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خطواتحاضنة
يبحثتطلق أول
البحث العلمى
توطني
أكادمييةالوزراء
رئيس
تكنولوجية للحرف
اليدويةمصر
“التابلت” فى
صناعة
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
كشف الــدكــتــور محمود صقر ـ رئيس
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا إطاق
أول حاضنة أعمال تكنولوجية ألحد أنشطة
“مشروع تنمية وتطوير ريادة األعمال املصرية”
املدعوم من بنك التنمية األفريقى فى مجال
احلرف اليدوية والتراثية بالوادى اجلديد.
أضاف احلاضنة تستهدف نشر ثقافة ريادة
األعمال ،وتقدمي خدمات االحتضان ،وتطوير
األفكار والتصميمات وإدارة األعمال ،وتقدمي
أفكار ابتكارية لتسويق املنتجات; للمساهمة
فى نهوض الصناعات املحلية التى يتميز
بها سكان الــواحــات وإتــاحــة فــرص عمل
ورفع مستوى معيشة الفرد .أوضح مشروع
“ تنمية وتطوير ريــادة األعمال املصرية”
عبارة عن منحة ممولة من خال الصندوق
االئتمانى متعدد املانحني للدول التى متر
مبرحلة انتقالية ،وذلـــك مــن خــال بنك
التنمية األفريقي ،وتأتى هذه املنحة فى
إطــار جهود األكادميية للمعاونة فى تنفيذ
استراتيجية مصر للتنمية املستدامة 2030
كما كشف عــن امليزانية املــقــدرة للمشروع
والتى تبلغ حوالى  125ألف يورو  ،بهدف
تدريب نحو  150شابا وسيدة على مبادئ
ريادة األعمال واحتضان وتأسيس  60شركة
ناشئة.

وزير السياحة :متابعة التحول الرقمى
وخدمات الدفع اإللكترونى للمواقع األثرية

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
اجتمع الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــى وزيــر
السياحة واآلثار ،مع املهندس عاء احلايس
مستشار وزيـــر االتـــصـــاالت وتكنولوجيا
املعلومات وعدد من قيادات الوزارة ،وذلك
ملناقشة وعرض أهم املستجدات فى ملف
التحول الرقمى وقواعد البيانات اخلاصة
بالقطاعات املختلفة بــالــوزارة وذلــك فى
إطــار متابعة وزارة السياحة واآلثــار مللف
االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة .
وخــال االجتماع مت استعراض مــا مت
إجنـــازه مــن تكليفات مــن مجلس الـــوزارء
فى ملف االنتقال إلــى العاصمة اإلداريــة
اجلديدة وموقف الوزارة من هذه التكليفات،
باإلضافة إلى كيفية تذليل العقبات التى
تــواجــه بعض القطاعات بــالــوزارة إلمتــام
إجراءات االنتقال بالشكل املطلوب كما مت
عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملني
بالسياحة ،وأهميتها فى توفير معلومات
دقيقة عن العمالة سواء بالقطاع أو غيره.
كما تناول االجتماع بروتوكول التعاون
املشترك مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية
لــوزارة السياحة واالثــار ،الــذى مت توقيعة
نوفمبر املاضي ،ومناقشة املوقف التنفيذى
لبعض املشروعات والتى من بينها مشروع
دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة
ســـواء اخلــدمــيــة أو الــتــرويــجــيــة ،مــشــروع
ميكنة اخلدمات بديوان عام وزارة السياحة
واآلثــــار ،مــشــروع تطوير خــدمــات طلبات
الــبــعــثــات األثـــريـــة ومــيــكــنــة دورة العمل،
ومــشــروع تــطــويــر نــظــام إدارة اخلــرائــط
باملواقع األثرية والسياحية.

مع منو الطلب “ :تزايد االستثمارات
العاملية فى صناعة األلعاب عبر املحمول
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
يــولــى عـــدد مــن املستثمرين العامليني
متزايدا ألسهم مطورى األلعاب
اهتماما
ً
ً
وتلك اخلاصة مبصنعى وحــدات التحكم
وأجهزة األلعاب ومعاجلات الرسوم وغيرها
من املنتجات املهمة لاعبني حيث كشفت
شــركــة “  “ Nintendoاليابانية عن
جتاوز منو أسهم الشركة  25%منذ بداية
العام .عاوة على ذلك ،تتمتع Nintendo
بإمكانيات هائلة لزيادة مبيعات وحــدات
التحكم  Switchفــى الصني مبساعدة
نشطة من  - Tencentشركة استثمار
ـضــا ،هــذا ليس سوى
صينية قابضة .أيـ ً
سبب واحــد من بني العديد من األسباب
ثاقبا ألعمال
التى جتعلك تولى
ً
اهتماما ً
.Nintendo
فى األيام األولى من شهر نوفمبركشف
كبار مديرى  Nintendoعن خطتها لبيع
 24مليون وحدة حتكم فى األلعاب خال
هذه السنة املالية (بحلول مارس )2021
وزيــادة إيراداتها التشغيلية بنسبة 50%
لتصل إلى  4.3مليار دوالر.

 10واليات امريكية تقاضى “
جوجل” النتهاك قواعد املنافسة
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
كشفت  10من الواليات املتحدة األمريكية
عن نيتها ملقاضاة شركة “ جوجل “ بتهمة
انتهاك قواعد املنافسة فى سوق اإلعانات.
وجــوجــل نفسها متهمة بالتآمر مــع منصة
التواصل االجتماعى الفيسبوك ،املتهمة
أيضا فى حتقيقات جديدة مبمارسة بعض
األعــمــال االحــتــكــاريــة والــتــاعــب قــى سوق
اإلعــانــات الرقمية املنشورة على منصتها
العاملية للتواصل االجتماعى .
ويأتى ذلك بعد أيام فقط من إعان جلنة
التجارة الفيدرالية األمريكية أنها حتقق
 10شــركــات كبرى لتكنولوجيا املعلومات
واالتــصــاالت ومنها جوجل وفيسبوك وأبل
وأمـــازون مايكروسوف بسبب عــدم وضوح
اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــى الــتــعــامــل مــع بــيــانــات
املستخدمني خاصة أن هذه الشركات تتعامل
مع كميات ضخمة من البيانات  ،فى الوقت
الذى تتحرك فيه املفوضية األوروبية أيضا
ملقاضاة بعض شركات تكنولوجيا املعلومات
العاملية نظرا لبعض ممارساتها االحتكارية
وخصوصية بيانات املستخدمني.
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الثمن  5 :جنيهات

خالل لقائه مع رئيس الوزراء ملتابعة ملفات االتصاالت :

طلعت  :هدفنا تيسير تقدمي اخلدمات للمواطنني وتنفيذ العدالة
الرقمية ورقمنة الثروة العقارية واملستشفيات

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية املشروعات التى
تعمل عليها وزارة االتصاالت حاليا ،سواء فى ملف التحول
الرقمي ،أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية
االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة ،وكذلك مشروع رقمنة
املستشفيات اجلامعية ،باإلضافة مللف تطوير اخلدمات التى
يقدمها البريد املصرى  ،مبا فيها خدمات الشهر العقاري،
حيث إن احلكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقدمي
اخلدمات املختلفة للمواطنني خاصة اخلدمات اإللكترونية
توفيرا للوقت واجلهد ،ومنعا للتعامل املباشر بني مقدم
اخلدمة وطالبها .جاء ذلك خال لقاء الدكتور مصطفى
مدبولى رئيس مجلس الــوزراء ،مع الدكتور عمرو طلعت
ـ وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛ واستعرض الوزير
دور وزارة االتصاالت فى تأسيس البنية التحتية التكنولوجية
لعملية االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة وقال مت االنتهاء
من حصر واختيار التطبيقات املتخصصة ،كما مت اختبار
النسخة احلالية من التطبيق التشاركى اخلــاص باملوارد
البشرية ،كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع
 46جهة ،حيث بدأت عدة جهات فى التنفيذ الفعلي ،وهناك
جهات أخرى جارى إعدادها للبدء فى التنفيذ.
واســتــعــرض طلعت مــوقــف رفــع كــفــاءة منافذ البريد،
موضحا أن االنتهاء من رفع كفاءة  781مكتبا بنهاية العام
اجلـــاري ،وأن إجمالى عــدد املكاتب املــطــورة بلغ 1600
مكتب ،ويتم تقدمي خدمات الشهر العقارى من  95مكتبا،
فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر 150مكتبا ،وكشف

الوزير عن أنه جارى وضع خطة لدراسة عدد املكاتب القابلة
للتطوير خال عام  . 2021أشار طلعت ملوقف خدمات
الشمول املالى التى يقدمها البريد املصري ،حيث يقدم
البريد املصرى عددا من خدمات الشمول املالى مثل التمويل
متناهى الصغر مــن خــال التعاقد مــع إحــدى الشركات
املتخصصة ،إذ مت اإلطــاق من خال  12فرعا ،وسيتم
التوسع من خال  300فرع فى يناير املقبل ،وتشمل خدمات
الشمول املالى التى يقدمها البريد املصرى أيضا التأمني
متناهى الصغر ،ومت توقيع بروتوكول تعاون مع االحتــاد
املصرى للتأمني ،وسيقوم اجلهاز بتقدمي خدمات التمويل
االستهاكى متناهى الصغر من خال شركة متخصصة مع
عدد من الشركاء ،فضا عن محفظة “املوبايل” الرقمية
التى تتم دراستها والتى ستمكن عماء البريد من احلصول

على قروض متناهية الصغر،وسداد الفواتير ،وسداد قيمة
املشتريات ،والتحويات النقدية.
وتــطــرق الــوزيــر خـــال االجــتــمــاع إلـــى مــشــروع رقمنة
املستشفيات اجلامعية ،مشيرا إلــى أنــه مت تعديل نطاق
املشروع وإعــادة طرحه ليشمل  11جامعة بإجمالى 73
مستشفى كمرحلة أولى ،بدالً من  3جامعات ،وهى جامعات
 :عــني شمس ،وأورام وطـــوارئ الــقــاهــرة ،واإلسكندرية،
وطنطا ،وقناة السويس ،وبنى سويف ،وأســـوان ،وجنوب
الــوادي ،واملنوفية ،واملنصورة ،وأسيوط كما جهود التحول
الرقمى فى منظومة التعليم العالي ،موضحا فى هذا السياق
مامح منظومة االمتحانات الرقمية للقطاع الطبى وغير
الطبي ،وكذلك مامح مشروع اجلامعات الرقمية.
وأشــــار وزيــــر االتـــصـــاالت ملــشــروع إصــــدار تــراخــيــص
الثروة العقارية رقميا ،والذى سيتم إطاقه فى محافظة
اإلسكندرية كنموذج جتريبي ،حيث سيتم تكويد كل الطرق
واملنشآت ،على أن يتوالى العمل على باقى املحافظات ،كما
تطرق إلى اللجان املعنية بتنفيذ املشروع وأعضاء كل جلنة.
فى سياق آخــر ،شــرح الوزير آلية عمل منظومة إدارة
أمـــاك الــدولــة ،حيث مت تنقيح قــاعــدة بيانات األصــول
املستغلة واملؤجرة فى جميع املحافظات ،كما مت االنتهاء من
إدارة العقود ،والتعديات واملخالفات ،وحتصيل املديونيات،
وجارى استكمال املنظومة كما عرض الوزير موقف منظومة
إنفاذ القانون “عدالة مصر الرقمية” والتى تستهدف حتقيق
التكامل البينى بني جميع جهات التقاضي ،وبناء أرشيف
موحد جلميع جهات التقاضي.

جامعة كفر الشيخ تكرم مبادرة عالم رقمي
“االبداع  ....طريقك للنجاح“
كتب  :باسل خالد
قـــام الــدكــتــور حــســن يــونــس نــائــب رئيس
اجلــامــعــة لــلــدراســات العليا بتكرمي مــبــادرة
جريدة عالم رقمي “ اإلبداع ..طريقك للنجاح
“ يف عامها اخلامس عشر لدورها الهام فى
نشر ثقافة اإلبداع التكنولوجي وتوطني ريادة

االعمال وتسلم الدرع الكاتب الصحفي خالد
حسن رئيس حترير جريدة عالم رقمي اشار
الدكتور يونس ان املبادره تقوم بدور هام يف
تقليل الفجوه بني احتياجات ســوق العمل و
مــهــارات الــطــاب و تسعي الــي نشر ثقافه
االبداع و االبتكار لدي الشباب.

..وقطار املبادرة يصل إلى جامعة اإلسكندرية
كتب  :أحمد سليمان  -باسل خالد
أكــدت الكاتبة الصحفية فاتن اخلولى مدير حترير
جريدة “ عالم رقمى “ انطاق املحطة الثالثة للدورة
“الرابعة عشر” ملبادرة “ االبداع ..طريقك للنجاح “ بجامعة
اإلسكندرية والتى تنظمها جريدة عالم رقمى بالتعاون مع
عدد من شركائها املعنيني بنشر ثقافة اإلبداع التكنولوجى
وريادة األعمال وتشجيع الشباب وطاب اجلامعات على
االستفادة من مهفوم العمل احلر وكذلك الدورات التدريبية
التى تتيحها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من

خال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ إيتيدا “
ومركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال “ تيك “ .
أضافت تقام املبادرة غدا ـ االثنني ـ حيث تركز املبادرة
على كيفية إمــكــان تأهيل الــطــاب أثــنــاء فترة الــدراســة
اجلامعية وبدء حياتهم العملية وهم فى سن مبكر جدا،
منذ حلظة االلتحاق بالكلية إذ إن كل حلم يولد معه الطاقة
الازمة لتحقيقه ولذا من املهم أن يكون لدى كل طلب حلمه
اخلاص به خاصة ونحن نتحدث مع طاب كلية احلاسبات
واملعلومات والهندسة والعلوم والتى تعد أحد معامل تفريغ

جامعة القاهرة  :افتتاح مركز طب األسنان
الرقمى واملعمل املركزى الرقمي
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار ـ وزير التعليم العالى والبحث العلمى مركز
طب األسنان الرقمي ،واملعمل املركزى الرقمى بكلية طب األسنان جامعة
القاهرة ،بحضور الدكتور محمد عثمان اخلشت ـ رئيس اجلامعة ،وخال
االفتتاح أشاد الوزير باملساندة والدعم الدائم الذى تقدمه جامعة القاهرة
لكلياتها ،وقــال إن التنافس فى املجال التكنولوجى والرقمى باجلامعات
احلكومية هو منــوذج رائــع يثبت قــدرة اجلامعات احلكومية املصرية على
املنافسة مع اجلامعات الدولية باإلمكانيات املوجودة بها .ومن جهة قال
الدكتور محمد عثمان اخلشت إن افتتاح املركز واملعمل الرقمى لطب األسنان،
يأتى فى إطار هدف جامعة القاهرة للتحول جلامعة رقمية ،مشيدا بروح
التعاون والتكامل بني كليات طب األسنان باجلامعات احلكومية واخلاصة
وذلك بحضور الدكتور عاطف شاكر ـ عميد الكلية ،واللواء طبيب رأفت رياض
ـ كبير أطباء األسنان بالقوات املسلحة ،وأعضاء جلنة قطاع طب األسنان
باملجلس األعلى للجامعات .ومن ناحيته ،أكد الدكتور عاطف شاكر أن الهدف
من إنشاء املركز هو االرتقاء مبستوى طبيب األسنان املصري ،مشيرا إلى أن
افتتاح اليوم يتسق مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو
رقمنة التعليم والعاج.

بوابة إلكترونية جديدة ملساعدة املسافرين حلجز
مواعيد اختبارات كوفيد -19حول العالم
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
أطلقت شركة “بيور هيلث” ،وهــى أكبر مشغل للمختبرات فى دول
مجلس التعاون اخلليجي ،منصة للمسافرين من أى دولة حلجز اختبارات
ما قبل السفر لـ”كوفيد ”-19وإجرائها من أى مكان فى العالم .وتغطى
البوابة اإللكترونية اجلديدة ( )www.preflighttest.comشبكة تض ّم
 1284مختبراً معتمداً عامليا ً حيث تُدرج البوابة اإللكترونية املختبرات
ٍ
سهولة
املعتمدة فى كلّ دولة ملساعدة املسافرين على حجز االختبارات بكل
وميكن للمسافرين املتجهني من وإلــى أى دولــة مدرجة التسجيل
و ُيسر ُ
للفحص عبر البوابة اإللكترونية من خال إدخال بياناتهم من قبيل الدولة
واملدينة واملختبر املفضل على البوابة .من جهته قال برامود بى إن ـ مدير
العمليات التجارية بشركة “بيور هيلث” البوابة حصاد الشراكة مع شركات
الطيران الدولية ومشغلى املطارات ضمن املبادرة التى تهدف لتمكني
الناس من السفر بأمان وراحــة بال إلى أى وجهة تتطلب نتيجة سلبية
الختبار تفاعل البوليمراز املتسلسل ’بيه سى آر‘ لـ’كوفيد .‘-19وعملنا
على تسهيل إجراء فحوصات ’كوفيد ‘-19فى جميع هذه الدول للمسافرين
املغادرين ،الذين بات بإمكانهم حجز مواعيد فى املختبرات املدرجة واملعتمدة
واملقبولة من جانب شركات الطيران والسلطات الصحية ذات الصلة  .أضاف
تُتيح البوابة للمسافرين التسجيل واالستفادة من اخلدمة كما ُمتكّن املختبرات
من حتديث النتائج واإلباغ عنها فى بلدان مختارة”.

العقول البشرية التى تقود العالم حاليا من خال تقدمي
أفكار ابتكارية متنوعة تــؤدى إلــى تطوير وحتسني منط
معيشة مايني البشر حول العالم.
أضافت البيئة الداعمة لــريــادة األعــمــال هو االجتــاه
مباشرة للعمل اخلــاص بدال من البحث عن الوظيفة إال
أنه البد أن متتلك مجموعة من القدرات ومهارات تساعد
فى اإلدارة والتشغيل واكتساب اخلبرات من خال التعلم
مــن اآلخــريــن وجتنب تــكــرار األخــطــاء وحتــويــل أفكارهم
التكنولوجية إلى مشروعات جتارية تدر عائدات مالية .

“إيتيدا” خطوات مهمة لنشر ثقافة العمل احلر وإطالق
برنامج” “ Talent Alpha Program
كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
أكـــد املــهــنــدس عــمــر مــحــفــوظ ـ الــرئــيــس
التنفيذى لهيئة تنمية صــنــاعــة تكنولوجيا
املعلومات (إيتيدا) أن جائحة كورونا فرضت
منــــاذج عــمــل واســتــراتــيــجــيــات جــديــدة على
املــؤســســات والــشــركــات وأكـــدت على حتمية
مشيرا إلى
اإلســـراع فــى عمليات الرقمنة،
ً
دور الهيئة فى هذا الصدد من خال رعايتها
وتنفيذها للعديد من املبادرات التدريبية على
مهارات العمل احلر ووظائف املستقبل والتى
تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمى
وبناء مصر الرقمية ،وتساهم فى خلق فرص
عمل غير تقليدية للشباب املصري.
جاء ذلك خال تنظيم هيئة (إيتيدا) ملتقى
للشركات عبر اإلنترنت حتت عنوان “مستقبل
العمل فى مصر” بالتعاون مع منصة “يوداستي”
العاملية الرائدة فى مجال التعلم عبر اإلنترنت
وموقع “فرى النسر” العاملى للعمل احلر أشاد
مسئولو منصة “فــرى النسر” العاملية بكفاءة

املــهــارات املصرية وامــتــاك الشباب املصرى
للمهارات التكنولوجية احلديثة ،حيث بلغ عدد
املهنيني املستقلني على منصتها من املصريني
 767ألفا ،كما بلغ عدد األعمال التى أجنزوها
على املنصة حوالي 137ألف مشروع ومهمة
عمل ،بينما بلغ عدد األعمال املطروحة من قبل
أصحاب العمل والشركات املصرية حوالى 76
ألف مشروع.
وشــهــدت فعاليات امللتقى إطــاق برنامج
 Talent Alpha Programوالذى يستهدف
تقدمي حلول وآليات ميسرة للشركات متكنهم
من استخدام منصات العمل احلر فى إجناز
املشروعات اعتماداً على املهنيني املستقلني على
منصة “فريانسر” .ويقدم البرنامج حاف ًزا لكل
شركة مشاركة ومؤهلة لتشجيعهم على إجناز
أعمالهم على منصة العمل احلر وذلك بقيمة
 500دوالر باإلضافة إلى مساعدة الشركات
فى حتديد املتطلبات الفنية ملشروعاتهم ومن
ثــم تعيني أصــحــاب الــعــمــل احلـــر لــســد هــذه

مصريان يتوليان قيادة مجموعة “ اتصاالت اإلمارات “
و “ فودافون” اململكة املتحدة “
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
فى تأكيد على مدى كفاءة كوادرنا املصرية فى
مجال االتــصــاالت على املستوى العاملى كشفت
مــجــمــوعــة اتــصــاالت
اإلمـــــارات عــن تعيني
حـــامت دويــــدار رئيسا
تنفيذيا للمجموعة،
بــعــدمــا شــغــل منصب
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذى
بـــاإلنـــابـــة مــنــذ مــايــو
املاضى وشغل دويدار
منصب رئيس عمليات
املجموعة حينما انضم
إلــيــهــا فـــى ،2015
وفى العام التالى جرى تعيينه فى منصب الرئيس
التنفيذى للعمليات الدولية.
وفــى نفس اإلطـــار كشفت شركة “ فــودافــون

“اململكة املتحدة عن تعيني أحمد عصام رئيسا
تنفيذيا لها بدءا من أول فبراير  ، 2021خلفا
لنيك جيفرى الـــذى سيغادر الــشــركــة ،وشغل
عــصــام عـــدة مناصب
فــــى فـــــودافـــــون كـــان
آخـــــــــرهـــــــــا رئـــــيـــــس
الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة
واالستراتيجية
بالشركة منذ .2018
وســيــحــتــفــظ عــصــام
أيـــضـــا مبــنــصــبــه فــى
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة
لفودافون العاملية كما
كشفت “فودافون” عن
ترقية ألكسندر فرومنت كوتى كمدير جتارى
ملجموعة فودافون العاملية .وشغل كورتيل سابقا
منصب الرئيس التنفيذى لفودافون مصر وتركيا.

بالو ألتو نتوركس  :تطبيقات “أندر ويد” ُتسرب بيانات حساسة رغم ّ
توافرها على “جوجل بالي”
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
رصــدت شركة “ بالو ألتو نتوركس “  ،وباستخدام
أنظمة مكافحة التجسس التى تعتمد تقنية التعلّم اآللي،
عدداً من التطبيقات اخلاصة بنظام التشغيل أندر ويد
واملتوافرة عبر متجر “جوجل بــاي” والتى تسببت فى
تسريب البيانات ،مبــا فــى ذلــك أداة البحث Baidu
 Search Boxوخرائط  Baiduوالتى مت تنزيلها أكثر
مــن ستة مايني مــرة فــى الــواليــات املتحدة األمريكية
وحدها .وقد استُخدمت البيانات املُس ّربة لتتبع مواقع
املستخدمني خال مسيرة حياتهم.
صرح بذلك ستيفان أشايتنر ـ باحث أمنى أول لدى

عد تسريب بيانات تطبيقات الهواتف
بالو ألتو نتوركسُ “ :ي ّ
اجلوالة آفة معروفة على مستوى الصناعة .إذ تنتهك هذه
البيانات امل ٌس ّربة خصوصية املستخدمني كما ميكن أن
تُستخدم لتنفيذ مزيد من الهجمات التى يشُ نّها مجرمو
اإلنترنت ،مثل جمع معلومات حول موقع الهاتف أو سرقة
تفاصيل أرقام جهات االتصال للمكاملات الهاتفية.
أضــاف على الرغم من أنها ال متثّل انتهاكا صريحا
لسياسة جوجل اخلاصة بتطبيقات أندر ويد ،إال أن جمع
بيانات تعريفية خاصة باملستخدم مثل رقم الهوية الدولية
ملستخدم الهاتف اجلوال  IMSIأو عنوان بطاقة الشبكة
 MACليست مــدرجــة ضمن دليل أفضل املمارسات

لتطبيقات “أندر ويد” .وقد أخطرت بالو ألتو نتوركس
شركة  Baiduبهذا الكشف.
أوضح كما أبلغت أيضا فريق جوجل لتطبيقات أندر
ويد ،والذى أكّد بدوره هذه النتائج ،وقام بدوره برصد
محددة دفعته حلذف التطبيق من متجر
انتهاكات غير
ّ
“جوجل بــاي” حــول العالم بداية من  28أكتوبر من
العام اجلاري .وقد توافّرت نسخة متوافقة مع الشروط
واألحكام من أداة  Baidu Search Boxعبر متجر
“جوجل بــاي” ابتداء من تاريخ  19نوفمبر من العام
نفسه ،إال أن خرائط  Baiduال تزال غير متوافرة عبر
املتجر عامليا.

مدبولى يتابع املنظومة الذكية إدارة وتشغيل املرافق
بالعاصمة اإلدارية اجلديدة
كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقي
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء ،اجتماعا ً مع اللواء مهندس
أحمد زكــى عابدين ـ رئيس مجلس إدارة
شركة العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية،
ملتابعة خــطــوات إدارة وتشغيل منظومة
املرافق بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وخــال االجتماع أوضــح رئيس الــوزراء
أن الــهــدف مــن هــذا االجتماع هــو التأكد
من إمتام إجــراءات إدارة وتشغيل منظومة
املرافق بالعاصمة اإلدارية ،خاصة أن العمل
يتم حاليا ً بهدف االنتهاء من أعمال البنية
األساسية واملرافق ضمن املرحلة األولــى،
متهيداً النتقال احلكومة فيى العام املقبل .
مــن جهته أكـــد الــلــواء مــهــنــدس أحمد
زكــى عابدين أن أعمال البنية األساسية
واملــرافــق تتم حاليا ً مبعدالت جيدة جــداً،
وتتم املتابعة على مختلف املستويات ،مشيراً
إلى أنه مت وضع استراتيجية شركات إدارة
املرافق واخلدمات مبا يتوافق مع أهداف
األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،مؤكداً
أن العاصمة اإلداريــة كمدينة ذكية تعتمد
على مجموعة أنظمة “إضاءة ذكية ،مراقبة
أمنية ،إدارة الطاقة ،احلكومة الذكية...

إلــخ” ،حيث تعمل معا ً لتقدمي العديد من
اخلــدمــات للمواطنني لتسهيل املعيشة،
وحتقيق جـــودة احلــيــاة ،ويعتمد النموذج
الــذكــى إلدارة املدينة على تكامل قواعد
البيانات من خال منصات وأنظمة ذكية.
وشرح رئيس الشركة مخطط إدارة مرفق
الكهرباء وكــذا مرفق االتــصــاالت ،حيث يتم
التعامل مــع املــواطــنــني مــن خــال مكونات
املدينة الذكية التى تعتمد بنيتها األساسية
على شبكات األلياف الضوئية ،كما استعرض
مخطط إدارة مرفق مياه الشرب والصرف
الصحي ،مؤكدا أن املنظومة الذكية تهدف إلى
إرضاء العماء ،واحلفاظ على االستثمارات
عن طريق تقليل نسبة الفاقد وتقليل استهاك
الطاقة ،والتحكم والتحليل .

خالل تسلم مصر لرئاسة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت:

اختيار العاصمة اإلدارية اجلديدة عاصمة العالم
العربى الرقمية لعام 2021
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
أكــــد الـــدكـــتـــور عــمــرو طــلــعــت ـ وزيـــر
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن اختيار
العاصمة اإلدارية اجلديدة لتكون العاصمة
العربية الرقمية لــعــام 2021؛ لكونها
حتتضن جهود حتقيق التحول الرقمي،
وتنمية املهارات والقدرات الرقمية ،وحتفيز
اإلبــداع الرقمى فى بيئة ذكية ،متكاملة،
ومتجانسة ،ونظام ايكولوجى يضم شراكة
راسخة بني كل أصحاب املصلحة خلدمة
أهداف التنمية املستدامة وخدمة املشروع
الوطنى األكبر “مصر الرقمية”؛ مشيدا

بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية
واالختيار املتميز للرياض عام .2020
جـــاء ذلـــك خـــال تسلم مــصــر رئــاســة
اجتماع الــدورة الرابعة والعشرين ملجلس
الــــوزراء الــعــرب لــاتــصــاالت واملعلومات
الذى عقد مؤخرا برئاسة الدكتور عمرو
طلعت ـ وزيــر االتصاالت ونظمته األمانة
الفنية ملجلس الــوزراء العرب لاتصاالت
واملعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال
حسن على األمــني العام املساعد رئيس
قطاع الشئون االقتصادية جلامعة الدول
العربية.
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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»
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متابعات

مصر تتسلم رئاسة مجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات فى دورته
الرابعة والعشرين

ولنا رأى
بقلم:

حسامالرفاعى
أَفَال يَت َ َدبَّرُو َن الْقُرْآ َن

اختيار العاصمة اإلدارية اجلديدة عاصمة العالم العربى الرقمية لعام 2021
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
تسلمت مصر رئاسة اجتماع الدورة الرابعة والعشرين
ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات الذى عقد
ال��ي��وم عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة الدكتور
عمرو طلعت وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
ونظمه األمانة الفنية ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت
واملعلومات برئاسة السفير الدكتور كمال حسن على
األمني العام املساعد رئيس قطاع الشئون االقتصادية
جلامعة الدول العربية.
وأع��ل��ن ال��دك��ت��ور ع��م��رو ط��ل��ع��ت وزي����ر االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات ع��ن اختيار العاصمة اإلداري���ة
اجلديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛
لكونها حتتضن جهود حتقيق التحول الرقمي ،وتنمية
املهارات والقدرات الرقمية ،وحتفيز اإلبداع الرقمى فى
بيئة ذكية ،متكاملة ،ومتجانسة ،ونظام ايكولوجى يضم
شراكة راسخة بني كافة أصحاب املصلحة خلدمة أهداف
التنمية املستدامة وخدمة املشروع الوطنى األكبر “مصر
الرقمية”؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية
واالختيار املتميز للرياض عام .2020
يذكر أن مبادرة العاصمة العربية الرقمية مت اطالقها
بهدف خلق بيئة محفزة لالستثمار فى قطاع االتصاالت
وتقنية املعلومات عبر إب���راز القيمة التقنية للمدينة
املستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية
وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى متكني التقنية
واإلبداع الفكري.
ه��ذا وق��د أك��د الدكتور عمرو طلعت فى كلمته على
أن االجتماع يأتى فى إط��ار استمرار توحيد اجلهود
لتحقيق مجتمع عربى رقمى فى ظل الثورة التكنولوجية
واملعلوماتية التى يشهدها العالم؛ مشيرا إلى أن ظروف
اجلائحة أثبتت أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
ه��و امل��ك��ون الفاعل واألداة املحركة لكافة القطاعات
األخ��رى ،كما حتول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه
القطاعات وحتسني أدائها ،وأصبح أحد املوارد الرئيسية
للتنمية املستدامة فى وطننا العربى على كافة املستويات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت رؤية مصر لترسيخ
مجتمع عربى رقمى ارتكازا على ثالثة محاور أساسية
هي :التحول الرقمي ،وتنمية املهارات والقدرات الرقمية،
وحتفيز اإلب��داع والعمل اخل��الق الرقمي؛ وتعتمد هذه
امل��ح��اور على أس��س مهمة ه��ي :تطوير البنية التحتية
الرقمية وتوفير اإلط���ار التشريعى التنظيمى ال��الزم
حلوكمة املنظومة؛ موضحا أهمية رف��ع ك��ف��اءة البنية

املعلوماتية الرقمية للدول العربية على نحو يتيح جودة
واستمرارية تقدمي خدمات رقمية متميزة للمواطنني
وقطاع األعمال ،مبا يسهم فى حتقيق الشمول الرقمى
وميهد الطريق نحو إرس��اء قواعد االقتصاد الرقمي؛
مشيرا إل��ى أن اجلائحة شكلت وع��ي�ا ً جماعيا ً لطرق
جديدة للعمل والتعليم والتواصل االجتماعى على نحو
كرس أهمية االتصاالت أكثر من أى وقت مضى األمر
الذى أفضى الى زيادة هائلة فى حجم حركة االنترنت.
وأك��د الدكتور عمرو طلعت على ح��رص مصر على
االضطالع بدورها كإحدى الدول العربية التى تستضيف
عددا كبيرا من الكابالت الدولية ،حيث واصلت تطوير
بنية حتتية دولية متميزة من خ��الل إضافة املزيد من
املحطات على خمسة عشر كابل دول��ى مي��رون مبصر؛
داعيا إلى إنشاء شبكة دولية تربط الدول العربية بعضها
ببعض؛ موضحا أنه فى سبيل تنفيذ هذه املبادرة فإن
جمهورية مصر العربية على استعداد لتقدمي  10جيجا
بت /ثانية على جميع الكابالت البحرية التى متتلكها
ال��ش��رك��ة امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت ل��رب��ط جمهورية مصر
العربية بالدول العربية املشتركة فى تلك الكابالت ،لتكون
نواة لشبكة اتصاالت عربية فريدة ومميزة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت محورا آخرا فى التعاون
العربى املشترك وال��ذى يتمثل فى اكتشاف الطاقات
الكامنة للتكنولوجيات البازغة والتى يأتى فى مقدمتها
الذكاء االصطناعى وانترنت األشياء وسالسل الكتل؛
مشيرا إلى األهمية القصوى للجوانب األخالقية لتلك
التقنيات فى ظل األخطار التى ميثلها االستخدام غير
املسؤول لها ،أو التداعيات االجتماعية واالقتصادية
الناجمة عنها ،ومنها على سبيل املثال ما يتعلق بحماية
البيانات واخلصوصية ،ومراعاة الشفافية وعدم االنحياز
فى تطبيقات الذكاء االصطناعي ،واحلفاظ على القيم
الثقافية والدينية والتراث احلضاري؛ معربا عن تطلعه
إلى تفعيل مجموعة العمل العربية للذكاء االصطناعى
التى مت املوافقة عليها خالل العام السابق والتى لم تُف ّعل
نتيجة الظروف التى مير بها العالم بأكمله بسبب جائحة
كورونا ،وذلك ألهمية تكوين موقف عربى موحد فى جميع
املحافل الدولية يعبر عن الهوية العربية واملشروعات
التنموية التى نسعى إلى حتقيقها فى هذا املجال.
وأشار الدكتور /عمرو طلعت إلى مقترح عقد مسابقة
للشباب العربى كإحدى مبادرات االستراتيجية العربية
ل��الت��ص��االت واملعلومات اجل���ارى العمل عليها؛ وذل��ك
لتحفيز االبداع وريادة األعمال وتطوير حلول وتطبيقات
للتعامل مع حتديات العصر باستخدام التكنولوجيات

البازغة ،والتى فى مقدمتها حتديات جائحة كورونا
احلالية وما يصاحبها من حتديات فى قطاعات متعددة
يأتى فى صدارتها قطاع التعليم.
وأض��اف الدكتور /عمرو طلعت أن الدعامة الثالثة
للعمل العربى املشترك تتمثل فى بناء ق��درات الشباب
العربى على أح��دث التكنولوجيات م��ن خ��الل توجيه
االهتمام نحو بناء قاعدة من الكفاءات الرقمية ،وتبنى
سياسات فعالة يتم م��ن خاللها تضافر اجل��ه��ود بني
األط����راف ال��ف��اع��ل��ة وال��ت��ى تشمل ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي،
واجل��ه��ات األك��ادمي��ي��ة والبحثية ،وامل��ؤس��س��ات املالية،
والقطاع اخل��اص؛ داعيا إلى تبنى مقترح إقامة منصة
خاصة ببناء القدرات لتكون منصة إقليمية عربية تشمل
أفضل املمارسات العربية ذات الصلة فى عالم االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واتاحتها للشباب العربى لالستفادة
من اخلبرات املختلفة ،وكذلك تسليط الضوء على النماذج
البازغة من الشباب املتفوقني فى املجاالت ذات الصلة.
وف��ى كلمته؛ أع��رب املهندس /عبد اهلل بن عامر
السواحه وزي��ر االت��ص��االت وتقنية املعلومات باململكة
العربية السعودية التى كانت تترأس مجلس الوزراء العرب
لالتصاالت واملعلومات فى دورت��ه السابقة عن متنياته
للدكتور /عمرو طلعت بالتوفيق فى رئاسة الدورة الرابعة
والعشرين للمجلس ،كما تقدم إليه بالتهنئة مبناسبة
انتقال العاصمة العربية الرقمية من الرياض الى عاصمة
رقمية فى جمهورية مصر العربية.
وم��ن جانبه أك��د السفير الدكتور /كمال حسن على
األمني العام املساعد رئيس قطاع الشئون االقتصادية
جلامعة الدول العربية على أن أزمة كورونا أدت إلى تولد
املزيد من الوعى لدى الدول العربية حول ضرورة حتقيق
التحول الرقمى ملواجهة األزم��ة؛ مشيدا بالرؤية التى
طرحها الدكتور /عمرو طلعت فى كلمته من أجل تعزيز
التعاون العربى املشترك؛ معربا عن تطلعه إلى تعاون
مثمر بني ال��دول العربية من أجل حتقيق نقلة تقدمية
لألمة العربية.
هذا وقد بحث االجتماع؛ نتائج االجتماع ( )38للجنة
العربية الدائمة للبريد ،ونتائج االجتماع ( )46للجنة
العربية الدائمة لالتصاالت واملعلومات والتى شملت دور
تكنولوجيات االتصاالت واملعلومات فى مجابهة جائحة
كورونا ،وموضوعات األمن السيبرانى ومكافحة اجلرمية
واإلرهاب على شبكة االنترنت ،والتعاون العربى املشترك
مع املجموعات واملنظمات اإلقليمية األخرى فى مجال
االتصاالت وتقنية املعلومات ،وأهمية املشاركة العربية
الفاعلة فى التحضير للمؤمتر العاملى لتنمية االتصاالت

“ايتيدا” تنظم ملتقى للشركات الستشراف مستقبل العمل فى مصر

كتب :نهله مقلد – باسل خالد
نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (ايتيدا) ملتقى للشركات عبر اإلنترنت
حتت عنوان “مستقبل العمل فى مصر” بالتعاون مع منصة “يوداستي” العاملية الرائدة فى
مجال التعلم عبر اإلنترنت وموقع “فرى النسر” العاملى للعمل احلر.
ويأتى هذا امللتقى بهدف تعزيز الوعى لدى مجتمع األعمال والشركات والتعرف على
التحديات والتطورات التى سيشهدها سوق العمل فى املستقبل ،وتقدمي آليات ومناذج عمل
جديدة تتالءم مع املتغيرات العاملية والتى تعتمد بشكل كبير على املرونة وتبنى كافة آليات
التحول الرقمي.
وتناولت جلسات امللتقى أفضل املمارسات ومناذج العمل التى تتبناها املؤسسات ،وتقدمي
خارطة طريق للمسارات املستقبلية للعمل وكذلك البرامج التدريبية الالزمة لتأهيل وإعداد
الشباب املصرى لسوق العمل فى املستقبل واستشراف سوق العمل احلر على اإلنترنت
والترويج له من خالل عرض القيمة املضافة والعائد على الشركات من تبنى هذا املنهج.
وقال املهندس /عمر محفوظ ،الرئيس التنفيذى للهيئة فى كلمته االفتتاحية خالل
امللتقى ،ان جائحة كورونا فرضت من��اذج عمل واستراتيجيات جديدة على املؤسسات
مشيرا إلى دور الهيئة فى
والشركات وأكدت على حتمية اإلسراع فى عمليات الرقمنة،
ً
هذا الصدد من خالل رعايتها وتنفيذها للعديد من املبادرات التدريبية على مهارات العمل
احلر ووظائف املستقبل والتى تخدم بقوة استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وبناء مصر
الرقمية ،وتساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية للشباب املصري.
كما أكد محفوظ على أن مصر جتنى ثمار االستثمارات التى ضختها فى مجاالت البنية

التحتية سواء فى قطاع الكهرباء أو فى قطاع البنية التحتية التكنولوجية ،مبا ساهم فى
استمرارية األعمال بكفاءة ،وتعزيز مكانة مصر فى السوق العاملى خلدمات تكنولوجيا
املعلومات ،وزيادة القدرة واملرونة على تنبى مناذج رقمية للتدريب ،والعمل احلر ،والعمل من
املنزل .وخالل امللتقي ،أشاد مسؤولى منصة “فرى النسر” العاملية بكفاءة املهارات املصرية
وامتالك الشباب املصرى للمهارات التكنولوجية احلديثة ،حيث أشارت الشركة إلى أنه
بلغ عدد املهنيني املستقلني على منصتها من املصريني  767ألف ،كما بلغ عدد األعمال
التى أجنزوها على املنصة حوالي 137ألف مشروع ومهمة عمل ،بينما بلغت عدد األعمال
املطروحة من قبل أصحاب العمل والشركات املصرية حوالى  76ألف مشروع.
وتضمنت أجندة امللتقى حلقة نقاشية عن منهجية املؤسسات والشركات فى االعتماد
على املهنيني املستقلني وأصحاب العمل احل��ر واستعراض جت��ارب وخبرات ع��دد من
الشركات العاملية مثل شركة  IBMالعاملية ،شركة ديلويت االستشارية العاملية ،والشركة
الكويتية لألغذية (أمريكانا) ،حيث أدار اجللسة مسؤول من موقع  Freelancerوهو أكبر
وأقدم موقع فى مجال العمل احلر على االنترنت.
وشهدت فعاليات امللتقى إطالق برنامج  Talent Alpha Programوالذى يستهدف
تقدمي حلول وآليات ميسرة للشركات متكنهم من استخدام منصات العمل احلر فى إجناز
املشروعات اعتماداً على املهنيني املستقلني على منصة “فريالنسر” .ويقدم البرنامج
حاف ًزا لكل شركة مشاركة ومؤهلة لتشجيعهم على اجناز أعمالهم على منصة العمل احلر
وذلك بقيمة  500دوالر باإلضافة إلى مساعدة الشركات فى حتديد املتطلبات الفنية
ملشروعاتهم ومن ثم تعيني أصحاب العمل احلر لسد هذه احلاجات.

أساتذة النيل األهلية يستعرضون دور اجلامعة فى تطوير اللوائح الدراسية
لبرامج الذكاء االصطناعي
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
شاركت جامعة النيل األهلية مؤخرا فى فاعليات املؤمتر الدولى الرابع عشر للتعليم عبر
اإلنترنت حتت شعار “ التمكني الرقمى والذكاء االصطناعى فى التعليم “ ؛ والذى نظمه
املنتدى العربى للتنمية التكنولوجية والبشرية بالتعاون مع املجلس األعلى للجامعات املصرية .
وقام عدد من أساتذة جامعة النيل األهلية خالل املؤمتر بعرض التجربة الرائدة للجامعة
فيما يخص تطوير اللوائح الدراسية لبرامج الذكاء االصطناعى باجلامعة ؛ وكذلك دور
اجلامعة فى إنشاء كليات علوم وهندسة احلاسبات باجلامعات األهلية اجلديدة ومنها جامعة
اجلاللة وامللك سلمان والعلمني الدولية واملنصورة اجلديدة.
من جانبه أكد الدكتور أحمد حسن  ،عميد كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسب
بجامعة النيل األهلية ؛ أنه خالل فاعليات املؤمتر استعرضت الدكتورة والء مدحت ؛ عضو
هيئة التدريس ؛ ومدير برنامج علوم احلاسب بجامعة النيل األهلية ؛ أهداف برنامجى علوم
الذكاء االصطناعى وهندسة الذكاء االصطناعى ومنهجية إنشاء لوائح تلك البرامج ونتائجها
املبدئية .وأضاف عميد كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاسب بجامعة النيل األهلية ؛
أن الدكتور مصطفى العطار ؛ مدير برنامج الذكاء االصطناعى باجلامعة ؛ قام بعرض نتائج
املشروعات البحثية التى يقوم بها مركز علوم املعلوماتية فى احللقة النقاشية التى متت
باملؤمتر ؛ باإلضافة إلى عرض الدكتور خالد فؤاد ؛ مدير مركز نظم املعلومات اإلدارية

باملجلس األعلى للجامعات ؛ واألستاذ الزائر بجامعة النيل ؛ للتصميمات املبدئية للمعامل
التى يجرى انشاؤها.

قال العلماء  :قبل إلقاء “سيدنا إبراهيم”
فى النار كان عمره  16عاما  ،،وقام الفجار بإلقائه فى نيران
أشعلوها  30يوما لدرجة أن الطيور هجرت األشجار خوفا من
لفح النيران فقال القرآن الكرمي عنها (فألقوه فى اجلحيم) فنزل
إليه “سيدنا حبريل” قائال له  :لو أمرتنى ألطفأت النار وأهلكتهم
جميعا فرد عليه قائال”:عالم بحالى غنى عن سؤالى “ فكان أعزال
وحيدا ،ولكن قلبه كان يطوف حول “ع��رش الرحمن” فصغرت
األه��وال  ،والنيران التى تذيب اجلبال أم��ام عينيه ألن “العناية
اإللهية” حينما حتيط أهل اإلميان (جتعل املستحيل ممكنا ،وحتول
العذاب بلسما ،وتقلب املحنة إلى منحة ،وتغير النقمة إلى نعمة)
....
 وأخذ اخلليل يردد “حسبنا اهلل ونعم الوكيل”  ،،وهى كلماتتخترق احلجب لتصعد حتت “عرش الرحمن” فحدثت املعجزة
فمكث إبراهيم فى النيران  7أي��ام  ،،ومل��ا ه��دأت النار وج��دوا
“سيدنا إبراهيم” فوق ربوة خضراء يسبح “بحمد مواله”  ،،ولم
حتترق إال القيود فقط  ،،وقال سيدنا إبراهيم“ :إن هذه األيام
أفضل أيام حياتى ألنى كنت فى “عناية اهلل” لذلك وصفه القرآن
العظيم بقوله ( إن ابراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا) ....
 وقال العلماء  :إن إبراهيم أصبح “خليال للرحمن” حينما حتملمن البالء األلوان  ،وحني جعل قلبه معلقا بخالق األكوان فترك
ابنه ،وزوجته فى صحراء جرداء ألنه يوقن برحمة “رب األرض
والسماء”  ،،وحني أم��ره اهلل بذبح إسماعيل لم يتردد  ،،وأدار
السكني على رقبة ابنه  ،،ولكن تدخلت عناية اهلل فأراد اخلليل
أن يذبح  ،،وأراد “اجلليل” أال يذبح فأجتاز “سيدنا إبراهيم” كل
إختبارات “التضحية والفداء” فحصل على درجة “خليل الرحمن”
حينما أثبت فعليا أن “اهلل تعالى” أحب إليه من روحه  ،،وولده
فحصل على الرفعة فى الدنيا  ،،واآلخ��رة  ،،وصارت النبوة فى
ذريته من بعده  ،،والتى اكتملت مبجئ مسك اخلتام  ،،ودرة اجلنس
البشرى كله “حبيب الرحمن محمد” ﷺ ....
 وبعد مرور السنوات جاءه “ملك املوت” ليقبض روحه فقال لهاخلليل إبراهيم  :هل رأيت خليال مييت خليله فأوحى إليه “اهلل
تعالى”  ،،وهل رأيت خليال يكره لقاء خليله ؟!! فتبسم”اخلليل
إبراهيم “واستعد للقاء ربه بأن أمر أوالده بالبقاء ثابتني على
“طريق اإلميان  ،،ونشر الدين  ،،واخلوف من “رب العاملني” .
بقلم:

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

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ودورها
فى التنمية املستدامة ""4 – 3
فى إط��ار حديثنا عن أه��داف التنمية املستدامة( )SDGsالتى

أقرتها الدول األعضاء فى األمم املتحدة وعددها  190فى
عام  2015الصحة اجليدة نستكمل اليوم حديثنا عن باقى
األهداف.
نوفير العمل الالئق وتنمية االقتصاد:
الهواتف اجل��وال��ة واحل��اس��ب��ات اللوحية متكن الشباب من
احل��ص��ول على تعليم وت��دري��ب يناسب س��وق العمل احلالى
واملستقبلى بتكلفة قليلة وم��ن أى مكان من خ��الل اإلنترنت
واحلوسبة السحابية مما يؤدى إلى زيادة فرص احلصول على
أعمال الئقة.
ميكن استخدام نظم الواقع املعزز لزيادة إنتاجية العمال
واحل��ف��اظ على سالمتهم كما أن حتويل األم���وال ع��ن طريق
الهواتف اجلوالة يسمح بإرسال األم��وال للعمالة فى األماكن
الريفية البعيدة مباشرة بتكلفة بسيطة مما يزيد فرص إتاحة
األعمال فى تلك األماكن ويزيد من احتوائية االقتصاد.
النهوض بالصناعة واالبتكار والبنية األساسية:
ال��روب��وت��ات واملستشعرات ونظم إنترنت األش��ي��اء وال��ذك��اء
االصطناعى ستحدث صورة فى التصنيع عن طريق تخفيض
تكاليف اإلنتاج ورف��ع كفاءته وذل��ك بترشيد استخدام طاقة
املصانع وتقليل الفاقد فى امل��واد املستخدمة .كما أن برامج
احلاسب املختصة بإدارة املخازن واملوارد تقوم بدور كبير فى
تنظيم وحسن استخدام موارد املصانع.
سوف يؤدى استخدام الطباعة ثالثية األبعاد فى بلورة نظم
اقتصادية جديدة لإلنتاج تعمل على تفادى مشاكل اإلنتاج
الكثيف فى املكان الواحد وتقلل من االعتماد على سالسل
التغذية.
ول��ق��د أت��اح��ت احل��وس��ب��ة ال��س��ح��اب��ي��ة ل��ل��ش��رك��ات املتوسطة
والصغيرة والناشئة فرصة العمل والنمو دون االعتماد على
بنية أعمال أساسية قد تكون غير متوافرة.
احلد من أوجه عدم املساواة:
شبكات التواصل االجتماعى اصبحت تلعب دورا مهما فى
كشف وإبراز العديد من حاالت الفساد واملحاباة التى يؤدى إلى
عدم املساواة فى ممارسة األعمال وفرص التوظيف واحلصول
ع��ل��ى اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ،ك��م��ا مي��ك��ن لتطبيقات ال��ه��وات��ف
املحمولة أن تستخدم فى التبليغ عن حالة املرافق األساسية
العامة والفروق فى االهتمام بحالتها بني األحياء ،لذلك من
املهم أن توفر شركات شبكات املحمول خدمتها إلى األماكن
البعيدة والنائية كما توفر باقات فى متناول عامة الشعب حتى
يتسنى لهم استخدامها للتبليغ عن حاالت عدم املساواة.
ميكن أن توفر منصات إنترنت حكومية نظما للشكاوى تتيح
اإلبالغ عن حاالت الفساد والال مساواة فى املعاملة من جانب
بعض املسئولني ومنصات أخ��رى توفر الشفافية فيما تقدمه
الدولة من خدمات ملحدودى الدخل مع توفير منصات للخدمات
احلكومية العامة حيث إنها ال تفرق بني املواطنني فى املعاملة.
مدن ومجتمعات محلية مستدامة:
التوائم الرقمية للمدن الذكية ى وسيلة فعالة الستدامة
امل��دن اجل��دي��دة فهى تساعد على التخطيط السليم للمدن
ومتكن من محاكاة نظمها املختلفة من مواصالت واتصاالت
وشبكات كهرباء ومياه وصرف عن طريق زرع مستشعرات فى
مرافق املدينة وربطها بنظم إنترنت األشياء وحتليل البيانات
املجمعة منها بأساليب البيانات الكبيرة والذكاء االصطناعي,
مما يكشف أى اختناقات محتملة فى هذه املرافق فى املستقبل.
املستشعرات ونظم إنترنت األشياء والعدادات الذكية ميكن أن
تساعد على االستخدام األمثل ملوارد املدن وترشيد استهالكها
من الطاقة وتراقب وتقلل من تلوث الهواء باملدن.
تطبيقات توفير اخل��دم��ات احلكومية ع��ن طريق منصات
اإلنترنت تسمح باحلصول على هذه اخلدمات باملدن بسرعة
وسهولة وتوفر الكثير من الوقت املهدر.
تابع البقية فى العدد القادم ...
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السيسى يحقق حلم املصريني ..بتوفير الرعاية الصحية الشاملة :

معيط :نظم إلكترونية متقدمة إلدارة املطالبات وتقدمي اخلدمات وحوكمة وتيسير حتصيل االشتراكات
تقدمي اخلدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى املنتفعني
كتب :نهله مقلد – باسل خالد
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،رئيس «التأمني به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة
موضحا أن
الصحى الشامل» ،أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ُيحقق وحتمل أى أعباء مالية عن كاهل رب األسرة،
ً
املواطن حتت مظلة التأمني الصحى الشامل ال يدفع
حلم امل��ص��ري��ني ب��إرس��اء دع��ائ��م رع��اي��ة صحية
أكثر من  300جنيه فى أكبر عملية جراحية
اخلط
متكاملة لكل أفراد األسرة ،من خالل تنفيذ
حتى زراعة األعضاء ،وأن عدم تلقى طلبات
املشروع القومى للتأمني الصحى الشامل،
الساخن
بالعالج باخلارج يعكس التقدم الطبى فى
رسميا من بورسعيد العام
الذى انطلق
ً
املاضى ،الف ًتا إلى أن الرئيس السيسى « »15344لرفع كفاءة مصر ،حيث يتم إجراء معظم اجلراحات
اخلطيرة على أرض الوطن.
ُيتابع كل كبيرة وصغيرة ،فى
مشروعا مركز االتصاالت وتعزيز
ق��ال ال��وزي��ر رئيس «ال��ت��أم��ني الصحى
دائم
التأمني الصحى الشامل ،و ُيشدد ً
على ضرورة توفير الضمانات الالزمة القدرات البشرية ،وإدارة الشامل» ،إن الفترة املقبلة ستشهد تغطيات
جديدة فى حزمة اخلدمات الطبية املقدمة
الستدامة امل���الءة املالية لهذا النظام؛
تلقى الشكاوى
للمنتفعني بنظام التأمني الصحى الشامل
مبا يجعله يتسم باملرونة الكافية ملواكبة
وف� ًق��ا ألح���دث سبل ال��ع��الج واألدوي����ة املعتمدة
أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية،
عامليا ،ولدينا حتى اآلن أكثر من  2300خدمة طبية
على النحو الذى ُيسهم فى إصالح القطاع الصحى
ً
مبصر ،وف� ًق��ا ألح��دث النظم واملعايير ال��دول��ي��ة ،ويحمى بني تدخل جراحى ،وحتاليل ،وأشعة ،وعالج أورام ،وزراعة
املواطنني من املخاطر املالية واألعباء النفسية املترتبة على أعضاء ،وأجهزة تعويضية ،و ُمعينات بصرية وسمعية ،وعالج
أسنان ،وأغذية عالجية وتكميلية ،وغيرها ،تغطى مختلف
املرض ،ويخفض معدالت الفقر.
األمراض ،الف ًتا إلى أنه مت إدراج أمراض هشاشة العظام،
جودة اخلدمة الطبية
أضاف الوزير رئيس «التأمني الصحى الشامل» ،مبناسبة وبعض األمراض النفسية ،والتأهيل التخاطبى والشيخوخة،
اخل���ل���ق���ي���ة» ،ف��ى
م��ض��ى ع���ام ع��ل��ى االن��ط��الق ال��رس��م��ى ملنظومة التأمني وال����ن����م����و «ال���ع���ي���وب
القائمة املعتمدة
الصحى الشامل ببورسعيد ،أننا جنحنا فى تطبيق نظام
ألمراض
التأمني الصحى الشامل ببورسعيد ومت التعامل
املزمنة املعفاة
مع التحديات مبنتهى االحترافية ،وأن
م��������ن ن���س���ب
عدد املشتركني باملنظومة فى
املساهمات
ت���زاي���د م��س��ت��م��ر ،حيث
املقررة
ش���ع���ر امل���ن���ت���ف���ع���ون
ع��ن��د تلقيهم
ب���ج���ودة اخل��دم��ة
خدمات
الطبية وسهولة
األشعة،
احلصول عليها
والتصوير
خ�����اص�����ة ف��ى
الطبى،
ظ����ل مت��ت��ع��ه��م
والتحاليل،
باحلرية
وصرف األدوية.
ال���ك���ام���ل���ة ف��ى
التعاقد مع
االخ�����ت�����ي�����ار ب��ني
مقدمى اخلدمة
م��ق��دم��ى اخل��دم��ات
أض��اف أن الهيئة العامة
ال����ص����ح����ي����ة ال����ذي����ن
للتأمني الصحى الشامل سوف
ُي��ث��ل��ون  51ج��ه��ة منها
تتوسع خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة ،فى
 8م��س��ت��ش��ف��ي��ات ،و 20وح��دة
التعاقد مع مقدمى اخلدمة من القطاعني
رعاية أول��ي��ة ،و 10وح��دات مركزية،
اخلاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ مبا
وق��د مت التغلب على مشكلة التكدس ف��ى وح��دات
الرعاية األولية ،بإعادة توزيع امللفات العائلية على مراكز يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعني.
أكد الوزير رئيس «التأمني الصحى الشامل» ،أن منظومة
موضحا أنه يتم توفير اخلدمات
جغرافيا،
صحة األسرة
ً
ً
الطبية للمنتفعني من خالل الهيئة العامة للرعاية الصحية ،التأمني الصحى الشامل استمرت فى تقدمي خدماتها
أو مؤسسات القطاع اخل��اص أو غيرها املُسجلة بالهيئة ببورسعيد خالل أزمة كورونا ،وأنه كان يتم توصيل األدوية
مشيرا إلى
�واء كان ذلك داخل لبعض أصحاب األمراض املزمنة إلى منازلهم،
ً
العامة لالعتماد والرقابة الصحية س� ً
محافظة بورسعيد أو خارجها ،وقد مت حتويل  896حالة أننا شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خالل التحويل
للمتابعة الطبية خارج بورسعيد ،و 389حالة حرجة لزرع اجلزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية املنضمنة
الكبد ،والكلى ،والنخاع ،وأمراض األورام ،إلى الكثير من للمنظومة إل���ى مستشفيات ع���زل للمرضى املصابني
بالفيروس ،مع توفير احلماية الكاملة ملن يترددون على هذه
املستشفيات املُعتمدة ،ومنها املركز الطبى العاملى.
املستشفيات لتلقى العالج فى العيادات اخلارجية.
املواطن ال يدفع أكثر من  300جنيه
سداد  425مليون جنيه
أشار الوزير رئيس «التأمني الصحى الشامل» ،إلى أن
أض��اف الهيئة العامة للتأمني الصحى الشامل ق��ادرة
نظام التأمني الصحى الشامل لم يضع سق ًفا لإلنفاق على
مع السفير اليابانى بالقاهرة :

جامع :حريصون على مساهمة شركات السيارات اليابانية الستخدام
املركبات العاملة بالغاز الطبيعى

كتب :نهله مقلد – باسل خالد
أكدت نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص
احلكومة على تعزيز التعاون املشترك مع اليابان فى
مختلف القطاعات االقتصادية وبصفة خاصة فى
القطاع الصناعى وذلك لالستفادة من اخلبرات الكبيرة
والتكنولوجيات اليابانية املتطورة فى ه��ذا الصدد ،
مشيرة ألهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى
فى التوجه احلالى الذى تتبناه احلكومة املصرية للتوسع
فى استخدام املركبات العاملة بالغاز الطبيعى.
ج��اء ذل��ك ،خ��الل اللقاء ال��وزي��رة مع نوكى ماساكى
سفير اليابان بالقاهرة ،وال��ذى استعرض سبل تنمية
وتطوير العالقات االقتصادية ب��ني البلدين وبصفة
خ��اص��ة ق��ط��اع��ات الصناعة وال��ت��ج��ارة وامل��ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة ،ح��ض��ر اللقاء ال��دك��ت��ور أحمد
مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى والسيد /يوكوتاك
تيتسوتارو السكرتير االول بالقسم االقتصادى بالسفارة
اليابانية بالقاهرة .
ولفتت جامع ان احلكومة املصرية تستهدف تعميق
وتوطني صناعة السيارات بالسوق املصرى واالستفادة
من اخلبرات والتكنولوجيات اليابانية الكبيرة فى هذا
الصدد خاصة وان املنتج اليابانى يحظى بثقة كبيرة
ل��دى امل��واط��ن امل��ص��ري ،مشيرة ال��ى ح��رص احلكومة

على جذب املزيد من الشركات اليابانية للعمل بالسوق
املصرى وبصفة خاصة شركات صناعة السيارات وذلك
باعتباره أحد اهم املقاصد االستثمارية مبنطقة الشرق
األوسط وقارة أفريقيا .
أوضحت الوزيرة ان املباحثات تناولت اهمية تعزيز
العالقات التجارية بني البلدين خاصة فى ظل املقومات
وامل��وارد التى تتميز بها كل من مصر واليابان ،الفتةً
ان الصادرات املصرية للسوق اليابانى شهدت زيادة
بنسبة  76%خالل الفترة من يناير وحتى مايو من
عام  2020حيث بلغت  176مليون دوالر مقابل 100
مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام املاضي ،كما
ارتفعت قيمة ال���واردات املصرية من السوق اليابانى
بنسبة  18%خالل الفترة من يناير وحتى مايو 2020
حيث بلغت  443مليون دوالر مقابل  375مليون دوالر
خالل نفس الفترة من العام املاضي
ومن جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة
حرص ب��الده على تعزيز العالقات الثنائية مع مصر
باعتبارها دولة محورية مبنطقة الشرق األوسط وقارة
افريقيا ،مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل املشترك بني
اجلانبني لتنمية العالقات االقتصادية بني القاهرة
وط��وك��ي��و ك��ى ت��رت��ق��ى مل��س��ت��وى ال��ع��الق��ات السياسية
التاريخية التى تربط البلدين.

على ال��وف��اء باملطالبات املالية فى موعدها ،بعد خصم حتى اآلن من ثالثة ماليني مواطن.
نسب املساهمات التى ُيسددها املنتفعون مباشرة ملقدمى
قال حسام صادق املدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمني
جناحا
اخلدمة ،ومت سداد  425مليون جنيه حتى اآلن ،ويجرى الصحى الشامل ،إن جتربتنا فى بورسعيد حققت
ً
حاليا إجراء املراجعة املالية والفنية على ضوء قائمة
ملموسا حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن
ً
ً
األسعار املعتمدة ،ملطالبات بنحو  200مليون
على العيادات اخلارجية ،و 166أل ًفا و600
وزير
موضحا أنه تتم تسوية هذه
جنيه،
حالة طوارئ حتت مظلة التأمني الصحى
ً
املطالبات املالية  :منضى
�زي��ا
الشامل ،ومت إجراء أكثر من  600ألف
املستحقة مل��ق��دم��ى اخل��دم��ات ال م��رك� ً
تيسيرا عليهم ،بحيث ال
ببورسعيد
فحص طبى ،وتلقت 177حالة العالج
يتجاوز بخطى ثابتة فى
ً
املتوسط الزمنى لهذه املطالبات شهرين من
اإلش��ع��اع��ى ،و 4آالف و 786حالة
تاريخ تقديها.
مشروع التحول الرقمى غسيل كلوى ،ومت إجراء أكثر من 32
أوضح الوزير رئيس «التأمني الصحى لنظام التأمني الصحى ألف عملية جراحية منها  7حاالت زرع
نخاع ،و 3آالف عملية عيون ،و131
حاليا وضع اللمسات
الشامل» ،أنه يجرى
ً
الشامل
عملية قلب باملستشفيات املعتمدة املنضمة
النهائية لتحديث ق��وائ��م أس��ع��ار التعاقد
موضحا أننا نسابق الزمن إلطالق
للمنظومة،
م��ع مقدمى اخل��دم��ات الطبية ،حيث تعكف
ً
نظام التأمني الصحى الشامل فى باقى محافظات
اللجنة ال��دائ��م��ة لتسعير اخل��دم��ات الطبية على
املرحلة األولى ،وقد جتاوزت نسبة التسجيل
إعادة دراسة تكاليف تقدمي اخلدمات الصحية
رئيس
بجنوب سيناء  ،80٪واألقصر بلغت ،61٪
بكل عناصرها ،مب��راع��اة حجم التضخم،
واالسماعيلية  ،68٪وأسوان 48٪
وتكلفة وجودة اخلدمات الصحية املُقدمة،
التأمني الصحى
أض�����اف ن���ظ���ام ال��ت��أم��ني ال��ص��ح��ى
أساس
ومتغيرات السوق املصرفية؛ لتكون
ً
الصحىا  :املوقف املالى للتأمني
ال���ش���ام���ل ي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��الت
للتعاقد بني الهيئة العامة للتأمني
الشامل ومقدمى اخلدمة املُعتمدين من الصحى الشامل قوى..ويؤهلنا اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات بني
م��ق��دم��ى اخل���دم���ة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة
القطاعني احلكومى واخل��اص ،الفتا أن
ه��ذه اللجنة تضم ف��ى عضويتها ًخبراء للتوسع فى املحافظات
للتأمني الصحى الشامل ،ويتابع تنفيذ
املنظومة الرقمية اللجنة املختص�ة التى
مصريني ودوليني بعضهم ممثلني ملقدمى
تدريج ًيا
تضم وزارات االتصاالت واإلنتاج احلربى
خدمات الرعاية الصحية بالقطاع اخلاص،
والصحة واملالية ،الف ًتا إلى أننا منضى بخطى
والهيئة العامة للرعاية الصحية ،وخبراء تكاليف
ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بحيث يكون هناك
باملستشفيات ،واملجلس األعلى للمستشفيات اجلامعية
وال��ق��ط��اع الصحى ،ومنظمة الصحة العاملية والبنك نظم إلكترونية متقدمة إلدارة املطالبات وتقدمي اخلدمات
الدولى وأساتذة جامعات متخصصني فى حساب تكاليف وحوكمة وتيسير حتصيل االشتراكات.
أش��ار إل��ى أن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع
اخلدمات الطبية ،مبا يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع
أسعار عادلة للخدمات الطبية من خالل أسس علمية املنتفعني من خ��الل اخل��ط الساخن »15344« :خاصة
صحيحة ،بحيث تكون هذه القوائم املرنة التى تخضع بعد رف��ع كفاءة مركز االت��ص��االت «ال��ك��ول سنتر» بتعزيز
ال��ق��درات البشرية ،وإدارة تلقى الشكاوى
مرجعا للتسعير فى سوق اخلدمات
للتحديث املستمر
ً
بكل محافظة ُيطبق بها نظام التأمني
الطبية مبصر.
ال��ص��ح��ى ال��ش��ام��ل ،وخ��دم��ة ال��ع��م��الء،
موقف مالى قوي
وامل��وق��ع اإللكترونى ،وصفحة الفيس
أك��د ال��وزي��ر رئ��ي��س «ال��ت��أم��ني الصحى ال��ش��ام��ل» ،أن
�ددا على أن��ه يتم التعامل
املوقف املالى للهيئة العامة للتأمني الصحى الشامل
ب���وك ،م��ش� ً
ال��ف��ورى مع مالحظات املواطنني ،من
قوى وصلب ،حيث تعكس مؤشرات األداء املالى قدرتنا
خالل فريق متكامل فى إدارة «االلتزام»
على االستدامة املالية املطلوبة للتوسع فى تطبيق
بالهيئة ،يختص بالتحقيق فى
تدريجيا؛
املنظومة اجلديدة باملحافظات
ً
ميدانيا
شكاوى املنتفعني
مبا يدفعنا الستكمال مسيرتنا فى
ً
ع��ل��ى أرض ال��واق��ع،
حتقيق حلم املصريني ،خاصة فى
وإج����������راء ج�����والت
ظ��ل اإلرادة السياسية القوية
ل���ل���ف���ح���ص ال��ف��ن��ى
الداعمة لهذا املشروع القومى،
موضحا أن هناك إقباالً
باجلهات املقدمة
متزايدا
ً
ً
للخدمات الطبية
م��ن املواطنني على التسجيل
��ري���ا ورص���د
مبنظومة ال��ت��أم��ني الصحى
ش���ه� ً
أى م��خ��ال��ف��ات
الشامل ببورسعيد ،وجنوب
للتعاقدات
س��ي��ن��اء ،واإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة،
امل��ع��ت��م��دة وات��خ��اذ
واألق��ص��ر ،وأس����وان ،وقد
اإلج��راءات الالزمة
اق���ت���رب ع����دد امل��واط��ن��ني
فورًا.
ال����ذي����ن ق����ام����ت ال��ه��ي��ئ��ة
بتسجيلهم بهذه املحافظات

فى اطار التحول الرقمى :

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بترقية  302معلم إلى
الوظيفة األعلى من وظائف املعلمني
كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
الفني ،ال��ق��رار ال���وزارى رق��م  247بتاريخ  14ديسمبر
 ،2020بشأن منح شهادة الصالحية الالزمة للترقى إلى
وظائف املعلمني للعام  2019/2020ون��ص القرار فى
مادته األولى على“ :اعتبارًا من اول يناير 2020ينح السادة
أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف املعلمني وما يقابلها من
وظائف األخصائيني االجتماعيني واألخصائيني
النفسيني وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى
الصحافة واإلعالم وأمناء املكتبات -الذين
استوفوا البرامج التدريبية واملتطلبات
ال���ت���ى أق���رت���ه���ا األك���ادي���ي���ة امل��ه��ن��ي��ة
للمعلمني– شهادة الصالحية الالزمة
للترقية إل��ى الوظيفة األع��ل��ى طب ًقا
ألح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق��م ( )155لسنة
 2007وتعديالته والئحته التنفيذية،
والبالغ عددهم  301784معلم”.
وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير
لشئون املعلمني ،أنه ألول مرة فى إطار التحول
الرقمى حتقي ًقا لرؤية ال��دول��ة املصرية  2030مت
حوكمة ورقمنة ملفات ترقى املعلمني من خالل التطبيق
اإللكترونى الذى أعدته اإلدارة العامة لنظم املعلومات ودعم
اتخاذ القرار بديوان عام ال��وزارة  ،ووج��ه سيادته الشكر
والتقدير لفريق إع��داد ه��ذا التطبيق ،كما توجه بالشكر
والتقدير ملسئولى احلكومة اإللكترونية باملدارس ومديرى
أقسام وإدارات اإلحصاء ب��اإلدارات واملديريات التعليمية

الذين حتملوا أعباء االستيفاء اإللكترونى لتلك امللفات ،كما
وجه سيادته الشكر والتقدير إلى جميع العاملني باألكاديية
املهنية للمعلمني وفروعها باملحافظات على ما بذلوه من
جهد  -كل فيما يخصه  -فى سبيل كل ما يتعلق بأعمال
متطلبات منح السادة املعلمني شهادة الصالحية الالزمة
للترقي.
أوض��ح الدكتور مجدى أم��ني مدير األك��ادي��ي��ة املهنية
للمعلمني ،أنه فى إطار احلرص على الصالح العام
للمعلمني قد مت االنتهاء من إعداد خطابات
دعوة مندوبى املديريات الستالم كشوف
بيانات السادة املعلمني وخطابات السادة
املحافظني والسادة مديرى املديريات
التعليمية.
أض���اف ال��دك��ت��ور حسن اجل��اوي��ش
مدير اإلدارة العامة لصالحية الترقي،
أنه ألول مرة يتم منح شهادة الصالحية
ال��الزم��ة للترقى إل��ى وظ��ائ��ف املعلمني
م��ن خ���الل ن��ظ��ام ال��ن��ق��اط ال���ذى اعتمده
مجلس إدارة األك��ادي��ي��ة املهنية للمعلمني،
وذلك فى إطار تطوير منظومة الترقى ألعضاء هيئة
التعليم اخلاضعني للقانون رقم  155لسنة  2007طب ًقا
لالجتاهات العاملية املعاصرة فى هذا الشأن ،مضي ًفا أنه
سيتم فتح ب��اب الترشح للترقيات اجل��دي��دة إل��ى وظائف
املعلمني للعام  2020/2021خالل الشهر القادم لكل من
أمت  5سنوات على األقل فى  31/12/2020فى ممارسة
العمل الفعلى فى الوظيفة األدنى مباشرة.

القباج تبحث حوكمة الربط الشبكى إلضافة فئات
جديدة غير القادرين للتأمني الصحى الشامل

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
عقدت نيفني القباج وزيرة التضامن االجتماعى اجتماعا لبحث سبل حوكمة
الربط الشبكى وتبادل املعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمني الصحى الشامل
ووزارة املالية ،وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير املالية ومى فريد
معاون وزير املالية وعدد من املسئولني فى الوزارة ،باالضافة إلى املدير التنفيذى
للهيئة العامة للتأمني الصحى الشامل وعدد من املسئولني بالهيئة.
واستهدف االجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين
وإضافة عدد من الفئات املستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” واالسر األكثر
احتياجا وذوى اإلعاقة وقاطنى مؤسسات الرعاية ملنظومة التأمني الصحي ،وذلك
فى إطار خطوات الدولة للتوسع فى برنامج التأمني الصحى الشامل وحتقيق
الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة .أكدت نيفني القباج أن الربط الشبكى
يهدف الرسال كافة بيانات األسر املستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” واألسر
الفقيرة واألولى بالرعاية املستهدف تغطيتها حتت مظلة التأمني الصحى بهدف
حتقيق االستفادة القصوى لهم وأكدت أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات
املرسلة من قبل وزارة التضامن االجتماعى لتالفى ازدواجية التكلفة وللتحقق من
شمول األولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم املخصصة للتأمني الصحي.
أشارت الوزيرة ألهمية البعد التنموى واالجتماعى للتأمني الصحى الشامل
والذى يساهم فى خدمات احلماية االجتماعية املقدمة للمستفيدين من برامج
الوزارة ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية االستثمار فى صحة املواطنني.

وزير التنمية املحلية مع األكادميية الوطنية
للتدريب بروتوكول لتطوير مركر تدريب التنمية املحلية

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
و َقّعت األكاديية الوطنية للتدريب ومتثلها د .رشا راغ��ب املدير التنفيذى
لألكاديية بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية املحلية ويثلها اللواء محمود
شعراوى وزير التنمية املحلية ،اليوم مبقر األكاديية؛ لتصبح األكاديية الوطنية
وف ًقا للبروتوكول هى اجلهة االستشارية املنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية
املحلية بسقارة وبعمل إع��ادة الهيكلة وتطبيق نظم التدريب احلديثة وعمل
احلقائب التدريبية .واستقبلت د .رشا راغب اللواء محمود شعراوى وأوضحت
أن من أكثر الشخصيات الداعمة لألكاديية الوطنية وللكثير من األنشطة التى
تقدمها ،وعقبت على توقيع البروتوكول قائل ًة “ :هذا البروتوكول هو األول من نوعه
فى الدولة املصرية؛ أن تستعني جهة حكومية بأخرى فى إعادة هيكلتها فتقوم
األكاديية الوطنية للتدريب بإعادة هيكلة مركز التنمية املحلية بسقارة” وأكدت أنه
البد للمركز ولألكاديية أن يكونوا على نفس قدر املساواة من التميز” .
أشار اللواء محمود شعراوى أن التعاون املستمر والبناء بني الوزارة واألكاديية
الوطنية للتدريب بدء بالفعل منذ عام  2019ومستمر حتى اآلن ،وأن هناك
العديد من األنشطة التى تتعاون فيها ال��وزارة مع األكاديية من بينها إجراء
االختبارات التخصصية والعامة والسلوكية والقيادية مبقر األكاديية للمتقدمني
ملسابقات القيادات املحلية التى تعلنها وتديرها ال��وزارة ،باإلضافة إلى تدريب
السادة نواب املحافظني وعقد ورش عمل تفاعلية لهم ،كذلك يتم التعاون لتدريب
العاملني باملحليات خاصةً ممن يتعاملون مع اجلمهور واملجتمع بشكل مباشر من
أيضا،
خالل مبادرة املسئول احلكومى املحترف وبتعاون مع وزارة االتصاالت ً
وكذلك تطوير مركز تدريب التنمية املحلية بسقارة التى تعتبر الذراع التدريبى
سنويا للعاملني باملحليات
للوزارة الذى يقوم بتنفيذ أكثر من  130دورة تدريب
ً
يستفيد منها أكثر من  5000متدرب على مدار  42أسبوع تدريبي.
أيضا التصميم والتخطيط والتنفيذ للتكليف
أوضح وزير التنمية املحلية أنه يتم ً
الرئاسى بتدريب  200من كوادر الصف الثانى باملحافظات ،باإلضافة إلى عدد
من املتميزين من خريجى دورات إعداد املستقبل التى ينظمها مركز تدريب سقارة
سنويا ،وأن األكاديية ستقوم بتصميم وتخطيط وتنفيذ  52دورة
التابع للوزارة
ً
تدريبية من خالل خمس برامج تدريبية رئيسية توجه للمتحدثني الرسميني
واإلعالميني باملحافظات وم��دي��رى التدريب وم��راك��ز التدريب ورؤس���اء املدن
واألحياء وسكرتيرى العموم واملساعدين وسكرتيرى عموم املحافظات ،ومن هذه
الدورات مهارات التحدث إلى اجلمهور ووسائل اإلعالم ،واملراسم والبروتوكوالت
واإلتيكيت ،وإدارة احلمالت اإلعالمية الفعالة أثناء األزمات ،والتسويق الرقمي،
ورؤي��ة مصر  ،2030والتحول الرقمى وأم��ن املعلومات ،واحلوكمة والقيادة
الرشيدة للمؤسسات ،وإدارة التغيير ومقاومته ،وإدارة املشروعات ،والتخطيط
االستراتيجى الفعال.

وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ :

أفتتاح مصنع سيدى سالم ملعاجلة وتدوير  250طن من
املخلفات متهيدا لطرحه للقطاع اخلاص

بذراع قابلة للتمدد
نيويورك  :الشرطة تستخدم كلب روبوتي" ديجيدوج" مزو ًدا ٍ
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
جديدا يشبه الكلب طورته شركة
تختبر شرطة نيويورك روبو ًتا
ً
وظائف
بذراع قابلة للتمدد تؤدى
بوسطن ديناميكس ،ويتاز
ٍ
ً
عديدة.
ويسمى ال��روب��وت اجل��دي��د دي��ج��ي��دوج ،وم��ا زال ف��ى مرحلة
قريبا.
االختبارات ،وستستخدمه الشرطة فى شوارع نيويورك ً
وذكرت محطة إيه بى سى  7إن واى املحلية أن شرطة نيويورك
ستستخدم الروبوت فى التعامل مع الطوارئ.
وق��ال فرانك ديجياكومو ،مفتش وح��دة املساعدة التقنية فى
أرواحا عديدة
شرطة نيويورك ،أن هذا الكلب الروبوتى سينقذ
ً

كلبا
ويحمى الضباط .واختبرت شرطة ماساتشوستس ساب ًقا ً
روبوتيا فى العام  2019لكنه لم يستخدم فى الشوارع.
ً
وتبلغ سرعة روبوت ديجيدوج  5.6كيلومتر فى الساعة .ويتسلق
الساللم ولديه قدرة تصوير فيديو بزاوية  360درجة ويرفع
كيلوجرام.
وز ًنا يبلغ 13.5
ً
وأعلنت شركة نيويورك ساب ًقا عن استخدام الروبوتات فى
حالتى طوارئ .إذ استخدمت روبو ًتا فى شهر أكتوبر املاضى فى
حادث احتجاز رهائن فى حى كوينز مبدينة نيويورك ،واحلادث
الثانى خالل مطاردة متهم بإطالق النار حتصن فى أحد منازل
حى بروكلني.

ورشة عمل عن”لوجستيات النقل اجلوى”لقضاة املحاكم اإلقتصادية بأكادميية مصر للطيران للتدريب
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
متاشيا مع رؤية القيادة السياسية نحو تضافر اجلهود والتنسيق الفعال بني
ً
جميع وزارات ومؤسسات ال��دول��ة املصرية خ��الل الفترة احلالية فى مختلف
املجاالت من أجل مواكبة أه��داف التنمية املستدامة ورؤي��ة مصر املستقبلية ،،
شهد الطيار محمد منار وزير الطيران املدنى واملستشار عمر مروان ،وزير العدل
افتتاح ورشة عمل خاصة بلوجستيات النقل اجلوى للتعريف بالدورة املستندية
واإلشكاليات العملية الناشئة عن نقل البضائع والركاب لعدد ( )40من السادة
القضاة واملستشارين باملحاكم اإلقتصادية موزعني على مجموعتني فى الفترة من
 14حتى  17ديسمبر مبقر أكاديية مصر للطيران للتدريب بحضور الطيار
منتصر مناع نائب وزير الطيران املدنى واملستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل
و املستشارين رؤساء املحاكم اإلقتصادية .
ورح��ب وزي��ر الطيران املدنى باملستشار عمر م��روان وزي��ر العدل والسادة
مؤكدا على أهمية التنسيق
واملستشارين والقضاة املشاركني بالدورة التدريبية
ً
املثمر والتعاون الفعال بني وزارتى الطيران والعدل وبخاصة فى مجال التدريب
وتبادل اخلبرات مبا يساهم فى تعريف السادة القضاة بلوجستيات النقل اجلوى
وقوانني وتشريعات الطيران املدنى اخلاصة باإلشكاليات العملية الناشئة عن

مع املالية وهيئة التأمني الصحى :

احلجز ونقل البضائع وخدمة الركاب وف ًقا لتوصيات املنظمة الدولية للطيران
موضحا أن وزارة الطيران
املدنى اإليكاو واالحتاد الدولى للنقل اجلوى األياتا، .
ً
املدنى تضع فى مقدمة أولوياتها دعم مجال التدريب بأحدث الوسائل والبرامج
التدريبية والتعاون مع مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة املصرية .
ومن أشاد قال وزير العدل بإمكانيات أكاديية مصرللطيران للتدريب والبرامج
ً
فضال عن
التقنية واألنظمة التكنولوجية احلديثة التى شاهدها باألكاديية،،
دوره��ا اإلقليمى فى التدريب على علوم الطيران املختلفة مبا يساهم فى نقل
اخلبرات املصرية ورفع املستوى التعليمى وثقل اخلبرات فى مجال الطيران املدنى
.
و خالل الزيارة قام الوزيران والسادة املستشارين والقضاة والوفد املرافق
لهما بجولة تفقدية للفصول الدراسية املتطورة وقاعات املحاضرات وكذا أجهزة
ً
فضال عن أجهزة تدريب اخلدمة وأجهزة
الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين
تدريب الطوارئ.تأتى هذة الزيارة فى ضوء التعريف باألنشطة واملهام وكذا أقسام
التدريب املختلفة التى تقدمها أكاديية مصر للطيران للتدريب باإلضافة إلى
التعرف على البرامج التدريبية النظرية والعملية املقدمة بواسطة مدربني مصريني
دوليا يتمتعوا بخبرات عالية فى مجال صناعة النقل اجلوى
مؤهليني ً

كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
افتتحت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة يرافقها السيد اللواء جمال نور الدين
محافظ كفر الشيخ مصنع سيدى سالم ملعاجلة وتدوير املخلفات الصلبة البلدية
بعد تطويره مبحافظة كفر الشيخ وذلك فى إطارزيارة وزيرة البيئة للمحافظة
إلفتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة املخلفات الصلبة
البلدية باملحافظة وتنفيذا خلطة البرنامج الوطنى إلدارة املخلفات الصلبة التابع
للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع اخلاص لالستثمار
مع وضع منظومة فعالة ومستدامة الدارة املخلفات حفاظا على البيئة والصحة
العامة .اوضحت د .ياسمني فؤاد وزيرة البيئة انه يتم تقدمي الدعم ملحافظة
كفر الشيخ للنهوض مبنظومة املخلفات الصلبة البلدية طبقا خلطة البرنامج
الوطنى التابع للوزارة من خالل تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع
سيدى سالم ملعاجلة وتدوير املخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود املشتق من
املرفوضات  RDFتضمنت رفع ما يقرب من  10.5الف متر مكعب من التراكمات
داخل املصنع بدعم من البرنامج الى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود
احليوى (منخل وفاصل هوائى) بطاقة تشغيلية  ٢٥٠طن يوميا من املخلفات
ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض مبحافظة كفر الشيخ  ،هذا بخالف مصنع
بيال ملعاجلة املخلفات والذى مت اإلنتهاء من تطويره العام املاضى ويعمل بكفاءة
عالية .ومن ناحية اخرى قامت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ بتفقد موقع
مصنع مدينة كفر الشيخ ملعاجلة وتدوير املخلفات الصلبة البلدية واملزمع إنشاءه
بعد اإلنتهاء من الدراسات البيئية واإلجتماعية والتصميمات الهندسية له من
خالل البرنامج الوطنى إلدارة املخلفات الصلبة إلنشاء املصنع على مساحة 30
الف متر مربع بوبطاقة تشغيلية  500طن يوميا من املخلفات الصلبة.
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شركات عربية

لدعم األسر األكثر احتياجا باملحافظة :

"املصرية لالتصاالت  "WEتطلق قافلة ألهالى شمال سيناء بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية واإلبداع
كتب :باسل خالد – محمد شوقى
قام���ت الش���ركة املصري���ة لالتص���االت WE
بإط���الق قافل���ة لدع���م أهالى ش���مال س���يناء
ف���ى ظل الظ���روف االس���تثنائية الت���ى متر بها
املحافظة بس���بب التداعيات األمنية والظروف
اجلوية القاسية التى تش���هدها املنطقة ،وذلك
بالتعاون مع مؤسس���ة مص���ر للتنمية واإلبداع،
وتس���تهدف القافلة الت���ى انطلقت ف���ى الفترة
من الس���ابع وحتى التاسع من ديسمبر اجلارى
أهال���ى القرى األكثر فق ًرا باملحافظة ،حيث مت
توفير املواد الغذائية والبطاطني لنحو 1300
أس���رة ببعض قرى مركز بئر العبد شملت قرى
املريح ،واجلناين ،وقاطية ،وإقطية ،والس���بيل،
وأبو اجللود ،والروضة.
وش���ملت القافلة عمل زيارة ميدانية للمدارس
الفكرية باملحافظة والتى تشمل مدرسة الصم
والبكم ،ومدرس���ة اإلعاقة البصرية ،ومدرس���ة
اإلعاق���ة الفكري���ة ،وكذل���ك متابع���ة ح���االت
األطف���ال م���ن ضعاف الس���مع الذي���ن أهدتهم
املصرية لالتصاالت سماعات األذن اخلارجية
الع���ام املاضى ضمن مبادرتها فى القضاء على
قوائم االنتظ���ار لزراعة قوقعة األذن لألطفال،
وق���د راف���ق القافل���ة فري���ق عم���ل املس���ئولية
املجتمعي���ة باملصري���ة لالتص���االت حيث قاموا

مع انخفاض تكلفة الطاقة الكهربائية الشمسية بنسبة : 89%

االستثمار فى مصادر الطاقة املتجددة أرخص من
االستثمار فى الفحم

مبتابعة عملية توزيع املس���اعدات وف ًقا لقواعد
بيانات دقيقة وكشوف مت إعدادها مسب ًقا.
تأت���ى هذه املبادرة انطالقا من حرص املصرية
لالتص���االت عل���ى املس���اهمة فى دع���م جهود
الدول���ة فى تنمية ش���به جزيرة س���يناء ،وإميا ًنا
منها بأهمية دور املؤسسات والشركات الوطنية
ف���ى تق���دمي كل أنواع الدع���م امل���ادى واملعنوى

للمواطنني فى أوقات الطوارئ واألزمات.
م���ن جهته ق���ال املهندس ع���ادل حامد � العضو
املنت���دب والرئي���س التنفي���ذى للمصري���ة
لالتص���االت "إن إط���الق ه���ذه القافل���ة يأت���ى
تأكي���دًا عل���ى إمي���ان املصري���ة لالتص���االت
الراس���خ بدوره���ا املجتمع���ى كش���ركة وطنية،
وأن اس���تراتيجية املس���ئولية املجتمعية للشركة

ترتك���ز على عدة محاور من أهمها دعم الفئات
األكث���ر احتياجا ومس���اعدتهم على مواجهة أى
تداعيات طارئة"
وأش���اد الل���واء الدكت���ور محمد عب���د الفضيل
شوش���ة محافظ شمال س���يناء خالل استقباله
لفري���ق عم���ل املس���ئولية املجتمعي���ة بالش���ركة
باجله���ود الت���ى تبذله���ا املصري���ة لالتصاالت

للوق���وف إل���ى جان���ب أهال���ى س���يناء ،خاصة
مس���اهمة الش���ركة الع���ام املاض���ى ف���ى توفير
س���ماعات األذن ألطفال شمال سيناء مما كان
له طيب األثر فى نفوس األطفال وذويهم ،وهو
م���ا يؤكد أهمي���ة الدور املجتمعى للمؤسس���ات
الوطنية فى دعم جهود الدولة فى التنمية.

مع تداعيات جائجة " كوفيد –  " 19وتزايد االضطرابات النفسية :

أهم  12تطبيقا عامليا على الهواتف املحمولة ملعاجلة األمراض النفسية واالكتئاب " سريا "
ِ
جلستك اخلاصة بالعالج
الذات ،احلزن واملزيد .األمر يشبه
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
ِ
علي���ك فعله هو
بالتأكيد ما شهده عام  2020من تداعيات جائحه فيروس النفس���ى ولك���ن عن طري���ق التطبيق .كل ما
ِ
أفكارك وما تش���عر به حالياً ،وسيجيبك
" كوفي���د –  " 19م���ن فق���دان البع���ض لوظائفه���م بجانب التس���جيل وإدخال
اجلل���وس فى املنزل لفترات زمني���ة طويلة ناهيك عن تزايد املعالج احلاصل على رخصة ،وف ًقا لذلك.
ضغ���وط احلياة املجتمعي���ة إذ أدى كل ذلك إلى تزايد عدد ثانيا تطبيق "  " Happy Not Perfectإذ بالتعاون مع فريق
املرض���ى الذي���ن يعانون م���ن االضطراب���ات النفس���ية على م���ن اخلبراء والعلم���اء للتوصل إلى متارين بس���يطة وألعاب
مد ر و س���ة
مستوى العالم حيث تقدرها إحصائيات منظمة الصحة
ِ
صحتك
لتعزيز
العاملية أن هناك أكثر من  350مليون شخص
العقلي���ة ويوف���ر
من مختلف األعمار على مستوى العالم
التطبي���ق جلس���ات
يعانون م���ن االكتئ���اب ،أغلبهم من
تأم���ل صغي���رة
الدول العربية.
لتقلي���ل التوت���ر
وبالطب���ع دول منطق���ة
وتش���جيع عقلية
الش���رق االوس���ط ومنها
أكثر إيجابية .كما
مصر ليس���ت مستثناه
يش���جع التطبي���ق
م���ن تزاي���د ح���االت
كل املس���تخدمني
اإلحب���اط واالكتئاب
عل���ى حتدي���د احلال���ة
مما أثار سؤاال كيف
املزاجي���ة خاص���ة أن
ميك���ن لتطبيق���ات
العل���م أثب���ت أن تصني���ف
املحم���ول تق���دمي ي���د
العواطف التى نش���عر بها
املس���اعدة للعدي���د م���ن
يتي���ح للمعاجل���ة العاطفية
املرضى النفس���يني خاصة أن
أن تب���دأ وجتعلن���ا نش���عر بالراح���ة
الكثي���ر من األس���ر ترفض االعتراف
الداخلية.
بامل���رض النفس���ى وتنظر إلي���ه بصورة س���لبية ،
تطبيق
محادثات سرية
وأنه مرض معيب ومهني من الناحية املجتمعية
ثالث���ا تطبي���ق "  " 7Cupsحي���ث عندم���ا
 ،وبالتال���ى ال يذه���ب املرض���ى إل���ى الطبيب
بديل
املحمول
تش���عر باإلحباط ،فأن���ت تريد أن يتحدث
النفس���ى وال���ذى هو ف���ى احلقيقة س���فينة
اإلنق���اذ لكل م���ن يعانى م���ن االضطرابات للطبيب النفسى أم
ِ
مع���ك ويخفف م���ن آالمك.
ش���خص م���ا
ه���ذا التطبيق ه���و ما حتتاج إلي���ه إذ إنه
النفسية واالكتئاب.
وتس���تعرض جري���دة " عال���م رقم���ى عنصر مساعد ملواجهة يق ّدم للمس���تخدمني محادثات س���رية مع
" أش���هر  12تطبيق���ا ق���ادرا عل���ى تقدمي حاالت اإلحباط والقلق متطوع���ني مدربني ومعاجل���ني مرخصني
ِ
ِ
إكتئابك .كما
ملس���اعدتك فى التغلب عل���ى
املس���اعدة وعالج األش���خاص م���ن االكتئاب
والتوتر
يوصل���ك التطبي���ق أيضاً بعدة مس���تخدمني
واالضطرابات النفسية  -وف ًقا ملا ذكره العديد
ويس���مح لك باملش���اركة فى مناقشات فى غرف
م���ن الدراس���ات العاملي���ة إذ يالح���ظ أن جميعها
الدردشة اخلاصة بالدعم اجلماعي.
تطبيق���ات غير عربية وبالتالى حتت���اج إلى من يتعامل
معها اجادة اللغة األجنبية كما أن بعضها موجود على متجر رابعا تطبيق " Happify " Yذ عندما تس���تعيد الس���يطرة
ِ
ِ
وأفكارك ،س���تختلف حيات���ك إلى حد كبير
مش���اعرك
على
" أندر ويد " والبعض اآلخر موجود على متجر" ." iOs
وه���ذا م���ا يس���اعدك التطبي���ق عل���ى حتقيق���ه .م���ن خالل
مستشار إلكتروني
لك هذا التطبيق مجموعة من األنش���طة واأللع���اب اجلذابة التى ط ّورها كبار
أوال تطبي���ق "  " Talk spaceحي���ث يوفر ِ
ِ
س���عادتك ،تأكدى من حدوث
يصلك مبستش���ار ميكنه املساعدة العلماء واخلبراء لقياس درجة
ِ
مكانا آمنا للتحدث حيث
ِ
وقدرت���ك على مقاومة
ف���ى كل األمور التى تتعلق بالتوت���ر ،االكتئاب ،القلق ،احترام حتس���ن كبير ف���ى رضاك عن احلياة
لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة :

"  "ITUشراكة مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
( )UN-Habitatلتسريع التحول الرقمى للمدن
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
تضم املدن  3,5مليار نس���مة ،أى نصف البش���ر ،وم���ن املتوقع أن يرتفع هذا
الرقم ليصل إلى  5مليارات بحلول عام  .2030وتعمل احلكومات والصناعة
والهيئ���ات األكادميي���ة واملجتم���ع املدنى معاً لتس���ريع التح���ول الرقمى للمدن
واملجتمع���ات ملواجه���ة التحديات القائم���ة والتحديات القادم���ة وتبرز مذكرة
تفاه���م جدي���دة ( )MoUبني االحت���اد الدولى لالتص���االت ( )ITUوبرنامج
األمم املتح���دة للمس���توطنات البش���رية ( )UN-Habitatالتزامهم���ا مع���اً
بالتعاون لدعم االبتكار املطلوب لتحقيق البرنامج احلضرى اجلديد وأهداف
التنمية املستدامة لألمم املتحدة (.)SDG
واالحت���اد هو وكال���ة األمم املتحدة املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتص���االت ( .)ICTوبرنام���ج  UN-Habitatه���و برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية والتنمية احلضرية املستدامة.
وتدع���م مذك���رة التفاهم التعاون ب���ني االحتاد وبرنام���ج  UN-Habitatمن
أج���ل النهوض بحقوق اإلنس���ان وتعزيز اإلدماج االجتماع���ى وحتقيق التنمية
احلضرية املستدامة .وتدعم مذكرة التفاهم املنظمتني فى تشجيع االستثمار
املس���ئول ومتويل مشاريع املدن الذكية فض ً
ال عن احلوار الشامل حول الدعم
ال���ذى تقدمه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واملعايير واملبادئ التوجيهية
ذات الصل���ة .ورحب قائدا االحتاد وبرنامج  UN-Habitatمبذكرة التفاهم
اجلدي���دة فى منتدى افتراضى بش���أن التح���ول الرقمى للم���دن واملجتمعات،
اشترك فى تنظيمه االحتاد والبرنامج فى  7ديسمبر .2020
م���ن جهته ق���ال هولني ج���او � األمني الع���ام لالحتاد الدول���ى لالتصاالت "إن
تكنولوجي���ات املعلوم���ات واالتص���االت تق���دم حل���والً جديدة للتحدي���ات التى
تواجهه���ا املدن واملجتمعات فى جميع أنحاء العالم من تغير املناخ إلى جائحة
كوفي���د "19-موضح���ا ان���ه من خ���الل اتف���اق التع���اون اجلديد ه���ذا ،يلتزم
االحت���اد وبرنامج  UN-Habitatباحلد من أوجه الال مس���اواة بني مختلف
املناط���ق والفقر فى املجتمع���ات – باإلضافة لتعزيز اإلج���راءات املناخية فى
البيئ���ات احلضري���ة – لتعزيز اإلدم���اج االجتماعى وحتقيق أه���داف التنمية
احلضري���ة املس���تدامة ".من ناحيته���ا قالت ميمون���ة محمد ش���ريف ،املديرة
التنفيذية لبرنامج  UN-Habitatإن "التكنولوجيات الرقمية والبيانات تتيح
طرق���اً جديدة ملديرى املناط���ق احلضرية التخاذ قرارات مس���تنيرة وخيارات
اس���تراتيجية .ونح���ن بحاج���ة إل���ى بناء الق���درات الرقمي���ة والبني���ة التحتية
العام���ة الرقمي���ة لضمان عدم ترك أح���د متخلفاً عن فوائد الث���ورة الرقمية.
وم���ن خالل اجلمع بني االحتاد وبرنام���ج األمم املتحدة ،لدينا القدرة على أن
نبنى فى املس���تقبل مدناً ذكية حقيقية محورها الناس ".أضافت متثل مذكرة
التفاه���م خطوة جديدة ف���ى التعاون بني االحتاد وبرنام���ج ،UN-Habitat
م���ن خالل البناء عل���ى مبادرات مثل "متحدون من أجل مدن ذكية مس���تدامة
( ،)U4SSCوهى مبادرة يدعمها  17شريكاً من شركاء األمم املتحدة بهدف
حتقي���ق اله���دف  11من أهداف التنمية املس���تدامة املتمثل ف���ى "جعل املدن
واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وتدعم هذه التجربة املشتركة اآلن اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم
املتح���دة بقيادة برنامج  UN-Habitatلوض���ع إطار رصد حضرى من أجل
تعزي���ز الروابط ب���ني عمليات الرص���د واإلبالغ الوطنية واملحلي���ة التى تدعم
التنمية احلضرية املستدامة.

هذا التطبيق من قبل بعض الباحثني بجامعة اميورى األمريكية
األفكار السلبية.
خامسا تطبيق "  " Pacificaفمن خالل إستخدام األدوات ليتعقَّ���ب حالتك املزاجية ،وذلك للمس���اعدة ف���ى منع حاالت
ِ
ملساعدتك فى التغلب على االنتح���ار بني املرضى الذين مت تش���خيصهم ببعض األمراض
املصممة من قبل أطباء نفسيني
التوت���ر ،اإلكتئاب والقلق ،يعمل التطبيق على حتس���ني جودة النفس���ية .خط���وات تثبيت التطبيق بس���يطة للغاية؛ فما على
ِ
ِ
س���عادتك من خالل التماري���ن التى تعمل املستخدم سوى إنشاء صفحة شخصية تتض َّمن أرقاماً ميكن
حيات���ك كما يعزز
على تعديل العواطف املختلة وظيفياً ،السلوكيات واألفكار .االتص���ال بها فى حالة الطوارئ ،واألدوية املس���تخدمة حالياً،
وتذكير مبواعيد الطبيب
التركيز على نقاط القوة
أو األدوي���ة املس���تخدمة.
سادس���ا تطبيق " بيربل تش���يل " إذ
باإلضاف���ة إل���ى ذل���ك؛
يس���اعد تطبي���ق بيربل تش���يل
يس���تخدم التطبي���ق نظ���ام
فى تخفيف حدة االكتئاب
حتديد املواقع للوصول إلى
و ا ال ضطر ا ب���ا ت
أقرب األماك���ن التى تقدم
النفس���ية عن���د
خدم���ات رعاي���ة الصح���ة
ا أل ش���خا ص
النفس���ية ،وذلك فى حالة
م���ن خ���الل
اقت���راب املس���تخدم م���ن
ا ال س���تما ع
الدخول فى إح���دى األزمات
ل���ى
إ
املزاجية.
تس���جيال ت
اضطرابات ما بعد الصدمة
صو تي���ة
احل���ادى عش���ر تطبي���ق " PTSD
أل طب���ا ء
 " Coachوه���و معن���ى باضطراب
نفسيني.
صم خصيصاً
س���ابعا تطبيق " ماى
ما بعد الصدمة حيث ُ
لك إذا كنت تعانى من أعراض اضطراب ما بعد
مانترا " ويحاول تطبيق ماى
الصدمة؛ فالتطبيق متصل دائماً بخدمات الدعم على
مانترا مس���اعدة األش���خاص املصابني
منصة
مدار  24س���اعة .كما أنه متاح على هيئة موقع
باالضطرابات النفس���ية واالكتئاب ،عن طريق
إلكترونى أو تطبيق لهاتفك الذكي .يساعد ذلك
التركي���ز على نقاط القوة التى يتمتع بها كل
ملراقبة
إلكترونية
التطبيق مستخدميه على اختيار املشكلة التى
شخص ،ومحاولة تعزيزها داخله.
أفكارك املضطربة
يريدون التعامل معها (بداية من االضطراب
ثامن���ا تطبي���ق "  " Headspaceوه���و
والغضب إلى األرق والشعور باالضطراب)،
يساعد تطبيق Headspace
األشخاص واعادة ترتيبها وتتبع
ثم يق���دم لهم اإلرش���اد عن كيفية حتس���ني
ف���ى تعل���م التأم���ل ال���ذى يقلل م���ن حدة
التوت���ر والقل���ق الذى يتس���بب فى حدوث حالتك املزاجية مع مرور مزاجه���م وتخفي���ف الضغ���ط واالبتعاد عن
األفكار السلبية .الثانى عشر تطبيق " SAM
االضطراب النفسي.
الوقت
" وه���و معنى بكيف ميكنك حتديد األش���ياء أو
إعادة التفكير
املواقف التى تصل بك إلى أقصى درجات الضغط،
تاس���عا تطبيق "  " Mind shiftيساعدك هذا
أو عل���ى العكس تعيدك إلى أحس���ن ح���االت املزاجية؟
التطبيق بش���كل مباش���ر عل���ى التحكم فى ش���عورك
بالضغ���ط ،فيق���دم لك اإلرش���اد خالل إع���ادة التفكير فيما يساعدك ذلك التطبيق على مراقبة أفكارك املضطربة وتتبع
يس���بب ل���ك الضغط مبس���اعدة العديد م���ن العالمات التى حالتك املزاجية مع مرور الوقت ،باإلضافة إلى بعض التمارين
تظه���ر على شاش���ة هاتف���ك الذكي .كما يق���دم أيضاً طرقاً اإلرش���ادية الذاتية التى تس���اعدك على التخلص من الشعور
جديدة تش���جعك على التخلص من االضط���راب والتواصل بالضغ���ط .إذ يتف ّرد تطبيق  SAMبتق���دمي منصة اجتماعية
ُمت ّكن املستخدمني من مشاركة تقدمهم بسرية تامة من خالل
مع جسدك بطريقة أفضل.
صمم مجتمع إلكتروني ،وذلك بغرض احلصول على دعم إضايف.
عاش���را تطبي���ق "  " Operation Reach Outحيث ُ

أكادميية البحث العلمى تطلق أول حاضنة
تكنولوجية للحرف اليدوية

كتب  :صابر محمد – محمد اخلولي
أعل���ن الدكت���ور محم���ود صقر � رئي���س أكادميية البح���ث العلم���ى والتكنولوجيا
إطالق أول حاضنة أعمال تكنولوجية ألحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة
األعم���ال املصرية" املدعوم من بنك التنمية األفريقى فى مجال احلرف اليدوية
والتراثية بالوادى اجلديد.
أش���ار صقر احلاضنة تس���تهدف نش���ر ثقاف���ة ريادة األعم���ال ،وتقدمي خدمات
االحتض���ان ،وتطوي���ر األف���كار والتصميم���ات وإدارة االعم���ال ،وتق���دمي أفكار
ابتكارية لتسويق املنتجات; للمساهمة فى نهوض الصناعات املحلية التى يتميز
بها سكان الواحات وإتاحة فرص عمل ورفع مستوى معيشة الفرد.
أوضح مش���روع " تنمية وتطوير ريادة األعمال املصرية" عبارة عن منحة ممولة
من خالل الصندوق االئتمانى متعدد املانحني للدول التى متر مبرحلة انتقالية،
وذل���ك م���ن خالل بن���ك التنمي���ة األفريقي ،وتأتى ه���ذه املنحة ف���ى إطار جهود
األكادميية للمعاونة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية املستدامة . 2030
كما كش���ف ع���ن امليزانية املقدرة للمش���روع والتى تبلغ حوال���ى  125ألف يورو
 ،بهدف تدريب نحو  150ش���ابا وس���يدة على مبادئ ريادة األعمال واحتضان
وتأسيس  60شركة ناشئة كما أكد أن تلك املنحة تأتى تكليال جلهود األكادميية
فى التعاون الدولى وإدارة املنح مع االحتاد األوروبى والعديد من الدول والهيئات
واملنظم���ات الدولي���ة وخب���رات األكادميية فى مش���روعات مش���ابهة مثل نوادى
ريادة األعمال واحلاضنات التكنولوجية ،والتحالفات التكنولوجية ،ومس���رعات
األعمال .101
أش���ار املش���روع يس���تهدف صعي���د مصر وال���وادى اجلدي���د والواحات بنس���بة
تزي���د على  ،50%بهدف تهيئة بيئة مناس���بة لريادة األعمال ومتكني الش���باب
والسيدات إلدارة ناجحة ألعمالهم القائمة على أفكار مبتكرة ،متوقعا أن يحقق
املش���روع عددا من النتائ���ج منها توفير  1860فرصة عمل مباش���رة و3720
فرصة عمل غير مباشرة.
أضاف املش���روع سيس���اهم كذلك ف���ى تعزيز ثقاف���ة ريادة األعم���ال ألصحاب
املشاريع وتوفير منح وبناء القدرات حلوالى  480شركة ناشئة ودعم ابتكارات
جدي���دة وتعزي���ز االندم���اج االجتماعى من خ���الل تنمية املش���روعات الصغيرة
ومتناهي���ة الصغر التى تس���تهدف املجتمعات فى املناط���ق النائية خصوصا فى
الوجه القبلى والواحات.

خالل جوائز العالم الرقمى االفتراضى للشركات الصغيرة :

"  "ITUحلول تكنولوجية مبتكرة ذات تأثير
اجتماعى إيجابي

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
ك��� ّرم االحتاد الدولى لالتصاالت ( )ITUخالل حفل توزيع جوائز حدث العالم
الرقم���ى االفتراضي ،احللول التكنولوجية املبتكرة ذات القدرة على تغيير حياة
الن���اس فى جميع أنح���اء العالم ،وذلك فى أعقاب برنامج الش���ركات الصغيرة
واملتوس���طة بقي���ادة اخلب���راء الذى يش���مل فصوالً دراس���ية رئيس���ية وعروضاً
صنفت اجلوائز فى أرب���ع فئات مختلفة األولى
ترويجي���ة عب���ر اإلنترنت  .وقد ُ
التوصيلية – نُهج جديد لزيادة النفاذ الشامل إلى اإلنترنت  ،ثانيا املدن الذكية،
املعيش���ة الذكية – حتس���ني احلياة احلضرية فى مجاالت مث���ل الطاقة والنقل
والتخطيط والتعليم ،ثالثا الصحة اإللكترونية – حتس���ني الرعاية الصحية من
خ���الل التش���خيص والعالج عن بُع���د .رابعا اخلدمات املالي���ة الرقمية – زيادة
النفاذ لالقتصاد الرقمى لفائدة الذين يتعاملون مع املصارف .
وه���ذا احل���دث االفتراضى جلوائز العال���م الرقمى لالحت���اد – املفتوح جلميع
الشركات الصغيرة واملتوسطة ( )SMEفى جميع أنحاء العالم ،احتفل باإلبداع
واالبت���كار ف���ى مج���ال احلل���ول الرقمية الت���ى تلب���ى االحتياج���ات االجتماعية
الواقعي���ة ف���ى العالم ،بدءاً من األجهزة الصغيرة جداً لالستش���عار عن بُعد فى
إنترن���ت األش���ياء .م���ن جهته ق���ال هولني ج���او � األمني العام لالحت���اد الدولى
لالتصاالت "إن الش���ركات التكنولوجية الصغيرة واملتوس���طة ضرورية لتسريع
ً
قائ���ال "إن جوائز
حتقي���ق االنتع���اش االجتماع���ى والرقمى وجناح���ه" وأضاف
العالم الرقمى االفتراضى لالحتاد لعام  2020املخصصة للشركات الصغيرة
واملتوس���طة تش���كل جزءاً صغيراً من تلك املس���يرة ولكنه مهم وذلك من خالل
دع���م تلك الش���ركات وإمكانات التح���ول الرقمى التى متثله���ا" .وتضمن قائمة
والفائزون شركة "  "Astromeمن الهند ،التى تستخدم االتصاالت الالسلكية
باملوجات املليمترية لتوفير س���عة التوصيل الت���ى تضاهى األلياف البصرية من
أجل البنية التحتية لش���بكات اجليل الرابع ( )4Gواجليل اخلامس ( ،)5Gفى
فئة التوصيلية؛ وش���ركة" " Bus Mapمن فيتنام ،التى توفر حلول النقل العام
الذكى من خالل خوارزميات املالحة وخصائص لتحسني جتربة املستعمل من أجل
املس���تهلكني والش���ركات واحلكومات فى فئة املدن الذكية ،املعيشة الذكية شركة"
 "Appy Saudeم���ن أجن���وال ،التى تقدم منصة الصحة اإللكترونية اخلاصة بها
الت���ى حتدد أقرب موقع توجد به صيدلية وأفضل س���عرا وتوافر األدوية ،فى فئة
الصحة اإللكترونية وش���ركة "" OKO Financeمن إس���رائيل ،التى مت ّكن صغار
املزارع���ني م���ن التأمني على املحاصيل والوصول إل���ى األدوات املالية الرقمية من
خالل تكنولوجيات متنقلة بسيطة ،فى فئة اخلدمات املالية الرقمية.

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
بناء محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية أقل تكلفة من بناء
محط���ة إلنتاجها م���ن الفحم ويجب أن تعمل دول العال���م على إنهاء اعتمادها
على الوقود األحفورى وتبنى الطاقة املتجددة للحد من األزمة املناخية ،ورمبا
كان ذل���ك بعي���د املنال قبل عق���د من الزمن نظ ًرا لتكلفة بناء منش���آت الطاقة
املتجددة فى ذلك الوقت ،لكن تكلفة توليد الطاقة الشمسية انخفضت بسرعة
بنس���بة  89%خالل  10أعوام ،وكذلك انخفض���ت تكلفة توليد الكهرباء من
طاقة الرياح بنسبة .70%
وج���د تقرير ملعهد روك���ى ماوننت األمريكى غير الربح���ى خالل العام 2019
أن بناء محطة للطاقة املتجددة مثل الرياح والطاقة الشمس���ية أخفض تكلفة
من إنش���اء محطات توليد الطاقة الكهربائية التى تعتمد على الغاز الطبيعي.
ووج���د تقرير آخر ملرك���ز كاريون تركز خالل العام  2020أن االس���تثمار فى
مصادر الطاقة املتجددة أرخص من االستثمار فى الفحم.
وأظهرت الرسوم البيانية املنشورة مؤخ ًرا فى موقع « عاملنا باألرقام »  -وهو
موقع علمى على ش���بكة اإلنترنت ينش���ر بيانات عن العالم بالتعاون مع جامعة
أكس���فورد -تراج���ع تكلفة الطاقة املتجددة بش���كل كبير ،إذ توضح الرس���وم
البياني���ة كيف انخفض س���عر الطاقة الكهربائية الشمس���ية م���ن  359دوال ًرا
ل���كل ميجاوات س���اعى إلى  40دوال ًرا ،وبني دماك���س روزر الباحث فى املوقع
انخفاض أس���عار املس���اكن باملع���دل ،إذ كانت أجرة املن���زل  3590دوال ًرا فى
الع���ام  2009وأصبح���ت األجرة  400دوالر فق���ط فى العام  ،2019وبقى
س���عر الفحم ثابتًا تقري ًبا ،إذ كانت تكلفة تولي���د الطاقة الكهربائية من الفحم
 111دوالرا لكل ميجاوات ساعة فى العام  2009وأصبحت  109دوالرات
فى العام  .2019كانت تكلفة بناء مزرعة لتوليد الطاقة الشمسية فى العالم
 2009أعلى بنس���بة  223%من تكلفة بن���اء محطة فحم جديدة ،لكن اآلية
انقلب���ت فى الع���ام  2019وأصبحت تكلف���ة بناء محطة الفحم أعلى بنس���بة
 177%من تكلفة مزرعة للطاقة الشمسية ،ولعب التقدم التقنى الدور األكبر
ف���ى ه���ذه النقلة النوعي���ة .لم تكن املش���اريع األولى لتوليد الطاقة الشمس���ية
رخيصة الثمن أبدًا ،إذ وجد روزر أن تكلفة الواط الواحد خالل العام 1965
تساوى  1865دوالرا ،لكن التطور التقنى ساعد فى توفير هذه التقنية بشكل
واس���ع وأصبحت ف���ى متناول أيدى اجلميع ،لكن لم يؤث���ر التطور التقنى على
الفح���م ،إذ انخفضت تكلف���ة توليد الكهرباء من الفحم خ���الل الفترة الزمنية
ذاتها بنسبة  2%فقط ،ومن غير املتوقع أن ينخفض ذلك فى املستقبل.

عطل عاملى يضرب "يوتيوب" و"جى ميل"
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
ش���هد موق���ع "يوتي���وب" وخدمة البري���د اإللكترون���ى "جى مي���ل" عطال فنيا
مفاجئ���ا ،االثنني ،مما أدى إلى توقفهما متاما لدى جميع املس���تخدمني حول
العال���م تقريب���ا لفترة ،قبل عودتهما مجددا فإن املوق���ع واخلدمة التابعني ل�”
جوجل " تعطال منذ منتصف النهار بتوقيت جرينتش تقريبا.
وقال  % 54ممن واجهوا مش���اكل فى "يوتيوب" إنهم لم يتمكنوا من تصفح
املوق���ع ،فيم���ا أش���ار  % 42منهم إلى ع���دم قدرتهم على مش���اهدة مقاطع
الفيديو ،وفشل  % 2فى الولوج إلى حساباتهم وبالنسبة ل�"جى ميل" ،أوضح
 % 75من املس���تخدمني أنهم لم يس���تطيعوا الدخول إلى البريد ،فيما فشل
 % 15من الوصول إلى املوقع ،وقال  % 8إنهم ال يتلقون الرسائل.
ول���م يعلق عم���الق التكنولوجيا بعد عل���ى العطل ،فيما أكد مس���تخدمون أن
"يوتيوب" و"جى ميل" عادا إلى العمل بشكل طبيعي.

جامعة والية بنسلفانيا  :تطوير برمجيات تخطيط
تواكب تطور اآلالت

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
تط���ورت آالت التصنيع املضاف مبرور الزمن ،لك���ن تطورها رافقه تأخير فى
تطوير البرمجيات الالزمة لتشغيل هذه اآلالت احلديثة .ولتجاوز هذه العقبة،
صم���م بحاث���ة جامعة والية بنس���لفانيا برمجي���ة لتخطيط العملي���ات املؤمتتة،
والهدف منها توفير الوقت واجلهد واملال.
وفى هذا اإلطار ،صممت آالت خماس���ية املحاور للتحرك خط ًيا على املحاور
س���ني عني صاد ،باإلضافة إلى القدرة على االلتفاف بني املحاور لتغيير اجتاه
اجلس���م .ومتث���ل هذه اآلالت تط���و ًرا عن نظيرتها ذات املح���اور الثالث ،والتى
تفتق���ر القدرات االلتفافي���ة وتتطلب هياكل داعمة وحتقق هذه اآلالت وفورات
كبيرة فى الوقت والتكلفة ،لكنها تفتقر إلى برمجيات التخطيط واألمتتة التى
تتمت���ع به���ا اآلالت ثالثي���ة املحاور .وهنا تب���رز احلاجة إلى تطوي���ر برمجيات
تخطيط تواكب تطور اآلالت.
صرحت البروفيس���ور ش���ينى ش���او � أس���تاذ الهندس���ة الصناعية م���ن جامعة
بنسلفانيا واألستاذ املساعد فى هندسة امليكانيك والتصنيع فى جامعة ميامى
«ما زالت هذه التقنيات ناشئة ،وال تتوافر برمجياتها بعد ،لذلك طورنا وسيلة
لرس���م تصاميم م���ن برمجية حاس���وبية للتصنيع املضاف هادفني لالس���تغناء
ع���ن اخلطوات غي���ر الضروري���ة .إذ نوفر امل���ال عندما منضى زمنً���ا أقل فى
ً
فضال عن اس���تهالك مواد أقل مما تس���تهلك اآلالت ثالثية
تصني���ع القطع���ة،
املحاور وهذه الدراس���ة جزء من رس���الة دكتوراه ش���ينى فى جامعة بنس���لفانيا
قس���م التصنيع والهندس���ة الصناعية ،وكانت رس���التها حتت إش���راف أس���تاذ
الهندس���ة الصناعية س���نجاى جوش���ي .ونش���ر بحثها فى مجلة جورنال أوف
أدتف منوفاكتشرجن.
وقال سنجاى «نرغب بأمتتة عملية اتخاذ القرار للوصول إلى مرحلة التصنيع
املضاف بكبسة زر .والهدف من البرمجية أمتتة التصنيع املضاف دون احلاجة
إل���ى أعم���ال يدوية أو إعادة تصميم للمنتج .طلبت ش���ينى مس���اعدتى عندما
احتاج���ت اإلرش���اد أو أرادت اإلجابة عن بعض األس���ئلة ،لكنه���ا حصلت على
اإلجابة فى نهاية املطاف».
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متابعات

وسط مطالب احلكومة األمريكية بتقسيمها :

بقلم:

مهلة  45يوما لشركات التكنولوجيا العاملية للكشف عن رؤية للتعامل مع بيانات املستخدمني
مخاوف من ممارسة عمليات احتكارية وامتالكها كميات ضخمة من البيانات
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
جلنة التجارة الفيدرالية األمريكية متنح شركات التكنولوجيا
العاملية مهلة زمنية  45 ،يوما  ،لتوضيح استراتيجيتها فى
كيف التعامل مع البيانات اخلاصة باملستخدمني وكيفية
استخدامها فى عرض االعالنات التجارية .
وك��ان��ت ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ش��ه��دت م��زي��دا م��ن األص���وات
األمريكية  ،الدعاية إلى ضرورة تقسيم شركات التكنولوجيا
العمالقة نظرا ملا متارسه من عمليات احتكارية ..ناهيك
عن امتالكها لكميات ضخمة ومتزايدة من البيانات عن
املستخدمني .
كما شهد منتصف العام احلالى أح��د أكبر االختراقات
اإللكترونية وانتهاكات بيانات نحو  500مليون مستخدم
لشبكة الفيس بوك العاملية للتواصل االجتماعى  ،والتى
اعترفت بها فيس ب��وك وعرضتها للعديد م��ن املشاكل
والغرامات فى أنحاء مختلفة من دول العالم ،وكان آخر هذه
الغرامات تسوية بقيمة  5مليارات دوالر مع جلنة التجارة
الفيدرالية األمريكية نتيجة ف��ق��دان الشركة السيطرة
على كميات هائلة من البيانات الشخصية وإس��اءة إدارة
االتصاالت مع املستخدمني.

حتقيق موسع
وكان الكوجنرس األمريكى أجرى فى النصف الثانى من
عام  2019حتقيقا واسعا لبحث املمارسات االحتكارية
لعمالقة وادى السليكون حيث ضمت القائمة كل من “ جوجل
،فيس بوك  ،أمازون وأبل “ بعد أشهر من زيادة التدقيق
ح��ول العالم ف��ى نشاط ش��رك��ات التكنولوجيا األمريكية
وممارساتها االحتكارية وقيام بعض الدول بفرض عقوبات

على طريق التحول الرقمى :

مجلس الدولة يتعاقد مع “إى فاينانس”
إلتاحة الدفع اإللكترونى لرسوم التقاضي

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
وقع مجلس الدولة املصرى تعاقدا مع شركة تكنولوجيا تشغيل
املنشآت املالية “إى فاينانس” الرائدة فى تقدمي أحدث حلول الدفع
والتحصيل اإللكتروني ،من أجل إتاحة خدمات الدفع اإللكترونى
مقابل رسوم خدمات املجلس اإللكترونية مبا فى ذلك خدمات
التقاضي ،وذلك فى خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى الذى
تتبناه املؤسسات املصرية فى إطار هدف استراتيجى طموح للدولة
حيث مت توقيع التعاقد بني السيد املستشار طه عبده كرسوع �
نائب رئيس مجلس الدولة واألمني العام ،وإبراهيم سرحان � رئيس
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت
املالية “إى فاينانس” ،فى حضور رئيس مجلس الدولة املستشار
محمد محمود فرج حسام الدين.
ومبوجب التعاقد ،ستقوم “إى فاينانس” بإتاحة خدمة الدفع
اإللكترونى لرسوم التقدمي بالنسبة خلريجى كليات احلقوق وكلية
الشرطة الراغبني فى االلتحاق مبجلس الدولة وتقدم خدمة الدفع
اإللكترونى خيارات واسعة أمام املتعاملني مع مجلس الدولة ،إذ
تفتح باب سداد املستحقات عن طريق بطاقات السداد اإللكترونية
ومن خالل وسائل الدفع املختلفة مثل نقاط البيع اإللكترونية
 ،POSماكينات الصراف اآللي ،ومحافظ الهواتف املحمولة.
وف��ى وق��ت الح��ق ،ستقوم “إى فاينانس” بتفعيل خدمة الدفع
اإللكترونى للرسوم املقررة مقابل خدمات التقاضى اإللكترونية فى
محاكم مجلس الدولة املختلفة ويعد هذا التعاون بني الطرفني،
خطوة مهمة للغاية بالنسبة ل��أف��راد واملؤسسات املتعاملة مع
مجلس الدولة ،خاصة أن املجلس ينظر فى عدد هائل من القضايا
سنويا مبتوسط  2.5مليون قضية فى العام ،وبالتالى فإن دفع
وحتصيل الرسوم إلكترونيا فى تلك القضايا ميثل طفرة هائلة فى
تسهيل مسار التقاضي.
ضمن برنامجها ":"New Horizons

تدريب  11ألف طالب لتعريف الشباب
بتكنولوجيا االستدامة واملدن الذكية املستدامة
كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
نشرت شركة " إبسون" تقريرها لالستدامة بعنوان "االختيار
الصديق للبيئة" ويتضمن تفاصيل شاملة عن تدابير االستدامة
واملسئولية االجتماعية للشركات التى اتخذتها شركة إبسون فى
جميع عملياتها فى منطقة أوروب���ا وال��ش��رق األوس��ط وأفريقيا
كبيرا فى
بأكملها  ..فخالل عام  ،2020حققت إبسون
ً
تقدما ً
مواءمة أنشطتها التجارية مع أه��داف التنمية املستدامة لأمم
املتحدة ( ،)SDGsوهو التزام قطعته على نفسها بعد اتفاقية
باريس لعام  2016واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير
املناخ (.)UNFCCC
ومن أبرز ما جاء فى التقرير حصول شركة "إبسون " على تصنيف
 EcoVadisالبالتينى لالستدامة ،مما يعنى أن الشركة تستوفى
أعلى معايير حقوق اإلنسان وظروف العمل والبيئة واألخالقيات
واالستدامة فى املشتريات .ويضع هذا اإلجناز شركة إبسون فى
قائمة أفضل  1%من الشركات فى مجالها  ،انخفاض انبعاثات
غازات االحتباس احلرارى لكل موظف بنسبة  ، 8.56%انخفاض
انبعاثات النطاق  1و 2بنسبة ( 18%ما يعادل  485,753ط ًنا
من ثانى أكسيد الكربون) مع وص��ول امل��واد التى أع��ادت إبسون
ت��دوي��ره��ا إل��ى  23,700ط��ن تشمل ب��ط��اري��ات وورق وخشب
وبالستيك ومعدات كهربائية تُعد من النفايات  ،استخدام شركة
حاليا الطاقة املتجددة بنسبة  100%فى جميع املبانى
إبسون
ً
اململوكة لها .
باالضافة لتوفير إبسون استخدام  1,1مليون طن من املواد
املستهلكة البالستيكية وذلك ببيع أكثر من  50مليون طابعة
 EcoTankال تستخدم خراطيش احل��ب��ر م��ع توعية شركة
إب��س��ون ألكثر م��ن  11أل��ف طالب م��ن جميع األع��م��ار ضمن
برنامجها " ،"New Horizonsوالذى يهدف لتعريف الشباب
بالتكنولوجيا املستدامة وبثت فيهم احلماس لتحقيق أهدافهم
املهنية عالوة على اشتراك شركة إبسون بصفة شريك تقنى
فى برنامج تنفيذ املدن الذكية املستدامة التابع لأمم املتحدة
الستخدام التكنولوجيا لتحقيق أه��داف التنمية املستدامة
( )SDGsفى املدن حول العالم.
من جهته قال كازويوشى ياماموتو � رئيس إبسون أوروبا يبعث
تقرير االختيارات الصديقة للبيئة الصادر عن شركة إبسون
برسالة طمأنينة إلى عمالئنا بأننا نتخذ جميع التدابير املتاحة
لتحقيق االستدامة فى جميع عملياتنا فى منطقة منطقة أوروبا
والشرق األوسط وأفريقيا ،فاالستدامة جزء من أسلوبنا املميز،
ونلتزم بها فى كل ما نقوم به ،وتتمثل فى معاجلة كل جانب من
بدءا من
جوانب أثر أعمالنا على مستوى العالم على البيئةً ،
التصنيع والتوزيع إلى استخدام املوارد وسلوكيات موظفينا ،مع
احلد من ذلك األثر".
أضاف التعاون مع عمالئنا هو عشقى احلقيقي ،وفهم احتياجاتهم
واإلنصات لوجهات نظرهم أمر ضرورى فى إطار جهودنا املستمرة
لتحسني ما نقدمه .وتقرير "االختيار الصديق للبيئة" يؤكد لعمالئنا
متاما بشأن االستدامة ومستقبل كوكبنا.
أن شركة إبسون جادة
ً
ومعا يجب
كل واحد منا ميكنه القيام باختيارات صديقة للبيئةً .
جميعا ،ونحن نواجه التحديات التى خلقها هذا "الوضع
علينا
ً
الطبيعى اجلديد" ،أن جنتهد أكثر التخاذ اخليارات الصحيحة
وخلق مستقبل أكثر استدامة ملوظفينا وكوكبنا".

عليها جراء هذه األنشطة ،بدأت الواليات املتحدة مؤخرا
فى اتخاذ إج��راءات ضد عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل
وأمازون وفيس بوك بل والتحقيق معها من قبل الكوجنرس
لبحث مخالفاتها لقواعد مكافحة االحتكار.
خنق املنافسة
وذكرت تقارير صحفية أن أعضاء مجلس النواب األمريكى
يخططون لتحقيق كاسح مع “فيس بوك” و”جوجل” وعمالقة
التكنولوجيا اآلخرين لتحديد ما إذا كانت هذه الشركات
رمبا أصبحت كبيرة وقوية للغاية لدرجة أنها تخنق املنافسة
وتضر املستهلكني ،مما ميثل تهديدا غير مسبوق ملكافحة
االحتكار فى صناعة تصبح حتت احلصار بشكل متزايد
من قبل الكوجنرس والبيت األبيض ومرشحى الرئاسة
األمريكية فى .2020
أش��ارت أن اخلطوة هى نتيجة التفاق بني جلنة التجارة
الفيدرالية ووزارة العدل والوكالة احلكومية األمريكية
اخلاصة مبكافحة االحتكار ،والتى تقوم باإلشراف على
املنافسة الثنني من كبريات شركات التكنولوجيا فى الواليات
املتحدة.
وكانت “واشنطن بوست” قالت إن وزارة العدل ستتمتع

مبزيد من الوالية القضائية على جوجل ،مما ميهد
ال��ط��ري��ق إلج����راء حتقيق محتمل ح���ول ع��م��الق البحث
واإلعالن .وأشارت إلى أن التحقيق ميكن أن يهدد جوجل
بفحص قاس لإلمبراطورية الرقمية مترامية األط��راف،
والتى تشمل مكانتها املهيمنة فى البحث واإلعالن ونظام
تشغيل الهواتف املحمولة “أندر ويد” وأحدث مشروعاتها
املتمثلة فى السيارات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار.
فحص أكثر جدية
كانت بصمة الشركة املتسعة املتعطشة للبيانات قد جذبت
انتباه الدميقراطيني واجلمهوريني فى الكوجنرس على نحو
متزايد ،والذين قالوا إن جوجل وبعض شركات التكنولوجيا
األخرى أصبحت أكبر من الالزم ،ورمبا يجب أن يتفككوا.
وأوضحت الصحيفة أن خطط جلنة التجارة الفيدرالية
ألم��ازون ووزارة العدل جلوجل لم تتضح بعد إال أن هذا
النوع من الترتيب الذى مت بني اجلهتني يشير إلى فحص
أكثر جدية ملكافحة االحتكار ،وال��ذى سعى العديد من
الدميقراطيني واجلمهوريني فى الكابيتول إليه خوفا
من أن شركات التكنولوجيا قد أصبحت كبيرة وقوية
للغاية.

من خالل جتارب دفع بسيطة وموثوقة ومدروسة التكلفة :

إطالق أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى باملنطقة لتمكني الشركات من إمتام نشاطاتها
التجارية عبر اإلنترنت
كتب  :صابر محمد – باسل خالد
أطلقت شركة “ أم��ازون خدمة أم��ازون خلدمات الدفع
اإللكتروني ،وهى خدمة ملعاجلة الدفع فى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى منح الشركات جتارب
دفع عبر اإلنترنت بسيطة ومدروسة التكلفة وموثوقة .تتيح
مت طرحها حديثا ً
أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى التى ّ
خدمات دف��ع عبر اإلنترنت تتم ّيز بسهولة االستخدام
وتع ّزز تقنيات أمازون املوثوقة والقابلة للتطوير.
أُ ّس���س���ت ب��ي��ف��ورت ع���ام  2013ك���واح���دة م��ن ش��رك��ات
التكنولوجيا املالية فى املنطقة وهى تتمتّع بفهم عميق
ملتطلّبات الشركات فيها .عام  ،2017استحوذت أمازون
على شركة بيفورت كجزء من عملية استحواذها على
مجموعة “س��وق.ك��وم” .ومن حينها ،أصبح التركيز على
دمج ما تقدمه بيفورت وأم��ازون من تكنولوجيا وحلول
معاجلة لعمليات ال��دف��ع اإللكترونى لتزويد الشركات
بخدمة مناسبة وموثوقة.
ومع إطالق أم��ازون خلدمات الدفع اإللكتروني ،بإمكان
ال��ش��رك��ات ال��ت��ى تلجأ إل��ى ه��ذه اخل��دم��ة ال��وص��ول إلى
مجموعة من خدمات الدفع التى متكّنها من قبول عمليات
الدفع اإللكترونية باستخدام طرق الدفع العاملية واملحلية،
امليسرة للعمالء جلعل تكلفة
وتقدمي إمكانية األقساط
ّ
عمليات الشراء معقولة ،ومراقبة أداء الدفع على مدار
الساعة .من اليوم ،بيفورت أصبحت أم��ازون خلدمات
الدفع اإللكتروني.
من جهته فال عمر س��دودى الرئيس التنفيذى ألمازون
خل��دم��ات ال��دف��ع اإلل��ك��ت��رون��ي ،يشكّل إط��الق اخلدمات
لتعهد أمازون بصنع مستقبل
اجلديدة اليوم إجنازاً آخر ّ
الدفع اإللكترونى فى املنطقة ،ومتكني الشركات من توفير
جتارب دفع سهلة وبسيطة للمستخدمني النهائيني .لقد
أصغينا للعديد من الشركات من حول العالم عبر مجموعة
متن ّوعة من القطاعات لنتمكّن من مواصلة تطوير ما
نقدمه من خدمات وحلول للدفع اإللكتروني.
أض���اف ُت��ع� ّ�د أم���ازون خل��دم��ات ال��دف��ع اإللكترونى هى
اخلطوة التالية فى مسيرتنا ،مع التركيز على أربع أسس
رئيسية هى الثقة والراحة واالختيار والتسعير ،وتتم ّيز
هذه اخلدمات بتجربة هى األفضل من حيث الثقة واتّساع

مجالها والتم ّيز التشغيلي”.
اشار تعالج أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى معامالت
الدفع آلالف الشركات عبر قطاعات مختلفة ،من الطيران
إلى السياحة والسفر ،والتجزئة والتأمني والقطاع العقارى
واحلكومى وغيرها .وبفضل قاعدة العمالء املتنوعة هذه،
اكتسبت أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى خبرة ممتازة
ت��دع��م ال��ش��رك��ات م��ن مختلف األح��ج��ام ،م��ن الشركات
الصغيرة واملتو ّسطة التى تتطلّع إلى تأسيس حضورها
على اإلنترنت وصوالً إلى املؤسسات الكبيرة التى تتطلّب
خدمة دفع ميكن االعتماد عليها إلدارة حجم كبير من
عمليات الدفع بأمان.
من ناحيته قال فهد العقيل � املدير التنفيذى ملنظومة
امل��دف��وع��ات السعودية “كوننا نتعامل م��ع بيفورت منذ
متحمسون للفصل التالى مع أمازون
سنوات عديدة ،نحن
ً
خلدمات الدفع اإللكترونى التى ستتيح املزيد من الفرص
لعمليات الدفع الرقمية فى اململكة العربية السعودية
فضالً على كونها تضيف تن ّوعا ً إلى خيارات الدفع اآلمنة
الال تالمسية واملريحة لعمالئنا السعوديني”.
وم��ن ناحيته ق��ال ط��ارق رؤوف � رئيس مجلس اإلدارة
متتد شراكتنا
والرئيس التنفيذي ،شركة البنوك املصرية ّ
مع بيفورت ألكثر من ثالث سنوات .واآلن ،مع النم ّو الكبير
فى قاعدة عمالء بطاقة ميزة ،نتطلع إلى إحداث تأثير
أكبر فى األعمال من خالل شراكتنا مع أم��ازون .ونحن

متفائلون بشأن إطالق أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى
فى مصر ،والتى نؤمن بأنها سترتقى بالسوق اإللكترونية
املحلية إلى مستويات جديدة”.
تتمتّع أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى مبجموعة كبيرة
من الشركاء مبا فى ذلك املصارف الرائدة مثل بنك رأس
اخليمة وبنك أبو ظبى األول ،واملشرق ،والبنك السعودى
البريطانى (س��اب) ،ومصرف الراجحي ،وبنك الرياض،
والبنك األهلى التجاري .ويشمل الشركاء أيضا ً برامج
البطاقات املحلية مثل م��دى ،وميزة ،وبرامج البطاقات
الدولية مثل فيزا وماستر كارد.
أضاف نحن ندرك التحديات التى تواجه إنشاء نشاط
جتارى عبر اإلنترنت ،لذلك ،ومع هذا اإلطالق اجلديد،
قمنا بتبسيط عملية إن��ش��اء حسابات التجار للسماح
للشركات بالبدء بشكل أس��رع فى قبول عمليات الدفع
اإللكتروني ،بغض النظر عن حجمها أو طبيعة أعمالها.
وتشمل آليات أمازون خلدمات الدفع اإللكترونى وصفا ً
سهل الفهم للخدمات وتأثيرها على األعمال ،وعروضا ً
توضيحية لتجربة العميل النهائي ،باإلضافة إلى القدرة
على ت��ق��دمي امل��الح��ظ��ات بشكل استباقي ،ف��ض�الً على
الشفافية الكاملة واآلمنة فى األسعار”.
وستتمكن ال��ش��رك��ات اجل��دي��دة ال��ت��ى تستخدم أم���ازون
خلدمات الدفع اإللكترونى من قبول عمليات الدفع عبر
اإلنترنت بسهولة عن طريق االختيار من مجموعة محددة
من اخلدمات التى تناسب احتياجات العمالء إضافة إلى
محتوى غنى ملساعدتهم فى التحول الرقمي.
الوصول إلى
ً
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك أطلقت أم���ازون خل��دم��ات الدفع
اإللكترونى خدمات جديدة ومطورة من شأنها أن تسمح
للشركات بخدمة عمالئها بشكل أفضل ،مبا فى ذلك
توفير تقارير مفصلة مع أفكار قابلة للتنفيذ ،ومراقبة
فى الوقت الفعلى ألنشطة الدفع اخلاصة بهم .وكجزء
من باقة اخلدمات اجلديدة ،ميكن للشركات احلصول
على مصادقة أفضل للمعامالت مع تقليل أسباب تأخير
أو تبطئ العمليات عند القيام بالسداد .وميكن للشركات
أيضا ً إنشاء لوحة معلومات خاصة بها من خالل دمج
بياناتها من مصادر مختلفة مما يساعدها على تت ّبع
العمليات وحتقيق أهدافها.

بسبب أزمة كورونا  :معدل البطالة يعاود االنخفاض بعد جناح مصر
فى التغلب على اآلثار االقتصادية لألزمة
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى
تعاملت مصر مع أزم��ة كورونا على مسارين متوازيني ،أولهما هو مسار التعافى
الصحى من خالل مقاومة الفيروس واتخاذ جميع اإلج��راءات التى تهدف حلماية
املواطنني وتقدمي أوجه الرعاية الطبية الالزمة ،وثانيهما هو مسار التعافى االقتصادى
واالجتماعى من التداعيات اخلطيرة للجائحة التى اتخذت أبعاداً متعددة االجتاهات،
وهو ما مكن الدولة من مواجهة التحديات الناجمة عن األزم��ة ،وفى مقدمتها تلك
املتعلقة بأسواق العمل ،خاصة البطالة التى عاودت معدالتها االنخفاض مع مضى
مصر فى تطبيق رؤيتها .
وفى هذا الصدد ،نشر املركز اإلعالمى ملجلس ال��وزراء ،تقريراً تضمن إنفوجرافات
تسلط الضوء على جتاوز مصر اآلثار السلبية ألزمة كورونا وحتقيقها ملعدل غير مسبوق
للبطالة رغم التحديات االقتصادية منذ عام  2010وكشف التقرير أن معدل البطالة
سجل  ،7.3%وذلك فى الفترة من (يوليو -سبتمبر) عام  ،2020مقارنة ب� 9.6%
فى ذروة أزمة كورونا (أبريل -يونيو) ،و 7.7%قبيل بدء األزمة (يناير -مارس) لنفس
العام .واستعرض التقرير أبرز مؤشرات سوق العمل ،مشيراً إلى انخفاض أعداد
املتعطلني بنسبة  ،19.8%فى الربع الثالث من عام  2020حيث مت تسجيل 2.06
مليون متعطل مقارنة ب�  2.57مليون متعطل فى الربع الثانى من العام ذاته وذكر
التقرير أن معدل البطالة بني الذكور وصل ل�  5.8%فى الربع الثالث عام 2020
مقارنة ب�  8.5%فى الربع الثانى من العام ذاته ،بينما وصل معدل البطالة بني اإلناث ل�
 15.2%فى الربع الثالث عام  2020مقارنة ب�  16.2%بالربع الثانى من العام ذاته.
يأتى هذا فى حني ،زادت أعداد املشتغلني بنسبة  ،8.3%حيث بلغت  26.11مليون
مشتغل فى الربع الثالث من عام  2020مقارنة ب�  24.12مليون مشتغل فى الربع
الثانى من نفس العام.
وأظهر التقرير التوزيع النسبى للمشتغلني فى الربع الثالث من عام  2020طبقا ً
ألهم األنشطة االقتصادية ،حيث وصل إلى  20.4%بنشاط الزراعة وصيد السمك،
واجتذب  281ألف مشتغل ،و 14.2%بتجارة اجلملة والتجزئة ،واجتذب 477
ألف مشتغل ،كما سجلت نسبة املشتغلني بالصناعات التحويلية  13.4%من إجمالى
املشتغلني واجتذبت  480ألف مشتغل.
وأوضح التقرير أن من بني أسباب التحسن فى معدالت البطالة هو االستمرار فى تنفيذ
نحو  9آالف مشروع تنموى وخدمى مبختلف القطاعات ،بإجمالى تكلفة  2تريليون
جنيه ،وذلك حتى يونيو  2021ووفقا ً للتقرير فإن إع��ادة فتح املطارات واستقبال

األفواج السياحية وفتح املنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل اإلصابات
فى يوليو  2020ساهم أيضا ً فى تراجع معدل البطالة ،باإلضافة إلى استمرار القطاع
اخلاص املصرى فى منطقة النمو للشهر الثالث على التوالى فى نوفمبر  ،2020وذلك
وفقا ً ملؤشر مدراء املشتريات.
وأوضح التقرير أن أزمة كورونا وقرار اإلغالق قد أثر سلبا ً على معدل البطالة خالل
األزمة ،وذلك نظراً لتعليق األحداث الرياضية والفعاليات وحركة الطيران والعروض
الفنية ،باإلضافة إلى فرض حظر جتوال ليلي ،وكذلك تخفيض عدد العاملني باملصالح
واألجهزة احلكومية ،فضالً عن الغلق الكلى للمقاهى والكافتريات واملالهى وما مياثلها،
وجميع األندية الرياضية وما مياثلها ،وذلك فى شهر مارس هذا إلى جانب اإلغالق
اجلزئى للمحال التجارية واحلرفية وكل املراكز التجارية ،وكذا غلق جميع املطاعم وما
مياثلها على أن يقتصر العمل بها على خدمات التوصيل ،كما وصلت اإلصابات بفيروس
كورونا إلى ذروتها مبصر فى شهر يونيو.
واستعرض التقرير معدل البطالة فى مصر على مدار  10سنوات سابقة ،مشيراً إلى
أنه فى عام  2019سجل  8.1%خالل الربع األول و 7.5%فى الربع الثانى و7.8%
فى الربع الثالث و 8%فى الربع الرابع ،بينما سجلت البطالة فى عام 2018خالل
الربع األول  10.6%و 9.9%فى الربع الثانى و 10%فى الربع الثالث و 8.9%فى
الربع الرابع.

مذكرة تفاهم بني " كاسبرسكي" وجامعة زايد دع ًما ملستقبل الطلبة املهنى فى "األمن الرقمي"
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
وقعت شركة " كاسبرسكى "  ،العاملية
املتخصصة ف��ى حلول األم��ن الرقمي،
مذكرة تفاهم مع جامعة زايد اإلماراتية،
لتنظيم فعاليات وم��ؤمت��رات وأنشطة
تعليمية متخصصة فى اجلامعة ،انطال ًقا
من الهدف املشترك للجانبني واملتمثل
فى تزويد شباب اليوم بأفضل تعليم فى
مجال األمن الرقمي.
ومب���وج���ب م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ،س��ت��زود
ك��اس��ب��رس��ك��ى ج��ام��ع��ة زاي����د مب��ح��ت��وى
تعليمى ومواد تدريبية وبرامج أكادميية
تخصصية فى مجال األمن الرقمي ،كما
سينظم الطرفان مشاريع مشتركة فى
هذا املجال ،ويط ّوران حمالت تثقيفية
تهدف إلى خلق الوعى وتعزيز اجلاهزية
الرقمية بني طلبة اجلامعة .وسوف يعمل
معا من أجل بناء اجليل التالى
اجلانبان ً

من قادة األمن الرقمى املؤهلني.
ب تركيز هذا التعاون على الطلبة
وينص ّ
ال��ذي��ن يتطلعون إل��ى العمل ف��ى مجال
األم���ن ال��رق��م��ي ،وم��ن امل��ق � ّرر أن تنظم
كاسبرسكي ،التى تتمتع بأكثر من 20

عاما من اخلبرة فى هذا املجال ،دورات
ً
متعمقة ح��ول موضوعات مثل هندسة
العكسية للبرمجيات اخلبيثة ومالحقة
التهديدات ،من أجل إعداد هؤالء الطلبة
لدخول سوق العمل متسلحني باملعرفة
وامل���ه���ارات املطلوبة للتعامل م��ع أكثر
وتعقيدا.
تقدما
التهديدات الرقمية
ً
ً
من جهته ق��ال الدكتور هانى القاضى
عميد كلية االب��ت��ك��ار التقنى بجامعة
زاي��د ،عن س��روره بالشراكة املبرمة مع
كاسبرسكي ،بوصفها ع��الم��ة جتارية
عاملية تتمتع بخبرة واس��ع��ة ،وأوض��ح
بينما نعمل على تزويد طلبتنا بأفضل
منهج ممكن فى مجال األم��ن الرقمي،
ستز ّودهم كاسبرسكى بفرصة التعلم من
خيرة اخلبراء فى هذا املجال وإعدادهم
نظرا
للمستقبل فى مجال األمن الرقميً ،
مل��ا تتيحه ع��الق��ات الشراكة م��ن تبادل

للمعرفة واخلبرة ،ومساعدة فى متكني
شباب اليوم من أدوات التفوق وقدرات
ال��ري��ادة" .م��ن ناحيته أ ّك��د أمير كنعان
املدير التنفيذى ملنطقة الشرق األوسط
وتركيا وإفريقيا ل��دى كاسبرسكي ،أن
مضافرة اجلهود مع جامعة زاي��د ،التى
ُعد إح��دى أب��رز اجلامعات اإلماراتية،
ت ّ
من خالل الشراكة املبرمة بني اجلانبني
"دليل على وجود إرادة صادقة للعب دور
حيوى فى االرت��ق��اء مبستوى اجلاهزية
الرقمية ف��ى دول���ة اإلم�����ارات ،وت��زوي��د
شباب املستقبل مبهارات األمن الرقمى
التى ت���زداد احل��اج��ة إليها باستمرار".
وق����ال" :ال مي��ك��ن االس��ت��ع��داد لتحقيق
املناعة الرقمية ف��ى املستقبل إال من
خالل عالقات الشراكة والتعاون البنّاءة
ب��ني ك��ب��ار ال��الع��ب��ني ف��ى مجتمع األم��ن
الرقمى واألوساط األكادميية.

توم كيلرمان
رئيس استراتيجية األمن اإللكترونى لدى
«فى إم وير كاربون بالك

 6توجهات ترسم مشهد األمن اإللكترونى فى 2021
يأتى استشراف مشهد األمن اإللكترونى خالل اإلثنى عشر شهرا املقبلة إثر تطورات
وأحداث لم ميكن توقع حدوثها خالل العام املاضي .حيث طرأت تغيرات جذرية على
عالم األعمال ،غيرت مالمحه دون رجعة إثر حتول أغلب املوظفني للعمل من املنزل
استجابة لظروف طرأت بني عشية وضحاها .وتزامن ذلك مع مواجهة طواقم األمن
املنهكة لتحديات كبيرة فى نشر أدوات فعالة بهدف متكني املوظفني من العمل عن
ُبعد بسرعة ألجل املحافظة على اإلنتاجية”.
أضاف شهدنا هذا العام استمرار جماعات اجلرمية اإللكترونية فى سيرها
على خطى االبتكار التقني ،األمر الذى سيؤدى إلى الدفع باستراتيجيات
وتكتيكات أمنية جديدة ستكتسب زخما قويا خالل  .2021ورأينا كذلك
خضوع الدفاعات اإللكترونية الختبارات ال مثيل لها ،برهنت إثرها عن قدرتها
الكبيرة على الصمود فى وجه التحديات املستجدة”.
وكشفت تقرير«كاربون بالك» التابعة لشركة «فى إم وير» عن أبرز توقعاتها
لأمن اإللكترونى للعام  ،2021والتى أتت مترافقة بالتفاؤل والتطورات
اجلديدة حيث أشار أغلب خبراء األمن اإللكترونى (بواقع  9من أصل )10
الذين شملهم استطالع وحدة حتليل التهديدات لدى شركة «فى إم وير» ،إلى
أنهم شهدوا ارتفاعا فى حجم الهجمات اإللكترونية ،والتى نسبوها إلى بيئات
العمل املنتشرة مؤخرا .وفى ضوء ذلك ،فيما يلى أبرز  6اجتاهات نتوقع رؤيتها
خالل العام  2021ضمن مشهد األمن اإللكتروني ،وأهم املحاور التى ينبغى
على املتخصصني متابعتها اولها “ العمل عن بُعد يجذب اهتمام املجرمني
الختراق األجهزة املحمولة “ اذ نظرا إلقبال املوظفني على استخدام األجهزة
الشخصية ملعاينة معلومات مؤسسية حساسة ومشاركتها ،فقد أصبحت تلك
األجهزة املعبر املفضل لدخول املهاجمني .وفى حال متكن املتسللون من النفاذ
إلى أجهزة أندرويد أو آيفون ،فعندها سيكون مبقدورهم القفز إلى الشبكة
املؤسسية التى يرتادها املوظفون ،سواء عن طريق تعطيل الشبكات اخلاصة
االفتراضية أو إيقاف جدران احلماية.
ويتطلب التصدى لهذه املخاطر تطبيق مجموعة من السياسات اجلديدة على
األجهزة اجلوالة والبنى التحتية الرقمية ،تكون مصممة لغاية تسهيل العمل
عن ُبعد دون انقطاع ،ورفع مستوى وعى املوظفني باملخاطر الدائمة وأهمية
التباعد الرقمي.
ثانيا “ استمرار خضوع قطاع الرعاية الصحية لتأثيرات مباشرة “ فى ضوء اإلقبال
على الطب عن بُعد إلجراء املعاينات الروتينية ،يجرى الدخول من مواقع بعيدة إلى
بيانات هامة تكشف عن هوية املرضى ،وبالنتيجة تصبح تلك املعلومات الثمينة
معرضة أكثر للوقوع فى أيدى املخترقني .ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصبحت
فيه البيانات املتعلقة باللقاحات واخلاصة بتجربتها وتركيبتها من أكثر حقوق
امللكية الفكرية املنشودة فى الوقت الراهن .ويضع االستحواذ عليها لغايات مادية
أو سياسية ،قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية حتت وطأة ضغوط
شديدة ناجمة عن املخاطر الداخلية والتهديدات اخلارجية .ولن مير اإلجهاد الذى
يعانيه األمن اإللكترونى فى قطاع الرعاية الصحية دون اهتمام ،حيث سنشهد فى
املرحلة املقبلة تخصيص ميزانيات كبيرة لأمن وتقنية املعلومات فى هذا القطاع
ألجل مكافحة منو التهديدات اخلارجية.
ثالثا “ بروز توجهات تكتيكية مجربة :االختراق السحابى وهجمات على أنظمة
التحكم الصناعى “ مع اقتراب العام اجلديد ،سنشهد تطور تكتيكات هجومية
مجربة ومختبرة سابقا لتصبح أكثر تعقيدا من ذى قبل ،مستغلة التغيرات
اجلديدة احلاصلة على بنية الشبكات .وستصبح عملية اختراق احلسابات
السحابية من االستراتيجيات املفضلة لدى املجرمني اإللكترونيني بهدف
اختراق األنظمة ،تزامنا مع ازدياد فرص ذلك إثر اعتماد القوى العاملة املنتشرة
مؤخرا وبشكل مفرط على بيئة السحابة العامة.
وسيؤدى تزايد الترابط بني العالم اإللكترونى واحلقيقى إلى إقبال اجلماعات
املدعومة من دول على شن املزيد من الهجمات املدمرة ضد بيئات أنظمة
التحكم الصناعي .وبالتالى ستصبح البنى التحتية الوطنية احلساسة وشركات
التصنيع والطاقة فى مرمى نيران تلك اجلماعات فى ظل ارتفاع التهديدات.
رابعا “منظومة برمجيات الفدية تتحول إلى االبتزاز والتنسيق فيما بينها “ حيث
عمدت جماعات طلب الفدية إلى تطوير أساليبها لتحييد األثر الدفاعى آلليات
النسخ االحتياطى واالستعادة الطارئة للبيانات ،وذلك بالتأكد من سحب كافة
البيانات التى يحتاجونها قبل إدراك الضحايا التعرض للهجوم .ومبجرد قيامهم
بإقفال األنظمة املخترقة ،يبادر املهاجمون إلى استخدام البيانات التى بحوزتهم
البتزاز األموال من الضحايا ملنع االختراق من الظهور إلى العلن .وحال فشلهم فى
ذلك ،ميكن للمهاجمني بيع البيانات بأى حال وتكون النتيجة إحلاق ضرر مضاعف
بالضحايا وأصبحت برمجيات طلب الفدية من فئات األعمال الضخمة لدرجة أن
اجلماعات األبرز فى هذا املجال باتت تتعاون فيما بينها وتتشارك باملوارد والبنى
التقنية التحتية فى مساع لشن حمالت هجومية متطورة ومربحة أكثر.
حامسا “ استخدام الذكاء االصطناعى فى الدفاع والهجوم “ ال ينحصر
االبتكار التقنى باملدافعني وحسب بل باملهاجمني كذلك األمر .وبينما يقدم
الذكاء االصطناعى والتعلم اآللى فوائد كبيرة لأمن اإللكتروني ،ميكننا توقع
استمرار رؤية اجلهات املعادية تطور أساليب استغاللها للذكاء االصطناعي/
التعلم اآللى فى األنشطة الالحقة الختراق األنظمة .حيث ستستفيد تلك
اجلهات من املعلومات التى مت جمعها بعد االختراقات بهدف التركيز على
أفقيا واالنتشار بكفاءة ،وكل ذلك
أنظمة أخرى مع اكتسبها القدرة على التحرك ً
من خالل األمتتة ومع ازدياد الوعى بكيفية استغالل املهاجمني لأمتتة ،ميكننا
توقع تالفى هذه املشكلة من قبل اجلهات الدفاعية وذلك بتعظيم دور األمتتة
فى رصد األنشطة التخريبية بشكل أسرع من أى وقت مضى .اخيرا “ ثقة
اجلهات املدافعة عن األمن اإللكترونى فى ازدياد “ لم يسبق أن تكشفت األهمية
احليوية لأمن اإللكترونى كما حصل خالل العام  ،2020حيث ارتقت طواقم
األمن إلى مستوى التحدى املتمثل فى ظروف استثنائية صعبة .واعترا ًفا بذلك،
سنرى املزيد من الدعم الوارد من مجالس اإلدارة ،وتوطيد لعالقات صحية
أكثر بني طواقم التقنية وطواقم واألمن خالل تعاونهم لتمكني املستخدمني
وحمايتهم فى وقت واحد .حيث كان  2020حافزا للتغيير وكان اجلميع على
أهبة االستعداد ألجله.

ردا على شائعات اإلنترنت  :صدور قرار بإلغاء نظام
الثانوية العامة للطالب املصريني فى اخلارج

كتب  :صابر محمد – محمد اخلولي
ردا على ما مت نشره فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء نظام الثانوية العامة للطالب املصريني فى
اخل��ارج ،وقد قام املركز اإلعالمى ملجلس ال��وزراء بالتواصل مع وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفني ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لصدور أى
ق��رارات بإلغاء نظام الثانوية العامة للطالب املصريني فى اخل��ارج ،وأن نظام
الثانوية العامة للطالب املصريني باخلارج قائم ومستمر كما هو دون تغيير أو
إلغاءُ ،موضحةً أن��ه مت إط��الق منصة “حصص مصر” للطالب املصريني فى
اخل��ارج ،بهدف توفير طرق تعلم جديدة للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية،
كما أنه جارى تطوير النظام التعليمى املصرى للمرحلة الثانوية فى اخلارج،
ليتماشى مع نظام الثانوية العامة اجلديد بالداخل .وفى سياق متصل ،مت اعتماد
إجراءات وشروط التقدم المتحانات الطالب املصريني باخلارج للعام الدراسى
 ،2020/2021والتى من املقرر عقدها فى أبريل  ،2021بالتعاون مع املكاتب
الثقافية والسفارات والقنصليات فى جميع بالد العالم ،ويعد إجراء امتحانات
الطالب املصريني فى اخلارج ،خدمة مقدمة ألبناء اجلاليات املصرية للحفاظ
على دراسة املناهج املصرية باخلارج ،حيث تنفرد بها مصر عن جميع دول العالم،
والتى من خاللها ميكن للطالب حال عودته فى أى وق��ت ،االلتحاق باملدارس
املصرية مباشرة .فى النهاية ،نناشد جميع وسائل اإلع��الم وم��رت��ادى مواقع
التواصل االجتماعى حترى الدقة واملوضوعية فى نشر األخبار ،والتواصل مع
اجلهات املعنية للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أى حقائق ،وتؤدى إلى إثارة
البلبلة بني صفوف الطالب وأولياء األمور ،وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى
االتصال على رقم الوزارة (.)027963273
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كفر الشيخ  :فاتن اخلولى محمد
شوقى  -محمد اخلولى
حتت رعاية األستاذ الدكتور عبد
الرازق دسوقى رئيس اجلامعة واألستاذ
الدكتور رضا صالح نائب رئيس اجلامعة
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
نظمت كلية احل��اس��ب��ات واملعلومات
باجلامعة بحضور األس��ت��اذ الدكتور
حسن ي��ون��س ن��ائ��ب رئ��ي��س اجلامعة
للدراسات العليا والبحوث ندوة جريده
عالم رقمى اإلبداع ..طريقك للنجاح"
و هى امل��ب��ادره التى تنظمها جريدة"
عالم رقمى " للعام الرابع عشر على
التوالى برعايه وزاره االت��ص��االت و
تكنولوجيا املعلومات  ،بإشراف األستاذ
الدكتور أسامة أبو سعده عميد كلية
احلاسبات واملعلومات واداره��ا الكاتب
الصحفى خالد حسن رئيس حترير
“عالم رقمى وحضور كل من الدكتور
حسام عثمان مستشاروزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ونائب رئيس
هيئة تنمية ص��ن��اع��ة تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات " إي��ت��ي��دا " ورئ��ي��س مركز
اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال،
ومحمود طه مدير التطوير والتسويق
بشركة " ريلمى " مصر  ،واحمد الليثى
رئيس شعبة التعليم عن بعد بغرفة
صناعة تكنولوجيا املعلومات ورئيس
مجلس إدارة شركة " سمارت سكول " .
ورك��زت الندوة على عدد من املحاور
اهمها تعريف ما هو اإلب��داع وكيفية
ال��دخ��ول إل��ى ع��ال��م ري���ادة األع��م��ال
وكيفية التأهيل ااتكنولزجى وتدريب
الطالب وتقليل الفجوة بني احتياجات
سوق العمل ومهارات الطالب وعرض
أهم املؤسسات املانحة لدعم مشروعات
الطالب وكيفية صنع رائد أعمال.

بجامعة كفر الشيخ  :انطالق مبادرة " االبداع ..ط
رئيس اجلامعه  :مهارات التفكير االبتكارى محرك التنميه االقتصاديه
من جهته اكد الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس اجلامعة بأن موضوع
اإلب��داع وري��ادة األعمال أصبح محركاً رئيسياً لتنمية اقتصادية متطورة
ومستدامة مبا له من إمكانيات كبيرة خللق فرص عمل.
وأشاد رئيس اجلامعة بتطوير ثقافة ومهارات التفكير اخلاصة بريادة
األعمال داخل املجتمعات التى نعيش ونعمل فيها ،مشيرا إلى ترويج اإلبداع
وريادة األعمال فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى مصر.
أكد رئيس اجلامعة أن أحد أهم أولويات اجلامعة هو التركيز على تنمية
القدرات التنافسية جلميع طالبها مبا يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأن
اجلامعة ستواصل العمل الستكمال مسيرة التميز والنجاح وتنفيذ اخلطة
االستراتيجية للحفاظ على مكانة اجلامعة العلمية والسعى للمنافسة
العاملية.

رئيس حترير عالم رقمى  :دعم االفكار االبتكاريةجواز املرور لتنميه سوق العمل
من جهته اك��د الكاتب الصحفى خالد حسن
رئيس حترير جريدة " عالم رقمى " ان مبادرة
" اإلب��داع..ط��ري��ق��ك للنجاح " تنظمها اجلريدة
منذ  14عاما فى جميع اجلامعات على مستوى
اجلمهورية حيث ان اإلب���داع ه��و "ج���واز امل��رور"
إلى سوق العمل  ،وبالتالى البد من أن يبحث كل
طالب جامعى عما بداخله من إبداع وابتكار حتى
يتمكن من املنافسة داخ��ل هذا املجال  ،محدداً
تعريف اإلبداع  ،وهو مجموعة من األفكار ميكن
االستعانة بها حلل ومواجهة مشكالت املجتمع ،
بشرط أن تكون تلك األفكار قابلة للتطبيق .
اكد رئيس حترير " عالم رقمى " أن الهدف من
مبادرة عالم رقمى "اإلبداع طريقك للنجاح" هو عمل
جسر من التواصل بني الدارسني واملتخصصني

فى مجاالت الهندسة والعلوم والتكنولوجيا من
ناحية  ،وأس��واق العمل التكنولوجية من ناحية

أخ���رى  ،ك��م��ح��اول��ة ل��س��د ال��ف��ج��وة ال��ق��ائ��م��ة بني
الطرفني  ،ومحاولة توجيه شباب املهندسني فى
اجلامعات والكليات نحو حتديد مسار العمل
الصحيح مبا يتناسب مع احتياجات أسواق العمل.
وأشار إلى أهم اجلهات الداعمة ألفكار الشباب
وأهمها مبادرة ايتاك التى تقوم بتنفيذها هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات" " ITIDA
وكذلك مركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال ،
بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،بجانب
أكادميية البحث العلمى  ،صناديق راس امل��ال
املخاطر  ،احلضانات التكنولوحية  ،مسابقات
الشركات العاملية للتكنواوجيا واالتصاالت  ،ومنها
التمويل اجلماعى باإلضافة إل��ى املنح الدولية
وصندوق العلوم والتكنولوجيا.

عميد حاسبات  :اكتشاف مهارات
الطالب يحتاج لبيئه محفزه لالبتكار
م��ن جهته ق���ال ال��دك��ت��ور اس��ام��ة أب��و س��ع��دة عميد كلية
احلاسبات بجامعة كفر الشيخ ان االبداع يحتاج لبيئة محفزة
لتعلم االبتكار وأولها حرص الطالب على املشاركة فى ورش
العمل والندوات التى تتحدث عن تنمية التكنولوجية بصورة
عامة ثانيا حتديد التخصص  ،فى مجال التكنولوجيا  ،الذى
يتاسب مع ميول وقدرات الطالب ثالثا البحث بصورة اكثر
دقة من خالل ما تتيح شبكة االنترنت او بنك املعرفة املصرى
عن التخصص الذى استقر عليه الطالب حتى ميكنه االملام
الكامل بكافة ابعاد هذه التخصص ومتابعة كل ما هو جديد
والتفكير فى حتقيق تقدمي قيمة مضافة حقيقية وهذا ما
تسعى اليه كلية احلاسبات واملعلومات لتوطني ثقافة االبتكار
والتفكير االبداع لدى طالبها .

تكرمي مبادرة " االبداع ..
طريقك للنجاح "
كما قام الدكتور حسن يونس نائب رئيس اجلامعة
للدراسات العليا بتكرمي مبادرة جريدة عالم رقمى "
اإلبداع ..طريقك للنجاح " على دور املبادرة فى نشر
ثقافة اإلب��داع التكنولوجى وتوطني ري��ادة االعمال
وتسلم الدرع الكاتب الصحفى خالد حسن رئيس
حترير جريدة عالم رقمى .
كما مت تكرمي شركة " ريلمى " مصر  ،املتخصصة
فى مجال تصنيع الهواتف املحمولة " على دورها
فى دعم وتشجيع الطالب على تطوير تطبيقات
للهواتف املحمولة وتسلم الدرع محمود طه مدير
التطوير والتسويق بشركة " "realmeمصر .
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طريقك للنجاح " لتوطين االبتكار ونشر ثقافة ريادة االعمال
رئيس مركز اإلبداع  :دعم االبتكار وريادة االعمال اهم اعمدة استراتيجية وزارة االتصاالت
من ناحيته قال الدكتور حسام عثمان مستشار
وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات  ،ونائب
رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات "
إيتيدا "ورئيس مركز االب��داع التكنولوجى وري��ادة
االع��م��ال ،ان���ه بالنسبة مل��ح��ور االب���داع الرقمى ،
فهو اح��د اع��م��دة أستراتيجية وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات فى املرحلة اجلديدة  ،فنحن
نريد أن ندخل مرحلة انتاج االب��داع التكنولوجى
ونركز عليها وحتى نخوض فى االستراجتية التى
تتبناها ال��وزارة فيجب وج��ود منصة على مستوى
الدولة تستطيع أن حتفز األبداع التكنولوجى وريادة
األعمال هذه املنصة كما أعلن الوزير الدكتور عمرو
طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فأننا
بدأنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث
العملى فى انشاء  7مجمعات لالبداع حتى يكون
لدينا شبكة من مراكز األب���داع داخ��ل اجلامعات
سوف تعمل على تقدمي خدمات لطالب اجلامعة
والشباب اخلريجني لتحفيزهم على ريادة االعمال
وانشاء شركات ناشئة والتحول الرقمى وهذه منصة

حقيقية على مستوى الدولة وسوف تنمو لتقدمي
مجموعة متكاملة من اخلدمات .
أض���اف لدينا منصة ثانية ضمن استراجتية
ال��دول��ة مثل اجلامعة االف��ت��راض��ي��ة على مستوى
ال��دول��ة " جامعة أون��الي��ن " وتعمل على تقدمي
اخلدمات للشباب وطالب اجلامعة  ,وأشار أيضا
أن الوزارة أطلقت منذ  5شهور مبادرة " مستقبلنا
رقمى " وأن هذه املبادرة مهمة جدا للشباب لبناء
امل��ه��ارات الرقمية األساسية  ،والتى تعد املحور
الثانى الستراتيجة وزارة االت��ص��االت فى تطبيق
التحول الرقمى  ،ومت أختيار  20مهارة للعمل
عن بعد والعمل احلر ومت وضعهم فى  3مسارات
تطوير ويب  ,علوم بيانات وذكاء اصطناعى وتسويق
ألكترونى ومت وضعهم على مختلف املستويات ،
بداية املبتديء إلى املحترف  ،وهى متاحة مجانا
للشباب  ,وهى منصة لبناء القدرات التكنولوجية
لطالب اجلامعات وتنميتها ,
أش���ار مستشار وزي���ر االت��ص��االت ان��ه بالنسبة
لنوعية اخل��دم��ات وال��ب��رام��ج التى يقدمها مركز

االب���داع التكنولوجى وري���ادة االع��م��ال " " TIEC
وميكن للطالب األستفادة منها خاصة لو الشركة
أو الطالب متواجد فى األقاليم ومنها خدمات
مضافة يجب العمل عليها حتى يتم حتويل الشباب
إلى مؤسسني شركات ناشئة لذا اطلقنا برنامج "
 " InnovEgyptوالتى يتضمن تنظيم دورة ملدة
اس��ب��وع لتدريب الشباب وتوعيتهم بأساسيات
ريادة األعمال وهذه خدمة أولى هدفها البحث عن
األشخاص التى تفكر بفكر ريادة االعمال ومساعدة
ال��ط��الب واخل��ري��ج��ني على اس��ت��خ��دام مهاراتهم
الفكرية مع التدريب على كيفية إداراتها وتطويرها
واضاف اخلطوة الثانية تتمثل فى ان هناك مجموعة
مسابقات ومجموعة برامج للبحث عن املبدع من
خ��الل مشروعات التخرج أو مسابقات تنافسية
فى اجلامعات وخالل أزمة فيروس " كورونا " مت
اصدار نسخة من البرنامج وهى " InnovEgypt
 " Onlineويتيح التقدمي أونالين للتنافس من
جميع املحافظات وهناك مجموعات كثيرة تقدم
ألنشاء شركات .

الليثى  :االهتمام بالبحث و التطوير سر خلطة النجاح
من ناحية اخرى اشار املهندس احمد الليثى
رئيس شعبة التعليم االلكترونى بغرفة صناعه
تكنولوجيا املعلومات ورئيس شركة "سمارت
سكولز " ان اهتمام الشركة باالبداع وعمليات
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر س��اع��دت ال��ش��رك��ة على
التواجد بقوة فى أسواق  12دولة على مستوى
العالم ونحن فى مصر وبالتحديد لدينا أكثر
من  3مليون طالب بعد أن كنا نعمل على 10
مدارس فقط .
اض���اف ال��ش��رك��ة تعمل حاليا على تطوير

منصة متكاملة خاصة بتطوير منظومة العملية
التعليمية باجلامعات وسيتم اطالقها فى يناير
املقبل مع بداية العام اجلديد مبديا استعداده
ل��ت��ق��دمي ه���ذه امل��ن��ص��ة م��ج��ان��ا جل��ام��ع��ة كفر
الشيخ .
اشار جائحة كورونا كانت من أهم األسباب
ال��ت��ى جعلت ال��ع��ال��م يتجه إل��ى فكر التعليم
عن بعد واألف��راد لم يكن عندهم االستعداد
التام لفكرة تقبل التعليم عن بعد أو التحول
الرقمى  ,وكان يرى أن هناك عوائق كثيرة فى

التحول الرقمى وأن البنية التحتية لم تكن على
استعداد لهذا النظام  ,ولكن عندما جائت
جائحة كورونا لم يكن هناك حل لألستمراريه
غير فى التعلم عن بعد وهنا جاء دور شركات
التكنولوجيا وباألخص الشركات التى كانت
جاهزة لهذا الدور لتحويل املؤسسات التعليمية
للعمل عن بعد وميكننا ألقاء نظرة على شركة
زووم "  " zoomفقد حدث لديها اندفاع من
الكثير من األف��راد حول العالم للتعامل عبر
منصتها بعد الكورونا

رئيس تسويق ريلمى  :اجلامعات معمل االبتكار ونستهدف دعم املبتكرين و املبدعني

من جهته أش��ار محمود طه مدير التسويق بشركة " ريلمى " مصر إلى
أهمية الشهادات الدراسية التى يحصل عليها الطالب بعد تخرجه  ،ولكن
تأتى الدورات التدريبية والتخصص الدقيق فى املجاالت التكنولوجية املختلفة
بنفس األهمية  ،معتبراً أن توطني ثقافة اإلبداع املحلى البد أن تأخذ مكانها
داخل اجلامعات املصرية .أضاف الشركة تشجع وتدعم الطالب على تطوير
افكارهم اخلاصة بتوفير تطبيقات جديدة للمستخدمني األجهزة والهواتف
املحمولة كما أنها تقدم باقات متكاملة تضم هواتفها اجلديدة وخدمات انترنت
بالشراكة مع شركة " فودافون " باإلضافة الى قيام الشركةوبدراسة امكانية
تقدمي باقات ابتكارية تتناسب مع احتياجات طالب اجلامعة .
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«سوفت الين» العاملية تختار مصر مركزا إقليميا
لتقدمي أحدث حلول التحول الرقمى للشرق األوسط

متابعات

سامسوجن الكترونيكس مصر تساهم فى رفع الرعى و توزع أدوات وقاية شخصية على
طالب املرحلة الثانوية فى بعض محافظات الدلتا
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
أعلنت شركة سوفت الي��ن العاملية ،ال��رائ��دة فى مجال حلول البرمجيات
وعمليات التحول الرقمي ،اختيار مصر مركزا إقليميا لتقدمي خدماتها للشرق
األوسط وإفريقيا ،لتعود بذلك الشركة للعمل مجددا داخل السوق املصرى بعد
ابتعادها منذ عام  ،2011وذلك إميانا منها بقوة االقتصاد املصرى واحلراك
الكبير الذى تقوم به احلكومة نحو عملية التحول الرقمي ،مما خلق بيئة عمل
إيجابية تتيح للشركة التواجد بقوة داخل السوق.
وصرح إيفجينى تكاتشينكو نائب رئيس شركة سوفت الين العاملية لتطوير
األعمال الدولية ،قائال“ :اتخذنا ق��رار العودة للسوق املصرى خ��الل العام
احلالي ،نظرا ملا ملسناه من استقرار سياسى واقتصادي ،مما خلق مناخا جاذبا
لالستثمار ،وبالتالى قررنا العودة ملصر من خالل فرعنا بالقاهرة”.
وأضاف “اهتمام احلكومة املصرية بتشجيع عمليات التحول الرقمى ساهم
فى مضاعفة الطلب على احللول التكنولوجية املتطورة ،وباعتبارنا أحد الالعبن
الرئيسين على مستوى العالم فى هذا املجال فإننا مستعدون لدعم مختلف
القطاعات خالل الفترة املقبلة فى بناء الهيكل التقنى اخلاص بالتحول الرقمي،
خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات املعتمدة وحلول التخزين السحابى وغيرها من
التقنيات الداعمة للتحول الرقمي ،اعتمادا على خبرة سوفت الين العاملية داخل
أكثر من  55دولة ،ونأمل أن تكون سوفت الين هى الشريك األمثل واملوثوق به
فى مجاالت التحول الرقمى لعمالئنا فى منطقة الشرق األوسط وإفريقيا”.
وتعد سوفت الين من الشركات الرائدة عامليا فى مجال تقدمي خدمات وحلول
البرمجيات املتطورة ،وساهمت فى تزويد العديد من الشركات واملؤسسات
احلكومية واخلاصة بالبرمجيات املتكاملة لضمان كفاءة تشغيل منظومة العمل.
ومن جانبه ،أكد أحمد نبيل مدير عام سوفت الين مصر ،أن اختيار الشركة
للسوق املصرى يعد شهادة ثقة جديدة لصالح االقتصاد املصري ،ودليل على
إميان الشركة األم بقدرة املصرين على املساهمة فى النفاذ ألسواق املنطقة
بالكامل.
وقال نبيل“ :قمنا على مدار الفترة املاضية بتشكيل فريق عمل احترافى
متكامل داخل مكتبنا بالقاهرة ،من أجل مباشرة أعمالنا مع العمالء ،استنادا
على ق��اع��دة عريضة م��ن ال��ش��رك��اء ،ف��ى مقدمتهم مايكروسوفت وسيسكو
وسوفوس وكاسبرسكى وغيرها من الشركات العمالقة فى مجال البرمجيات”.
وشدد نبيل ،على أن الفترة املاضية � وبالتزامن مع أزمة كورونا – زاد حجم
الطلب على البرمجيات والتطبيقات املتعلقة ببيئات العمل املتنوعة ،خاصة فى
ظل االعتماد على منظومة العمل عن بُعد ،خاصة البرمجيات املتعلقة بالتشغيل
وكذلك برمجيات تأمن املعلومات.
وأضاف“ :األمر الالفت للنظر هو اجلهد الضخم الذى تبذله احلكومة بكافة
هيئاتها ومؤسساتها من أجل تعزيز عملية التحول الرقمي ،وهو األمر الذى
ساهم فى منح فرصة عظيمة أمام شركات التكنولوجيا ملضاعفة حجم أعمالها
من خالل املساهمة فى مشروعات التحول الرقمى واملينة ،ونأمل أن يكون لنا
دور ملموس فى هذا األمر خالل الفترة املقبلة”.

استعداد ألعياد رأس السنة  :أملانيا تواجه كورونا
بتطبيق مخصص للكوارث

فى إطار دعمها لنظام التعليم فى مصر ،وحرصها
على املشاركة فى جهود تطوير العملية التعليمية،
خاصة فى املناطق الريفية ذات الكثافة الطالبية
العالية ،قررت شركة سامسوجن مصر إطالق مبادرة
لرفع وعى الطالب باإلجراءات االحترازية الالزمة
ملواجهة املوجة الثانية من فيروس ك��ورون��ا ،وذلك
لتمكينهم م��ن إمت���ام ال��ع��ام ال��دراس��ى بسهولة مع
احلفاظ على صحتهم.
أوضح املهندس بيشوى أديب ،رئيس قطاع خدمة
العمالء فى سامسوجن مصر ،أن الشركة ستقوم
بتوزيع حقيبة حتتوى على أدوات وقائية شخصية
تتضمن قناع وجه طبى ومعقم لليدين ومرفق بها
رس��ال��ة شكر م��ن سامسوجن على اجتهادهم فى
طلب العلم واحل��ف��اظ على أنفسهم من اإلصابة
ب��ال��ف��ي��روس ،م��ش��ي��را إل���ى أن���ه س��ي��ت��م ت��وزي��ع تلك
احلقائب على طالب املرحلة الثانوية فى املناطق
الريفية ببعض مناطق الدلتا ،مثل مراكز دكرنس
وبلقاس وأجا والسنبالوين وبعض مراكز محافظة

البحيرة فى كفر ال���دوار وأب��و حمص ،وذل��ك من
خالل مراكز خدمة العمالء املتنقلة التابعة لشركة
سامسوجن.
وجدير بالذكر أن شركة سامسوجن كانت ضمن
أول��ى الشركات التى ط��ورت من خدماتها من أجل

توفير بيئة ساملة لعمالئها خالل الظروف الصعبة
التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا ،إذ أعلنت
الشركة سابقا عن مجموعة من اخلدمات الرقمية
اجلديدة للتعامل بفعالية ومرونة مع العمالء ،حيث
أتاحت الشركة خدمة عمالء عبر اإلنترنت على أعلى

سستوى من اجلودة ،تعمل من خالل تطبيق �Sam
 sung Membersالذى أطلقته الشركة فى وقت
سابق من العام اجلاري ،باإلضافة إلى خدمة العمالء
من خالل التواصل عبر الواتس آب فى حالة األعطال
“دامي��ا
أو االس��ت��ف��س��ارات ،وذل��ك ف��ى إط��ار م��ب��ادرة
ً
معاك” التى تعمل على توفير وتسهيل اخلدمات ألكبر
قاعدة من العمالء فى أى وقت وفى كل مكان ،كما
أيضا خدمة الشراء عبر اإلنترنت
وفرت سامسوجن
ً
مع إمكانية التوصيل مجا ًنا إلى باب املنزل ،باإلضافة
إلى خدمة جديدة الستالم األجهزة التى حتتاج إلى
صيانة من منازل العمالء دون رسوم توصيل ،للحد
من حركة األف��راد وتقليل االختالط وضمان راحة
العمالء وسالمتهم.
شدد “أديب على حرص “سامسوجن” على توفير
ك��اف��ة س��ب��ل ال��س��الم��ة واألم�����ان جل��م��ي��ع امل��واط��ن��ن
موضحا أن تخصيص جهود املبادرة للطالب ينبع من
استراتيجية سامسوجن فى توظيف خدماتها لدعم
قطاع التعليم لتتيح فرصة استكمال السنة الدراسية
مع احلفاظ على صحة الطالب.

 Infinixتختتم  2020بأقوى هاتفني فى سلسلة Note
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
اختتمت شركة انفينكس العالمة التجارية املميزة للهواتف الذكية عبر
اإلنترنت ،عام  2020بإطالق هاتفيها املميزين وهما  Infinix Note 8و
امتدادا لسلسلة  Noteاملتميزة التى تقدم أداء عالى
Note 8iاللذان جاءا
ً
مع كفاءة كبيرة فى توفير الطاقة.
وطرحت انفينكس الهاتفن بأسعار منافسة ج��دا ليحتال قمة الفئة
املتوسطة حيث ج��اء هاتف  Note 8بسعر  3199جنيه ف��ى ح��ن مت
طرح طرازين من ال�  Note 8iاألول بسعة تخزين  64جيجابايتت وذاكرة
عشوائية  4جيجابايت بسعر  2756جنيه  ،والثانى بسعة تخزين 128
جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى  6جيجابايت وبسعر.2899
وينحصر الفرق بن هاتفى  Note 8و  NOTE 8iفى الكاميرات
اخللفية فقط التى تأتى فى األول  6كاميرات بدقة  64ميجابيكسل وفى
الثانى  5كاميرات بدقة  48ميجابيكسل .
كما متنح انفينكس ضمان إضافى مجانى على الشاشة ملدة  100يوم
ضد الكسر لتمنح املستخدم ميزة اضافيةعن باقى املنافسن.
أداء متميز فى كافة الظروف
هاتف انفينكس
مبعالج مخصص لأللعاب الثقيلة استطاع
اجل��دي��د  Note 8أن يصبح
واح����دا م��ن وح���وش اجليمز
ف��ى ال��ف��ئ��ة امل��ت��وس��ط��ة التى
ك��ان��ت غ��ال��ب��ا ال تستطيع
تشغيل االلعاب الثقيلة مثل
 PuBGو .FREE FIRE
وبتجربة هاتف Note
 8جتد أدائ��ة مثالى فى
األل��ع��اب نتيجة لتزويده
مبعالج  G80املخصص
ل��ألل��ع��اب ال��ث��ق��ي��ل��ة 6 +
جيجارام ذاك��رة عشوائية
وهو
و 128جيجا ذاكرة داخلية
ما يحسن أداء الهاتف بشكل

كبير فى التنفل بن التطبيقات واأللعاب فى ذات الوقت.
وبالتجربة يعطى املعالج أداء عالى متفوقا ً على باقى املعاجلات فى نفس
الفئة بحيث تستطيع فتح تطبيقن أو نطبيق ولعبة فى نفس الوقت فيمكنك
مثال فنح  PUBGوانت تشاهد فيديوهات ال�  You Tubeهذا بجانب
خواص  Hyper engine game technologyالتى تساعدك داخل
اللعبة على امتالك افضل اتصال باإلنترنت على اإلطالق سواء من خالل
الشبكة أو الواى فاى حتى فى حال تلقى مكاملات أثناء اللعب وفى اصعب
الظروف يتيح لك التبديل بن شبكة الداتا والواى فاى فى حال توقف أحدى
الشبكتن أثناء اللعب حتى ال تتوقف عن اللعب ابدا.
شاشة سينمائية ذات كاميرات مزدوجة
مت تزويد هاتفى  Note 8و  Note 8iبأكبر شاشة على اإلطالق فى
مجال الهواتف الذكية – مقاس  6.95بوصة بتصميم Dual infinity O
ذات فتحة مزدوجة للكاميرا فائقة الصغر � مما يسمح للشاشة بااللتفاف
حول فتحتى الكاميرا ،وإلكمال التجربة الصوتية واملرئية للمستخدمن ،
يأتى  Note 8مع سماعات استيريو مزدوجة  DTSمع ضمان  100يوم
على الشاشة يتم تغييرها خاللها مجا ًنا.
وجن��د هنا أن حجم الشاشة أكبر من املنافسن مع
حواف أقل ونسبة استحواذ أعلى وتصميم
من فئة الهواتف العليا مع سماعتن
ستريو هتخليك تعيش جو سينمائى
ف���ى جت���رب���ة األل����ع����اب وم��ش��اه��دة
الفيديوهات.
 6كاميرات عالية الدقة
واأله���م ف��ى ه��ذا ال��ه��ات��ف هو
وج���ود  6ك��ام��ي��رات ب��دق��ة 64
ميجابكسل ف��ى  ، Note 8و
 48ميجابكسل ف��ى Note 8i
عالية اجل��ودة وم��زودة بخاصية
الذكاء االصطناعي ،مقسمة إلى
كاميرا خلفية أساسية بدقة 64
ميجا بكسل مبستشعر كبير ½

بوصة النتاج صور فائقة الدقة من حيث التفاصيل مع زوم يصل إلى
 ،10Xهذا إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة تدعم خاصية البورتريه
لعزل اخللفية االحترافى فى الصور والفيديو .وتدعم كل من الكاميرات
األمامية واخللفية مزايا التركيز التلقائى على العن فى الصور والفيديو
م��زودة بخواص التجميل املعتمدة على الذكاء االصطناعي ،باإلضافة
إلى خاصية  Super Steady Videoلتصوير الفيديو فائق الثبات من
خالل خورازميات رائ��دة لتصوير فيديو تصل دقته إلى  2kوفيدهات
قصيرة بفالتر مميزة.
هذا بجانب خاصية سوبر سلوموشن للتصوير البطيء  ،وسوبر نايت
مود للتصوير الليلى بدقة عالية  ،بجانب خاصية  Macroلتصوير أدق
التفاصيل بالتفصيل على بعد  4سم.
بطارية ضخمة بقوة  5200مللى امبير
ويتوافر فى إصدارى  Note 8بطارية ضخمة تبلغ  5200مللى تصمد
طويالً أكثر ب�  20%من املنافسن بفضل تكنولوجيا power marathon
لكى حتافظ على بقاء البطارية ألطول وقت ممكن حتى فى أصعب الظروف.
أيضا ً مع خاصية الشحن السريع  18واط تستطبع شحن املوبايل بشكل
سريع وآم��ن بفضل خاصية  dual engineوالتى تقلل درج��ة ح��رارة
البطارية بأكثر من  8درجات عند الشحن وهو ما يتغلب على عيوب ارتفاع
درجة حرارة املوبايل عند الشحن.
كما مت زيادة عمر البطارية من  300إلى  500دورة شحن مما يعنى
وصول كفاءة تشغيل بطارية  Note 8إلى  3سنوات وعو عمر طويل جدا
بالنسية لبطارية هاتف.
وملعاجلة مشكالت احل��رارة أثناء شحن هاتفك  ،يشمل  Note 8على
تقنية  dual engines technologyالتى حتافظ على برودة الهاتف ،
مما يقلل احلرارة مبقدار  8درجات أثناء الشحن.
لذلك وجدنا أن هذه التجربة الرائدة التى تقدمها  Infinixفى هاتفها
اجلديد  Note 8وضعت حالً جيد ملشكلة قصر عمر البطارية ،وارتفاع
درجات احلرارة عند الشحن.
التصميم
يتميز  Note 8اجلديد ايضا ً بتصميم أنيق على شكل قطع األحجار
الكرمية مما مينحه املزيد من الشفافية واملتانة.

منظمة هانديكاب انترناشيونال مصر تعلن استفادة اكثر من  1300شخص من خدمات مركز "مشوارك" ضمن مشروع "إدماج"
كتب  :باسل خالد – عادل فريج

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
تستعد أملانيا مستعدة لطرح نسخة مطورة من تطبيق �نينا� للتحذير
من الكوارث ،وال��ذى يتضمن اآلن معلومات محلية أكثر فائدة بشأن
جائحة فيروس كورونا .وسيقدم التطبيق ،الذى يوفر بالفعل معلومات
عامة حول جائحة كورونا ،اعتباراً من األسبوع اجلارى � بيانات محلية
أيضاً حول أرقام العدوى وقيود كوفيد على مستوى أقاليم البالد التى
تهدف إلى احتواء الفيروس .وستكون قائمة التطبيق ومعلومات التحذير
الرئيسية معروضة فى هذا اإلصدار بسبع لغات أجنبية ،وكذلك باللغة
األملانية املبسطة .وتتعلق رسائل التحذير التى يتم إرسالها عبر "نينا"
بقضايا مثل العواصف واحلرائق أو قنابل احلرب العاملية الثانية التى
مت العثور عليها أثناء أعمال البناء .ويتولى املكتب االحتادى للحماية
املدنية واملساعدة فى حاالت الكوارث مهمة طرح أحدث إصدار من
التطبيق قبل عطلة عيد امليالد ،خاصة من من املتوقع أن يغادر العديد
من األشخاص مدنهم ويسافرون لرؤية عائالتهم داخل أملانيا .وقال
رئيس املكتب االحتادى أرمن شوستر" :الناس فى أملانيا بحاجة ماسة
إلى املعلومات أثناء جائحة فيروس كورونا ،خاصة أنه من املتوقع مغادرة
العديد من األشخاص مدنهم والسفر لرؤية عائالتهم داخل أملانيا.

فى خطوة جديدة من شأنها تتويج مجهوداتها على مدار خمس سنوات من
للعطاء اعلنت منظمة هانديكاب انترناشيونال مصر �Handicap Interna
 tional� Egypt Missionبالتعاون مع جمعية نور الصباح بالوراق وبدعم
من مؤسسة دروسوس  ،عن نتائج و اجنازات مشروع "إدماج" الذى استهدف
إتاحة التوظيف و الدمج للشباب من ذوى اإلعاقة فى املناطق احلضرية الغير
رسمية فى القاهرة و حتديداً فى منطقتى الوراق و امبابة  ،وذلك خالل حدث
على االنترنت حتت رعاية وزارة التضامن االجتماعى و مبشاركة نخبة من
اخلبراء و املتخصصن فى شئون االعاقة فى مصر.
تعقيبا على هذا املشروع أعربت معالى الدكتورة نيفن القباج  ،وزيرة
التضامن االجتماعى عن بالغ سعادتها بهذه املجهودات قائلة" :ان وزارة
التضامن االجتماعى تفخر بشراكتها مع اجلهات النشطة الداعمة لقضية
اإلع��اق��ة مثل "هانديكاب انترناشيونال" و كثير من املؤسسات الدولية و
مؤسسات املجتمع املدنى و القطاع اخلاص  ،للوصول الى األشخاص ذوى
اإلعاقة مبتخلف اإلعاقات فى أنحاء اجلمهورية سواء كانوا رجال او نساء او
اطفال لتعزيز قدراتهم ودمجهم فى املجتمع".
أضافت القباج خالل كلمتها باحلفل اخلتامى ملشروع "إدماج" الذى يعمل
على تعزيز الدمج االقتصادى للشباب من ذوى االعاقة  ،ال نستطيع اال أن
نثنى على اجنازات مشروع "ادماج" الذى تقوده "هانديكاب انترناشيونال" و
شركاء اخرين فى اطار احلديث عن الدمج  ،بهدف توظيف االشخاص ذوى
االعاقة و تعزيز استقالليتهم فى املجتمع و املعيشة.
وتابعت القباج ،تخطى تعداد ذوى اإلعاقة فى مصر  10مليون شخص
وفقا للبيانات الصادرة عن اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،وهم
ثروة بشرية كبيرة للمجتمع واالقتصاد املصرى بوجه عام ،ويجب أن نتعامل
من منطلق أن كل شخص لديه إعاقة أيا كان نوعها سواء حركية او بصرية
أو سمعية او ذهنية أو طيف التوحد او صعوبات التعلم او الصعوبات النفسية

يجب أن يحصل على املساعدة كإنسان فى املقام األول وكمواطن مصرى وجزء
من هذا املجتمع ،ونحن نصر على ذلك من خالل العديد من البرامج لدعم
ذوى اإلعاقة سواء الدعم النقدى الذى تصل مخصصاته إلى أكثر من  5مليار
جنيه سنويا ،إضافة إلى برامج التأهيل والتوظيف والتمكن والتدريب وتعديل
الصورة الذهنية لألشخاص ذوى اإلعاقة
وقد حتقق جناح املشروع من خالل اجلهود املبذولة فى تيسير سبل اإلتاحة
املكانية و التكنولوجية  ،وفى تطوير قدراتهم وتدريبهم  ،وفى الشراكات
املتنوعة التى مت تعزيزها  ،مما أدى الى ايجادفرص اكبر لتوظيفهم.
وأكدت القباج على الترحيب بالتعاون مع مؤسسة "هانديكاب إنترناشيونال"
وما سيجلبه ذلك من املنافع الكثيرة املثمرة واملؤثرة فى قضية األشخاص
ذوى اإلعاقة ،خاصة أن تلك القضية ال ميكن أن يعمل بها جهة واحدة  ،ولكن
تقتحم علينا جميعا التكاتف و التنسيق و التعاون سعيا لكفالة حقوق ذوى
االعاقة وأن تتكامل املوارد البشرية و املالية من اجل تعظيم الطاقات  ،و نحن

واثقون ان لديهم قدرات و مهارات تنتظر الدعم و املساندة ونؤمن بشدة ان
"خلف كل اعافة طاقة".
من جانبها صرحت السيدة /ناهد اخل��ل��وف ،مدير مكتب "هانديكاب
إنترناشيونال" مصر قائلة  ":إن مشروع "إدماج" نفذته "هانديكاب إنترناشيونال"
فى منطقتى الوراق وامبابة على مدى أكثر من  5سنوات ،بهدف حتسن الدمج
والتمكن االقتصادى لألشخاص ذوى اإلعاقة من خالل إتاحة فرص التوظيف
واملشروعات املدرة للدخل والتى استفاد منها أكثر من  1300شخص من ذوى
اإلعاقة عبر خدمات "إدماج" املتنوعة والتى تضمنت تدريب وتوجيه وربط مع
الفرص املتاحة وتعزيز الدمج.
وذك��رت أن "إدم��اج" هو أحد مشروعات "هانديكاب إنترناشيونال" التى
قدمت العديد من املمارسات اجليدة التى ستضاف إلى خبرة "هانديكاب"
بوجه ع��ام ،من حيث ربط املجهود والعمل على محاور عدة وإنشاء مركز
للدعم واإلحالة وتطبيق النهج الشخصى ألنشطة التوظيف وتوليد الدخل،
واملمارسات الدامجة ألصحاب األعمال.
وأوضحت مدير "هانديكاب إنترناشيونال" أن الدمج االقتصادى ميثل مكو ًنا
أساسيا فى استراتيجية "هانديكاب إنترناشيونال" ،مؤكدة على
وجزءا
رئيسيا
ً
ً
ً
إلتزام املنظمة واستمرارها فى العمل نحو وصول األشخاص ذوى اإلعاقة إلى
خدمات اقتصادية مستدامة وتعزيز دورهم ودمجهم فى املجتمع.
على صعيد آخر أشارت الدكتورة /وسام البيه ،املدير اإلقليمى ملؤسسة
"دروس��وس" إلى أن شعار مؤسسة "دروس��وس" هو متكن األشخاص الذين
ميرون بظروف صعبة من أجل احلياة بكرامة ،وأن الكرامة اإلنسانية هى
ه��دف الب��د من حتقيقه لكافة أف��راد املجتمع ولألشخاص ال��ذى يواجهون
تهميش اقتصادى واجتماعى بصفة خاصة مثل ذوى اإلعاقة.
وأكدت البيه  ،على أن ما ذكرته وزيرة التضامن االجتماعى بأن األشخاص
ذوى اإلعاقة ينتظرون فرصة القتناصها ،وخير مثال قيادة اجللسة من قبل
األستاذة رحمة ،إحدى الفتيات من ذوى االعاقه

سلع الهدايا والعناية الشخصية تتصدر قائمة مشتريات املتسوقني خالل تنزيالت نهاية األسبوع العامليةللعام 2020
كتب  :صابر محمد – باسل خالد
• شهدت شبكة «فاليوداينامكس» العاملية التابعة «كولينسون»
موسما مختل ًفا كليا ً من
والتى تختص مبنصات جتارة الوالء،
ً
حيث مبيعات التسوق خالل تنزيالت نهاية األسبوع العامليةفى
عام  ،2020لتنهى العام على تغير حاسم فى طبيعة احتياجات
املستهلكن وعادات التسوق بسبب جائحة كوفيد 19
• خالل موسم تنزيالت نهاية األسبوع العاملية واألسابيع
التى سبقتها ،شهدت مواقع التسوق عبر اإلنترنت املرتبطة
ببرامج والء العمالء واملقدمة من قبل «فاليوداينامكس» ارتفاعا ً
بنسبة  28٪مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق من حيث
حجم اإلنفاق لدى محالت بيع الورود والهدايا ،وزيادة بنسبة
 46٪فى محالت بيع املنتجات ذات الصلة بالصحة والرشاقة
واجلمال؛ فى حن انخفض حجم اإلنفاق على اإللكترونيات
واألجهزة املنزلية بنسبة  ، 11٪وانخفض اإلنفاق على منتجات
الرفاهية بنسبة  20٪مقارنة بالفترة ذاتها
أيضا قيام املسافرين بإجراء املزيد من
• شهد شهر نوفمبر ً
حجوزات العطالت طويلة األجل  ،وذلك لفترات متتد لنحو 97
يوما من تاريخ الشراء مبعدل وسطي ،فى حن لم يتم إجراء أى
ً
يوما .مما
حجوزات من يوليو إلى أكتوبر لفترات تزيد عن ً 60
يشير إلى ارتفاع ثقة املسافرين
• تشير بيانات تنزيالت نهاية األسبوع العاملية لعام 2020
إلى أهمية النظام اإليكولوجى لتجارة الوالء ودورها فى دعم
تدفقات اإلي��رادات املتنوعة للعالمات التجارية ،نظراً للتغير
املستمر الذى تشهده عادات التسوق فى ظل جائحة كوفيد 19
دب��ي ،اإلم��ارات العربية املتحدة –  16ديسمبر :2020
شهدت تنزيالت نهاية األسبوع العاملية للعام  – 2020املعروفة
باجلمعة السوداء فى اوروبا والواليات املتحدة� حجم إنفاق هائل
من قبل املتسوقن األعضاء فى برامج الوالء تخطى السنوات

السابقة إلى حد بعيد من حيث اإلنفاق على السلع التى تعبر عن
حبهم وتقديرهم ألصدقائهم وعائلتهم وأنفسهم .وفى الوقت
ذات��ه ،تراجع حجم اإلنفاق على فئات السلع التقليدية خالل
تنزيالت نهاية األسبوع العاملية مثل اإللكترونيات واألجهزة
املنزلية ومنتجات الرفاهية .وشهد شهر نوفمبر من العام
ارتفاعا فى ثقة املسافرين انعكس من خالل تزايد
أيضا
ً
ً 2020
عدد حجوزات املستهلكن لرحالت سفرهم مقدما ً لفترات تزيد
عن ثالثة أشهر.
املجمعة ع��ن ط��ري��ق شبكة
مت ت��ق��دمي ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��دة
ّ
«ك��ول��ي��ن��س��ون» ال��ع��امل��ي��ة مل��ن��ص��ات جت�����ارة ال�����والء م���ن قبل
«فاليوداينامكس» ،التى تتيح الوصول إلى أكثر من  300مليون
عضو فى برنامج الوالء عبر  24بوابة تسوق عبر اإلنترنت،
وحققت منواً بنسبة  10٪فى عدد املتسوقن لهذا العام خالل
تنزيالت نهاية األسبوع العاملية  ،مقارنة بالعام .2019
املقدمة إلى األحباء
اإلنفاق على الهدايا
ّ
تشير إحصاءات تنزيالت نهاية األسبوع العاملية لهذا العام
إلى أنه بالنظر إلى عدم متكن العديد من الناس من التواصل
وااللتقاء وجها ً لوجه على مدى عام كامل ،اجته املستهلكون نحو
االنفاق بسخاء على شراء الهدايا وال��ورود ألحبائهم .ونتيجة
لذلك ،ارتفع حجم اإلنفاق على ال��ورود والشوكوالتة والسلع
األخرى لدى محالت بيع الهدايا بنسبة  29٪فى عام 2020
مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ،ويعود السبب فى ذلك

إلى إقبال املستهلكن على االستفادة من العروض الترويجية
لفترة ما قبل عيد امليالد تعبيراً عن حبهم ومشاعرهم بدالً من
إنفاق نقودهم على السلع التقليدية ذات األسعار املرتفعة والتى
عاد ًة ما يتم شرائها خالل األسابيع التى تسبق تنزيالت نهاية
األسبوع العاملية.
منتجات العناية الشخصية تتقدم من حيث اإلنفاق
على سائر الفئات التقليدية األخرى خالل تنزيالت
نهاية األسبوع العاملية
وف��ى حن أن تنزيالت نهاية األس��ب��وع العاملية التقليدية
واألس��اب��ي��ع ال��ت��ى تسبقها تشكل م��وس��م �ا ً ل��ت��س��وق األج��ه��زة
اإللكترونية ذات األسعار املرتفعة ،إال أن االنفاق على هذه الفئة
من املنتجات قد انخفض بنسبة  11%فى العام  .2020ومن
املحتمل أن يكون هذا ناجتا ً عن اإلنفاق الكبير على األجهزة
الكهربائية الذى حدث مطلع هذا العام ،عندما باشر العديد
من الناس ،بسبب جائحة كوفيد ،باتخاذ االستعدادات الالزمة
لتلبية احتياجاتهم ذات الصلة بالطهى والعمل والترفيه عن
أنفسهم أثناء تواجدهم لفترة طويلة فى املنزل ،وهو ما أدى إلى
حدوث قفزة فى مبيعات اإللكترونيات واألجهزة املنزلية بنسبة
( 32٪مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق) فى النصف األول
من عام .2020
من جهة ثانية ،ارتفع حجم اإلنفاق على الرعاية الذاتية.
كما لوحظ توجه املستهلكن نحو التركيز على تلبية احتياجات
اللياقة والرشاقة لديهم من حيث ممارسة التمارين الرياضية،
حيث شهد جت��ار بيع مستلزمات الرياضة واللياقة البدنية
قفزة بنسبة  104٪فى اإلنفاق مقارنة بالفترة ذاتها من العام
السابق ،فى حن ارتفعت منتجات الصحة والرشاقة واجلمال
بنسبة  .46٪وه��ذا يشير إل��ى حت��ول فى إنفاق املستهلكن
بسبب اإلغالق املستمر لصالونات التجميل ،والضغوط العامة

للوباء ،واهتمام املستهلكن املتزايد مبنتجات الصحة والرشاقة
الشخصية فى هذا الوقت.
ارتفاعا بنسبة
فى غضون ذلك ،شهد بائعو املالبس واألزياء
ً
 59%فى حجم اإلنفاق مقارنة بفترة تنزيالت نهاية األسبوع
العاملية من العام السابق.
ثقة املسافرين فى ارتفاع مستمر
ابتداء من مارس
شهدت مشتريات السفر انخفاضا ً كبيراً
ً
 .2020وفيما يتعلق باإلنفاق على السفر الذى مت رصده ،فقد
كان يرتكز فى املقام األول على احلجوزات قصيرة األجل التى
تقل عن  60يوما ً منذ تاريخ الشراء .ومع ذلك ،فى نوفمبر
 ،2020ارتفع متوسط عدد أيام احلجز منذ تاريخ الشراء إلى
يوما .و ُيعد استعداد املستهلكن حلجز رحالت سفرهم على
ً 97
مدى ثالثة أشهر مؤشرا على ارتفاع ثقة ثقة املسافرين ،ورمبا
يعود السبب فى ذلك إلى األخبار اإليجابية حول مبادرات توفير
فحص ولقاحات كوفيد  .19ومبقارنة تلك األرق��ام مع العام
السابق ،يالحظ بأن متوسط عدد أيام احلجز منذ تاريخ الشراء
وحتى موعد السفر فى العطلة كان  153فى نوفمبر .2019
وصرح جيمس بيري ،املدير التجارى لقسم «فاليوداينامكس»
م��ن «كولينسون»“ ،تُشكّل مبيعات تنزيالت نهاية األسبوع
مؤشرا آخر على كيفية تطور عادات التسوق
العاملية لهذا العام
ً
االستهالكية فى برامج الوالء فى ظل جائحة كوفيد  .19لقد
أدركنا أيضا ً ب��أن األم��ر يتطلب منا توفير أعلى مستوى من
املرونة وسرعة االستجابة ملواكبة متطلبات املستهلكن املتغيرة
فى قطاعات البيع بالتجزئة التقليدية ،والعمل عن كثب مع
جتار البيع بالتجزئة ملواءمة استراتيجياتهم وميزانياتهم سريعة
التغير ،وهو ما ينعكس بوضوح فى أهداف وأغراض البرنامج
املرتكزة على تقدمي ع��روض ومنافع تتماشى مع احتياجات
املستهلكن اليومية .وم��ن املالحظ كذلك ب��أن جت��ارة ال��والء

سرعان ما تصبح وبشكل متزايد الوسيلة الرئيسية املستخدمة
من قبل العالمات التجارية لتحفيز مشاركة وتفاعل املستهلكن
من خالل نظام إيكولوجى حيوى وسريع االستجابة وميتلك
جنبا إلى جنب مع سلوكيات
املرونة الكافية ألن ينمو ويتغير ً
واحتياجات املستهلكن املتغيرة”.
تتيح شبكة الوالء القوية من «فاليوداينامكس» للمستهلكن
كسب وإنفاق نقاط ال��والء املرتبطة ببرامج مكافآت السفر
واخلدمات املالية الرائدة ،مما يساعد على توفير فرص مشاركة
أوس��ع للعمالء من خالل االستفادة من برامج املكافآت ذات
العالمات التجارية املعروفة ،ويوفر فى الوقت ذاته تصورات
فريدة حول سلوك اإلنفاق املتبع من قبل األفراد.
مت طرح «فاليوداينامكس» فى مطلع العام  2020لتقدمي
جتارب مصممة وفق االحتياجات الشخصية ويتيح مزايا كسب
واسترداد املكافآت بأقل قدر من التالمس ،وذلك فى إطار نظام
إيكولوجى متكامل وآمن للتجارة عبر اإلنترنت .وبإمكان شركاء
خدمات السفر والبيع بالتجزئة واخلدمات املالية االستفادة من
حجم ونطاق أعمال «كولينسون» الفريدة لوضع استراتيجية
والء متميزة تدعم تفضيالت وخ��ي��ارات العالمة التجارية
وتوفر عالقات تواصل تتماشى مع تطلعات العمالء الشخصية
املحددة .وتضم شبكة أعمال «كولينسون» أكثر من  5000بائع
بالتجزئة وشريك جتاري ،و 1400شريك مصريف ،وأكثر من
 90شركة طيران ،و 20شريكًا من مجموعة الفنادق ،مما يدعم
الشركاء للوصول إلى مالين املستهلكن حول العالم.
يتم تشجيع ال��ش��رك��اء اجل���دد على االن��ض��م��ام إل��ى شبكة
«كولينسون» املصممة بهدف تقدمي منتجات السفر االستثنائية
وحلول الوالء الفريدة التى لها أثر كبير فى تأسيس عالقات
وطيدة وأكثر قوة وقيمة مع العمالء .ملعرفة املزيد ،يرجى زيارة
املوقع.collinsongroup.com/valuedynamx :
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نتاوى
مع تأسيس مراكز بحثية للذكاء االصطناعى وامليكنة بالسعودية :

المتميزون

مبادرات علمية تقود قفزة نوعية فى البحث العلمى واالبتكار مع  93ألف مبتعث فى 2019

بقلم:

د  .ياسر بهاء
كيف تتخلص من اخلوف؟
..الشجاعة كنزٌ ال يفنى ( )6 - 4
بعد أن حتدثنا فى املقاالت الثالث السابقة عن اخلوف واستراتيجيات
التعامل معه وأهمية العزمية فى حالة وج��ود الرغبة احلقيقة حلصد
اإلجنازات وحتقيق االنتصارات احلياتية املتنوعة ،فقد حان احلديث عن
الصفة األهم فى التعامل مع اخلوف وهى “الشجاعة” فالصديقة الصدوقة
للعزمية هى الشجاعة ،فاألشخاص الشجعان لديهم القدرة على مواجهة
مخاوفهم ،ولديهم االستعداد ملواجهتها بكل ما لديهم من قوة .أنت على
األرجح تعلم بعض األشخاص الشجعان فى حياتك الشخصية ،قد يكون
قريبا ،صديقا ،زميال ،أو غيرهم.
األشخاص الشجعان يظهرون كما لو أنهم ال يهابون شيئا .فعندما تصدمهم
الشدائد يدفعونها بقوة كما لو كانت ال ش��يء .فهم ال ينسحبون من أى
معركة ويبدون دائما ً هادئون ورائعون ..ولكن علينا أن نعلم أن الوصول لهذه
املرحلة لم يحدث فى ليلة وضحاها ولم تصل لهذا املستوى من اإلتقان
وأيضا ً االستمتاع بسهولة ولكن يكفى أن يكون الهدف من إتقان هذه الصفة
هو احلصول على الكثير فى احلياة مما كان خارج تصوراتك فيما سبق.
حتى لو لم تكن تعلم بصورة شخصية أى شخص شجاع ،البد أن لديك مثال
أعلى حتى ولو لم تكن تعرفه شخصياً .كنجوم الرياضة ،أو املوسيقيني ،أو
السياسيني ،والذين قاموا بإحداث تغيير فى العالم سواء كانوا على قيد
احلياة أم ال .فتلك الشخصيات أصبحت أساطير بفضل شجاعتهم .فنحن
جنل َُّهم ألنهم لطاملا قاتلوا من أجل ما أرادوه ،ومن أجل ما يؤمنون به حتى
ُ ِ
لو غلب على ظنهم أنهم سيخسرون.
تأمل الثالثمائة اسبرطى الذين حاربوا جيشا من عشرة آالف جندي .كان
بوسعهم االستسالم .إذ كان بإمكانهم إلقاء أسلحتهم وقبول املصير الذى
ينتظرهم أيا ً كان .أعلم يقينا ً أن أغلب الناس كانوا سيفعلون هذا.
فعندما يكون هناك جيش من املقاتلني يحدقون بك ،فالغريزة الطبيعية إما
أن تستسلم وإما أن تهرب .ولكنهم لم يفعلوا هذا وال ذاك .لهذا مت تخليد
ذكراهم فى التاريخ ،ألنهم قاموا بكل شجاعة بقتال هذا احلشد من الرجال،
رغم معرفتهم أن جميع االحتماالت ضدهم.
كيف ميكن لهؤالء الرجال أن يقفوا هناك ويواجهوا هذه االحتماالت؟
عندما تفكر فى اإلسبرطيني أو فى أى شخص شجاع أخر فأنت على
األرجح تعتقد أن هؤالء األشخاص ال يخافون � صحيح؟
خطأ ،فاحلقيقة هى أن العديد من أكثر البشر شجاعة فى العالم يخافون
أيضاً .بل قد يرتعبون.
كيف ال ميكنك أال تخاف؟ تخيل أنك لو كنت مكان أحد هؤالء اإلسبرطيني..
تخيل أنك تواجه عشرة آالف رجل .تلتفت حولك لتجد بضع مئات من
زمالئك اجلنود أصدقائك ،وأنت تعلم جيداً أن أغلبكم إن لم يكن جميعكم
ستلقون حتفكم .أيا ً كان من أنت ،أنا متأكد من أنك ستكون خائفاً.
ال بأس من أن تكون خائفا ً فالفرق بني الشجاع وغير الشجاع هو أن الشجاع
سيقاتل رغم مخاوفه ،فالشجاعة ليست أال تخاف.
الشجاعة هى إن��ك رغ��م كونك خائفا ً إال إن��ك متضى قدما ً مهما كانت
مخاوفك.
بعض من أكثر الناس شجاعة من األشخاص الذين قرأت عنهم أو أعرفهم
قد مرت عليهم مواقف كانوا فيها مرتعبني .كانوا على علم بأنهم يخاطرون
بأمنهم املالى ومستقبلهم ومصدر رزقهم وسمعتهم وكل شيء لديهم فقط
ليحققوا أحالمهم .وهل تعلم ماذا حدث؟ قاموا باملخاطرة على أية حال.
بل إن بعضهم أخفق ،فى احلقيقة معظمهم أخفق .أنا أخفقت من قبل أيضا ً
عدة مرات .لم أنتصر فى كل املعارك التى خضتها .ومع هذا ما زلت أقاتل
وسأظل أقاتل حتى آخر يوم فى حياتي .وأنت كذلك من اآلن عليك أن تقاتل
فيما تبقى من حياتك لتحصل على األفضل ..وتكن من األفضل.
وبالرغم من إننى ما زلت خائفا ً من اإلخفاق .فإن الفارق هو إننى ال أسمح
لهذا اخلوف أن مينعنى مما أريد فى معظم األوقاتً .
بدال من ذلك ،فأنا
أنظر ملخاوفى وأعلم أننى أقوى منها .أعلم أنه بإمكانى هزميتهم.
ال تقلق من أن تكون خائفاً .بل عليك أن تخاف من أن تستسلم .أو تخاف من
أال تبذل قصارى جهدك فهذا هو الفشل الوحيد احلقيقي ،وهو أن تصيبك
حالة من اليأس وتتوقف عن املحاولة فهذا هو الفشل بعينه.
حتلى بالشجاعة ،انظر إلى مخاوفك ،ال بأس إن شعرت باخلوف كما ذكرت،
املهم أن تواجه تلك املخاوف مهما كان األمر .فأيا ً ما كان األمر ستخرج
ذكاء عما كنت عليه قبل التجربة .وستكون قد
من التجربة أكثر قوة وأكثر
ً
تعلمت درسا ً قيماً ،وستكون قد بذلت قصارى جهدك .،وسيكون بإمكانك
أن ترفع رأسك عاليا ً بكل فخر ألنك تعلم أن اخلوف لم مينعك من العمل
لتحقيق أهدافك.
عندما تكون لديك شجاعة وعزمية قوية فال شيء فى العالم ميكنه إيقافك.
والسؤال اآلن “هل ميكن أن يكون للخوف دور فى تطويرك الذاتي؟” هذا ما
سوف نتناوله فى املقال القادم بعنون “ال تخف أن تخاف”.

كتب :محمد شوقى – نهلة مقلد
شهدت اململكة العربية السعودية فى األع��وام األخيرة
ظا لتعزيز البحث العلمى وتوفير بيئة حاضنة
توجها ملحو ً
ً
لالبتكار ،ما جتسد فى التوجه الرسمى ال��رام��ى إلى
تكثيف إط��الق مبادرات علمية وتأسيس مراكز بحثية
تُعنى بالتقنية والذكاء االصطناعى واألمتتة.
وف��ى ه��ذا اإلط����ار؛ أطلقت الهيئة ال��ع��ام��ة السعودية
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،منتصف العام ،2019
مركز ذكاء؛ أول مركز متخصص فى متكني املؤسسات
والشركات الناشئة من تقنيات الذكاء االصطناعي ،فى
محافظة اخل َُبر شرق البالد ،ليقدم خدماته جلميع أنحاء
اململكة.
�ض��ا ،املنظمات غير الربحية،
�
أي
�ز،
�
�رك
�
امل
ويستهدف
ً
وينظم بني احلني واآلخر ورشات فى مجاالت االبتكار
وري��ادة األعمال وعلوم البيانات وال��ذك��اء االصطناعى
وتسخير خوارزمياته خلدمة قطاع األع��م��ال .وينظم
املركز مسابقات متخصصة فى مجال إدخال التقنيات
احلديثة فى املؤسسات والشركات الصغيرة واملتوسطة،
وحتليل البيانات فى قطاعات التجزئة واملطاعم والقطاع
ً
فضال عن برامج متنوعة خلدمة املستفيدين
الصحي،
من رواد األعمال الراغبني فى ب��دء مشروعات تقنية
جديدة ومبتكرة.
االصطناعى والروبوتات فى مفاصل الدولة واملؤسسات
األكادميية السعودية الرقمية
الرسمية ووظفت مطلع العام  ،2020أول روب��وت فى
أيضا ،مطلع مايو  ،2019األكادميية وزارة التعليم .وأطلقت منتصف فبراير  ،2019روبو ًتا
وأطلقت السعودية ً
املحلية
املواهب
وتطوير
الستقطاب
السعودية الرقمية،
صيدليا ب��ه��دف ت��ق��دمي خ��دم��ات ُم��رض��ي��ة للمراجعني
ً
والقدرات الرقمية فى مجاالت التقنيات احلديثة
لتوفير ال��وق��ت واجل��ه��د .وتسعى السعودية
12.5
والذكاء االصطناعى وتطبيق جتارب دولية
لتكثيف اعتمادها على الروبوتات والذكاء
رائدة مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
االص��ط��ن��اع��ى ل��ل��وص��ول ف��ى املستقبل
مليار دوالر حجم
وتهدف األكادميية التى أطلقتها وزارة
إلى مرحلة تستبدل فيها رجال املرور
االتصاالت وتقنية املعلومات ،إلى متكني اإلنفاق على البحث  85%بروبوتات.
الكوادر املحلية ألداء وظائف نوعية فى
دعم البحث العلمي
م��ج��االت التقنيات احلديثة واملتقدمة منها حكومى و 15%للقطاع ول���دع���م ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ى وال��ت��ع��ل��ي��م،
ورعاية املوهوبني واملبدعني فى املهارات
استثمرت ال��س��ع��ودي��ة ف��ى واح���دة من
اخلاص
الرقمية وري���ادة األع��م��ال التقنية ،ورب��ط
أكبر منح التعليم فى اخلارج ،إذ بلغ عدد
املوارد البشرية مبهن املستقبل؛ فى قطاعات
املبتعثني فى اخل��ارج نحو  93ألف مبتعث
االتصاالت وتقنية املعلومات إلعداد جيل من القادة
فى العام  .2019وشجعت التعاون الدولى بني
الشباب القادر على مواكبة التطورات التقنية ،من خالل الباحثني السعوديني ونظرائهم فى كبرى جامعات العالم.
أيضا ،جامعات ومراكز بحثية حازت
ب��رام��ج نوعية متخصصة ع��دة ،وف��ق أح��دث أساليب وأنشأت اململكة
ً
التدريب العملية والتطبيقية.
مكانة متقدمة فى البحث العلمي؛ منها مدينة امللك
املركز الوطنى للذكاء االصطناعي
عبد اهلل للعلوم والتقنية ،ومركز امللك عبد اهلل العاملى
وتعتزم اململكة إنشاء مركز وطنى للذكاء االصطناعى لألبحاث الطبية ،ومركز أبحاث مستشفى امللك فيصل
ستحدثة للبيانات وال��ذك��اء التخصصي.
يتبع للهيئة السعودية امل ُ
َ
االصطناعي ،ضمن حزمة أوامر ملكية ،صدرت أواخر وأدى املناخ اجلديد إلى مضاعفة أعداد البحوث العلمية
العام  ،2019تتضمن إلى جانب املركز ،إنشاء مكتب املنشورة فى املجالت العلمية العاملية؛ إذ جتاوز عددها
باسم مكتب إدارة البيانات الوطنية.
 16ألف بحث فى العام  ،2017واحتلت اململكة املركز
عامليا فى العام 2019؛ وف ًقا ملقاييس جودة النشر
ونفذت السعودية خطوات عملية عدة؛ منها إدخال الذكاء ً 36

األسواق.
وأشارت العمارى إلى أن اململكة تفتقر لوجود ما ُيطلَق
مسمى “املستثمرون املالئكيون” وهم رجال أعمال
عليهم َّ
وسيدات أعمال أغنياء ميولون مشروعات ناشئة من
أموالهم الشخصية ،فى مقابل حصة ،إذ إن عددهم ال
يتعدى املئات ،فى حني يوجد فى الواليات املتحدة – ً
مثال
  320ألف مستثمر مالئكي ،استثمروا نحو  26ملياردوالر فى الشركات الناشئة.
وذكرت العمارى أن البحث العلمى فى السعودية مدعوم
من شركتني فقط؛ هما أرامكو وسابك ،فى حني متثل
الشركات الكبرى فى وادى السليكون فى الواليات املتحدة
اجلهات األكثر إنفا ًقا على البحث العلمى على مستوى
العالم؛ واستثمرت شركة أم��ازون -على سبيل املثال-
 22.6مليار دوالر فى البحث العلمى والتطوير ،وهو ما
يشكل  12.7%من إيراداتها.
وقالت العمارى «هذا هو التحدى األهم واألساسى الذى
يعوق البحوث العلمية والتطور التقنى فى السعودية ،عدم
وجود استثمارات كافية فى هذا املجال ،مع نقص اإلنفاق
احلكومي ،مقارنة مبا تنفقه دول العالم املتقدم؛ فالواليات
املتحدة ً -
مثال -تنفق على البحث العلمى  476مليار
سنويا ،وهو ما يعادل  2.7%من ناجتها القومي.
دوالر
ً
العلمي ،وأظهرت اجلداول السنوية ملؤشر نيتشر للعام أما السعودية ،فال تنفق سوى  12.5مليار دوالر ،مبا
عربيا ،و 29يعادل  0.8%من ناجتها القومي؛ وهذا حسب األرقام
 2020أن السعودية حتتل املركز األول
ً
عامليا ،بالنسبة ملستوى جودة األبحاث العلمية املنشورة؛ الصادرة من منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة .وما تنفقه
ً
السعودية على البحث العلمى -على قلته -يعتمد بنسبة
وف ًقا لصحيفة الرياض.
 85%منه على التمويل احل��ك��وم��ي ،و 15%على
تسريع مواكبة الثورة الصناعية الرابعة
القطاع اخل��اص ،بينما فى ال��والي��ات املتحدة
وعلى الرغم من السعى احلثيث ملواكبة
بيئة
 90%من اإلنفاق على البحث العلمى يأتى
الثورة الصناعية الرابعة ،تبرز دعوات
من القطاع اخلاص».
م��ن باحثني وأك��ادمي��ي��ني سعوديني،
حاضنة للمبتكرين
ول��ت��ش��ج��ي��ع االس���ت���ث���م���ارات وإش�����راك
تطالب بتسريع ال��ت��ح��ول الرقمي،
ي��ح��دوه��م األم���ل ف��ى ال��وص��ول إلى ومضاعفة االستثمارات لتحويل ال��ق��ط��اع اخل����اص ف��ى م��ج��ال البحث
م��ص��اف ال���دول املتقدمة واح��ت��الل األبحاث ملنتجات ومشروعات  ..العلمى واالبتكارات وضمان انتقالها
من مراكز األبحاث إلى مواقع اإلنتاج،
مكان ري���ادى على مستوى العالم.
عززت اململكة دور صندوق االستثمارات
أهم املطالب
وف���ى ه���ذا اإلط�����ار؛ ت���رى ال��دك��ت��ورة
العامة؛ أحد أكبر صناديق الثروة السيادية
السعودية فرح محمد العمارى الباحثة
فى العالم ،ليؤدى مهماته بتمويل املشروعات
فى مركز امللك عبد اهلل العاملى لألبحاث
االستراتيجية الداعمة لالقتصاد السعودي ،وتوطني
الطبية ،ض��رورة مضاعفة اجلهود العلمية للحاق
املعرفة احلديثة والتقنيات املبتكرة.
بالركب.
وقالت العمارى مطلع ديسمبر  �2020إن «جميع هذه ونوهت العمارى إلى ضرورة تعزيز ثقافة التبرع للبحث
كثيرا ،مقارنة مبا العلمى واالبتكار؛ وقالت «فى السعودية؛ لدينا عشرات
اإلجنازات الرائعة ما زالت منخفضة ً
املؤسسات اخليرية التى تنفق على جميع امل��ج��االت،
يجب أن نكون عليه كدولة من دول مجموعة العشرين».
باستثناء البحث واالبتكار».
حتدى االستثمار
موقع السعودية فى االبتكار
وأوصت العمارى بضرورة التصدى لعقبات؛ منها حتدى
االستثمار ،بتوفير بيئة حاضنة للمبتكرين ،إذ إن إنفاق فى العام  ،2020حلت السعودية فى املرتبة  66على
األموال على البحث العلمى يعود على املستثمر بأضعاف مستوى العالم ،فى مؤشر االبتكار العاملى الصادر عن
ما أنفقه ،عندما تتحول األبحاث إلى ابتكارات تقنية تغزو املنظمة العاملية للملكية الفكرية.

أمازون  :تستعرض سيارة أجرة كهربائية ذاتية القيادة “بال سائق”
ك��ت��ب  :محمد اخل��ول��ى – عادل فريج
كشفت شركة “زوكس” التابعة
ل�”أمازون” عن منوذج أولى
لسيارة أجرة كهربائية ذاتية
القيادة ،مخصصة للطرقات
فى املدن.
وت��ت��س��ع ال���س���ي���ارة ألرب��ع��ة
رك��اب مبقدورهم اجللوس
وهم متقابلون ،كما ز ّودت
ب��ب��ط��اري��ة ك��ب��ي��رة سعة
 133كيلو وات /ساعة،
وه�����و ح���ج���م ي���ع���ادل
ضعف ذل��ك املدمج
ف�����ى ال����س����ي����ارات
الكهربائية املتوافرة
فى األسواق .ونقلت
شبكة “س��ى إن إن”
األم��ري��ك��ي��ة ع��ن كبير
مسئولى قسم التقنية فى

“زوك���س” ،جيسى ليفينسون ،قوله“ :تناسب السيارة ذاتية
ال��ق��ي��ادة ال��راك��ب��ني الكسولني ،وتأتى
ببطارية كبيرة تزيد من وزن املركبة
إلى  2500كيلو جرام”.
ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلى ميل”
البريطانية ،فإن السيارة ق��ادرة على
ب��ل��وغ س��رع��ة  120ك��ي��ل��وم��ت��را فى
الساعة ،ف��ى ح��ني متكّن البطارية
املركبة م��ن مواصلة سيرها على
م�����دار  16س���اع���ة ف���ى ال��ش��ح��ن��ة
الواحدة.
وت��خ��ط��ط “زوك�������س” إلط���الق
تطبيق يتيح حجز املركبة التى
يصل طولها إل��ى  3.3متر،
فى عدد من املدن األمريكية
مب��ا فيها س��ان فرانسيسكو
والس فيجاس كخطوة أول��ى
قبل تعميم التجربة ف��ى باقى
الواليات.

 5أعوام فى السجن ألمريكى ميتلك براءة اختراع لغواصة ويرفض الكشف عن سر “العمالت الذهبية”
كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
ميضى الباحث عن الكنوز ،تومى طومسون ،مدة عقويته فى سجن أوهايو
للعام اخلامس على التوالي ،مص ّرا على عدم الكشف عن مكان  500عملة
ذهبية يعتقد أنه قام بإخفائها.
وكان طومسون حصل على  12.7مليون دوالر من قبل مستثمرين قاموا
بتمويل رحلته للتنقيب عن سفينة ذهب غرقت سنة  1857قبالة ساوث
كارولينا ،إال أنه لم يقدم لهم أى شيء فى املقابل وبعد رفع املستثمرين دعوى
ضد طومسون ،اختبأ األخير فى فلوريدا ملدة  3سنوات ،قبل أن تعتقله
السلطات فى مدينة بوكا راتون.
وحكم على طومسون بالسجن عامني ودفع غرامة قدرها  250ألف دوالر،
فى حني وجهت املحكمة أسئلة له عن العمالت الذهبية التى عثر عليها

وتتراوح قيمتها بني مليونني و 4ماليني دوالر.
وفى  15ديسمبر  ،2015وبعد أن رفض طومسون اإلفصاح عن مكان
العمالت ،أصدر قاض فيدرالى حكما عليه “بازدراء املحكمة” ،كما فرض
غرامة مالية قدرها ألف دوالر يوميا إلى حني استجابته للمحكمة.
وخالل جلسة عقدت عام  ،2017أص ّر طومسون على أنه ال يعرف مكان
الذهب ،فى حني ر ّد القاضى ساخرا“ :ميتلك طومسون ب��راءة اختراع
لغواصة لكنه ال يتذكر أين وضع الذهب!”.
ووف��ق القانون األمريكى ف��إن م��دة السجن اخلاصة بالشهود الرافضني
التعامل مع املحكمة ،ينبغى أال تزيد عن  18شهرا ،إال أن محكمة فيدرالية
رفضت العام املاضى اإلفراج عن طومسون ،متذرعة بأن القانون ال ينطبق
عليه.

جامعة سانت أندروز  :أبتكار أخف املصابيح وأرقّها وأطولها عم ًرا
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
توصل علماء فى جامعة سانت أن��دروز ،بقيادة مالتى
جاذر (أستاذ بكلية الفيزياء وعلم الفلك) ،إلى طريقة
عمرا،
جديدة لصنع أخف املصابيح وأرقها وأطولها
ً
متطلعني إل��ى أجيال جديدة من الشاشات وتقنيات
العلوم .واعتمد الفريق على جزيئا ِت ضيائية كهربائية
عضوية ،وأكسيد معدني ،وطبقات حماية بوليمرية
وفصل بحثه فى ورقتني نُشرتا األسبوع
متوافقة حيو ًّيا؛
ّ
املاضى فى مجلة نيتشر كوميونيكيشنز.
��اول ف��ي��ه��ا ه��ذا،
وم���ع أن ه���ذه ل��ي��س��ت أول م���رة ي���ح� َ
فاملحاوالت السابقة انتهت إلى مصابيح غير مستقرة

فى املاء والبيئات الرطبة؛ وأما هذا املصباح فيتحمل
امل��اء واملذيبات والبالزما الغازية فترة طويلة ،وقابل
تضرر،
للطى واللّف حول أدوات حادة كالشفرات بال
ُّ
على رغم من رقته الشديدة.
وهذا يجعل له تطبيقات محتملة عديدة ،منها الشاشات
القابلة للطي ،واملنتجات القابلة للبس – والسيما حتت
املاء – والغرسات اجلراحية وما شابه.
أيضا تطبيقات فى علوم األعصاب وط ّبها ،وبالفعل
وله ً
تعاون العلماء فى دراسة منفصلة مع الدكتور ستيفان
ُبلفير قى كلية علم النفس واألعصاب ،فاستعملوا ضوء
مصابيح مصغرة م��ن مصباحهم العضوي ،وأسلوبًا

من أساليب علم البصريات ال��وراث��ي ،لتوجيه حركة
صلوا الضوء إلى أج��زاء معينة من
يرقات الذباب .فو َّ
أج��س��ام ال��ي��رق��ات ال��زاح��ف��ة ،لتحفيز خ��الي��ا عصبية
حسية وتثبيطها ،فتمكنوا من التحكم فى اجتاه حركتها
ممهدين سبيل التعمق فى دراستها وتوجيهها،
وسرعتها؛ ِّ
وساعني إل��ى مصادر ضوئية قابلة للزرع فى أدمغة
الفقاريات ،لتطوير أساليب دراستها وتقليل تو ُّغلها.
ويتطلع الفريق أن تفتح تقنيته أبواب بحث جديدة ،وأن
أساسا لواجهات
حتسن العالجات العياد ّية ،بأن تكُون
ِّ
ً
فقد
بصرية ترسل املعلومات مباشرة إل��ى دم��اغ َم��ن َ
سمعه أو بصره أو مل ْسه.

ترايتون  :تطوير غواصة فخمة حتمل ستة
أشخاص لعمق ألف متر
كتب  :صابر محمد – محمد شوقي
حققت شركة ترايتون سبمارينز � املتخصصة فى صناعة الغواصات
�ددا من رحالت الغوص إلى
الفاخرة فى والية فلوريدا األمريكية ،ع� ً
معالم الغطس البارزة ،مثل الوصول إلى أقصى عمق فى العالم عند
احلاجز املرجانى العظيم فى أستراليا ،وعلى متنها السير ديفيد
أتينبوراه لتصوير الفيلم الوثائقى الشهير” العالم األزرق . “ 2
وأط��ل��ق��ت ال��ش��رك��ة م��ؤخ� ً�را غواصتها اجل��دي��دة  ، 3300/6وهى
غواصة مزودة بستة مقاعد مصممة لالنطالق من مرآب يخت ضخم
معتمدا
وسميت الغواصة  3300/6بهذا االسم بعد أن حققت عم ًقا
ً
يبلغ 3300قدم (أى  1000متر) مع سعتها البالغة  6ركاب.
وأعلنت شركة ترايتون سبمارينز فى بيان صحافى أن ابتكارها ميثل
أكبر غواصة خاصة مصنوعة من األكريليك فى العالم ،فهى مصممة
على شكل كرة شفافة يبلغ قطرها  2.5متر ،وقالت إن تلك الكرة
بصريا ،ألنها متنح الركب رؤية غير مقيدة لألعماق.
ممتازة
ً
وحتمل الغواصة كمية كافية من الهواء وبطارية لتغطس ألكثر من عشر
ساعات ،وف ًقا لنيو أطلس.
وتعتمد الغواصة على محركني رئيسيني ،وآخ���ران للدفع الرأسى
باستطاعة  12.5كيلو وات لكل منهما ،ما ميكن الغواصة من التحرك
نسبيا تبلغ  5.5كم ،ساعة (وهى سرعة منوذجية
بسرعة قصوى بطيئة ً
للغواصات ).ويجلس السائق فى اجل��زء اخللفى من ك��رة األكريليك
ويتحكم بالغواصة عن طريق عصا التحكم وشاشة تعمل باللمس.
متر ،وتتمتع
وتزن الغواصة  11000كيلوجرام ويبلغ طولها ً 4.55
بنظام للرفع عبر رافعات السفن الشائعة مما يجعلها متوائمة مع
مختلف أنواع اليخوت الضخمة ومع أن الشركة املنتجة لم تعلن بعد عن
سعر بيع الغواصة اجلديدة فإن تصميمها لتلحق باليخوت الضخمة يدل
على السعر املتوقع لها.

الصحة العاملية  :لقاح كورونا ال يغنى عن
ارتداء الكمامة

بعد فشل فيلم “فيروس” بدور العرض  :منصات العرض اإللكترونية سفينة إلنقاذ السينما املصرية
كتب  :نهلة مقلد صابر محمد
فى حدث نادر ،لم يحقق فيلم “فيروس” املصرى أى إيرادات ليقرر مالك دور
العرض واملوزعون رفع الفيلم من دور العرض بحسب والفيلم من بطولة شريف
السالمونى وإخراج أسامة عمر ،وتدور أحداثه فى إطار رعب تشويقى ويعكس
ما حدث مع فيلم “فيروس” ،الصعوبات التى يواجهها صناع السينما فى ظل
أزمة “كوفيد  ،”-19إذ يعتبر العام احلالى من أقل مواسم السينما املصرية
إنتاجا خالل العقد األخير.
ً
وأعلن مخرج “فيروس” أسامة عمر ،فى تصريحات صحفية ،عن عرض الفيلم
بدول اخلليج يوم  17من الشهر اجل��اري ،وكشف عمر أن هناك اتفاقا ً مت
أيضا ،ضمن
بالفعل مع إحدى املنصات اإللكترونية ،ليعرض الفيلم من خاللها ً
محاوالت فريق العمل إلنقاذ الفيلم من الفشل.
ويقول الناقد الفنى طارق الشناوى إن ما حدث مع “فيروس” غريب لكنه ليس
جديدا ،إذ توجد حوادث مشابهة ،فهناك أفالم أخرى عرضت فى ظروف
ً

مستشهدا بأفالم رفعت من
حاليا،
عادية ،وليست استثنائية كالتى نعيشها
ً
ً
دور العرض لضعف إيراداتها كفيلم “محمد حسني” من بطولة املمثل املصرى
محمد سعد ،وفيلم “املواطن كاف” من إخراج رائد الواقعية املصرية صالح
أبو سيف.
وردا على توقع البعض بتأثير منصات العرض اإللكترونية على دور السينما،
ً
مؤكدا أن
يوضح الناقد املصري ،أنه ال ميكن أن تنتهى دور العرض فى مصر،
ً
املنصات البديلة ستكون دافعا قويا لصناع السينما ،لتطوير أعمالهم الفنية
املقرر عرضها فى السينمات ،لتكون جاذبة بشكل كاف جلمهور ملشاهدتها
فى السينما.
حاليا بسبب أزمة كورونا ،وميل
أضاف منصات العرض اإللكترونية ،تزدهر ً
البعض ملشاهدة األفالم فى املنزل ،لكن بانتهاء األزمة ،ستعود دور العرض
للمنافسة من جديد ،وسيكون الصراع على أشده بني صناع السينما ،مما
يصب فى مصلحة اجلمهور”.

كتب :نهلة مقلد  -عادل فريج
أوضحت منظمة الصحة العاملية ،أنه ال يزال يتعني على األشخاص الذين
طُعموا ضد فيروس كورونا املستجد املسبب ملرض كورونا ارتداء قناع الوجه
واالبتعاد عن اآلخرين ،حسبما نقلت وكالة األنباء السعودية “واس”.
وقال خبراء منظمة الصحة العاملية إنه فى الوقت الذى توجد فيه أدلة علمية
على أن اللقاح يساعد فى مكافحة اإلصابة بكورونا ،إال أنه من غير الواضح
ما إذا كان مينع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذى ميكن أن يسبب
املرض ،وهذا يعنى أن اللقاح قد ال مينع انتشار الفيروس ،ولكن مينع فقط
تفشى كورونا.
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ITIDA, Freelancer, and Udacity Re-imagine The Future of Work in Egypt Post Covid-19
By : Basel Khaled – Nahla Makled
ITIDA has launched a large number of initiatives and proEgypt’s Information Technology Industry Development grams that primarily aim at building digital skills and caAgency (ITIDA) virtually hosted ‘The Future of Work in pabilities, nurturing innovation, and enhancing the thriving
Egypt’ forum on the 14th of December 2020.
Startup ecosystem in Egypt; all tailored to ensure that EgypThe event, first of its kind in Egypt, comes in collaboration tian Enterprises have the skills and agility required to thrive
with the global online learning platform, Udacity and the in the new digital age.
freelance marketplace website, Freelancer, to introduce and The ‘The Future of Work in Egypt’ event featured discusshare new business frameworks and models relevant to the sions on adopting new business models in an ever-so- changhighly volatile and digital dependent world, especially post ing world, training the future workforce of Egypt, freelancthe global pandemic.
ers and freelance market, future work challenges and how to
“The COVID-19 pandemic has confirmed the importance overcome them. The event featured local and global industry
of digitization and shifting the way both companies and experts, from IBM, Deloitte, Kuwait Food Company (Ameremployers work” ITIDA’s CEO, Amr Mahfouz said in his icana) and Freelancer. “Freelancing has become the new
opening remarks.
normal of work, especially during the pandemic. It provides
“We fully acknowledge the importance of going all-digital, unparalleled access to skills and talents at a competitive cost,
and we have been more than ready with our plans in place, with agile performance, and can efficiently serve technical
including offering many initiatives dedicated to support the and business demands”, Mahfouz highlighted.
mission of digitizing Egypt”, he added.
“It is s a large market size that we are going to tap into with

New Portal Allows Global Travellers to Book Mandatory Covid-19 Tests around the World
By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
Pure Health, the largest laboratory operator in the GCC, has launched a platform for
travellers from any country to book Covid-19 pre-travel tests and get it done from
anywhere in the world. The new portal
www.preflighttest.com covers a network of
1284 accredited labs globally.
The portal lists the approved labs in each
country to help passengers book the tests
easily. Outbound passengers to and from
any of the empanelled countries can register for the screening on the portal by entering their details such as country, city and
preferred lab on the portal.
Mr. Pramodh BN, Head of Commercial
Operations, Pure Health, said: “We are
delighted to associate with international
airlines and airport operators on this initiative, which is intended to enable people to
travel safely and with peace of mind to any
destination that requires a negative PCR
Covid-19 status. We have facilitated the
Covid-19 screening in all these countries
for outgoing passengers, who can book an
appointment at the listed, accredited labs
that are accepted by relevant airlines and
health authorities.”
“The portal enables passengers to register
and avail the service. It also enables the
laboratories to update and report results in

selected countries,” he added.
Pure Health has built the largest global network of laboratory partners in the world
in addition to having the largest Covid-19
testing capability in the Middle East, Africa and South Asia with the capacity to
perform 80,000 RT-PCR tests and 110,000
laboratory based antibody tests daily.
The company is a pioneering healthcare
solutions provider and one of the largest
laboratory networks in the world, with 118
labs and employing over 1000 healthcare
professionals across the nation.
Earlier this year, in partnership with the
UAE’s Federal Authority for Identity and
Citizenship (FAIC), Pure Health launched
an online portal, where passengers travelling to the UAE can register to get tested for
COVID-19 in their home countries through
an approved network of laboratory facilities.

Technology Innovation Institute Appoints Global Cryptography
Leaders as its Board of Advisors at Cryptography Research Centre
By ; Mohamed Shawky – Adel Farig
Technology Innovation Institute (TII), the applied research pillar of Advanced Technology
Research Council (ATRC), today announced
the formation of a board of advisors at Cryptography Research Centre (CRC). The new
board of advisors comprises global experts in
the field of cryptography.
The appointments follow a series of rapid announcements at Technology Innovation Institute since the first Advanced Technology Research Council board meeting in August 2020.
CRC is one of the initial seven dedicated
centres at TII and it is also one of the
few global centres bringing together
theoretical and applied cryptographers in a research-oriented setting.
The cryptographers collaborate on
breakthrough research projects
that lead to innovative outcomes
in cryptography. Spanning fields
from post quantum cryptography
(PQC), lightweight cryptography,
cryptanalysis, cryptographic protocols, hardware-based cryptography,
confidential computing, amongst others, the distinguished board of advisors will
guide efforts to develop breakthrough technologies for global impact, reinforcing the
UAE’s position as a global hub for innovation
and R&D.
The Board of Advisors includes: Prof Joan
Daemen, Professor of Symmetric Cryptography at Radboud University in The Netherlands, who co-designed the Rijndael cipher
that was selected as the Advanced Encryption
Standard (AES) and is also one of the co-designers of the Keccak (SHA-3) cryptographic
algorithm; Prof Lejla Batina, Professor of
Hardware Cryptography at Radboud University, whose expertise is in applied cryptography and embedded systems security; Dr
Guido Bertoni, CEO of Security Pattern, Italy,
whose research areas include cryptographic
algorithms, hardware-based cryptography,
applied cryptography and embedded systems
security. He is also a co-designer of the Keccak (SHA-3) cryptographic algorithm. Prof.
Carlos Aguilar, Professor of ISAE SUPAERO in Toulouse University, France, a post
quantum cryptographer and expert in secure

cryptographic implementations and computational theory; Prof. Damien Stehlé, Professor
in Computer Science at École Normale Supérieure de Lyon, France, whose focus areas are
post quantum cryptography, computational
theory and complex algebra; and Prof. Tim
Güneysu, Professor of Security Engineering
at Ruhr-University Bochum, Germany, who
is an expert in secure hardware implementations, cloud cryptographic schemes and secure engineering.
CRC currently employs and collaborates with
scientists in multiple crucial fields of cryptography. The experts are engaged in
the full spectrum of fundamental
and applied cryptography and
cryptanalysis research.
Speaking on the board appointments, Dr Najwa Aaraj, Chief
Researcher at CRC, said: “The
success of any scientific and
research-focused entity is led
by its board of advisors as they
support in setting the vision. By
bringing together renowned experts,
we are connecting global expertise in
the field of cryptography.”
Dr Aaraj added: “Through the research undertaken at the Cryptography Research Centre, we are confident that Abu Dhabi and the
UAE will pioneer breakthrough technologies
that ensure even greater enhancements in
high-priority cryptographic areas.”
TII is a pioneering global research and development centre that focuses on applied
research and new-age technology capabilities. The Institute has seven initial dedicated
research centres in quantum, autonomous
robotics, cryptography, advanced materials,
digital security, directed energy and secure
systems. By working with exceptional talent, universities, research institutions
and industry partners from all over the
world, the Institute connects an intellectual community and contributes to building an R&D ecosystem in Abu Dhabi and
the UAE. The Institute reinforces Abu
Dhabi and the UAE’s status as a global
hub for innovation and contributes to the
broader development of the knowledgebased economy.

getting our youth well-equipped with right mix of skills
while encouraging the freelancing approach amongst our local enterprises.”, Mahfouz confirmed.
The event also highlighted; through an insightful panel discussion moderated by Freelancer with some local and global

Securing future talent: Kaspersky signs
MoU with Zayed University
By ; Mohamed Shawky – Saber Mohamed
Kaspersky, the global cybersecurity solutions provider, has signed a Memorandum
of Understanding (MoU) with Zayed University in the UAE. Both entities share the
mutual goal of equipping the youth of today with the best education in the field of
cybersecurity. Kaspersky will work hand
in hand with Zayed University towards
accomplishing this goal by organizing Dr. Hany El Kadi, Dean of the College of
events, conferences, and educational ac- Technological Innovation at Zayed Unitivities at the University.
versity commented, “As we work towards
Kaspersky will also provide the Univer- providing our students with the best possity with industry educational content, sible cybersecurity curriculum, we are
training materials and academic programs delighted to partner with an international
in the field of cybersecurity. Through this brand like Kaspersky that has ample expartnership, both parties will organize perience and will be able to provide our
joint projects in the field of cyber security students the opportunity to learn from exand develop educational campaigns aimed perts in the field and prepare them for a
at creating awareness by enhancing the cy- future in cybersecurity. Such partnerships
ber readiness amongst the university stu- allows companies and institutions to come
dents. The two entities will work together together to share their knowledge to help
towards building the next-generation of empower the youth of today.”
well-equipped cybersecurity leaders.
Amir Kanaan, Managing Director for the
The focus of this collaboration will be on Middle East, Turkey and Africa at Kasperstudents pursuing a career in cybersecu- sky commented on the partnership, “By
rity. With over 20 years of experience in joining forces with one of the leading unithe field of cybersecurity, Kaspersky will versities in the country, we are determined
organize in-depth courses on topics such that this collaboration will play a vital role
as reverse malware engineering and threat in increasing the country’s cyber readihunting to prepare these students to en- ness and equipping the youth of the future
ter into the field with the knowledge and with much-needed cybersecurity skills. It
skills required to take on even the most is through collaborations such as this that
advanced and complex cyber threats.
we can prepare for a cyber immune future”

AMAZON PAYMENT SERVICES LAUNCHES IN THE MIDDLE EAST
AND NORTH AFRICA TO EMPOWER BUSINESSES TO GO ONLINE

By ; Mohamed El Kholy - Nahla Makled
Today, Amazon announced the launch of
Amazon Payment Services, a payment processing service in the Middle East and North
Africa (MENA) region with a mission to
empower businesses with simple, affordable,
and trusted online payment experiences. The
newly launched Amazon Payment Services
provides secure online payment services that
are easy-to-use, leveraging Amazon scalable
and reliable technologies.
Established in 2013 as one of the first Fintech companies in the region, PAYFORT has
gained a deep understanding of businesses’
needs across the region. In 2017, Amazon
acquired PAYFORT as part of the Souq
Group acquisition. Since then, the focus has
been on integrating PAYFORT and Amazon
offerings to provide businesses with a convenient and trusted service.
With the launch of Amazon Payment Services, businesses that use the service will
continue to have access to a range of payment services that enables them to accept
online payments using both global and local
payment methods, offer installments to the
customers to make purchases affordable for
their customers, and monitor payment performance round the clock. As of today, PAYFORT is Amazon Payment Services.
Omar Soudodi, Managing Director, Amazon
Payment Services, said: “Today’s launch
marks another key milestone in Amazon’s
promise to build the future of digital payments in the region, empowering businesses
to provide user-friendly payment experience
for their end-users. We listened to businesses

across a broad range of industries to continue improving our offering. Amazon Payment
Services is a natural next step in our journey, focusing on four fundamental pillars
of trust, convenience, selection and pricing,
underpinned by a best-in-class experience
focused on reliability, scale and operational
excellence.”
Amazon Payment Services processes transactions for thousands of businesses across
multiple industries, ranging from aviation
to travel and tourism, retail, insurance, real
estate, government, and more. With such
a diverse customer base, it has built strong
expertise that supports businesses at every
scale, from small and medium enterprises
(SMEs) looking to establish their online
presence to large-scale enterprises requiring
a dependable payment service to handle high
volumes of transactions safely.
Managing Director of Saudi Payments, Fahad I. Alakeel said, “Being in an extensive
partnership with PAYFORT for several years,
we are very excited about the next endeavor
with Amazon Payment Services which will
facilitate more opportunities for digital payments in Saudi Arabia in addition to diversifying secure and convenient contactless payment options for our Saudi consumers.”
“Our partnership with PAYFORT has extended for more than three years. And now, with
the tremendous growth in Meeza customer
base, we look forward to drive far more business impact through our partnership with
Amazon. We are upbeat about the launch of
Amazon Payment Services in Egypt, which
we believe, will bring domestic online shopping into a new threshold.” Said Tarek Raouf,
Egyptian Banks Company, Executive Chairman and CEO.
Amazon Payment Services also has a wide
range of partners, including leading banks
such as RAKBANK, First Abu Dhabi Bank
(FAB), Mashreq, The Saudi British Bank
(SABB), Al Rajhi Bank, Riyad Bank and
National Commercial Bank (NCB). Partners also include local card schemes such as
MADA, and Meeza, and international card
schemes such as Visa, and MasterCard.

G20 GDP showed a strong recovery in the third quarter of 2020, but remained below pre-pandemic high
By ; Saber Mohamed – Mohamed El Kholy
Gross domestic product (GDP) in the G20 area
rebounded by 8.1% in the third quarter of 2020
following the unprecedented falls in the first half
of the year due to COVID-19 containment measures. However, GDP remained 2.4% below its
pre-crisis high of the final quarter of 2019. Among
the G20 economies, GDP in India rebounded
strongest, by 21.9%, following a fall of 25.2% in
the second quarter, the sharpest drop ever recorded. GDP also rebounded with double-digit num-

bers in the third quarter, after double-digit falls
in the second quarter, in France (by 18.7%, following a contraction of (minus) 13.8%), Italy (by
15.9%, after minus 13.0%), Turkey (by 15.6%,
after minus 10.8%), United Kingdom (by 15.5%,
after minus 19.8%), South Africa (by 13.5%, after minus 16.6%) and Mexico (by 12.1%, after
minus 17.0%). GDP also grew in the other major
economies: 8.9% in Canada; 8.5% in Germany;
7.7% in Brazil; 7.4% in the United States; 5.3%
in Japan; 3.3% in Australia; 3.1% in Indonesia;

2.7% in China; 2.1% in Korea; and 1.2% in Saudi
Arabia. GDP in the G20 area as a whole remained
significantly below the levels of the same quarter
a year earlier (minus 2.0%), with only Turkey
and China recording positive growth (of 5.4%
and 4.9%, respectively), while the United Kingdom experienced the largest fall (minus 9.6%). A
similar picture emerges when comparing economic
activity in the third quarter with pre-pandemic levels, as approximated by the cumulative growth rate
for the first three quarters of 2020.
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industry experts, businesses’ experience with freelancers and
freelancing marketplaces, what challenges to expect, how to
overcome them, and the value that freelancing brought to
their companies.
The event incorporated the launch of the new Talent Alpha
Program, which aims to offer Egyptian companies with new
business strategies for engaging with a flexible workforce.
In this light, The Talent Alpha Sponsorship Program allocates USD500 to eligible companies, who will additionally
receive tailored support from Freelancer.com to help define
their enterprise’s technical needs and hire freelancers accordingly. Egypt is among few countries that have shown
remarkable resilience in the face of Covid-19, thanks to the
enormous investment made in developing its infrastructure
not only in the ICT sector (USD 1.6 billion investment in
the last 3 years) but the power and energy sectors as well.
The country is among the first five countries, which are expected to achieve economic growth in 2020.

«Softline» To Establish a Regional Quarter to Provide Digital
Transformation Solutions

By ; Mohamed elkholy
Softline the leading International Company –which provides
latest technology in software and digital transformation solutions- announces choosing Egypt as a regional center to present its services in the MEA region.This step coming out of
the company’s belief that the Egyptian economy is strong and
there is a great vision to digital transformation, all these factors
create positive ecosystem encourages Soft Line to enter the domestic market. “We decided to get back to the Egyptian market
this year because of the political and economic stability, which
are great intensive for investment, that’s why we decided to
enter the market, and we’re aiming to become the best digital
transformation trusted advisor for our customers” said Evgeny
Tkatchenko Softline VP for business development.
“The government strategy towards digital transformation played
a great role to raise demand on technology solutions. As a
key player in this field worldwide, we aim to support all sectors to design their own technical structure in the era of digital transformation especially in cloud computing and digital
transformation techniques, depending on our experience in 55
countries. We hope that we will be trusted partner for digital
transformation in MEA”.
Soft Line is one of the leading companies in advanced solutions,
which helped companies and governmental organizations with
latest solutions to guarantee best practices.
“Choosing the domestic market is a confidence certificate for
the Egyptian economy and a proof that our mother company
believes in Egyptian capabilities to expand regionally” said
Ahmed Nabil Softline Country manager.
“We have chosen a professional team to start working with
our clients depending on the base of partners we already
have, such as Microsoft, Sophos, Cisco, Kaspersky and other
tech giants.” He added. Nabil Confirmed “during covid-19
crisis the demand on technology solutions raised hugely due
to lockdown and the global wave of working from home that
needed a wide range of software to process and secure while
working from home.”
“The most remarkable here in Egypt is the great effort that
Egypt does to reach digital transformation, which is a great
opportunity to technology providers to duplicate their revenues and we hope to be a part of this effort in the upcoming period.” he pointedSoftline organized conference to
announce its plan to get back to work. The conference witnessed attendees from electricity, investment and military
production ministries.

ITU and UN-Habitat partner to
accelerate digital transformation
of cities and communities
By ; Basel Khaled –Adel Farig
Cities are home to 3.5 billion people, half of humanity, and this
figure is projected to rise to 5 billion by 2030. Government, industry, academia and civil society are working together to accelerate the digital transformation of cities and communities to
meet today’s challenges and challenges to come.
A new Memorandum of Understanding (MoU) between the
International Telecommunication Union (ITU) and the United
Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) highlights their mutual commitment to collaborate in support of the
innovation required to achieve the New Urban Agenda and the
United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
ITU is the United Nations specialized agency for information
and communication technologies (ICTs). UN-Habitat is the
United Nations programme for human settlements and sustainable urban development.
The MoU supports the collaboration of ITU and UN-Habitat
to advance human rights, promote social inclusion and achieve
sustainable urban development. It supports the organizations
in encouraging responsible investment and financing for smart
city projects as well as inclusive dialogue around the support
offered by digital technologies and related standards and guidelines.
The leadership of ITU and UN-Habitat welcomed the new MoU
at a Virtual Forum on the Digital Transformation of Cities and
Communities, co-organized by ITU and UN-Habitat on 7 December 2020.
“From climate change to the COVID-19 pandemic, ICTs offer
new solutions to the challenges facing cities and communities
across the world,” said ITU Secretary-General Houlin Zhao.
“With this new collaboration agreement, ITU and UN-Habitat
are committed to reducing spatial inequality and poverty in
communities ─ as well as strengthening climate action in urban
environments ─ to promote social inclusion and achieve sustainable urban development.”
UN-Habitat Executive Director Maimunah Mohd Sharif observed that: “Digital technologies and data offer new ways
for urban managers to make informed decisions and strategic
choices. We need to build digital capacity and digital public
infrastructure to ensure that the benefits of the digital revolution
leave no one behind. By bringing together UN-Habitat and ITU,
we have the potential to build the real people-centred smart cities of the future.”
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To support families most in need in the governorate:

Telecom Egypt WE launches a convoy for the people of North Sinai in cooperation
with the Misr Foundation for Development and Innovation
By ; Nahla Makled - Basel Khaled
Telecom Egypt WE launched a convoy to support the people
of North Sinai in light of the exceptional circumstances the
governorate is going through due to the security repercussions and the harsh weather conditions in the region, in cooperation with the Egypt Foundation for Development and Innovation, targeting the convoy that set off from the seventh
to the ninth of this December Residents of the poorest villages in the governorate, where food supplies and blankets
were provided to about 1,300 families in some villages of
the Bir al-Abed Center, including the villages of Al-Mareeh,
Al-Janayen, Qatiya, Iqtiyah, Al-Sabil, Abu Al-Jajd, and AlRawda.
The convoy included a field visit to schools of thought in
the governorate, which include the Deaf and Dumb School,
the School of Visual Impairment, and the School of Intellectual Disability, as well as following up on cases of children
with hearing impairment who were given external earphones
by Telecom Egypt last year as part of its initiative to eliminate waiting lists for cochlear implantation for children. The
convoy was accompanied by the Social Responsibility work

ITU Virtual Digital World 2020 SME
Awards reveal most innovative
tech solutions with positive social
impact
By ; Nahal Makled – Saber Mohamed

The International Telecommunication Union (ITU)
today recognized innovative tech solutions with the
potential to change lives across the globe at the Virtual Digital World Awards ceremony, following an
expert-led SME programme of masterclasses and
online pitching. Awards were presented in four different categories “ Connectivity “ new approaches to
increasing universal access to the internet
“Smart cities, smart living “ improving urban life in
areas such as energy, transport, planning, education
“E-health” improve healthcare through remote diagnosis and treatment and “ Digital finance “ increase
access to the digital economy for the banked and
unbanked
From very small satellite-powered remote IoT sensors to mobile finance for smallholder farmers, navigational platforms for smart public transit or portable electrocardiograms for remote diagnosis and
much, much more, this virtual edition of the ITU
Digital World Awards - open to all small- and medium-sized enterprises (SMEs) worldwide - celebrated
creativity and innovation in digital solutions meeting real-world needs.
“Tech SMEs are critical to the speed and success of
social and economic recovery,” said ITU SecretaryGeneral Houlin Zhao. “The ITU Virtual Digital
World 2020 SME Awards form a small but important part of that journey by supporting SMEs and the
potential for digital transformation they represent.”
Winners in each of the four categories were selected
by a jury of experts from the fields of business, technology and entrepreneurship, receiving certificates
from the ITU Secretary-General Houlin Zhao, in the
presence of H.E. Phan Tam, Deputy Minister of Information and Communications, Viet Nam, and an
invitation to attend ITU Digital World 2021 in Ha
Noi next October. The winners were:
Astrome from India, using millimetre wave wireless communication to provide fibre-like backhaul
capacity for 4G and 5G infrastructure, in the Connectivity category;
BusMap from Viet Nam, providing smart public
transit solutions through navigation algorithms
and advanced user experience features for consumers, corporates and governments in the Smart cities,
smart living category;
Appy Saude from Angola, for their e-health platform
identifying the nearest pharmacy location, best price
and availability of medicines, in the E-health category;
OKO Finance from Israel, providing smallholder
farmers with crop insurance and access to digital financial tools through simple mobile technologies, in
the Digital finance category.

team at Telecom Egypt, who followed up the aid distribution
process according to accurate databases and pre-prepared
lists.
This initiative stems from Telecom Egypt’s keenness to con-

tribute to supporting the state’s efforts in the development of
the Sinai Peninsula, and its belief in the importance of the
role of national institutions and companies in providing all
kinds of material and moral support to citizens in times of
emergency and crises,
Engineer Adel Hamed, Managing Director and CEO of Telecom Egypt, said, “The launch of this caravan comes as an
affirmation of Telecom Egypt’s firm belief in its social role
as a national company, and that the company’s social responsibility strategy is based on several axes, the most important
of which is supporting the most needy groups and helping
them face any emergency repercussions.”
Major General Dr. Mohamed Abdel Fadil Shousha, Governor of North Sinai, during his meeting with the company’s
social responsibility team, praised the efforts made by Telecom Egypt to stand by the people of Sinai, especially the
company’s contribution last year in providing earphones for
North Sinai children, which had a good effect on the souls
of children and their families. This confirms the importance
of the societal role of national institutions in supporting the
state’s efforts in development.

Aqarmap announces the map of its virtual exhibitions
for real estate marketing during the next year 2021
By ; Mohamed El Kholy – Mohamed Shawky
Coinciding with the success of the last session of the events
of its virtual exhibition for real estate marketing, Aqarmap,
the leading search engine in the field of real estate marketing, announced today its future vision of the importance
of virtual exhibitions in the field of real estate marketing.
This comes after it achieved great success through Aqarmap
Expo on November 27th, 2020. According to the official
statistics of the platform, the exhibition has seen a
keen unprecedented interest, as more than 10
thousand users showed their interest in attending and booking various real estate units online, using credit cards.
For his part, Mr. Emad Al-msaodi, Founder
and CEO of Aqarmap, expressed his great
pleasure at the results of the virtual exhibition, stating: “Despite the global challenges
that we face socially and economically as a
result of the spread of the new Coronavirus
(COVID-19) pandemic, we have witnessed a
turnout that has never been seen before, as clients
booked units from the first minute of the exhibition’s
events launch, with 3 bookings in the very first minute, in
a precedent that is considered the first of its kind in the real
estate sector and specialized exhibitions.”
He added: “This kind of exhibitions presents a good opportunity for users, those who are looking for real estate units
to buy and developers and marketers exhibitors. This is due

to its digital characteristics, the most important of which is
knowing easily about what is displayed and the bookings
inside or outside Egypt by comparing projects, browsing offers and booking online without the need to be present actually in Egypt, which is a clear change in client behavior, and
it took the real estate marketing sector a long time to reach
this result compared to other sectors.”
Lastly, he concluded his speech on the results of the exhibition, saying: “The need to move towards new
technological tools increases every day, that is
why we are currently working on the Aqarmap
platform and planning to organize more than
one version of the exhibition periodically
every year. The next year 2021 will witness
the organization of at least two Expo sessions, one of which will be in the first half of
the year and the other in the last quarter during the period of Black Friday offers. This
step is our response to the increasing demand
for digital marketing of real estate units.”
It should be noted that Aqarmap will seek to achieve
its strategic vision aimed at developing the concepts of
real estate marketing and offering an integrated package
of innovative solutions to facilitate the sales and purchases,
and to provide digital products that help interested users to
make decisions with more confidence, considering themselves a key player in reformulating the role of digital media
in the real estate industry.
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DigitalX partners with Software AG to provide latest digital
solutions and services

By ; Basel Khaled – Saber Mohamed
DigitalX, the digital services arm of Digital DEWA,
which is fully owned by Dubai Electricity and Water
Authority (DEWA), as part of Dubai 10X, has signed
a partnership agreement with Software AG to deliver
advanced digital solutions, systems and services for customers. The two companies will collaborate to speed up
digital transformation initiatives and keep pace with the
latest solutions and services in different sectors.
“We are committed to achieving the vision and directives
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE
and Ruler of Dubai, to make Dubai the best country in
the world; and the Dubai 10X initiative which mandates
the Government of Dubai to be a global leader that is 10
years ahead of other cities. Through Digital DEWA, the
digital arm of DEWA, we strive to reimagine the role of
utilities and create a new digital future for Dubai, to become the world’s first digital utility to use autonomous
systems for renewable energy, storage, expansion in AI
adoption, and providing digital services,” said HE Saeed
Mohammed Al Tayer, MD & CEO of DEWA.
Al Tayer highlighted that the partnership will expand on
the type of services that DigitalX provides to maintain
Dubai’s position as a regional pioneer in this area.
Marwan Bin Haidar, Vice Chairman of Digital DEWA –
Digital Sector and Rami Kichli, Vice President Software
AG, Gulf and Levant signed the agreement, during the
participation of DEWA and its subsidiaries at the 40th
GITEX Technology Week.
“This new cooperation is part of Software AG’s ongoing pact to support the capabilities of public and private
companies. Software AG is one of the suppliers that provide advanced solutions for companies, to face digital
transformation and business transformation challenges.
This plays a major role in supporting the directives of
the wise leadership to make the UAE a pioneer state
worldwide. It is our pleasure to cooperate with Digital
DEWA, presented by Digital X, to launch a new collection of services for the companies in the region. This
helps to make use of the new generation of solutions
and encourage companies to explore new ways of innovation to enhance their roles in the UAE’s economic
development,” said Kichli.

TECHNOLOGY INNOVATION INSTITUTE AND VIRGIN HYPERLOOP ANNOUNCE R&D PARTNERSHIP TO ADVANCE FUTURE TRANSPORT AND LOGISTICS IN THE UAE
By ; Mohamed Shawky – Saber Mohamed
The Technology Innovation Institute (TII),
the dedicated ‘applied research’ pillar of
Abu Dhabi’s Advanced Technology Research
Council (ATRC), and Virgin Hyperloop (VH),
the leader in hyperloop development, today
announced their collaboration on research,
innovation and localisation of the futuristic
transportation method.
The agreement was signed by His Excellency
Faisal Al Bannai, Secretary General of ATRC;
and Sultan Bin Sulayem, Group Chairman
and CEO of DP World and Chairman of Virgin Hyperloop, during a virtual ceremony.
Transporting passengers and goods at speeds
exceeding 1,000km/h, hyperloop is a completely new form of transport with the ambition to become the most sustainable means of
mass transportation. Technology Innovation
Institute and Virgin Hyperloop will explore
research for hyperloop systems on TII’s premises, including pulsed power and magnetic
levitation technologies and material sciences,
which are key to developing the next-generation transport system.

Technology Innovation Institute has seven
initial dedicated research centres in quantum,
autonomous robotics, cryptography, advanced materials, digital security, secure systems, and directed energy.
The partnership will involve cooperation between three of TII’s
research centres; Directed Energy Research Centre (DERC),
Autonomous Robotics Research
Centre (ARRC) and Advanced
Materials Research Centre
(AMRC).
His Excellency Faisal Al Bannai,
Secretary General of ATRC, said: “As
the R&D ecosystem in Abu Dhabi and the
UAE continues to evolve at a rapid pace,
particularly with the formation of the ATRC
and TII, we are proud to partner with Virgin
Hyperloop to achieve global breakthroughs
in transportation, AI, and sustainable energy
solutions. Advanced technology allows us to
progress every aspect of life and collaborations with industry partners like Virgin Hyperloop help leverage it for the greater good.”

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chairman of Virgin Hyperloop and Group Chairman and CEO
of DP World, said: “The collaboration between Technology Innovation Institute
and Virgin Hyperloop will strengthen the position of the United Arab
Emirates as a global research hub.
We are one step closer to ushering in a new era of ultra-fast, sustainable movement of people and
goods.
Hyperloop is a cutting-edge technology that will drive entrepreneurship and leadership in the transportation space through the partnership with
TII. This in turn will provide opportunities
for economic growth through the creation of
a strong R&D hub in line with the country’s
vision”.
Technology Innovation Institute aims to help
create a better world by developing the most
advanced, disruptive technological innovations. Examples of research within its centres
include autonomous robotics for a demand
responsive platform, materials for sustainable

infrastructure, future autonomous robotics
systems, energy saving innovations, and digital security and communications for hyperloop systems.
Virgin Hyperloop has been making major
strides in advancing this new form of mass
transportation. In November, transportation
history was made when Virgin Hyperloop
tested human travel in a hyperloop pod for the
first time. Dubai-based leading global provider of smart logistics solutions, DP World, has
made this milestone possible through a multimillion-dollar investment for the research and
development of hyperloop technology.
Virgin Hyperloop’s Managing Director of the
Middle East and India, Harj Dhaliwal, who
attended the virtual ceremony, said: “Abu
Dhabi’s thriving technology sector will provide a perfect location as we look to advance
hyperloop technology and foster successful
public-private partnerships with key organisations within the ecosystem. We are happy
to support this opportunity for Abu Dhabi and
the UAE to lead in innovative transportation
and export that knowledge across the world.”

Expanding the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Awards adds to humanitarian work in the UAE
By ; Mohamed Shawky – Mohamed Elkholy
Ruler’s Representative in the Al Dhafra Region
Highness.
to encourage research centres, individuals and inLocal and international organisations have and Chairman of the Emirates Red Crescent AuHis Excellency Suhail Al Mazrouei, Minister novators around the world to find sustainable solupraised the expansion the Mohammed bin Rashid thority, said that the expansion of the scope of the
of Energy and Infrastructure, said that the Mo- tions to various dilemmas and global complications.
Al Maktoum Global Water Awards to include a Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Wahammed bin Rashid Al Maktoum Global Water These include the scarcity of potable water, which is
new category. The move has been widely recog- ter Awards, to include new areas, shows its sucAwards interprets the directions of the UAE in undoubtedly one of the major global problems. The
nised for its role in encouraging more research cess and its role in creating sustainable solutions
adopting the approach of goodness and giving award plays a role in bringing about positive and
centres and individuals to participate in the award, to address the problem of global water scarcity,
that has always characterised the UAE since its sustainable changes to the most dangerous global
which was launched by HH Sheikh Mohammed and positively affect the lives of millions of indiestablishment at the hands of the Founding Father, challenges caused by the lack of access to clean wabin Rashid Al Maktoum, Vice President and viduals around the world.
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may ter for people to use. It also aims to reduce its effects
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. His Highness affirmed that the initiatives of HH
his soul rest in peace. “The Awards encourages on poor countries, which suffer from both problems
The award’s prize total is USD 1 million. It works Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, enresearch institutions, individuals and innovators due to water scarcity. The award and the UAE Wato find sustainable and innovative solutions to hance areas of human and humanity development
from around the world to find sustainable and in- ter Aid’s Hope project confirms, beyond any doubt,
water scarcity around the world.
around the world and achieve the highest levels
novative solutions to address the problem of the that UAE is a land of peace, happiness and positivUAE Water Aid, under the umbrella of the Mo- of sustainability in giving and devising appropriscarcity of clean water in the world using solar ity, and a country of tolerance, goodness and giving,”
hammed bin Rashid Al Maktoum Global Initia- ate solutions to the many humanitarian issues that “Suqia comes as an extension of the initiatives power,” said Al Mazrouei.
added Al Mazrouei.
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mazrouei praised the great success achieved “In 2016, the World Economic Forum listed Water
tives, focuses on new technologies that produce, plague vulnerable communities.
distribute, store, monitor, desalinate, and purify “The initiatives of His Highness Sheikh Moham- Al Maktoum, Vice President and Prime Minister by the award in its first and second rounds, which Crises as one of the top 10 global risks affecting the
water using renewable energy consolidate the med bin Rashid Al Maktoum, Vice President and of the UAE and Ruler of Dubai, to improve life confirms the pioneering role of the UAE, as a des- world, and in line with this; the Sixth Goal of the
UAE’s role as a platform for innovation, a des- Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and alleviate the suffering of those who face great tination for innovation and innovators, and as an Sustainable Development Goals focused on ensurtination for innovators and an incubator for crea- embody the growing role of the UAE in meet- challenges in obtaining safe water sources. The incubator for creators from all over the world. He ing the availability of water and its sustainable mantive minds. The new Innovative Crisis Solutions ing the humanitarian needs and improving the initiative aims to mobilise support for the benefit noted that the UAE is a forerunner in adopting agement. The UAE has also been keen on adopting
Award keeps pace with rapid changes around the living circumstances of individuals in various of the victims of drought and represents a strong specific projects that serve humanity and encour- proactive ideas and initiatives to conserve water, and
world. It encourages small enterprises, research countries. His Highness is constantly contemplat- message of solidarity with their conditions,” add- ages many people to invest their innovative and researching future solutions in support of this. The
institutions and NGOs to develop innovative ing and thinking about the issues of the deprived ed His Highness.
creative energies for what serves and is in the in- UAE had previously launched the UAE Water Secuprojects or systems that offer emergency relief and the marginalised with no discrimination, and “The initiative, since its launch five years ago, has terest of all humanity.
rity Strategy 2036 to develop a road map to achieve
by providing clean and safe drinking water in standing by them in the worst circumstances, and been a triumph for basic human rights, the most “The high level award plays a major role in support- water security, which in turn would enhance planafflicted communities that within 48 hours. The adopting initiatives that enhance their ability to important of which is the right to access to clean ing creative ideas. The third session of the award ning for water security and risk management. This
award requires a demonstration to assist 1,000 face their difficult conditions, as His Highness al- water. It enhances livelihood opportunities and varies from its predecessors, as a result of the global will be done with tools such as the National Water
people during the critical early stages of provid- ways strives to strengthen the social responsibil- stability in the regions and territories that suffer changes, conditions and repercussions imposed by Risks Register, and an integrated hydraulic model
ing humanitarian aid.
ity aspect of individuals, bodies and institutions,” from desertification due to the lack of the most the COVID-19 pandemic that altered the world for the water network, and a simulation model for
important resource for human survival,” said His from how it was before it. This makes it necessary water emergencies,” said Al Mazrouei.
HH Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the said His Highness.
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منوعات

“  ”MTPROتطلق أحدث حلول خدمات إدارة املشروعات ملواكبة التحول الرقمى و تطلق خطه للتوسع خارج السوق

كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقي
ملساعدة مؤسسات العمال على تطبيق عملية التحول
ال��رق��م��ى وت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الت���ص���الت
وامل��ع��ل��وم��ات ،أطلقت ش��رك��ة "  " MTPROأم ت��ى برو
املصرية الرائدة فى مجال تقدمي حلول ادارة املشاريع ،
مجموعة من أحدث حلول خدمات ادارة املشاريع بصورة
احترافية متكاملة لكافة ان��واع مؤسسات العمال حيث
تعتمد على ما متتلكه الشركة من خبرات متراكمة لفريق
العمل ،متتد الى  25عاما  ،فى مجالت متعددة ومتنوعة
إلدارة املشروعات واملهارات الدارية واألدوات التكنولوجية،
وذلك للمساهمة فى تنفيذ املشروعات بكفاءة من خالل
تطوير أساليب ونظم العمل وتطبيق أحدث التكنولوجيات
املتقدمة لتحقيق النتائج املستهدفة .
و فى إطار خطتها للتوسع خارج السوق املصرى أعلنت
عن إنشاء مكتب متثيلى فى بريطانيا إلدارة عملية التحول
الرقمى فى الشرق الوسط وأفريقيا وإلستقطاب العمالء
من القارة األوروبية و استهدافهم بخدمات استشارية و
تدريبية كذلك يسعى املكتب إلستقطاب أصحاب اخلبرات
النادرة من القارة األوروب��ي��ة للعمل فى مهام محددة فى
املشروعات الكبرى داخل مصر أفريقيا والشرق األوسط .
ص��رح بذلك املهندس محمد طلعت رئيس مجلس ادارة
شركة "  " MTPROوقال تتضمن خدماتنا إعداد دراسات
اجلدوى "  " Feasibility studyوإدارة عمليات تقدمي
ال��ع��ط��اءات " Bidding process Management

" إدارة امل��ش��روع��ات " " Projects Management
 ، ،تطوير ق��درات إدارة املشروعات " " Developing
 Projects Management Capabilitiesاخلاصة
بكوادر السادة العمالء عن طريق التدريب و التوجيه
بأعلى معايير اجلودة املعتمدة دوليا بالضافة الى
إدارة العقود واملطالبات " Contracts and
. " Claims Management
أض���اف رئ��ي��س مجلس اإلدارة ال��ى أن
ال��ش��رك��ة ت��س��ع��ى ل��ت��ك��ون ش��رك��ة مصرية
بنكهة عاملية تقدم لعمالئها حلول إدارة
مشاريع مبتكرة متكاملة بأهداف واضحة
وخطط مرنة ومستوى جودة لمثيل له عبر
توظيف أحدث احللول الذكية واملبتكرة من
خالل الدراسة الدقيقة والشاملة لحتياجات
كل مؤسسة على حده والعتماد على فريق من
الستشاريني ذوى اخلبرات الكبيرة واملهارات العالية
ملساعدة عمالء الشركة لتحسني األداء وبناء قدراتهم
وزيادة التنافسية .
أوضح طلعت أن مفهوم الشركة إلدارة املشروعات يعتمد
على إيجاد حل مناسب لكل مشروع على حدة مبا يحقق
املوازنة بني األهداف الثالثة وهى تقليل الوقت وخفض
التكلفة ورفع مستوى جودة التنفيذ .ففى واقع األمر فإن
هذه األهداف غالبا ما تتعارض مع بعضها البعض ،وهنا
ياتى دور "  " MTPROكمزود خدمة دول��ى متخصص

ملحبى األلعاب " :سامسوجن" تطلق تطبيق جديد
لتحسني أداء األلعاب فى أجهزتها
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
أص��درت شركة "سامسوجن" الكورية اجلنوبية ،تطبيقا يهدف إلى
حتسني أداء األلعاب فى أجهزتها ،وفق ما ذكر موقع "غادجيت "360
املتخصص فى األخبار التقنية.
وق��ال املصدر إن التطبيق يدعى " ،"Game Driverمضيفا أن
"سامسوجن" تسعى إلى جعل األلعاب جزءا أساسيا من أجهزتها.
ويسمح التطبيق بتقدمي حتديثات ع��دة لوحدة معاجلة الرسومات
اخلاصة بهواتف سلسلتى (جالكسى إس )20و(جالكسى نوت.)20
وذك��رت "سامسوجن"" :يعد حتسني برنامج التشغيل لوحدة معاجلة
الرسومات مجال مهما لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات األجهزة،
واحلفاظ على األداء األمثل لهذه الوحدة".
وسيدعم التطبيق ألعابا شهيرة مثل"Call of Duty: Mobile" :
و" "Black Desertو" ،"Fortniteعلى أن يدعم املزيد من األلعاب
خالل األشهرة القليلة املقبلة يشار إلى أنه ميكن ملستخدمى هواتف
سامسوجن تنزيل تطبيق " "GameDriverمن متجر "جوجل بالي".

مايكروسوفت حتذر من برنامج "أدروزك"
وتخريبه عشرات آالف احلواسيب يوميا
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
حذرت شركة "مايكروسوفت" املستخدمني من الساللة اجلديدة من البرامج
الضارة املسماة "أدروزك  ،"Adrozekقائلة إنها تصيب عشرات اآللف
من أجهزة الكمبيوتر يوميا .وذكرت مجلة "بى سي" األمريكية أن الساللة
اجلديدة من البرامج قادرة على إصابة أجهزة املستخدمني وسرقة بياناتهم
واختطاف املتضفحات .وحني تختطف الساللة اجلديدة اجلهاز ،جترى
تعديالت على املتصفح من خالل تعطيل عمليات التحقق من سالمة امللف
وتعطيل ميزة التصفح اآلمن ،والسماح لإلضافات الضارة بالعمل فى وضع
التصفح املتخفى دون احلصول على إذن املستخدم ،فضال عن تعديل الصفحة
الرئيسية الفتراضية للمتصفح .وقالت " مايكروسوفت " فى حتذيرها إن
هذه البرمجية الضارة كانت نشطة منذ مايو املاضي ،ووصلت إلى ذروتها
فى شهر أغسطس .أضافت نعتقد أنها تصيب أكثر من  30ألف متصفح
كل يوم فى مختلف أنحاء العالم" وحلماية نفسك ،تقترح الشركة العمالقة
عدم تنزيل وحتميل برامج وملفات من "مصادر سيئة السمعة" ،كما توصى
باستخدام برامج مكافحة الفيروسات وكإجراء وقائي ،ينصح كذلك بإلغاء
تثبيت متصفحات الويب التى تستخدمها اآلن ثم إعادة تثبيتها من جديد.

"ماتخافيش" ..تطبيق مصرى ذكى ملواجهة التحرش

كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
ف��ى محاولة ملكافحة التحرش اجلنسى ف��ى مصر ،أطلق ش��اب��ان تطبيقا
للهواتف الذكية أطلقا عليه اسم "ماتخافيش" ،توازيا مع املحاولت احلكومية
واملجتمعية للقضاء على هذه الظاهرة املقلقة.
ويعتبر التطبيق مشروعا شبابيا بحتا ،إذ أسسه املهندسان أحمد ريحان
وسلمى مدحت ،حديثا التخرج فى كلية الهندسة باجلامعة األملانية فى
القاهرة .ويرى مؤسسا التطبيق أن "ماتخافيش" يعتبر "خطوة لكسر حاجز
اخلوف عند الفتيات والسيدات فى مواجهة التحرش بأنواعه ،ومعرفة الطرق
املثلى للتعامل مع املتحرشني" .وأوضح املهندسان أنهما على استعداد للتعاون
مع أى جهة مصرية مهتمة بقضايا التحرش  ،ملناقشة حلول قوية تهدف إلى
القضاء على تلك الظاهرة .وتقول سلمى إن تشجع ضحايا التحرش فى مصر
مؤخرا على رواية جتاربهم عبر منصات التواصل الجتماعي ،كان السبب
الرئيسى وراء فكرة التطبيق ،إذ حاولت مع زميلها الستفادة مبا تعلماه فى
الكلية ملحاربة التحرش .وتضيف سلمى أن "التطبيق استغرق حوالى  6أشهر
من العمل حتى نتمكن من طرحه عبر املتاجر اإللكترونية" ،مؤكدة إصرارهما
على مجانيته "ليستخدمه أكبر عددا من اجلمهور".

للمرة األولى منذ السبعينيات  :مسبار فضائى صينى
يبدأ رحلة العودة إلى األرض
كتب  :صابر محمد – نهلة مقلد
ذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) اليوم األحد ،أن مركبة فضاء
صينية حتمل صخورا وعينات من تربة القمر بدأت رحلة العودة إلى األرض،
لتضع الصني على الطريق لكى تصبح أول دولة تنجح فى جلب عينات من
القمر منذ السبعينيات .وقالت شينخوا نقال عن بيان إلدارة الفضاء الوطنية
الصينية إن��ه ج��رى تشغيل
م��ح��رك��ات امل��س��ب��ار ”تشانغ
آه “-5ص��ب��اح ال��ي��وم األح��د
ب��ت��وق��ي��ت ال��ص��ني ع��ل��ى بعد
 230كيلومترا م��ن سطح
القمر قبل إغالقها بعد 22
دقيقة واملركبة فى مسارها
نحو األرض.
ومب���ج���رد ه���ب���وط امل��س��ب��ار
بنجاح فى منغوليا الداخلية،
ستصبح الصني ثالث دول��ة على اإلط��الق ،بعد الوليات املتحدة والحت��اد
السوفيتي ،جتلب عينات من القمر وكانت املهمة تستهدف جمع كيلوجرامني
من العينات لكن لم يجر الكشف عن الكمية التى حتملها املركبة.
وأُطلق ”تشانغ آه “-5يوم  24نوفمبر وانفصلت عنه مركبة فضائية على
القمر فى األول من ديسمبر ومن املتوقع أن تستغرق املهمة  23يوما إجمال.

وتقييم العروض وتوصيف احللول التقنيه  .....ال��خ ،أو
توفير العاملني املتخصصني لكافة املهام املطلوبة فى هذا
املجال مثل مصممى احللول ومخططى البرامج ومشرفى
التنفيذ و غيرها
أكد رئيس مجلس ادارة شركة "  " MTPROبأن الشركة
تؤمن بأن التكنولوجيا واملعرفة هى أساس تقدمي خدمات
متميزة من خالل اجلمع بني اخلبرات املتوفرة والقدرات
العملية لتطبيق التقنيات احلديثة مم��ا يساعد عمالء
الشركةعلى مواكبة عمليات الرقمنة فى عالم سريع التغيير
.
أش��ار طلعت ال��ى أن خبرات املهندسني والستشاريني
العاملني بالشركة قد جنحت على مدار السنوات الخيرة
فى تقدمي خدمات لعدد كبير من الشركات ومؤسسات
الع��م��ال  ،ملساعدتها فى تنفيذ أكبر املشروعات حيث
توفر احللول املتاحة مجموعة من املزايا أولها القدرة على
تلبية التوقعات املتعلقة باملشروع وخصوصا فى مشروعات
اخلدمات املتكاملة واملدن الذكية والرقمنة وقدرة الشركة
على ادارة املخاطر التى تواجه التنفيذ بطريقة محترفة من
حيث اجلدول الزمنى واإلستدامة على إعتبار أن" منذجة
معلومات امل��ش��روع" ميكن أن تساعد أصحاب املشاريع
وكافة مزودى اخلدمات فى الوصول إلى البيانات ودمجها
وحتليلها بشكل أكثر شمولية لزيادة اإلنتاجية وحتسني
الطريقة التى يقومون من خاللها بتخطيط وبناء وإدارة
هذه املشاريع

فى ادارة املشروعات باستخدام وتطبيق أحدث األساليب
العلمية والتكنولوجية على مختلف مراحل املشروع بداية
من دراس��ة فكرة املشروع وتقييم ج��دوى التنفيذ مرورا
بالتخطيط و متابعة التنفيذ وص���ول ال��ى مرحلة
استكمال املنتج النهائى وجتهيزه للتسليم ،بحيث
يتم ذلك بغض النظر عن حجم املشروع أو
نطاقه أو درجة تعقيده .
أش��ار طلعت ال��ى أن الشركة بصفتها
متخصصة فى خدمات إدارة املشاريع،
فإنها تساعد عمالئها ،ليس فقط فى
إدارة امل��ش��روع��ات اجل���دي���دة وتوفير
التكامل السلس ب��ني أع��م��ال التصميم
والتجهيز واملشتريات والتنفيذ ،ولكنها
أي� ً
�ض��ا تقدم خدماتها للعمالء ف��ى حتليل
املشاريع قيد التنفيذ وتقييمها لتحقيق أهدافها
املستقبلية  ،ه��ذا باإلضافة ال��ى مساعدة العمالء
على تعزيز قدراتهم فى إدارة املشروعات من خالل إنشاء
وتشغيل مكتب إدارة امل��ش��روع��ات " ، "PMOوتوفير
متطلبات التدريب للعاملني به وتقدمي كافة اخلدمات
الستشارية التى يحتاجها .كما ميكن لعمالئنا استخدام
 Outsourcingملختلف
خدماتنا فى صورة تعهيد
أنشطة املشروع مثل التخطيط و اجلدولة الزمنية و تقييم
املخاطر وصول لبناء مكتب مشروعات متكامل عنذ الطلب
و تقدم الشركة خدمات متخصصة مثل إعداد العطاءات،

تعزيز التعاون البحثى بني العربية للعلوم
والتكنولوجيا" و"اجلامعة األهلية"

كتب  :صابر محمد – نهلة مقلد
بحث رئيس األكادميية العربية للعلوم
والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
م��ع رئ��ي��س جامعة العلمني األهلية
الدكتور عصام ال��ك��ردى سبل تعزيز
التعاون املشترك ب��ني اجلانبني فى
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت وال��ع��م��ل على
مد جسور التعاون فى األم��ور محل
اله��ت��م��ام امل��ش��ت��رك ب��ني األك��ادمي��ي��ة
واجل��ام��ع��ة امل��ق��ام��ة مبدينة العلمني
اجل��دي��دة .كما اتفق اجلانبان خالل
الزيارة التى قام بها رئيس األكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

البحرى إلى جامعة العلمني األهلية
على عقد لقاءات أخرى خالل الفترة
املقبلة ملناقشة أوجه التعاون املختلفة
متهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون بني
اجل��ان��ب��ني .وع��ب��ر رئ��ي��س األك��ادمي��ي��ة
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
ال��ب��ح��رى ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ه��ذه ال��زي��ارة
متطلعا إلى إقامة شراكات حقيقية
مع جامعة العلمني األهلية اجلديدة
وم��ش��ي��را إل���ى أن األك��ادمي��ي��ة تفتح
ذراعيها وترحب بكل فرصة لتعزيز
التعاون مع نظيراتها من اجلامعات
واملؤسسات العلمية والتعليمية من
أجل رؤية علمية متكاملة.

"أوبو" تكشف  3شاشات
بخاصية فريدة فى "هاتفها املستحيل"
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
ط ّورت شركة "أوبو" بالتعاون مع استوديو التصميم "نيندو"،
منوذجا لهاتف لم يسبق طرحه فى األسواق من قبل ووفق
ما ذكر موقع "إنغادجت" املتخصص باألخبار التقنية ،فإن
الهاتف القابل للطى يأتى بشاشة قابلة للفتح ،بثالثة أحجام
مختلفة .وبحسب "أوبو" فإن هاتفها اجلديد جاء استجابة
ملطالب املستخدمني الذين يتذمرون من حجم شاشات
األجهزة ،والتى تأتى بأحجام كبيرة .ويعرض اجلزء األول
من الشاشة اإلشعارات التى تصل املستخدم ،بينما ميكن
استخدام الشاشة الثانية للتقاط صور "السيلفي" ،فى
يستطيع محبو األلعاب أو األف��الم عرضها على اجلهاز
ت��ك��ش��ف "أوب����و"
باستعمال الشاشات كلها .ولم
امل���رت���ب���ط���ة
عن مزيد من التفاصيل التقنية
بالهاتف أو إذا كانت ستنتجه
وت���ط���رح���ه ف����ى األس������واق
ليكون منافسا لعدد من
األجهزة القابلة للطي،
وف��ى مقدمتها هاتف
"سامسونغ" من الطراز
"جالكسى زد فولد
."2

استخدام تقنية " تثبيط أحد البروتينات " الستعادة البشر لشبابهم
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
وجد فري ٌق من الباحثني فى جامعة ستانفورد
أن تثبيط بروتني معني يعزز احلالة الصحية
ل��ل��ف��ئ��ران امل��س��ن��ة ويجعلها مشابهة للحالة
الصحية للفئران الشابة واكتشف الفريق أن
البروتني املسمى  15-بى دى جى إتش يلعب
دو ًرا مه ًما فى فقدان الكتلة العضلية الذى
يصيب احليوانات املسنة .وأظهرت الدراسة،
التى نشرت فى دورية ساينس ،أن تثبيط هذا
البروتني يعزز البنية العضلية للفئران املسنة
ويحسن حالتها الصحية .وطرحت الدراسة
ً
س��ؤال مه ًما عن إمكانية استخدام التقنية
فى تعزيز احلالة الصحية للبشر فى مرحلة
الشيخوخة.
وقالت هيلني بالو � عاملة األحياء الدقيقة فى
كلية الطب فى جامعة ستانفورد ،إن الدراسة
أظهرت أن بروتني  15-بى دى جى إتش يؤثر
بصورة كبيرة على الوظائف العضلية .وأضافت
أن الفريق يأمل أن تستخدم نتائج الدراسة فى
تطوير تقنيات تعزز احلالة الصحية للمسنني
وحتسن جودة حياتهم.
وأوض����ح����ت دراس�������ات س��اب��ق��ة أن ج���زيء
البروستاجالندين إي 2مسئول ع��ن تعزيز

البنية العضلية خاص ًة بعد اإلص��اب��ات ،لكن
دراسة دوره فى الشيخوخة كان أم ًرا جديدًا.
ووجد الفريق أن بروتني 15-بى دى جى إتش
ينظم عمل البروستاجالندين إي 2وأظهرت
الدراسة أن تثبيط بروتني  15-بى دى جى
إتش أدى إلى ارتفاع مستوى البروستاجالندين
إي 2بعد شهر مما ساعد فى تعزيز البنية
العضلية للفئران املسنة بنسبة 15%-20%
باملقارنة مع الفئران األخرى ذات املستويات
العالية من بروتني  15-بى دى جى إتش والتى
عانت من تدهور بنيتها العضلية .وقالت بالو
إن التحسن كان سري ًعا ومفاج ًئا.

تقليل االنبعاثات الكربونية  :سفينة شحن
تعمل بطاقة الرياح تبحر بنجاح فى السويد
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
أث��م��ر ال��ت��ع��اون ب��ني معهد كيه ت��ى إت��ش امللكى
للتقنية وشركتى فالينوس للشحن وإس إس بى
إيه للتقنيات البحرية عن تطوير سفينة أوشن
بيرد للشحن التى تعمل بطاقة الرياح ويهدف
هذا التعاون إلى تقليل النبعاثات الكربونية بنحو
 .90%واختبر باحثو معهد كيه تى إت��ش امللكى
للتقنية النموذج األول��ى ال��ذى يبلغ طوله  7أمتار
بنجاح فى أرخبيل ستوكهولم .ويتوقع أن تشهد
إبحار التصميم النهائى الكامل للسفينة خالل 4
أو  5أع��وام وتنتج السفن حال ًيا نحو  940مليون
طن من ثانى أكسيد الكربون سنو ًيا ،مما ميثل نحو
 2.5%من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة ،وف ًقا
للمنظمة البحرية الدولية .وسيبلغ طول النموذج
النهائى الكامل لسفينة أوش��ن بيرد  200متر
وسيتضمن  4أشرعة ضخمة يبلغ ارتفاع ٍكل منه
 100متر لالستفادة من الرياح وتوليد قوة تدفع
السفينة .وستبلغ سرعتها نحو  10عقد ما ميكنها
من عبور املحيط األطلنطى خالل  12يوما ،باملقارنة
مع السفن احلالية التى تستخدم الوقود األحفورى
وتعبر املحيط األطلنطى خالل  8أي��ام .وتتضمن
السفينة ً
أيضا محركات كهربائية إضافية ملساعدتها
فى املناورة فى املوانئ املزدحمة.

تتضمن املجموعة أول امرأة فى التاريخ " :ناسا" تختار  18رائد فضاء لبعثاتها إلى القمر
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
كشفت وكالة الفضاء " ناسا "عن أسماء 18
رائد فضاء ترشحهم للسفر إلى القمر فى إطار
برنامج أرمتيس ويصنف رواد الفضاء املختارين
إلى ثالث مجموعات :األولى تضم روا ًدا شاركوا
فى بعثات سابقة إلى الفضاء والثانية تضم رواد
فضاء يعملون حال ًيا فى محطة الفضاء الدولية.
أم��ا املجموعة الثالثة فتضم ال��رواد الذين لم
يسبق لهم النطالق إلى الفضاء.
ويتكون فريق املرشحني من تسعة رجال وتسع
ن��س��اء .وق��دم��ه��م م��اي��ك بنس � ن��ائ��ب الرئيس
األمريكي ،فى مؤمتر ُعقِ َد فى املجلس الوطنى
للفضاء فى فلوريدا .وقال بنس «أشعر بسعادة

غ��ام��رة وأن���ا أق���دم للشعب األم��ري��ك��ى أبطال
املستقبل الذين سيعيدوننا إلى القمر وما بعده
مر ًة أخرى» .وقالت إن ماكلني ،إحدى رائدات
الفضاء التسعة الالتى وقع عليهن اختبار ناسا،
فى املؤمتر «ل��رواد الفضاء املختارين خلفيات

متعددة .ولذا عندما ينظر إلينا حال ًيا أى طفل
فى الوليات املتحدة األمريكية أو باقى أنحاء
العالم سيقول إنه مثلنا ويستطيع تنفيذ مهمة
ً
مستقبال».
مماثلة
وق��ال جيم بريدنستاين � مدير ناسا ،إن هذه
امل��ج��م��وع��ة األول����ى ف��ح��س��ب ،وس��ت��خ��ت��ار ناسا
مجموعة مرشحني آخ��ري��ن ف��ى إط��ار برنامج
أرمتيس ال��ذى سيعيد البشر إل��ى القمر مر ًة
أخ��رى بعد رحلة أبولو  17التى انطلقت فى
العام  1972وستتضمن الرحلة األول��ى التى
ستهبط على القمر فى العام  2024رائ��دى
فضاء ،وسيتبعها عدة رحالت أخرى على منت
مركبة أوريون الفضائية.

فى قفزة علمية هائلة  :بإمكان كبار السن "استعادة البصر" قريبا
كتب  :ياسل خالد – محمد شوقى
ضعف البصر أو فقدانه متاما يعد أحد أبرز
مظاهر الشيخوخة ،التى يعكف العلماء على
التوصل لعالجات حتد من تأثيرها .كانت آخر
هذه اجلهود دراسة أجراها أطباء بكلية الطب فى
جامعة هارفارد ونشرتها مجلة "نيتشر" العلمية
مطلع ديسمبر اجل��ارى وتعد الشيخوخة عملية
تنكسية ت��ؤدى إل��ى اخ��ت��الل وظ��ائ��ف األنسجة،
وفقدان اجلهاز العصبى املركزى قدرته الوظيفية
والتجديدية.
وتتنوع مشكالت فقد البصر ل��دى كبار السن،
وأهمها "اجللوكوما" (امل��ي��اه ال��زرق��اء) ،وم��رض
التنكس البقعى الذى يسبب صعوبة أو استحالة
ال��ق��راءة أو ال��ت��ع��رف على ال��وج��وه ،واألم���راض
التنكسية فى اجلهاز العصبى بشكل عام ل ميكن
الشفاء منها وتسبب العجز.
لكن أمال جديدا أحيته الدراسة املنشورة حديثا

فى دوري��ة "نيتشر" ،حيث تبشر بإمكانية عودة
ال��ب��ص��ر ب��إع��ادة ال��ب��رم��ج��ة اجلينية ع��ن طريق
استعادة معلومات وراثية "فوق جينية" من مرحلة
الشباب لتجديد امل��ح��اور العصبية بعد تلفها،
وم��ن ث��م استعادة ال��ق��درة على اإلب��ص��ار ووفقا
للدراسة فإن أنسجة الثدييات حتتفظ بسجل من
املعلومات الوراثية فوق اجلينية لفترة الشباب،

يجرى تشفير ج��زءٍ منها ،وميكن النتفاع بهذا
السجل ،بهدف حتسني أداء وظائف األنسجة،
وتعزيز القدرة التجديدية فى جسم الكائن احلي.
وقام عالم الوراثة فى كلية الطب بجامعة هارفارد
هارفارد ديفيد سنكلير وزم��الؤه بإعادة ضبط
الساعة البيولوجية ملجموعة من اخلاليا ملعرفة
ما إذا ما كان بإمكانهم جتديد اخلاليا املصابة
بالشيخوخة ،وهو ما مت تطبيقه عمل ًيا على فئران
مصابة بالشيخوخة املبكرة وحققت التجارب
نتائج مبشرة للغاية.
ونتيجة لنجاح منو امل��ح��اور العصبية اجلديدة
من اخلاليا اجلذعية اجلنينية التى وصلت إلى
الدماغ ،مت إيقاف تقدم الغلوكوما (املياه الزرقاء)،
واستعادت الفئران املصابة ما يقرب من نصف
ح��دة البصر امل��ف��ق��ودة ،وه��ى امل��رة األول���ى التى
يعود فيها البصر إلى فئران مصابة بحالة تشبه
اجللوكوما.
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إبداع الطالب  ..بني سهولة الفكرة والتمويل امليسر
بالطبع شهد سوق العمل املحلى والعاملى فى عام  2020الكثير من
التغيرات الهيكلية بسبب تداعيات جائحة فيروس " كوفيد – 19
" وتفاوت معدلت البطالة وفقا لإلجراءات التى اتخذتها كل دولة
للتخفيف من حدة تأثير األزمة على اقتصادياتها وفرص العمل القائمة
فى كل قطاع وأيضا فرص العمل اجلديدة .
وفى احلقيقة يعد قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت أحد القطاعات
التى جنحت فى الصمود فى وجه تداعيات " كوفيد –  " 19على مستوى
الوظائف احلالية أو الوظائف اجلديدة التى أتيحت ..إذ رغم التأثير
املالى السلبى لألزمة على النتائج املالية للقطاع إل أنه ميكن القول
أن تأثير األزمة لم يكن قويا على العمالة وفقا لتقرير مركز املعلومات
 ،مبجلس ال��وزراء  ،فإن معدل البطالة رغم ارتفاعه إلى  % 9.6فى
ذروة أزمة كورونا  ،بالربع الثانى من عام  ، 2020إل أنه عاد وتراجع
إلى  % 7.3فى الربع الثالث من نفس العام وذلك نتيجة العديد من
القرارات التى اتخذتها احلكومة وأهمها بالتأكيد زيادة العتماد على
احللول التكنولوجية من جانب اجلهات احلكومية وإعطاء دفعة قوية
لعملية التحول الرقمى كأحد أهم أدوات مواجهة األزمة والتعامل مها
بكفاءة ومبا ل يؤثر سلبا على عملية التنمية القتصادية ..ناهيك عن
استمرار العمل فى العديد من املشروعات القومية الكبرى التى تعتمد
على العمالة .
وفى احلقيقة بات لدى اجلميع اآلن قناعة تامة بجدوى الستثمار فى
عملية التحول الرقمى بوصفه أحد أهم متطلبات مواجهة التحديات
احلالية واملستقبلية وإعطاء مساحة أكبر للحلول التكنولوجية البتكارية
فى تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات واألف��راد وحتسني كفاءة
األداء واإلنتاجية وكذلك وج��ود رؤي��ة مشجعة لألفكار البتكارية فى
مجال تكنولوجيا املعلومات ومساعدة الشركات الناشئة فى هذا القطاع
انطالقا من مفهوم دعم مفهوم اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال .
ورغم التعريفات املتعددة ل� "اإلبداع " إل أننى أفضل تعريفها أنها مجرد
أفكار جديدة حلل مشاكل متواجدة  ،فى البيئة املحيطة  ،بطريقة
بسيطة وسهلة وقابلة للتنفيذ أو التطبيق فى صورة منتجات أو حلول
ملموسة وبالتالى ل يشترط فى اإلبداع أن نختلق أفكارا معقدة وصعبة
وإمنا كلما كانت الفكرة بسيطة وسهلة كانت أكثر قدرة على النجاح
والتطييق العملى .
ومع تفاقم مشكلة البطالة  ،والتى تقدرها اإلحصائيات الرسمية بنحو
 % 7.5فإن األمر يتطلب ضرورة التفكير فى استراتيجية قومية تركز
على تقدمي حلول جذرية وسريعة تستهدف مساعدة الشباب فى حتقيق
أحالمه وبناء مستقبله وحتسني وضعه القتصادى والجتماعي ،إذ
هناك الكثير من التحديات التى يصطدم بها شبابنا لتحقيق ذاته وهنا
تأتى أهمية التوعية وتوطني ثقافة العمل احلر وريادة األعمال وتبنى
مفهوم املشروعات الصغيرة لدى أبنائنا مبا يؤدى إلى اكتساب الثقة
ومعرفة إمكانياته احلقيقية والطريق إلى وضع طموحاته موضع التنفيذ
على أرض الواقع .
وفى احلقيقة ومن خالل تنظيم جريدة "عالم رقمي" لفعاليات الدورة
الرابعة عشرة مل��ب��ادرة " اإلب���داع ..طريقك للنجاح " فى اجلامعات
املصرية برعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوحيا املعلومات  ،التابعة لوزارة
التصالت وتكنولوجيا املعلومات  ،واملعنية بتشجيع اإلبداع التكنولوجى
لدى الشباب وتوطني ثقافة ريادة األعمال والعمل احلر  ،فإنك تستطيع
من خالل احلوارات واملناقشات مع الطالب أن تكتشف أن شبابنا ميتلك
بالفعل الشغف والشغب الالزم لتكون لدينا قاعدة واسعة من الشباب
القادر على التفكير بصورة إبداعية وذلك من خالل الكورسات ودورات
التدريب أون لين " املجانية " والتأهيلية ،التى تقدمها هيئة "إيتيدا " عبر
مبادرة الرئاسة للتعليم التكنولوجى " لهؤلء الطالب والشباب لتنمية
قدراتهم سواء فى طريقة التفكير أو اكتساب مهارات تكنولوجية جديدة.
وليس أبلغ من أهمية بساطة الفكرة اإلبداعية من اإلش��ارة إلى عدد
من قصص النجاح املصرية خالل هذا العام ومنها تطبيق " فيزيتا "
للخدمات الصحية  ،منصة حجز مواعيد األطباء عبر اإلنترنت  ،على
متويل بقيمة  40مليون دولر ،فى جولة متويلية بقيادة صندوق جلف
كابيتال إلدارة األص��ول ،مبشاركة صندوق رأس املال املخاطر إس تى
فى  ،Saudi Technology Venturesكما جنحت شركة " سويفل"
الناشئة املصرية للنقل اجلماعى الذكي ،فى جمع متويل بقيمة 42
مليون دولر من عدة شركات رأس مال مخاطر ،وذلك فى جولة متويلية
ثانية ،من شركة فوستوك السويدية لرأس املال املخاطر وبيكو كابيتال
بدبي ،و”إم إس إيه” الصينية وإنديفور  ،وسوارى فينشرز املصرية كما
حصلت شركة " بشر سوفت " خلدمات التوظيف عبر اإلنترنت على 4
ماليني دولر كتمويل من البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية.
ولكن ماذا عن اجلناح الثانى لتنمية اإلبداع واملتمثل فى " التمويل امليسر
" ؟ حيث يعد التمويل أحد أهم حتديات نشر مفهوم تنمية اإلب��داع
وريادة األعمال وخالل السنوات العشرة املاضية أصبح هناك العديد
من اجلهات التمويلية ولكن غالبيتها يفرض شروطا يصعب أن تتحقق
لدى شباب ل ميتلك سوى مجرد أفكار أو حتى شركات حديثة الناشئة .
وبالطبع بات اآلن هناك العديد من اجلهات التى ميكنها تقدمي متويل
للمشروعات الناشئة وأصحاب األفكار اإلبداعية إل أننى سأقتصر
احلديث عن أقلها تكلفة وع��بء بالنسبة للمشروعات لذلك سنركز
على املواقع العاملية للتمويل اجلماعى "  " Crowd fundingلدعم
األفكار البتكارية واملنتجات اإلبداعية والتى تستطيع تقدمي خدمات
جديدة للمستخدم النهائى  ،ومت إنشاؤها منذ عام  2008تقريبا  ،ومن
خاللها جنحت اآللف من األفكار فى جمع مئات املاليني من الدولرات
لتتمكن من التحول إلى منتجات ملموسة .
وه��ن��اك الكثير م��ن م��واق��ع التمويل اجلماعى  ،وم��ن أشهرها على
املستوى العاملى " KickStarter ، Indiegogo ، RocketHub ،
Peerbackers ، eureeca ، Grow VC ، Microventures ،
 Angel Listباإلضافة  " CircleUpأما على املستوى العرب dفبدأت
تتنشر فكرة مواقع التمويل التعاونى من خالل بعض املواقع اإللكترونية
ومنها مواقع مثل بداية "  " https://bedaea.comو موقع ذومال
"  " /http://ar.zoomaal.comوم��وق��ع وم��ض��ة " http://
 " /ar.wamda.comإذ تستهدف هذه املواقع دعم رواد األعمال فى
احلصول على التمويل الالزمة لتتحول أفكارهم إلى منتجات إذ يحدد
صاحب الفكرة قيمة الستثمارات املطلوبة لفكرته ويتم اإلعالن عنها
عبر هذه املواقع وبالفعل الكثير من األفكار جنحت فى جمع اموال اكبر
بكثير مما كانت متوقعة وحتولت إلى شركات ناجحة .
وتعتمد هذه املواقع فى نشاطها على عدة أساليب فبعضها يشترك
احلصول على نسبة من إجمالى التمويل الذى يحصل عليه صاحب
الفكرة وبعضها يعتمد على احلصول على أسهم فى املشروع وبعضها
يعتمد على تشجيع رجال األعمال على ضخ استثماراتهم املالية فى
بعض املشروعات وكسب األرب��اح من حصيلة املبيعات أو إع��ادة بيع
حصصهم .
فى اعتقادى يلعب هذا النوع من التمويل دورا إيجابيا فى تغلب املبدعني
فى مجال التكنولوجيا ورواد األعمال على الكثير من التحديات التى
تواجههم وعلى رأسها صعوبة احلصول على التمويل املناسب من
اجلهات التمويلية كالبنوك نظرا لعدم امتالكهم أصول ملموسة وإمنا
لديهم أفكار ابتكارية كذلك فإن عملية اإلبداع بطبيعتها حتتاج إلى فترة
زمنية للتطوير والتحقق من جودة املنتجات وعادة ل جتد جهات متويلية
تقبل بهذا النوع فهى تريد مشروعات لها دورة عمل زمنية محددة !!
فى النهاية نؤكد أن املبدعني فى مصر واملنطقة العربية ل يقلون كفاءة ،
من حيث األفكار اجليدة اجلديدة وامتالك اخلبرة الالزمة  ،إل أن حجم
التحديات واملشاكل التى يواجهها أبناؤنا املبتكرون تؤدى إلى فقدانهم
رويدا رويدا إصرارهم على النجاح وتخليهم عن مفهوم ريادة األعمال
ويلجأ الكثير منهم إلى البحث عن مجرد وظيفة فى شركة فهل نستطيع
تنمية مفهوم التمويل التعاونى لألفكار البتكارية وتنمية مفهوم رواد
األعمال وكذلك قيام اجلهات احلكومية املعنية بتوفير البيئة احلاضنة
لإلبداع .

