساسية للحوادث الرقمية
على كل جهاز حاس���وب يُخترق لضمان عدم اس���تخدام هذه البرمجيات فى نشر
تهدي���دات أكثر تعقيدًا وتش���مل التنبؤات األخ���رى املتعلّقة بالتهدي���دات املوجهة
للع���ام  2021م���ا يلي :اس���تخدام مزيد من البل���دان لوائح اته���ام قانونية ضمن
اس���تراتيجيتها الرقمي���ة .حتقّقت تنبؤات كاسبرس���كى الس���ابقة بش���أن اعتماد
"التس���مية والفض���ح" للهجمات املتقدمة املس���تمرة التى نفذته���ا أطراف معادية،
وستحذو حذوها مزيد من املنشآت.
وم���ن املتوقع أن يؤدى الكش���ف ع���ن مجموعات األدوات التى تس���تخدمها جهات
التهدي���د على املس���توى احلكومي ،إلى دفع املزيد من ال���دول نحو اتخاذ التدابير
نفس���ها ،وبالتال���ى اإلض���رار بأنش���طة جه���ات التهدي���د عن طريق الكش���ف عن
مجموع���ات األدوات احلالية التى ميتلكها خصومها ،فى محاولة لالنتقام .املزيد
شن
من ش���ركات التقنية س���وف تتخذ إجراءات حتول ضد استغالل الثغرات فى ّ
هجمات  .zero-dayفى أعقاب احلاالت الفاضحة التى اس���تُغلّت فيها ثغرات
فى تطبيقات ش���ائعة للتجس���س على مجموعة متنوعة من األهداف ،من املرجح
أن تتخ���ذ املزيد من ش���ركات التقنية الكبيرة موق ًف���ا إزاء اجلهات التى تقف وراء
تلك الهجمات س���ع ًيا منها حلماية عمالئها وس���معتها .زيادة اس���تهداف األجهزة
املتصلة بالشبكات.

أوبو  :تؤكد " اإلنسانية هى األساس"
للتطور التكنولوجى فى عام 2020
كتب  :نهلة مقلد  -محمد شوقي
خالل عام  2020عبرت اوبو "  " OPPOبوضوح عن توجهاتها اإلنسانية.
نؤمن أن الهدف من ابتكار الش���ركات يجب أن يكون البش���ر .وبالتالي ،دائماً
ما نلتزم باالبتكار الذى يعبر عن قيم مثلى .ومع هذه البوصلة التى ترشدنا،
واصل���ت  OPPOإصدار ع���دة تكنولوجي���ات متطورة كى تف���ى باحتياجات
املستخدمني وتساعد اجلميع على استكشاف أفضل ما فى احلياة.
م���ن املح���زن أن جائحة كورونا أجبرت الكثيري���ن منا على البقاء فى املنزل.
حتى فى أوقات التوتر والضغط ،ميكننا حتسني مزاجنا عبر التمتع باألشياء
الصغي���رة الت���ى توف���ر لن���ا الس���عادة كل ي���وم .تكنولوجي���ا  OPPOلتعريف
املس���احات عبر املوجات العريضة الفائقة UWB spatial awareness
 technologyهى من ضمن األشياء الصغيرة املمتعة التى تتواجد بالقرب
منك .إذا بقيت فى املنزل ،فإن تكنولوجيا  OPPOلتعريف املس���احات عبر
املوجات العريضة الفائقة ميكنها أن تيسر حياتك عبر مجموعة متنامية من
أجهزة إنترنت األش���ياء ،حيث تتيح لك إدراكاً دقيقاً للمس���احة عبر الهواتف
املحمولة كى تقوم بتش���غيل األجهزة الذكية بأقل مجهود .على س���بيل املثال،
ميكنك العرض على شاش���ة التليفزيون ببس���اطة مبجرد إشارة آليه .كذلك،
ميك���ن التحكم فى اإلضاءة وأجهزة البلوتوث وغيرها من املعدات فى منزلك
بأقل احلركات ،وحتى تشغيل جهازك كى يتعرف عليك ويجد مكانك .وبهذه
الطريقة ،نساعدك على التركيز على عملك فى املنزل بدالً من التشتت.
ح���ني نقوم بالتخطيط لإلجازة ،قد يرغب بعضنا فى قضاء الوقت مع عدد
قلي���ل من األصدق���اء أو العائلة .إذا كان لديك حس س���يئ باالجتاهات ،فإن
أح���دث نظام مالحة بالهاتف املحمول من  OPPOميكنه مس���اعدتك .يتيح
أح���دث لوغاريتم موضعة  RTKموضع ًة عالي���ة الدقة على هواتف OPPO
الذكي���ة بدق���ة أقل من  ١مت���ر ،حيث يق���وم مبعاجلة بيان���ات حلظية قادمة
م���ن بني محطات القياس لتقدمي موقع دقيق .م���ع لوغاريتم موضعة ،RTK
س���وف تظ���ل دائماً على املس���ار الصحيح بالطبع هذه مج���رد البداية ،فعدم
فق���دان االجتاه فى العالم الواقعى ليس كافياً OPPO .لديها املزيد لتقدمه
 .OPPO CybeRealباعتب���اره تطبيق واق���ع افتراضى فائ���ق  AR Supper APPيقدم خدمات
موضع���ة عالي���ة الدقة ،يتم دمجه مع بيانات تقدمه���ا الهواتف املحمولة مثل
ال�  ,GPS, Wi-Fiوالبلوتوث ،بينما تقدم ال�  SLAMولوغاريتمات مش���هد
ال���ذكاء االصطناعى  AI scene algorithmsخدمات املوضعة فى خالل
أج���زاء م���ن الثانية والت���ى تكون دقيقة حت���ى آخر س���نتيمتر .وألنه أكثر من
مج���رد نظام مالحة خارج���ي ،فحني تتجول فى مول جت���ارى ميكنك "رؤية"
الس���لع املعروضة والترفيه االفتراضي .يقدم  OPPO CybeRealملحة من
حي���اة تقوم عل���ى إعادة تهيئة تفاصي���ل احلياة الواقعية ودمجه���ا فى الواقع
االفتراضى لتقدمي بيانات رقمية أكثر ثرا ًء .اإلجازات واألعياد واملناس���بات
اخلاص���ة هى أوقات رائعة إلع���ادة التواصل ومقابلة األصدقاء والعائلة .هل
تتطل���ع إل���ى التقاط صور حقيقية وتس���جيل هذه الذكري���ات الغالية؟ اجليل
الق���ادم م���ن تكنولوجيا التكبير الهجين���ة  hybrid zoomقد وصل .جدير
بالذك���ر أن  OPPقام���ت بتحس���ني البع���د البؤرى بحج���م  ٨٥مم و ١٣٥مم،
وهى األبعاد املس���تخدمة بش���كل دائم فى احلياة اليومية ،لتتيح إعادة إنتاج
األلوان احلقيقية وأدق التفاصيل .كما تعرفون ،حصلت  OPPOفى مؤمتر
Computer Vision and Pattern Recognition Conference
 )CVPR( 2020عل���ى اجلائ���زة األول���ى مرت���ني والثالث���ة مرت���ني اعترافاً
بتكنولوجيا  OPPOفى مجال جودة العرض الفائقة ،والتى ميكنها حتس���ني
صورة مشوش���ة بدقة  ١٦م���رة ،خاصية التموضع البص���رى التى ميكنها أن
تخبرنا أين مت التقاط الصورة عبر حتليلها ،بجانب تتبع النشاط البشرى فى
الفيديوهات خالل جتمعك العائلي ،س���يكون م���ن املبهر حقاً التقاط الصور
م���ع أحباب���ك .وأطلقت  OPPOحلول الش���حن فائق الس���رعة  125وات،
وش���اح  AirVOOCالالس���لكى بقوة , 65وات وأطلقت ألول مرة الش���احن
املتنق���ل متناهى الصغر  mini SuperVOOC chargerبقوة  50وات،
والشاحن السريع الصغير  110وات .ميكنك استخدام هواتفك طوال اليوم
بعد  5دقائق من الش���حن بشاحن فائق السرعة  125وات .أينما كنت وفى
أى وقت ،كن على اتصال.
عود ًة مللتقى  ،OPPO INNO DAY 2020قامت  OPPOبترويج مفهوم
"التكنولوجيا للبش���رية ..اإلحسان إلى العالم" .وعبر هذه الرؤية نوفر املزايا
للمستخدمني بينما نتولى نحن التعامل مع كل التعقيدات 2020 .هى سنة
مثمرة فى  .OPPOوفى املستقبل ،نعتزم حتقيق املزيد من االبتكار ،وتقدمي
جتارب تكنولوجية مذهلة للعديد من األفراد حول العالم.

خالل الدورة األربعني " أسبوع جايتكس للتقنية : " 2020

الذكاء االصطناعى واألمن السيبرانى يستحوذان على اهتمام العارضني واخلبراء
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
م���ع ع���ودة "أس���بوع جايتك���س للتقنية" فى نس���خته
األربع���ني ،ع���ادت إلى دبى اليوم املؤمت���رات الفعلية،
حي���ث يش���هد احلدث مش���اركة واس���عة م���ن خبراء
الذكاء االصطناعى واألمن الس���يبرانى الذى سلطوا
األضواء على قضايا احلوكمة األخالقية وما يرتبط
به���ا م���ن تقني���ات ال���ذكاء االصطناعى ومت تس���ليط
الض���وء عل���ى مبادرة "دب���ى املدينة األكث���ر أما ًنا فى
الفضاء اإللكترونى " والتى أطلقها مركز دبى لألمن
اإللكترونى ( ،)DESCكما قام سعادة الدكتور محمد
حم���د الكويت���ى رئيس األم���ن الس���يبرانى حلكومة
دول���ة اإلم���ارات مبناقش���ة أهمي���ة "مرون���ة" الذكاء
االصطناعى أثناء فترة اجلائحة.
وأجبرت التهديدات اإللكترونية التقليدية ،باإلضافة
إلى التحديات التى أحدثتها جائحة كوفيد،-19
املنظم���ات عل���ى التطل���ع إل���ى األم���ام وبن���اء أنظمة
وعملي���ات أكث���ر مرون���ة متكنها من حتم���ل األزمات

ومؤمتر اخلليج ألمن املعلومات" (جيسيك)  -احلدث
اإلقليمى األبرز فى مجال تقنيات األمن السيبرانى -
والذى يقام حتت مظلة "جايتكس" ،مشهد التهديدات
الس���يبرانية وكي���ف ميك���ن حلكومة دول���ة اإلمارات
االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعى لبناء عالم
أكث���ر مرونة فيما بعد اجلائحة .وقال الدكتور محمد
حم���د الكويتي" :من املهم العمل على ترس���يخ ثقافة
االستعداد .ومن أجل ذلك حرصت قيادتنا الرشيدة
على تأس���يس "مجلس األمن الس���يبراني" ،وذلك من
منطلق ح���رص الدولة على ضم���ان التأهب ملواجهة
الهجمات الس���يبرانية ،وضمان تفعيل دور مؤسسات
القطاع���ني العام واخلاص وكذلك الش���ركات العاملة
فى قطاع التقنيات والتى من ش���أنها لعب دور حيوى
لتعزي���ز األم���ن الرقم���ى لدول���ة اإلم���ارات .وال تزال
هجم���ات االحتي���ال الرقمى وبرام���ج الفدية ميثالن
أكث���ر أن���واع الهجمات ،والتى تس���تهدف ف���ى أغلب
األحيان قطاع اخلدمات املالية والرعاية الصحية".

" آى بى إم " و" دبى الذكية " يناقشان
التقنيات املتعلقة بتحيز الذكاء االصطناعي

كتب  :وسيم إمام – محمد شوقى
كان اله���دف م���ن ال���ذكاء االصطناع���ى ه���و ح���ل واح���دة م���ن أكب���ر
مش���اكل مجتمعنا وهى مش���كلة التحيز .ومع ذلك ،عندما يتم تدريب
املشابهة فى املستقبل وبشكل أفضل.
اخلوارزمي���ات التى يتم إدخالها إلى أجهزة احلاس���وب واألنظمة على
وناق���ش الدكتور محمد حم���د الكويتى رئيس األمن
بيانات خاطئة ومتحيزة ،فإنها حت ًما س���ترتكب أخطا ًء ،مما يؤثر سل ًبا
الس���يبرانى حلكوم���ة دولة اإلم���ارات ،خالل معرض
على التجارب البشرية وعملية صنع القرار.
وناق���ش هذه القضي���ة على منصة احل���وار كل من
الدكتور س���يث دوبرين � الرئيس التنفيذى للبيانات
ل���دى أى بى إم الس���حابية ،والبرامجيات املعرفية،
ونائ���ب الرئي���س التنفي���ذى للبيانات ف���ى أى بى أم
للتحليل ،وس���عادة الدكتور يونس الناصر � مس���اعد
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
مدي���ر ع���ام مكت���ب مدينة دب���ى الذكي���ة ،والرئيس
ش���اركت ش���ركة " إريكس���ون "ف���ى أس���بوع
التنفيذى ملؤسسة بيانات دبي.
جايتكس للتقنية هذا العام افتراضياً كشريك
من جهته قال الدكتور يونس الناصر � مساعد مدير
فى التحول الرقمي،الطالع العمالء والشركاء
ع���ام مكتب مدينة دبى الذكي���ة ،والرئيس التنفيذى
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
ملؤسس���ة بيانات دبي" :نسعى إلى ترسيخ الثقة فى
آخر التحديثات والرؤى املتعلقة بتقنية اجليل
ال���ذكاء االصطناعي .ومن أج���ل ذلك نحرص على
اخلامس عب���ر خبرتها وريادتها ومش���اركتها
ش���رح التقنيات ألن ذل���ك يعد أم��� ًرا ضرور ًيا لبناء
العاملية .قامت إريكسون حتى اآلن بتطور 70
الثق���ة وتطبي���ق التقني���ة عل���ى نطاق واس���ع .حيث
ش���بكة من اجليل اخلامس ح���ول العالم على
متتل���ك تقني���ات ال���ذكاء االصطناع���ى العديد من
نحو مباش���ر ،يعزز ريادتها ،ثقة املشغلني فى
التطبيق���ات اإليجابية .ومع ذل���ك ،يجب أن تتوافر
تقنية الش���ركة املتطورة م���ن اجليل اخلامس
الشفافية واملقترنة بشرح كيفية استخدام البيانات
كتب  :عادل فريج – أحمد سلمان
لدفعهم نحو مس���تقبل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتش���مل هذه الشبكات  36دولة
أوضح الدكتور يورجن رامل � الرئيس التنفيذى للرقمنة واستش���ارى الذكاء االصطناعى لبن���اء هذه الثقة .فدعونا نعمل على تقدمي ش���روح
مختلفة ،حيث وقعت إريكسون  117اتفاقية جتارية حول العالم فى هذا اإلطار.
وتعلم اآللة فى بنك اتش اس بى س���ي ،كيف ميكن حتقيق االس���تفادة الكاملة من الذكاء عم���ا نحاول اجنازه م ًعا .ومن خالل ذلك س���نتمكن
أنه
املاضي،
يق���در أح���دث تقارير االتص���االت املتنقلة من إريكس���ون ،الذى صدر الش���هر
االصطناعى فى إطار يدعم الثقة ويحقق مصالح جميع أصحاب املصلحة ،وقال الدكتور م���ن جعل ال���ذكاء االصطناع���ى أكث���ر ذكا ًء وتأثيراً
بحلول نهاية عام  ، 2020سيعيش أكثر من مليار شخص –  15%من سكان العالم  -فى
يورج���ن رام" :أحب تش���بيه ال���ذكاء االصطناعى باحلص���ان البري ،وذلك مل���ا متتلكه من على حياتنا بش���كل إيجابي .وإذا ما أردنا أن جنعل
مناطق تغطيها خدمات االتصال من اجليل اخلامس .وس���يتمكن  60%من س���كان العالم
إمكان���ات هائلة ،ومع ذلك ،يجب تس���خيرها بالطريقة الصحيح���ة لتصبح مفيدة .ونحن دبى أس���عد مدينة فى العالم ،فنحن بحاجة إلى أن
ع���ام  ،2026من اعتماد خدمات اجليل اخلامس ،مع توقع وصول االش���تراكات بالتقنية
بحاج���ة إل���ى إنش���اء أنظمة ذكاء اصطناعى تتماش���ى م���ع املعايير األخالقية املؤسس���ية نش���رح للمجتمع ما ميتلكه الذكاء االصطناعى من
املتط���ورة إل���ى  3.5مليار اش���تراك ،مم���ا يعنى بأن عدد االش���تراكات احلال���ى وقدرات
احلالي���ة ،وأن يت���م وضعه���ا ف���ى إطار يضمن الوصول إلى مس���توى املس���ئولية البش���رية قدرات".
التغطية لناحية عدد الس���كان ،التى تتميز بها ش���بكات اجليل اخلامس ،هى األس���رع من
والشفافية الكاملة" .وناقش الدكتور يورجن رامل بتعمق كيف جنح فى تطوير أخالقيات وجن���ح الدكت���ور س���يث دوبري���ن على م���دار حياته
ب���ني جميع أجيال تقني���ات االتصاالت املتنقلة .يعد جايتكس أحد أكبر فعاليات تكنولوجيا
ال���ذكاء االصطناعى ومب���ادئ البيانات التى أصبحت اآلن معيا ًرا لعال���م التقنيات املالية ،املهني���ة ف���ى تق���دمي قيمة كبي���رة لقط���اع التقنيات
املعلومات واالتصاالت فى منطقة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا ،حيث يش���ارك فيه
وق���ال رامل" :تعد املوهب���ة أمرا محوريا لتطوير إطار العمل اخل���اص باملعايير األخالقية من خ���الل تطبي���ق البيانات وال���ذكاء االصطناعى
جميع املش���غلني الرئيسيني وخبراء خدمات االتصال والشركاء فى القطاع .ويؤكد حضور
لل���ذكاء االصطناعي ،وذلك ألن تس���خير البيانات ال يتطلب خب���راء لتطوير أنظمة الذكاء أخالق ًيا ،وهو مس���ئول حال ًيا ع���ن التحول الرقمى
إريكس���ون فى فعاليات احلدث ،على ريادة الش���ركة فى مجاالت اجليل اخلامس والتحول
االصطناعى وحسب ،بل يتطلب خبراء يتمتعون باملهارات العالية الستخدامها واستخراج لعمليات البرمجيات السحابية واملعرفية باستخدام
الرقمى وإنترنت األشياء ( )IOTعبر املنطقة.
البيانات والتحليالت.
البيانات املفيدة".

" إريكسون  :تستعرض أهمية التحول الرقمى ..
ومليون مسترك باجليل اخلامس باملنطقة نهاية 2020

احلوكمة األخالقية للذكاء االصطناعي:
كيف تروض فرساً برياً؟
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متابعات

لتوسيع أعمالها بالقطاع التعليمى بالتعاون مع السويدى إيديوكيشن :

باستثمارات  8ماليني جنيه  ”ACT“ :انتهاء املرحلة الثانية مليكنة البنية التحتية الالسلكية جلامعات املعرفة
التجارى لشركة “ “ ACTتعد جامعات املعرفة الدولية
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة واحدة من أهم املشروعات
التعليمية التى أطلقتها مؤسسة السويدى إديوكيشن
والتى متثل مركز وجتمع لكبرى اجلامعات الدولية التى
تضم مختلف التخصصات ،وحرصنا فى شركة ACT
على املشاركة فى تأسيس هذا الصرح التعليمى وتولى
أعمال البنية التحتية ملبانى اجلامعة التى وصلت إلى 3
مبان حتى اآلن والتى من املقرر أن تصل ل�  20مبنى مع
االنتهاء من املشروع.
وولت الشركة فى املرحلة الثانية للمشروع تركي ب �Ac
 cess point 235ف��ى مبانى اجل��ام��ع��ة اجل��دي��دة
ال��ت��ى شملت  2مبنى ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��دخ��الت ال��� “

كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
فى إط��ار وح��رص كشفت شركة “  ،”ACTالدولية
املتخصصة ف��ى تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات ،على توسيع
جتربتها بالقطاع التعليمى بالتعاون املشترك مع مجموعة
السويدى إيديوكيشن عن االنتهاء من تسليم املرحلة
الثانية مليكنة البنية التحتية التكنولوجية والالسلكية
جلامعات املعرفة بتكلفة  8ماليني جنيه ،والتى تضمنت
جتهيز وتنفيذ كل أعمال االتصاالت الالسلكية اخلاصة
بتوصيل شبكات اإلنترنت جلميع مبانى اجلامعة والعمل
على ربطها مببانى املرحلة األول��ى التى قامت شركة
 ACTبتسليمها نهاية العام املاضى بتكلفة  6ماليني
جنيه .من جهته قال محمد أبو الليل � رئيس القطاع

 Doman Controlو “ Switchingلتوفير
اتصال السلكى فعال ودائ��م للشبكة لكل املستخدمني
من أى مكان باجلامعة ،كما قمنا باستخدام وتوظيف
أح��دث البرمجيات والتطبيقات من  HPللعمل على
إدارة منظومة االتصاالت بالكامل وقياس ومتابعة األداء
والفاعلية للشبكة بصفة دوري��ة ،مع العمل على توفير
وسائل احلماية التكنولوجية والتأمني الشامل ضد أى
اختراقات والتحكم فى الدخول وإتاحة الوصول إلى
الشبكة من خالل املستخدمني من الطلبة واألساتذة
والضيوف املسموح لهم لضمان الوصول اآلمن للبيانات
واملعلومات ولضمان أداء عالى لشبكة االتصاالت داخل
اجلامعة “.

“اليكا “ :طرح أول نظام مراقبة “ Leica BLK247 Smart 3D Surveillanceيدعم الذكاء االصطناعى
كت ب  :محمد اخلولى � نهلة مقلد
كشفت شركة “ اليكا جيوسيستمز “  ،وهى جزء من  ، Hexagonعن توسيع
نظام املراقبة الذكية ثالثى األبعاد  Leica BLK247لتلبية االحتياجات املتنوعة
لعمالئها العامليني وهو أول مستشعر ثالثى األبعاد فى العالم يجمع بني LiDAR
وكاميرا الفيديو وتكنولوجيا التصوير احلرارى لألمن واملراقبة .ميكن ألصحاب
املبانى واملشغلني وفرق األمن ومديرى املرافق االستفادة من املراقبة املستمرة
للمبانى واملساحات مبا فى ذل��ك املستشفيات واملصانع واملصانع واملكات ب.
باإلضافة إلى ذلك  ،يوفر  Leica BLK247مراقبة موثوقة للممتلكات اخلاصة
ومي ِكّن الذكاء االصطناعى املساعد للجهاز من اتخاذ قرارات فى الوقت الفعلى
ُ
دون مساعدة على حافة الشبكة حول ما إذا كان سيتم تشغيل إنذار أم ال.
نن جهته قال كارل توماس شنايدر � نائ ب رئيس تطوير األعمال  ،قسم �Eco
 systemsفى  ، Hexagonإنه يوفر مدخالً لتقنية مراقبة ثالثية األبعاد
فرصا
حقيقية  ،ويتخذ قرارات دقيقة بشأن وقت إطالق اإلنذار كما أنه يخلق
ً
ابتكارا فى
جديدة ملتكاملى أنظمة األمان لتقدمي أحد منتجات املراقبة األكثر
ً

مجموعة “  “ HOاملصرية تدخل
فى شراكة حتول رقمى مع شركة “إس إيه بي”
كتب  :محمد اخلولى – وسيم إمام
كشفت الشركة املتحدة للصيادلة ،وهى أكبر شركة توزيع أدوية
فى جمهورية مصر ،والتابعة إلى مجموعة  ،HOعن شراكة
حتول رقمى مع شركة التكنولوجيا العاملية “إس إيه بي” لتعزيز
وتيرة النمو واالبتكار ألعمال الشركة.
وستقوم الشركة املتحدة للصيادلة وشركائها فى “بى كونكت”
بتطبيق حزمة برمجيات األعمال  S/4HANAونظام إدارة
امل��وارد البشرية  Success Factorsمن إس إيه بي .وتسعى
“بى كونكت” إلى حتويل عمليات املتحدة للصيادلة فى أكثر
من  68مركز توزيع ،ومبا يعزز من قدرة الشركة على توصيل
املنتجات ألكثر من  50ألف نقطة توصيل.
من ناحيته قال أمين حسام عمر � املدير التنفيذى لدى مجموعة
“ :HOستوفر ه��ذه اخلطوة املهمة لتحقيق التحول الرقمى
ضمن أعمال املجموعة باستخدام منصات وأنظمة إس إيه بى
املتقدمة ،أفضل الرؤى والبيانات الفورية حول سلسلة التوريد
الطبية وقدرات إدارة املوارد البشرية لدينا ،مما سيساهم فى
تعزيز وتيرة النمو ودع��م قطاع تصنيع املنتجات الدوائية فى
مصر “ .ومن جهتها قالت هدى منصور ،العضو املنتدب لشركة
إس إيه بى فى مصر”“ :سيضمن التحول الرقمى للشركة املتحدة
للصيادلة مع إس إي��ه بى وص��ول اإلم���دادات الطبية احليوية
إلى املرضى فى الوقت املناس ب ،كما سيساهم فى دعم وتيرة
االبتكارات املستقبلية لصناعة األدوية فى مصر”.

الصناعة ويجمع بني  LiDARوفيديو  RGBومستشعرات التصوير احلرارى
والذكاء االصطناعى املساعد واحلوسبة املتطورة لتحديد التهديدات على الفور
مقابل غير التهديدات أضاف تشكل “اليكا جيوسيستمز “ شركة عاملية معترف
بها فى مجاالت التقاط وقياس وحتليل البيانات اجلغرافية املكانية .لقد جمعوا
معا حلل املشكالت التى تواجهها مع حتليل الصور
خبراتهم فى هذه املجاالت ً
ثنائية األبعاد التقليدى فى صناعة األمان “ ،كما أشار حكام جمعية صناعة األمن
( )SIAجلائزة أفضل منتج جديد لعام  ”.2020يجمع املنتج بني أجهزة استشعار
متعددة وتقنيات أجهزة استشعار متعددة ولتوفير مجموعة من املعامالت التى لم
تكن متوافرة ساب ًقا ملنصة حوسبة متطورة قوية “.
أوضح يتوافر  Leica BLK247اآلن فى نسختني  Leica BLK247 i5 ،و
 ، Leica BLK247 x5وهى مناسبة ملراقبة البيئات املختلفة وحمايتها .يوفر
الطراز  x5التصوير احلرارى وحماية الغبار واملاء للبيئات الداخلية واخلارجية
على حد سواء  ،ونطاق درجة حرارة تشغيل موسع  ،بينما مت تصميم  i5للبيئات
الداخلية فى الغال ب حيث ال يلزم التصوير احلراري.

“  “ Vayyarتطلق رادار التصوير رباعى األبعاد..
واإللكترونيات متثل  50٪من تكلفة السيارة
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
ف����ازت ش��رك��ة “  ، “ Vayyar Imagingالعاملية
املتخصصة فى مجال رادار التصوير رباعى األبعاد ،
بجائزة  SMEاخلاصة للسالمة فى حفل توزيع جوائز
 CLEPAلالبتكار لعام  2020وأعلنت  Vayyarعن
انتصارها بتقنية ال��رادار على الرقاقة للتصوير رباعى
األبعاد التى تغير قواعد اللعبة  ،والتى أحدثت ثورة فى
طريقة تعامل صناعة السيارات مع السالمة.
نظرا ألن حوادث املرور على الطرق هى أكبر سب ب منفرد
ً
للوفاة واإلص��اب��ات على مستوى العالم  ،ف��إن صانعى
السيارات ع��ازم��ون على حماية كل من رك��اب السيارة
والعدد املتزايد بسرعة من مستخدمى الطرق املعرضني
للخطر ( .)VRUومع ذلك  ،تأتى السالمة عاد ًة بسعر
مرتفع وت��ؤدى املتطلبات التنظيمية املتطورة إلى زيادة
تعقيد إلكترونيات السيارات وتكاليف التطوير .مع وجود
ما يصل إلى  200جهاز استشعار لكل سيارة  ،من املتوقع
أن متثل اإللكترونيات  50٪من التكلفة اإلجمالية للسيارة
بحلول عام  ، 2030مما يشجع قادة الصناعة على إعادة
النظر فى منوذج “مستشعر واحد لكل وظيفة” التقليدي.
وتعد  Vayyarفى طليعة هذا التغيير من خالل نهجها
الفريد � منصة متعددة الوظائف جاهزة للمقياس �
وال��ت��ى تقود حت� ً
أساسيا ف��ى كيفية قيام الشركات
�وال
ً
املصنعة للمعدات األصلية ( )OEMو  Tier 1sبهندسة
داخل املقصورة وسالمة  ADASلتوفير أعلى مستويات
السالمة جلميع املركبات  ،مبا فى ذلك مناذج االقتصاد
التى كانت فى السابق محدودة فى امليزات املنقذة للحياة.
تقليديا
و ُينظر إلى احللول داخل املقصورة وحلول ADAS
ً

على أنها مجموعات من ميزات السالمة مدعومة بالعديد
من أجهزة االستشعار التى تعمل مبجموعة من التقنيات.
داخ��ل السيارة  ،تسمح منصة رادار التصوير رباعية
األبعاد متعددة الوظائف من  Vayyarلشركات صناعة
السيارات بتبنى مفهوم املقصورة كنظام بيئى موحد حيث
يدعم  RFICواحد فقط عالى األداء تطبيقات متعددة ،
مثل نظام الكشف عن وجود األطفال ( )CPDوالتذكير
املحسن حلزام املقعد ( .) )SBRتعمل وظيفة “التحرير
ّ
والسرد” الفعالة من حيث التكلفة على توفير تكلفة أجهزة
االستشعار والبرامج املتعددة .خارج السيارة  ،يدعم 2�4
مستشعرات فقط وه��و ما يقرب من اثنى عشر نظام
 ADASوتطبيقات املساعدة على ركن السيارة املتقدمة.
مفتاح االستشعار متعدد الوظائف هو األفضل فى فئته
تكنولوجيا التصوير ب��ال��رادار على الرقاقة التى توفر

دقة عالية ومجال رؤية واسع للغاية .بدعم ما يصل إلى
 48جهاز إرسال واستقبال  ،يولد حل  Vayyarصورًا
سحابية رباعية األبعاد للحصول على بيانات اكتشاف
وتتبع وتصنيف غنية  ،مع حماية خصوصية املستخدم.
يتيح ذلك إنشاء تطبيقات متقدمة للغاية  ،دون أن يضطر
صانعو السيارات إلى التغل ب على عقبات تطوير الرادار.
تعمل املستشعرات الدقيقة واملوثوقة بغض النظر عن خط
الرؤية أو اإلضاءة السيئة أو الظروف اجلوية القاسية ،
من أجل مراقبة قوية فى جميع األوقات عبر  USRRو
 SRRو .MRR
أيضا لشركات صناعة السيارات
تتيح منصة ً Vayyar
إنشاء تطبيقات إضافية لطرازات جديدة  ،أو بعد نشر
السيارة  ،لتلبية متطلبات السالمة الناشئة على نفس
جنبا
منصة  .HWتخلق التكنولوجيا التحويلية للشركة ً ،
ضا
إلى جن ب مع من��وذج أعمالها الرائد والشامل  ،عر ً
شامالً وموثو ًقا ميثل حجر األساس لشراكاتها مع عدد من
العالمات التجارية العاملية للسيارات وموردى املستوى ، 1
مما يساعدهم على تقليل املخاطر والتكاليف و . TTM
من جهته قال إيان بودكامني � رئيس قسم السيارات يف”
 “ Vayyar Imagingفخورون للغاية بأن تقنيتنا مت
االعتراف بها من قبل صناعة السيارات فى حفل توزيع
جوائز  CLEPAلالبتكار لعام  ، 2020الرابطة األوروبية
ملوردى السيارات  ،من خالل توفير حلول أحادية الشريحة
متعددة الوظائف وفعالة من حيث التكلفة ومتاحة اآلن
لإلنتاج باجلملة  ،فإننا نقود مهمة متكني شركائنا من
حماية جميع أشكال احلياة على الطريق  ،حتى يتمكن
اجلميع من الوصول إلى وجهتهم بأمان “.

“ “ IDCترسم خريطة املراحل اخلمسة للتعافى بقمة “ ”Virtual CIO Summit
..وأفاق سوق التكنولوجيا بأفريقيا

للتواجد أوروبيا ”:ديجيتال بالنتس” تفتتح ثالث
فروعها باململكه املتحده مطلع يناير 2020

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد

كشفت شركه “ديجيتال بالنتس “ ،املتخصصة فى مجال أمن
املعلومات ،افتتاحها لثالث فروعها اإلقليمية باململكه املتحده فى
بداية عام  ٢٠٢١لتضيفه إلى سلسلة فروعها احلالية مبصر
واإلم���ارات حتقيقا خلطة التوسع واالنتشار والتى تستهدف
الوصول خلمسة فروع عاملبا حتى .2022
ص��رح بذلك أحمد حنفى املدير التنفيذى واملؤسس لشركة
ديجيتال بالنتس عن بالغ سعادته وفخره بالنجاح الذى حققه
ف��ري��ق ك��ام��ل م��ن أف��ض��ل مهندسى األم���ن السيبرانى وفريق
مستشارى مبيعات م��درب على أعلى مستوى بخبرة تتجاوز
العشر سنوات مما أدى الفتتاح ثالث ف��روع الشركة باململكة
املتحدة خالل ثالثة أعوام فقط من تأسيس الشركة باإلضافة
لفرع الشركة باإلمارات والذى مت افتتاحه فى مطلع عام 2020
مشيرا أن الشركة تستهدف التوسع إقليميا خالل الفترة املقبلة
مبا يتماشى مع استراتيجية الشركة وخطتها نحو النمو مبعدالت
غير مسبوقة عربيا ودوليا.
أضاف حققت أيضا املرتبة البالتينية خلدمات  3CXخالل
عام ونصف باإلضافة إلى حصولها على لق ب الشريك األفضل
بالشرق األوسط لعام2020وجدير بالذكر أن ديجيتال بالنتس
تعد شريكا ذهبيا خلدمات كاسبرسكى ومايكروسوفت وكذلك
شريك  MWareاملحترف للخدمات السحابية ،والشريك
الفضى خلدمات  ،Veeamوتعد أيضا الشريك املميز لقطاع
الشركات للشركة املصرية لالتصاالت.

كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
أستضافت مؤسسة البيانات الدولية ( )IDCأكثر من
 160من كبار قادة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
على منصتها االفتراضية املتخصصة فى الصناعة
للدفعة السنوية الثانية عشرة من قمة  IDCجنوب
أفريقيا “ CIO ، ” Virtual CIO Summitوالتى
عقدت حتت شعار `` السباق إل��ى إع��ادة االبتكار:
ربط القادة من أجل التمكني الرقمى حتويل” حيث
استكشف املتحدثون اخلبراء أحدث االجتاهات فى
السحابة  ،والذكاء االصطناعى  ،واألمن السيبرانى
 ،والقيادة الرقمية  ،واألمتتة الذكية  ،ومرونة اجليل
التالى واالستمرارية  ،وحتليالت البيانات الضخمة .
من جهته ق��ال م��ارك ووك��ر � نائ ب الرئيس املساعد
“نظرا
لشركة  IDCملنطقة أفريقيا جنوب الصحراء:
ً
ألن الشركات فى جنوب أفريقيا تتبنى واق��ع العمل
عن بُعد اليوم  ،ف��إن رغبتها فى خلق قيمة جديدة

وتلبية التوقعات التجارية املتزايدة تثبت أنها محركات
أس��اس��ي��ة لتبنى التكنولوجيا واالس��ت��ث��م��ار” .افتتح
إجراءات اليوم“ .فى الواقع  ،نشهد تركي ًزا مكث ًفا على
أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،والقدرة على
حتمل تكاليفها  ،وإمكانية الوصول إليها  ،وموثوقيتها
كعامل متكني للتميز التشغيلى والعمالء .ويعمل إنشاء
القيمة عندما تؤثر استراتيجيات التكنولوجيا بشكل
مباشر على توقعات األعمال ح��ول الثالثية احلاسمة
لعالقات العمالء والكفاءة التشغيلية  ،وإدارة التكاليف “.
م��ن ناحيته ق��دم ال��رئ��ي��س ال��ع��امل��ى لشركة ، IDC
كروفورد ديل بريتى  ،اخلطاب الرئيسى للحدث حيث
كشف النقاب عن دليل  IDCاجلديد املكون من خمس
مراحل ملساعدة املؤسسات على التخطيط للتعافى فى
أعقاب األزمة االقتصادية لكوفيد –  19فى اجللسة
 ،التى حملت ع��ن��وان “امل��راح��ل اخلمسة الستعادة
املؤسسة :رس��م مسار ال���دورة إل��ى الوضع الطبيعى

التالي”  ،حث  Del Preteاملؤسسات فى الدولة على
التركيز على ضرورات استمرارية األعمال  ،وحتسني
التكلفة  ،ومرونة األعمال  ،واالستثمار املستهدف
أثناء سعيهم .لتظهر كمؤسسات مستقبلية رشيقة
وديناميكية وقائمة على االبتكار.
وتضمن ج��دول األعمال سلسلة من جلسات أفضل
امل��م��ارس��ات ال��ف��ردي��ة وم��ج��م��وع��ات ال��ت��رك��ي��ز على
التكنولوجيا التى قدمت إرش���ادات اخل��ب��راء بشأن
تنفيذ اجليل التالى من تكنولوجيا املعلومات املؤسسية
 ،وإع��ادة تشكيل األم��ن من خالل التحول الرقمى ،
واحلفاظ على استمرارية األعمال  ،وإعداد مساحات
العمل ملستقبل العمل  ،وإطالق العنان للقوة الكاملة
ل� الذكاء االصطناعى  ،وبناء غيوم هجينة للعصر
أيضا رؤى
الرقمى  ،وكل شيء بينهما .تلقى املندوبون ً
قيمة للمستخدم النهائى من أقرانهم املحترمني فى
الصناعة

“ أكرونيس “ خطة للتوسع إقليميا تتضمن استثمارات كبيرة
وعمليات استحواذ لتوفير حماية إلكترونية

من مركز “ : ”DESCمبادرة “دبى املدينة
األكثر أماناً فى الفضاء اإللكتروني”

كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
كشفت شركة “أكرونيس” ،العاملية املتخصصة فى مجال احلماية اإللكترونية ،عن خطة توسع
كبيرا لدعم
كبيرا
مدتها خمس سنوات فى الشرق األوسط ،والتى متثل
ً
ً
والتزاما ً
ماليا ً
استثمارا ً
األمن السيبرانى وحماية البيانات وإدارة متطلبات نقاط النهاية للمنظمات عبر الشرق األوسط.
ويعد توسع الشركة فى املنطقة ،كما أُعلن فى معرض جايتكس ،جزءاً من خطة منو متسارعة مت
إطالقها فى عام  2019وأسفرت بالفعل عن ثالث عمليات استحواذ استراتيجية ،مبا فى ذلك
شركة  Cyber Lynxومقرها فلسطني املحتلة .هنالك أيضا ً العديد من عمليات االستحواذ
األخرى قيد الدراسة بالفعل حيث تتطلع أكرونيس إلى انتهاز كل الفرص فى املنطقة .من جهته
قال توفيق معلوف � مدير احلسابات اإلقليمى (فى الشرق األوسط) بشركة أكرونيس“ :تقدم
رئيسيا للشركات فى جميع أنحاء العالم ،ونتطلع إلى
استراتيجيا
دعما
ً
ً
منطقة الشرق األوسط ً
استكشاف عالقات وانتماءات وفرص استثمارية جديدة داخل املنطقة” وفى نفس الوقت ،فإن
الشركة على استعداد لتلبية احتياجات احلماية اإللكترونية احلاسمة للمؤسسات فى جميع أنحاء
املنطقة ”.أضاف يأتى توسعنا فى وقت تستعد فيه الشركات والهيئات احلكومية فى جميع أنحاء
الشرق األوسط � مثل مجلس األمن السيبرانى الذى مت تشكيله حدي ًثا فى اإلمارات العربية
املتحدة � لزيادة متوقعة فى الهجمات اإللكترونية وتستطيع”أكرونيس” ،مع تزايد حضورها،
أن تز ّود األفراد واملؤسسات فى املنطقة باالستراتيجيات واخلدمات واحللول الالزمة ملواجهة
التهديدات اجلديدة واملتطورة فى وقتنا احلالي .وأشار تقرير أكرونيس للتهديدات اإللكترونية
الصادر حدي ًثا يشير إلى وجود تهديدات إلكترونية استثنائية متوقعة فى عام  2021والتى
تهديدا نشطًا فى
يتعني على املنظمات فى املنطقة االستعداد له حيث إن.برامج الفدية تشكل
ً
جميع أنحاء الشرق األوسط طوال عام  ،2020ويحذر تقرير أكرونيس للتهديدات االلكترونية
من حدوث حتول فى عام  2021فى تكتيكات برامج الفدية .حيث إنه بدالً من مجرد جمع
الفدية لفك تشفير البيانات املصابة ،يسرق مجرمو اإلنترنت بيانات امللكية قبل تشفيرها ،ثم
يهددون بالتشهير العلنى بامللفات املسروقة ما لم يدفع الضحية .ووجد محللو أكرونيس ً
دليال
على أن أكثر من ألف شركة على مستوى العالم قد مت تسري ب بياناتها بعد هجوم فدية فى عام
 ،2020ويتوقعون أن يتزايد هذا االجتاه فى عام  2021حيث يتجاوز التسلل التشفير باعتباره
األسلوب األساسى للمجرمني ومع كون متوسط العمر االفتراضى لعينة البرامج الضارة فى عام
 2020والذى استمر  3.4أيام فقط ،فإن الوابل املتغير باستمرار من برامج الفدية يطغى على
منتجات األمن السيبرانى التقليدية ويجعلها قدمية.

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
تهدف مبادرة “دبى املدينة األكثر أما ًنا فى الفضاء اإللكتروني” والتى
منوذجا
أطلقها مركز دب��ى لألمن اإللكترونى ( )DESCجلعل دب��ى
ً
دوليا يحتذى به فى مجال األمن السيبراني ،وناقش مركز دبى لألمن
ً
اإللكترونى مبادرته خ��الل معرض ومؤمتر اخلليج ألم��ن املعلومات”
(جيسيك) � احلدث اإلقليمى األبرز فى مجال تقنيات األمن السيبرانى
� والذى يقام حتت مظلة “جايتكس” فى مركز دبى التجارى العاملي.
من جهته قال الدكتور مروان الزرعونى مدير إدارة خدمات املعلومات
فى مركز دبى لألمن اإللكترونى أهمية وجود استراتيجية خاصة بدبى
فى مجال األمن السيبراني ،وذلك حلماية مكتسبات دبى من مجموعة
من مخاطر األم��ن السيبرانى ودع��م منوها االقتصادى فى بيئة آمنة
موضحا ان��ه ج��اء تأسيس مركز ( )DESCجلعل دب��ى املدينة األكثر
أما ًنا فى الفضاء اإللكتروني ،وذلك من خالل التغل ب وباستمرار على
حتديات األمن السيبراني ،واالستفادة من التقدم الذى حترزه التقنيات
املتقدمة لتلبية احتياجات أصحاب املصلحة والتطلع نحو املستقبل .وقد
حتقق لنا ذلك من خالل إنشاء إستراتيجية تستند إلى  5ركائز أساسية
هي؛ األمن السيبرانى واملجتمع السيبرانى الذكى واالبتكار واملرونة
اإللكترونية والتعاون الدولي”.
وك��ان��ت دب���ى أط��ل��ق��ت ف��ى ش��ه��ر ي��ول��ي��و امل��اض��ى “م��ؤش��ر دب���ى لألمن
اإللكتروني” ،وهو عبارة عن مبادرة تسعى إلى تعزيز املنافسة البناءة بني
مختلف اجلهات احلكومية فى مجال األمن السيبرانى وتشجيعهم على
تطوير قدراتهم وحتقيق التميز فى هذا املجال.
أضاف الدكتور الزرعونى “إن تعزيز استعداد اجلهات احلكومية للتعامل
مع مختلف السيناريوهات املحتملة للتهديدات السيبرانية ،هو الهدف
الرئيسى الذى جاء من أجله “مؤشر دبى لألمن اإللكتروني” .ويقيس
هذا املؤشر أداء اجلهات احلكومية فى عدة مجاالت ،ومن بينها سرعة
االستجابة للتنبيهات األمنية وعدد احلوادث التى مت التعامل معها وكمية
البيانات املرتبطة مبركز العمليات األمنية”.

كلمات ومعاني
بقلم:

فريد شوقي
املستقبل للمجتمع الالنقدي
فى املستقبل  ،القري ب  ،سيتمكن املستهلكني من دفع مقابل املنتجات واخلدمات
بكل سهولة من خالل الهاتف املحمول ،مبا سيشكل قفزة نوعية فى اليات
الدفع االلكترونى مبا يتسق مع مفهوم الشمول املالى الرقمى الذى تتجه اليه
حاليا وبقوة احلكومة املصرية وهو ما يتجلى فى اتاحة البنية األساسية الالزمة
لتعزيز الدفع االلكترونى دون ان يتم حتميل املواطن ألى أعباء مالية أو تكاليف
إضافية
ولطاملا أشارت توقعات رواد األعمال إلى حدوث حت ّول اجتماعى يستمر
لعدة أعوام ،نحو املجتمع الالنقدى وتشجيع واملعامالت االلكترونية والتجارة
االلكترونية  ،والتى يتوقع ان تتخطى قيمتها تبلغ 2مليار دوالر محليا ونحو 2
تريليون دوالر عامليا خالل عام  ، 2020حيث نشهد االنتقال نحو استخدام
العمالت الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف املحمولة ،وذلك بالتزامن مع سعى
احلكومات نحو توسيع نطاق هذا التحول حيث تشهد حلول الدفع والتحويالت
املالية غير النقدية تناميا ً ملحوظا ً نتيج ًة لسعى الشركات نحو زيادة الكفاءة
وتعزيز مستويات الراحة لدى العمالء
كما تتوقع الدراسات املتخصصة ان  41%من العمالء سوف ميكنهم إمكانية
إجراء جميع املعامالت املالية عن طريق املحافظ النقد ّية عبر الهاتف الهاتف
خالل األعوام اخلمسة املقبلة .وتأتى التجارة الرقمية وأسالي ب الدفع غير
النقدية فى مقدمة أولويات “ رؤية مصر  “ 2030حيث يشجع االندفاع
النشط نحو حتقيق التح ّول الرقمى فى اخلدمات احلكومية ،مبا فى ذلك
إجراء املعامالت املالية غير النقدية؛ على قبول واعتياد استخدام قنوات الدفع
الرقمية من قبل العمالء.
وفيما ميكن وصفه باالجناز الكبير فى تنظيم وسائل الدفع االلكترونى وتشجيع
االفراد ومؤسسات االعمال فى االعتماد على النقود االلكترونية وافق  ،مؤخرا
 ،مجلس النواب على مشروع قانون قانون “تنظيم استخدام وسائل الدفع غير
النقدى “ حيث يسعى مشروع القانون لتحقيق املزيد من الشمول املالى فى
مصر ويتفق مع التوجهات العاملية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل
النقدى “الكاش” وتشجع على استخدام األدوات املالية املصرفية وغيرها
توفيرا للوقت واجلهد والنقود بالنسبة
من وسائل ونظم الدفع مبا يؤدى لى
ً
للمواطنني فى دفع كافة االلتزامات “كهرباء ،الغاز ،املياه ،مصاريف املدرسة،
حتويل األموال ألفراد األسرة” ،مع تشجيع املواطنني على التحول إلى املعامالت
الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم ،مع استفادة االقتصاد
القومى من حتقيق الشمول املالى وتيسير انتقال األموال.
ولعله من املهم االشار الى مجموعة من الفوائد ألنظمة الدفع غير النقدية
أولها “السرعة “ حيث متتاز املعامالت غير النقدية بسرعة إجنازها ،حيث
يستغرق إجراء التعامالت غير النقدية مدة وسطية تتراوح بني ثانية واحدة إلى
عدة ثوانى باملقارنة مع معامالت الدفع املالى التى تستغرق فترة  6�7ثواني.
ومتثل امليزة الثانية فى “األمان “ اذ ميكن للتاجر الذى يستخدم أسالي ب الدفع
غير النقدية حماية رأس ماله العامل من خالل تفاديه ملخاطر تعريض أمواله
النقدية للضياع أو السرقة ،بينما يستفيد العمالء من احلماية التى توفرها
املزايا األمنية على أجهزتهم ،إلى جان ب احلماية التى تتيحها بوابة الدفع
املستخدمة.
على حني تتمثل امليزة الثالثة هى” الراحة” فلن يكون العمالء بحاجة للعثور على
أجهزة الصراف اآللى أو حمل الكثير من املال فى محافظهم ،ولن يتعني عليهم
االنتظار فى طوابير طويلة ضمن البنوك أو نقاط البيع ،فضالً عن توفر باقة
واسعة من قنوات الدفع املتاحة لهم .أما بالنسبة للتجار ،فيتم استبدال األعباء
التشغيلية للمعامالت النقدية واالستعاضة عنها بالتدفقات النقدية السلسة
خالل الوقت احلقيقي.
وتشمل الفوائد التى تتيحها املعامالت غير النقدية مجموعة واسعة من
القطاعات املختلفة ،كما تنعكس التطورات التقنية التى نشهدها حاليا ً فى هذا
املجال إيجابا ً على اقتصاد البالد .ففى قطاع التعليم على سبيل املثال ،من
املمكن ألسالي ب الدفع أن تصبح مشكلة حقيقية بالنسبة لدافعى الرسوم أما
بالنسبة للمدارس ،فإن االنتقال نحو املعامالت غير النقدية لن يسهم فى خفض
مدة العمليات اإلدارية التى يتطلبها إجراء املعامالت النقدية فحس ب ،وإمنا
يتيح قنوات دفع مريحة بالنسبة لدافعى الرسوم ،فضالً عن إجناز معامالت
الرسوم املدفوعة واملستحقة خالل الوقت احلقيقي .ويفضى ذلك فى نهاية
املطاف إلى تخفيض املدة التى يقضيها موظفو املدرسة فى متابعة املدفوعات
املتأخرة ألولياء األمور.
وتشير الدراسات التى أجريت فى مجال جتارة التجزئة إلى زيادة نسبة املبيعات
عند إفساح املجال أمام العمالء للدفع باستخدام بطاقة القيمة املخزنة .ويرجع
ذلك لتخلى الناس عن املشتريات الصغيرة عندما ال يحملون معهم الكثير
من املال .وباملقابل ،يتيح حمل بطاقة القيمة املخزنة إمكانية شراء الوجبات
اخلفيفة وغيرها من املشتريات الصغيرة األخرى.
وتشكل راحة املستهلكني املوضوع اجلوهرى للمعامالت غير النقدية .ومع تنامى
اعتماد املستهلكني على قنوات الدفع غير النقدية كخيار أفضل وأكثر أمناً،
فإن فرصة مهمة تلوح أمام الشركات لتعزيز عروض خدماتها من خالل تزويد
العمالء باملرونة التى توفرها أسالي ب الدفع غير النقدية.
ولعلنا جميعا نتفق على ان التكنولوجيا ميكنا تقدمي حلول ابتكارية لتحسني
مستوى اداء كافة االجهزة والهيئات والشركات ،التابعة للحكومة وخاصة التى
تعامل مع املواطن بصورة مباشرة  ،وحتسني اليات الدفع الرقمى مثل شركات
املرافق  ،الكهرباء واملياه والغاز واجلمارك والضرائ ب واملحليات  ،ومبا يشعره
بان هناك حكومة تسعى ملواكبة التطور العاملى فى تقدمي وحتصيل قيمة
هذه اخلدمات االساسية  ،وبصرف النظر عن االرتفاع املتتالية فى اسعار
هذه اخلدمات والتى يتحملها املواطن عن رضاء نفس تقديرا منه للظروف
االقتصادية الصعبة التى متر بها الوطن وعجز احلكومة عن معاجلتها  ،اال
ان من اهم مزايا االعتماد على وسائل الدفع االلكترونى انه سيكون لها تاثير
ايجابى على غلق الباب امام الكثير من صور الفساد واشكال البيروقراطية التى
ميكن ان يتعرض لها املواطنيني عند تعاملهم مع مختلف اجلهات احلكومية وهو
ما نتطلع ان نلمسه فى القري ب العاجل .

وفقا لتحليل “  Atlas VPN“ : 234ألف دوالر
متوسط دفع برامج “ الفدية “ فى 2020
كتب  :محمد شوقى – أحمد سليمان
برامج الفدية هى نوع من الهجمات الضارة حيث يقوم املجرم بتشفير امللفات
احلساسة ع��اد ًة ثم يهدد بنشرها ما لم يتم دف��ع فدية مطلوبة .وصلت هذه
الهجمات إلى مستويات قياسية فى عام  2020حيث انتقل املوظفون إلى العمل
عن ُبعد  ،مما أدى بدوره إلى إنشاء املزيد من ناقالت الهجوم للمتسللني وجد
حتليل  Atlas VPNأن متوسط
م��دف��وع��ات ال��ف��دي��ة ارت��ف��ع بنسبة
 178٪فى الربع الثالث من عام
 2020مقارنة بالربع الرابع من
عام .2019
ص��رح��ت ب��ذل��ك راش��ي��ل وي��ل��ش �
مديرة العمليات فى Atlas VPN
 ،وق��ال��ت كما تُظهر ال��زي��ادة فى
متوسط عوائد برامج الفدية أن
املتسللني ينجحون ف��ى هجمات
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق أو ي��ت��دخ��ل��ون فى
ق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ى حت��ت��وى
على بيانات حساسة للغاية  ،مثل
تفاصيل بطاقة االئتمان”.
أض��اف��ت يتوقع مجرمو اإلنترنت
دفع مبالغ أكبر عندما يستهدفون
شركات أكبر  ،أو يسرقون املزيد
من البيانات  ،أو تكون املعلومات
املسروقة حساسة للغاية .على سبيل املثال  ،ب��دالً من سرقة عناوين البريد
اإللكترونى للمستخدم  ،يستهدف املتسللون اآلن التفاصيل املالية واملعلومات
الشخصية مثل أرقام الضمان االجتماعى ( )SSNوتقارير الشرطة.
أوضحت فى الربع الرابع من عام  ، 2019بلغ متوسط دفع الفدية  84ألف دوالر
 ،بينما ارتفع الرقم فى الربع الثالث من عام  2020إلى ما يقرب من  234ألف
تقريبا فى عام  2020من الواضح
دوالر كما تضاعف عدد هجمات برامج الفدية
ً
أن حقيقة أن الهجمات ناجحة وأن الضحايا يدفعون الفدية يشجع مجرمى
اإلنترنت فقط على مواصلة هذه املخططات وال يقتصر األمر على زيادة متوسط
مدفوعات الفدية بسرعة  ،ولكن تكرار الهجمات يصل إلى مستويات قياسية.
وقالت مت اكتشاف  78.36مليون هجوم بفايروس الفدية فى الربع الثالث من
عام  ، 2020بينما فى الربع الثالث من عام  ، 2019بلغ الرقم  40.95مليون.
ويشكل هذا زيادة بنسبة  91٪فى هجمات برامج الفدية الضارة فى عام واحد.
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اتصال
بالتعاون مع شركات عاملية :

بقلم:

احمد عبد الغنى
مدير أول لوسائل التواصل
االجتماعى فى شركة كاسبرسكي

 10نصائح للسالمة عبر االنترنت
خال معرض الشارقة للكتاب مت استضافتى عبر االنترنت للتحدث عن قواعد
أمن وسامة احلياة الرقمية عبر االنترنت .دعونا اليوم نتطرق لشرح مختصر
عن النصائح والدروس املستفادة من املحاضرة.
 .1احتفظ باملعلومات الشخصية بشكل احترافى ومحدود
ال يحتاج أصحاب العمل أو العماء املحتملون إل��ى معرفة حالة عاقتك
الشخصية أو عنوان منزلك .إنهم بحاجة إلى معرفة خبرتك وخلفيتك املهنية
 ،وكيفية التواصل معك .ال ميكنك تسليم معلومات شخصية بحتة إلى الغرباء
بشكل فردى – ال تعطها ملايني األشخاص عبر اإلنترنت.
 .2حافظ على إع���دادات اخلصوصية اخلاصة بك قيد التشغيل  :يحب
أيضا .ميكن لكليهما
املسوقون معرفة كل شيء عنك  ،وكذلك يفعل املخترقون ً
تعلم الكثير من التصفح واستخدام الوسائط االجتماعية .لكن ميكنك تولى
مسؤولية معلوماتك .كما الحظت  ، Lifehackerكل من متصفحات الويب
وأنظمة تشغيل األجهزة املحمولة بها إعدادات متاحة حلماية خصوصيتك عبر
أيضا على إعدادات
اإلنترنت .حتتوى مواقع الويب الرئيسية مثل ً Facebook
لتحسني اخلصوصية .يصعب أحيا ًنا (عن عمد) العثور على هذه اإلعدادات
ألن الشركات تريد معلوماتك الشخصية لقيمتها التسويقية .تأكد من أنك قمت
بتمكني إجراءات حماية اخلصوصية هذه  ،واحتفظ بها ممكّنة.
 .3ممارسة التصفح اآلم��ن  :لن تختار السير فى أحياء خطرة – ال تزور
أحياء خطرة عبر اإلنترنت .يستخدم مجرمو اإلنترنت املحتوى املتخبط كطعم.
إنهم يعرفون أن األشخاص يتعرضون أحيا ًنا إلغراء املحتوى املشكوك فيه وقد
يتخلون عن حذرهم عند البحث عنه .إن شاشة اإلنترنت مليئة باملزالق التى
يصعب رؤيتها  ،حيث ميكن أن تؤدى نقرة واحدة متهورة إلى كشف البيانات
الشخصية أو إصابة جهازك ببرامج ضارة .مبقاومة اإلحلاح  ،فإنك ال متنح
القراصنة فرصة.
 .4تأكد من أن اتصالك باإلنترنت آمن .استخدم اتصال  VPNآمن  :عندما
تتصل باإلنترنت فى مكان عام  ،على سبيل املثال باستخدام اتصال Wi-Fi
عام  ،ياحظ  PCMagأنه ليس لديك سيطرة مباشرة على أمانه .يشعر
خبراء األمن السيبرانى للشركات بالقلق بشأن “نقاط النهاية” – األماكن التى
تتصل فيها شبكة خاصة بالعالم اخلارجي .نقطة النهاية الضعيفة لديك هى
اتصالك املحلى باإلنترنت .تأكد من أن جهازك آمن  ،وفى حالة الشك  ،انتظر
وق ًتا أفضل (أى حتى تتمكن من االتصال بشبكة  Wi-Fiآمنة) قبل تقدمي
معلومات مثل رقم حسابك املصريف.
لتحسني أم��ان تصفح اإلنترنت لديك  ،استخدم اتصال  VPNآمن (شبكة
افتراضية خاصة) .متكنك  VPNمن احلصول على اتصال آمن بني جهازك
وخادم اإلنترنت بحيث ال ميكن ألى شخص مراقبة البيانات التى تتبادلها أو
الوصول إليها .اقرأ املزيد حول ما هو VPN
حذرا فيما تقوم بتنزيله  :يتمثل الهدف األعلى ملجرمى اإلنترنت فى خداعك
 .5كن ً
لتنزيل برامج ضارة — برامج أو تطبيقات حتمل برامج ضارة أو حتاول سرقة
املعلومات .ميكن أن يتنكر هذا البرنامج الضار فى هيئة تطبيق :أى شيء من لعبة
شائعة إلى شيء يتحقق من حركة املرور أو الطقس .كما تنصح  ، PCWorldال تقم
بتنزيل التطبيقات التى تبدو مشبوهة أو تأتى من موقع ال تثق به.
 .6اختر كلمات مرور قوية  :تعد كلمات املرور واحدة من أكبر نقاط الضعف
حاليا.
فى هيكل أمان اإلنترنت بالكامل  ،ولكن ال توجد طريقة للتغلب عليها ً
واملشكلة فى كلمات املرور هى أن األشخاص مييلون إلى اختيار كلمات يسهل
تذكرها (مثل “كلمة املرور” و “ ، )”123456والتى يسهل على لصوص اإلنترنت
أيضا .حدد كلمات مرور قوية يصعب على مجرمى اإلنترنت إزالتها.
تخمينها ً
ميكن أن يساعدك برنامج إدارة كلمات املرور فى إدارة كلمات مرور متعددة حتى
ال تنساها .كلمة املرور القوية هى كلمة مرور فريدة ومعقدة – تتكون من 15
حر ًفا على األقل  ،وتخلط بني األحرف واألرقام واألحرف اخلاصة.
 .7قم بإجراء عمليات شراء عبر اإلنترنت من مواقع آمنة  :فى أى وقت ُجترى
فيه عملية شراء عبر اإلنترنت  ،يلزمك تقدمي معلومات بطاقة االئتمان أو
حرصا على احلصول
احلساب املصرفى – فقط ما هو أكثر مجرمى اإلنترنت
ً
عليه .قم بتوفير هذه املعلومات فقط للمواقع التى توفر اتصاالت آمنة ومشفرة.
كما تاحظ جامعة بوسطن  ،ميكنك حتديد املواقع اآلمنة من خال البحث عن
عنوان يبدأ ب� ( :httpsيشير  Sإلى آمن) بدالً من مجرد  :httpقد يتم متييزها
أيضا بأيقونة قفل بجوار شريط العناوين.
ً
 .8كن ح��ذرًا فيما تنشره  :اإلنترنت ليس لديه مفتاح حذف  ،كما اكتشف
ذلك املرشح الشاب فى نيو هامبشاير .قد يظل أى تعليق أو صورة تنشرها
عبر اإلنترنت على اإلنترنت إلى األبد ألن إزال��ة األصل (على سبيل املثال ،
من  )Twitterال يزيل أى نسخ قام بها اآلخرون .ال توجد طريقة ميكنك من
خالها “استعادة” ماحظة كنت تتمنى أال تكون قد أدلت بها  ،أو التخلص من
تلك الصورة الشخصية املحرجة التى التقطتها فى إحدى احلفات .ال تضع أى
شيء على اإلنترنت ال تريد أن تراه والدتك أو صاحب العمل املحتمل.
 .9كن حذرا من تلتقى عبر اإلنترنت  :األشخاص الذين تقابلهم عبر اإلنترنت
دائما كما يدعون .فى الواقع  ،قد ال تكون حقيقية .وف ًقا لتقارير In-
ييسوا ً
 ، foWorldتعد ملفات تعريف الوسائط االجتماعية املزيفة طريقة شائعة
للمتسللني للتقرب م��ن مستخدمى ال��وي��ب غير احل��ذري��ن واختيار جيوبهم
وعقانيا فى حياتك االجتماعية عبر اإلنترنت كما هو
حذرا
اإللكترونية .كن
ً
ً
احلال فى حياتك االجتماعية الشخصية
 .10حافظ على حتديث برنامج مكافحة الفيروسات اخلاص بك  :ال ميكن
لبرامج أمان اإلنترنت احلماية من كل تهديد  ،ولكنها ستكتشف معظم البرامج
الضارة وتزيلها – رغم أنه يجب عليك التأكد من أنها محدثة .تأكد من مواكبة
حتديثات نظام التشغيل لديك وحتديثات التطبيقات التى تستخدمها .أنها توفر
طبقة حيوية من األمن.
ض��ع ف��ى اعتبارك ه��ذه القواعد العشرة األساسية ل��ألم��ان على اإلنترنت
وستتجنب العديد من املفاجآت السيئة التى تكمن على اإلنترنت للمهملني.

وزارة قطاع األعمال العام  “ ..تعيد إحياء “النصر للسيارات” وإنتاج سيارات كهربائية ألول مرة فى مصر
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
فى ض��وء التوجه العاملى نحو التحول إل��ى استخدام
الطاقة النظيفة ،وتوجيهات فخامة رئيس اجلمهورية بشأن
تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية
بالتعاون م��ع ش��رك��ات عاملية ،وف��ى إط��ار مساعى وزارة
قطاع األعمال العام إلعادة إحياء شركة النصر لصناعة
السيارات ،مت التعاون مع كبرى الشركات املصنعة للسيارات
فى الصني إلنتاج السيارات الكهربائية.
وتوقع شركة “النصر “  ،قريبا عقود
الشراكة م��ع شركة “دوجن فينج”
الصينية إلنتاج  25ألف سيارة
سنويا ،مما
ركوب كهربائية
ً
ي��ع��د ان��ط��اق��ة لصناعة
ال��س��ي��ارات الكهربائية
فى مصر وبوابة تصدير
إل���ى أف��ري��ق��ي��ا وال����دول
املجاورة.
وك���ان وق��ع االختيار
على شركة دوجن فينج،
وال���ت���ى ت��ع��د م���ن أك��ب��ر
م��ص��ن��ع��ى ال���س���ي���ارات فى
ال��ص��ني ب��ح��ج��م إن��ت��اج يصل
سنويا،
إلى  3.6مليون سيارة
ً
واملرشحة من قبل احلكومة الصينية.
فى سبتمبر  ،2019قام هشام توفيق �

وزير قطاع األعمال العام بزيارة إلى الصني وأجرى لقاءات
مع عدد من املسئولني واملصنعني بشأن التعاون فى إنتاج
تطورا
نظرا ألن الصني تعد األكثر
ً
السيارات الكهربائية ً
عامليا ،كما زار سيادته شركة دوجن فينج
فى هذا املجال
ً
ومصانعها .ومت توقيع مذكرة تفاهم بني شركتى النصر
للسيارات ودوجن فينج فى يونيو  2020إلنتاج السيارة
“نصر  ،”E70وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة
جائحة كورونا ،خاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع
فى مدينة ووهان.
سنويا
سيارة
ألف
50
ً
وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة
التفاهم مت إج��راء دراس��ة بني
فنيا بإقامة
اجلانبني أوصت ً
املصنع بطاقة قصوى 50
سنويا ،تبدأ
ألف سيارة
ً
ف���ى ال���ع���ام األول ب��ع��دد
 25أل��ف س��ي��ارة ،حيث
م��ن امل��ق��رر ب���دء اإلن��ت��اج
ف��ى نهاية  2021على
أن تتوافر بالسوق املصرية
فى النصف األول من عام
.2022
وج��ارى التفاوض مع الشركة
ال��ص��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ب��ع��ض ال��ب��ن��ود قبل
التوقيع أهمها البدء مبكون محلى ،50%

كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
جنحت الصني بتشغيل مفاعل طاقة اندماجى للمرة األولى ،وغطت هذا اإلجناز
كبيرا فى قدرات الدولة البحثية فى
وسائل اإلعام احلكومية ،مما ميثل
ً
تقدما ً
الطاقة النووية وميثل إتش إل -2إم أضخم مفاعل اندماجى جتريبى فى الصني
تقدما ،ويأمل العلماء أن ميهد الطريق نحو تسخير مصدر ال ينضب
واألكثر
ً
من الطاقة النظيفة ويعتمد املفاعل على مجال مغناطيسى قوى لدمج البازما
الساخنة ،وتتجاوز حرارته  150مليون درجة مئوية ،أى ما يعادل عشرة أضعاف
حرارة قلب الشمس وذلك وف ًقا لصحيفة الشعب اليومية.
اكتمل بناء املفاعل خال العام املاضى فى جنوب غرب مقاطعة سيتشوان
الصينية ،وحمل اسم الشمس االصطناعية ألنه يولد ح��رارة وطاقة شديدتني
وجاء فى الصحيفة «نطور قطاع الطاقة االندماجية لتلبية احتياجات الطاقة
االستراتيجية فى الصني ،ويكتسى ذلك أهمية كبيرة ملستقبل الدولة املستدام
فى الطاقة واالقتصاد الوطني ،وجدير بالذكر أن العلماء الصينيني عملوا منذ
حاليا
العام  2006على تطوير مناذج أصغر من املفاعل االندماجى ويخططون
ً
الستخدام
مفاعلهم بالتعاون مع علماء فى مشروع املفاعل النووى احل��رارى التجريبى
الدولي ،الذى ميثل أضخم مفاعل اندماجى جتريبى فى العالم ،ومقره فى فرنسا،
ومن املتوقع اكتماله فى العام .2025
يغذى االندماج النووى الشمس بالطاقة ،وتكمن إمكاناته فى إطاق كميات
هائلة من الطاقة عبر دمج نوات الذرات ،خا ًفا ملا يحدث فى االنشطار النووى
املستخدم فى األسلحة الذرية ومحطات الطاقة النووية ،والذى يقسم الذرات إلى
ذرات أصغر.
خا ًفا لانشطار النووي ،ال ينتج االندماج مخلفات إشعاعية ،واملخاطر املترتبة
نسبيا غير أن حتقيق االندماج
على الكوارث أو سرقة املواد الذرية منخفضة
ً
ً
فضا عن تكاليفه اخليالية ،إذ أن التكلفة اإلجمالية للمفاعل
جدا،
النووى صعب ً
الفرنسى تعادل  22.5مليار دوالر.

تدريجيا لبلوغ نسبة  ..100%كما أنه جارى
مع السعى
ً
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة  Bright Skiesاملصرية
لتأسيس وح��دة أب��ح��اث “ ”R&Dلتحقيق ه��دف توطني
التكنولوجيا املصرية.
ومت ال��ب��دء ف��ى رف���ع ك��ف��اءة خ��ط��وط اإلن��ت��اج
بشركة النصر ،وشملت األعمال مبنى مصنع
جتميع السيارات وخطوط تصنيع األجزاء
 ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى عمليات إص��اح البنية
التحتية ومنها شبكات امل��ي��اه والصرف
وخط اإلمداد.
 400كم فى الشحنة الواحدة
وتتمتع السيارة املشار إليها مبواصفات
متميزة منها أنها تقطع مسافة  400كم
ف��ى الشحنة ال��واح��دة ،وبسرعة قصوى
 145كم فى الساعة ،وحتتاج إلى 10.8
من الثانية فقط للوصول إلى سرعة  100كم
من الصفر ،وبحجم شنطة  5.2لتر ،فيما تصل
شحنة البطارية إلى  80%بالشاحن السريع فى 30
دقيقة فقط.

ستكون شبكات اجليل اخلامس أساس االقتصاد الرقمى العاملي:

االحتاد الدولى لالتصاالت ينتهى من تقييم التأكيد العاملى لتكنولوجيات االتصاالت املتنقلة الدولية 2020
كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
حظيت السطوح البينية ال��رادي��وي��ة ال��ت��ى ستُستخدم
فى النشر التجارى الكامل للجيل اخلامس من شبكات
االت��ص��االت املحمولة ب��إق��رار عاملى بعد التقييم الناجح
الذى أجراه االحتاد الدولى لاتصاالت لثاث تكنولوجيات
جديدة تتوافق مع الرؤية ومتطلبات األداء الصارمة املتعلقة
باالتصاالت املتنقلة الدولية .)IMT-2020( 2020
وه��ذه التكنولوجيات ه��ي :تكنولوجيا “ 3GPP 5G-
 “ SRITوتكنولوجيا” “ 3GPP 5G-RITاملقدمتان من
مشروع شراكة اجليل الثالث ( ،)3GPPوتكنولوجيا 5Gi
املقدمة م��ن جمعية وض��ع معايير االت��ص��االت ف��ى الهند
(.)TSDSIوخ���ال عملية التطوير والتقييم التى اضطلع
بها قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد ( )ITU-Rعلى
مدى سنوات متعددة ،اعتُبرت هذه التكنولوجيات مفصلة
مبا يكفى لتمكني توافق التشغيل واملعدات ،مبا فى ذلك
التجوال ،على الصعيد العاملي.

ويتمثل الناجت من هذا اإلصدار األول بشأن االتصاالت
املتنقلة ال��دول��ي��ة -2020ال��داع��م لشبكات ل��� “ “ 5G
ميجموعة من مواصفات السطوح البينية الراديوية لألرض
املدمجة ف��ى معيار عاملى ه��و توصية قطاع االت��ص��االت
الراديوية بعنوان “املواصفات التفصيلية للسطوح البينية

أورجن مصر  :توفير خطوط املحمول للتابلت التعليمى مجانا وباقة إنترنت
مخفضة مع باقة “  GOتعليم”

كتب  :محمد اخلولى – أحمد سليمان
ف��ى إط��ار دع��م جهود ال��دول��ة لتطوير التعليم وإم��داد
الطلبة بأحدث الوسائل التقنية املتوافقة مع أنظمة التعليم
اجلديدة ،أطلقت أورجن  ،أسرع شبكة فى مصر ،خطوط

اإلنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف األول الثانوى
الذين يستعدون لبدء عام دراسى جديد ،مبا يخدم تفعيل
“التابلت التعليمي” ال��ذى تسلمه وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى لطلبة هذه املرحلة.
وبفضل شبكاتها املطورة وبنيتها التحتية الفائقة ،تربعت
أورجن على عرش أسرع شبكات االتصاالت فى مصر خاصة
فيما يتعلق بنقل البيانات وسرعات املوبايل إنترنت ،وهو ما
يعد عاما أساسيا لتسهيل وص��ول الطاب إلى املصادر
التعليمية التى يوفرها التابلت سواء عن طريق بنك املعرفة
امل��ص��رى أو محرك البحث العلمى لشركاء بنك املعرفة
وغيرها من املواقع التعليمية .وجاءت خطوة طرح الباقات
املخفضة بالتعاون مع اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت،
لتوفير  1000ميجا انترنت ب�  5جنيهات فقط حصريا ً
للطاب احلاصلني على تابلت التعليم املصرى  .من جهته
قال أحمد العبد � نائب رئيس أورجن مصر للقطاع التجارى
أن الشركة قدمت العديد من اإلسهامات لدعم جهود الدولة
فى تطوير التعليم وأدواته وتقنياته وفقا ألحدث الوسائل،
موضحا ً أن أورجن دائما تكثف جهودها خلدمة الطاب
والشباب فهم محور اهتمامنا دائما”.

الراديوية لاتصاالت املحمولة الدولية .”-2020وذلك فى
إطار املوافقة النهائية من الدول األعضاء فى االحتاد البالغ
عددها  193دولةً.
وم���ن ج��ه��ه ق���ال ه��ول��ني ج���او � األم���ني ال��ع��ام ل��احت��اد
الدولى لاتصاالت “إن مواصفات االت��ص��االت املحمولة
الدولية -2020املتعلقة باجليل اخلامس من االتصاالت
املتنقلة ( )G 5ستكون أس���اس االق��ت��ص��اد الرقمى فى
املستقبل ،إذ ستغير أس��ال��ي��ب احل��ي��اة وت��ق��ود الصناعة
واملجتمع إل��ى العالم املؤمتت وال��ذك��ي” وق��ال سيمكّن ال�
“ ”5Gمعدالت بيانات بسرعات أكبر بكثير وتوصيلية
موثوقة وك��م��ون�ا ً منخفضا ً ل��ات��ص��االت املتنقلة الدولية
( - )IMTوكلها عناصر مطلوبة فى نظامنا اإليكولوجى
العاملى اجلديد لاتصاالت ال��ذى يشمل أجهزة موصولة
ت��رس��ل كميات ضخمة م��ن البيانات ع��ن ط��ري��ق النطاق
العريض فائق السرعة”.
ومن جهته قال ماريو مانيفيتش � مدير مكتب االتصاالت

ال��رادي��وي��ة ب��االحت��اد“ :إن اإلمت��ام الناجح لعملية التقييم
وإصدار هذا املعيار العاملى يشكان مرحلة مهمة بالنسبة
لصناعة االت��ص��االت ومستعمليها على الصعيد العاملي.
وع��او ًة على ذل��ك ،ستؤدى تكنولوجيات اجليل اخلامس
إلث��راء النظام اإليكولوجى لاتصاالت فى جميع أنحاء
العالم ،وتوسيع طائفة التطبيقات املبتكرة ،ودعم ازدهار
إنترنت األشياء ،مبا فى ذلك االتصاالت من آلة إلى آلة”.
ول��م تكن عملية إج��راء تقييم للتكنولوجيات املرشحة
مقتصرة على قطاع االتصاالت الراديوية .فقد كانت هذه
العملية تعاونية إل��ى حد كبير وان��ط��وت على مساهمات
املعدات
أساسية من الدول األعضاء فى االحتاد ومصنعى ّ
ومشغلى الشبكات واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية
املعنية بوضع املعايير والشراكات واألوس���اط األكادميية
واملنتديات ،والتنسيق مع ه��ذه اجل��ه��ات ،حيث إن قطاع
االت��ص��االت الراديوية يوفر إط���اراً عامليا ً ف��ري��داً ملناقشة
قدرات التكنولوجيات الراديوية اجلديدة.

مع إجراء االختبارات على اجلليد والثلوج :

“ واميو “ تخطط إلنشاء مدينة مزيفة لتدريب سياراتها ذاتية القيادة

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت شركة واميو اململوكة لشركة ألفابيت وهى الشركة
األم جل��وج��ل ،أن��ه��ا ب��ص��دد إن��ش��اء مدينة مزيفة الختبار
سياراتها ذات��ي��ة القيادة ف��ى بيئة آمنة وحتسني مستوى
تقنيتها .وستفتتح شركة تطوير تقنيات القيادة الذاتية
منشأتني جديدتني إلجراء اختبارات املركبات ذاتية القيادة.
وتسعى وامي��و إلج��راء االختبارات على اجلليد والثلوج
لتطوير طرائق تفادى أثر انخفاض الرؤية فى السيارات

حاليا برنامجها التقنى
ذاتية القيادة .وتدير شركة واميو
ً
واميو وأن فى مدينة فينيكس فى والية أريزونا األمريكية،
وتتجه نحو توسيع أعمالها باملزيد من تلك املبادرات.
وستعمل واميو مع مركز أبحاث النقل على بناء مدينة
مزيفة فى مدينة إيست ليبرتى فى والية أوهايو األمريكية.
ومع أن لدى الشركة مدينة شبيهة اخرى لكنها تعمل هذه
امل��رة على إن��ش��اء موقع جديد مناسب لاختبارات التى
تعتزم الشركة تنفيذها على الثلج واجلليد .وهذا االختبار
جدا ألن انخفاض الرؤية يعوق عمل احلساسات فى
مهم ً
املركبات ذاتية القيادة .ستختبر الشركة املركبات ذاتية
القيادة فى حاالت غير معتادة وخطرة لن تواجهها فى الواقع
أنواعا متعددة من
على الطرق العامة .وتشمل االختبارات
ً
املركبات املستقلة مثل السيارات العادية والشاحنات الثقيلة
من الفئة  8وستبنى واميو مرافق جديدة للبحث والتطوير
وستفتتح منشأة ثانية للبحث والتطوير فى مدينة مينلو بارك
فى والي��ة كاليفورنيا األمريكية ،وذل��ك للتركيز أكثر على
شاحنات الفئة  .8وقالت واميو فى تغريدة لها ستمكننا هذه
املرافق اجلديدة من تطوير أحدث جيل من السيارات ذاتية
القيادة التى تسير على مختلف أسطح الطرقات.

“ ورق موصل للكهرباء”  ..ابتكار عاملى مذهل مبشاركة باحث مصري
ك��ت��ب  :محمد ش��وق��ى – صابر
محمد
ُيعد الورق املصنوع من مادة السليلوز
النباتى أحد أهم امل��واد املستخدمة فى
حياتنا اليومية ،لكن ثمة ابتكارات جديدة
ال تتوقف ك��ان آخ��ره��ا االس��ت��ف��ادة من
الورق املصنوع من البكتيريا فى التوصيل
الكهربي.
فقد توصل حديثا ً فريق علمى إسبانى
مب��ش��ارك��ة ب��اح��ث م��ص��رى ف���ى معهد
برشلونة لعلوم امل���واد ،إل��ى ابتكار ورق
موصل للكهرباء مصنوع من مادة السليلوز
البكتيري ،وهو االبتكار الذى يسهم بشكل

مباشر فى قفزة علمية كبيرة خاصة فى
إنتاج مبتكرات الكترونية خفيفة الوزن
ومنخفضة التكلفة وكذا صديقة للبيئة.

كيلوجراما :
على أال يتجاوز وزن الروبوت الواحد 249
ً

الصني تنجح فى تشغيل شمسها االصطناعية

العقد القادم  :أدوات الرقمية اهم
تتطلبات تسريع التعافى من �CO
 VIDوتعويض التقدم املفقود

كما أنه جترى متابعة اإلج���راءات التنفيذية للمشروع
ومتطلبات تنفيذ حزمة من احل��واف��ز املطلوبة لتشجيع
الطلب على السيارات الكهربائية ،بالتنسيق مع الوزارات
املعنية (املالية ،التجارة والصناعة ،الداخلية ،التنمية
املحلية ،الكهرباء).
محليا بنسبة 100%
سيارة مصرية
ً
ومتت دراسة تنظيم محطات الشحن مع وزارة الكهرباء
حيث مت التوصل ألسعار وش��روط جاذبة للمستثمرين،
وفى هذا اإلطار أيضا يجرى التنسيق مع جمعية سائقى
التاكسى وشركات النقل اخلاص لضمان قبول حتول
التاكسى إلى السيارات الكهربائية.
ويهدف امل��ش��روع إل��ى وض��ع مصر على
خريطة الدول املصنعة للسيارات وإعادة
إحياء شركة النصر وعامتها التجارية
العريقة ،األمر الذى يسهم فى خفض
ال������واردات وف��ت��ح امل���ج���ال ل��ل��ت��ص��دي��ر
وتقليل مستوى التلوث والتوسع فى
مشروعات الكهرباء النظيفة وتوطني
صناعة السيارات الكهربائية والسعى
محليا
ن��ح��و ت��ص��ن��ي��ع س��ي��ارة م��ص��ري��ة
ً
بنسبة  .100%وم��ن منظور الكفاءة
االقتصادية ،تسهم السيارة الكهربائية فى
توفير تكاليف الوقود ومصروفات الصيانة،
باإلضافة إلى خفض االنبعاثات الدفيئة وحتسني
جودة الهواء.

والية بنسلفانيا األمريكية تصرّح باستخدام روبوتات
توصيل الطلبات وتعاملها معاملة «املشاة»
كتب  :باسل خالد – صابر محمد
سمحت والية بنسلفانيا األمريكية لروبوتات التوصيل ذاتية القيادة بالتجول فى مدنها،
تشريعا بهذا اخلصوص.
وبذلك تصبح الوالية األمريكية الثانية عشرة التى تصدر
ً
وحصل مشروع القانون على تأييد املشرعني الشهر املاضي ،ويتيح لتلك الروبوتات التحرك
فى املناطق احلضرية والضواحي ،على أال يتجاوز وزن الروبوت الواحد (خالٍ من حمولته)
كيلوجراما.
249
ً
كأمازون وفيديكس لتسريع املصادقة على
وس������ع������ت ش�����رك�����ات
وف ًقا ملوقع واي��رد ،وجنحت فى ذلك على
مشروع القانون،
فى عدد من الواليات األمريكية.
ما يبدو
وتُعامل تلك الروبوتات وفق قوانني
بعض ال��والي��ات كبنسلفانيا معاملة
امل��ش��اة ،و ُيطلق عليها اس��م «أجهزة
التوصيل الشخصية».ويتعني على
أج���ه���زة ال��ت��وص��ي��ل الشخصية
ه���ذه إف��س��اح ال��ط��ري��ق للمشاة
«احلقيقيني» وراك��ب��ى ال��دراج��ات
وإعطائهم أولوية املرور.
ويبدو أن مشروع قانون بنسلفانيا ،املسمى إس
تشددا من قوانني الواليات األخرى ،إذ يبلغ
بى  ،1199أقل
ً
ً
مثا الوزن األقصى املسموح به ألجهزة التوصيل الشخصية فى والية
كيلوجراما ،بينما ال يتجاوز وزنها األقصى فى والية واشنطن
بنسلفانيا 249
ً
كيلوجراما .وفى املقابل ،تسمح والية بنسلفانيا لتلك األجهزة بالسير بسرعة تصل إلى
54
ً
كيلومترا فى الساعة ،فى حني تصل السرعة القصوى املسموح بها فى فلوريدا (ذات
19
ً
كيلومترا فى الساعة.
تشددا فى هذا الباب) إلى 24.4
القوانني األقل
ً
ً

“ ُي��ص��ن��ع ال����ورق امل��ت��ع��ارف عليه فى
حياتنا اليومية م��ن السليلوز النباتي،
أم��ا نحن فعملنا على إنتاج ورق يحول
احل��رارة الى كهرباء؛ كهروحراري ،يتم
معمليا من البكتيريا” ،هكذا
حتضيره
ً
أوضح الباحث املصرى ضياء أبو الفتوح
� الباحث مبدينة األبحاث العلمية ببرج
العرب باإلسكندرية ،شمالى مصر ،وأحد
املشاركني فى الفريق العلمى اإلسباني.
أض�����اف ن��ع��ت��م��د ف���ى إن���ت���اج ال����ورق
الكهروحرارى على مواد صديقة للبيئة
بتقنية النانو تنتجها البكتيريا وبتكلفة
ال تقارن مبثيلتها من املولدات املعتادة

التى تستخدم مكونات كيميائية صلبة ال
ميكن إعادة تدويرها ،على عكس الورق
الكهروحرارى القابل إلعادة التدوير.
أوض��ح ال��ورق��ة -على خفتها -متينة
جدا وغير قابلة للتمزيق بسهولة ،كما
أن مرونتها عالية ،مما يجعل لفها على
م��ص��ادر احل����رارة أم���را ي��سي��را ،وه��ذا
فعال جدا فى حاالت مصادر احلرارة
ذات الشكل غير املنتظم ،والورقة فى
األص��ل شبه شفافة ،وميكن صبغها
باأللوان وكذا لصقها على األسطح مبا
يوافق أى منظور ديكورى الستخدامات
متنوعة.

مجموعة «دبليو إم جي» :يد روبوتية تقترب بأدائها
من اليد البشرية بفضل الذكاء االصطناعي
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
«شادو» يد روبوتية تشبه اليد البشرية
ب��احل��ج��م وال��ش��ك��ل وال���ق���درات احل��رك��ي��ة،
ط��وره��ا باحثو مجموعة «دبليو إم جي»
ال��ت��اب��ع��ة جل��ام��ع��ة واروي�����ك اإلجن��ل��ي��زي��ة،
باستخدام خوارزميات جديدة تعتمد على
الذكاء االصطناعى فمنحتها القدرة على
تعلم كيفية التعامل مع األشياء.
حاليا فى
تُستخدم األي��دى الروبوتية
ً
م��ج��االت م��ت��ع��ددة ت��ش��م��ل الصناعة
وال���ع���م���ل���ي���ات اجل���راح���ي���ة
واألع���م���ال اخل��ط��رة.
ف�����ه�����ى م����ث� ً
���ا
ت���س���ت���خ���دم ف��ى
املحطات النووية،
وف������������ى جت���م���ي���ع
أج���ه���زة احل���اس���وب،
إذ ي��ت��ط��ل��ب جت��م��ي��ع
ال��رق��اق��ات اإللكترونية
دق���ة ك��ان��ت ف��ى ال��س��اب��ق
حكرا على األيدى البشرية،
ً
أم���ا اآلن وب��ف��ض��ل إدخ���ال
األيدى الروبوتية إلى خطوط
كثيرا وتراجع
التجميع ،ارتفعت اإلنتاجية ً
تع ّرض العمال ملخاطر العمل.
وفى بحث بعنوان «التغلب على حتديات

التعامل مبهارة مع األشياء من خال التعلم
امل��ع��زز وحتسني امل��س��ار» ط��ور الباحثان،
البروفيسور جيوفانى مونتانا ،والدكتور
هنرى تشارلزوورث من مجموعة «دبليو
إم ج���ي» ،خ��وارزم��ي��ات ذك���اء اصطناعى
جديدة لتعلم كيفية تنسيق حركات األصابع
وإمساك األشياء.
وب���اس���ت���خ���دام م��ح��اك��اة
واق���ع���ي���ة ل��ل��ي��د «ش�����ادو»
ال�����روب�����وت�����ي�����ة ،مت��ك��ن
ال���ب���اح���ث���ان م���ن جعل
ي����دي����ن روب���وت���ي���ت���ني
ت��ت��ب��ادالن األش��ي��اء،
فترمى إحداهما
ش��ي �ئً��ا وتلتقطه
األخرى،
أيضا
ومتكنا
ً
من جعل اليد
الروبوتية تقلّب
قلما ب��ني أصابعها .وال
ً
تتوقف مهمة اخلوارزمية املطورة
عند هذا احلد ،بل تتعلم أى مهمة قابلة
صممت عمليات املحاكاة ثاثية
للمحاكة .و ُ
األبعاد هذه باستخدام محرك الرسوميات
متعدد نقاط االت��ص��ال «م��وج��وك��و» ال��ذى
طورته جامعة واشنطن.

" جوجل "  :حتظر مواقع على أجهزة
مستخدميها
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
يبدو أن شركة " جوجل " ميكن أن حتظر عدداً كبيراً
من املواقع من على أجهزة مستخدميها خال الفترة
املقبلة ،وف��ق حتذير أطلقته تقارير صحافية عاملية
أأوض��ح التقرير املنشور عبر موقع إجنادجيت En-
 gadgetالتقنى املتخصص ،أن جوجل فى طريقها ألن
حتظر عددا من ملحقات متصفحها "جوجل كروم" بسبب
ارتكابها "ممارسات مخادعة" ،على حد وصف الشركة.
م��ن جهتها ،لفتت جوجل إل��ى أن ملحقات "ك��روم"
اخلاصة ب�" "IACتسبب الكثير من املتاعب ملستخدمى
متصفحها ،ويتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقها .كما تتهم
تلك امللحقات اخلاصة ب�"جوجل ك��روم" بتقدمي ميزات
للمستخدمني "خادعة" لهم هدفها فقط عرض "إعانات
إضافية" دون تقدمي أى خدمة لهم.
إلى ذلك رصدت جوجل أن تلك امللحقات اخلادعة
جتمع أيضا ً بيانات املستخدمني بصورة غير قانونية،
وتستخدمها فى أغراض إعانية مما يعرض خصوصية
مستخدمى "جوجل كروم" خلطر بالغ ،بحسب تعبيرها.
ورصدت التقارير اإلخبارية أن جوجل حظرت بالفعل
 5امتدادات تابعة ل�" "IACوفى طريقها ملنع عدد أكبر
من امللحقات على "جوجل كروم".
فى هذا السياق ،أوضح املتحدث باسم جوجل ،سكوت
ويستوفر ،أن الشركة كانت "تراجع" االمتدادات املتبقية ل�
 ،IACلكنها لم تتخذ قرارات بشأن ما يجب فعله بعد.
ومع ذلك ،اتهمت فاليرى كومبس ،من شركة "، "IAC
جوجل بأنها تنفذ انتقاما ً ملنع املنافسة ولتقليص نشاطها
املميز على "جوجل كروم".
يشار أن شركة " "IACمتتلك محرك بحث جديد
يطلق عليه "ماى واي" ،ويستخدم إعانات ونتائج من
جوجل إال أنه حقق فى الفترة األخيرة شهرة واسعة.
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وجهة نظر
بقلم:

فى جيتكس :حمدان بن محمد يتلقّ ى حتيات مشاركني من  150دولة عبر ""Avaya Spaces

امين صالح
ثقافة التهريج والسعادة بالتتويج
دائما ما تأتى الفرحة باالجناز مضاعفة اذا ما كان هذا االجن��از قد تولد
من رحم معاناة شديدة وصبر جم وجهد جهيد ،ولم يكن فوز النادى األهلى
بالثالثية التاريخية متمثلة فى بطولة الدورى العام وكأس مصر ودورى األبطال
األفريقى اال مثاال لهذا االجناز الذى رمبا لم يتكرر مع أى نادى فى العالم
اال نادرا بل اننا ميكننا القول ان هذا االجناز يضع النادى األهلى فى مصاف
األندية العاملية األكثر استحواذا على الثالثية فى تاريخ كرة القدم العاملية ،ولم
يكن طريق األهلى لتحقيق هذا االجناز مفروشا بالورود ولم يكن أبدا سهل
املنال حيث عانى النادى األهلى طوال املوسم الكروى الذى رمبا كان أطول
موسم فى التاريخ من العديد من الصعوبات والعراقيل سواء كان على مستوى
فريق كرة القدم أو على مستوى االدارة ،ولذلك كانت الفرحة الطاغية بهذا
االجناز من قبل النادى وجماهيره على نفس مستوى االجناز ذاته.
أما عن الصعوبات التى واجهها األهلى فى طريق حتقيق هذا االجناز التاريخى
بالفوز بالثالثية الذى قد يرتفع الى خماسية حال فوز األهلى بكأسى السوبر
املصرى واألفريقى فهى كثيرة وتبدأ من توقف النشاط الرياضى لعدة أشهر
فى منتصف املوسم نتيجة النتشار فيروس كورونا فى البالد وهو ما أثر فنيا
بشكل سلبى وملحوظ على شكل وأداء الفريق بعد العودة ،اضافة الى النقص
العددى فى الالعبني نتيجة لالصابات العديدة واملتكررة حتى أن األهلى لعب
مباراتى الدور قبل النهائى والنهائى للبطولة األفريقية بقائمة ينقصها أكثر
من اثنى عشر العبا مما جعل الفوز بتلك البطولة مبثابة االعجاز وليس
فقط االجناز ،أما على مستوى االدارة فقد واجهت ادارة النادى األهلى طوال
املوسم كثيرا من احلمالت االعالمية املغرضة التى استهدفت استقرار النادى
والتشكيك فى ذمم وشرف أعضاء مجلس االدارة املحترمني بل ان األمر تعدى
كل احلدود بتجاوزات غير مسئولة من البعض بالتطاول على عرض وشرف
رئيس النادى األهلى الكابنت  /محمود اخلطيب ال لشىء اال بباعث من حقد
وكره وغيرة من بعض الشخوص النكرة جتاه رمز وقدوة من عظماء كرة القدم
املصرية على مر تاريخها .جتاوز النادى األهلى بكل عناصره كل تلك املصاعب
واملحن ولم يواجهها اال بالترفع والصبر والعمل الدؤوب لتحقيق هذا االجناز
التاريخى الرضاء جماهيره العريضة التى تنتشر من شرق الدنيا الى غربها.
ولكن كيف يحقق النادى األهلى مثل تلك االجن��ازات والقفزات فى جميع
مجاالت نشاطه الرياضى وغير الرياضى؟!
فى ظنى أن النادى األهلى كان وسيظل مثاال يحتذى به فى حتقيق النجاحات
واالجنازات لعدة أسباب أهمها هى ثقافة النادى التى ينشأ على أساسها أبناؤه
وهى ثقافة تعتمد باألساس على زرع ال��روح الرياضية وروح التحدى وبذر
مبادىء وقيم النادى األخالقية فى النفوس ،وهو أمر ال يتوافر فى العديد
من األندية األخرى بل ان بعضها يبث فى نفوس ناشئيه كره النادى األهلى
واالدعاء بأن بطوالتهواجنازاته التاريخية مصطنعة بفعل عوامل أخرى غير
شريفة ،ورمبا هم يصنعون ذلك للتغطية على فشلهم الذريع واملستمر ومحاولة
ايجاد أسباب مضللة يخفون بها فشلهم أمام ناشئيهم ،ومن األسباب األخرى
لنجاحات األهلى أيضا هو مبدأ "األهلى فوق جميع أبنائه" حيث تتمثل روح
االيثار وانكار الذات وجتنيب املصالح الشخصية واعالء مصلحة النادى العليا
فوق أى مصالح فردية ولذلك ال ميكن أن جتد بني جدران النادى األهلى أى
صراعات بينية أو خالفات قد تؤدى الى معوقات داخلية ال طائل منها سوى
فشل النادى متاما كما يحدث فى بعض األندية األخرى ،وأيضا جتد أنه من
العوامل الفاعلة التى متيز أبناء النادى األهلى هى روح االنتصار التى ال يرضى
بديال عنها العبوه وجماهيره وهذا أمر جعل املركز الثانى لألهلى فى أى
بطولة مثيال للمركز األخير.
النادى األهلى قدوة ومثاال يحتذى به ،ثقافته تعتمد دائما على السعى الى
التتويج أما اآلخرون فيعتمدون سياسة الفشل والتشكيك وثقافة التهريج.

سونى تطرح كاميرا التصوير السينمائى " FX6
"املزودة بأحدث تقنيات الذكاء االصطناعي
كتب  :وسيم إمام  -محمد اخلولى
أطلقت شركة "سوني" الشرق األوسط وأفريقيا ،كاميرا التصوير السينمائى
( FX6ط��راز  )ILME-FX6Vامل��زودة بالعديد من التقنيات الذكية التى
تساعد على العمل االحترايف .جاءت الكاميرا اجلديدة بسعر تنافسى لتمثل
إضافة غنية ملجموعة منتجات التصوير السينمائى من سونى " Cinema
 "Lineحبث تدعم الكاميرا تقنيات سونى األساسية ،مثل مستشعر الصورة
ومحرك املعاجلة ونظام التركيز البؤرى التلقائى ( )AFكما تتوافق كاميرا مع
مجموعة واسعة من عدسات  Sony E-mountلتوفير التصوير اإلبداعى
والقدرة على حتسينه بكل سهولة ومرونة.
من جهته قال م��راد جيبيجيلي ،رئيس قسم التصوير الرقمى فى سونى
الشرق األوس��ط وأفريقيا :إن سونى متتلك خبرات واسعة فى تكنولوجيا
صناعة كاميرات التصوير السينمائى وصناعة األفالم ،وأنها وضعت هذه
اخلبرات فى كاميرا  FX6اجلديدة لتجسد جهود سونى فى تطوير تكنولوجيا
التصوير السينمائى بصورة مستمرة تواكب تطور صناعة األفالم واحتياجات
وتطلعات العمالءز كما أشار إلى حرص سونى على دعم ومتكني مهارات
ومواهب صناع املحتوى واملصورين السينمائيني ،حيث جتمع كاميرا  FX6بني
التكنولوجيا التى متيز كاميرا السينما  VENICEالرائدة فى قطاع التصوير
وبني أفضل التقنيات املبتكرة لكاميرا  Alpha Mirrorمن سوني.
أض��اف حتتوى الكاميرا اجلديدة على مستشعرExmor R™ CMOS
بإطار كامل  10.2ميجابكسل مع إض��اءة خلفية لتوفر نطاقاً ديناميكياً
عريضاً ،وإمكانية عالية خلفض مستوى الضجيج ،وتعد امليزة األساسية
محسن ISO 128003
لكاميرا  FX6هى  ISO 800مع إعداد حساسية
ّ
قابل للتوسيع حتى  409600للتصوير فى ظ��روف اإلض��اءة املنخفضة
واملنخفضة جداً ،حيث يعمل على التسجيل فى XAVC All Intra 4:2:2
 10-bitالعمق مع صور عالية اجلودة فى - DCI 4K )4096 × 2160
حتى  60بكسل) و  - QFHD 4K )3840 × 2160حتى  120بكسل) و
 - )FHD )1920 × 1080حتى  240بكسل) للحركة البطيئة بتفاصيل
مذهلة ،وعند احلاجة إلى أحجام ملفات أكثر مالءمة.

كتب  :باسل خالد  -محمد شوقى
تلقّى س���مو الش���يخ حمدان بن محمد بن راش���د آل مكتوم ول���ى عهد دبى رئيس
املجل���س التنفي���ذي ،اليوم ،حتيات مش���اركني افتراضيني م���ن  150مدينة حول
العال���م ،وذلك عبر اإلنترنت وباس���تخدام تطبيق االتص���ال "،" Avaya Spaces
خالل مشاركة الشركة فى فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية  ،2020التى انطلقت
اليوم فى مركز دبى التجارى العاملي.
وينص���ب تركيز "أڤايا" فى الدورة األربعني من حدث تقنية املعلومات واالتصاالت
ّ
األبرز فى املنطقة ،على عرض تقنيات االتصال و التعامن التى تلبى االحتياجات
املس���تجدة فى عالم األعمال اجلديد .وتستضيف "أڤايا"فى جيتكس شركات من
 150دولة عبر إقامة سلسلة من اجللسات االفتراضية فى جناحها.
وتعرض اجللس���ات مجموع���ة من التقني���ات اجلديدة التى تدمج ق���درات الذكاء
االصطناع���ى والبيان���ات الضخم���ة ف���ى جت���ارب العم���الء واملوظف���ني الرقمية.
وتع���رض "أڤاي���ا" منصته���ا الرقمية املبتك���رة "ون كالود" فى جيتك���س ،وهى بُنية
توصيل هجينة فريدة من نوعها حتمى االس���تثمارات ومتنع االنقطاع وتضمن
اس���تمرارية التج���ارب املتع���ددة عب���ر كل مرحلة من مراح���ل التجربة
الشخصية السحابية.
ويج���رى ع���رض هذه احلل���ول وغيره���ا بالتزامن مع
مواصل���ة دب���ى مس���اعيها الرامي���ة إل���ى أن
تصب���ح عاصمة العم���ل عن بعد فى
العال���م .وتع���رض الش���ركة
كذل���ك الق���درات املتفوقة
الت���ى يتمي���ز به���ا تطبي���ق
" "Avaya Spacesدع ًم���ا
له���ذه املس���اعي ،ومتكينً���ا
للمواه���ب العاملية من االزدهار
فى جمي���ع أنحاء املدين���ة .ويُع ّد
ه���ذا التطبي���ق منص���ة ش���املة
لالجتماع���ات والتع���اون اجلماعى
تعم���ل عل���ى االرتق���اء بطريقة إجناز
العم���ل ف���ى بيئات العم���ل الرقمية فى
نحو  100دولة.
وق���د أت���اح تطبي���ق ""Avaya Spaces
املج���ال أمام "أڤايا" للتع���اون مع مركز دبى
التج���ارى العامل���ي ،اجله���ة املنظمة ألس���بوع
املباش���رة عبر
جيتك���س للتقنية ،ف���ى إقامةمؤمترات جيتكس
اإلنترنت من خالل التطبيق.
بنك اخلليج يوسع تعاونه مع أﭬايا لتطوير جتربة العمالء
أطل���ق بنك اخلليج ،أحد البن���وك الرائدة فى الكويت ،ش���راكة جديدة متتد لعدة
س���نوات مع أڤايا  ،)Avaya )NYSE: AVYAسع ًيا لتطوير جتربة العمالء ،من
جوانبه���ا املختلفة ،وحتويلها رقم ًيا مبا يضمن راحة العميل وحصوله على أفضل
خدمة موجودة فى القطاع.
وس���يتمكن بنك اخلليج عبر تبنّى باقة احللول املس���تندة إلى منوذج خدمات "وان
كالود  -مرك���ز االتصال كخدمة"  OneCloud CCaaSاخلاص بش���ركة أڤايا،
م���ن تلبي���ة الطل���ب املتزايد من العم���الء على اخلدم���ات الرقمية ،وترس���يخ بيئة
عم���ل مرنة ملوظف���ى مركز االتصال الذين يفضلون من���ط العمل عن بُعد ومن أى
مكان يريدونه .اس���ته ّل بنك اخلليج رحلة التح ّول بداية الس���نة احلالية ،عندما
ب���دأت أڤاي���ا بدعم البنك فى ذروة انتش���ار جائحة كوفي���د  ،19من خالل توفير
رخ���ص عمل للموظفني الذين يعملون عن بُعد كى يس���تفيدوا من حلولها .حافظ
هذا املش���روع على مس���تويات خدمات بنك اخلليج االس���تثنائية ،من دون تعريض
حضر األرضية املناسبة إلطالق خطة حت ّول واسعة
سالمة املوظفني للخطر ،كما ّ
مخصص���ة لتطوير جتربة العمالء .وقال محمد القطان مدير عام اخلدمات
ّ
حتضرنا لتبنّى خطة حت ّول
املصرفية الش���خصية فى بنك اخللي���ج" :لقد ّ
رقمية واس���عة النطاق مع أڤايا فى بداية العام ،لكن أولوياتنا تغ ّيرت
عندما انتشر وباء كوفيد  .19لقد قدمت لنا فرق عمل أڤايا الدعم
خالل أس���وأ أش���هر اجلائحة ،من خالل متكني موظفينا للعمل عن
بُع���د ،ما س���اهم بتطوي���ر اس���تراتيجيتنا اجلديدة الت���ى تواكب
معطيات الس���وق احلالية .وفى الوق���ت الذى يتطور فيه طلب
العمالء ويتغير ،لدينا الثقة الكاملة من أننا نعمل مع الش���ريك
التكنولوجى املناس���ب ملواصلة تقدمي جتارب استثنائية وفريدة
من نوعها فى كافة قنوات العمل ،والتى تزداد يوما بعد يوم".
وم���ع تق���دم خطة العمل ،سيش���هد مش���روع التح��� ّول فى بنك
املوجهة إل���ى تنمية القدرات
اخلليج مزيدا من االس���تثمارات ّ
الرقمية للوصول إلى تأس���يس مركز جتربة العمالء .وسيقدم
ه���ذا املركز جتارب اس���تثنائية ف���ى كل القنوات التى تش���هد
تعام���ال مع العمالء ،وفى ذات الوقت س���يحافظ املركز على
أعل���ى املقايي���س املتعلق���ة باخلصوصية واألم���ن الرقمي.
وس���تقدم احللول اجلديدة املبنية على منصات مفتوحة،
رحل���ة متع���ددة التجارب م���ن خالل تزوي���د املوظفني
مبعلومات تفصيلية حول العمالء ،ووصول سهل إلى
اخلب���راء فى املواضيع املطلوب���ة ،وإمكانية التنقل
بسهولة بني قنوات الوصول إلى العمالء.
وقالت فاتن حلب���ى مديرة املبيعات اإلقليمية

هيئة الطاقة الذرية
تكرم رئيسها األسبق
حلصوله على جائزة
النيل للعلوم
كتب  :عادل فريج – صابر محمد
أق��ام��ت هيئة الطاقة ال��ذري��ة حفل تكرمي لعاملها
اجلليل األستاذ الدكتور هشام ف��ؤاد محمد على
رئيس الهيئة األسبق حلصول سيادته على جائزة
النيل للعلوم لعام  2019وهى أعلى جائزة علمية
متنح فى املجال العلمى فى مصر.
ون��وه الدكتور عاطف عبد احلميد عبد الفتاح �
رئيس هيئة الطاقة الذرية  -خالل احلفل  -بالدور
العلمى الكبير ال��ذى قدمه الدكتور هشام ف��ؤاد
على مدى حياته العلمية والعملية والتى أثرى بها
هيئة الطاقة الذرية مشيرا إلى إجنازاته فى دعم
االستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ومن جهته وجه الدكتور هشام فؤاد الشكر للدكتور
عاطف عبد احلميد ولعلماء هيئة الطاقة الذرية
ع��ل��ى ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي م��ش��ددا ع��ل��ى ض����رورة نقل
اخلبرات العلمية بني األجيال وأهميتها لدعم البنية
العلمية ألبناء الهيئة لدعم مجاالت االستخدامات
السلمية للطاقة الذرية مؤكدا أهمية العمل وضرورة
بذل أقصى املجهودات من كل العاملني فى املجال
العلمى من أجل مستقبل أفضل ملصر.

ف���ى أڤايا" :نش���عر بالفخر لدعمنا بنك اخلليج خ���الل تعامله بنجاح مع حتديات
وغني عن القول أن هذا البنك هو أحد املؤسس���ات املالية البارزة على
اجلائحة،
ّ
املستوى اإلقليمي .ونحن أكثر فخرا ،ألننا نستمر بتقدمي الدعم إلى البنك خالل
مواصلته االس���تثمار ف���ى كافة املجاالت التى تؤدى إلى تقدمي جتارب اس���تثنائية
للعم���الء .بن���ك اخللي���ج تط ّور على م���دى أكثر م���ن  60عاما ،وحق���ق التح ّوالت
الضروري���ة لتلبية متطلبات عمالئه ،ونتطلع قدما لدعم هذا التح ّول ومتكينه من
االستمرار والتجاوب مع املتطلبات املستقبلية".
مشغّ ل االتصاالت الوطنى الباكستانى  PTCLيدمج حلول أﭬايا ضمن
منصته التعليمية الرقمية QTaleem
ّ
ب���دأت ش���ركة االتصاالت الباكستانية املحدودة  ،PTCLالتى تع ّد واحدة من
رواد قطاع االتصاالت وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
بتنفيذ ش���راكة م���ع أڤاي���ا  )Avaya )NYSE: AVYAضمن
املخصصة للتعلي���م الرقمي،
منص���ة  QTaleemالتربوي���ة
ّ
وهى جزء من خدمات الشركة فى مجال التعليم املُستند
إلى احللول السحابية.
وتق���دم منص���ة  QTaleemالت���ى تغط���ى أرجاء
البالد بخدماتها ،جتربة تعليمية متكاملة تشمل
كافة نواحى العملية التعليمية .وهو ما مي ّكن
إدارات املدارس ،واملعلمني والطالب من
ممارسة نش���اطاتهم بشكل ُمنتج عبر
االنترن���ت ،متاما كم���ا لو أنهم فى
ح���رم املؤسس���ات التعليمي���ة.
وألنه���ا مس���تندة كلي���ا إلى
الس���حابة ،توفّر املنصة
نظام إدارة مدرس���ى
متكام���ل يس���مح
بتعدد احلس���ابات ،دعم
اللغة املحلية ،حتضير س���ريع واس���تفادة
مسجلة
فورية وتوفر إمكانية اس���تضافة صفوف دراسية
ّ
أو تبثّ مباشرة.
ُ
ومت ّكن منصة  QTaleemاملُستضافة فى مركز بيانات "االتصاالت الباكستانية"
 TIA942اآلم���ن واملُصنّ���ف من الفئ���ة الثالثة ،من تقدمي جترب���ة تعليمية كاملة،
تش���مل التدريب عبر االنترنت وقبول الطلبات والعمليات ،وكل هذا يتم بس���هولة
من خالل نافذة برنامج واحدة .هذه املنصة املُس���تندة إلى تطبيق رقمي ،ستجعل
من التعلّم نشاطا تفاعليا ،ما يقدم جتربة تعليمية مم ّيزة.
وتعليق���ا عل���ى إعالن الش���راكة ،قال زرار هاش���م خان الرئيس التنفيذى لش���ؤون
خدم���ات األعمال فى "االتصاالت الباكس���تانية"" :كونها مش���غّل اتصاالت وطني،
تعم���ل "االتص���االت الباكس���تانية" على تقدمي إط���ار عمل للتعليم عب���ر االنترنت،
ق���ادر على مس���اعدة أكث���ر من  53مليون طالب فى باكس���تان .وم���ن خالل هذه
الشراكة االستراتيجية ،نستطيع التعامل مع التحديات احلالية التى تواجه قطاع
التعليم فى باكستان ،من خالل حتقيق التغيير والتح ّول فى عملية إيصال الرسالة
التعليمية ،وهو ما يواكب رؤية باكستان الرقمية".
ومبناس���بة اإلعالن عن الشراكة قال نور األتاس���ى مدير قطاع مز ّودى اخلدمات
فى أڤايا ،منطقة آس���يا – الباس���يفيك ،الشرق األوس���ط وافريقيا" :شراكتنا مع
"االتص���االت الباكس���تانية" تتضم���ن تقدمي حلول تع���اون فيديوي���ة للمدارس فى
مختلف أرجاء باكس���تان ،للمساهمة بتوفير التعلّم فى أى مكان وزمان .لقد أثبت
هذا الس���يناريو أن نش���ر املعرفة ليس مرتبطا بالتواجد فى املؤسس���ات التعليمية
أو بصف���وف التعلي���م التقليدية .ونحن نتطلع إلى بدء تقدمي الدعم فى باكس���تان،
حيث يتم توسيع القدرات إليصال املعرفة إلى كامل املعنيني فى أرجاء البالد".
وس���يتم دم���ج "أڤاي���ا سبيس���ز"  Avaya Spacesوه���و تطبيق متكام���ل للتعاون
عب���ر الفيدي���و مخصص ملراك���ز العمل الرقمي���ة ،ضمن منص���ة "االتصاالت
الباكس���تانية"  ،PTCLما س���يمكن من تقدمي صفوف دراس���ية عن
بُعد بش���كل سهل جدا .هذا الدمج بني تطبيق أڤايا ومنصة
"االتصاالت الباكستانية"  QTaleemسيوفر أيضا ضمن
الصفوف الدراس���ية االفتراضية جتربة تشبه تلك التى
يختبرها الطالب داخ���ل أماكن التعليم التقليدية .هذا
األمر سيكون ُممكنا بفضل استخدام قدرات تطبيق
"أڤايا" فى تقدمي اخلدمات املختلفة بش���كل مركزى
يش���مل :االتصاالت الصوتية والفيديوية ،التراسل،
الدردش���ة ،وإدارة امله���ام .وكل ه���ذه اخلدم���ات
س���تكون متوفرة من خالل تطبيق واحد فقط
ُميك���ن الوصول إلي���ه من الهات���ف الذكى
أو الكومبيوتر .ه���ذا احلل الرقمى
سيس���اعد املؤسس���ات التعليمي���ة
س���واء كان���ت تق���دم خدم���ات
التعليم داخل املؤسس���ات أو
عبر االنترنت ،خصوصا
وأن هذه املؤسسات
عل���ى اختالفها
تسير باجتاه
ا لعملي���ة
التعليمية

املُدمجة بني منوذجني هما احلضور الشخصى والتفاعل عبر االنترنت
املستشفى األمريكى فى دبى يقدم جتربة عناية صحية رقمية
متكاملة بالتعاون مع أﭬايا
أطلق املستشفى األمريكى فى دبى شراكة مع أڤايا )Avaya )NYSE: AVYA
لتحسني جتربة املرضى من خالل مجموعة من احللول احلديثة .ويع ّد املستشفى
األمريك���ى ف���ى دبي ،أح���د رواد خدمات الرعاي���ة الصحية فى املنطق���ة ،ويتم ّيز
مبرافق���ه ومعايي���ره املتعلقة بالرعاية الصحية .وتأتى الش���راكة م���ع أڤايا بهدف
تعزي���ز العناي���ة باملرض���ى من خالل العملي���ات الفائقة األداء ف���ى مركز االتصال
وق���درات إدارة العالق���ات مع العمالء م���ن خالل جتربة معزّزة للمرضى تس���تند
إلى منوذج "ش���خصنة" اخلدمات ،وتسهيل الوصول إلى خدمات العناية الصحية
وحتقيق انس���يابية فى العمليات .ومشاريع احللول التكنولوجية املنفّذة تواكب
رحلة التح ّول التى يخوضها املستشفى األمريكى فى دبى على مستوى
تقدمي خدمات الرعاية الصحية.
ومبوجب الش���راكة س���يتبنّى املستش���فى األمريكى فى
دب���ى باق���ة م���ن اخلدم���ات الرقمية ف���ى مركز
االتص���ال ،ما سيس���اهم بتعزيز قدرات
فرق عمل���ه وإمكاني���ة التواصل
مع املرضى بش���كل أكثر
ف ّعالي���ة خ���الل
ر حلته���م
الصحية.
ومن خالل
توفير قنوات
ا ال تص���ا ل
ا لر قمي���ة
ب���ني املعني���ني،
وامل���وارد والبيانات
واحلل���ول ،س���يحقق
املستش���فى األمريك���ى
أقص���ى اس���تفادة ممكنة
ف���ى دبى
ملس���اعدة فرق العمل على
م���ن العملي���ات،
وبالتال���ى يُصب���ح وص���ول
التواصل السهل والف ّعال،
وأس���رع .تتراف���ق خدم���ات
املرض���ى إل���ى املوظف���ني أس���هل
OneCloud
كخدم���ة"
حلول أڤايا "وان كالود  -مركز االتصال
 CCaaSمع مجموعة تطبيقات مص ّممة خصيصا للتعامل مع عدد من املحطات
التى ميكن أن تؤثر على مس���ار اخلدمات خالل رحلة املريض الصحية ،ما يوفّر
جترب���ة رقمية للمري���ض تبدأ عند املوع���د األول ومتتد لتش���مل العناية الصحية
الالحقة .وقال أحمد يحيى رئيس قس���م تكنولوجيا املعلومات فى املستش���فى
األمريك���ى ف���ى دبي" :يتمتع املستش���فى األمريك���ى فى دبى بش���هرة خاصة نظرا
اللتزام���ه بتبنّ���ى أحدث التكنولوجي���ات الطبية التى متكننا م���ن القيام بالعمليات
واإلجراءات ،التى تضعنا دائما فى الطليعة على مستوى قطاع الرعاية الصحية.
وقد طبقنا النماذج ذاتها فى كل ما يتعلق بش���ؤون املرضى وطريقة تفاعلنا معهم
بغض النظر عن مكان تواجدهم .من خالل استخدام أبرز وأحدث التكنولوجيات،
نخ���دم املرض���ى من خ���الل العناي���ة الصحية املُثل���ى واملتكاملة وبتكلفة مناس���بة،
ونح���رص عل���ى أن نكون إلى جانبهم فى كل خطوة من خط���وات رحلتهم الطبية.
واألهم أننا نوفر للمرضى قنوات االتصال التى يختارونها والتى يعتبرونها مريحة
وس���هلة وف ّعالة .لقد ساعدتنا احللول على جتميع البيانات املختلفة كاخلصائص
الدميغرافي���ة للمرضى ،طريقة التفعال مع موقعنا على االنترنت ومركز االتصال
باإلضاف���ة إلى اجلوانب املالية وغيرها من التفاصيل ذات الصلة .وهو ما
يساعد على تكوين ملف شامل حول املرضى".
احلل���ول الرقمي���ة املنفّ���ذة م���ن جان���ب املستش���فى األمريكى فى
دب���ى متنح املرضى مجموع���ة من الطرق للتواصل ،كما تس���مح
بدع���م االتصاالت املتع���ددة من خالل القنوات املختلفة ،س���واء
كانت اتصاالت واردة أو صادرة .كما تس���مح مبرور االتصاالت
البياني���ة بش���كل متواصل ،م���ا يوفر فرصة لتحدي���ث البيانات
واملعلومات الضرورية بشكل ف ّعال.
وم���ن خ���الل نظ���ام إدارة عالق���ات العم���الء ( )CRMاملُدمج
بنظام املعلومات فى املستش���فى ( ،)ISمتكنت إدارة املستش���فى
م���ن تقصير فترة االنتظار خالل اتصال املرضى للحصول على
اخلدم���ات .وهذه العملي���ة مدعومة بإجراءات مع���زّزة ومعرفة
عميق���ة مبتطلب���ات التواص���ل م���ع املرض���ى ،ما يس���مح
بتقصي���ر م���دة االتص���ال وحج���ز املواعي���د وتعزيز
رض���ا املرض���ى .كذل���ك مي ّك���ن من���وذج خ���اص
باالس���تطالعات املتعلق���ة بالعم���الء ،م���ن نق���ل
املتصل���ني إلى اس���تطالع يلى االتص���ال ،لتقييم
أداء ومس���توى خدم���ات املوظف ال���ذى تعامل
م���ع ا ملُتص���ل .وه���ذه املعلومات يت���م تزويدها
إلى مركز حتكم خاص ،مي ّكن املستش���فى من
مراقبة مس���توى رضا العمالء ومس���تويات
األداء املتعلق مبؤش���ر .NPS

 DeathStalkerعصابة مرتزقة للتهديدات املتقدمة املستمرة تستهدف املنشآت يف الشرق األوسط
كتب  :أحمد سليمان  -محمد اخلولى
نشر باحثو كاسبرس���كي مراجعة تفصيلية عن عصابة رقمية
تختص بالتهديدات املتقدمة
مرتزقة تُدعى DeathStalker
ّ
املس���تمرة ( ،)APTوتنش���ط من���ذ الع���ام  2013عل���ى األق ّل
ش���ن هجمات جتس���س تخريبي���ة على املنش���آت الصغيرة
يف
ّ
واملتوسطة.
وتُعتب���ر  DeathStalkerعصاب���ة قرصن���ة رقمي���ة مرتزقة
تستهدف الضحايا من جميع أنحاء العالم ،ويدل اتساع نطاق
نش���اطها اجلغرافى على حجم عملياتها الكبير ،لكن تركيزها
ينص���ب فى جان���ب من���ه حال ًيا على اس���تهداف دول الش���رق
ّ
ً
نش���اطا متزاي���دًا لهذه
األوس���ط .فقد ش���هدت كاسبرس���كى
العصاب���ة فى دول���ة اإلمارات ولبنان وتركي���ا ،والحظ اخلبراء
ً
أيضا أنها تس���تخدم رسائل البريد اإللكترونى للتص ّيد املوجه
فى اس���تهداف اجلهات احلكومية وأسواق رأس املال وشركات
التقني���ات املالي���ة وش���ركات املحام���اة ،وباألخ���ص الش���ركات
الصغيرة واملتوسطة.
وتتف ّرد  ،DeathStalkerالتى يعنى اسمها “ ُمطارِ دة املوت”،
ع���ن غيرها بالتركي���ز على التجس���س الرقمى على ش���ركات
املحام���اة والش���ركات العامل���ة فى القط���اع املالي ،كما تتس���م
بكونها ش���ديدة التك ّيف وبارعة فى استخدام مجموعة أدوات
تخريبية ترابطية ،ما يجعلها قادرة على تنفيذ حمالت فعالة.
وم���ن املرجح وف���ق حتليالت كاسبرس���كى أن تك���ون العصابة
ق���د بدأت نش���اطها فى العام  ،2013وأنها تواصل نش���اطها
مستعينة بالتقنيات املتطورة.
وق���ال ماه���ر ميوت ،الباحث األمنى األول لدى كاسبرس���كي،
إن عصاب���ة “ DeathStalkerمثال بارز على جهات التهديد

التى ينبغى للمنشآت فى القطاع اخلاص احلرص على حماية
نفس���ها من أنش���طتها التخريبية” ،معتب ًرا أنها س���وف تواصل
اس���تهداف املنش���آت العاملة فى الش���رق األوس���ط .وأضاف:
“على جميع املنشآت توخّ ى احلذر ،وال سيما تلك التى ليست
األكث���ر دراية باألمن الرقمي ،فالق���درة التكتيكية لهذه
العصاب���ة القائم���ة على طبيعة اجلهة املس���تهدفة
ه���و ما مييزه���ا عن بقي���ة عصاب���ات التهديدات
الرقمي���ة املس���تمرة ،ل���ذا فإننا فى كاسبرس���كى
نحث املنش���آت فى الشرق األوس���ط على التزام
احلذر إزاء هذا التهديد”.
وم ّكن���ت األبح���اث احلديث���ة كاسبرس���كى م���ن
رب���ط نش���اط  DeathStalkerبثالث
عائ���الت م���ن البرمجي���ات اخلبيث���ة؛
 Powersingو Evilnumو
يوض���ح اتس���اع نطاق
 ،Janicabم���ا ّ
نش���اطها .واس���تطاعت كاسبرس���كى
تتب���ع عائل���ة  Powersingمن���ذ العام
 ،2018إال أن املجموعت���ني األخري���ني
من عائ���الت البرمجي���ات اخلبيثة أبلغت
عنهم���ا ش���ركات أمني���ة أخ���رى .وأظه���ر
الباحث���ون ،بع���د حتلي���ل أوجه التش���ابه فى
الشيفرات البرمجية ودراسة احلاالت التى
وقع���ت ضحايا لتل���ك العائ���الت البرمجية
ً
متوس���طا من الثقة فى
مس���توى
اخلبيثة،
ً
ربط بعضها بالبعض اآلخر.
والح���ظ خبراء كاسبرس���كى أن العصابة

املرتزقة تس���تخدم مبادئ الهندس���ة االجتماعية التفاعلية فى
اس���تهداف املس���تخدمني ،إذ ال تكتفى بإرسال بريد إلكترونى
للتص ّي���د على أم���ل أن يفتحه املس���تخدم املس���تهدف ،ولكنها
تس���تمر فى إرس���ال رس���ائل بري���د إلكترونى تفاعلي���ة بذرائع
ش���خصية ،ف���ى تكتيك يجذب انتب���اه الضحايا لفت���ح امللفات
اخلبيث���ة .وم���ع أن���ه ال توج���د طريقة لدى مس���تقبِل رس���الة
البريد اإللكترونى للتأ ّكد من س���المتها ،يظ ّل التوقيع الرقمى
للرسالة وسيلة تتيح الكشف عن طبيعة مرسلها.
ويوص���ى باحث���و كاسبرس���كى بتنفي���ذ اإلج���راءات التالية
موجه من جهة تهديد معروفة
لتجنب الوقوع ضحية لهجوم ّ
أو مجهولة:
• رفع وعى املوظفني بش���أن هجم���ات التص ّيد:
تبدأ التهديدات املتقدمة املستمرة برسالة بريد
إلكترونى تصيدية مت ّكن املهاجم من الوصول
إلى النظام .وميكن تنظيم برنامج تدريبى
متخص���ص يع��� ّرف املوظف���ني بأش���كال
التهدي���دات وبال���ذى عليه���م فعله ومبن
عليهم إخباره إذا اكتشفوا شي ًئا مري ًبا.
• التأكد من تثبيت التحديثات البرمجية
مبجرد إتاحتها :يس���عى املخربون الس���تغالل أية
نقط���ة ضع���ف فى النظ���ام ،ما يس���تدعى تفعيل
التحديثات على جميع برمجيات األمن الرقمي.
• تأمني البيانات احلساسة :وذلك عبر اتخاذ
إجراءات أمنية إضافية.
• استخدام “قوائم التطبيقات البيضاء” ملنع
تشغيل التطبيقات غير املصرح بها.

إضافة خدمات جديدة على موقع "شاشة" لتقييم املحتوى املرئى فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مؤخرا منصتها الرقمية
اطلقت "شاشة" shashah.com
ً
الفريدة من نوعها فى منطقة الشرق األوسط ،لسد الفجوة
ف��ى م��ص��ادر التقييمات اخل��اص��ة مبحتوى ال��ب��ث الرقمى
والسنيمائى فى املنطقة  .وتعد منصة “شاشة” اجلديدة
تعد أول دليل للمحتوى العربى مبنصات الترفيه الرقمى
واإلعالمى بشكل خاص ،واملحتوى الغربى واألجنبى بصورة
عامة.
إن مشاهدى املحتوى يعانون من كثرة املنصات وتداخل
املحتوى ،خاصة مع وجود أكثر من  30منصة للبث الرقمى
والترفيهى فى السوق ،التى تبث بدورها آالف الساعات من
املحتوى الترفيهى عبر االنترنت .
ولهذا تقدم “شاشة” ملشتركيها ومستخدميها القدرة على
التحكم التام فيما يرغبون فى مشاهدته ،عن طريق استعراض

التقييمات واملراجعات واملقترحاتاخلاصة باملحتوى الذى
يتم بثه ،باإلضافة إلى نبذة مختصرة عن املحتوى
ال��ذى يتم عرضه باللغتني العربية
واإلجنليزية ،بهدف اتاحة الفرصة
للمستخدمني الختيار املحتوى
ال���ذى ي��رغ��ب��ون ف��ى مشاهدته
بصورة مسبقة.
تتضمن منصة “شاشة” كافة
ب��دائ��ل واخ��ت��ي��ارات الترفيه
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ائ��ه��ا من
م���ن���ص���ات ال���ب���ث ال��رق��م��ى
اإلع����الم����ي ،ح��ي��ث ي��ت��م من
خ��الل ه��ذا التعاون إدراج املحتوى الذى

سيتم ع��رض��ه على ك��ل منصة ب��ث رقمية،
وك��ذل��ك ال��ق��ن��وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ودور
السنيما ومواقعها .فى الوقت نفسه،
متتلك “ش��اش��ة” ف��ري� ًق��ا م��ن خ��ب��راء
تقييم ومراجعة املحتوى والذين
يقومون بكتابة معلومات عن
فريق العمل واإلنتاج ونبذة عن
قصة ك��ل م��ح��ت��وى .باإلضافة
ل����ذل����ك ،ت��ت��ض��م��ن “ش���اش���ة”
تقييمات وم��راج��ع��ات مختارة
من منصات التقييم الدولية.
متنح تلك اخلدمة للمشتركني
ح��ري��ة اختيار م��ا يرغبون فى

مشاهدته ،والتعرف على مدى توافر الترجمة املكتوبة أو
الدبلجة الصوتية املفضلة لبرامجهم وأفالمهم ،مع توجيههم
ملنصة خ��دم��ات ال��ب��ث ال��رق��م��ى ال��ت��ى تناسب اختياراتهم
ً
وتفضيالتهم .وتستهدف “شاشة” أ ّن تصبح ً
متكامال
دليال
للمحتوى الترفيهى الرقمى ف��ى منطقة ال��ش��رق األوس��ط
وشمال أفريقيا.
وتعلي ًقا على شغفه باملفهوم الذى تقوم عليه منصة “شاشة”،
ي��ق��ول ال��س��ي��د/ع��م��ار ح��ارس-رئ��ي��س ق��ط��اع ال��ت��ط��وي��ر فى
“شاشة”" :-إننا فى “شاشة” نفخر بالنمو والتطوير الذى
مؤخرا .فمع
تشهده باقة اخلدمات الفريدة التى أطلقناها
ً
وج��ود العديد من منصات ومواقع التقييمات واملراجعات
املهتمة فى املقام األول باملحتوى الغربى واألجنبى  ،إال أ ّن
القليل منها -إن ُوجد -يقدم تقييمات ومراجعات قد ال تتسم

باملصداقية عن املحتوى العربى الذى يتم بثه عبر االنترنت أو
من خالل املنصات غير الرقمية األخرى.
إ ّن “شاشة”  ،التى ميكن اعتبارها مشابهة ملنصة IMDb
ول��ك��ن ف��ى منطقة ال��ش��رق األوس���ط  ،ت��ق��دم للمشاهدين
ً
ً
حد ًثا للمحتوى الترفيهى باللغتني العربية
دليال
متكامال و ُم ّ
كثيرا فى صناعة اإلعالم
واإلجنليزية ،وهو مفهوم نفتقده
ً
مبنطقتنا .فى الوقت نفسه يسعى فريق وخ��ب��راء تطوير
م��وق��ع "ش��اش��ة" بصفة مستمرة لتحديث املنصة وتوفير
واجهة سهلة االستخدام جلميع املهتمينواملشاهدين .وتتمثل
أولوياتنا الرئيسية فى منح املشتركني إمكانية تصفح موقعنا
االلكترونى بكل سهولة الختيار املحتوى الذى يهمهم معرفة
وافيا حول
ملخصا
معلومات إضافية عنه ،مع اعطائهم
ً
ً
املحتوى الذى يرغبون فى مشاهدته"
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متابعات

خالل قمة مستقبل البلوك تشني:

أحد أشهر قراصنة العالم يشرح كيف ميكن لتقنية
البلوك تشني املساعدة لبناء مدن أكثر أمان ًا

كتب  :صابر محمد – محمد اخلولي
ناقش القرصان األخالقى واملبتكر ورائد األعمال وصاحب الرؤية
املستقبلية للتقنية “بابلوس هوملان” إمكانيات دمج تقنية البلوك تشني
مع تقنيات الذكاء االصطناعى لبناء مدن أكثر أما ًنا وتعزيز اخلدمات
احلكومية.
وشدد هوملان على قوة التشفير ،والتى تعد عنصراً أساسيا ً فى تقنية
البلوك تشني والتقنيات األساسية ملحافظ األعمال واملعامالت .وقال
هوملان“ :ميكن استخدام التشفير أو أدواته إليجاد عناصر املسئولية
والشفافية فى البروتوكوالت ،ففى نهاية املطاف نحن نريد فقط أن
شخصا ما ال يغش ،وميكننا استخدام
نكون قادرين على إثبات أن
ً
التشفير وأدواته إلنشاء بروتوكوالت شفافة”.
أضاف وجود مجتمع منفتح من التقنيني يعد ضروريا ً لتعزيز االبتكار
فى مدن مثل دبي .ففى وادى السليكون الذى نشأت فيه ،ميكنك فعل
ذلك .أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذى يجب تعزيزه فى بيئات
مبتكرة مثل تلك .فمع ازدياد عدد السكان ،نشأت مشاكل فنية حالت
دون ازدهار املجتمع البشري .ونحن بحاجة إلى ابتكار تقنيات جديدة
للمساعدة فى حل املشكلة على نطاق عاملي .واليوم  ،لم يعد العالم
مقيدا من الناحية احلوسبية ،ولكن نعانى من قيود على مخيلتنا .هذا ما
ً
أساسا .فلدينا األدوات املتاحة لكننا نفتقر إلى اخليال
نحتاج أن ندركه
ً
واألفكار اجليدة .وقد اكتشف االنتهازيون كيفية صنع املنتج املناسب
فى الوقت املناسب باالعتماد على التقنيات التى قد سبقت زمانهم.
وعن طريق استخدام التقنيات والبيانات الفعلية ،متكن املبتكرون ليس
فقط من إحداث تغيير شامل فى األعمال التجارية ،ولكن تغيير شامل
للقطاع ككل”.
ومن جهته أكد شون رييس � املدعى العام لوالية يوتا احلاجة إلى
تعزيز حقوق امللكية الفكرية .وقال“ :إن هذا هو األمر الذى ميكن لدبى
مواصلة تطويره باستمرار ،وال��ذى يعد واح��دا من أج��زاء متعددة من
الوصفة والتى ميكن صناعتها إليجاد نظام بيئى شامل وقوى ملجتمع
املبتكرين”.

كواليس تطلق منصة “اإلمارات السحابية”

فى اجتماع مجلس الوزراء :

املوافقة على مشروع قانون بتعديل قانون التعليم رقم  139لسنة 1981بقواعد امتحانات الثانوية العامة
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص
املادة ( )28من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139
لسنة  ،1981واخلاصة بقواعد امتحانات الثانوية
العامة ،ويقضى التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم
التى يحتسب على أساسها مجموع درج��ات الطالب
مبرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثالثة املنصوص عليها
باملادة ( )23من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية
من تك السنوات ،ويحتسب مجموع الطالب مبرحلة
الثانوية العامة على أساس املجموع احلاصل عليه فى
السنوات الثالثة عن كل املرات ،التى أدى فيها االمتحان
فى كل سنة دراسية ،ويحق للطالب دخول االمتحان أكثر
من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن ُتتسب له
ضمن مجموعه”.
كما نصت التعديالت على أن “يكون إجراء االمتحان
ألول مرة فى كل سنوات املرحلة الثانوية بدون رسوم،
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد م��واف��ق��ة املجلس األع��ل��ى للتعليم قبل اجلامعى
بتحديد نسب املجموع التراكمى على السنوات الثالثة،
واحلد األقصى للمجموع الذى ُيحتسب للطالب عنها”.
“وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم
 139لسنة  1981مواد جديدة بأرقام ( 28مكرر) ،و(

 28مكرر أ) ،و( 28مكرر ب) ،و ( 28مكرر ج) ،تنص
على أن “ يكون أداء االمتحانات إلكترونيا ً أو ورقيا،
ويجوز تقسيم الطالب فى كل م��ادة إل��ى مجموعات
متعددة ،يتم إجراء االمتحان لكل منها على حدة ،وذلك
فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة ،على
أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة ،مبا
يضمن قياس مستواهم التعليمي”.
كما “ي��ج��وز وض��ع أس��س وط��رق
تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة
عامليا ً ت��ك��ون م��ن ضمن عناصر
تقييم الطالب بجانب االمتحانات
وت��دخ��ل درج��ات��ه��ا بنسبة ت��دد
ضمن عناصر املجموع املحتسب
للطالب ع��ن ك��ل ع��ام دراس���ى على
حدة ،ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،بعد
موافقة املجلس األعلى للتعليم ما قبل اجلامعي”.
كما تنص املواد التى متت إضافتها على أن “ ُيصدر
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة املجلس
األعلى للتعليم قبل اجلامعى قرارا بتحديد املواد التى
جت��رى االمتحانات فيها ،وع��دد امل���رات التى ُيسمح
للطالب فيها بدخول االمتحان ،ونظام االمتحانات،

وتديد النهايات الصغرى والكبرى ل��درج��ات امل��واد
الدراسية ،وال��درج��ات التى تتسب فى م��رات دخول
االمتحان اإلضافية ،وكذا تديد فئات الرسم ،مبا ال
يجاوز  5آالف جنيه وحاالت اإلعفاء منه”.
ووفقا للمواد املُضافة ،فيدرس طالب القسم
العلمى امل���واد العلمية ،وط���الب القسم
األدب���ى امل���واد األدب��ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
امل���واد اإلج��ب��اري��ة للقسمني ،ويحدد
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد موافقة املجلس األعلى للتعليم
ق��ب��ل اجل��ام��ع��ى اخل��ط��ط وامل��ن��اه��ج
الدراسية ،وضوابط وشروط التقدم
ل��ه��ا ،على أن تستند تلك اخلطط
واملناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل
التكنولوجيا احل��دي��ث��ة ،مب��ا يتواكب مع
الطرق احلديثة واملستخدمة عاملياً ،كما ُيحدد
بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد
وقف القيد وتنظيم قبول األعذار.
كما تنص املواد املعدلة على أنه “ إذا رسب الطالب
فى مادة أو مادتني على األكثر من املواد العامة واملواد
التخصصية بعد استنفاد ال��ع��دد املسموح ب��ه مل��رات
دخول االمتحان فى كل سنة دراسية ُيحمل مبا رسب

باستثمارات  500مليار دوالر:

“ نيوم “  :تطوير املدينة الذكية الرائدة فى العالم باالعتماد على تقنيات اجليل اخلامس
الروبوتات سواء على األرض أو فى اجلو”.
أديداس :بناء مجتمع عاملى مزدهر
فى النسخة االفتتاحية من ماركيتينغ مانيا ،احلدث اجلديد فى مركز
دبى التجارى العاملى ملسوقى العالمات التجارية ،ناقش أمريث جوبيناث،
مدير التسويق األول فى شركة أديداس بدولة اإلمارات ،كيف متكنت شركة
املالبس الرياضية العمالقة من اجلمع بني األشخاص من خلفيات مختلفة،
لكن جتمعهم رغبة ألن يصبحوا أفضل وأن ميارسوا رياضة اجلري ،وأن
يصبحوا أب��ط��االً رياضيني أفضل وب��ش��راً أفضل .من جهته ق��ال أمريث
جوبيناث “ :إن إنشاء مجتمع للعالمة التجارية ليس استراتيجية تسويقية؛
إنها استراتيجية عمل .فنحن بحاجة إلى العمل برؤية كاملة حتى نتمكن من
االلتزام جتاه املجتمع الذى ننشئه على املدى الطويل .فنحن ال نعمل على
إيجاد مجتمع خلدمة العالمة التجارية .إن هذا املجتمع يهدف خلدمة أفراد
املجتمع .وإذا ما جنحنا فى ذلك ،فإننا فعليا ً نعزز قوة العالمة التجارية”.

كتب  :صابر محمد  -نهلة مقلد
ألقى منصور حنيف � املدير التنفيذى للهندسة والتقنية والرقمنة فى
“نيوم” نظرة خاطفة على كيف سيتم تدعيم مدينة التقنيات الفائقة املخطط
لها فى شمال غرب اململكة العربية السعودية والتى تبلغ تكلفتها  500مليار
دوالر عبر تقنيات وابتكارات مستقبلية.
أضاف تُعد تقنية اجليل اخلامس أساسية ملستقبل مدينة “نيوم” وستلعب
دوراً محوريا ً فى بناء أول مدينة ذكية ومعرفية فى العالم يعمل فيها البشر
واآلالت فى انسجام ت��ام .واليوم ،يتم استخدام ومشاركة  1%فقط من
البيانات التى يتم إنتاجها فى املدن .ونطمح إلى االستفادة من  90%من
تلك البيانات بطريقة آمنة وشفافة لتحسني مستوى املعيشة واالستدامة
ونوعية احلياة بشكل عام .كما ستكون تقنية اجليل اخلامس حاسمة فى
تول املدن إلى مناطق حضرية ذكية ،مبا فى ذلك الشبكات املصممة لتمكني
احلياة الذكية ،والتقنيات الرئيسية لربط أجهزة إنترنت األشياء وتأمني

خبير اإلنترنت السيبرانى  :سيلى يشارك قصصه املذهلة فى عالم االختراق السيبراني
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
عامليا ،والقرصان األخالقي،
الشهير
كان خبير األمن السيبرانى
ً
واملؤلف وجندى مشاة البحرية األمريكية السابق براين سيلى فى دائرة
الضوء خالل مشاركته فى “جيسيك”  -احلدث اإلقليمى األبرز فى
مجال تقنيات األمن السيبرانى والذى يقام تت مظلة “جايتكس” –
وكشف براين سيلى عن بعض أبرز أسراره وقصصه املذهلة وتفاصيل
مغامراته فى عالم االختراق السيبراني.
وك��ان براين سيلى قد ذاع صيته فى ع��ام  2014عندما أصبح
الشخص الوحيد الذى جنح فى اختراق املنظومة اإللكترونية األمنية
كتب  :صابر محمد – محمد اخلولي
كشفت شركة كواليس عن إطالق “خدمة “ اإلم��ارات السحابية” وهى
منصة ستتيح للشركات العامة واخلاصة على مستوى املنطقة من االبتكار
فى بيئاتهم الهجينة لتقنية املعلومات.
وتظى ه��ذه املنصة السحابية من كواليس بثقة الشركات فى دولة
اإلمارات واملنطقة ،وستدعم العديد من املتطلبات واالشتراطات املحلية،
مثل سياسة أم��ن املعلومات ف��ى م��رك��ز أبوظبى للمعلومات واألنظمة
اإللكترونية والئحة ضمان املعلومات فى دولة اإلمارات.

بني وزارة اخلارجية وبرنامج األغذية العاملى  :منصة
لتسهيل عملية تبادل خبرات الدول وممارستها االبتكارية

للمخابرات األمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالى بهدف إثبات وجود
أنشطة اجلرمية اخلفية التى انتشرت حول العالم.
وقال براين سيلي“ :نحن فى النهاية كبشر نريد أن نثق فى اآلخرين.
والطريقة الوحيدة للحفاظ على نقاء خصوصيتك تكمن فى إزالة
مفيدا للغاية،
الباقني .كن دائم الشك ،فإذا أرسل لك شخص ما شيئًا
ً
فال تنقر عليه .أنا ال أنقر على الروابط التى يجب أال أتبعها ،ولكن
هذه هى الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا النوع من الروابط داخل
دائما أن تتحلى بحس املسئولية فيما يتعلق ببيانات
مؤسستك .حاول ً
األشخاص اآلخرين”.

خالل استعراض موقف مواجهة فيروس “كورونا”:

 7.5تريليون دوالر إنفاق العالم على الصحة سنويا..
و % 30من أجهزة التنفس االصطناعى مشغولة

بني وزراء اإلسكان والسياحة والتعليم العالى والسفير السويسرى بالقاهرة :

بحث اخلطوات الالزمة لبدء تنفيذ “جامعة لوزان” املتخصصة للتعليم الفندقى مبدينة العلمني اجلديدة
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
عقد الدكتور عاصم اجلزار � وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية،
والدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار ،والدكتور خالد عبدالغفار � وزير
التعليم العالى والبحث العلمي ،والسفير بول جارنييه � السفير السويسرى
بالقاهرة ،اجتماعا ً موسعا ً ملناقشة اخلطوات الالزمة للبدء فى تنفيذ مشروع
إنشاء مركز تعليم الضيافة الفندقية “جامعة لوزان” ،مبدينة العلمني اجلديدة،
وذلك بحضور ممثل الهيئة االستشارية للضيافة بلوزان ،وقيادات الوزارات
الثالثة.
واستعرض الدكتور عاصم اجل��زار ،الهدف
من إنشاء جامعة ل��وزان ودوره��ا فى تنمية
م��دي��ن��ة العلمني اجل���دي���دة ،ل��ت��ك��ون أول��ى
اجلامعات املتخصصة فى مجال التعليم
الفندقى فى مصر ،وه��و ما يتكامل مع
الوظيفة وال��ق��اع��دة االقتصادية ملدينة
العلمني اجل���دي���دة ،م��ؤك��داً أن ال����وزارة
تهدف لتحويل مدينة العلمني اجلديدة،
إلى مقصد للسياحة العاملية ،مثل مدينتى
الغردقة وشرم الشيخ ،وذلك من خالل توفير
تكون
أنشطة متعددة وخدمات مختلفة باملدينة ،بحيث
مدينة صاحلة للسكن ،واإلقامة طوال العام.
كما استعرض وزير اإلسكان اإلجراءات التى مت اتخاذها فى مشروع إنشاء
سواء فيما يتعلق باجلوانب
مركز تعليم الضيافة الفندقية “جامعة ل��وزان”،
ً
الفنية التصميمية ،واملناقشات التى متت حتى اآلن مع اجلانب السويسري،
وكذا اخلطوات املطلوبة فى املرحلة القادمة.
وقال الدكتور خالد العنانى ،إن “جامعة لوزان” مبدينة العلمني اجلديدة،
ستعمل على جذب الطالب من الدول العربية ،والشرق األوس��ط ،وستكون
من عوامل تنشيط السياحة مبدينة العلمني اجلديدة ،وستساهم فى إعداد
جيل من الطلبة املدربني على أعلى مستوى فى مجال الضيافة واخلدمات

عبدالغفار
يتناول اإلطار اإلدارى
واألكادميى لتحقيق الشراكة
مع جامعة لوزان وحتديد
الشكل املالئم للشراكة

كتب  :باسل خالد  -عادل فريج
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس اجلمهورية ،بشأن
املوافقة على مذكرة التفاهم بني وزارة اخلارجية املصرية وبرنامج
األغذية العاملى التابع لألمم املتحدة للتعاون املشترك ،من خالل
منصة للتعاون وآلية للتنسيق بني بلدان اجلنوب من أجل أفريقيا
مبصر ،وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقدمي إطار
منهجي ُمتسق لإلجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات اإلفريقية
ّ
وأه����داف التنمية امل��س��ت��دام��ة ،وغ��ي��ره��ا م��ن األه����داف اإلنسانية
واإلمنائية املُتفق عليها دولياً ،وذلك من خالل إج��راء حوار بشأن
السياسات ونقل املعارف بني بلدان اجلنوب وإيفاد اخلبراء ،فضالً
عن مساعدة الدول النامية على تهيئة هذه احللول ،مبا يتماشى مع
ظروف بالدهم.
وتتمثل األول���وي���ات األس��اس��ي��ة ل��ب��ن��اء ش��راك��ة ق��وي��ة ق���ادرة على
العاملي فى تديد
االستمرار بني وزارة اخلارجية وبرنامج األغذية
ّ
ال��دروس املستفادة من جمهورية مصر العربية وال��دول اإلفريقية
وأفضل املمارسات املُتبعة فى مجاالت الصمود واحلماية االجتماعية
واستراتيجيات األمن الغذائى والتغذية ،فضال عن تسهيل عملية
تبادل خبرات الدول ،ومعارفها ،وممارستها االبتكارية داخل القارة
األفريقية ومع دول شريكة خ��ارج القارة ،وذل��ك فيما يتعلق ببناء
القدرة على الصمود ،واحلماية االجتماعية ،والقضاء على اجلوع،
وتسني األمن الغذائى والتغذية.
كما تتمثل األولويات األساسية فى إقامة روابط مع منصات تبادل
املعلومات ،واملعارف التابعة لالتاد األفريقى حول الهدف الثانى
من أه��داف التنمية املستدامة ،والتزامات إع��الن ماالبو لالتاد
األفريقي ،إلى جانب إقامة عالقات أوثق بني منصة التعاون بني
ب��ل��دان اجل��ن��وب و”آل��ي��ة التنسيق م��ن أج��ل أفريقيا” مبصر ،وبني
مؤسسة بناء القدرات األفريقية ،وغيرها من املنظمات األفريقية
اإلقليمية من ناحية أخرى.

به ،وينقل للسنة التالية لها و ُيعاد امتحانه مع طالب
السنة املستجدين ،كما يجوز له التقدم لالمتحانات من
اخلارج ،وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير
التربية والتعليم والتعليم الفني”.
“ولكل طالب رسب فى م��ادة أو مادتني على األكثر
من املواد العامة واملواد التخصصية ،بعد استنفاد عدد
مرات دخول االمتحان بالصف الثالث ،أن يتقدم إلعادة
االمتحان فيما رس��ب فيه مل��رة واح��دة فقط فى العام
التالي ،ويتم بعدها التقدم لالمتحان من اخلارج وملدة
عامني فقط”.
وأوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني ،أن التعديالت التى أجريت على قانون
التعليم ،تأتى فى إط��ار تقيق اخلطة االستراتيجية
للتنمية املستدامة (رؤي��ة مصر  ،)2030والتى ترتكز
على توفير التعليم جلميع الطالب دون متييز ،باإلضافة
إل��ى تسني ج��ودة منظومة التعليم ومخرجاتها مبا
يتماشى مع األنظمة العاملية ،وكذلك لتعزيز التنافسية
والنهوض مبخرجات التعليم ،والسيما مرحلة الثانوية
العامة ،لذا فكان تطوير هذه املرحلة من حيث املناهج
ال��دراس��ي��ة ،وط���رق االم��ت��ح��ان ،أم���را ُملحا وض��روري��ا
وحتميا ،انطالقا من أهمية تأهيل طالب تلك املرحلة
للمنافسة فى أسواق العمل العاملية.

الفندقية ،مما يرتقى مبستوى العمل باملجال السياحى
والفندقى مبصر والدول املحيطة بها.
وت��ن��اول الدكتور خالد عبدالغفار ،اإلط��ار
اإلدارى واألك��ادمي��ى لتحقيق الشراكة مع
ج��ام��ع��ة ل����وزان ،وت��دي��د ال��ش��ك��ل امل��الئ��م
للشراكة ،مبا يتناسب مع القوانني املنظمة
للعملية التعليمية مبصر ،مشيراً إلى أنه
م��ن امل��ق��رر أن تشمل ال��ب��رام��ج الدراسية
ال��ت��ى تقدمها اجل��ام��ع��ة ،م��ا ي��ل��ي :ب��رام��ج
البكالوريوس ،حيث تعتبر األفضل عامليا ً فى
برامج البكالوريوس إلدارة الضيافة ،وماجستير
العلوم فى الضيافة املتكاملة ،وهو برنامج فريد يتم
فى نفس الوقت فى  3من كبرى اجلامعات فى  3قارات
تدريسه
فى إدارة الضيافة ،واملاجستير التنفيذي ،ويتم تدريسه ملدة  11شهراً فى
إدارة الضيافة القائمة على خبرة الدارس فى املجال ،وماجستير الضيافة
باملراسلة ،وهو برنامج يتضمن  80%من الوقت للتعليم عن بعد ،و20%
للتعليم داخل املدرسة.

العنانى:
اجلامعة ستجذب
الطالب من الدول العربية
والشرق األوسط وستكون من
عوامل تنشيط السياحة

كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
استعرضت الدكتورة هالة زايد � وزيرة الصحة والسكان ،خالل اجتماع
مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ،موقف مواجهة فيروس
“كورونا”  ،كما تناولت مستجدات املوقف العاملى للوباء ،وأعداد اإلصابات
فى املنطقة .وقالت الوزيرة إن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية ،أثناء
كلمته فى الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة ،حدد أربعة
مجاالت رئيسية إلنهاء الوباء وبناء عالم ما بعد الوباء ،وهى االستثمار فى
اللقاحات ،واالستثمار فى التأهب للوقاية من اجلائحة التالية ،واالستثمار
فى الصحة حيث ينفق العالم  7.5تريليون دوالر على الصحة كل عام،
وهو ما يقرب من  10٪من الناجت املحلى اإلجمالى العاملي ،لكن معظم
هذا اإلنفاق يتم فى أغنى البلدان ،وهو موجه بشكل غير متناسب لعالج
األمراض ،بدالً من تعزيز الصحة وحمايتها ،واملجال الرابع هو االستثمار
والتعاون مع جميع اجلهات حلماية املستقبل.
وع��رض��ت ال���وزي���رة م��ع��دل اإلص���اب���ات األس��ب��وع��ي��ة ف��ى محافظات
اجلمهورية ،ومعدل اإلصابات فى املدارس ،كما أشارت إلى نسب اإلشغال
فى مستشفيات العزل ،موضحة أن  76%من األس ّرة الداخلية شاغرة،
بينما نسبة ال�  % 24األخرى مشغولة ،وبالنسبة ألس ّرة الرعاية املركزة،
فإن نسبة املشغول منها تبلغ  ،56%فيما تبلغ نسبة األس� ّرة الشاغرة
 ،44%وفيما يتعلق بأجهزة التنفس االصطناعي ،لفتت الوزيرة إلى أن
 % 70من األجهزة شاغرة ،و % 30مشغولة.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد ،استعدادات ال��وزارة ملواجهة املوجة
الثانية لفيروس “كورونا” ،وذلك من خالل تطوير البنية التحتية ل�  44من
مستشفيات احلميات والصدر ،وتوريد  100خزان أوكسجني ،وتطوير
شبكات الغاز ،فضال عن زيادة الطاقة االستيعابية مبعدل  7500سرير،
و 1500سرير رعاية مركزة ،و 325جهاز تنفس اصطناعي ،وإضافة 17
جهاز أشعة مقطعية ،كما عرضت الوزيرة إجراءات الوزارة لزيادة وتوفير
األوكسجني الطبى باملستشفيات .وح��ول جهود ال��وزارة للحصول على
اللقاحات ،قالت الوزيرة إنه مت تقدمي استمارة طلب اللقاحات لتحالف
“كوفاكس” “االتاد العاملى للقاحات كورونا” املنبثق عن مؤسسة”جايف”،
كما سيتم عقد اجتماع موسع مع التحالف.

مع سياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط االقتصادى :

وزير املالية :زيادة قوية فى نشاط القطاع اخلاص غير النفطي ..وارتفاع حجم طلب عمالء أكبر  400شركة
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
أك��د الدكتور محمد معيط � وزي��ر املالية ،استمرار
ً
ممثال
تعافى اìداء االقتصاد املصرى واستعادة اإلنتاج
ف��ى القطاع اخل��اص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات
السلبية جلائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى
املشتريات ،ال��ذى يقيس أداء أكبر  400شركة قطاع
خاص خالل شهر نوفمبر املاضي ،تسن ثقة القطاع
اخل��اص ف��ى األداء االق��ت��ص��ادي؛ ليسجل امل��ؤش��ر العام
 50.9نقطة؛ ليظل أعلى من املستوى املحايد  -املحدد
ب�  50نقطة وهو احلد الفاصل بني النمو واالنكماش
فى هذا املؤشر  -للشهر الثالث على التوالى ،مما يشير
إلى تعافى األداء االقتصادى للقطاع اخلاص مبصر ،الف ًتا
إل��ى استمرار تعافى النشاط التجاري ،وزي��ادة أحجام
الصادرات اجلديدة للشهر اخلامس على التوالي ،حيث
إضافيا فى الطلب
ال حظت الشركات املصرية تس ًنا
ً
األجنبي ،بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا ،وظل
موسميا أعلى بكثير من املتوسط.
مؤشر اإلنتاج املعدل
ً

أشار الوزير هذا التحسن فى اìداء الشركات يعكس
صالبة االقتصاد املصرى وقدرة الشركات العاملة به على
التعامل مع تداعيات أزمة كورونا ،الف ًتا إلى أنه ال تزال
هناك فجوة مقارنة باألداء االقتصادى قبل اجلائحة لكن
ميكن جتاوزها إذا استمر التحسن االقتصادي ،ومرونة
إجراءات مكافحة هذا الوباء العاملي ،ومواصلة سياسات
التحفيز االقتصادى واملالي.
قال الوزير إن مؤشر مديرى املشتريات بالقطاع اخلاص

غير النفطى لشهر نوفمبر املاضي ،أظهر تقيق زيادة
ملحوظة فى النشاط حيث ارتفع حجم طلب عمالء أكبر
 400شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وجتارة
اجلملة والتجزئة واخلدمات والبناء والتشييد ،واستمرت
زيادة معدل اإلنتاج بهذه الشركات بفضل مرونة القيود
التى تطبقها مصر ملكافحة فيروس كورونا ،إضافة إلى
اآلثار اإليجابية للسياسات املالية واالقتصادية التحفيزية
التى نفذتها احلكومة املصرية خالل الفترة املاضية.
من جهته أوضح أحمد كجوك � نائب الوزير للسياسات
املالية والتطوير املؤسسى ،أن نتائج املؤشر األساسى
واملؤشرات الفرعية ملديرى املشتريات للقطاع اخلاص
لشهر نوفمبر املاضى تضمن جوانب إيجابية فى اìداء
القطاع اخل��اص ،نستهدف استمرارها وتسنها خالل
األشهر املقبلة من خ��الل تبنى سياسات مالية محفزة
ومساندة للنشاط االقتصادى خاصة قطاع الصناعة
وال��ت��ص��دي��ر م��ث��ل ب��رام��ج ال��س��داد ال��ن��ق��دى ملستحقات
املصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات ،وتمل وزارة

املالية ألعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعى
بنحو  9٪بداية من أبريل  2020وكذلك أعباء خفض
سعر الغاز الطبيعى للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5
دوالر لكل وحدة حرارية بداية من أبريل  2020مقابل
 5.5دوالر لكل وحدة فى السابق .أشار من املهم استمرار
املتابعة الدقيقة لألوضاع فى ظل ما أظهره التقرير من
تخوف القطاع اخلاص من تأثيرات املوجة الثانية جلائحة
كورونا التى تضرب أوروب��ا والعديد من الدول واملناطق
مما قد يعوق االنتعاش االقتصادى العاملى ومن ثم املحلي.
أضاف السياسة املالية ستراعى هذه املخاوف ،وبعض
اجل��وان��ب التى أظهرها التقرير مثل ت��راج��ع معدالت
التوظيف بالقطاع اخلاص حيث لم يتم استبدال العمال
مؤخرا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم،
الذين تقاعدوا
ً
رغ��م ك��ون ه��ذا التراجع هو األبطأ فى ه��ذه السلسلة،
محليا وبعض
إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج
ً
املواد اخلام فضالً على ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة
القوية فى الرواتب لشهر نوفمبر .٢٠٢٠
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نتاوى
فى تقرير لـ “ فوربس “ :

المتميزون

مع سهولة جتاوز التشفير  :مستقبل عملة “ بيتكوين “ تنتهى مع إعالن الصني عن التفوق الكمومى

بقلم:

د  .ياسر بهاء
كيف تتخلص من اخلوف؟ استراتيجيات مواجهة
اخلوف الثالثة ” “ 6-3
كلما واجهك موقف تشعر فيه باخلوف ،عليك تذكر هذه االستراتيجيات الثالثة
لتختار فيما بينها وهي :اهرب  ..هذا ما يقوم به أغلب الناس عندما يشعرون بنوع
من عدم الراحة أو املقاومة .ففى عالم احليوانات البرية تقوم احليوانات بالطيران
أو الهرب عندما يقترب منها شيء يهدد حياتها .فى حني يقوم البشر بالهرب على
نحو مماثل فى عاملنا اليوم ،فهم غالبا ً ما يهربون من الفرص والتحديات واملواقف
التى حتتاج إلى مجهود أكثر قليالً مما اعتادوا عليه أو يعتقدوا بأن ليس لديهم
سواء كان
املقدرة على حتمل هذا املجهود .فإذا كنت تريد النجاح فيما تقوم به
ً
افتتاح مشروع ،أو بناء عائلة ،أو غير ذلك فلن تنجح أبداً إذا قمت بالهرب .وبالتالى
إن تابعت الهرب فأنا أضمن لك أنك لن تصل إلى مبتغاك فى احلياة أبداً وستمضى
حياتك كلها فى الهروب من مشاكلك وأحالمك وأهدافك .فهل هذا ما تسعى إليه
توقف  ..ثانى طريقة يتعامل بها الناس مع مخاوفهم هى أن يتوقفوا بال حراك.
ميكننا رؤية هذا األمر فى عالم احليوانات أيضاً .فعندما يرتعبون فإنهم يقفون متاما ً
بال حراك قبل أن يهربوا .فالتوقف بال حراك هو أفضل وسيلة للحيوانات للظهور
أقل قيمة أو للتمويه فتختفى من أعني العدو .بل وأحيانا ً يتظاهرون بأنهم أموات
على أمل أن يتركهم احليوان املفترس فى سالم.
هذا التشبيه يتماثل متاما ً مع حياة العديد من البشر .فإنهم يتوقفون بال حراك
يستمرون فى نفس وظائفهم ،فى نفس عالقاتهم ويتقبلون الواقع باستسالم وقد
يتموهون كما تتموه احليوانات مع بيئتها .يحاولون أال يالحظهم أحد ويأملون لو أن
مشاكلهم تختفى بطريقة سحرية ،كأن يفقد الصياد رؤية فريسته.
فعندما يتعلق األمر بتحقيق أهدافك أو أن تعيش احلياة التى لطاملا حلمت بها فإن
اجلمود يعد أمراً مدمراً متاما ً مثل الهروب .فالتجمد يعنى ال تقدم .وبدون تقدم
ال ميكنك الوصول إلى أى مكان .لكى تنجح ال ميكنك أن جتلس فقط بال حراك
وتنتظر أن تأتيك الفرص إلى عندك هذا غير صحيح ،عليك دائما ً أن تفعل شيئا ً
وليس أى شيء عليك أن ( .....تابع القراءة)
قاتل  ..رد الفعل األخير هذا هو األكثر خطورة .بعض احليوانات حينما يواجههم
خطر ما فإنهم يتمسكون مبواقعهم .فهم يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة ،دفاعا ً عن
أنفسهم .فبعض األحيان يقاتلون ألنهم محاصرون .وأحيانا ً أخرى يقاتلون دفاعا ً
عن حياتهم أو حياة أبنائهم .فإما قاتل أو مقتول هكذا يتصرفون وفقا ً لغريزتهم.
فإذا أردت النجاح ،هذه هى الغريزة التى عليك اتباعها .عليك أن تعثر على هذه
الغريزة بداخلك للقتال من أجل ما ترغب فى حتقيقه وما تعتقد أنك تستحقه.
ال ميكنك أن تقف بال حراك أو أن تهرب فحذارى أن يكون اختيارك من اآلن هو
التوقف أو الهروب .أعلم أن األمر يبدو مخيفاً ،فأحيانا ً يبدو األمر عندما تواجه
الشدائد أنك حتارب دبا ً مفترسا ً دون أسلحة ولكن صدقنى أنت أقوى بكثير مما
تتخيل .قد يخطر ببالك سؤال “ولكن ماذا لو خسرت” أفضل شى فى هذا القتال
أنك حتى لو خسرت ستخرج أقوى مما كنت عليه .ألن حينها ستعلم ملاذا فشلت
املحاولة وستكون أقوى فى املرة القادمة التى تواجه فيها هذا املوقف.
حلسن احلظ فأنت ال تقاتل دبا ً باملعنى احلريف ،وال يعنى خسارتك للمعركة أنك
ستقتل .بدالً من ذلك فإن اخلسارة تعلمك كيف حتسن من نفسك .األهم من ذلك،
أن اخلسارة تبني لك أنك شخص ذو عزمية قوية.
العزمية تلك الكلمة من الكلمات والصفات املفضلة لدي .فالعزمية هى التى تعطيك
القدرة على املواصلة .فاألشخاص أصحاب العزمية القوية حتى لو شعروا بعدم
الراحة سيقومون باملواصلة .سيقاتلون حتى لو بدا األمر كصعاب ال تقهر.
فاألشخاص أصحاب العزمية يبذلون قصارى جهدهم .فهم يقودون بسرعة حتى
سيرا على األقللدام.
ينفد الوقود ثم ينزلوا من السيارة ويسيرون باقى الطريق ً
يستمرون حتى اجلوالت األخيرة حتى لو كل عضلة فى أجسامهم تخبرهم بأن
يستسلموا .يقاتلون حتى لو واجهوا االفالس حتى تتحقق أحالمهم.
وحتى لو خسروا ،فإن أصحاب العزمية يصبحون أقوى ويظلون يقاتلون من أجل ما
يريدون .أريدك أن تقاتل .أريدك أن تخلق عزمية قوية .أريد أن ينظر الناس إليك
ويقولوا لدى هذه املرأة أو ذاك الرجل روح قتالية! فهو لم ينسحب قط من معركة!
من أجل أن تنجح ومن أجل أن تتغلب على مخاوفك ،فأنت حتتاج للعزمية وحتتاج
أيضا إلى صفة غاية فى األهمية وهى “الشجاعة” والتى
إرادة للقتال .وحتتاج ً
سنتحدث عنها فى املقال القادم بعنوان “الشجاعة كن ٌز ال يفنى”.

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
يثير إعللالن الصني وصولها ملرحلة التفوق فى احلوسبة
الكمومية مخاوف من نهاية قوة العمالت املشفرة .وتستخدم
عملة بيتكوين  Bitcoinوهى العملة املشفرة األكبر واألكثر
شهرة فى العالم  ،معادالت رياضية معقدة لتأمني وحماية
تعامالتها وعملية تعدينها لكن قوة احلوسبة الكمومية تهدد
هللذه احلماية وجتعل من جتللاوز التشفير وحتى احلماية
بكلمات املرور أمرا غاية فى البساطة.
أشار تقرير لل فوربس أن إعالن الصني اجتيازها ملرحلة
التفوق الكمومى قد يترتب عليه نهاية العملة االفتراضية
بيتكوين وتقنيات حمايتها.
ونقلت وكللاالت األنباء نبأ إجنللاز الصني الللذى رافقه نشر
أوراق بحث ودراسات حول احلوسبة الكمومية التى حققتها
الصني بقوة تعادل  100تريليون ضعف من أقوى كمبيوتر
فائق حاليا .ويشير تقرير فوربس إلى أن الصني املعادية
للعمالت االفتراضية قد تنهى عملة بتكوين بسرعة مع تلك
القدرات.
وأثيرت مخاوف العام املاضى  ،عندما أعلنت جوجل أنها
قامت ببناء جهاز كمبيوتر كمى قادر على حل احلسابات

الرياضية املستحيلة ساب ًقا  -مع خوف البعض من تعرض
عملة البيتكوين للخطر.
ويزعم الباحثون فى الصني التى تعارض عملة بيتكوين
والعمالت املشفرة الال مركزية  ،أنهم وصلوا ملرحلة تفوق
تضاهى ما أعلنت عنه جوجل وهو التفوق الكمومي ،مما

يثير تللسللاؤالت حللول مستقبل العمالت االفتراضية مثل وتقوم احلكومة الصينية ببناء مختبر وطنى بقيمة 10
مليارات دوالر لعلوم املعلومات الكمية كجزء مللن دفعة
بيتكوين .
وأعلن فريق من الباحثني فى الصني فى بيان إلى جانب كبيرة فى هذا املجال .فى الواليات املتحدة  ،قدمت إدارة
ً
متويال بقيمة مليار دوالر للبحث فى الذكاء
ترامب
دراسة نُشرت فى مجلة ساينس “ :لقد رسخ هذا اإلجناز
االصطناعى واملعلومات الكمية فى وقت سابق
بقوة مكانة بالدنا الرائدة فى أبحاث احلوسبة
بقوة
من هذا العام  ،وسعت إلى احلصول على
موضحا كيف استغرق
الكمومية الدولية” ،
ً
الفضل فى اختراق  Googleلعام .2019
للكمبيوتر الكمى النموذجى جى زانغ (Jiu-
تريليون
100
تعادل
يللتللنللافللس اللللبلللاحلللثلللون الللصلليللنلليللون مع
 )zhangاخلاص بهم أكثر من ثالث دقائق
بقليل .إكمال مهمة سيستغرق حل أسرع ضعف من أقوى كمبيوتر
الشركات األمريكية الكبرى مثل جوجل
التابعة لشركة ألفابت  .إلللى أمللازون.
كمبيوتر تقليدى فى العالم أكثر من 600
مليون سنة  -أى أسرع بنحو  100تريليون فائق حاليا الصني تكتب نهابة ومايكروسوفت وأى بى إم  .على الصدارة
فى التكنولوجيا الكمومية  ،التى أصبحت
مرة من أجهزة الكمبيوتر العمالقة
اليوم.قامت العمالت االفتراضية
جبهة أخلللرى فللى سللبللاق التكنولوجيا بني
وفيما قالت جوجل العام املاضى إنها
الواليات املتحدة والصني.
ببناء جهاز كمبيوتر كمومى ميكنه إجراء عملية
وميللثللل احللللاسلللوب الللكللمللى أحلللد أهلللم التقنيات
حسابية فى  200ثانية من شأنها أن تستغرق أسرع
أجهزة الكمبيوتر العمالقة حوالى  10000عام  ،لتصل إلى املستقبلية فى العالم ،ويعتمد على قوانني ميكانيكا الكم ،مما
التفوق الكمي .يزعم الباحثون الصينيون أن منوذجهم األولى يجعله يتميز بسرعة خارقة ،متكنه من حل املشاكل املعقدة
اجلديد قادر على معاجلة  10مليارات ضعفا لنموذج جوجل التى تستغرق احلواسيب العادية ماليني السنني حللها ،كما
يستطيع تنفيذ أكثر من وظيفة فى الوقت ذاته.
األولى  ،وف ًقا لتقرير شينخوا.

مع تخصيص  950مليون يورو :

تضاعف حجم املدن اخلضراء الرائدة للبنك االوروبى إلعادة األعمال والتنمية
كتب  :باسل خالد – وسيم إمام
يتضاعف حجم متويل برنامج االستدامة احلضرية
الرائد التابع للبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية
،
EBRD Green Cities ،
مع تخصيص  950مليون
يلللللورو أخلللللرى لللتللمللديللد
اللللعلللملللل علللللللى ملللدى
اللللسلللنلللوات الللثللالثللة
املقبلة ومت
إنللللللشللللللاء
EBRD
Green
Cities
فللللللى عللللام
2 0 1 6
مببلغ 250
مليون يللورو
وتلللوسلللعلللت
فللى عللام
2018
مبلللبلللللللغ
 700مللللللليلللون
يللورو إضافى من أمللوال البنك األوروبلللى إلعللادة
ً
كبيرا
اإلعمار والتنمية  ،وقد حشد
متويال مشتر ًكا ً
 ،مبا فى ذلللك  87مليون يللورو من صندوق املناخ
األخضر ( )GCFللتمويل بشروط ميسرة  ،وكذلك
كتعاون تقنى من الصندوق األخضر للمناخ والعديد
من املانحني الثنائيني .من خالل التمويل اجلديد ،
سيتم تخصيص أكثر من  2مليار يورو لدعم املدن
اخلضراء للبنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية.
ومنللا البرنامج الناجح بالفعل ليشمل  43مدينة
ويهدف إلى التوسع إلى  100بحلول عام .2024
إن معاجلة تغير املناخ والتدهور البيئى أمر ملح .تعد

خطة عمل املدينة اخلضراء ()GCAP
املدن فى جميع أنحاء العالم مصدر ما ال يقل
املدن
خصيصا ملزيد
إلنشاء قائمة مصممة
عن ثالثة أرباع االنبعاثات  ،مما يجعلها
ً
من االستثمارات البيئية وإجراءات
نقطة انطالق حيوية فى معاجلة تغير
%
70
عن
مسئولة
السياسات األكثر مالءمة ملواجهة
املللنللاخ .وينطبق هللذا بشكل خاص
علللللللللى من استخدام الطاقة..و  80التحديات البيئية.
لضللا مساهمة
يقدم البرنامج أيل ً
 %من انبعاث غازات الدفيئة كبيرة فللى معاجلة تغير املللنللاخ:
ميكن حتقيق هدف اتفاق باريس
بجميع أنحاء العالم
لعام  2015املتمثل فللى احلفاظ
على ارتللفللاع درجللات احللللرارة العاملية
دون درجتني مئويتني  ،ويفضل أن يكون أقل
املدن
طموحا وهو  1.5درجة مئوية  ،إذا
فللى مناطق من الهدف األكثر
ً
صافيا من غللازات االحتباس
الللللللبللللللنللللللك أمكن للعالم أن يكون
ً
األوروبللللللللللللى احلراري .بحلول عام  .2050لتحقيق ذلك  ،يجب
إلعللللللللللللللللللللادة أن نحد بشكل كبير من االنبعاثات من املبانى  ،وزيادة
اإلعللللللللللمللللللللللار كفاءة النقل  ،وحتويل إمللدادات الكهرباء لدينا فى
واللللتلللنلللمللليلللة  -الغالب من مصادر متجددة .االستثمار فى البنية
وسللللط وشلللرق التحتية احلضرية هو املفتاح لتحقيق ذلك.
أوروبلللللا وآسلليللا سيواصل متديد متويل شهر نوفمبر  2020للمدن
اللللللللوسلللللللطلللللللى اخلللضللراء مللن البنك األوروبللللى إلعلللادة اإلعمار
وجلللنلللوب وشلللرق والتنمية  ،واملتاح جلميع املدن املؤهلة فى جميع
الللبللحللر األبلليللض مناطق البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية ،
املللتللوسللط  -حيث التركيز على التحسينات فى القطاعات احلضرية
غالبا مللا تللؤدى البنية األسللاسلليللة مثل النقل احلللضللرى وامللليللاه ومياه
ً
التحتية احلضرية القدمية الصرف الصحى وإدارة النفايات الصلبة وطاقة
إلى تدهور نوعية حياة املواطنني املنطقة والللشللوارع اإلضلللاءة واملللبللانللى منخفضة
 ،وزيللللادة انللبللعللاث غلللازات االحتباس الكربون واملقاومة للمناخ .كما سيركز أكثر على
احلرارى  ،ومنع املجتمعات من التكيف مع تغير املناخ .احللول القائمة على الطبيعة  ،والتكامل األكثر
يللقللدم  EBRD Green Citiesدعل ًلمللا
ملموسا فعالية ملعايير املرونة والتكيف مع املناخ  ،ومصادر
ً
ملساعدة املدن على معاجلة قضاياها البيئية وحتسني الطاقة املتجددة  ،والعمل اجلنسانى والشمول ،
نوعية حياة سكانها .تشرع جميع املدن املشاركة فى وحلول التكنولوجيا الذكية  ،والتجديد احلضرى ،
مشروع محفز لتحسني بيئتها املحلية  ،ثم  ،مبساعدة من خالل منهجية محدثة لل “النداء العاملى ملكافحة
البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية  ،العمل على الفقر”.

أكبر  10شركات متتلك  15مليار دوالر من البيتكوين  ..و  4٪من إجمالى املعروض من بيتكوين
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
تشير البيانات التى قدمها  Bankrإلى أن الشركات العشرة األولللى متتلك
بناء على سعر
 830433بيتكوين .ميثل املبلغ حوالى  15.36مليار دوالر ً
التداول وقت كتابة هذا التقرير فى  30نوفمبر .2020
االستحواذ املؤسسى على البيتكوين لتحفيز التبنى السائد
ميثل املبلغ  3.96٪من إجمالى  21مليون بيتكوين املعروضة .من بني الشركات
املميزة  ،متتلك  Grayscale Bitcoin Trustومقرها الواليات املتحدة
حوالى  ٪ 2.43من إجمالى املعروض من  Bitcoinعند BTC 509،581
بقيمة  9.27مليار دوالر.
 Block.oneمن الواليات املتحدة لديه ثانى أكبر مبلغ من  Bitcoinعند
 BTC 140،000بقيمة  2.59مليار دوالر .ميثل  0.67٪من إجمالى العرض.
فى املركز الثالث  ،يوجد مزود  Coinshares / XBTمن اململكة املتحدة مع
 BTC 69،730بقيمة  1.29مليار دوالر أو  0.33٪من إجمالى املعروض.
احتلت شركة “  “ Microstrategyمن الواليات املتحدة املرتبة الرابعة
بل  BTC 38،250بقيمة  707.62مليون دوالر .ميثل املبلغ  0.18٪من

إجمالى املعروض من البيتكوين .متتلك مؤسسة  Tezos 24808 BTCبقيمة
 458.94مليون متثل .0.12٪

“ “ Galaxy Digital Holdings 16 ” ، ”651 BTCوالتى متثل 0.08٪
من إجمالى املعروض من البيتكوين .وقيمة املبلغ  308.04مليون دوالر .متتلك
مجموعة  Stone Ridge Holdings Groupمن الواليات املتحدة 10889
 BTCوالتى تبلغ قيمتها  201.44مليون دوالر متثل .٪ 0.05
 3iQيحتفظ صندوق  Bitcoinمببلغ  BTC 10600بنسبة  ٪ 0.05بقيمة
 196.1مليون دوالر .فى املركز التاسع  ،متتلك ETC Group Bitcoin ETP
 5،215 BTCبقيمة  96.47مليون دوالر متثل  .0.03٪متتلك Square
أيضا من الواليات املتحدة عاشر أعلى مبلغ من  Bitcoinعند  ، 4،709بقيمة
ً
 87.11مليون دوالر .ميثل الرقم  0.02٪من إجمالى املعروض من البيتكوين.
أبرز البحث أهمية قيام الشركات بتجميع املزيد من البيتكوين .وبحسب تقرير
البحث:
“إن تراكم  Bitcoinمن قبل الشركات التى مت إبرازها يدل على ثروات جيدة
لألصل فيما يتعلق بالتبنى السائد بعيد املنال .جتدر اإلشارة إلى أنه فى الوقت
احلالى  ،ال يزال السعر املستقبلى للبيتكوين محل نقاش  ،لكن الشركات تثبت أن
االحتفاظ بعملة البيتكوين أقل خطورة من عدمه .وجود أى منها “.

“ أحب بلدك “ تطبيق لبنانى لتسهيل
إعادة التدوير وسهولة الوصول إليها
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
ميكن أن يؤدى البحث عن حلول جديدة للتحديات طويلة األمد أحيا ًنا
إلللى إحللداث تغييرات جذرية فى املجتمع  ،كما أوضللح رجللل أعمال
لبنانى شاب من خالل تطبيقه إلعللادة التدوير على الهاتف املحمول
“العيش  ،احلب  ،إعادة التدوير” وبدعم من مختلف البرامج املمولة من
رائدا ً
ملهما فى الدفع نحو
االحتاد األوروبى  ،أصبح جورج بيطار ً
ومثاال ً
التثقيف البيئى واحلماية فى البحر األبيض املتوسط
بعد عودته إلى لبنان بعد سنوات قضاها فى العمل فى أفريقيا  ،أصيب
جورج بيطار بالدمار بسبب احلالة الكارثية إلدارة النفايات فى وطنه.
أدى إغالق موقع مكب النفايات الرئيسى فى جنوب بيروت قبل سنوات
قليلة  ،فى عام  ، 2015إلى تراكم أكوام القمامة فى الشوارع والوديان
واألنهار  ،مما أثار جدالً وطنياً.
“عندما رأيت ما كان يحدث  ،أردت أن أفعل شيئًا .لم يكن لدى الكثير
ضا .قررت أن أجد التمويل بنفسى ،
من املال ولكن هذا أعطانى غر ً
كمبادرة شخصية لبلدى “ ،يشرح رائد األعمال الشاب  ،الذى بدأ فى
جمع النفايات وفرزها لضمان إعادة تدويرها فى عدد قليل من مصانع
إعادة التدوير فى جميع أنحاء البالد .لكن لم ميض وقت طويل قبل
أن يواجه جورج أولى املزالق العديدة فى رحلته إلعادة التدوير .عندما
بدأت كميات النفايات املصنفة فى النمو  ،كان عليه أن يكتشف طريقة
لنقلها إلى مكبات النفايات .لذلك التفت إلى أفضل ما يعرفه :أوبر.
أضاف لم يكن الهدف اإلعالن عن”التطبيق”،ولكن ببساطة العمل مع
الناس” موضحا أن عالمة التجزئة  UberRecycle#أصبحت بسرعة
ضحية لنجاحها“ .بعد ثالثة أسابيع فقط  ،أصبح لدينا طلب كبير للغاية
ولكن بدعم من “  - “ Live Love Lebanonوهى مؤسسة اجتماعية
تعمل على بناء املجتمعات وتأثير إيجابى على الطبيعة واملجتمع والثقافة
 أطلق جورج مبادرته اخلاصة “ ، ”Live Love Recycleوالتى لفتتانتباه العديد من الشركاء الدوليني مثل منظمة األغذية العاملية التابعة
لألمم املتحدة برنامج  ACTEDووزارة التعاون االقتصادى والتنمية
الفيدرالية األملانية ( .)BMZسمح هذا التمويل لرجل األعمال الشاب
بشراء أسطول من املركبات الكهربائية مبا فى ذلك  55دراجة كهربائية
و  4توك توك كهربائى وشاحنة واحدة.
فى أبريل  ، 2018كان تطبيق الهاتف املحمول Live Love Recycle
جاه ًزا لإلطالق  ،حتت شعار “ال مشكلة بعد اآلن مع العنوان  ،ال
مشكلة فى التوقيت .بنقرة واحدة  ،تأتى دراجة نارية لتجميع نفاياتك
“ .سرعان ما تبع ذلك النجاح“ .قمنا بالترويج للتطبيق على قنوات
تصدر
التواصل االجتماعى  Live Love Beirutوفى األسبوع األول ّ ،
ً
تنزيال فى لبنان!”
التطبيق متجر التطبيقات باعتباره التطبيق األكثر
“كنا نعلم أن هناك حاجة إلى هذا  ،لكننا لم نتوقع أن يتفاعل الناس
بشكل إيجابي!”

خالل مؤمتر “اإلعالم والشباب ذوو الدراية اإلعالمية واملعلوماتية” :

هيكل :البعد األخالقى وصحة املحتوى جوهر أهداف التربية اإلعالمية ..ويطالب مبواجهة خطاب الكراهية
كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
أكد أسامة هيكل وزير الدولة لإلعالم أهمية مسألة التربية
اإلعالمية فى إعداد وتدريب الشباب مبا ميكنهم من حتصيل
أدوات الدراية اإلعالمية” ،وأوضح أن “مفهوم التربية اإلعالمية
يقوم على إكساب الشباب مجموعة من الللقللدرات ومنحهم
األدوات التى متكنهم من احلصول على املعلومة الصحيحة،
وكيفية مواجهة خطاب الكراهية بشتى صللوره ،وكذا مراعاة
القواعد األخالقية العامة املرتبطة بالوصول للمعلومات
واستخدامها.
جاء ذلك خالل مشاركته فى املؤمتر الذى عقدته “اليونسكو”
حتللت عللنللوان “اإلعللللالم والللشللبللاب ذوو اللللدرايلللة اإلعللالملليللة

واملعلوماتية :حجر األساس فى تنفيذ سياسات الوصول إلى
املعلومات وحتقيق أهللداف التنمية املستدامة لعام 2030
فللى املنطقة العربية” واستعرض “هيكل” حتللديللات التربية
اإلعالمية ،قائال إن “أبرزها سرعة تغير املحتوى اإلعالمى
وأدوات إنتاجه” ،الفتا إلى أن املواطن العادى أصبح اآلن فاعال
مؤثرا فى اإلعالم.
ودعللا وزيللر الدولة لإلعالم لضرورة “محو األمية اإلعالمية
للشباب ،ورفع مستوى ِ
وعيه بهذه “التغيرات موضحا ان التحدى
الثانى فى احلفاظ على احلقوق الرقمية لصناع املحتوى ،مؤكدا
“جوهرية البعد األخالقى فى مسألة التربية اإلعالمية ،مبا
يشمل احلفاظ على تلك احلقوق ويضمن تطويرها”.

اضاف أهداف التربية اإلعالمية ترتبط ارتباطا وثي ًقا بصحة
املحتوى اإلعللالمللي” ،موضحا ً أنلله “فللى ظللل انتشار وسائل
التواصل االجتماعى وتعدد مستخدميها ،حتول املستخدم من
مجرد ُمتل ٍّق للمعلومة إلى صانع للمحتوى وناشر له؛ وهو ما
أوجد بيئة خصبة للشائعات واألخبار املغلوطة واملغرضة”.
أشار وزير الدولة لإلعالم أن “لإلعالم دور إيجابى فى حتقيق
أهللداف التنمية املستدامة؛ وذلللك الرتباطها الوثيق بالنظام
االجتماعى والسياسى واالقتصادى فى املجتمع ،حيث إن جناح
خطط التنمية يرتبط باملشاركة اإليجابية للفاعلني من خالل
اإلعالم ودوره فى التربية والتثقيف والوعي ،وهو ما يستلزم
تطوير األدوات اإلعالمية بالشكل الللذى يسمح بالتحقق من

صحة املعلومة ،ويتطلب حتقيق هذه األهداف صياغة جديدة
أداءه لدوره وحتقيق أهدافه دون
لدور تنموى لإلعالم ،مبا يكفل َ
اإلخالل بالقواعد األخالقية والقانونية املُنظمة له” .
وشدد أسامة هيكل على ضرورة “وجود خطة إعالمية تواكب
خطط التنمية وتساير التطورات املتالحقة بشكل كفء وفعال”
واختتم وزيللر الدولة لإلعالم حديثه بتأكيد ضللرورة الربط
بني التربية اإلعالمية وإعادة تقييم وتطوير مضمون ووسائل
وأدوات اإلعالم ،مبا يكفل له دورًا فى حتقيق أهداف التنمية
املستدامة  ،2030مشيرا إلى أن “حتقيق تلك األهللداف لن
يأتى إال بالشراكة بني احلكومات وشعوبها ،وعلى اإلعالم أن
يكون له دور فى حتقيق ذلك” .

منظمة التعاون االقتصادى والتنمية تؤكد أزمة كوفيد  -19تبرز احلاجة إلى سد الفجوات الرقمية
كتب  :عادل فريج  -محمد شوقى
ساعد حتسني االتصال باإلنترنت واملهارات العديد من البلدان على التعامل مع
األزمة الصحية واالقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا املستجد .ومع ذلك  ،فقد
رفع الوباء مستوى التحول الرقمى وأكد على احلاجة إلى سد الفجوات الرقمية
التى تخاطر بترك بعض األشخاص والشركات فى وضع أسوأ من غيرهم فى
عالم ما بعد  ، COVIDوف ًقا لتقرير جديد ملنظمة التعاون االقتصادى والتنمية.
مع قيام بعض مزودى خدمات اإلنترنت باإلبالغ عن زيادات فى حركة املرور بنسبة
 ٪ 60منذ بداية الوباء  ،حيث يتكيف الناس مع العيش والعمل عبر اإلنترنت ،
يكشف أحدث تقرير توقعات االقتصاد الرقمى ملنظمة التعاون االقتصادى والتنمية
عن الفجوات بني البلدان وداخلها فى الوصول إلى اإلنترنت السريع واملوثوق .على
سبيل املثال  ،تتراوح حصة األلياف فى اشتراكات النطاق العريض الثابت فى
دول منظمة التعاون االقتصادى والتنمية من  82٪فى كوريا و  79٪فى اليابان
إلى أقل من  5٪فى النمسا وبلجيكا وأملانيا واليونان وإسرائيل واململكة املتحدة
غالبا متناثرة فى املناطق الريفية .حتسب بلدان
 ،مع اتصاالت عالية السرعة ً
منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادى ضعف مستوى اشتراكات اإلنترنت
عالية السرعة عبر الهاتف املحمول لكل فرد وثالثة أضعاف مستوى اشتراكات
النطاق العريض الثابت كدول غير أعضاء فى منظمة التعاون والتنمية فى امليدان
االقتصادي.
قال نائب منظمة التعاون االقتصادى والتنمية “ :لقد ساعدت التقنيات الرقمية
اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على جتنب اجلمود الكامل خالل أزمة COVID-19
 ،ومكنتنا من معرفة املزيد عن الفيروس  ،وتسريع البحث عن لقاح وتتبع تطور
الوباء” األمني العام أولريك فيستيرجارد كنودسن  ،إطالق التقرير فى حدث

أيضا اعتمادنا على التقنيات الرقمية وكشفت
افتراضي .لكن األزمة قد أبرزت ً
حقيقة الفجوات الرقمية بني البلدان وداخلها .نحن فى نقطة حتول فى التحول
الرقمى  ،وسيعتمد شكل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا بعد  COVIDعلى مدى قدرتنا
على التقدم وتضييق هذه االنقسامات “.
كان التحول الرقمى يتسارع قبل  COVID-19حيث وضع عدد متزايد من
احلكومات االستراتيجيات الرقمية فى صميم جداول أعمالها السياسية .يجب أن
يؤدى الطلب املتزايد على خدمات االتصاالت كثيفة النطاق الترددى من التجارة

اإللكترونية والعمل عن بُعد واألنشطة االجتماعية عبر اإلنترنت وزيادة التعاون
عبر احلدود من قبل احلكومات واألكادمييني إلى مزيد من التقدم .كما أدى اعتماد
اليوم على احللول الرقمية إلى زيادة اإلحلاح إلى املخاوف املتعلقة باخلصوصية
واألمن من خالل خلق بيئة خصبة ملجرمى اإلنترنت.
تضاعف متوسط استخدام بيانات الهاتف املحمول لكل اشتراك فى دول منظمة
التعاون االقتصادى والتنمية أربع مرات فى السنوات األربعة حتى يونيو 2019
 ،وانخفضت أسعار النطاق العريض املتنقل عالى االستخدام بنسبة  59٪خالل
الفترة  ، 2013-2019وف ًقا للتقرير  ،الذى يستمد البيانات من النطاق العريض
اعتبارا من يونيو
املحدث بانتظام فى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية .البوابة .
ً
 ، 2020أصبحت خدمات  5Gالتجارية متاحة فى  22دولة من دول منظمة
التعاون االقتصادى والتنمية.
أحصت اقتصادات منظمة التعاون االقتصادى والتنمية  113اشترا ًكا فى اإلنترنت
اعتبارا من يونيو ، 2019
عبر الهاتف املحمول عالى السرعة لكل  100نسمة
ً
ارتفاعا من  32لكل  100قبل عقد من الزمن  ،فى حني أن الدول غير األعضاء
ً
فى منظمة التعاون االقتصادى والتنمية أحصت  60اشترا ًكا من هذا القبيل لكل
 100شخص.
ةيبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت  32لكل  100نسمة فى دول منظمة
التعاون االقتصادى والتنمية (أكثر من ثالثة أضعاف املستوى غير األعضاء فى
منظمة التعاون والتنمية فى امليدان االقتصادى البالغ  9لكل  )100مع توصيالت
األلياف الضوئية التى متثل  27٪من االشتراكات .هناك فجوات مستمرة بني
األسر الريفية واحلضرية من حيث توافر توصيالت النطاق العريض الثابتة عالية
اجلودة.

قبل الوباء  ،فى عام  ، 2019كان ربع الشركات التى تضم أكثر من  10موظفني
عبر منظمة التعاون االقتصادى والتنمية قد حققت مبيعات فى التجارة اإللكترونية
 ،فى حني اشترت ثلث الشركات خدمات احلوسبة السحابية وأكثر من نصفها
كان لها وجود على وسائل التواصل االجتماعي .بلغت نسبة األشخاص الذين
ارتفاعا من
يستخدمون خدمات احلكومة اإللكترونية  58٪فى عام ، 2019
ً
 43٪فى عام .2010
تتراوح نسبة البالغني الذين يستخدمون اإلنترنت من أكثر من  95٪فى بعض
بلدان منظمة التعاون االقتصادى والتنمية إلى أقل من  70٪فى بلدان أخرى.
الثغرات فى الوصول إلى اإلنترنت أو استخدامها بسبب العمر أو مستوى الدخل
تعنى الوصول غير املتكافئ إلى املعلومات واخلدمات العامة  ،خاصة احلرجة أثناء
اجلائحة .يقول التقرير إنه فى املستقبل الذى قد تعتمد فيه الوظائف والتعليم
والرعاية الصحية وحتى التفاعالت االجتماعية على التقنيات الرقمية  ،فإن
الفشل فى ضمان الوصول الرقمى الواسع يهدد بتعميق التفاوتات وإعاقة جهود
البلدان للخروج بشكل أقوى من الوباء.
ميكن للحكومات أن تعزز نشر النطاق العريض من خللالل تشجيع االستثمار
اخلاص واملنافسة  ،وتشجيع تقاسم البنية التحتية وحتديد مستويات دنيا من
التغطية للمناطق الريفية فى مزادات الطيف  ،كما يقول التقرير.
لتلبية الزيادة احلالية فى الطلب على االتصال بالشبكة  ،يوصى التقرير باتخاذ
تدابير مثل اإلفراج املؤقت عن طيف إضافى أو املوافقة على املعامالت التجارية
التى تضع الطيف غير املستخدم فى اخلدمة ،ورفللع مستوى قللدرة الربط بني
الشبكات وإيجاد طرق لتشجيع مللزودى النطاق العريض على نشر املزيد من
األلياف بشكل أعمق فى الشبكات .
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Cubic To Join The Egyptian Market:
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«Worx» is an Integrated Solution Provide full customer profile and personalized products depending
on machine learning and AI
By ; Faten El Kholy
Cubic Information Systems –one of the leading technology
providers regionally- announced opening its office in the
Egyptian market. The plan based on the great opportunities the market witnesses and the domestic
digital transformation strategy. Depending on
accumulative experience the company earned
through its work worldwide.
Cubic provide wide range of solutions and
products supports the digital transformation
and financial inclusion, at the same time these
products aligns with the country’s plan to turn
into a cashless society.
“We are so happy and proud to announce our plan
to enter the Egyptian market, as it has a great base and
strength points” said Waleed Saeid Cubic Co-Founder and
Vice President for technology “ The Egyptian market which

contains about 100 million citizens create millions of opportunities and we believe that Egypt will be our starting point
to expand to Africa, Middle East and Worldwide.”
Egyptian information technology and communication sector achieved about 108
billion EGP with 15.2% growth rate
despite the exceptional circumstances due to Covid-19 pandemic.
“the great opportunities here in
Egypt as a part of digital transformation and government plans give
technology providers the green light to
invest heavily in the domestic market” he
pointed “we are so optimistic as we started to work
closely with our partners to manage their products depending on our smart solutions, which give them more efficient

The Declaration highlights the need to ensure
that women participate actively and meaningfully in all activities of the ITU Radiocommunication Sector (ITU-R) to effectively advance
its work.
During the Radiocommunication Advisory
Group (RAG) which met virtually earlier this
year, a Correspondence Group on Gender (CGGender) was set up for the implementation of the WRC-19 Gender
Declaration and for the drafting
of a possible RA-23 Gender
Resolution. Mrs Lucia Luisa
La Franceschina, Chair of the
RAG Correspondence Group
on Gender pointed out that
it is open to participation by
any representative of an ITU
Member state, ITU-R Sector,
including SME or Academia,
Member or ITU-R Associate and
that active participation is strongly
encouraged. Amongst its mandates, CGGender will be supporting the ongoing work of
the NOW4WRC23 to enhance and maximize
the effectiveness of this initiative.

Nokia and Telefonica find 5G to be 90% more
energy efficient

By ; Basel Khaled – Nahla Makled
A new study by Nokia and Telefónica has
found that 5G networks are up to 90% more
energy efficient per traffic unit than legacy 4G
networks.
The research comes hot on the heels of Developing Telecoms’ virtual panel discussion
on Making 5G Sustainable, in which we gathered several thought leaders to explore the impact that 5G will have across other industries
in terms of energy efficiency.
Conducted over a three-month period, Nokia
and Telefonica’s research focused on the power consumption of the Radio Access Network
(RAN) in Telefónica’s network. The rollout
of 5G networks is set to increase traffic dramatically, making it critical that the energy
consumed does not rise at the same rate. The
findings highlight both companies’ commitment to climate change.
Extensive testing examined eleven different
pre-defined traffic load scenarios that measured the energy consumed per Mbps based
on the traffic load distribution. The results
highlighted that 5G RAN technology is significantly more efficient than legacy technologies when it comes to energy consumption per
data traffic capacity with several hardware
and software features that help to save energy.
The study, which utilized Nokia’s AirScale
portfolio, including AirScale Base Stations
and AirScale Massive MIMO Active Antenna
solutions, combined actual on-site base station energy consumption readings in different traffic load scenarios, ranging from 0%
to 100%, as well as remote monitoring of actual power consumption through the network
management systems.
5G is a natively greener technology with more
data bits per kilowatt of energy than any previous wireless technology generation. However, 5G networks require further action to
enhance energy efficiency and minimize CO2
emissions that will come with exponentially
increased data traffic. There are several en-

ergy-saving features at the radio base station
and network levels, such as 5G power-saving
features, small cell deployments and new 5G
architecture and protocols, which can be combined to significantly improve the energy efficiency of wireless networks.
Both companies are aligned with the ambition
of limiting global warming to 1.5 Celsius. In
2019, Nokia delivered zero-emission products
to over 150 customers worldwide and is committed to decreasing emissions from its operations by 41% by 2030. 46% less energy was
used on average in the customer base station
sites Nokia modernized in 2019 compared to
those where its customers did not modernize.

By ; Saber Mohamed - Mohamed El
kholy
Kaspersky researchers have shared their
vision on Advanced Persistent Threats
(APTs) in 2021, laying out how the landscape of targeted attacks will change in the
coming months.
The turmoil experienced in 2020 will
bring along many structural and strategic
changes, not just in our daily lives but in
the realm of targeted attacks too, not in perform basic incident response activities
the least due to the now broadened attack on each compromised computer to ensure
surface. New attack vectors, such as the that generic malware has not been used as
targeting of network appliances and the a means of deploying more sophisticated
search for 5G vulnerabilities, will happen threats. Other targeted threat predictions
alongside multi-stage attacks and positive for 2021 include: More countries using
actions against activities enabling cyberat- legal indictments as part of their cybertacks, such as zero-day sales. The forecast strategy.
was developed based on the changes that Kaspersky’s previous predictions of ‘namKaspersky’s Global Research and Analysis ing and shaming’ of APT attacks carried
Team (GReAT) witnessed during 2020 and out by hostile parties has come true, and
have been published to support the cyber- more organizations will follow suit. Exsecurity community with some guidelines posing toolsets of APT groups carried out
and insights.The latter, along with a series at the governmental level will drive more
of industry and technology threat predic- states to do the same, thereby hurting actions, have been created to help prepare for tors’ activities and developments by burnthe challenges that lie ahead. APT threat ing the existing toolsets of their opponents
actors will buy initial network access from in an effort to retaliate.
cybercriminals One of the key, and poten- More Silicon Valley companies will take
tially most dangerous, trends that Kasper- action against zero-day brokers. Following
sky researchers anticipate is the change in the scandalous cases where zero-day vulthreat actors’ approach to the execution of nerabilities in popular apps were exploited
attacks. Last year targeted ransomware at- for espionage on a variety of different tartacks reached a new level through the use gets, more Silicon Valley corporations are
of generic malware as a means to get an likely to take a stance against zero-day broinitial foothold in targeted networks.
kers in an effort to protect their customers
Connections between these and well-es- and reputation. Increased targeting of nettablished underground networks such as work appliances.
Genesis, which typically trade in stolen With remote work, organizational security
credentials, were observed. Kaspersky re- has become a priority, and more interest tosearchers believe that APT actors will start wards exploiting network appliances such
using the same method to compromise their as VPN gateways will emerge. Harvesting
targets.
credentials to access corporate VPNs via
As a result, organizations should pay in- ‘vishing’ remote workers may also appear.
creased attention to generic malware and Demanding money “with menaces”.

DeathStalker: a detailed look at a mercenary APT group that targets businesses in the Middle East
Faten Elkholy
Kaspersky researchers have published a detailed overview of DeathStalker, a ‘mercenary’
advanced persistent threat (APT) group that
has been leveraging efficient espionage attacks on small and medium-sized firms since
at least 2013.
DeathStalker is presumably a hacker-for-hire
group that targets victims from around the
world further signifying the size of their operations. Despite their global targeting, this
group focused in targeting Middle Eastern
countries. Kaspersky has seen increased activity in the United Arab Emirates, Lebanon,
and Turkey. Experts have also noticed that
DeathStalker uses spear-phishing emails to
target governments, capital markets, fintech,
law firms and particularly SMBs.
DeathStalker is a unique threat group which
mainly focuses on cyber-espionage against
law firms and organizations in the financial
sector. The threat actor is highly adaptive and
notable for using an iterative toolset, making them able to execute effective campaigns.
Based on Kaspersky’s analysis, the group potentially started in 2013 and is still active with
evolving techniques.
“DeathStalker is a prime example of a threat
actor that organizations in the private sector
need to defend themselves against. It will
continue to impact organizations in the Middle East and even those organizations that are
not traditionally the most security-conscious
need to be aware of becoming targets too. Its

pand to near markets and worldwide too as it works in 15 markets globally in Gulf (UAE, KSA, and Kuwait) also in North
America (USA and Canada) besides Kenya and Sub-Saharan
Cubic has integrated and compatible solutions which aim to
enhance customer experience
One of their main products called “Worx” is a 360 degree
solution begins with marketing and designing financial products for each customer based on his own need as we call
it personalized products. This “worx” provides also sales
department with these personalized products and every customer eligibility The product also contains ways to serve consumers like digital branches, EKYC, and so on. These all are
compatible and easy to use as we also provide very dynamic
and easy reporting tools depending on machine learning and
AI. “Worx” has a very high security protocol depending on
Microsoft Dynamic as the company is a golden partner for
Microsoft and too many global technology providers.

Advanced Persistent Threats in 2021: new threat angles and attack strategy changes are coming

ITU Radiocommunication Sector forges ahead with
efforts to promote gender equality, equity and parity
By ; Nahla Makled – Mohamed El Kholy
At the World Radiocommunication Seminar,
ITU launched NOW4WRC23, an initiative to
encourage and empower more women to participate actively at the next World Radiocommunication Conference (WRC-23).
The main objectives of the NOW4WRC23 initiative are three-fold: to strive for gender balance among delegates, to prepare women
delegates in key roles for WRC-23,
and to grow the ITU women’s community in terms of contributions
to the crucial conference and the
technical field of radiocommunications, in general.
With three years remaining until
the main event, NOW4WRC23
aims to start building capacity as
early on as possible in the WRC
preparatory process.
An official declaration to promote
gender equality, equity and parity in the
work of the ITU Radiocommunication Sector
was adopted during the last World Radiocommunication Conference (WRC-19), held last
year in Sharm el-Sheikh, Egypt.

and effective use” pointed Ahmed Samy Cubic Country
Manager.
He said that Cubic assigned MOUs with its partners from
financial and banking sector as a part of their plans
to digital transformation.
He added that the company aims to spread
adopting smart solutions to reach wider range
of the Egypt, keeping in mind that financial
inclusion rates in Egypt are 33% meanwhile
the mobile subscribers are more than 93 million and 50% of those users have internet access. This could be a very good base to design
financial products cope with the raising needs of
these users. And at the same time this kind of solutions may help clients to deal with financial institutions
easily and seamlessly.
Cubic considers the Egyptian market is a starting station to ex-

these cyber-mercenaries use interactive social engineering to target users. The attacker
doesn’t only send a phishing email with the
hopes that the target will open it but keeps
sending interactive emails with a pretext or a
persona. It is a tactic used to gain victims’ attention and lure them to open malicious files.
There is no way of guaranteeing who is behind the keyboard sending malicious emails
but a digital signature could solve this issue.
In order to avoid falling victim to a targeted
attack by a known or unknown threat actor,
Kaspersky researchers recommend implementing the following measures:
persona-based tactic is what sets it apart from
the rest of the APT groups and at Kaspersky
we urge businesses in the Middle East to stay
vigilant of this threat.” Said Maher Yamout,
Senior Security Researcher at Kaspersky.
Recent research enabled Kaspersky to link
DeathStalker’s activity to three malware
families, Powersing, Evilnum and Janicab,
which demonstrates the breadth of the groups’
activity carried out since at least 2013. While
Powersing malware family has been traced by
Kaspersky since 2018, the other two malware
families have been reported on by other cybersecurity vendors. Analysis of code similarities
and victimology between the three malware
families enabled the researchers to link them
to each other with medium confidence.
Our experts at Kaspersky have noticed that

• Educate employees about phishing attacks:
APTs start with a fraudulent email that gains
access to your system. Deploy a training program that teaches employees what to look
for, what to do and who to notify if they spot
something suspicious.
• Ensure that the latest updates are installed:
APT hackers look to exploit any weakness in
a system, which is why it is important to run
updates on all cybersecurity programs.
• Secure sensitive data: Take the additional
safetymeasures to save your most sensitive
information.
• Use application whitelisting tools to prevent
unauthorized applications from running.
• Kaspersky recommends that future awareness training and security product assessments
include infection chains based on LNK (shortcut) files.

Avaya OneCloud CCaaS solution complemented by a range of apps designed to create a fully connected patient experience
By : Basel Hassan - Saber Mohamed
American Hospital Dubai (AHD), one of the pioneering private healthcare providers in the region distinguished for its
outstanding facilities and care standards, has partnered with
Avaya (NYSE: AVYA) to improve patients outcomes with
superior call center operations and customer relationship
management capabilities that personalize the patient experience, simplify access to care, and help streamline operations.
The technologies implemeneted align with American Hospital Dubai’s healthcare delivery transformation journey.
The partnership sees American Hospital Dubai adopt a comprehensive suite of digital contact center services that will
enhance its teams’ ability to communicate with patients
along their health journey. By connecting people, resources,
data, and solutions, the solution helps American Hospital
Dubai optimize its operations and help care team members
communicate seamlessly so that they are more accessible.
The core Avaya OneCloud CCaaS solution is complemented
by a range of apps designed specifically to address critical
needs in the patient journey, creating a connected patient
experience from appointment to post-care.
The solution has helped us aggregate various data – such as
patients’ demographics, interactions with our website and
call center, and financial and other relevant details – to create a comprehensive profile for our patients,” said Ahmad
Yahya, CIO at American Hospital Dubai.
The digital solutions implemented by American Hospital
Dubai give patients a range of ways to connect with the provider, supporting multiple inbound and outbound communication channels. They also streamline behind-the-scenes
systems that keep up with data and information. Through a
CRM Connector that integrates with the Hospital Information System, the hospital has shortened patient call response
times. This is supplemented with an Extensive Knowledge
Base, which drastically reduces call times, ticket-issuing
time, and improves patient satisfaction.

,

Tenable Expands Support for Latest
ServiceNow Platform Release to
Enhance Risk-Based Vulnerability
Management in Security Workflows

By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
the Cyber Exposure company, announced its support of the
ServiceNow Now Platform Paris release, through the Tenable
Apps 3.0 integration with Vulnerability Response (VR) and
ITSM workflows. The integration streamlines assessment and
remediation workflows in risk-based vulnerability management programs, saving customers valuable time and resources
in identifying, prioritizing and remediating high-risk vulnerabilities. Tenable and ServiceNow predictive technologies enable IT and security teams to effectively identify and remediate
security issues based on vulnerability and asset criticality. Customers can leverage Tenable’s Vulnerability Priority Ratings
(VPR) directly within the ServiceNow Vulnerability Response
application to view, sort and filter the remediation priority of
each flaw based on the risk it poses to the business. Tenable
Lumin™ customers can combine this with the Asset Criticality
Rating (ACR) to understand the business criticality of
the impacted asset. Once vulnerabilities
are identified and remediated, IT and
security teams can automatically reassess assets to validate resolved
issues, creating a complete, closedloop remediation process.
Many joint customers can also now
take advantage of ServiceNow Identification and Reconciliation engine
(IRE), which standardizes the asset
creation and matching process, enhancing
overall data quality and reducing the configura- tion deployment time. IT and security teams can save time and resources
by leveraging IRE to create and match assets discovered by
Tenable in their ServiceNow Configuration Management Database (CMDB).
“In today’s highly dynamic and complex environments, organizations are facing hundreds if not thousands of vulnerabilities
every day. Every second counts,” said Renaud Deraison, chief
technology officer and co-founder, Tenable. “Our latest integration with ServiceNow enhances risk-based vulnerability management capabilities, enabling teams to invest their valuable
resources toward quickly addressing the most business-critical
exposures on the assets that matter the most.”

Mobile money providers must evolve or lose out, says report
By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
The total number of mobile money users in emerging markets will exceed 1.2 billion in 2025. That’s
a key finding of a new study from Juniper Research, which provides research and analytical services to the global hi-tech communications sector.
This figure is a big jump from 980 million in 2020,
equating to just under 30 percent of all mobile
phone users across emerging markets. The report predicts that domestic P2P and payments to
merchants will be increasingly popular in mobile

money schemes and will drive growth.
Among its recommendations, the research suggests that mobile money providers agree partnerships with banks and other financial institutions in
order to increase the sophistication of the products
they offer and to take advantage of increasing financial and technological literacy.
The new research, Mobile Money in Emerging
Markets: SWOT Analysis, Vendor Strategies &
Market Forecasts 2020-2025, identifies that the
payments-as-a-platform model, where mobile

money payments act as a
way to third-party services,
is critical to the future of the
market.
Leveraging third-party partnerships and expanding the remit of services will be critical to
driving the value of the mobile
money market upwards over the
next five years, it suggests.
Research co-author Nick May-

gate-

nard explains, “Mobile money providers’ strong position is under threat,
as financial literacy and smartphone
penetration grow. Mobile money services must rapidly evolve, or they will
lose relevance. The payments-as-aplatform model offers the opportunity for mobile money vendors to become ‘super apps’,
and agreeing partnerships now will be critical in
achieving this.”
The research finds that users of sophisticated mi-

crofinance, including microcredit, microsavings
and microinsurance, will increase rapidly, reaching over 336 million in 2025, up from 227 million
in 2020. As the mobile money market becomes
more competitive, additional services beyond
simple money transfer have become key differentiators. The report identifies that the use of data
analytics in mobile money is becoming a key capability, enabling vendors to offer intelligent savings products and to accurately risk-manage their
credit operations.
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Middle East & Africa Personal Computing Market Records Strong Growth in Q3
2020, with Demand Showing No Signs of Fading
By ; Basle Khaled - Saber Mohamed
The Middle East and Africa (MEA) personal computing devices (PCD) market, which is made up of desktops, notebooks, workstations, and tablets, saw shipments increase an
impressive 23.5% year on year during Q3 2020, according to
industry analysis conducted by International Data Corporation (IDC). The global technology research and consulting
firm’s latest Worldwide Quarterly PCD Tracker shows that
a total of 6.5 million units were shipped across the MEA
region in Q3 2020, which represents the highest quarterly
volume since Q4 2016
“The effects of the COVID-19 pandemic continued to drive
demand for PCDs across the region, thanks to the continuation of widespread home learning and remote working practices,” says Fouad Charakla, IDC’s senior research manager
for client devices in the Middle East, Turkey, and Africa.
“The biggest growth was seen in Egypt, where a massive delivery of tablets into the country’s education sector caused
shipments into the country to grow severalfold. This delivery was part of a much bigger government-backed education
initiative, shipments for which were also witnessed earlier in
the year, as well as in 2019 and 2018.
“Turkey was another big driver, where PCD shipments grew
more than 50% year on year in Q3 2020 as the country recovered from the significant slowdown in PCD demand it
experienced last year. In other key markets, Saudi Arabia
and the UAE both experienced modest growth in shipments;
however, South Africa experienced a considerable decline

in shipments owing to the economic challenges the country
continues to face, which are inhibiting demand for PCDs.”
In the PC segment, the top three vendors maintained their
rankings in Q3 2020, with HP maintaining the lead, Lenovo
placing second, and Dell ranking third. Dell was the only
vendor among the top three to experience a year-on-year decline in shipments.
Middle East & Africa PC Market Vendor Shares – Q3 2019
vs. Q3 2020
Company Q3 2019 Q3 2020
HP Inc. 28.8% 26.7%

Lenovo 23.2% 25.2%
Dell
15.7% 12.3%
Others 32.3% 35.8%
In the tablet space, Samsung maintained its top position,
backed by the large-scale education delivery in Egypt. Huawei ranked second while Lenovo overtook Apple to claim
third spot.
Middle East & Africa Tablet Market Vendor Shares – Q3
2019 vs. Q3 2020
Company Q3 2019 Q3 2020
Samsung 14.8% 41.7%
Huawei 14.8% 13.6%
Lenovo 10.1% 12.0%
Others 60.4% 32.7%
“The pandemic-induced factors that drove the market’s
growth in the second and third quarters of 2020 will continue
driving demand in Q4 2020 as well,” says Charakla. “Due to
the strong demand witnessed across the region earlier in the
year, inventory levels among the channels remains very low.
As a result, vendors are expected to ship as much as they can
to fill the void between demand and supply. However, an ongoing global supply shortage of PC components is expected
to act as one of the challenges, since this shortage is negatively impacting the production capacity of several vendors
across the globe. Looking further ahead, demand for PCs is
expected to remain strong in 2021, while tablet demand will
likely suffer — primarily because the large tablet projects
witnessed in 2020 are not yet on the horizon for 2021

Africa’s Smartphone Market Grows in Q3 2020, but
Feature Phone Shipments Decline

Top 10 Companies Hold $15 Billion
in Bitcoin, 4% of Total BTC Supply
By : Ahmed Soluman – Mohamed Shawky
Data presented by Bankr indicates that the top ten
companies hold 830,433 Bitcoin. The amount represents a value of about $15.36 billion based on the
trading price at the time of writing on November
30, 2020.
The amount accounts for 3.96% of the 21 million
total Bitcoin in supply. Among the highlighted
companies, the US-based Grayscale Bitcoin Trust
holds about 2.43% of the total Bitcoin supply at
509,581 BTC valued at $9.27 billion.
Block.one from the US has the second-highest
amount of Bitcoin at 140,000 BTC valued at $2.59
billion. It accounts for 0.67% of the total supply. In
the third spot, there is a Coinshares/XBT provider
from the UK with 69,730 BTC valued at $1.29 billion or 0.33% of the total supply.
Microstrategy from the US is fourth with 38,250
BTC worth $707.62 million. The amount accounts
for 0.18% of the total Bitcoin supply. The Tezos
Foundation holds 24,808 BTC worth 458.94 million accounting for 0.12%.
Galaxy Digital Holdings 16,651 BTC which accounts for 0.08% of the total Bitcoin supply. The
amount is valued at $308.04 million. Stone Ridge
Holdings Group from the US has 10,889 BTC
which is worth $201.44 million accounting for
0.05%.
3iQ The Bitcoin Fund holds 10,600 BTC accounting for 0.05% worth $196.1 million. In the ninth
place, ETC Group Bitcoin ETP has 5,215 BTC valued at $96.47 million accounting for 0.03%. Square
also from the US holds the tenth highest amount of
Bitcoin at 4,709, worth $87.11 million. The figure
represents 0.02% of the total Bitcoin in supply.
The research highlighted the significance of companies accumulating more Bitcoin. According to
the research report:
“The accumulation of Bitcoin by the highlighted
companies spells good fortunes for the asset in
regards to the elusive mainstream adoption. It is
worth noting that, currently, the future price of
Bitcoin remains debatable but the companies demonstrate that holding Bitcoin is less risky than not
having any.”

By ; Saber Mohamed – Mohamed El Kholy
Africa’s overall mobile phone market shipments declined
6.0% year on year (YoY) in Q3 2020, according to the latest insights from global technology research and consulting
firm International Data Corporation (IDC). The firm’s newly
published Quarterly Global Mobile Phone Tracker shows
that the decline stemmed mainly from feature phones, with
shipments of these devices declining 11.2% YoY in Q3 2020
to total 29.4 million units.
By contrast, smartphone shipments were up a healthy 14.1%
YoY, with 22.9 million smartphones shipped to the region
during the quarter. The growth of the smartphone market
was caused by the release of pent-up demand after countries eased their COVID-19 lockdown restrictions and by a
shift in vendor strategies to offer more entry-level flagship
models.
Rising unemployment rates and economic uncertainty
caused by the COVID-19 pandemic continue to shift consumer buying patterns toward affordable and feature-rich
products. Africa’s largest smartphone markets recorded
mixed performances – Egypt and Nigeria both posted YoY
growth in Q3 2020, while South Africa suffered a YoY decline. Smartphone shipments to Nigeria grew due to a shift
from vendors to entry-level and mid-range devices. Similarly, the Egyptian smartphone market grew as vendors offered devices with more competitive prices, larger screens,
and improved features. Despite, experiencing a 13.4% YoY
decline in shipments, South Africa continued to lead the way
in Africa’s smartphone market, with shipments to the country totaling 3.3 million units.
“While South Africa’s smartphone market experienced a YoY
decline, shipments actually increased 17.8% QoQ as lockdown restrictions were lifted and the channels replenished

their inventories for Q4 promotions,” says Arnold Ponela,
a research analyst at IDC. “South Africa is struggling with
economic hardships, but smartphones have become an essential consumer item, making it a resilient market in a
downturn.”
Transsion brands (Tecno, Itel, and Infinix) continued to dominate Africa’s smartphone space in Q3 2020, with 42.2% unit
share. Samsung and Huawei followed in second and third
place, with respective unit shares of 19.9% and 8.7%. The
Transsion brands (Tecno and Itel) also dominated the feature
phone landscape with a combined share of 76.6%. Nokia
came in third with 8.0% share of feature phone shipments.
In terms of price bands, devices priced below $200 accounted for 89.3% of smartphone shipments to Africa in Q3
2020. The share of smartphones priced below $100 declined
slightly from 53.8% in Q2 2020 to 53.0% in Q3 2020, while
the share of devices priced $100-$200 increased from 34.7%
to 36.3% over the same period.

Leica BLK247 Smart 3D Surveillance System now
available in two versions
By ; Nahla Makled – Mohamed
Shawky
Leica Geosystems, part of Hexagon, today announced the expansion of its Leica
BLK247 smart 3D surveillance system
to accommodate the varying needs of its
global customers.
The Leica BLK247 is the world’s first 3D
sensor combining LiDAR, video camera
and thermal imaging technology for security and surveillance. Building owners,
operators, security teams, and facilities
managers can benefit from continuous
monitoring of buildings and spaces including hospitals, factories, manufacturing plants, and offices. Additionally, the
Leica BLK247 provides reliable surveillance for private properties.
“The Leica BLK247 is an award-winning
security product that addresses the need
for 3D sensors in today’s surveillance
industry. It provides an entry to true 3D
surveillance technology, and it makes
accurate decisions on when to trigger

an alarm,” said Carl-Thomas Schneider,
vice president of business development,
Hexagon’s Geosystems division. “It also
creates new opportunities for security
systems integrators to offer one of the
industry’s most innovative surveillance
products.”
“Leica Geosystems is a recognized
leader in the areas of geospatial capture,
measurement, and analysis. They have
brought their expertise in these areas
together to solve problems faced with
traditional 2D image analysis in the security industry,” noted the Security Industry Association (SIA) judges for Best

New Product Award 2020. “The product
combines multiple sensors and multiple
sensor technologies . . . to provide a previously unavailable set of operands to a
powerful edge computing platform.”
The Leica BLK247 is now available in
two versions, the Leica BLK247 i5 and
the Leica BLK247 x5, which are suited
to monitor and protect different environments. The x5 offers thermal imaging,
dust and water protection for both indoor and outdoor environments, and an
expanded operating temperature range,
while the i5 designed for mostly indoor
environments where thermal imaging is
not needed.
With the Leica BLK247, customers can
create 3D zones by geofencing areas
and applying custom alarm rules. Any
number of Leica BLK247 devices can
be added to a customer’s existing VMS
system, providing an enhanced layer of
3D security where previously there was
only 2D protection.
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OECD unemployment rate falls to
7.1% in October 2020

By ; Nahla Makled – Mohamed El Kholy
The OECD area unemployment rate continued to decline
in October 2020, to 7.1%, from 7.3% in September, but
remained about 2.0 percentage points above the level observed in February, before the COVID-19 pandemic hit
the labour market.
The unemployment rate decreased slightly faster among
women (down to 7.2% in October, from 7.5% in September) than among men (down to 6.9%, from 7.1%) in
OECD countries, narrowing the gap to 0.3 percentage
point, from 0.9 percentage point in April. The OECD area
unemployment rate for youth (people aged 15 to 24) fell
to 14.4% (from 14.7% in September and well below its
peak of 19.0% in April 2020).
Some care is needed in interpreting recent falls in the
OECD unemployment rate, as this largely reflects the return of temporary laid-off workers in the United States
and Canada, where they are recorded as unemployed[1],
whereas temporary lay-offs are typically recorded as employed in most other countries.
In the euro area, the unemployment rate decreased marginally to 8.4% in October (remaining 1.2 percentage
points above its February level), with decreases of 0.2
percentage point or more in France (to 8.6%), Latvia (to
8.0%), Luxembourg (to 6.5%) and Portugal (to 7.5%). By
contrast, the unemployment rate increased by 0.2 percentage point in the Slovak Republic (to 7.0) and Slovenia
(to 4.9%).
Outside Europe, the unemployment rate decreased by 1.0
percentage point in the United States (to 6.9%), reflecting
the decline in the number of people on temporary layoff. The unemployment rate decreased by 0.3 percentage
point in Colombia (to 16.3), showed little changes in
Canada (at 8.9%), Japan (at 3.1%) and Mexico (at 4.6%),
but increased by 0.3 percentage point in Korea (to 4.2%).
More recent data for November show that the unemployment rate declined further in the United States (to 6.7) and
Canada (to 8.5%).

“Digital Planets” Enters European
Union by Opening its 3rd branch in
UK January 2021
By : Basel Khaled – Mohamed Shawky
Digital Planets” the strategic and special partner of the best
telecommunication and technology providers in MEA announced her third branches lunching in UK at the beginning
of 2021. The new branch will be a new edition to her branches in Egypt and UAE as a part of the company’s expansion
plan which aims to reach five branches worldwide till 2023.
“Digital Planets” was established in 2018 by 100% Egyptian
Capital, to be one of the biggest and most important Security entities in Egypt and MEA within only one year. That
makes the company awarded and nominated by the top security vendors in MEA. After being Sophos first managed
security partner in Egypt by May 2019, she was upgraded
to be First managed security platinum partner in Egypt and
MEA within only 6 months. In addition to choosing her as
the cloud partner of the year 2020 with achieving the award
of Sophos Cyper stellar 2020. company’s security department under the leadership of “Eng.
Ahmed
Desouky” whose awarded as
the
best security engineer in Egypt
and MEA of the year 2020 in
addition to sales consultant
team under the leadership of
“Eng. Khaled Helmy” with
more than 10 years’ experience and awarded as the best
sales manager by Telecom
Egypt of the year 2018.
“Digital Planets” is also achieved
the platinum partnership level
o f
3CX in only 18 months as well with
t h e
achieving the award of the best partner in MEA for the year
2020.
Beside that “Digital Planets” is a golden partner for Kaspersky, Microsoft and VMWare for Cloud services; she is also a
silver partner for Veeam. On the other hand, it is a premium
partner for Telecom Egypt specialized in the enterprise services.
Ahmed Hanafy, Digital Planets’ CEO and Cofounder said, “I
am so proud and happy of the team’s success and achievement as we have the best security engineers and sales consultants who are well trained with more than 10 years’ experience”.

French Design Corner Middle East: A Virtual Experience showcasing an exceptional craftsmanship
From France to the region
By ; Basel Hassan - Saber Mohamed
For the first time in the Middle East, Business France, the national agency supporting
the international development of the French
economy, launched its first ever virtual showroom, the French Design Corner Middle East ,
on December 1, 2020.
The initiative is a unique opportunity to highlight the creativity, elegance, and history of the
French know-how in high potential markets,
through a new catalogue and experience!
The “French Design Corner Middle East” is an
innovative space dedicated exclusively to interior design professionals and architects in the
Middle East. Launched on December 1, 2020,
the platform aims to show the French creative
designs with high potential of development in

the region. This platform is also dedicated exclusively to design professionals who want to
explore a unique know-how and an exceptional
portfolio of brands.
Highly appreciated globally, and in the Middle East in particular, the French products are
a guarantee of quality. Evident is that some
French brands are well established in the region, mainly in the field of luxury, such as
Ligne Roset, Roche Bobois or Lalique for
decorative items. In 2019, France remains the
world’s 4th largest exporter of luxury items.
Driven by its artistic and technological conceptions and eco-friendly approach, the French
trend remains attractive in the region.
Frederic Szabo, Managing Director, Business
France Middle East, said: “While waiting for

the much-awaited better days more conducive
to in-person meetings, entrepreneurs, architects, decorators and interior design professionals can connect virtually through the French
Design Corner Middle East, which aims to
offers a space to explore exceptional French
designers and know more about the French
luxury industry, in a short moment of sharing
knowledge and enriching experiences for all.”
Internationally renowned for its refinement as
well as for its ability to discover new trends,
France is one of the leading players in the design field. “Made in France” is synonymous
with quality, style, and know-how. As proof
of that, many internationally acclaimed labeling associations certify the French excellence,
such as Comité Colbert, EPV, Origine France

Garantie, France Eclat. With its exclusive portfolio covering a wide range of products, from
the basic to the most prestigious products, the
French Design Corner Middle East showcases

tableware, furniture, home linen, decorative
items and home accessories.
Frederic Szabo added: “This showroom is a
digital alternative to a new form of discussion
and presentation, as it has been designed to
meet the mutual need for proximity between
partners in the Middle East and France.”
France accounted for around 25% keeps being attractive for lifestyle and luxury sectors
in 2018 and continues to attract attention. The
French interior design market, with its several
sub-sectors, makes an annual turnover of 15
to 25 million euros per year, with an annual
growth varying between 3% and 5%.
For further information about the platform,
please visit: www.frenchdesigncornerme.com.
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مارادونا على العملة األرجنتينية..
تخليدا لذكرى األسطورة

كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقى
أطلق عدد كبير من محبى أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا حملة جلمع
توقيعات تطالب بوضع صورة النجم الراحل على العملة األرجنتينية.
وذكرت وسائل إعالم أرجنتينية ،ومنها موقع "ملتى فيجن" ،أن محبى مارادونا
أطلقوا حملة على موقع  ،Change.orgيطالبون من خاللها بوضع صورته
على فئة من العملة األرجنتينية البيزو.
ودعا الطلب إلى إصدار عملة من فئة العشرة آالف بيزو حتمل صورة مارادونا،
يتم تداولها محليا ،مع توقعات بإقبال كبير عليها على مستوى العالم.
وتتوالى املفاجآت فى قضية وف��اة أسطورة ك��رة القدم األرجنتينية دييغو
مارادونا ،فبعد إخضاع طبيب النجم الراحل إلى التحقيق بتهمة القتل غير
العمد ،كشف محامى إحدى املمرضات الالتى الزمن مارادونا عن تفاصيل
مفاجئة لأيام العشر األخيرة التى سبقت وفاته.
وأكد املحامى رودولفو باكى أن مارادونا تعرض لسقوط ،وارتطام فى رأسه فى
اجلانب املقابل للذى خضع فيه جلراحة ،ولم يتم عالجه وفى حديث لقناة "تى
إن" التليفزيونية ،أوضح باكي" :تعرض مارادونا لسقوط يوم األربعاء قبل وفاته،
لقد تعرض لضربة ،سقط ثم تعرض لضربة ،ولم يتم نقله للمستشفى إلجراء
أشعة مقطعية أو رنني مغناطيسي".
أضاف عندما سقط قاموا فقط برفعه وإيقافه .لم تكن الضربة قوية ولكن
كان هناك سقوط .ارتطم رأسه فى اجلانب األمين املقابل للذى خضع فيه
جلراحة .مت حمله من على األرض وواصل حياته بشكل طبيعي".

منوعات

رئيس البريد يستقبل فضيلة املفتى ويشيد بدور اإلفتاء فى توطيد مفهوم سماحة الدين احلنيف

بسبب "شيفرولية" ..طريق عودة رونالدو ممهد
للبرمييرليغ
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
أشار تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية ،االثنني ،إلى حصول مانشستر يونايتد
اإلجنليزى على دفعة مالية قوية فى سباقه مع أندية أخرى لضم جنم يوفنتوس
كريستيانو رونالدو .وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية ،فإن راعى "الشياطني
احلمر" ،شركة "شيفرولية" الشهيرة للسيارات ،أبدى استعداده للمساعدة فى
متويل صفقة النجم البرتغالي .وتألق "ال��دون" فى "أول��د ت��راف��ورد" بني عامى
 2003و ،2009قبل أن يترك النادى اإلجنليزي ،وينضم لصفوف ريال مدريد
اإلسبانى مقابل  80مليون إسترليني .ولعب رونالدو  9سنوات فى صفوف نادى
العاصمة اإلسبانية ،سجل خاللها مع الفريق العديد من اإلجنازات على املستوى
الفردى واجلماعي ،ولينضم بعدها إلى يوفنتوس اإليطالي.
وكانت تقارير رياضية رجحت بيع بطل الدورى اإليطالى لرونالدو
نظرا للضائقة املالية التى مير بها النادى من ج ّراء فيروس كورونا
املستجد.
وت��رددت شائعات عن اهتمام يونايتد باحلصول على توقيع
رونالدو ال��ذى يتقاضى أج��را أسبوعيا يصل إلى  500ألف
إسترليني.
وذك���ر م��وق��ع "أوت���و إى س��ب��ورت" أن رع���اة مانشستر يونايتد،
"شيفروليه" للسيارات ،يفكرون باملساعدة بتمويل خطة إع��ادة
رونالدو للدورى اإلجنليزى املمتاز.
وأرج��ع املوقع رغبة "شيفروليه" فى متويل الصفقة إلى
اعتقاد الشركة باألثر اإليجابى الذى ميكن أن يحدثه
ارتداء رونالدو لقميص يحمل شعارها ،وهو ما
جتلى فى ارتفاع مبيعات سيارات "جيب"،
رع���اة ي��وف��ن��ت��وس" ع��ل��ى م���دار العامني
املاضيني.
كما ارتفعت أسهم يوفنتوس
ب��ن��س��ب��ة  30ف����ى امل���ائ���ة
ببورصة ميالنو بعد مرور
أس��ب��وع واح���د فقط من
انضمام رونالدو للنادي.
ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن
رون���������ال���������دو ح���ق���ق
خ��������الل ل���ع���ب���ه ف��ى
"ال��ب��رمي��ي��رل��ي��غ" ،ف��از
بثالثة ألقاب متتالية
ب���ال���دوري ،ك��م��ا حقق
م��ع أليكس فيرجسون
ب���ط���ول���ة دورى أب���ط���ال
أوروبا سنة .2008

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

مستقبل املؤسسات  ..وحلول الرقمنة

وزير الطيران املدنى  :مطار برج العرب الدولى
يحصل على شهادة جتديد األيزو ISO 2015 / 9001

وزير النقل :وصول  22عربة سكة حديد
جديدة للركاب إلى ميناء اإلسكندرية

كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقى
كشف الفريق مهندس كامل الوزير  -وزير النقل عن وصول دفعة جديدة
من عربات ركاب السكك احلديدية اجلديدة بإجمالى  22عربة إلى ميناء
اإلسكندرية وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد  1300عربة جديدة والتى تعد
الصفقة األكبر واألضخم فى تاريخ سكك حديد مصر والتى كانت وقعتها
هيئة السكك احلديدية املصرية وشركة ترانسماش الروسية املمثل للتحالف
الروسى املجرى بقيمة مليار و 16مليونا و 50ألف يورو.
وأشار وزير النقل إلى ان العربات ال�  22التى وصلت وهى عربات درجة
ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى اآلن
الى  173عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات
شهريا دخول قطارات جديدة
وف ًقا للجدول الزمنى املحدد ليرى املواطن
ً
بالكامل مكونة من ج��رارات وعربات كلها جديدة مشيرا ان التطور الكبير
الذى تشهده منظومة السكك احلديدية يأتى فى ظل اإلهتمام الكبير الذى
يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية لتطوير قطاع
النقل فى مصر.
وأكد الوزير أن التطور الكبير الذى تشهده منظومة السكك احلديدية فى
مصر يأتى فى ظل اإلهتمام الكبير الذى يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسى رئيس اجلمهورية لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك احلديدية
وتوفير كل اإلمكانيات لإلرتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العاملية .
وأوضح وزير النقل أن صفقة ال�  1300عربة جديدة للركاب تشمل 800
عربة مكيفة ( 500درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقدميها للركاب
ألول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و 180درجة ثانية فاخرة و 90عربة
درجة أولى فاخرة و 30عربة بوفيه مكيفة) و 500عربة درجة ثالثة ذات
تهوية ديناميكية.

بقلم:

كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
استقبل الدكتور شريف فاروق � رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فضيلة
الدكتور شوقى عالم � مفتى الديار املصرية ،مببنى البريد املصرى بالقرية
الذكية وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد ومت خالل
اللقاء احلديث عن دور البريد فى التحول الرقمى واخلدمات املجتمعية التى
يقدمها للمواطنني .
وأَطلع الدكتور شريف فاروق فضيلة املفتى شوقى عالم على ما توصل اليه
البريد املصرى من تطوير خالل الفترة احلالية واخلدمات اجلديدة التى أصبح
يقدمها كما مت عرض فيلم تسجيلى عن تطوير متحف البريد الذى مير بأكبر
عملية تطوير منذ إنشائه.
وخالل اللقاء قال الدكتور شريف فاروق � رئيس البريد إن دار اإلفتاء املصرية
جنحت فى تصحيح املفاهيم املغلوطة لدى البعض وساهمت فى توطيد مفهوم
سماحة الدين اإلسالمى احلنيف ،حيث أشاد الدكتور شريف فاروق بأهمية
الدور التوعوى الذى تقوم به دار اإلفتاء والعمل على جتديد اخلطاب الدينى
ونشر برامج التحصني الفكري.
وأكد فضيلة املفتي ،على أهمية الدور الذى يلعبه البريد املصرى فى خدمة
املواطنني والتسهيل عليهم خاصة كبار السن منهم ُمشيراً إلى أنه أفتى قبل
ذلك فى أن فوائد دفاتر توفير البريد من األُ ُمور املُختَلف فى تصويرها وتكييفها
بني العلماء املُعاصرين ،وال��ذى استقرت عليه الفتوى أن اإلي��داع فى دفاتر
التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل املستحدثة ال القروض التى جتر
النفع املحرم ،وال عالقة لها بالربا كما اعرب فضيلة املفتى عن تقديره البالغ
للتطوير الذى يشهده البريد املصرى فى ظل قيادة الدكتور شريف فاروق � رئيس
مجلس اإلدارة متمنياً دوام التوفيق والنجاح إلى هذا الكيان العريق.

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
هنأ الطيار محمد منار � وزي��ر
ال��ط��ي��ران امل��دن��ى العاملني مبطار
برج العرب الدولى حلصول املطار
على جتديد اعتماد شهادة االيزو
ال��دول��ي��ة () ISO 9001-2015
املعتمدة من هيئة القياسات العاملية
بواسطة الشركة املانحة . SGS
وأعرب وزير الطيران املدنى عن
سعادته بحصول مطار برج العرب
ع��ل��ى ش��ه��ادة األي����زو وال����ذى يعد
ثالث مطار بعد مطار شرم الشيخ
والغردقة فى احلصول على شهادة

األي���زو خ��ال األش��ه��ر القليلة
امل��اض��ي��ة وال����ذى ي��ؤك��د ق��درة
امل��ط��ارات املصرية على تلبية
احتياجات العماء واملسافرين
وت���ق���دمي أع���ل���ى م��س��ت��وى من
اخل��دم��ات م��ن خ���ال االل��ت��زام
باملعايير العاملية لنظم اجلودة .
كما وج��ه الشكر والتقدير
جلميع العاملني ب��امل��ط��ار على
م��ج��ه��ودات��ه��م ال���دائ���م���ة نحو
التطوير وأدائهم املتميز الذى
كان سبب ًا رئيسي ًا فى جناح املطار
وحصوله على شهادة األيزو.
وم��ن جهته ق��ال ال��ط��ي��ار ع��ادل
محجوب � رئيس الشركة املصرية
ل��ل��م��ط��ارات ب��أن��ه ف��خ��ور بحصول
مطارات الشركة على شهادة األيزو
وذل��ك ألهميتها من أج��ل حتسني
أداء عملها وتقدمي أفضل اخلدمات
على مستوى م��ط��ارت جمهورية
مصر العربية ،متطلع ًا حلصول
جميع املطارات املصرية على هذه
الشهادة فى القريب العاجل مبا
يؤكد على إلتزام الشركة املصرية
وجميع املطارت بتطبيق كل معايير
اجلودة املتبعة عاملي ًا.

أخيرا  ..يوتيوب يطلق ميزة
منع اإلساءة

كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
أطلق موقع يوتيوب ميزة ج��دي��دة بشأن التعليقات املسيئة
التى تظهر أسفل مقاطع الفيديو ،بغرض السيطرة على هذه
التعليقات واحلد منها .وقال "يوتيوب" فى منشور على مدونته،
إنه أطلق ميزة جديدة "ستحذر املستخدمني عندما ينشرون
تعليقا يعتقد أنه قد يكون مسيئا لآلخرين ،وذلك ملنحهم خيار
التفكير قبل النشر" .وتابع املوقع" :إن األداة اجلديدة لن متنع
املستخدمني من نشر التعليقات ،ولن تظهر عبارات التحذير قبل
كل تعليق ،لكنها ستظهر للتعليقات التى يرى النظام أنها مسيئة،
التى تتضمن محتوى أُبلغ عنه بصورة متكررة"  .ويقول يوتيوب
إنه عند ظهور عبارة التحذير ،ميكن للمستخدم املضى فى نشر
التعليق ،أو التمهل قليال لتعديله ،فى محاولة إلعطائه فرصة
الستدراك اخلطأ .وأطلق "يوتيوب" أداة لتصفية املحتوى فى
"يوتيوب استوديو" ،وهو القسم اخلاص ب��إدارة القناة ،بحسب
بوابة التقنية.

جهاز استشعار ..روبوت يجنب األطفال احلوادث
كتب  :صابر محمد – محمد اخلولى
صممت شركة هوندا روبوتًا صغي ًرا يسمى Ropot
يوضع على أكتاف األطفال ليساعدهم على جتنب
حوادث الطرق وعبور الشارع بأمان عبر استخدام
تقنيات  ADASواألفكار األخرى من شركة صناعة
السيارات.
ويوصف  Ropotبأنه روبوت إلرش��ادات السالمة
املرورية ،حيث إنه مليء بأجهزة استشعار ،لكنه
يعتمد على االتصال البسيط جلعل األطفال أكثر
وع ًيا باملخاطر املحتملة.
وفى حني أن السيارات ذاتية القيادة ال تزال بعيدة
بعض الشيء عن التسويق ،فقد شهدت السنوات
القليلة املاضية زيادة هائلة فى أجهزة االستشعار
وما يسمى بأنظمة مساعدة السائق املتقدمة التى
يتم تضمينها فى املركبات.
وأص��ب��ح��ت مجموعة ه��ون��دا م��ن ه��ذا ال��ن��وع من
التكنولوجيا ،ذات العالمة التجارية Honda
 ،Sensingم��ت��اح��ة اآلن ف��ى س��ي��ارات ال��رك��اب
وسيارات الدفع الرباعي.
وتسمح ه��ذه التكنولوجيا بالضغط على املكابح
تلقائ ًيا إذا كنت على وشك االصطدام بالسيارات
األخ���رى ،وامل��س��اع��دة ف��ى إبقائك ضمن عالمات
الطريق ،وتصحيح مسار السيارة إذا انحرفت عن
املسار بشكل غير متوقع.

وميكن لروبوت هوندا اجلديد  Ropotاآلن فعل
القليل م��ن ذل��ك ل��أط��ف��ال ال��ذي��ن ي��س��ي��رون على
األقدام.
ويعالج مشروع البحث والتطوير فى هوندا املشكلة
املعروفة فى البالد ،إذ يلتحق األطفال اليابانيون
فى سن السابعة عاد ًة باملدرسة االبتدائية وميشون
مبفردهم.
وهناك زيادة ملحوظة فى احل��وادث املرورية التى
تشمل األطفال فى هذا العمر نتيجة لذلك.
وكان فريق هوندا يختبر النموذج األولى للروبوت
مع األطفال فى اليابان ،ويقول :إن االستجابة كانت
إيجابية بني األطفال وأولياء األمور.

هواوى  :شراكة مع " ترانسجارد "
لفتح فرص تعاون مبجال مشاريع
البنية التحتية الوطنية احليوية
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
وقعت مجموعة " ترانسجارد " مذكرة تفاهم مع
شركة " هواوى "  ،من شأنها أن ُ َ
مت ِّكن الشركتني
من العمل معاً بشكل أوث��ق فى كبرى مشاريع
تكامل األنظمة الرئيسية.
م��ن جهته ق��ال ال��دك��ت��ور عبد اهلل الهاشمي،
الرئيس التنفيذى ملجموعة ترانسجارد" :إن
شراكتنا العريقة مع شركة هواوى ستعزز أكثر
قدرتنا على تقدمي أحدث احللول التكنولوجية
املبتكرة لعمالئنا .فبعد تعاوننا م��ع شركة
ه���واوى ف��ى ع��ام  2019ف��ى م��ش��روع غرفة
حتكم رئيسى يتضمن ،من بني ميزات أخرى،
أحدث تقنيات الت َع ُّرف على الوجه ،نتوقع أن
يُتيح لنا هذا النهج التعاونى تقدمي حلول أمنية
أك��ث��ر ت��ط��وراً وق��وة ف��ى م��ج��ال البنى التحتية
الوطنية احليوية".
م��ن جهته ق��ال ديفيد ش��ى رئ��ي��س مجموعة
"ه�����واوى إن��ت��رب��راي��ز" ف��ى ال��ش��رق األوس���ط:
"يسرنا ويسعدنا متتني الشراكة القوية أص ً
ال
بيننا وبني مجموعة ترانسجارد ،ونتطلع إلى
اس��ت��ك��م��ال خ��ب��رات بعضنا ب��ع��ض�اً ف��ى مجال
التكنولوجيا املتقدمة والقدرات اخلدمية ومت
توقيع مذكرة التفاهم خالل فعاليات أسبوع
جايتكس دبى للتقنية . 2020

هيئة قناة السويس زيادة إيرادات القناة نحو  488.1مليون دوالر فى نوفمبر 2020
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
ردا على ما مت نشره فى بعض املواقع اإللكترونية
وصفحات التواصل االجتماعى من أنباء حول تراجع
أع��داد السفن امل��ارة بقناة السويس بنسبة 50%
تزامناً مع املوجة الثانية من فيروس كورونا ،وقام
املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع
هيئة قناة السويس ،والتى نفت تلك األنباء،
ُم��ؤك��د ًة أن��ه ال صحة لتراجع أع��داد السفن
املارة بقناة السويس بنسبة  ،50%تزامناً
مع املوجة الثانية من فيروس كورونا،
ُمشدد ًة على أن السياسات التسويقية
والتسعيرية املرنة التى انتهجتها الهيئة
خالل اآلون��ة األخيرة جنحت فى تقليل

التأثير السلبى ألزمة كورونا ،وجذب خطوط مالحية
ج��دي��دة ل��م تكن تعبر ال��ق��ن��اة ،حيث سجلت حركة
التجارة العابرة بالقناة عبور نحو  1614سفينة

خالل نوفمبر  2020بزيادة بلغت  1.2%مقارنة
ب�  1594سفينة خالل نوفمبر ،2019كما حققت
إي���رادات القناة نحو  488.1مليون دوالر خالل
نوفمبر  ،2020مقابل  476.7مليون دوالر خالل
نفس الفترة من العام املاضى بنسبة زي��ادة قدرها
.2.4%
ون��ن��اش��د جميع وس��ائ��ل اإلع����الم وم���رت���ادى م��واق��ع
التواصل االجتماعى حترى الدقة فيما يتم نشره،
وعدم االلتفات لأخبار مجهولة املصدر ،والتى تسعى
للتأثير على حركة املالحة التى تشهد ارتفاعاً مستمراً
فى الفترة األخيرة ،وفى حال وجود أى استفسارات
بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى لهيئة قناة
السويس (.)www.suezcanal.gov.eg

رئيس "االستشعار عن البعد" يؤكد أهمية تطبيق تقنيات "الزراعة الذكية"

كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
أك���د ال��دك��ت��ور محمد زه���ران
رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق��وم��ي��ة
لالستشعار من البعد
وع��ل��وم الفضاء
أه�����م�����ي�����ة
اس�����ت�����خ�����دام
تقنيات الزراعة
ال���ذك���ي���ة ال��ت��ى
تعتمد على صور
األق���م���ار االص��ط��ن��اع��ي��ة ون�������ظ�������م
املعلومات اجلغرافية للنهوض بقطاع
ال��زراع��ة ف��ى ظ��ل ال��زي��ادة السكانية
وال��ظ��روف املناخية الصعبة وكذلك
أوقات األزمات مثل جائحة كورونا.

نبضات

أشار زهران خالل ورشة عمل للهيئة بالتعاون مع
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا  ،أن الهيئة
تتبنى تطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مصر وهى
عبارة عن نظام يعتمد على التكنولوجيا املتقدمة فى
زراع��ة األغذية بطرق مستدامة ونظيفة وترشيد
استخدام املوارد الطبيعية السيما املياه.
أوضح الزراعة الذكية تعتمد على نظم إدارة وحتليل
املعلومات التخاذ أفضل قرارات اإلنتاج املمكنة بأقل

التكاليف مؤكدا أن ذلك يحقق إنتاجا زراعيا أكثر
إنتاجية واستدامة.
من جهته عرض الدكتور محمد دسوقى األستاذ
بكلية ال��زراع��ة جامعة ال��ق��اه��رة ورئ��ي��س اللجنة
الوطنية لأراضى باألكادميية التحديات التى تعيق
التنمية املستدامة فى األراضى مبصر مشيرا إلى
أهمية التوعية بأهمية التنمية املستدامة ودورها فى
استدامة الغذاء واإلنتاج الزراعى وحتسني وزيادة
القدرة اإلنتاجية لأراضى الزراعية ملجابهة الزيادة
املستمرة فى أعداد السكان.
وطالب الدكتور السيد سعيد � رئيس قسم التربة
بالهيئة القومية لالستشعار من البعد ونائب رئيس
اللجنة الوطنية لأراضى باالعتماد على اخلرائط
الرقمية فى استصالح االراض��ى حيث تتيح صور
األقمار االصطناعية ونظم املعلومات اجلغرافية
البيانات الدقيقة ملتخذى القرار واملستثمرين فى
القطاع الزراعي.

ال شك فى أن االبتكارات التكنولوجية مهمة للغاية من اجل حتسني
منط حياتنا جميعا وزيادة مستوى الرفاهية و فى ظل ما شهده عام
 2020من تداعيات جائحة فيروس “ كوفيد –  “ 19تزايدت دعوات
“ االستمرار فى االستثمار فى اإلبداع والتطوير “ والتى كانت مبثابة
مفتح هذا الغز الذى حاولت شركات التكنولوجيا تقدميه على مدار
العام املاضى ويبدو أنها ستستمر فى طرحه على م��دار السنوات
القادمة لتشجيع طلب مؤسسات االعمال مبختلف فئاتها “ صغيرة ،
متوسطة  ،كبيرة “ على احللول التكنولوجية .
ونعلم جيدا أن مشكلتنا االقتصادية الرئيسية تتلخص فى ندرة مواردنا
مقارنة باحتياجاتنا – السيما فى ظل الزيادة السكانية – األمر الذى
ينجم عنها مجموعة من العقبات تأتى على رأسها مشكلة البطالة
واإلسكان والغذاء .
وبالتأكيد ليس هناك حل سحرى ميكنه القضاء على املشكلة بصورة
فورية وإمنا ميكن أن تلعب التكنولوجيا دورا ايجابيا فى تنمية إنتاجية
كل من املؤسسة والفرد مبا يؤدى إلى تعظيم االستفادة من مواردنا
بصورة تكفى احتياجاتنا احلالية واملستقبلية حيث تؤكد الدراسات
املتخصصة أن القدرة اإلنتاجية للمواطن العربى  -بصورة عامة – أقل
بكثير مقارنة باملواطن فى الدول املتقدمة وذلك نتيجة آليات العمل
التقليدية املطبقة فى الدول العربية والتى تفتقر الى احللول االبتكارية
وتطبيق االمناط التقليدية فى مافة مراحل دورة التشغيل واالنتاج وال
تساعد على تعظيم املهارات للموارد البشرية مبا ينعكس سلبيا على
القدرات التنافيبة ملؤسساتنا املحلية مع تظيرتها اخلارجية وخاصة
التى اتخذت مبكرا خطوات فى مجال عملية التحول الرقمى ملراحل
العمل بها .
وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة “أبردين “البحثية أن احلاجة إلى
االرتقاء بإنتاجية املوظفني هى السبب األول وراء تبنى املزيد من
الشركات حللول التكنولوجيا واالتصاالت املتكاملة  ،ثم يليه فى املرتبة
الثانية احلاجة إلى تعزيز التعاون داخل الشركة أو املؤسسة باالضافة
الى رغبة املؤسسات فى تقليل تكلفة االنتاج والبحث عن فرص جديدة
لتسويق منتجاتها .
نؤكد أن منو وتوسع مؤسسات اإلعمال – سواء حكومية أو خاصة  -لن
يتأتى بدون إدراك متخذى القرار فى هذه املؤسسات بأهمية استخدم
نظم املعلومات واالتصاالت فى صلب تطوير العمل وهى رسالة يجب
أن تعيها مؤسسات االعمال املصرية -بشكل عام  -التى تبحث عن
فرصة للتوسع واالنتشار فاالستثمار فى التطوير التكنولوجى مهما
كانت فاتورته فمردوه سيغطى استثماراته من خالل زي��ادة اإلنتاج
وحتسينه مب��ا ينعكس ايجابيا على الربحية ه��ذا ناهيك ع��ن دور
التكنولوجيا فى تطوير وجتديد الدورة االنتاجية مبا يتواكب مع التطور
العاملى وبالتالى احلفاظ على حصة الشركة فى السوق  ،فهو استثمار
ضرورى وليس اختيارى  ،واألمر ال يتطلب غير إجراء بعض العمليات
احلسابية قبل وبعد تطبيق احللول التكنولوجية املناسبة للوقوف على
اجلدوى االقتصادية لهذه احللول .
فى تصورى أننا االن فى حاجة ماسة إلى نشر ثقافة جديدة تستهدف
إع��ادة تشكيل رؤي��ة مؤسسات األعمال للحلول التكنولوجيا وكيفية
تطبيقها وتطبيق عملية التحول الرقمى واالستفادة منها وهذا هو
الدور الرئيسى لكافة جمعيات والكيانات املعنية بالتنمية التكنولوجية
بالتعاون مع احت��ادات الصناعة والتجارة وجمعيات رج��ال األعمال
واملستثمرين واالع���الم املتخصص فى مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  ،سواء املقروء أو املرئى أو املسموع  ،لنشر ثقافة ميكنة
دورة العمل أو ما يطلق عليه البعض “رقمنة املؤسسات “ وأن تتعاون
كافة اجلهات و املؤسسات املعنية بالتكنولوجيا باطالق مبادرة لتعميم
عملية التحول الرقمى لكافة انوع مؤسسات االعمال بجميع القطاعات
االقتصادية .
أما على مستوى إنتاجية الفرد فأن التحدى اجلوهرى الذى يواجه
غالبية الشباب فى الوقت احلالى هو اكتساب مهارات وتقنيات العمل
اجلديدة واملتطورة حتى يكون ق��ادرا على تلبية احتياجات السوق
وبشكل خاص الشركات الكبرى التى تسعى للعمل فى مصر إذ نتوقع
مع استعادة دوران عجلة االنتاج بقوة ان تتوافر اآلالف من فرص
العمل اجلديدة بالسوق املحلى  ،والتى تتطلب مهارات تقنية مبستويات
مختلفه  ،ومن ثمة علينا االستمرار فى عملية التدريب التكنولوجى
واعادة تأهيل مواردنا البشرية املناسبة لهذه الفرصة مبا يتواكب مع
متطلبات السوق – املحلى و العاملى.-
فى اعتقادى أنه فى ظل أن الفئة العمرية  -حتت سن  16عاماً والتى
تشكل نسبة قدرها  % 60من مجموع السكان فى املنطقة العربية -
فأن املهمة امللقاة على عاتق واملؤسسات التعليمية تتلخص فى إعداد
جيل مؤهل بشكل جيد وق��ادر على القيام بدور فعال فى تطوير ما
يعرف باقتصاد املعرفة  ،القائم على توظيف البنية املعلوماتيه بصورة
ايجابية ،فى مجتمع بات متعدد الثقافات خاصة وأن القاعدة األكبر من
الشباب هذه األيام مولع باستخدام التكنولوجيا حيث ميكن للمؤسسات
التعليمية تفعيل دورها وأهدافها من خالل استخدام الوسائل احلديثة
فى العملية التعليمية وكذلك على االسرة تشجيع ابناء على التعامل مع
االدوات التكنولوجية مبا يؤدى فى النهاية إلى حتسني إنتاجية الفرد
املهم ان نبدأ االن وليس غدا فالوقت ليس فى صالح اجلميع ومسيرة
التنمية الشاملة  ،اقتصادية واجتماعية وتعليمية وثقافية  ،البد
تتضاعف عما كانت عليه حتى نستطبع بناء مصر فى وجهها اجلديد .

التعاونية تعزز قدراتها ملكافحة االحتيال التأمينى
باستخدام حلول الذكاء االصطناعى املقدمة من "" SAS
كتب :محمد اخلولى – أحمد سليمان
كشفت شركة ساس " "  SASاملتخصصة فى مجال التحليالت ،عن إبرام
أحدث شراكة لها مع الشركة التعاونية للتأمني (التعاونية) ،شركة التأمني الرائدة
بالسعودية ،بهدف تعزيز قدرتها على التحليالت ومكافحة االحتيال فى قطاع
التأمني الصحى وستقدم "ساس" نظاماً شام ً
ال لضبط حاالت االحتيال التأمينى
لكل برامج التأمني الصحى لدى "التعاونية" بهدف حتسني سرعة تسوية املطالبات
والكشف عن حاالت االحتيال .ومن خالل استخدام التحليالت املتطورة ،ستتمكن
"التعاونية" من االستفادة من التحليالت التنبؤية لشركة "ساس"  SASللكشف عن
احلاالت املريبة والتصرفات املثيرة للشك للتخفيف من حجم املطالبات االحتيالية،
السيما فى ظل تنامى املخاوف من عمليات االحتيال واخلداع واخلطط املضللة
التى يتّبعها املحتالون سعياً منهم الستغالل حالة الفوضى الناشئة عن جائحة
كوفيد � .19
واألكثر من ذلك ،أن هذا النوع من التحديات قد بدا أكثر صعوبة على النطاق
العاملى حتى خالل مرحلة ما قبل الوباء ،فقد بلغت تقديرات اخلسائر السنوية
الناجتة عن االحتيال  260مليار دوالر أمريكي ،أى ما يقرب من  % 6من اإلنفاق
العاملى على الرعاية الصحية ،بحسب شبكة مكافحة االحتيال فى قطاع الرعاية
الصحية العاملي.
من جهته قال عبد العزيز حسن البوق � الرئيس التنفيذى لشركة التعاونية للتأمني
(التعاونية) تتمتع التعاونية بخبرة كبيرة فى مجال مكافحة عمليات االحتيال ،كما
أنها تطبق نظاماً يتضمن مؤشرات متعددة للكشف عن االحتيال وتقليل اخلسائر
الناشئة عن املطالبات االحتيالية .ومن خالل شراكتنا مع "ساس " SASفإننا نتطلع
إلى تطوير خبرتنا واالستفادة من تكنولوجيا الكشف عن االحتيال من أجل ضبط
التكاليف والتعامل بكفاءة أعلى مع املطالبات الصحية.
من جهته قال ظافر جنيد � املدير العام لشركة "ساس"  SASفى منطقة شمال
اخلليج "مما ال شك فيه أن شركات التأمني على اختالف أنواعها عرضة لالحتيال
التأميني ،خاصة عندما نأخذ فى احلسبان اإلقبال املتزايد على استخدام
العمليات الرقمية والعمل عن بعد بسبب وباء كورونا.
ومن املالحظ أن قطاع الرعاية الصحية ،على وجه اخلصوص ،قد أصبح فى
اآلونة األخيرة مستهدفاً بشكل متزايد .وحتى تتمكن الشركات واملؤسسات من
الكشف عن األنشطة االحتيالية وتسريع وتيرة إجناز العمليات الداخلية ،فإن
االستفادة من حلول الذكاء االصطناعى والتحليالت قد أصبحت ضرورة ملحة
والغنى عنها.

