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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير خالـد حسن

عقول شابة

جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

السنة الرابعة عشر  -العدد  - 666االحد  27ديسمبر 12 - 2020جمادى االول  1442هـ
فى عام  108 : 2020مليارات جنيه
مساهمة قطاع االتصاالت بالناجت املحلي

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
حقق قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
خالل عام  2019/2020ناجت محلى يقدر بنحو
 108مليارات جنيه مقابل نحو  93.5مليار جنيه
فى عام  ،2018/2019وذلك بعدل منو بلغ
نحو  15.2 %خالل عام  2019/2020ليكون
بذلك أعلى قطاعات الدولة من��واً رغم جائحة
كورونا كما بلغ إجمالى االستثمارات املنفذة فى
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 48.1
مليار جنيه خالل عام  2019/2020مقابل
 35.4مليار جنيه ف��ى ع��ام 2018/2019
بنسبة زيادة قدرها  .35%وبلغت نسبة مساهمة
القطاع فى الناجت املحلى اإلجمالى للدولة نحو
 4.4%خالل عام  2019/2020مقابل 3.8%
فى عام  .2018/2019حيث شهد عام 2020
قيام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بإطالق
العديد من املبادرات ،وتنفيذ عدد من املشروعات
لتحقيق أه��داف استراتيجية بناء مصر الرقمية
التى تشمل ثالثة محاور وهم بناء القدرات ،ورعاية
االبداع التكنولوجى ،والتحول الرقمى؛ وترتكز على
ثالث قواعد وهى االقتصاد الرقمى الدامج ،والبنية
التحتية املؤمنة ،واإلط���ار التشريعى واحلوكمة.
وق�����درت ح��ج��م ص�����ادرات خ��دم��ات تكنولوجيا
املعلومات لعام  2020بنحو  4.1مليار دوالر مقابل
 3.6مليار دوالر لعام  2019بزيادة  13%مع
تأسيس  1336شركة جديدة خالل العام املالى
.2019/2020

الثمن  5 :جنيهات
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مع تأكيده على أهمية اعتماده على الذكاء االصطناعى :

مدبولي :اإلعالم سالح للدفاع عن الدولة ..و”اإلعالم الرقمي” أهم أدوات مُكافحة اإلرهاب والتطرف
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس
بعد يومٍ أهميةُ اإلعال ِم فى ِ
واقع َنا
يوما َ
الوزراءً “ ،
عيشي ،وعاملِنا املعاصر ِ،أصب َح ل ُه دورٌ ُمه ٌم فى
امل َ ِّ
شر ِح القضايا وطرحِ َها على الرأ ِي العا ِّم ،مِ ْن أج ِل
ظ ُم ِ
ِ
هذه األهميةُ م َع التقد ِّم
تهيئت ِه
إعالميا ،وتتعا َ
ًّ
ال ِّت َق ِن ِّي الهائ ِل فى عال ِم االت��ص��اال ِت ،الفتا ً إلى
ِ
الوراء ،حي َن َما كا َن اإلعال ُم
أنه بالعود ِة قليالً إلى
يقد ُم رسال َت ُه املنوطةَ ِبه ،إخبارًا،
إعالما تقليد ًّياِّ ،
ً
ٍ
بنظرة إلى اإلعال ِم
وتنويرا ،وأنه
وتثقي ًفا ،وتوعيةً،
ً
فى ِ
سالحا مِ ْن
وقت َنا الراهنِ ،نُدركُ أ َّن ُه أصب َح
ً
ِ
األسلحة املنوط بها للدفاع عن الدولة
أق� َ�وى
ِ
جابهة األخطا ِر التى
الوطنية وتثبيت أركانها ،و ُم
ُتي ُ
سواء فى الداخ ِل أ ْو اخلار ِج.
ط بِ َها
ً
جاء ذلك فى كلمتة بشأن دور اإلعالم العربى
فى الوقت الراهن � فى ضوء األوضاع اإلقليمية
والعاملية املُحيطة � وذلك خالل فعاليات منتدى

اإلع���الم العربى  ،2020ف��ى دورت���ه التاسعة
عشرة التى أقيمت افتراضياً ،أض��اف القر ُن
ِ
ِ
والدعاية
عد عصر اإلعال ِم
احلادى والعشرو َن ُي ُّ
ِ
ِ
ِ
والعسكرية،
السياسية،
الدولية بكلِّ مكوناتِ َها
ِ
ِ
واالجتماعية ،وم َع ثور ِة االتصاال ِت
واالقتصادية،
واملعلوما ِت ،أصب َح العال ُم قريةً إلكترونيةً صغير ًة،
وم � َع َم��ا تُشكِّلُ ُه وس��ائ��لُ اإلع���ال ِم م � ْن دورٍ بال ِغ
ِ
ِ
السياسية ،و َما ِ
تعك ُس ُه م ْن
العملية
التأثيرِ ،فى
ِ
ِ
ني الدو ِل ومجتمعاتِ َها ،وتعزي ِز
طبيعة
العالقة ب َ
ِ
ِ
السياسي،
ر
القرا
ع
ن
ص
و
،
السياسية
املشاركة
قي ِم
ِ
ِ
ُ
ِّ
ت وسائلُ اإلعال ِم ،إ َّما مصد َر ٍ
قوة للدو ِل
أصبح ْ
َ
ٍ
ب
ضعف َلها ،ميك ُن استغال ُل ُه فى حرو ِ
أو مصدرَ
ِ
اجليلني الراب ِع واخلامسِ.
أش��ار وس��ائ��لُ اإلع���ال ِم العربيةُ والعامليةُ فى
ِ
اآلونة األخير ِة ،ر َّك َز ْ
ت على التهديدا ِت والتحديا ِت
ِ
ب
التى ت��واج� ُه املنطقةَ ،ومن َْها ظ��اه��ر ُة اإلره��ا ِ
ٍ
والتطر ِ
ِ
املنطقة
انعكاسات علَى
ف ،و َما َل َها م ْن

ِ
�ك أ َّن� َ�ه��ا ظاهر ٌة
العربية والعال ِم أج��م� َع ،وال ش� َّ
تظَى باهتما ِم الشعوبِ ،واحلكوما ِت فى شتَّى
ٍ
ِ
أنحاء العال ِمِ ،ملَا َلها م ْن آثارٍ
خطيرة على أم ِن
الدو ِل واستقرارِها بل ومستقبلها بوجه عام.
ٍ
تهديدات
ت عِ د َة
أوضح مدبولى أن مصر
واجه ْ
َ

ٍ
فيما
فيها،
َ
وذلك َ
وتديات ،كا َن لإلعال ِم دورٌ بار ٌز َ
ٍ
ِ
شائعات
املائي ،و َما دارَ حو َل ُه م ْن
بامللف
يتعل ُق
ِّ
ِ
باإلضافة
�ب ،وك��ذا ال��ص��را ِع ف��ى ليبيا،
وأك��اذي� َ
ِ
الطاقة فى شر ِق
إلى الصراعا ِت على مصاد ِر
املتوسط .أشار م ْن ِ
ِ
هذا املُنطلق يتض ُح لنا الدو ُر
ِ
املُ��ه� ُّ�م ل��إلع��ال ِم فى
مكافحة اإلره���ابِ ،والفكرِ
املتطر ِ
س َل��� ُه ،م � ْن خ��ال ِل نشرِ الفكرِ
ف املُ��ؤ ِّس � ِ
ِ
ث
ش
الوسطي املعتد ِل وقي ِم التعاي ِ
املشترك ،حي ُ
ِّ
العالم حال َّيا،
إ َّن
يشهد ث��ور ًة تقنيةً ومعلوماتيةً
ُ
َ
ص لتعظي ِم
ت لوسائ ِل اإلعال ِم
املزيد مِ َن الفر ِ
أتاح ْ
َ
ِ
ِ
�ك م ْن
رسالت َها
دو ِر َه��ا وتقي ِق
وأهداف َها ،وذل� َ
ِ
احلديثة،
خال ِل ظهو ِر الكثيرِ م ْن وسائ ِل اإلعال ِم
ٍ
ِ
قطاعات
العالية على الوصو ِل إلى
ذا ِت القدر ِة
ٍ
جديدة مِ ن اجلمهو ِر ل ْم يكُ ْن فى مقدو ِر وسائ ِل
ِ
ِ
املؤسف أ َّن
التقليدية الوصو ُل إليها ،ومِ ن
اإلعال ِم
ِ
بعض
ت
العديد مِ ن اجلماعا ِت
اإلرهابية است َغلَّ ْ
َ
َ
كما
وسائ ِل اإلع��ال ِم للتروي ِج خلِطابِ َها املُضلِّل َ

بحصة “ :% 13ريلمي” مصر :توطني البحث ودعم مطورى
التطبيقات وباقات للشباب ..أهم أولوياتنا

قطار مبادرة “ اإلبداع  ..طريقك للنجاح “ يصل جلامعتى أسيوط وسوهاج
كتب  :أحمد سليمان  -باسل خالد
أكدت الكاتبة الصحفية فاتن اخلولى مدير ترير جريدة “ عالم رقمى “
انطالق املحطة الثانية للدورة الرابعة عشرة ملبادرة “ اإلبداع ..طريقك للنجاح
“ بحافظات الصعيد  ،فى كل من جامعة أسيوط وجامعة سوهاج  ،والتى
تنظمها جريدة عالم رقمى بالتعاون مع عدد من شركائها املعنيني بنشر ثقافة
اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال وتشجيع الشباب وطالب اجلامعات على
االستفادة من مفهوم العمل احلر وكذلك الدورات التدريبية التى تتيحها وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات “ ايتيدا “ ومركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال “ تيك “
أضافت تقام املبادرة يوم � الثالثاء � فى جامعة أسيوط حني تقام  ،بوم
األربعاء  ،فى جامعة سوهاج حيث تركز املبادرة على كيفية تأهيل الطالب
أثناء فترة الدراسة اجلامعية وبدء حياتهم العملية وهم فى سن مبكر جدا،
منذ حلظة االلتحاق بالكلية إذ أن كل حلم يولد معه للطاقة الالزمة لتحقيقه
ولذا من املهم أن يكون لدى كل طلب حلمه اخلاص به خاصة ونحن نتحدث
مع طالب كلية احلاسبات واملعلومات والهندسة والعلوم والتى تعد أحد معامل
تفريغ العقول البشرية التى تقود العالم حاليا من خالل تقدمي افكار ابتكارية
متنوعة تؤدى إلى تطوير وتسني منط معيشة ماليني البشر حول العالم.
أشارت البيئة الداعمة لريادة األعمال هو االجتاه مباشرة للعمل اخلاص

بدال من البحث عن الوظيفة إال أنه البد أن متتلك مجموعة من القدرات
ومهارات تساعد فى اإلدارة والتشغيل واكتساب اخلبرات من خالل التعلم من
االخرين وجتنب تكرار األخطاء وتويل أفكارهم التكنولوجية إلى مشروعات
جتارية تدر عائدات مالية .

كتب  :محمد اخلولى  -صابر محمد
أكد محمود طه مدير التسويق فى شركة “ريلمى
“ مصر ردا على سؤال “ عالم رقمى “ ان لدبينا
اهتماما كبيرا بتوطني بحث وتطوير فى مصر من
خالل إقامة معمل ومركز للتطوير جلميع هواتفنا
قبل تصميمها بصورة نهائية ومراعاة متطلبات
واحتياجات العمالء فى السوق املصرية لضم
أحسن جتربة أداء للهواتف التى يتم طرحها فى
السوق وأيضا من خالل شراكتنا فى مبادرة “
اإلبداع ..طريقك للنجاح “ باجلامعات مع جريدة
“ عالم رقمى “ ملنح فرص للتعاون مع الشباب
الذين لديهم مهارات وقدرات فى تطوير تطبيقات
املحمول بساعدتهم فى تويل هذا الطموح إلى
مشروعات ملموسة لتطوير التطبيقات والعمل
وتقدمي أفضل أداء على أجهزتنا .
وقال ردا على سؤال “ عالم رقمي” إننا بالفعل
نعمل على تقدمي مجموعة من الهواتف والعروض

املصيلحى  :تطوير مراكز اخلدمة والبوابة الرقمية
أهم أدوات مواجهة كورونا

سعفان” يحذر من التعامل مع املواقع اإللكترونية
املشبوهة للبحث عن عمل باإلمارات

البيئة  :حتالف من الشركات اخلاصة للتخلص
اآلمن من املخلفات الطبية والتكنولوجية

كتب  :محمد شوقى – وسيم إمام
الدكتور على املصيلحى وزي��ر التموين والتجارة الداخلية أكد أن مراكز خدمة
املواطنني تعمل بجانب البوابة الرقمية ،ولكن للمواطنني غير القادرين على استخدام
التكنولوجيا ،مطالبا املواطنني االلتزام باإلجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
جاء ذلك خالل افتتاحه مع اللواء عبد احلميد الهجان � محافظ القليوبية ،اليوم
اخلميس مركز خدمة املواطنني املطور فى شبرا اخليمة وأشار املصيلحى بأنه مت
تطوير املكتب النموذجى للتموين بشبرا اخليمة ،لتقدمي اخلدمات لكل ما يخص
البطاقة التموينية الذكية على مستوى املحافظة من إصدار بطاقة ملن يستحق الدعم
أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعى وغيرها من اخلدمات.
أوضح أنه مستهدف تطوير عدد  600مركز خدمة املواطنني من إجمالى 1400
مركز فى محافظات اجلمهورية ومت االنتهاء من عدد  300مركز ،مشيرا إلى أن
املراكز التى يتم تطويرها مساحتها أكبر من  100متر وتقع فى الدور األرضي.
أشار اللواء عبد احلميد الهجان � محافظ القليوبية بأن مركز شبرا اخليمة هو رقم
 8بعدد  13جهازا فى عدد املراكز التى مت افتتاحها فى املحافظة ،وأنه خالل أيام
سيتم افتتاح املركز رقم  9فى القناطر اخليرية.

كتب  :عادل فريج – محمد اخلولي
حذر محمد سعفان � وزير القوى العاملة ،العمالة املصرية الراغبة
فى العمل باخلارج ،من التعامل مع املواقع اإللكترونية املشبوهة
للبحث عن عمل بدولة اإلم���ارات العربية املتحدة ،وذل��ك بعد أن
لوحظ فى اآلونة األخيرة زيادة التعامل مع مواقع إلكترونية فى أثناء
البحث عن فرصة عمل باخلارج دون التأكد من مصداقيتها ،ويتم
ذلك سواء بالبحث فى اإلعالنات على اإلنترنت أو فى أثناء تسجيل
السيرة الذاتية فى مواقع التوظيف ،والتى يتم استغالل هذه البيانات
والتواصل مع راغبى السفر والتحايل عليهم .ونصح وزي��ر القوى
العاملة املواطنني الراغبني فى السفر أن يكون التعاقد من خالل
الوزارة  ،أو شركات إحلاق العمالة املصرية للعمل باخلارج واملرخصة
بها من قبل وزارة القوى العاملة والتى يتم التفتيش عليها دورياً ،أو
من خالل اإلعالنات على الصحف خاصة الرسمية منها ،فضال عن
عدم التعامل مع األشخاص أو املواقع االلكترونية غير املوثوق بها،
وعدم دفع أى مبالغ مالية وضرورة إبالغ اجلهات الرسمية عنها وعن
الوسطاء  ،وفى قانون العمل بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة يلزم
الكفيل بدفع تكاليف استقدام العامل وجميع اإلج��راءات اإلداري��ة.
وأوضح هيثم سعد الدين � املتحدث الرسمى واملستشار اإلعالمى
ل��وزارة القوى العاملة ،أن هذا التحذير جاء على إثر تلقى الوزير
تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة املصرية بأبو ظبى بدولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،كشفت فيه امللحق العمالى حنان شاهني
رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى  ،عن أنه ظهر مؤخرا تصميم
مواقع شبيهة بواقع أصلية لكبرى الشركات واملستشفيات واملدارس
مع تغيير بعض األحرف من اسم املوقع وتغيير وسائل التواصل ووضع
أرقام موبايل وليس ارقام تليفون أرضي ،كما هو معتاد  ،ويتم الرد
على املكاملات من خ��ارج اإلم��ارات وفى أغلب األحيان يكون خارج
الدولة مستخدما ً خاصية تويل املكاملات.

كتب  :أحمد سليمان  -محمد اخلولى
ناقشت ال��دك��ت��ورة ياسمني ف���ؤاد وزي���رة البيئة م��ع مسئولى تالف
شركات”رميوندس والقلعة وكرنفال” ،العاملني فى مجال املخلفات “ فرص
اإلستثمار فى مجال املخلفات الطبية  ،وذل��ك بحضور ممثلى شركات
التحالف والدكتور أحمد فاروق البرى � رئيس جهاز تنظيم وإدارة املخلفات
والدكتور طارق العربى مدير مشروع املخلفات الطبية واإللكترونية التابع
لوزارة البيئة واملمول من البرنامج اإلمنائى لألمم املتحدة.
أك��دت أهمية فتح املجال ملشاركة شركات القطاع اخل��اص فى تنفيذ
مشروعات فى املجاالت البيئية املختلفة خاصة مجال املخلفات للحد من
املصادر املختلفة للتلوث ولضمان استدامة املوارد الطبيعية وناقشت فؤاد
خالل إجتماعها مع شركات التحالف املقترح املقدم من قبل الشركات
لتنفيذ مشروع جلمع ونقل وتتبع ومعاجلة املخلفات الطبية والتخلص اآلمن
منها بأحدث األنظمة التكنولوجية املستخدمة وذلك فى ظل إنتشار كورونا
املستجد فى بلدان العالم للنهوض بنظومة معاجلة املخلفات الطبية وما
ينتج عنها من مخلفات تتطلب تعامل خاص وآمن معها للحفاظ على البيئة
وصحة اإلنسان  .أشارت فؤاد خالل اإلجتماع إلى أنه سيتم التنسيق مع
اجلهات املعنية لعمل دراسة لتحديد املحافظة ذات األولوية لتنفيذ املشروع
بها فى ضوء العديد من اإلعتبارات مثل كمية املخلفات املتولدة ومدى
توافر أرض صاحلة ومناسبة إلقامة املشروع وغيرها من األم��ور التى
سيتم وضعها فى اإلعتبار .كما أوضح الدكتور طارق العربى مدير مشروع
املخلفات الطبية أن التحالف سوف يستخدم أفضل التكنولوجيات املتاحة
فى هذا املجال.

تراجع  % 8فى اسهم “على بابا “ بسبب اتهامات احلكومة
الصينية مبمارسات االحتكار
كتب  :وسيم إمام – صابر محمد
يبدوا أن لسان حال شركة “على بابا “ القابضة ,الصينية للتجارة اإللكترونية ,
أن املصائب ال تاتى فرادى حيث شهدت اسهم الشركة تراجعا بنسبة  % 8وذلك
فى ضوء اتهامات من جانب السلطات الصينية بمارسة الشركة العمال االحتكار
وإجبار املستخدمني على االعتماد على منصة إلكترونية واحدة لشراء احتياجات
عبر االنترنت  .وكان أسهم شركة التجارة اإللكترونية الصينية العمالقة “ على بابا
هولدجنز “ تراجعت فى تعامالت بورصة هوجن كوجن يوم االثنني املاضى ،بنسبة
 3%فى حني تراجع سهم سينسنت خلدمات اإلنترنت بنسبة  ،3.1%وضلك
بعد قرار هيئة مكافحة االحتكار فى الصني للشركتني  500ألف يوان صينى لكل
واحدة منهما.

مع نزايد إيراداتها لنحو 15مليار دوالر  ”:لينوفو “
العمل عن بعد” أهم محفزات تنمية الطلب
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
أكد رونى مزرعانى مدير عام لينوفو ،عن دول مصر واألردن ولبنان وشمال
وغرب أفريقيا ردا على سؤال “ عالم رقمى “ أن من أهم التداعيات اإليجابية
جلائحة فيروس كورونا أنها أدت لتعزيز كل مؤسسات األعمال ملفهوم “ العمل عن
بعد “ ومن ثمة شهدت األس��واق العاملية زيادة كبيرة فى الطلب على احلاسبات
الشخصية والتابليت لتلبية متطلبات املوظفني لإلجراءات االحترازية والتباعد
االجتماعى والعمل من املنزل .

بني البريد والبنك األهلى  :صرف حتويالت
املصريني باخلارج عبر مكاتب البريد باملحافظات
كتب  :صابر محمد  -نهلة مقلد
وقعت الهيئة القومية للبريد مذكرة تفاهم مع البنك االهلى املصرى تتيح للبريد
املصرى صرف تويالت املصريني باخلارج من خالل مكاتب البريد املنتشرة على
مستوى اجلمهورية .صرح بذلك الدكتور شريف فاروق � رئيس مجلس إدارة الهيئة
القومية للبريد وقال البروتوكول يتيح للبريد املصرى تقدمي خدمة صرف تويالت
املصريني باخلارج بالتعاون مع البنك االهلى عبر مكاتب البريد التى يصل عددها الى
أكثر من  4000فرع منتشرة فى جميع انحاء اجلمهورية باإلضافة ألكشاك البريد
 Posta expressاملتواجدة فى جميع املناطق احليوية والتى تعمل  6أيام فى األسبوع
ولساعات عمل ممتدة وذلك بالتعاون مع البنك االهلى املصرى .

“ إريكسون “  :حتدد االجتاهات العشر األكثر توقعاً من
جانب املستهلكني 2030
كتب  :وسيم إمام  -محمد اخلولى
أكد الدكتور مايكل بيورن � رئيس أجندة البحث فى مختبر “
إريكسون “ للمستهلك والصناعة ان اإلص��دار العاشر من تقرير
اجتاهات املستهلك” ConsumerLab 10 Hot Consumer
 “ Trendsسلط الضوء على اجتاهات املستهلكني وتوقعاتهم حول
األدوار املختلفة التى ميكن أن تقوم بها األجهزة الذكية املتصلة
فى املستقبل .وميكن اعتبار كل من هذه األدوار كمجاالت خدمة
جديدة ،مما يفتح مجموعة من الفرص ملقدمى خدمات اجليل
اخل��ام��س لتوسيع الشبكات الذكية ت��دري��ج��ي�اً .أض��اف تتضمن
االجتاهات العشر األكثر توقعا ً من جانب املستهلكني لعام 2030
أولها “ روبوتات اجلسم “ احصل على القوة  76% -من املستهلكني
يتوقعون أنه سيكون هناك بدالت ذكية لدعم وضعية اجلسم “ ،
املالك احلارس “ ثالثة أرباع من املستهلكني يعتقدون أن حراس
اخلصوصية سيساعدون فى خداع كاميرات املراقبة ومنع التطفل
اإللكترونى  “ ،روبوتات املجتمع” يعتقد  78%أن خدمات الرقابة
اإللكترونية ستنبه سكان احلى ألى متسللني  “ ،روبوتات االستدامة
“ سيكون الطقس فى املستقبل قاسيا ً  -يعتقد  82%أن األجهزة
ستشارك البيانات وتذر من سيول األمطار املحلية أو االنفجارات
احلرارية .ومتثل التوقع اخلامس “موظفو املنزل “ العمل من املنزل
دون انقطاع  -يقول  79%أن مكبرات الصوت الذكية ستعرض
جدران عازلة للضوضاء حول مكتب املنزل.

رئيس هيئة الدواء :منح  18شركة “ترخيص استخدام طارئ” لعالج فيروس “كورونا”
كتب  :وسيم إمام – عادل فريج
أكد الدكتور تامر عصام والدكتور تامر عصام
رئيس هيئة الدواء املصرية انه مت تقدمي الدعم
الالزم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات
عالج فيروس “كورونا” املستجد من خالل آلية
التسجيل ال��س��ري��ع ،ح��ي��ث مت إص����دار رخصة
االستخدام الطارئ لعدد من الشركات لتوفير
املستحضرات احلديثة واملهمة ملرضى “كورونا”،
كما مت تقدمي الدعم الالزم للعديد من الشركات

لتوفير مستحضر “رميدسفير” ،مما أسفر عن
حصول  3شركات لترخيص استخدام طارئ
للمستحضر ف��ى أشكاله الصيدلية املختلفة،
وحصول شركة أخرى على موافقة تصنيع وجارى
إنهاء إج���راءات الترخيص اخل��اص بها ،وذلك
خ��الل الفترة من أبريل  2020وحتى تاريخه
كما قامت الهيئة بتقدمي الدعم ال��الزم للعديد
من الشركات لتوفير مستحضر “فافيبيرافير”،
مم��ا أس��ف��ر ع��ن ح��ص��ول  6ش��رك��ات لترخيص

استخدام طارئ للمستحضر وحصول  9شركات
أخرى على موافقة تصنيع وجارى إنهاء إجراءات
الترخيص اخلاصة بها ،وذلك خالل الفترة من
أبريل  2020وحتى تاريخه .ج��اء ذل��ك خالل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس
الوزراء ،االجتماع األول للجنة العليا للدواء وقال
األه���داف االستراتيجية إلن��ش��اء هيئة ال���دواء
املصرية تتمثل فى املشاركة فى حماية الصحة
العامة .
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املالية :تطالب املشاركني مببادرة “ما يغالش
عليك” بتقدمي املستندات لصرف مستحقاتكم
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
طالبت وزارة املالية بالتجار الذين شاركوا فى املبادرة الرئاسية لدعم
املستهلك املصرى «ما يغالش عليك»  ،املنتهية فى  25نوفمبر املاضي،
سرعة موافاتها باملستندات املطلوبة لصرف مستحقاتهم مما قررته
اخلزانة العامة للدولة من دعم إضافى ألصحاب البطاقات التموينية.
إن املستندات املطلوبة من التجار املشاركني فى هذه املبادرة تتضمن :رقم
التسجيل الضريبى للقيمة املضافة ،وإفادة املأمورية املختصة بتقدمي اإلقرار
الضريبى عن مدة املبادرة ،واملبالغ املسددة حلساب ضريبة القيمة املضافة
املستحقة ،وأرقام اجلسابات البنكية الذين يرغبون فى إضافة مستحقاتهم
إليها .وكانت احلكومة أطلقت املبادرة الرئاسية لتحفيز املستهلك املصرى
«ما يغالش عليك» بهدف كسر حالة الركود وتنشيط السوق وتفيز الطلب
على املنتج املحلى ورفع القدرات الشرائية للمواطنني ،وتخفيف األعباء عن
كاهلهم ،ومساعدتهم فى تلبية احتياجاتهم من السلع املعمرة وغير املعمرة
بخصومات من الصنَّاع والتجار تصل إلى  ،20٪إضافة إلى ما تقدمه
اخلزانة العامة للدولة من دعم إضافى ألصحاب البطاقات التموينية بنحو
 10٪إذا كانت تخفيضات التجار واملصنعني أقل من أو تساوى ،15٪
ويعادل  13٪ب��دالً من  10٪إذا كانت التخفيضات املحددة من التجار
واملصنعني أكثر من .15٪

االحتاد الدولى لالتصاالت ينشئ فريقاً بحثياً
جديداً بشأن الشبكات املستقلة

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
أنشأ االت��اد ال��دول��ى لالتصاالت ( – )ITUوه��و وكالة األمم املتحدة
املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت ( – )ICTفريقا ً
متخصصا ً جديداً لدعم ظهور شبكات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القادرة
على التحكم فى سلوكها بشكل مستقل ،توخيا ً لتحقيق الكفاءة .واملشاركة
مفتوحة جلميع األطراف املهتمة وسيتولى الفريق املتخصص لالتاد املعنى
“بالشبكات املستقلة” إجراء دراسة استكشافية “للتقييس املسبق” من أجل
تديد كيف ستدعم املعايير التى يضعها االتاد تقيق الشبكات املستقلة
وتطورها فى السنوات املقبلة .صرح بذلك هولني جاو ،األمني العام لالتاد
ال��دول��ى لالتصاالت وق��ال إن املعايير التى يضعها االت��اد جتسد أحدث
التطورات فى مجال التكنولوجيا مع مراعاة اآلث��ار املرتبطة بها كى تسمح
ديناميات األعمال لألطراف الفاعلة فى الصناعة بالتقدم معاً”موضحا أن
“االبتكار لتحقيق الشبكات املستقلة يتطلب تطوراً مجديا ً من الناحيتني التقنية
واالقتصادية،واملعايير  .أضاف يتنامى تطور الشبكات لتمكني جتارب وابتكارات
جديدة فى مجال االتصاالت التفاعلية للغاية فى مجاالت منها الصحة الرقمية
وأنظمة النقل الذكية .وستكون االتصاالت املتنقلة الدولية/-2020اجليل
اخلامس وشبكات املستقبل من األطراف الفاعلة املتنوعة واملتعددة النواحى
والقادرة على تلبية متطلبات مجموعة متنوعة جداً .

التى تخاطب كل فئات املستخدمني السيما من
الشباب.
أض��اف من أه��م أولوياتنا أن نكون األفضل
ف��ى ج����ودة األس��ع��ار امل��م��ي��ز وت��وف��ي��ر الشحن
السريع  ،الشحن األسرع ،وفى الفئة املتوسطة
ونتعاون مع بعض املشغلني فى مصر على تقدمي
عروض وباقات متنوعة للشباب وهذا مهم جدا
بالنسبة لهذه الفئة ووصفه األكثر شغفا بأحدث
التكنولوجيا .
أكد طه لن لدينا نحو  2مليون مستخدم فى
مصر  ،بتوسط مليون هاتف سنويا  ،وهو يعادل
 % 13من السوق املصرية للهواتف ونحن فى
املركز الرابع ونتطلع للمركز الثانى موضحا مدير
التسويق عامليا فحقنا فى الربع الثالث لنحو 50
مليون هاتف .مبيعات على مستوى العالم وذلك
خالل عامني فقط من انطالق الشركة ونحتل
حاليا املرتبة السابعة .
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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��الل التوعية
وال��ت��س��وي��ق ب��ك��ل م��ف��ردات
مجتمع امل��ع��ل��وم��ات وس��وق
التكنولوجيا واالت��ص��االت
م��ح��ل��ي � ًا وع��امل��ي�� ًا م���ن ج��ه��از
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر وال��ت��ل��ي��ف��ون
امل���ح���م���ول م�������رور ًا بشبكة
ً
وصوال إلى خدمات
اإلنترنت
املحتوى اإللكترونى.
«عالم رقمى» تهدف إلى فتح
قنوات االتصال والتفاعل بني
كل أطراف مجتمع املعلومات
ب��داي��ة منك إل��ى الشركات
ومؤسسات األعمال واألجهزة
احل���ك���وم���ي���ة واجل��م��ع��ي��ات
األه��ل��ي��ة دون م��ب��ال��غ��ة أو
تهميش طرف لصالح آخر.

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

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
قسم التحقيق����ات  :أحمد سليمان
قسم اآلخب�����������ار  :وسيم أمام
قسم اخلارج���������ى  :بيتر نبيل
املدي����ر امل�����الى  :إي ـهــاب حسن
مديراملحتوىاإللكترونى:شيماءحسن
لالشتراكات واإلعالنات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
فاكس24544900 :
www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com
صندوق بريد11341 :
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متابعات
فى رصد إجنازات وزارة االتصاالت خالل: 2020

 15.2%معدل منو و 4.4%مساهمة القطاع بالناجت املحلى اإلجمالى
كتب  :خالد حسن – نهله مقلد – محمد اخلولي
قامت وزارة االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات خالل
عام  2020بإطالق العديد من املبادرات ،وتنفيذ عدد من
املشروعات لتحقيق أهداف استراتيجية بناء مصر الرقمية
التى تشمل ثالثة محاور وهم بناء القدرات ،ورعاية االبداع
التكنولوجى ،والتحول الرقمى؛ وترتكز على ثالث قواعد
وهى االقتصاد الرقمى الدامج ،والبنية التحتية املؤمنة،
واإلطار التشريعى واحلوكمة.
أه��م م��ؤش��رات األداء لقطاع االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات لعام 2019/2020
أوال :مؤشرات األداء االقتصادى
حقق قللطللاع االتللصللاالت وتكنولوجيا املعلومات خللال عام
 2019/2020ناجت محلى يقدر بنحو  108مليار جنيه مقابل
نحو  93.5مليار جنيه فى عام  ،2018/2019وذلك مبعدل منو
بلغ نحو  15.2 %خال عام  2019/2020ليكون بذلك أعلى
قطاعات الدولة منواً رغم جائحة كورونا.
بلغ إجمالى االستثمارات املنفذة فى قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات  48.1مليار جنيه خال عام  2019/2020مقابل
 35.4مليار جنيه فى عام  2018/2019بنسبة زيللادة قدرها
 .35%وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناجت املحلى اإلجمالى
للدولة نحو  4.4%خال عام  2019/2020مقابل  3.8%فى
عام .2018/2019
قدرت حجم صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات لعام 2020
بنحو  4.1مليار دوالر مقابل  3.6مليار دوالر لعام  2019بزيادة
 13%مللع تأسيس  1336شركة جللديللدة خللال الللعللام املالى
2019/2020و بلغت رؤوس أموال الشركات اجلديدة  1.34مليار
جنيه خال العام املالى .2019/2020
بلغ متوسط قيمة مؤشر قطاع االتصاالت واالعام وتكنولوجيا
املعلومات فى البورصة املصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام
 2020حوالى 1040نقطة مقارنة بل  954نقطة خال نفس الفترة
من عام .2019
ثانيا :مؤشرات البنية األساسية لالتصاالت
بلغ عدد مشتركى التليفون املحمول نحو  96مليون مشترك
بنهاية أكتوبر  2020باملقارنة بنحو  95.25مليون مشترك بنهاية
أكتوبر  2019كما بلغت نسبة مستخدمى االنترنت 57.3%
فى عام  2019/2020باملقارنة بنحو  % 47.6بنهاية عام
 2018/2019بزيادة حوالى  10%مقارنة بالعام املاضى وبلغ
عدد مشتركى االنترنت فائق السرعة ( )ADSLنحو  8.6مليون
مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو  7.17مليون مشترك
بنهاية أكتوبر  2019بزيادة  1.43مليون مشترك جديد كذلك بلغ
عدد مشتركي( )Mobile Broadbandحوالى 45.5
مليون مستخدم بنهاية أكتوبر  2020مقارنة بنحو
 42.25مليون مستخدم بنهاية أكتوبر .2019
بناء القدرات
فللى ضللوء تنفيذ استراتيجية بللنللاء مصر
الرقمية؛ والتى يعد أحد أهم محاورها بناء
الللقللدرات؛ قامت الللللوزارة مبضاعفة برامج
تنمية املهارات الرقمية بهدف تدريب 115
آلف شاب وشابة خال العام املالى احلالى
بكلفة اجمالية  400مليون جنيه؛ واعتمدت
استراتيجية الوزارة فى بناء القدرات على منهجية
هرمية تبدأ بتدريب أولى سريع لقاعدة عريضة من
الشباب؛ ويتدرج فى التخصص ألعداد أقل ولكن تلقى
تعليما مكثفا ومتعمقا.
مبادراترقمية
وفى هذا السياق؛ قامت الوزارة بإطاق عدد من املبادرات لبناء
القدرات الرقمية بهدف اعداد كوادر وطنية للدفع بعمليات التحول
الرقمى ،وتأهيل الشباب فى املجاالت التكنولوجية لتعظيم فرصهم
فى احلصول على وظائف غير تقليدية ،وكان من أبرزها-:
مبادرة “ ُبناة مصر الرقمية” وهى منحة للمتفوقني من
خريجى كليات الهندسة وكليات احلاسبات واملعلومات؛
ويحصل خريجى املللبللادرة على درجللة املاجستير
املهنى من كبرى اجلامعات العاملية فى إحدى
التخصصات املتعمقة فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وهللى علوم البيانات
والللذكللاء االصطناعي ،واألملللن السيبراني،
وعلم الروبوتات واألمتتة ،والفنون الرقمية،
باإلضافة الللى شللهللادات تدريب معتمدة من
الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا ،وأيضا
شهادة فى املهارات القيادية واإلدارية ،وأخرى فى
اللغة اإلجنليزية.
وفللى اطلللار املللبللادرة مت توقيع مللذكللرة تفاهم مع
جامعة أوتللاوا الكندية لتقدمي برنامج ماجستير مهنى فى
الهندسة الكهربية واحلاسبات فى مسارى الذكاء االصطناعى
وعلوم البيانات ،وإنترنت األشياء والروبوتات كما مت توقيع مذكرة
تفاهم مع جامعة والية أوهايو بالواليات املتحدة األمريكية لتقدمي
برنامج ماجستير تقنى فى مجال األمن السيبراني.
وتللعللد جامعة واليلللة اوهللايللو واحلللدة مللن كبرى
اجلامعات األمريكية ،وحتتل مركزا متقدما
فى التصنيفات األكادميية ،كما أنها تتميز
فى مجال الدراسات العليا واألبحاث العلمية
حيث تشغل املرتبة  30فى مجال هندسة
االلكترونيات واالتللصللاالت ومللجللال علوم
احلاسب فى الواليات املتحدة األمريكية .كما
حتتل املركز األول بني اجلامعات األمريكية
فى مجال تقدمي البكالوريوس عبر آليات التعلم
االلكتروني ،وفى املرتبة الل 19كأفضل برامج
املاجستير فى مجال الهندسة.
مللبللادرة مستقبلنا رقللمللى الللتللى تستهدف
تدريب الشباب على مللهللارات العمل
احلر فى مجاالت برمجيات
اللللللللويلللللللب وعلللللللللللوم
البيانات والتسويق
اإللكترونى؛ حيث مت
تخريج 15400
خلللللللللريلللللللللج فللللى
مستوياتها الثاث
مللنللذ انللطللاقللهللا
فى مايو؛ وتشمل
 12أللللللف شلللاب
فى املستوى األول،
بللنللسللبللة تللتللخللطللى
ملللن
230%
املللسللتللهللدف ،وفللى
املستوى الثانى نحو
 2400خلللريلللج،
وفى املستوى الثالث
 1000خريج.
مللللنللللحللللة “متللللكللللني
الللشللبللاب للعمل املهنى
حلللر” والتى تهدف إلى
ا ُ
تلللدريلللب  20ألللللف شللاب
حلللر
علللللى ملللهلللارات الللعللمللل ا ُ
عللبللر املللنللصللات االلللكللتللرونلليللة
وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب
واللللريلللاضلللة ملللن خللللال امللللراكلللز
املجتمعية املتكاملة الدامجة التى قامت
وزارة االتللصللاالت وتكنولوجيا املعلومات
بتطويرها تكنولوجيا؛ على أن يتم دمج
املتدربني من ذوى اإلعاقة بنسبة  10%من
إجمالى عدد املتدربني.

مبادرة “ شغلك من بيتك” لتنمية مهارات الشباب فى مجاالت
حلر والعمل عن بٌعد؛ وبلغ عدد من أمتوا شهادة التدريب
العمل ا ُ
على مهارات العمل احلر نحو  46000شخص ،كما بلغ عدد من
أنهوا املسار التدريبى وحصلوا على الشهادة نحو  2900شخص،
ووصل أعداد املسجلني فى املحتوى اخلاص بلغة اإلشارة الى 9720
شخص.
مبادرة التعاون مع  Googleوالتى من خالها مت إطاق منصة
 Googleلتأهيل كللوادر فى الذكاء االصطناعى باللغة العربية
واالجنليزية وتستهدف  30000مستفيد.
مللبللادرة الللذكللاء االصللطللنللاعللى بللالللتللعللاون مللع كلية احلللاسللوب
والتكنولوجيات املتقدمة الفرنسية  EPITAبهدف اعداد مدربني
وإطاق برنامج دبلومة فى مجال الذكاء االصطناعى  ،مبادرة املعهد
القومى لاتصاالت والتى تهدف تدريب نحو  8000متدرب من
حديثى التخرج واملجندين وصقلهم باملهارات التقنية  ،مبادرة لتأهيل
 1000من كللوادر أمن املعلومات ،وبلغ عدد املتدربني حتى اآلن
 650متدرب من املتخصصني فى األمن السيبرانى بالشراكة مع
غرفة صناعة تكنولوجيا املعلومات وحصل  200منهم على شهادة
 PCCSAبجانب مبادرة لتمويل اجهزة احلاسب الÞلى املحمول
لشباب اخلريجني امللتحقني ببرامج التدريب بالوزارة؛ وذلك فى إطار
اتفاقية التعاون املوقعة بني املعهد القومى لاتصاالت وبنك ناصر

تدريب  11173متدرب فى إطار مبادرات تعزيز الثقافة واملهارات
الرقمية وتنمية وبناء قدرات مراكز اخلدمات احلكومي
املسئول احلكومى املحترف
وفى إطار العمل على تهيئة أعمال التحول الرقمى مبحافظات
املرحلة األولى (اإلسماعيلية ،والسويس ،وجنوب سيناء ،واألقصر،
وأسوان) مت إطاق املبادرة القومية “املسئول احلكومى املحترف”،

االجتماعي.
إطاق منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات املجتمع املختلفة فى
كافة انحاء اجلمهورية لنشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وف ّعال
وذلك بالتعاون مع مؤسسة  ICDLالعربية.
اتفاقيات مع شركات عاملية
توقيع اتفاقيات مللع شللركللات عاملية لتنفيذ
مجموعة من برامج بناء الللقللدرات فى مجال
الذكاء االصطناعى منهابرنامج تدريبى مع شركة
مايكروسوف لتعريف موظفى احلكومة مببادئ
الذكاء اإلصطناعى وتطبيقاته وكذلك برنامج
تنمية مهارات مع شركة  IBMلطاب اجلامعات
لتعريف مفاهيم ومللبللادئ الللذكللاء االصطناعى
وتطبيقاته العملية واملجاالت التى ميكن العمل فيها
والتخصص فى حياتهم املهنية.
فى إطار انشاء الوزارة جلامعة مصر املعلوماتية كأول
جامعة متخصصة فى مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
فى أفريقيا والشرق األوسط فى مدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية
اجلديدة والتى سيتم افتتاحها خال العام الدراسى املقبل؛ مت توقيع
اتفاقيتني للتعاون مع جامعة بيردو ،ويست الفييت بالواليات املتحدة
التى تشغل املركز السابع على مستوى الواليات املتحدة االمريكية
فى مجال هندسة الكهرباء واحلاسوب واملركز الل  35على املستوى
الدولى فى هذا املجال وذلك بهدف تقدمي برنامجى بكالوريوس
هندسة الكمبيوتر وهندسة الكهرباء كدرجات علمية
مزدوجة من جامعة مصر املعلوماتية وجامعة بيردو
االمريكية ،وإتاحة الفرصة للطاب احلاصلني
على درجة البكالوريوس لالتحاق بجامعة بيردو
لدراسة املاجستير فى أمن املعلومات.
برامجالتدريب
كما مت استكمال التدريب فى برامج ومبادرات
الوزارة وجهاتها التابعة وفى هذا الصدد مت على
سبيل املثال ال احلصر خللال  2020افتتاح
مركللز تللدريللب متخصص فللى تركيب وتشغيل
وصيانة شبكات األلياف الضوئية مبقر املعهد القومى
لاتصاالت بالقرية الذكية.
بلغ عدد املتدربني على منصة املحتوى العربى التكنولوجى
“مهارة تك” نحو  170000مستفيد ،وحصل  33130متدرب
على شهادات إمتام الللدورات التدريبية على املنصة وتخريج نحو
 1710خريج ضمن مبادرة “رواد تكنولوجيا املستقبل” ليصبح
إجمالى عدد اخلريجني  5855خريج منذ انطاقها فى نوفمبر
 2016مع تخريج  1911خريج ضمن مبادرة افريقيا للتطبيقات
واأللعاب الرقمية ليصبح اإلجمالى  3064خريج منذ انطاقها
عام .2019
وقام معهد تكنولوجيا املعلومات  ITIبتخريج دفعة
من برنامج التدريب االحترافى “ 9أشهر” بإجمالى عدد
 881شاب من مختلف محافظات مصر فى  32تخصص
تكنولوجى مع اإلحتفال بتخريج الدفعتني األولى والثانية من
مبادرة وظيفة – تك  ,و تخريج  14دفعة من مبادرة قدوة-
تك لتمكني املرأة باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 ,مع تدريب  4500شاب على مبادئ وأساسيات تكنولوجيا
املعلومات ضمن مشروع تفعيل نوادى تكنولوجيا املعلومات.
كما مت تأهيل عدد  2500متدرب من مختلف محافظات مصر
فى  20تخصص تكنولوجى ومن أبرزها تصميم
الرسوم الثنائية والثاثية األبعاد ،والطاقة
املتجددة ،وتصميم األثاث من خال تقنية
األبللعللاد الثاثية وتقدمي منح تدريبية
لعدد  3000متدرب فى معسكرات
مكثفة للبرمجة الصيفية فى  30كلية
مصرية فى التخصصات املختلفة،
وإتاحة  5000منحة مقدمة من
كورسيرا للدارسني؛ حصل منهم
نحو  4500متدرب على شهادات
معتمدة وتدريب  1194متدرب
علللللى إنللشللاء وتشغيل وصيانة
شبكات األلياف الضوئية.
باالضافة الى تدريب 2100
قيادة حكومية على التطبيقات
التكنولوجية للتحول الرقمى
فللى املللعللامللات بللني اجلهات
احلكومية واملواطنني وتنفيذ
انشطة فى محافظات (أسوان،
وأسلليللوط ،وكفر الشيخ) فى
مجاالت :متكني املللرأة ،والتعلم
اإللكتروني ،والتدريب من أجل
التوظيف ،وإدارة املعرفة املجتمعية
وبللنللاء الللقللدرات الرقمية للعاملني
بللاجلللهللاز اإلدارى للللللدولللة متهيداً
لعملية االنتقال إلى العاصمة اإلدارية
اجلديدة ،وذلك من خال تنفيذ عدد
من البرامج التدريبية لعدد 14033
مللتللدرب ،كما مت تدريب عللدد 6405
مللتللدرب مللن العاملني الغير منتقلني
إليها واملتدربني باملحافظات
واملديريات التابعة لها مع

لتنمية وبناء قدرات مقدمى اخلدمات اجلماهيرية (الشباك األمامى)
من الدرجات العليا والوسطى واإلشرافية ،كمرحلة أولى حيث حصل
جميع أعضاء الفريق املصرى بالنسخة الثانية والثاثني
لألوملبياد الدولى للمعلوماتية على ميداليات والتى
شملت ميدالية فضية وثاث ميداليات برونزية.
رعاية اإلبداع التكنولوجى
فى اطار تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع
مصر الرقمية فى املحافظات لتحقيق العدالة
فى التنمية؛ مت االنتهاء من التشغيل املبدئى
خلمسة مللراكللز فللى اجلللامللعللات فللى كللل من
املنصورة ،واملنوفية ،واملنيا ،وسللوهللاج ،وقنا
لتكون ملتقى لتبادل اخلللبللرات بني الشباب،
ولللتللدريللبللهللم علللللى مختلف تللخللصللصللات علوم
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع تنفيذ برامج
لرعاية االبللداع التكنولوجى لتشجيع طاب اجلامعات
ورواد األعمال فى املحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية
فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،حيث مت تأهيل عدد
 700شاب فى املرحلة التجريبية ،وتقدمي منح الكترونية عن بُعد
لعدد  2500شخص.
مع تدريب  6000من طلبة وخريجى التعليم العالى واجلامعات
فى أكثر من  65جامعة  /معهد أو أكادميية “أون الين” وباجلامعات
من خللال مللبللادرة  InnovEgyptاخلاصة ببناء قللدرات
طاب اجلامعات فى مجال اإلبداع وريادة األعمال  ،و
تدريب أكثر من  1300من القيادات احلكومية على
أساسيات االبتكار والتفكير التصميمى  ،وتخريج
 22شركة تكنولوجية ناشئة جديدة واحتضان
 29شركة ناشئة جديدة وذلك بحاضنات مركز
االبداع التكنولوجى وريادة األعمال التابع لهيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات.
واستطاعت مصر رغم ظروف جائحة كورونا
احلفاظ خال النصف األول من العام احلالى على
مركزها األول فى منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا فى جذب أكبر عدد من الصفقات االستثمارية
فى قطاع الشركات الناشئة ،واحتلت املركز الثانى فى
حجم االستثمارات.
وفازت منصة إبداع مصر  EgyptInnovateاحلكومية مبسابقة
ددى االبتكار لاحتاد الدولى لاتصاالت ITU In-( 2020
 )novation Challengesعن فئة أفضل ممارسات النظم
اإليكولوجية.
الذكاءاالصطناعى
فى ضوء جهود الوزارة لتبنى تكنولوجيا الذكاء االصطناعى فى
قطاعات مختلفة مبا يخدم أهداف الوزارة فى بناء مصر الرقمية
وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعى؛ شهد عام
 2020التالى :تقدم ترتيب مصر فى مؤشر “جاهزية احلكومة
للذكاء االصطناعي” الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايت”
ومركز ابحاث التنمية الدولية  55مركزاً لتصبح فى املركز الل 56
عامليا بني  172دولة ،مقارنة باملركز الل  111بني  194دولة فى
عام .2019
توقيع بروتوكول مع وزارة الزراعة لتطوير حلول قائمة على
الذكاء االصطناعى للتحليات التنبؤية والزراعة الدقيقة ومكافحة
اآلفللات واستصاح األراضللى واملساعدة االفتراضية للمزارعني
وإدارة الثروة احليوانية عللاوة على التعاون مع الهيئة القومية
للبريد لتطوير مساعد افتراضى وكتالوج معرفى املستند إلى
تقنيات الذكاء االصطناعى ملساعدة الزوار الرقميني من البحث
فى محتويات متحف البريد بالكامل مع التعاون مع شركات عاملية
مختلفة الستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعى واحللول املبتكرة
من أجل تعزيز وتطوير العمليات احلكومية.
توقيع اتفاقيات مع شركات عاملية لتنفيذ مشروعات الستخدام
الذكاء االصطناعى بالتعاون مع بعض اجلهات احلكومية املعنية
فى مجاالت متعددة منها تطبيق يدعم اللغة العربية فى استخراج
تلقائيا واملعاجلة الداللية وفهرسة
املعلومات
ً
ضوئيا ،والتعرف
املستندات املمسوحة
ً
التلقائى علللللى الللوثللائللق التاريخية
واملللخللطللوطللات الللقللدميللة املكتوبة
بخط اليد واملطبوعة وتطوير
حلللللللول قللائللمللة علللللى اللللذكلللاء
االصللطللنللاعللى للكشف املبكر
وعللللاج الللسللرطللان وحتللسللني
بروتوكوالت العاج اإلشعاعى
واملناعى
مع تطوير منصة البرمجة
اللغوية العصبية للغة العربية
لتمكني تطوير التطبيقات باللغة
العربية الفصحى واللهجات العربية
مختلفة سلللواء فللى الللنللص أو الكام
بجانب الكشف املبكر عن اعتال الشبكية
السكرى لتجنب اإلصابة بفقدان البصر باستخدام
تقنية الذكاء االصطناعى فى حتليل الصور الرقمية لقاع العني التى
يتم التقاطها للكشف املبكر عن أمراض العيون الرئيسية ،كما يوفر
هذا التطبيق بيانات حقيقية تدعم أبحاث شركات علوم احلياة فى
دراسة وعاج أمراض العيون.
دعم االستثمار األجنبي
وفللى اطللاق جهود دعللم االستثمار األجنبى وجللذب املزيد من

400
مليون دوالر
للمرحلة الثانية من
تطوير البنية التحتية
لالتصاالت

التشغيل
التجريبى ملنصة
مصر الرقمية وإتاحة
 34خدمة حكومية
رقمية

االستثمارات املباشرة للقطاع فانه بالرغم من التحديات التى
فرضتها أزمللة كورونا على مجتمع األعمال فى مختلف العالم،
جنحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات خال عام 2020
فللى احلللفللاظ على املستثمرين احلاليني فللى قطاع تكنولوجيا
املعلومات املصرى من الشركات العاملية فى مجال التعهيد وخدمات
تكنولوجيا املعلومات؛ حيث قدمت الهيئة كافة أشكال الدعم مبا
ساهم فى تعزيز منو حجم أعمال واستثمارات تلك الشركات،
وذلك لعدد  27مستثمر أجنبى لديهم اتفاقيات موقعة مع الهيئة،
حيث نتج عن ذلك الدعم زيللادة أعللداد العاملني بتلك الشركات
وخلق نحو  5400فرصة عمل جديدة للكوادر املصرية العاملة فى
مجال مراكز خدمة عماء تلك الشركات للخارج ،كما مت جتديد 4
عقود حالية موقعة مع الهيئة وشركات عاملية تضمن خلق أكثر من
 6االف فرص عمل إضافية جديدة خال الثاث السنوات القادمة
وزيادة حجم الصادرات ودعم خطط أعمال الشركات فى التصدير
ألسواق عاملية جديدة.
مع مت توقيع  10عقود جديدة مع مستثمرين بقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات املصرى مبا يساهم فى توفير  3620فرص
عمل إضافية مباشرة للكوادر البشرية وأكثر من  9أالف فرصة
عمل غير مباشرة وذلك على مدار  3سنوات.
فى إطار تعزيز مكانة مصر على املستوى اإلقليمى والدولى فى
مجال تكنولوجيا املعلومات ومجاالت ريادة األعمال مت انضمام
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا” للتحالف الدولي
Global Technology and Business Services Coun )cil )GT&BSCوالذى يضم  12منظمة دولية وإقليمية مستقلة
متثل قطاع التكنولوجيا وخدمات األعمال فى جميع أنحاء العالم
ملواجهة التحديات واملتغيرات التى تطرأ على الصناعة مثل أزمة
فيروس كورونا املستجد.
كذلك مت اختار تقرير مؤسسة “ايه بى اس ال البولندية الرائدة
بالتعاون مع شركة “ديلويت االستشارية العاملية مصر ضمن أبرز
مواقع تقدمي خدمات تعهيد األعمال مبنطقة أوروبللا وافريقيا
والشرق األوسط لتكون الدولة الوحيدة من خارج القارة األوروبية
التى مت رصدها ودراسة مقومات جناحها فى تقدمي هذه النوعية
من اخلدمات واختار التقرير العاملى لبيئة الشركات الناشئة
 GSER 2020القاهرة ضمن أفضل  10نظم إيكولوجية على
مستوى العالم توفر املهارات بتكاليف تنافسية.
تعزيز تنافسية الشركات املحلية
وفى اطار تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات وتعزيز تنافسية
الشركات املحلية مت إطاق مبادرة “فرصتنا ..رقمية” والتى ترتكز
على قللرار إلزامى أصللدره السيد وزيللر االتللصللاالت وتكنولوجيا
املعلومات هذا العام إلتاحة نسبة  10%من كل مشروعات التحول
الرقمى للشركات املتوسطة والصغيرة والناشئة املقيدة فى قاعدة
بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات؛ حيث مت طرح
أول حزمة تشمل  31مشروع على منصة رقمية لضمان
الشفافية وإتاحة الفرص للشركات للتقدمي على هذه
املشروعات.
ةفى اطللار مبادرة فرصتنا  ..رقمية مت عقد
اتفاق مع شركة أمازون ويب سيرفسز العاملية(
 )AWSلتصميم وإطاق برنامج لتدريب ٥٠٠
متدرب من العاملني فى الشركات الصغيرة
واملتوسطة فى مجال الذكاء االصطناعى وتعلم
اآللة باستخدام تقنيات احلوسبة السحابية.
كما قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات إجمالى قيمة مساندة تصديرية 61
مليون جنيه مصرى فى ضللوء امليزانية املخصصة
للبرنامج ،واستفاد منها  106شركة مصرية.
تصنيع االلكترونيات
شهد عام  2020افتتاح وتشغيل  3مجمعات إلبداع اإللكترونيات
بكل من القرية الذكية ،واملنطقة التكنولوجية ببرج العرب ،واملنطقة
التكنولوجيا بأسيوط كمركز للتطوير واإلبداع والتصنيع الرقمى
للتطبيقات واملنتجات اإللكترونية ،وحتفيز الشركات الناشئة
وتنمية الكوادر فى مجال اإللكترونيات املتقدمة مع انطاق املرحلة
األولى ملشروع التحول الرقمى للصناعة بالتعاون مع املعهد
الدولى  Fraunhofer IPKلتقدمي خدمات التدريب
والتقييم واالستشارات فى مجال اجليل الصناعى
الرابع  Industry 4.0لدعم وتطوير الصناعة
املحلية.
بجانب منو شركات تصميم اإللكترونيات
 ،12%مع دخول شركات عاملية جديدة إلى
السوق املصرى  ،وضع خطة تصنيع احلاسبات
اللوحية بالتعاون مع إحدى الشركات العاملية ،
متويل عدد  6مشروعات للبحث والتطوير فى
مجال اإللكترونيات املتقدمة الهادفة للتصنيع
الكمى  ،تسجيل عدد  5بللراءات اختراع عاملية
بعقول مصرية فى مجال اإللكترونيات بالتعاون مع
إحدى الشركات العاملية العاملة فى مصر  ،باالضافة الى
إمتللام تدريب  1400متدرب على تكنولوجيا األنظمة املدمجة
وإنترنت األشياء والتصنيع الرقمى وتصميم الدوائر اإللكترونية
املطبوعة.
مجتمع دامج لكافة فئاته
وسعيا نحو خلق مجتمع دامج لكافة فئاته ،وتطويع التكنولوجيات
املساعدة لتهيئة البيئة املائمة التى تساعد األشخاص ذوى اإلعاقة
فى التمتع الكامل مبمارسة حياة مستقلة مت إطللاق خدمات
الكهرباء على تطبيق واصل من خال املركز التقنى خلدمات الصم
وضعاف السمع  ،توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة
املتجددة بشأن إتاحة خدماتها الستخدام األشخاص ذوى اإلعاقة
مع إطاق حمات توعية عن كيفية تعامل ذوى اإلعاقة مع ڤيروس
كورونا املستجد ومستقبل العاج عن بُعد لألشخاص ذوى اإلعاقة
وذلك عن طريق ندوات عن بُعد موجهة للمصريني و دول أفريقيا
وذلك بالتعاون مع شركة سيسكو  Ciscoالعاملية ومركز دعم ذوى
اإلعاقة بنيجيريا.CDC
ومت توقيع اتفاقية تعاون بني وزارة االتللصللاالت وتكنولوجيا
املعلومات لألشخاص ذوى اإلعاقة ووزارة التضامن االجتماعى
بشأن تطوير مؤسسات الرعاية ودور األيتام وإتاحة خدمات وزارة
التضامن االجتماعى لألشخاص ذوى اإلعاقة وايضا عقد هاكثون
 Hackathonاملدن املتاحة لألشخاص ذوى االعاقة بالتعاون
مع املركز الثقافى البريطانى وكلية لندن اجلامعية ومركز االبتكار
العاملى لإلعاقة وشركة مايكروسوفت العاملية باالضافة الى فوز
املركز التقنى خلدمات األشخاص ذوى اإلعاقة الذى دشنته وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بجائزة  CIO 100التى ُمتنح
للمشروعات االبتكارية والرائدة فى الشرق األوسط.
التحول الرقمى
وفقا ملحور التحول الرقمى؛ تسعى اللللوزارة الللى تنفيذ
خطط الللدولللة نحو رقمنة اخلللدمللات؛ حيث يتم تنفيذ
مللشللروعللات فللى إطلللار بللنللاء مللصللر الللرقللملليللة إلتللاحللة
اخلدمات احلكومية الرقمية للمواطنني من خال
خمسة منافذ وهى منصة مصر الرقمية ،وتطبيق
على الهاتف املحمول ،ومراكز االتصال ،ومكاتب
البريد ،ومللراكللز خدمة املواطنني يث شهد عام
 2020منها التشغيل التجريبى ملنصة مصر
الرقمية على مستوى اجلمهورية فى يوليو املاضى
من خال إتاحة  34خدمة حكومية رقمية ضمن
حزم خدمات التموين والتوثيق واملحاكم ورخصتى
ومركباتى ،مع اتاحة اخلللدمللات تباعا وصللوال إلى
 550خدمة فللى  ،2023وتتيح املنصة للمواطنني
طرق مختلفة لسداد رسوم اخلدمات عبر وسائل الدفع
االلكترونى والتى تشمل بطاقات االئتمان وشركات التحصيل
اإللكترونى ومحافظ املحمول.
وبلغ عدد املسجلني على منصة مصر الرقمية نحو 544365
مواطن ،ومت من خال املنصة تقدمي  471952طلب؛ تشمل
 45750توكيل ،و 372135معاملة متوين ،و 44859معاملة
رخص مركبات وقيادة مع اطاق املرحلة األولى من مشروع جتديد
احلبس االحتياطى عن بُعد بني محكمة القاهرة اجلديدة ،وك ِل من
سجن طرة العمومى وسجنى  15مايو والنهضة املركزيني.

طرح
وتخصيص
نطاقات ترددية
جديدة بقيمة 1.17
مليار دوالر

إنشاء
مراكز إبداع
مصر الرقمية فى
خمس جامعات
إقليمية

توقيع
اتفاقيات مع كبرى
اجلامعات العاملية لتقدمي
برامج البكالوريوس واملاجستير
فى مجاالت االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
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متابعات

بالتعاون مع شركتى “فايبر مصر لألنظمة” و”فودافون مصر” :

حتالف يفوز باستضافة مركز البيانات واحلوسبة لشركات قطاع االعمال ضمن مشروع التحول الرقمى
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
مت توقيع عقد ت��ق��دمي خ��دم��ات استضافة احلوسبة
السحابية للشركات التابعة ل��ل��وزارة ،بالتعاون مع شركة
“فايبر مصر لألنظمة” إحدى شركات مجموعة “بنية” ،
وشركة “فودافون مصر” بحضور هشام توفيق وزير قطاع
األعمال العام وياتى ذلك فى إطار اخلطوات واإلجراءات
التنفيذية إلجناز مشروع التحول الرقمى بشركات وزارة
قطاع األعمال العام .
وق��ع العقد كل من املهندس محمد السعداوى رئيس
الشركة القابضة للصناعات املعدنية مفوضا من الشركات
القابضة اخلاضعة الش��راف وزارة قطاع األعمال العام،
وامل��ه��ن��دس أح��م��د مكى رئ��ي��س مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذى لشركة “بنية” ،واملهندس محمد عبد اهلل الرئيس
التنفيذى لشركة “فودافون مصر”.
وكان وقع االختيار على التحالف املكون من شركتى فايبر
مصر لألنظمة و ڤودافون مصر ،كشركاء جناح فى هذا
املشروع ضمن املرحلة الثالثة فى التحول الرقمى وهى مركز
البيانات “الداتا سنتر “وذلك لتشغيل  15شركة كمرحلة
اول��ى ،وال��ذى مت تصميمه لضمان تامني املعلومات باعلى
نظم االمن السيبرانى وايضا احدث تكنولوجيا االتصاالت،
على ان تقوم شركة “فايبر مصر لألنظمة” باعمال الدعم
الفنى وشركة”فودافون مصر” بإدارة و استضافة املنظومة
مبركز البيانات اخلاص بها عن طريق سحابة الكترونية
مؤمنة ومغلقة وخاصة بقطاع االعمال.
من جهته أكد هشام توفيق وزي��ر قطاع األعمال العام
أن توقيع هذا العقد يدعم بقوة خطوات تطوير و ميكنة
نظم العمل فى الشركات القابضة والتابعة فى إطار مشروع

أشار الوزير العقد يطلق مركزا الستضافة بيانات شركات
وزارة قطاع األع��م��ال العام على شبكة حوسبة سحابية
خاصة مؤمنة الستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات
خلدمة  2500مستخدم واملخطط ب��دء استخدامه أول
ال��ع��ام املقبل ،فضال ع��ن جتهيز وتطوير البنية التحتية
للشركات الستخدام نظم تخطيط موارد املؤسسات متزامنا
مع تنفيذ النظم فى الشركات ،وكذلك تزويد املستخدمني
بأجهزة حاسب الى جديدة ومؤمنة.
من جهته أكد املهندس أحمد مكى رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذى لشركة “بنية” ،أهمية هذا العقد ،الذى
يأتى فى إطار توجه الشركة ملساندة حتقيق أهداف خطط

الوزارة للتحول الرقمي ،حيث ستتيح هذه اخلدمات تطورا
فى أداء شركات قطاع االعمال وسرعة فى اجناز املهام مع
وج��ود دعم فنى على م��دار ال 24ساعة لكافة تطبيقات
تخطيط و ادارة موارد الشركات.
أضاف التحول الرقمى للوزارة يسير على خطى ثابتة نحو
تقدمي خدمات مميكنة و تخطيط وادارة موارد الشركات فى
مشروع يعد االكبر فى الشرق االوس��ط إذ يشمل تطبيق
نظام تخطيط وادارة امل��وارد  ERPفى  63شركة قابضة
وتابعة باستثمارات تبلغ  50مليون دوالر للرخص .ويشمل
املشروع  6عناصر رئيسية هى اإلنتاج ،املبيعات ،املشتريات،
املوارد البشرية ،املخازن ،املالية.

“تيك توك” :حتديثات جديدة لسياساتها لدعم املجتمع وتعزز
مكافحة التنمر والعنف والتحرش والتطرف

عبد الغفار  :تخريج الدفعة األولى من ماجستير ريادة األعمال وإدارة االبتكار

كت  :نهله مقلد – باسل خالد
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
والبحث العلمى فعاليات احتفالية تخريج الدفعة األولى
من طالب املاجستير املهنى فى ريادة األعمال واالبتكار
بالتعاون مع جامعتى كامبريدج والقاهرة ،وذلك بحضور
ال��دك��ت��ورة ه��ال��ة السعيد وزي���رة التخطيط والتنمية
االقتصادية ،والدكتور محمد عثمان اخلشت رئيس
جامعة القاهرة ،والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد
 ،2030والدكتور محمود السعيد عميد كلية االقتصاد
والعلوم السياسية ،وذلك مبقر جامعة القاهرة.
فى بداية فعاليات االحتفال ،قدم عبدالغفار التهنئة
جلميع الطالب خريجى الدفعة األولى من طالب هذه
متمنيا أن يكون لهذه الدرجة تأثير
الدرجة املهنية العليا،
ً
إيجابى فى صقل قدراتهم ومهاراتهم ،وأن يضيف إليهم
من املعرفة واخلبرة ما يدعم موقفهم ويساعدهم على
حتقيق جناحات مميزة تفيد مجتمعهم ووطنهم وأشار
ري��ادة األعمال حظيت باهتمام كبير س��واء من جانب
الشباب لتحقيق ذاته وتنفيذ أحالمه وجناحاته املنشودة
فى احلياة العملية أو من جانب مؤسسات الدولة التى
سارعت بتوفير فرص العمل والتدريب الالزمة للشباب
ودعم توجهاتهم فى هذا املجال على أسس مدروسة بها
من الوعى بقدر ما بها من املعرفة.
أض��اف وزي��ر هذا البرنامج املهم ال��ذى مينح درجة
املاجستير املهنى فى ريادة األعمال واالبتكار ،هو منوذج
الهتمام مؤسسات الدولة املصرية بحقل ريادة األعمال
واالبتكار ،الف ًتا إلى أن املاجستير يجرى تنفيذه فى
إطار مشروع رواد  2030لتمكني الشباب من تأسيس
املشاريع اخلاصة ودعم دور ري��ادة األعمال فى تنمية
االق��ت��ص��اد الوطنى وتنويع م��ص��ادر ال��دخ��ل ،وحتفيز
وإثراء ثقافة اإلبتكار وريادة األعمال فى مصر ،وذلك
من خالل وضع منظومة متكاملة لالبتكار جتعله ركيز ًة
أساسيةً من ركائز تطبيق استراتيجية الدولة املصرية

للتنمية املستدامة (رؤية مصر .)2030
من جهتها أكدت دكتورة هالة السعيد أن ريادة األعمال
محوريا فى االقتصاديات
دورا
وتشجيع االبتكار لها ً
ً
العاملية ،لكونها من أبرز محركات النمو االقتصادى التى
تساهم فى خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل ،كما
تكتسب ريادة األعمال أهميتها من قدرتها على إحداث
تأثير إيجابى داخل مجتمع األعمال.
أضافت ريادة األعمال لها القدرة على تقدمي حلول
مبتكرة وواقعية للتحديات االقتصادية فى قطاعات
االقتصاد مثل حتفيز االقتصاد مبشروعات جديدة
صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم
بفاعلية فى جهود حتقيق التنمية ،باإلضافة إلى العوائد
االجتماعية وفى مقدمتها خفض معدل البطالة ،عالوة
على أن مفهوم ري��ادة األعمال أصبح مرتبطًا بالدور
الذى تستهدفه الدولة فى خططها االستراتيجية ،إذ
يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة
وإيجاد حلول مبتكرة ملشكالت قائمة فى السوق؛ سواء
من خالل تقدمي منتج جديد أو معاجلة أوجه القصور
فى منتج قائم ،والعمل على إشراك املواطنني فى إيجاد
حلول.
وتابعت ال��وزي��رة أن ه��ذه البرامج تشمل ،برنامج
ماجستير ري��ادة األع��م��ال املهنى بالتعاون مع جامعة
كامبريدج البريطانية وكلية اقتصاد وعلوم سياسية
جامعة القاهرة ،عالوة على إنشاء  9حاضنات أعمال
فى مجال ال��ذك��اء االصطناعى والسياحة باإلضافة
إلى حاضنة مصرية أفريقية أونالين ،ومت من خاللهم
تقدمي أكثر من  600فرصة احتضان ،وإنشاء مصنع
ُمصغر ( )Micro Factoryبالتعاون مع البنك املركزى
ومبادرة رواد النيل ،وإنشاء مرصد لريادة األعمال (رواد
ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل
مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة
احلاضنات فى مصر لرواد األعمال ومتخذى القرار.

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت “تيك ت��وك” حتديث إرش��ادات املجتمع اخلاصة
بها لدعم التجربة الترفيهية احلقيقية التى يستمتع بها
مستخدمو املنصة وإضافة تفاصيل جديدة حول املسموح
القيام به عليها ،وذلك إلرساء قواعد السلوك املشتركة
وتشجيع بناء بيئة مرحبة باجلميع ،حيث وتؤمن
تيك توك أن األمان أمر أساسى فى عملها،
وتسعى دائما لتطوير سياسات شاملة
وم��دروس��ة ،تطبق على ك��ل مستخدم
وعلى أى نوع من املحتوى.
ويضيف التحديث اجلديد تفاصيل
حتديدا لكل مجال ،ويغطى 10
أكثر
ً
ف��ئ��ات م��ن امل��ح��ت��وى ،مت وض��ع��ه��ا بناء
على آراء األوساط األكادميية ومؤسسات
املجتمع املدني ،وتتضمن اإلرش��ادات املحدثة
آراء ولغة يستخدمها خبراء الصحة النفسية لتحسني
السياسات املتعلقة مبحتوى إيذاء النفس واالنتحار وجتنب
تطبيع سلوك إي��ذاء النفس .وتوضيح الفارق فى سياسة
املحتوى املتعلق باضطراب الطعام ملنع تطبيع أو تشجيع
السلوكيات اخلطيرة املتعلقة بخسارة الوزن ,باإلضافة إلى

كتب  :نهله مقلد – صابر محمد
فى إطار متابعة مجهودات الوزارة فى مجال احلوكمة وامليكنة
والرقمنة  ،واالستعدادات اجلارية لإنتقال للعاصمة اإلدارية
اجلديدة  ..إستقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير املوارد
املائية وال��رى  ،مدير عام الصيانة وال��ورش واملركبات بهيئة
الصرف  ،ومديرى وأمناء مخازن الصرف لتكرمي سيادتهم
على مجهوداتهم لتشغيل منظومة املخازن بهيئة الصرف  ،وذلك
بحضور الدكتورة إميان سيد رئيس قطاع التخطيط
أوضح عبد العاطى أن مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى
تخدم قطاعات ال��وزارة املختلفة بالصورة التى متكن متخذى
القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة  ،ومنها منظومة
إلدارة املخازن التابعة جلهات ال��وزارة املختلفة لعدد ()408
مخزن على مستوى اجلمهورية لتوفير املعلومات الدقيقة لعدد

وزير املالية ..منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل اإللكترونى من خالل أكثر من شبكة اتصاالت

بنكية لتيسير آليات التحصيل اإللكترونى ،مبراعاة إيجاد
أكثر من شبكة اتصاالت ملاكينات التحصيل اإللكتروني؛
لضمان استدامة تقدمي خدمة جيدة للممولني.
أكد ض��رورة مد جسور التواصل الف َّعال مع املمولني؛
الستيداء الضرائب املستحقة واجبة األداء ،وف ًقا ألحكام
القانون ..وق��ال« :نريد حتصيل حق الدولة مبا يرضى
موضحا أننا ماضون بقوة القانون ملكافحة التهرب
اهلل»،
ً

كتب  :باسل خالد  -محمد شوقي
كشفت شركة (موبايلي) ،املزودة خلدمات االتصال فى
اململكة العربية السعودية عن متديد شراكتها االستراتيجية
مع إريكسون فى مجال اخلدمات املدارة ملدة خمس سنوات
إض��اف��ي��ة .وتغطى االتفاقية العمليات الشاملة املُ���دارة
بالكامل ،والعمليات املرتبطة بتحسني كفاءة اخلدمات من
الالل محرك إريكسون للعمليات Ericsson Opera-
 tions Engineفى املنطقة الغربية باململكة ،باإلضافة

إل��ى نظام الشحن من إريكسون ،وأنظمة (،)PS Core
والشبكة الذكية (.)IN
وتشمل جوانب اتفاقية التمديد اجلديدة تعزيز االستفادة
من تقنية نقل الصوت عبر  LTEالسحابية واالتصاالت
ململتطورة (Cloud VoLTE and Evolved Commu-
 ،)nicationوهو حل يوفر خدمات الصوت واالتصاالت
عبر أنواع مختلفة من األجهزة وأدوات الوصول .كما ستوفر
إريكسون خدمات حتسني الشبكة ،التى جتمع بني خبرتها
فى الشبكة وبرمجياتها املعرفية احلديثة لتقدمي أفضل
جتربة للعمالء ،وضمان عائد كبير فى أص��ول الشبكة.
وتشمل االتفاقية أيضا ً نشر محرك إريكسون للعمليات
الذى يدعم (موبايلي) لزيادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها
وتعزيز جتارب عمالئها.
من جهته قال املهندس عالء املالكى الرئيس التنفيذى
للتقنية بشركة موبايلي“ :إن متديد شراكتنا طويلة األمد
مع إريكسون يتماشى مع استراتيجيتنا للتركيز على أعمالنا
األساسية املتمثلة فى توفير اتصاالت ذات مستوى عاملي،
وأفضل خدمة ممكنة لقاعدة عمالئنا املتنامية .وتغطى
هذه االتفاقية عمليات الشبكة وتقنية املعلومات والصيانة

التنمر واملضايقات ،فيما يتعلق باملحتوى
تعزيز سياسات
ّ
والسلوكيات غير املقبولة مبا فى ذلك ،التشهير والتحرش
ً
شموال فيما يتعلق
اإللكتروني ،إلى جانب سياسات أكثر
بالتحرش اجلنسي ،اذ تدرك املنصة املعاناة التى تواجه
ضحايا اإلساءة عند إدارة حضورهم على اإلنترنت.
وتعمل تيك توك على حتديد أو إزالة أو تصنيف
املحتوى ال���ذى ي��ص��ور أف��ع� ً�اال أو حتديات
خاصا
قسما
خطيرة وأض��اف��ت املنصة
ً
ً
لألنشطة الضارة إلى سياسة السالمة
الداخلية للتأكيد على أن املحتوى الذى
ي��روج ل��إج��راءات واألل��ع��اب اخلطيرة
واألفعال األخرى التى قد تعرض سالمة
الشباب للخطر غير مسموح بها على تيك
توك ،كما تشدد املنصة على اعتراضها
على العنف بجميع أشكاله ،سواء عبر اإلنترنت
وحدثت املنصة سياسة
أو فى العالم الواقعي ،وسبق ّ
األفراد واملؤسسات اخلطيرة للتركيز بشكل أوسع على التطرف
تفصيليا
شرحا
القائم على العنف .وتقدم اإلرشادات املحدثة
ً
ً
حتريضا على العنف ،واملحتوى والسلوك
تهديدا أو
ملا يعتبر
ً
ً
الذى يتم حظره.

فى اطار احلوكمة وامليكنة:
وزير الرى  :اطالق مجموعة من التطبيقات وتكرم مسؤلى تخزين كافة البيانات على
املنظومة الرقمية للمخازن

منصة إلكترونية للتدريب املستدام للعاملني :
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
قام الدكتور محمد معيط وزير املالية ،بجولة ميدانية
باملركز الضريبى لكبار املمولني مبدينة نصر بالقاهرة،
حوارا مع عدد من العاملني؛ للتعرف على التحديات
وأدار
ً
التى تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية ،ومقترحاتهم
نحو جتاوزها ،وذلك فى إطار السعى اجلاد لتحسني بيئة
العمل على نحو يتسق مع املشروع القومى لتحديث وميكنة
منظومة اإلدارة الضريبية؛ مبا ُيسهم فى استيداء الضرائب
املستحقة واجبة األداء.
أكد الوزير املرحلة املقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من
الكوادر الشابة باملواقع القيادية مبصلحة الضرائب ،بحيث
يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس املصلحة
إضافة إلى نائبى رئيس املصلحة اللذين سيتم اختيارهما
على النحو الذى حدده القانون؛ وذلك مبا ُيواكب عملية
التطوير الشاملة.
و َّج��ه ال��وزي��ر ،فى جولته امليدانية التى رافقه بضغط
اجلدول الزمنى املقرر لرفع كفاءة مبنى املركز الضريبى
لكبار املمولني ،واتخاذ اإلج��راءات الفورية لتوفير منافذ

التحول الرقمى لكافة ال���وزارات واملؤسسات احلكومية
والتعليمية ومؤسسات األعمال والقطاع اخلاص مبصر.
وأشاد بالتعاون مع وزارة قطاع األعمال وشركة “فودافون
مصر” وق��ال ف��خ��ورون بهذا التعاون ونتطلع إل��ى حتقيق
األهداف املرجوة منه” اذ أننا مبوجب هذه االتفاقية سنقوم
بتقدمي حلول وخدمات احلوسبة السحابية للمساهمة فى
توفير البنية التحتية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لشركات وزارة قطاع األعمال العام التى ستمكن الشركات
م��ن اس��ت��غ��الل التكنولوجيا ال��ذك��ي��ة ف��ى ت��ق��دمي خدمات
املعلومات.
من ناحية اخرى قال محمد عبد اهلل الرئيس التنفيذى
لشركة ڤودافون مصر“ :نؤمن بأهمية دور شركة ڤودافون
فى دعم اجلهود احلكومية للتحول الرقمى ونفخر بالشراكة
مع وزارة قطاع األعمال العام لدعم وتطوير خطتها لشركاتها
وت��ق��دمي خ��دم��ات احل��وس��ب��ة السحابية امل��ج��ه��زة بأحدث
التكنولوجيات الالزمة املبنية وفقا ألحدث التكنولوجيا من
شركاءنا فى املشروع .
وكانت الوزارة بدأت مطلع العام اجلارى فى تطبيق مشروع
التحول الرقمى لشركاتها التابعة من خالل أكثر من 20
تعاقدا مع شركات عاملية ومحلية هى مايكروسوفت وساب
ً
وفايبر مصر ووادى النيل وآتوس ،بعد اختيار تطبيقات نظم
تخطيط موارد املؤسسات املزمع تطبيقها عن طريق إجراء
مناقصة تفصيلية باحتياجات الشركات املختلفة الختيار
أفضل التطبيقات املناسبة مع ال��زام الشركات املنتجة
للتطبيقات بتقدمي وتطبيق افضل املمارسات العاملية التى
مت تطبيقها فى مجال عمل شركات قطاع األعمال العام.

الضريبى بكل أشكاله وعناصره ،وسيتم وضع املمولني
الذين ميتنعون عن سداد الضرائب املستحقة عليهم واجبة
األداء فى القائمة عالية املخاطر باجلمارك والضرائب
العقارية .أشار الستمرار تدريب العاملني من خالل منصة
إلكترونية خالل فترة التباعد االجتماعى التى تُعد إحدى
مفردات اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية لفيروس
كورونا املستجد.
أضاف أنه سيتم منتصف يناير املقبل إطالق برنامجني
جديدين لتقييم أداء العاملني باملركز الضريبى لكبار
املمولني وإثابتهم ،من خالل معايير موضوعية ترتبط بنسب
أداء كميةُ ،
أيضا القدرات ومعدالت األداء الوظيفى
وحتدد ً
الواجب توفرها فى العاملني بهذا املركز الذى نتطلع أن
موجها
منوذجا يحتذى به فى كل املناطق واملأموريات،
يكون
ً
ً
بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملني قبل إقرار هذه
اعتبارا من أول مايو بحيث
املعايير التى سيتم العمل بها
ً
تكون هناك مدة محددة لتقييم األداء وال يستمر فى العمل
باملركز الضريبى لكبار املمولني إال من حققوا معدالت
األداء وف ًقا للمعايير املقررة.

موبايلى متدد شراكتها مع إريكسون فى مجال اخلدمات املُدارة بالسعودية
امليدانية لشبكات الهاتف املحمول لدينا ،مبا فى ذلك أداة
الوصول والتقنيات األساسية .وسيضمن ذلك لعمالئنا
االستمتاع بالتحول الرقمى بجودة وسرعة رائعتني ،وتوفير
أفضل جتربة لعمالئنا بخدمات فائقة اجلودة”.
وستدعم إريكسون من خالل هذه الشراكة اجلهود التى
تبذلها (موبايلي) لتعزيز جودة خدماتها وضمان متتعها
مبستوى عالٍ من التنافسية املستدامة من خالل التطور
من التركيز على العمليات التى تتمحور حول الشبكة إلى
التركيز على العمليات التى تتمحور حول جتربة املستخدم
والتى يعتمد عليها محرك إريكسون للعمليات.
ومن نايته قال إيكو نيلسون ،نائب الرئيس فى إريكسون
الشرق األوسط وإفريقيا“ :يؤكد متديد شراكة اخلدمات
املُ���دارة مع (موبايلي) ق��وة التعاون الهادف واملثمر بيننا
والذى جنحنا فى تطويره معا ً منذ سنوات عديدة .ولقد
أثبتت إريكسون قدراتها فى إدارة وتشغيل الشبكات متعددة
التقنيات ،وسوف نستخدم نهجنا املتطور والذى يعتمد على
البيانات القائمة على تقنية الذكاء االصطناعي ،ومحرك
إريكسون للعمليات لتعزيز أداء شبكة (موبايلي) ورفع
كفاءتها التشغيلية”.

( )450مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة  ،كما وجه
الدكتور عبد العاطى بضرورة تطوير هذه املنظومة وحتديث
البيانات الالزمة لها مبا ُميكن متخذى القرار من االستفادة بها
على الوجه األمثل.
ضمن مركز جتميع وتصميم األقمار الصناعية :

وزير التعليم العالى يفتتح محطة رصد
األقمار الصناعية واحلطام الفضائى
كتب  :نهله مقلد – باسل خالد
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث
العلمى محطة رصد األقمار الصناعية واحلطام الفضائى
التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية،
بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث
العلمى ،والدكتور وليد الزواوى أمني مجلس املعاهد واملراكز
والهيئات البحثية ،والدكتور ج��اد القاضى رئيس املعهد
القومى للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية ،و رؤس��اء املراكز
واملعاهد والهيئات البحثية..
من جهته قال الدكتور عبد الغفار أن املحطة معنية برصد
حركة األقمار الصناعية فى مدارات مختلفة وكذلك رصد
حركة املخلفات الفضائية التى ميكن أن تؤثر على حركة
األقمار الصناعية ،مؤكدا أن وزارة البحث العلمى جزء منها
بحثى واألخر خدمى لرصد الظواهر الفلكية املختلفة ومتابعة
األقمار الصناعية فى مداراتها والتواصل مع املتخصصني
لتغيير مدار القمر الصناعى فى حالة وجود أية مخلفات
فضائية ميكن أن تؤثر عليه.
مشيرا إلنشاء مصر لوكالة الفضاء املصرية واستضافة
وكالة الفضاء اإلفريقية،ومدينة الفضاء املصرية والتى تتبنى
مشروع ضخم وهو مركز جتميع وتصميم األقمار الصناعية
مؤكدا أن التوسع فى إنشاء املراكز املتخصصة فى علوم
تكنولوجيا الفضاء يحقق ملصر ريادة كبيرة يجعلها تتعاون مع
العديد من املؤسسات العاملية العاملة فى تلك التخصصات
ك��ت��ع��اون مصر م��ع وك���االت ال��ف��ض��اء األوروب���ي���ة والصينية
واليابانية.
ومن ناحيته قال الدكتور جاد القاضى أنه فى إطار املهام
القومية املكلف بها معهد البحوث الفلكية واجليوفيزيقية ان
الهدف الرئيسى من هذه املحطة هو إعطاء املجتمع العلمى
املعلومات ال��الزم��ة ح��ول حالة البيئة الفضائية املحيطة
باألقمار الصناعية العاملة فى مختلف االرتفاعات ،وتقدمي
أحدث البيانات لكل جسم مت اكتشافه حدي ًثا مبا فى ذلك
املعلومات املدارية والقدر النجمى ،وميكن استخدام هذه
البيانات فى تطوير مناذج رياضية لدراسة التطور املدارى
طويل األمد املحتمل لهذه األجسام ،وكذلك احتمالية تصادم
هذه األجسام مع األقمار الصناعية العاملة مما يتيح للجهات
املالكة لألقمار الصناعية استخدام هذه البيانات من أجل
احلصول على من��اذج دقيقة للتنبؤ بحركة القمر وتقييم
املخاطر املحيطة به.

كرمي مصر تطلق خطة للتوسع فى خدمات
“كرمي اكسبريس” لتوصيل طلبات الشركات
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
كشفت شركة “ كرمي “  ،منصة االنترنت
املتخصصة فى الشرق األوسط ،عن خطتها
للتوسع فى خدمة “كرمي اكسبريس” فى
مصر ،هى خدمة لنقل األشياء أطلقتها
شركة كرمي عام  2018وتتيحها لشركائها
من املؤسسات والشركات املختلفة ،حيث
تستطيع ال��ش��رك��ات اس��ت��خ��دام أس��ط��ول
“ك����رمي” ال��ض��خ��م ل��ت��وف��ي��ر خ��دم��ات نقل
األشياء أو التوصيل لعمالئها ،مما يسمح
للشركات بالتركيز على عملياتها األساسية والبيع بدالً من تنظيم قطاع توصيل
خاص بالشركة ،تاركني مهمة التوصيل لشركة متخصصة مثل كرمي اعتماداً على
خبرتها الكبيرة فى مجال النقل.
منذ إط��الق “ك��رمي إكسبريس” ف��ى مصر ،شهدت اخل��دم��ة منافسة قوية
فى السوق ،إال أن شركة ك��رمي استطاعت إثبات ريادتها خاصة بعد جائحة
كورونا،واعتماد العمالء على املنصات اإللكترونية لتالفى االزدحام واالختالط،
لتزدهر خدمة “ك��رمي إكسبريس” وتنمو بشكل أس��رع ،خاصة بعد تعاقدها
مع عمالء متنوعني أبرزهم ماكدونالدز ،كنتاكي ،بيتزا هت ،أم��ازون ،جوميا،
تكا،كارفور ،ألفا ماركت ،والعديد من الشركات.
من جهته قال هيثم عصام ،املدير العام لشركة كرمي مصر ،أنه فى ظل أزمة
كورونا شهد السوق تطور كبير فى اخلدمات االلكترونية ،واجتهت نسبة كبيرة من
املستهلكني لتلبية احتياجاتهم عن طريق منصات التسوق االلكترونية ،وهو ما فتح
الباب أمام قطاع جديد ،وأدى الى زيادة مطردة فى هذا القطاع ،وهو ما انعكس
على خدمة كرمي اكسبريس.
أض��اف الفترة القادمة ستشهد توسعات كبرى فى هذه اخلدمة ،من خالل
أيضا على ضم عمالء
إتاحة جزء أكبر من أسطول كرمي لتلك اخلدمة ،والعمل ً
اعتمادا على خبرة كرمي الكبيرة فى مجال النقل،
جدد من الشركات والكيانات،
ً
لتصبح كرمي هى الشريك الرسمى للشركات فى خدمة النقل ألخر ميل last-
 ، mile deliveryو التى شهدت توسع كبير فى خالل املرحلة املاضية إثر
جائحة كورونا.
تشمل خدمات املكاملات الصوتية عبر تقنية: ))LTE VoLTE
مع قرب افتتاح مصنعها مع” راية القابضة” :

“  “ Haier Groupتطلق أحدث تكييفات “جنرال
إليكتريك” املتطورة فى مصر

كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
أطلقت شركة جنرال إليكتريك أبالينس General Electric Appliances
العالمة التجارية األمريكية التابعة ملجموعة هاير العاملية والتى تأسست عام
 1984فى الصني  ، Haier Group ،باقة من أحدث أجهزة التكييف املزودة
بتقنيات مبتكرة وحصرية فى السوق املصرية وتعتزك “هاير ج��روب” قريبا
افتتاح مصنع جديد لها فى مصر مت إنشاؤه بالشراكة مع شركة راية القابضة
لالستثمارات املالية ،فى إطار ترسيخ تعزيز تواجدها فى مصر وضخ املزيد من
االستثمارات ،وسيتم افتتاح املصنع فى يناير .2021
ونتيجة اعتمادها على االبتكار والتطوى متكنت هاير من احتالل التصنيف
األول عامليا فى صناعة األجهزة املنزلية ملده  11سنة متتالية ،واحتلت مركزا
متقدما فى قائمة اخلمسني شركة األكثر ابتكارًا فى العالم إذ أنها الشركة الصينية
الوحيدة التى أدرجت ضمن أكثر  10شركات ابتكارا فى العالم ،وفقا لتصنيف
مجموعة بوسطن االستشارية العريقة التى تتخذ من الواليات املتحدة مقرا لها.
وقبل وصولها إلى مصر ،أصبحت “هاير” شركة صناعة األجهزة األولى فى
العالم بفضل مبيعاتها إلى  300مليون أسرة فى  165دولة حول العالم ،وحازت
ابتكاراتها ومنتجاتها على أكثر من  170جائزة عاملية وأضحت عالمتها التجارية
فى املركز ال� 11عامليا بني أغلى العالمات التجارية فى العالم.
وتعتمد فلسفة “هاير” على تبنى كم هائل من االبتكارات واحللول املتطوره التى
تقدم أقصى استفادة من تقنيات العصر احلديث خاصة تقنيات إنترنت األشياء،
وقد متكنت من تدعيم ابتكاراتها بفضل شبكة عاملية مفتوحة ضمت أكثر من
مليون عالم وباحث ومخترع وخبير حول العالم ،وهو ما أهل الشركة للحصول
على  8987براءة اختراع حتى اآلن ،فضال عن براءات اختراع أخرى تصل إلى
نحو  14ألف براءة قيد التسجيل.
وف��ى إط��ار تزويد املستهلك املصرى بأحدث التقنيات العاملية فى أجهزة
التكييف ،قررت “هاير جنرال إلكتريك” طرح  25طراز من أجهزة تكييف الهواء
مبتكرة فى مصر ،بينها  8موديالت للتشغيل التجارى فى املوالت واملستشفيات
ومقار الشركات والبنوك وغيرها من املنشآت التجارية ،باإلضافة إلى  17موديال
للمستهلكني املنزليني.
وتتميز أجهزة التكييف من العالمة التجارية األمريكية “جنرال إليكتريك”
باحتوائها على عدة تقنيات مثل  3M, UVCفلتر حصرية على رأسها تنقية
تنظيف وتعقيم الهواء مبا يكبح انتشار العدوى فى األماكن املغلقة ويحافظ على
نقاء الهواء وجتديده وذلك بفضل تقنية إزالة األوساخ املوجودة على سطح املبخر
لضمان خروج الهواء النظيف ،فضال عن تقنيات السالمة واألمان.

وزارة التضامن :
منصة الكترونية ضمن
برنامج إنشاء منظومة
موحدة إلنتاج األطراف
الصناعية
كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولي
أطلقت نيفني القباج ،وزيرة التضامن االجتماعي ،املرحلة األولى من البرنامج
القومى إلنشاء منظومة موحدة النتاج األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية،
وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة املعنية تهدف املنظومة لتوفير أطراف صناعية
وأجهزة تعويضية ذات ج��ودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة
ومالئمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك
األطراف ،وذلك لتمكني األشخاص ذوى اإلعاقة احلركية وتوظيف قدراتهم على
الوجه األقصى واملساهمة الفعالة فى دمجهم فى التعليم بكاف مستوياته وفى
العمل وفى املجتمع بأكمله وتتمثل الفئات التى يستهدفها البرنامج فى من لديهم
بتر فى أحد األطراف أو أكثر من طرف كما يقدم املشروع أجهزة مساعدة مثل
الكراسى املتحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من
املعينات .وينقسم املشروع القومى ملنظومة األط��راف املوحدة خلمسة محاور،
أولها احلصر اإللكترونى واستالم الطلبات ،ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن
أعداد املستهدفني وخصائصهم الدميوجرافية وتوزيعهم اجلغرافى ومستواهم
االقتصادى ونوع العمل وعدد ومواصفات األطراف الصناعية املطلوب توفيرها،
وذلك من خالل ملء استمارة حصر بيانات األشخاص ذوى اإلعاقة احلركية عن
طريق املوقع اإللكترونى لوزارة التضامن االجتماعى (https://www.moss.
 ،)gov.egاعتبارا من االول من يناير  ،2021أو عن طريق التقدم شخصيا إلى
 3آالف جمعية أهلية شريكة على مستوى اجلمهورية ،كما تقوم الوزارة بتوفير
خط ساخن « »150لإجابة على األسئلة واالستفسارات وأيضا ملعرفة أماكن
اجلمعيات الشريكة األقرب للمواطنني فى استقبال طلبات التقدم والتسجيل.
أما املحور الثاني ،فيتمثل فى قيام مركز الطب الطبيعى والتأهيل وعالج
الروماتيزم للقوات املسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية،
بالتعاون مع وزارت��ى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى بإجراء
الكشف الطبى على املتقدمني للحصول على جهاز تعويضى أو طرف صناعي،
واستخراج التقرير الطبى الالزم للمواطن مما يسهل حصوله على بطاقة خدمات
متكاملة من وزارة التضامن االجتماعي.
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شركات عربية
بقلم:

بحضور وزير االتصاالت :

صفحة جديدة للشراكة "املصرية لالتصاالت" و "أورجن مصر" وتوقيع عد ًد من االتفاقيات التجارية
التعاون االستراتيجى القائم بني الشركتني لتقدمي أفضل اخلدمات لسوق
االتصاالت املصري.
تقدمي افضل اخلدمات
م���ن جهته قال املهندس عادل حام���د � العضو املنتدب والرئيس التنفيذى
للمصري���ة لالتصاالت "س���عداء بتوقيع هذه االتفاقيات مع ش���ركة أورجن
مصر ،والتى تبرهن على س���عينا الدائم جتاه متكني ش���ركائنا من تقدمي
أفضل اخلدمات لقطاع االتصاالت املصرى ككل ".
أض���اف ه���ذه االتفاقيات تعمل على تنظيم العالقات التجارية مع ش���ركة
أورجن مصر وتنمية التعاون التجارى بني الشركتني.
تعزيز العالقات
"م���ن ناحيت���ه أعرب املهندس ياس���ر ش���اكر � الرئيس التنفي���ذى والعضو
املنتدب لش���ركة أورجن مصر عن امتنانه بتوقيع هذه االتفاقيات وقال إن
توقيع هذه االتفاقيات يعزز عالقتنا طويلة األمد مع املصرية لالتصاالت
كش���ريك استراتيجى كما يس���اعدنا من ناحية أخرى على مواصلة تقدمي
أفضل اخلدمات لعمالئنا" .

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
ش���هد الدكتور عم���رو طلعت � وزي���ر االتصاالت وتكنولوجي���ا املعلومات،
توقي���ع الش���ركة املصري���ة لالتص���االت وش���ركة أورجن مص���ر ع���د ًدا من
االتفاقي���ات التجاري���ة به���دف دعم وتنمي���ة األعمال بني الش���ركتني ومبا
يخدم سوق االتصاالت املصرى بشكل عام ،وقع االتفاقية كل من املهندس
ع���ادل حام���د ،العضو املنتدب والرئيس التنفي���ذى للمصرية لالتصاالت،
واملهندس ياس���ر ش���اكر الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب لشركة أورجن
مص���ر .ش���مل ذلك توقي���ع تعديل التفاقي���ة الترابط ب���ني الهاتف الثابت
والهات���ف املحم���ول ،باإلضاف���ة إلى توقيع ملحق ميت���د حتى عام 2022
كج���زء من االتفاقيات املنظمة خلدمات االتص���االت الدولية احلالية بني
الشركتني بهدف الوصول لشروط أفضل على املستوى التجارى ومستوى
جودة اخلدمة املقدمة.
كم���ا قامت الش���ركتان بتوقيع اتفاقية أخرى يتم مبقتضاها حس���م بعض
النزاعات التجارية بني الطرفني مع تطوير آليات التعاون املشترك لتجنب
حدوث مثل تلك العقبات مس���تقبال .تأتى تلك اخلطوات فى إطار تعزيز

حلصولها على جائزة " أسرع شبكة":

"هواوى تكنولوجيز" و" أورجن مصر " حتتفالن بشراكتهما الناجحة فى قمة "معا نستطيع"
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
عق���دت مؤخ��� ًرا ش���ركة ه���واوى تكنولوجيز
مص���ر ،املتخصص���ة ف���ى مج���ال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وشركة أورجن مصر،
املتخصصة فى مج���ال االتصاالت املتكاملة،
قم���ة "مع���اً نس���تطيع " Together We
 ،Canويأتى ذلك كجزء من احتفال ش���ركة
أورجن كونها "أسرع شبكة" فى مصر .ناقشت
القم���ة عدة موضوع���ات مهمة على رأس���ها
تس���ليط الضوء ح���ول التح���ول التكنولوجى
الذى يجتاح العال���م حال ًيا ،ويؤثر على العمل
ً
فض���ال ع���ن التأكيد على ترس���يخ
واحلي���اه،
التعاون القوى بني أورجن وهواوى مصر.
حض���ر القمة رؤس���اء األقس���ام والقطاعات
املختلف���ة م���ن الش���ركتني ،حي���ث حضر من
جانب ش���ركة أورجن املهندس ياس���ر ش���اكر �
الرئي���س التنفيذى والعضو املنتدب لش���ركة
أورجن مص���ر ،واملهندس أمي���ن أميرى نائب
الرئيس التنفي���ذى للقط���اع التكنولوجى فى
أورجن مص���ر ،وأحمد العب���د � نائب الرئيس
التنفيذى للقط���اع التجارى فى أورجن مصر،
وهش���ام مه���ران � نائ���ب الرئي���س التنفيذى
لقطاع األعمال فى أورجن مصر.
ومن جانب هواوي ،ستيفن يى رئيس هواوى
ملنطق���ة الش���رق األوس���ط وش���مال أفريقيا،
والس���يد فينس���نت صن � الرئي���س التنفيذى

لشركة هواوى مصر ،والسيد ويند لى رئيس
ه���واوى حلس���اب مجموعة أورجن  ،والس���يد
بنيام���ني � رئي���س قس���م األعم���ال التجاري���ة
بشمال أفريقيا لشركة هواوي.
ناقش���ت القمة أهمية نش���ر وزي���ادة خدمات
اجلي���ل الراب���ع لتحس���ني جتربة املس���تخدم
م���ن خ���الل تطبي���ق ال���� LTE 900MHz
 ،باإلضاف���ة إل���ى االس���تمرار ف���ى خدم���ات
اجليل الرابع املنزلية من خالل حلول توسيع
الس���عة الرأس���ية  ،وإطالق خدمة VoLTE
واالستعداد خلدمات اجليل اخلامس.
وعبر املسئولون التنفيذيون من كال الطرفني

خ���الل القم���ة ع���ن تقديره���م لش���راكتهم
االس���تراتيجية التى اس���تمرت طوال ال� 20
عا ًما املاضية ،والتخطيط لزيادة تعاونهم فى
مختلف املجاالت .وفى هذا اإلطار ،حرصت
هواوى على تأكيد التزامها بتقدمي كل الدعم
واحلل���ول التكنولوجي���ة احلديث���ة لتحقي���ق
الريادة املس���تمرة لش���ركة أورجن على املديني
القصير والطويل.
ومن جانب هواوي ،قدم الس���يد س���تيفن يى
رئيس ش���ركة هواوى ملنطقة الشرق األوسط
وش���مال أفريقيا ،التهنئة لشركة أورجن مصر
على اإلجنازات العظيم���ة التى حتققت على

رأس���ها حصولها على جائزة أس���رع ش���بكة،
ووج���ه الش���كر لش���ركة أورجن عل���ى كونه���م
ش���ري ًكا واع���دًا يح���رص على توفي���ر أفضل
جتربة مس���تخدم ل�لعم���الء املصريني ،وذلك
بفض���ل التع���اون والدع���م املقدم من ش���ركة
هواوى تكنولوجيز.
من جهته قال املهندس ياسر شاكر � الرئيس
التنفي���ذى والعض���و املنت���دب لش���ركة أورجن
مص���ر ،ع���ن امتنان���ه له���واوى عل���ى دعمها
موضحا أن التعاون الوثيق بني
طوي���ل األمد،
ً
الطرفني يعد أحد أهم األس���باب التى أهلت
أورجن مص���ر للحص���ول على جائزة "أس���رع

شبكة".
م���ن ناحيته أوضح فينس���نت ص���ن � الرئيس
التنفيذى لش���ركة هواوى مصر ،يش���رفنا أن
نتش���ارك مع ش���ركة أورجن  ،إحدى ش���ركات
االتص���االت الرائ���دة ف���ى العال���م ،كم���ا أننا
حريص���ون دائم���اً عل���ى تطوي���ر احلل���ول
التكنولوجي���ة املبتكرة ،.حيث نؤمن ان بفضل
ثقة ش���ركة أورجن ف���ى هواوى س���نتمكن من
حتقيق املزيد من النجاحات وسنواصل دعم
خطة أورجن للتوس���ع لتزويد عمالئها بتجربة
فريدة ال مثيل لها".
م���ن جهته أكد املهندس أمين أميرى نائب
الرئي���س التنفيذى للقط���اع التكنولوجى فى
أورجن مصر ،أن الش���ركة فخورة بإجنازاتها
حلصوله���ا عل���ى جائ���زة Speedtest
 Ooklaالعاملي���ة ،واحتالله���ا املرتب���ة
األولى كأس���رع ش���بكة فى مص���ر ألكثر من
عام وف ًق���ا لتقارير اجله���از القومى لتنظيم
االتص���االت .وأضاف أمي���رى "نحن نهدف
إل���ى حتقي���ق أفضل جتربة للمس���تخدم فى
جمي���ع اجلوان���ب مب���ا فى ذلك على س���بيل
املثال ال احلصر اجلودة وجتربة املستخدم،
كم���ا أننا نحرص ف���ى أورجن مصر على أن
نظ���ل دائماً ف���ى املرتبة األول���ى فيما يتعلق
بتقدمي س���رعة فائق���ة للمس���تخدم ،فض ً
ال
عن االس���تمرار فى التعاون مع هواوي".

لدعم تقنيات الذكاء االصطناعى :

" هواوى " تطلق نظام التشغيل  HarmonyOS 2.0إصدار  Betaللهواتف الذكية
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
أطلق���ت ش���ركة " ه���واوى " لنظ���ام التش���غيل
 HarmonyOS 2.0للهوات���ف الذكي���ة خالل
إقام���ة مؤمتر Developer Day HUAWEI
ف���ى بك���ني  2020وه���و م���ا ميث���ل
عالم���ة فارقة فى بناء نظام تش���غيل
 HarmonyOSالشاملة .تتوافر
النسخة التجريبية  2.0من نظام
التش���غيل عل���ى املوقع الرس���مى
HUAWEI
Developer
ملط���ورى تطبيق���ات الهوات���ف
الذكية.
تق���دم ه���واوى إمكان���ات نظ���ام
 HarmonyOSالشامل ،والعديد من
واجه���ة لبرمجة تطبيقات  ، API -واألدوات
املحسن،
القوية مثل محاكى DevEco Studio
ّ
مم���ا يس���هل تطوي���ر تطبيق���ات الهوات���ف الذكية
املتوافق���ة م���ع نظام التش���غيل .HarmonyOS
تأمل هواوى فى الترحيب مبزيد من الشركاء إلى
املنظوم���ة ،ومنح املس���تخدمني إمكاني���ة الوصول
إل���ى مجموع���ة كاملة م���ن املزاي���ا الت���ى تقدمها
عبر اس���تراتيجيتها حلياة سلسة مدعمة بالذكاء

االصطناعى .Seamless AI Life -
صرح بذلك وانغ تش���نغلو � رئيس قس���م هندس���ة
البرمجي���ات ف���ى مجموع���ة ه���واوى ألعم���ال
املستهلكني ،وقال نظام التشغيل HarmonyOS
إجناز مه���م حقيق ًة ،حيث أع���اد تعريف
كيفي���ة تفاعل األش���خاص واألجهزة
م���ع بعضهم البعض ف���ى كل جانب
م���ن جوان���ب احلي���اة اليومية .لم
تعد األجهزة واخلدمات مقتصرة
على بعض س���يناريوهات احلياة
فقط ،حيث ميكن للمس���تخدمني
اآلن تخصي���ص طريق���ة عم���ل
أجهزته���م بحري���ة حلس���اب أى
إع���داد .سينش���ئ نظ���ام التش���غيل
" HarmonyOSأجه���زة فائق���ة" تأتى مع
تطبيق���ات أكث���ر ثرا ًء من أى وق���ت مضى ،فض ً
ال
عن "اخلدمات الفائقة" التى تغير احلياة ".
أض���اف جعلت ه���واوى جتزئ���ة إنترنت األش���ياء
ش���ي ًئا م���ن املاض���ي ،من خ���الل فت���ح جميع أطر
عمل نظام التش���غيل  HarmonyOSوسالسل
أدوات النظ���ام األساس���ى للمطوري���ن ومت توفير
أكث���ر م���ن  15,000واجه���ة لبرمج���ة تطبيقات

  ،APIمب���ا ف���ى ذل���ك خدمات النظ���ام املوزعةوقدرات البرام���ج واألجهزة .عن���د القيام بذلك،
يه���دف نظ���ام التش���غيل  HarmonyOSإل���ى
املس���اعدة فى إنش���اء تطبيقات مبتكرة وتنافسية
متوافق���ة م���ع جميع أنواع األجه���زة وموجهة نحو
جميع سيناريوهات االس���تخدام ،بنفس السهولة
الت���ى متت جتربته���ا فى عصر تطوي���ر تطبيقات
األجهزة املس���تقلة .يناسب إطار واجهة املستخدم
املوزع جميع أحجام الشاش���ات ،ويس���هل النش���ر
اخلالى من املتاعب مع زيادة الكفاءة بشكل كبير.
ميكن لبرنامج  DevEco Studio 2.0اجلديد
واملحس���ن أن يحق���ق املعاين���ة فى الوق���ت الفعلى
ّ
وتصحي���ح األخط���اء املوزع���ة ،والتى تع���د ً
أيضا
مثالية لتعزيز كفاءة التطوير.
انض���م أكثر م���ن  100ألف مطور إل���ى منظومة
 ،HarmonyOSوتأم���ل الش���ركة ان مس���ابقة
HarmonyOS Developer Innovation
 ،Contestالتى تقدم  1.5مليون يوان صينى فى
متخصصا
ش���كل جوائز وموارد إرشادية من 20
ً
ب���ارزًا ف���ى الصناع���ة ،ف���ى زي���ادة املش���اركة بني
املطوري���ن املوهوبني الذين جعلوا نظام التش���غيل
 HarmonyOSنظامهم األساسي.

تتضمن  3هواتف مع إصالح أعطال رئيسية:

 : OPPOإطالق النسخة الرسمية لنظام تشغيل  ColorOS 11عبر  3هواتف مع اصالح األعطال
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
كش���فت ش���ركة "  ، " OPPOالعاملي���ة املتخصصة
فى تصنيع الهوات���ف الذكية ،عن الطرح التدريجى
للنس���خة الرس���مية من نظام تش���غيل ColorOS
( 11القائ���م عل���ى أن���در وي���د  )11ف���ى مص���ر.
كش���فت العالم���ة التجاري���ة الش���هيرة مؤخ���راً عن
نظ���ام  ColorOS 11عاملي���اً كواح���د م���ن أوائل
أنظم���ة التش���غيل القائم���ة عل���ى أن���در وي���د ،11
وتعم���ل الش���ركة اآلن على طرح اإلصدار املس���تقر
من النس���خة الرسمية خالل شهرين فقط وتتلقتى
سلس���لة هوات���ف  ،OPPO Find X2وسلس���لة
هوات���ف  ،OPPO Reno3وهات���ف OPPO
 A93التحديث الرس���مى لنظ���ام ColorOS 11
حال ًيا فى مصر ،بينما يصدر فى سلس���لة OPPO
 Reno4الحقاً خالل الشهر اجلارى بداية من 24
ديسمبر.
صرح���ت بذلك إيف هان رئيس���ة العالمة التجارية
ف���ى  OPPOمصر" :حقق نظ���ام ColorOS 11
ردود أفعال هائلة من املس���تخدمني واملطورين منذ
إصداره فى سبتمبر .لقد عملنا عن قرب مع فريق

أندر ويد على تقييم املدخالت واملش���كالت الواردة
من آالف املس���تخدمني حول العالم ،ويس���رنا طرح
النسخة الرس���مية عاملياً ألول مرة ملستخدمينا فى
مصر" .
أضاف���ت يحافظ نظ���ام تش���غيل ،ColorOS 11
وال���ذى يحم���ل مفه���وم "دع احلي���اة تتدف���ق" ،على
مزاي���ا أندر ويد املحببة بينما يقدم تخصيصاً غنياً
لواجه���ة املس���تخدم الت���ى يبحث عنها مس���تخدمو

هواتف  .OPPOيقدم النظام اجلديد مستوى غير
مس���بوق من تخصيص واجهة املس���تخدم ملساعدة
املستخدمني على إطالق العنان خليالهم وتخصيص
جتربته���م .ميك���ن أن يق���وم املس���تخدمون بتصميم
شاش���ة الع���رض الدائ���م اخلاص���ة به���م ،والنمط،
واألل���وان ،وخلفية الشاش���ة ،إل���ى جانب اخلطوط
 ،واأليقون���ات ،والنغم���ات .نظ���ام ColorOS 11
يحس���ن أيضاً من س���مات الوضع املظلم ألندر ويد
م���ع  ٣أمن���اط لونية ودرجات مختلف���ة من التباين.
كذل���ك ،تس���اعد خاصي���ة OPPO Relax 2.0
املس���تخدمني عل���ى عم���ل مزيجه���م اخل���اص م���ن
الضوض���اء البيضاء بينما تقدم مجموعة موس���عة
وغامرة من أصوات املدن حول العالم.
اوضح���ت تعم���ل  OPPOع���ن ق���رب م���ع جوجل
لتحقيق إطالق وحتديث أس���رع لنظام ColorOS
 .11ويأتى هذا اإلط���الق فى أعقاب اإلعالن عن
إص���دار نظام جوجل أندر وي���د  ،11وأصبح نظام
 ColorOS 11واح���داً م���ن أوائل أنظمة تش���غيل
الهواتف املحمولة التى تعلن عن إصدارها الرسمى
القائم على أندر ويد  11فى مصر.

الرى  :تطوير نظام اتصال لقياس درجة رطوبة التربة بالتعاون مع جامعة أكتوبر
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
قام���ت وزارة امل���وارد املائية وال���ري ،بالتعاون مع
جامع���ة اكتوبر للعل���وم احلديثة واآلداب ()MSA
بتطوي���ر آلية جديدة خلدمة امل���زارع املصرى من
خالل تعظيم اإلس���تفادة من جه���از قياس رطوبة
الترب���ة وال���ذى س���بق إنتاج���ه مبعرفة مهندس���ى
ال���وزارة .وتتمث���ل اإلضاف���ة اجلديدة ف���ى تطوير
نظام إتص���ال يتيح نقل بيان���ات مقياس الرطوبة
إلى املزارع من خالل جهاز يقوم بارس���ال رس���الة
ع���ن حال���ة املي���اه فى الترب���ة على جه���از الهاتف
املحمول اخلاص باملزارع  ،وقد روعى فى تصميم
ه���ذا اجله���از صغ���ر احلج���م وس���هولة التركيب

وبس���اطة التشغيل والتكلفة املالية القليلة .وصرح
الدكت���ور عبد العاطى وزير املوارد املائية والري،
أن فريق عمل مش���ترك من الوزارة املوارد املائية
والرى وجامعة أكتوبر ،قاموا بإنتاج أول عينة من
اجله���از وعمل اإلختب���ارات املعملية للتعرف على
أدائ���ه ،حي���ث اجتاز اجله���از جمي���ع االختبارات
املعملي���ة ،وجارى جتربته ف���ى أحد املزارع لتقييم
اجلهاز بش���كل نهائي .وأوض���ح الوزير أن الفوائد
العديدة الس���تخدام اجلهاز بشكل عام و التطوير
الراهن بش���كل خاص  ،واملتمثلة فى تنظيم عملية
الرى وترشيد إس���تهالك املياه  ،باإلضافة لزيادة
إنتاجية املحاصيل ورفع مستوى جودتها ،بخالف

ما توفره ه���ذه اآللية على املزارع من جهد وعناء
ومتكينه من مراقبة أرضه الزراعيه ومتابعة حالة
املزروعات بشكل دائم.

" سونى " " :بالى ستيشن" تفاجئ اجلميع
وتسحب لعبتها املنتظرة
كتب :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
كش���فت شركة "سوني" س���حب لعبة "س���ايبر بانك  ،"2077التى تعد
واح���دة من أكثر ألع���اب تقمص األدوار انتظارا ه���ذا العام ،من متجر
"ب���الى ستيش���ن" ،وعرض���ت على املس���تخدمني إع���ادة أمواله���م التى
دفعوها.
وتعرض���ت لعبة "س���ايبر بانك  "2077التى طورتها ش���ركة "س���ى دى
بروجيكت ريد" النتقادات الذعة منذ إصدارها فى العاش���ر من الشهر
اجل���اري ،حيث أبلغ مس���تخدمون ع���ن أخطاء وأعط���ال وتوقف أثناء
اللعب ،حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" األمريكية.
وصدر عن حساب اللعبة فى "تويتر" تغريدة جاء فيها" :بعد مناقشتنا
األم���ر مع بالى ستيش���ن ،قررنا تعلي���ق التوزيع الرقمى لس���ايبر بانك
 2077مؤقت���ا عل���ى املتج���ر" وأضافت نعمل بش���كل ج���اد على إعادة
اللعبة ملتجر بالى ستيشن بأسرع وقت ممكن".
من جانبها قالت "سى دى بروجيكت ريد" إنها ستطلق حتديثات للعبة
ي���وم  21ديس���مبر اجلاري ،عل���ى أن تتبعها ببرنامج���ى دعم فى يناير
وفبراير املقبلني.
جدي���ر بالذك���ر أن موعد إطالق اللعبة كان فى أبري���ل املاضي ،إال أنه
أجل أكثر من مرة دون تقدمي أى توضيحات.
ّ

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

تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات ودورها فى
التنمية املستدامة ()4-4
فى اطار حديثنا عن أهداف التنمية املستدامة( )SDGsالتى اقرتها
الدول األعضاء فى األمم املتحدة وعددها  190فى عام  2015ستكمل
اليوم حديثنا عن باقى االهداف
ضمان أن االستهالك واالنتاج مستدامان:
منصات االنترنت وتطبيقات الهواتف اجلوالة والتكنولوجيا الرقمية
تسمح بنمو االقتصاد التشاركى وانتشاره فى السكن واملواصالت على
سبيل املثال مثل أوبر .ميكن للطابعات ثالثية األبعاد أن تتيح تقليل
الفاقد فى االنتاج وميكن أن تنتج قطع الغيار للمعدات فى وقت مناسب
مما يساعد على احلفاظ عليها .أألدوات االلكترونية مثل أدوات التعرف
على املعادن و املسح االلكترونى ميكن من اعادة تدوير املخلفات وخاصة
املعادن الثقيلة واملعادن الثمينة فى تلك املخلفات مما يحافظ على صحة
املواطنني ومينع اهدار موارد ثمينة.
محاربة التأثير الضار للتغيرات املناخية:
تلعب برامج احلاسوب املعتمدة على البيانات الكبيرة دورا مهما فى
التنبؤ بالعواصف واالحداث املناخية السيئة الطارئة مما يقلل من اآلثار
الضارة للكوارث املناخية كما أن دمج املستشعرات فى كثير من اآلالت
وربطها بأنظمة انترنت األشياء يجعلها أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة
مما يقلل من اانبعاثات ثانى أكسيد الكربون املسبب للتغيرات املناخية.
املحافظة على احلياة حتت املاء:
االنظمة الذكية التى تستعني بأجهزة حتديد املواقع ميكنها مراقبة
ومنع الصيد اجلائر فى البحار ،كما أن االنظمة الرقمية للتعرف على
األنواع ميكنها مراقبة األنواع املعرضة لالنقراض مثل احليتان واملساعدة
فى احلفاظ عليها.
وضع املستشعرات على قيعان السفن ميكن أن يستخدم جلمع البيانات
عن حرارة وقلوية وملوحة البحار واملحيطات لدراسة تأثيرها على احلياة
حتت املاء.
حماية ونشر االستخدامات البيئية املستدامة على األرض:
البيانات التى يتم جتميعها عن طريق مستشعرات مختلفة توضع فى
االراضى ذات االستخدامات املتنوعة ميكن أن تساعد متخذى القرار
على اتخاذ القرارات املناسبة التى تساعد على احلفلظ على البيئة.
استخدام تطبيقات البيانات الكبيرة وبرامج احلاسوب اخلاصة بادارة
املزارع ميكن أن حتافظ على املوارد املستخدمة فى الزراعة مع حتقيق
العائد االمثل منها مثل املاء واملخصبات ،باالضافة الى احلفاظ على
البيئة.
اقامة مجتمعات توفر السالم واالحتواء املجتمعي:
تكنولوجيا البلوكشني ميكن أن حتارب االحتيال والتزوير واالستيالء
على ممتلكات وأموال الغير وخاصة فى األماكن التى يكون فيها التواجد
احلكومى ضعيفا والفساد منتشرا.
الذكاء االصطناعى والتعلم الآللى ميكن أن يوفر حماية للشبكات
الرقمية العامة عن طريق التعلم من أساليب الهجمات االلكترونية
السابقة واستخدامها فى وقف وتعطيل الهجمات املستقبلية فى الوقت
احلقيقي.
التحول الرقمى فى نظم الضرائب ومنظومة العدل وتوزيع الدعم
يقلل من حاالت التهرب والفساد وتوزيع املساعدات احلكومية على من
ال يستحقها مما يجعل املجتمع أكثر احتوائية ،كما أن برامج احلكومة
االلكترونية املدعومة مبنصات االنترنت وتطبيقات الهواتف املحمولة
ميكن أن توفر الشفافية واملحاسبة املسئولة على املعامالت احلكومية
حتى ميكن تقدمي خدمات أفضل وأكثر عدالة للمواطنني.
أساليب حتليل البيانات املتقدمة واستخدام وسائل الذكاء االصطناعى
للتعرف على املعامالت الغير مألوفة متكن من اكتشاف حاالت غسيل
األموال واملعامالت املالية املشبوهة املرتبطة باجلرمية.
تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة:
الشك أن منصات االنترنت التى توفر االجتماعات االفتراضية والعمل
املشترك عن بعد مع الهئات واملنظمات الدولية التى تعمل فى مجال
التنمية املستدامة ،توفر بيئة وأج��واء مناسبة للعمل املشترك مع هذه
الهيئات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

لهندسة البرمجيات وأمن املعلومات  :بدء الدراسة
ببرنامج الدكتوراة فى جامعة النيل األهلية
كتب  :محمد اخلولى  -عادل فربج
أعلن الدكتور أحمد حس���ن � عميد كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاس���ب
بجامع���ة الني���ل األهلي���ة؛ عن موافق���ة مجل���س اجلامعات اخلاص���ة واألهلية
عل���ى بدء الدراس���ة ببرنام���ج الدكتوراة ف���ى تخصصات املعلوماتية وهندس���ة
البرمجيات وأمن املعلومات بداية من العام الدراسى احلالى .2020
وأك���د عميد كلي���ة تكنولوجيا املعلومات وعلوم احلاس���ب بجامعة النيل األهلية
؛ أن ه���ذا الق���رار يع���د تتويجا لبرامج الدراس���ات العليا بالكلي���ة والتى قامت
بتخري���ج ما يزيد عن  150خريجا خالل العقد املاضي؛ وهم يش���غلون حاليا
مناصب دولية وجامعية مهمة داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
وأن القرار يعد اجنازا واستكماال للتخصصات املميزة التى تقدمها الكلية على
مس���توى مرحلة البكالوريوس والتى تشمل املعلوماتية الطبية احليوية والذكاء
االصطناعى باإلضافة إلى علوم احلاسب.

للمرة األولى  :هاتف "آيفون "13يدعم تقنية
"واى فاى  "6وسيزوّد بشاشة "إل تى بى أو"

إنشاء معمل لـ"شبكات اتصاالت املدن الذكية"
باجلامعة املصرية اليابانية
كتب  :محمد اخلولىى – صابر محمد
أك���د الدكت���ور محمد أبوزهاد أبو زيد � عميد كلية هندس���ة اإللكترونيات
واالتصاالت واحلاسبات باجلامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،
 ،أن صن���دوق تنمية العل���وم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى وافق على
إنش���اء أول معم���ل ف���ى مصر لش���بكات االتص���االت الال س���لكية "اجليل
اخلامس" باجلامعة اليابانية بتكلفة  10ماليني جنيه.
أض���اف املعمل متخص���ص فى االتصاالت الالس���لكية احلديثة فى املدن
الذكية ،ويضم أحدث األجهزة العاملية فى االتصاالت الالسلكية ،متعددة
املداخ���ل واملخارج الضخمة ،فى نطاق املوج���ات امللليمترية .وأضاف أن
املعم���ل يخدم الباحثني ،فى جميع كليات الهندس���ة باجلامعات املصرية،
واملعاه���د العلي���ا التابعة لوزارة التعليم العالي ،فى األنش���طة البحثية فى
مجالى إنترنت األشياء واملدن الذكية املستدامة.
م���ن جهته أكد رئي���س اجلامعة املصري���ة اليابانية للعل���وم والتكنولوجيا،
الدكت���ور أحم���د اجلوهري ،أن التطورات األخيرة ف���ى تكنولوجيا إنترنت
األش���ياء والذكاء االصطناعى س���اعدت على التحول نح���و املدن الذكية;
لتوفي���ر بيئة رقمي���ة صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم واإلبداع ،مش���يرا إلى
أن الدولة تس���عى إلى إنشاء  30مدينة ذكية; أشهرها العاصمة اإلدارية
ومدينة العلمني ومدينة املنصورة اجلديد.
ولفت اجلوهرى إلى أن معمل شبكات االتصاالت للمدن الذكية باجلامعة
الياباني���ة يخ���دم الباحثني فى إجراء القياس���ات واالختبارات ،التى تعمل
ف���ى نط���اق املوج���ات امللليمتري���ة ألنظم���ة امليم���و ،ذات ع���دد الهوائيات
الضخمة; لتوفير س���رعة فائقة فى نقل البيانات مما س���يتيح لعدد كبير
من املس���تخدمني الوصول السريع إلى البيانات ،مع إمكانية نقل مليارات
منها ..كما يس���هم ذلك فى انتش���ار تقنيات املس���تقبل على نطاق أوس���ع
كالس���يارات الذاتي���ة القيادة والعملي���ات اجلراحية عن بع���د والروبوتات
"الذكية" وغيرها.

كتب  :وسيم إمام  -محمد شوقى
كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مواصفات هاتف "آيفون  "13املرتقب،
وأنه سيحل أبرز مشكالت اإلصدار " ،"12وسيأتى بحزمة من التعديالت
التقنية املميزة.
وحسبما نقل موقع مجلة "فوربس" األمريكية عن جون بروسر ،املتخصص
بتسريبات منتجات شركة "أبل" األمريكية ،فإن "آيفون  "13سيز ّود بشاشة
"إل ت���ى ب���ى أو" ،قادرة على توفير جترب���ة عرض بدقة عالية دون أن يكون
ذلك على حساب عمر البطارية.
ووفق بروس���و فإن الشاش���ة اجلديدة س���تجعل "آيفون  "13منافس���ا قويا
للهوات���ف العاملة بنظ���ام "أندر ويد" ،والت���ى كانت تتباهى بق���وة بطاريتها
وطول عمرها.
وس���يدعم الهات���ف اجلدي���د تقنية "واى ف���اى  ،"6التى تتميز بالس���رعات
الفائقة التى تصل إلى  9.6جيجا بت فى الثانية ،وتقليل وقت االستجابة،
وكفاءة استخدام الطاقة.
وكانت تس���ريبات س���ابقة خاصة باإلص���دار  13من "أيفون" قد أش���ارت
إل���ى أن الهاتف س���يدعم تقنية ش���بكات اجليل اخلامس م���ن االتصاالت،
باإلضاف���ة إلى مضاعفة حج���م التخزين ،وتقنية التع ّرف على املس���تخدم
باللمس.
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متابعات

مع زيادة إيراداتها بنحو  14.5مليار دوالر بالربع األخير من : 2020

مزرعانى لـ “عالم رقمي” “ :العمل عن بعد “ أهم محفزات تنمية الطلب على أجهزة كمبيوتر”لينوفو “
إطالق مجموعة متكاملة من حلول “التحول الرقمي” مبا يتناسب مع احتياجات كل مؤسسات األعمال
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
أك��د رون��ى مزرعانى مدير ع��ام لينوفو ،عن دول مصر
واألردن ولبنان وشمال وغرب أفريقيا ردا على سؤال “ عالم
رقمى “ أن من أهم التداعيات اإليجابية جلائحة فيرس
كورونا أنها أدت لتعزيز كل مؤسسات األعمال ملفهوم “
العمل عن بعد “ ومن ثمة شهدت األس��واق العاملية زيادة
كبيرة فى الطلب على احلاسبات الشخصية والتابليت
لتلبية متطلبات املوظفني لإلجراءات االحترازية والتباعد
االجتماعى والعمل من املنزل حيث جتسدت إجن��ازات
مجموعة لينوفو فى الربع الثانى من عام 2020/2021
بزيادة إيراداتها لتصل إلى  14.5بليون دوالر ،ومنو قدره
 7%عن نفس الفترة من العام السابق .كما منت أرباح
تشغيل مجموعة لينوفو العاملية بنسبة ق��دره��ا ،28%
محققة 565مليون دوالر مقابل ال�  442مليون دوالر
املحققة فى ذات الفترة من العام السابق”.
دائما على سياسة
أضاف من ناحية أخرى اعتمدت الشكة ً
عمل مرنة ،مما يعنى أن موظفينا ميكنهم العمل عن ُبعد
إذا أرادوا ذلك .كان املخطط قيد االستخدام بالفعل قبل
الوباء مما جعل التكيف مع العمل من املنزل سهالً للغاية
جلميع موظفينا ألن لدينا بالفعل كل التكنولوجيات والبنية
التحتية املوجودة للتأكد من أنه ميكنهم القيام بذلك دون
املنزل: ،فإننا نتبع
سياسة العمل
التحولمنالرقمى
جانبطريق
أى مشاكل .إلىعلى
أيضا إرش��ادات احلكومة املحلية لضمان سالمة موظفينا
ً
الدولة يتعاقد مع “إى فاينانس”
مجلسالعمل.
وشركائنا فى
لرسوم�ذى عقدته
الصحفى ال�
فعاليات املؤمتر
جاء ذلك
التقاضي
اإللكترونى
خاللالدفع
إلتاحة
شركة “ لينوفو” عبر شبكة اإلنترنت  ،ملناقشة “أداء
مجموعة لينوفو فى الربع الثانى من العام املالى /2020
 2021مبصر والعالم واخلطط املستقبلية بعد انحسار
جائحة كورونا” .وتضمن النقاش استعراض نتائج األعمال
وجناح مجموعة لينوفو فى اجتياز التحديات الناجمة عن
األزمة العاملية الراهنة .كما تطرق النقاش للفرص اجلديدة
التى نشأت نتيجة النتشارالرقمنة ،وتيسير العمل من املنزل
والتعليم عن ُبعد منعا النتشارالعدوى.

* الديب % 29.4 :حصة “
لينوفو” فى مصر وتتصدر املركز األول
بسوق احلاسبات الشخصية والتابليت
* لدينا  8مراكز لتقسم خدمات الدعم
الفنى والصيانة وتعزيز الشراكة مع 250
من قنوات التوزيع املعتمدة
جيل جديد من أجهزة ThinkPad X 1 Fold
وردا على سؤال “ عالم رقمى “ عن مدى استعداد الشركة
لتلبية اح��ت��ي��اج��ات م��ؤس��س��ات األع��م��ال حل��ل��ول التحول
الرقمى أكد مزرعانى أن عام  2020شهد إقباال كبيرا
من جانب كل مؤسسات األعمال على بدء تطبيق عملية
التحول الرقمى واالعتماد على احللول التكنولوجية سواء
للحفاظ على املكانة احلالية للمؤسسات فى السوق أو زيادة
تنمية قدراتها التنافسية فى املستقبل ومن هذا املنطلق
جنحت “ لينوفو “ فى تلبية هذه االحتياجات من خالل
اطالقها ملجموعة متكاملة من حلول التحول الرقمى ومنها
قيام الشركة مؤخرا بإطالق جيل جديد من أجهزتها فى
األسواق ،ومنها “  “ ThinkPad X 1 Foldأول كمبيوتر
خخصى فى العالم مزود بشاشة قابلة للطي ،وسلسلة �Le
 gionاملوجهة لأللعاب على مستوى املحترفني والب توب
 Think Bookالذى يتميز باخلصائص الذكية واالتصال
السريع واألداء السلس ومكونات أمان Think Shield
حلماية املستخدمني باإلضافة إلى اخلامات املستخدمة
عالية اجلودة وكذلك الشكل األنيق ،ويستأثر هذا اجليل
بحوالى  60%من إجمالى املستخدمني من القوى العاملة.
أضاف مبا أن لينوفو شركة متخصصة فى اإللكترونيات
والبرمجيات ،فإننا كنا من أوائل الشركات استفادة بنمو
الرقمنة التكنولوجية املتزايد فى الفترة األخيرة ،سواء على

 10ماليني دوالر :قرض من “البنك األوروبي”
لشركة “طاقة عربيّة” لتعزيز تكنولوجيا الطّاقات املتج ّددة فى مصر

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
يعمل البنك األوروب��ى إلع��ادة البناء والتّنمية على توسيع نطاق
ال ّ
املتجددة فى مصر من خالل دعم أحد أ ّول املشاريع
طاقات
ّ
اخلضراء بني اخلواص فى البالد بقرض أ ّولى قيمته  4.2مليون
دوالر لفائدة شركة طاقة لل ّ
املختص فى
طاقة الشمس ّية ،الفرع
ّ
ال ّ
املتجددة التّابع لشركة طاقة عرب ّية.
طاقات
ّ
يدخل القرض فى إطار حزمة متويل ّية تصل قيمتها إلى  10ماليني
دوالر لتوسيع مجال أعمال شركة طاقة عرب ّية فى مجال ال ّ
طاقات
وستخصص متويالت البنك األوروبى إلعادة
املتجددة بني اخلواص
ّ
ّ
طة لتوليد ال ّ
البناء والتّنمية لبناء وتشغيل مح ّ
طاقة الفلطائ ّية
الضوئ ّية بقدرة  6ميجا وات فى ساعات الذّ روة فى منطقة مزارع
دينا فى محافظة البحيرة ،على بعد  80كيلومترا من العاصمة
القاهرة .هذا أ ّول مشروع للبنك األوروبى إلعادة البناء والتّنمية
فى مصر حتت مظلّة إط��ار القطاع اخل��اص فى مجال الطاقة
املتجددة فى دول جنوب وشرق املتوسط الذى يدعم تنمية ومتويل
صة لفائدة مشاريع
مناذج األعمال املبتكرة وتعبئة التّمويالت اخلا ّ
ال ّ
املتجددة فى منطقة جنوب وشرق املتو ّسط .يدخل إطار
طاقات
ّ
القطاع اخلاص فى مجال الطاقة املتجددة فى دول جنوب وشرق
منصة احلوار اإلقليمى حول كفاءة ال ّ
طاقة
املتوسط حتت مظلّة
ّ
وال ّ
املتجددة ال��ذى بعثه االحت��اد من أجل املتو ّسط لدفع
طاقات
ّ
طاقة وال ّ
اعتماد تدابير كفاءة ال ّ
املتجددة فى مجال توليد
طاقات
ّ
ال ّ
طاقة ونقلها وتوزيعها على املستخدمني النهائيني.
حد اآلن فى مصر أكثر من  7مليارات يورو
استثمر البنك إلى ّ
فى  125مشروعا وتغ ّ
طى مجاالت استثماراته القطاع املالى
والصناعات املعمل ّية واخل��دم��ات وكذلك
والصناعات الغذائ ّية
ّ
ّ
مشاريع البنى التحت ّية مثل ال ّ
طاقة وخدمات املياه البلد ّية ومياه
الصرف الص ّحى والنّقل.
ّ
بقيادة ميشال كبير موظفى التطوير فى “: ”CG Digital

مجموعة الشويرى  :مبادرة جديدة لدعم املحتوى
واإلبداع والتجارة اإللكترونية واألداء والبيانات
كتب  :صابر محمد – باسل خالد
كشف بيار ش��وي��رى رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى
ملجموعة الشويرى  ،املتخصصة فى املجال االعالنى فى منطقة
الشرق األوسط  ،عن إطالق أحدث مبادرة املجموعة وهى “CG
متاشيا مع خطط النمو والتوسع املستمرة للمجموعة
”Digital
ً
وركز اإلعالن الذى توجه إلى مختلف املتعاملني مع املجموعة ،مبا
فى ذلك املوظفني والشركاء اإلعالميني والناشرين وكذلك شركات
اإلع���الن ،على األس��س التى قامت عليها فكرة إط��الق املبادرة
اجلديدة مع تسليط الضوء على دورها املرتقب.
أض��اف مع استمرار صناعتنا فى مواجهة التغيرات السريعة،
أصبحت احلاجة إلى تبنى املرونة أكثر أهمية من أى وقت مضى.
ط��وال العقد املاضي ،ركزنا فى مجموعة الشويرى على إنشاء
اإلمكانات الكاملة لذراعنا الرقمى “ DMSولقد جنحت جهودنا فى
بث ثقافة جديدة فى املجموعة ،وأثمرت فى غرس املعرفة والتقدير
ال����رق����م����ى ف��ى
جميع وظائفنا
وش�����رك�����ات�����ن�����ا
وم���ن���اط���ق���ن���ا،
وه���ا ن��ح��ن اآلن
ب����ح����اج����ة إل����ى
ال���س���ي���ر ق���دم���ا ً
أكثر وأبعد.
اوض������ح ب��ي��ن��م��ا
يظل متثيل الناشر فى صميم عملنا ،يتوجب علينا توسيع نطاق
قدراتنا ملواكبة حتوالت السوق املتسارعة الناجمة عن األزمات
االقتصادية والسياسية والوبائية األخيرة .وبصفتنا قادة فى مجال
التمثيل اإلعالمي ،فإننا نفخر باالستجابة السريعة التى جتعلنا
قدمة لدينا.
على صلة بصناعتنا وتعزيز القيمة امل ُ َّ
م��ن جهته واستشرافا ً للمستقبل ،ب��دأت املجموعة ف��ى توجيه
االس��ت��ث��م��ارات إل��ى أرب��ع��ة م��ج��االت رئيسية :املحتوى واإلب���داع،
والتجارة اإللكترونية واألداء والبيانات ،باإلضافة إلى قدراتنا
االستشارية واخلدمية .لضمان جناح هذه املجاالت،سيقود هذه
املبادرة ميشال مالكون ،الذى سينتقل من منصب مدير العمليات
فى ““ ”DMSإلى منصب كبير موظفى التطوير على مستوى
خمار
“ .”CG Digitalوستصبح “ ”DMSحتت قيادة زي��اد ّ
بصفته مدير العمليات .كما أنه سيواصل قيادة شبكة اإلعالنات
املحلية “ ”Spreadفى نفس الوقت.

صعيد املبيعات واإلي���رادات ،أو لتهيئة الظروف ملوظفيها
للعمل باملنزل أثناء األزمة العاملية.
التربع على عرش السوق العاملية للكمبيوتر
وبالنسبة ملكانة مجموعة “ لينوفو “ فى السوق العاملية قال
إن الشركة متكنت من احلفاظ على مكانتها الريادية فى
سوق أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية /اللوحية فى الربع
الثانى من العام اجلاري ،بزيادة إيراداتها إلى  11.5مليار
دوالر  ،ومنو قدره  8%عن العام املاضي .كما استحوذت
على حصة سوقية رقم 1بنسبة  %23.6من مبيعات أجهزة
عامليا طب ًقا ملؤسسة األبحاث التسويقية .IDC
احلاسبات ًّ
وارتفعت إيرادات لينوفو بسوق البرمجيات واخلدمات بنحو
 11%عن العام السابق لتصل إلى  1.48مليار دوالر،
وتوسعت فى أسواق رئيسية مثل أمريكا الالتينية وامريكا
الشمالية وأوروبا”.
أوض��ح مدير عام لينوفو ،عن دول مصر واألردن ولبنان
وشمال وغرب أفريقيا أما بالنسبة لسوق الهواتف املحمولة
فإن إيرادات لينوفو حققت منوا فى الربع الثانى من العام
اجلارى بنسبة  39%مقارنة بالربع املاضي ،كما حققت
توسعا فى أسواق رئيسية مثل أمريكا الالتينية واأمريكا
الشمالية وأوروبا.
عمالء الشركة
وفيما يتعلق بحجم عمالء “ لينوفو “ فى مصر ،أكدت

ع��ال ال��دي��ب � مدير مكتب لينوفو مصر واملسئولة
عن القطاع االستهالكى والتجارى مبصر واألردن ولبنان:
“ساهمت املتغيرات الراهنة بشكل ملحوظ ف��ى تعزيز
عدد عمالئنا بالسوق املصرية بعكس املتوقع ،الذى ساهم
ف��ى جن��اح لينوفو ف��ى زي���ادة حصتها السوقية ف��ى مصر
لتحقق  29.4%منو فى الربع الثانى من العام املالى
 2020/2021من ال�  % 30املستهدفة للعام اجلارى
بأكمله وبزيادة قدرها  4.4%مقارنة بنفس الفترة من
العام السابق ليجعلها حتافظ على املركز األول فى احلصة
السوقية ألجهزة احلاسبات الشخصية والتابلت”.
أضافت ساهمت املتغيرات الراهنة بشكل ملحوظ فى تعزيز
ددد عمالئنا بالسوق املصرية بعكس املتوقع ،لتحظى �Le
 novoباملرتبة األولى أيضا ً من حيث حجم العمالء .هذا
وارتفع عدد مستخدمى أجهزة  Lenovoتابلت لتتصدر
الشركة ري���ادة س��وق احل��اس��وب اللوحى ف��ى مصر .كما
حافظت لينوفو على ريادتها فى ص��دارة سوق املستهلك
الشخصى بنسبة  ،25.6%وت��ت��ص��در س��وق املستهلك
ال��ت��ج��ارى بنسبة  ،32.6%وتتصدر حصة احلسابات
اإلقليمية الكبرى بنسبة .33.4%
خطط مستقبلية
وح��ول خطط لينوفو املستقبلية فى مصر قالت الديب
تسعى الشركة للتوسع فى املستقبل القريب فى منطقة
الصعيد وقناة السويس وبورسعيد نظراً الرتفاع الطلب على
منتجات لينوفو املتعددة خاصة التابليت والكمبيوتر .ومبا
أن خطط لينوفو العاملية املستقبلية ترتكز على استحداث
منتجات جديدة ،فإن رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية
لتهيئتها الستقبال تلك التقنية املتطورة يقع فى مقدمة
أولويات لينوفو مصر” .أضاف تعد مصر بلداً استراتيجيا ً
وسوقا ً واعداً فى سوق احلاسبات والبرمجيات .فهى من
أفضل  4دول إحصائيا من حيث حجم املبيعات بقائمة
أس��واق الشرق األوس��ط وأفريقيا .ومتتلك لينوفو مكتب
متثيل فى مصر منذ عام  ،2010كما تعمل الشركة مع 8
مراكز للصيانة وتعمل مع  250قناة توزيع معتمدة.

ولنا رأى
بقلم:

حسامالرفاعى
خيانة املجالس
بكل أسف ؛ لقد انتشرت خيانة املجالس بني كثير من الناس فى
هذا الزمان  ..فتجد الواحد منهم يجلس و يتكلم معك و إذا به
ُيصورك أو ُيسجل كالمك دون أن تدرى ؛ و هو يعلم أن ذلك مِ ن
خيانة املجالس ؛ فقد قال النبى محمد ﷺ  “ :إمنا املجالس
باألمانة “
ومنهم َمن يتكلم معك بالهاتف و يقوم بتسجيل تلك املكاملة دون
أن تعلم و دون استئذانك و هو يعلم أن ذلك مِ ن خيانة املجالس (
مع أنه يستطيع أن ُيلغي خاصية التسجيل من الهاتف٠
و منهم َمن تُرسل له رسائل على الواتساب ( سواء كانت مكتوبة
أو صوتية ) ثم يقوم ( بتصوير الشاشه) و يرسلها لبعض الناس
؛ أو يتداولها عبر وسائل التواصل االجتماعي دون اخذ اإلذن
منك ؛ و هو يعلم أن ذلك مِ ن خيانة املجالس او يف مكان كنت
انت معه لوحدكما وقام بتصويرك يف كميرة مخفيه وهو يعلم ان
ذلك من خيانة املجالس .
و منهم َمن يتحدث معك فى الهاتف و يفتح الصوت ( اإلسبيكر
) دون علمك حتى يسمع بعض الناس كالمك ؛ و قد يكون فيه
أسرار خطيرة ؛ أو يكون ذلك للوقيعة بينك و بني بعض الناس ؛
فيكون مبثابة السعى بالنميمة .
و تذكرت قول النبى محمد ﷺ و هو َي ِ
صف أيام الهرج و الفنت
جليسه “  ..و هو هذا الزمان
اجلليس
بقوله  “ :حني ال يأ َمن
َ
ُ
بكل أسف  ..حيث ضاعت األخالق بني أكثر الناس و ال حول و
ال قوة إال باهلل العلى العظيم .
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

مؤسسة" كيناب :األوروبى لالستثمار يطلق مبادرة أفريقيا
لصناعة املستحضرات الدوائية بقيمة  50مليون يورو

فى عام  2020مع  7توصيات مهمة للمؤسسات:

“ كاسبرسكى “  :اكتشاف  360ألف ملف خبيث يوم ًيا و  % 90منها تستهدف”
”Windows PE
كتب :محمد اخلولى – صابر محمد
أكدت شركة “كاسبرسكي”  ،املتخصصة فى حلول أمن
 ،أن أنظمتها األمنية اخلاصة بالكشف عن التهديدات
متكنت م��ن رص��د  360أل��ف ملف خبيث ج��دي��د فى
يوميا فى العام  ،2020ب��زي��ادة قدرها 18
املتوسط
ً
ألفا ع��ن ال��ع��ام السابق ،مب��ا نسبته  ،5.2%وبارتفاع
من  346,000ملف خبيث فى العام  .2018وكانت
 60.2%من تلك امللفات اخلبيثة تروجانات غير محددة،
زادت بنسبة  40.5%مقارنة بعام .2019
أضافت ساهم فى هذا االرتفاع فى الغالب النمو الكبير
فى عدد التروجانات ،وهى امللفات اخلبيثة القادرة على
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات التى تشمل حذف البيانات
والتجسس ،وذلك بنسبة  ،40.5%والزيادة فى املنافذ
اخللفية ،وهى نوع من التروجانات مينح املهاجمني القدرة
على التحكّم عن بُعد فى اجلهاز املصاب ،وذلك بنسبة
 .23%ووردت هذه التو ّجهات فى تقرير إحصائيات العام
ممن نشرة كاسبرسكى األمنية �Kaspersky Secu
.rity Bulletin
م��ن جهته ق���ال دي��ن��ي��س س��ت��اف��ورك��ني خبير األم���ن فى
كاسبرسكي ،إلى اضطرار املستخدمني فى جميع أنحاء
العالم إلى قضاء مزيد من الوقت على أجهزتهم وعلى
اإلنترنت بسبب اجلائحة أوض��ح تصعب معرفة ما إذا
طا أم أن حلولنا اكتشفت املزيد
أصبح املهاجمون أكثر نشا ً
من امللفات اخلبيثة ملجرد زيادة نشاط املستخدمني على
مزيجا من االثنني .وفى
اإلنترنت ،على أن الواقع يكون
ً
كلتا احلالتني ،سجلنا زي��ادة ملحوظة فى ع��دد امللفات
اخلبيثة اجل��دي��دة ه��ذا ال��ع��ام ،وم��ن امل��رج��ح أن يستمر
هذا التوجه حتى  ،2021مع استمرار العمل من املنزل
قيودا مختلفة ،لكن بوسع املستخدمني
وتطبيق البلدان
ً
تقليل مخاطر التهديدات إذا اتّخذوا االحتياطات األمنية

األساسية”.
أيضا زيادة ملحوظة فى عدد املنافذ
وشهد العام ً 2020
اخللفية املكتشفة ،باإلضافة إلى الديدان ،وهى ترجمة
ذاتيا على األنظمة املصابة ،تُكتب بلغة �Visual
تتكاثر ً
 BasicScriptوع��ادة ما تنتمى إلى عائلة Dinihou
من البرمجيات اخلبيثة .أما البرمجيات اإلعالنية التى
تعرض الكثير من اإلعالنات بطريقة مزعجة على األجهزة
تراجعا بنسبة  35%مقارنة بالعام
املصابة ،فشهدت
ً
.2019
وح��دث اكتشاف الغالبية العظمى من امللفات اخلبيثة
املكتشفة ( )89.8%عبر ملفات  ،Windows PEوهو
أح��د أن��واع امللفات اخلاصة بأنظمة تشغيل “وي��ن��دوز”.
وف��ى الوقت نفسه ،انخفض ع��دد البرمجيات اخلبيثة
اجلديدة املكتشفة واملتعلقة بأنظمة تشغيل “أن��در ويد”
بنسبة  .13.7%ويبدو أن املهاجمني على األرج��ح قد
ح ّولوا تركيزهم إلى أجهزة احلاسوب املكتبى واملحمول
نظرا ألن العديد من
الذى يعمل معظمها بالنظام ويندوزً ،

املستخدمني كانوا يعملون ويدرسون من املنزل فى معظم
أوقات العام على تلك األجهزة.
أيضا بنسبة  27%فى عدد امللفات اخلبيثة
وحدثت زيادة ً
القائمة على نصوص برمجية مختلفة ،سواء املرسلة عبر
حمالت البريد اإللكترونى التخريبية أو املوجودة على
مواقع الويب املصابة بانتظار املستخدمني الغافلني ،والتى
قد تعكس حقيقة قضاء املستخدمني وق ًتا أط��ول على
اإلنترنت ومساعى املهاجمني الستغالل هذا األمر.
وتوصى كاسبرسكى املستخدمني باتباع عدد من اخلطوات
للحفاظ على أمنهم الرقمى اولها توخى احلذر وجتنب فتح
أية ملفات أو مرفقات مشبوهة وردت من مصادر مجهولة،
والتحقق من تنسيق عناوين الويب وتهجئة اسم الشركة
متاما
قبل تنزيل أى شيء؛ فقد تبدو مواقع الويب املزيفة ً
مثل املواقع احلقيقية ،ولكن ستكون هناك فروقات تساعد
على اكتشاف االختالف  ،ثانيا جتنب تنزيل التطبيقات
من مصادر غير موثوق بها ثالثا جتنب الضغط على أى
روابط واردة من مصادر مجهولة وإعالنات مشبوهة عبر
اإلنترنت.
كما اوضت الشكة باحلرص على إنشاء كلمات مرور قوية
وفريدة من نوعها ،تتألف من مزيج من األحرف الصغيرة
والكبيرة واألرقام والرموز ،مع تنشيط املصادقة الثنائية
دائما على تثبيت التحديثات مبجرد
 ,وخامسا احلرص ً
إتاحتها ،فقد يحتوى بعضها على إص��الح��ات ملشاكل
أمنية خطرة  ,سادسا جتا ُهل الرسائل التى تطلب تعطيل
أنظمة األمن فى التطبيقات املكتبية أو برمجيات مكافحة
الفيروسات واخ��ي��را احل��رص على استخدام ح��لّ أمنى
ووى يتناسب مع نوع النظام واألجهزة ،مثل �Kasper
 sky Internet SecurityوKaspersky Security
 .Cloudستُحذر هذه احللول املستخدمني من املواقع
اخلطرة وحتميهم من البرمجيات اخلبيثة.

لتقدمي اخلدمات الرقمية للجهات احلكومية واخلاصة:

“مورو” شراكة مع “ دِل تكنولوجيز” لتقدمي خدمات سحابية من أول مركز بيانات أخضر فى املنطقة
كتب  :نهلة مقلد  -محمد شوقي
كشف مركز البيانات للحلول املتكاملة (مورو) ،بإحدى
الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبى ضمن “ديوا
الرقمية” ،ال��ذراع الرقمى للهيئة ووليدة مبادرة “دبى
 ،”10Xبالتعاون مع شركة ِدل تكنولوجيزعن إطالق
خدمة سحابية مؤسسية عبر أول مركز بيانات أخضر
يدار بالطاقة الشمسية فى املنطقة.
وستعزز االتفاقية التى مت توقيعها بني الطرفني على
هامش فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية  2020فى
دبي ،من تسريع تقدمي اخلدمات الرقمية للمؤسسات
احلكومية واخل��اص��ة وسيتوفر ل��دى م��رك��ز البيانات
األخضر العديد من احللول السحابية املتطورة واملدارة
بالكامل ،والتى جتمع بني البساطة واملرونة والتطور
وأعلى درجات األمن والتحكم الكامل.
من جهته قال مروان بن حيدر � نائب رئيس مجلس إدارة
مورو“ :نلتزم دائما ً فى شركة مورو بتقدمي حلول رقمية
متقدمة ملتعاملينا .ويعد تعاوننا مع شركة ِدل تكنولوجيز
خطوة مهمة لتسريع جهودنا لضمان توفير جتربة رائدة
للشركات فى املنطقة والتمتع ب��أداء أس��رع من خالل
عملياتنا التى تركز على الكفاءة واألداء واملوثوقية.
اض���اف ستساعد متعاملينا على تلبية احتياجاتهم
الرقمية املتزايدة وإدارة عمليات عالية األداء .وإن تعاوننا
مع شركة ِدل يعكس شراكتنا االستراتيجية ،ونحن على
ثقة من أن ه��ذا التعاون اجلديد سيمكننا من تقدمي
دعم قوى للمتعاملني فى جميع أنحاء املنطقة .فبصفتها

إحدى شركات “ديوا الرقمية” وأداة متكني ملبادرة دبى
 ،10Xتساعد شركة مورو فى تعزيز مبادرات التحول
الرقمى للمتعاملني من املؤسسات احلكومية واخلاصة.
ويعتبر هذا الدعم أمرا بالغ األهمية لنمو وتطوير أى
مؤسسة فى عالم يتغير باستمرار”.
أوضح ومتتد العالقات االستراتيجية بني كل من مورو
ِودل تكنولوجيز إلى املراحل التحضيرية ملورو وتتطورت
الشراكات لتشمل جميع املجاالت ،مبا فى ذلك األمن
السيبرانى وال��ذك��اء االصطناعى والبيانات الضخمة
والتحليالت وتخزين البيانات ،وذلك لدعم تسريع التحول
الرقمى للهيئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة.
ومن جهته ،قال فادى ريشمانى املدير العام فى “ ِدل”:

“أولت دولة اإلمارات اهتماما ً كبيراً بتعزيز منو االقتصاد
الرقمى مع االنتشار املتوقع لتقنيات أكثر تقدما ً فى عام
 ،2021ويسعدنا أن عملنا مع شركة مورو فى إطالق
خدمة سحابة مؤسسية جديدة وتطبيق أحدث تقنيات
احلوسبة اآلمنة وحلول تخزين البيانات ،سيساهم فى
حتقيق مختلف أهدافنا وعلى رأسها تطوير االقتصاد
الرقمى فى املستقبل.
أض���اف م��ن خ���الل تغيير ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ى تعمل بها
تكنولوجيا املعلومات ،تساعد شركة م��ورو شركة ِدل
على تطوير وأمتتة وتعزيز اخل��دم��ات األساسية مثل
البرمجيات السحابية وتعزيز األمن اإللكترونى والتعلم
اآللى والذكاء االصطناعى والبيانات الضخمة وغيرها.
ولقد قمنا بذلك من خالل مواءمة املزايا الفريدة لشركة
ِدل مع حلول “فى إم وير” ،وذلك لتقدمي املزيد من القيمة
إلى شركة م��ورو وتزويدها بالبنية التحتية األساسية
التى حتتاجها لقيادة منظومة التحول التقنى من خالل
تكنولوجيا املعلومات”.
أشار ريشمانى نثنى على رؤية شركة مورو لتطوير مركز
بيانات مستدام بيئياً .ففى شركة ِدل نبتكر باستمرار
لنجلب للمتعاملني قدراً أكبر من الكفاءة فى استخدام
الطاقة من خ��الل حلولنا املختلفة ،لذلك نتطلع إلى
مواصلة العمل عن كثب مع شركة مورو الكتشاف طرق
جديدة تساعد فى زي��ادة استخدام خدمات احلوسبة
باستهالك أق��ل م��ن ال��ط��اق��ة ،وبالتالى احل��ف��اظ على
البيئة”.

أمريكا  :باحثون يحققون أول انتقال آنى كمومى «مستدام عبر مسافة طويلة
كتب  :محمد اخلولى – أحمد سليمان
ً
مستداما
انتقاال آن ًّيا كموم ًّيا
أكد فريق بحثى بأنه حقق
ً
عبر مسافة طويلة ألول م��رة ولعل ه��ذا البحث يصبح
�اس��ا «إلنترنت كمومى عملي ،أ ْي شبكة تُن َقل فيها
أس� ً
املعلومات املخزَّنة فى صورة كيوبتات (الوحدة األساسية
للحوسبة الكمومية) عبر مسافات بعيدة بواسطة التشابك
الكمومي »،ويسعها «إح���داث طفرة فى مجال تخزين
البيانات واحلوسبة واالستشعار الدقيق» بحسب ما جاء
فى بيان مختبر فيرميالب.
وذلك الفريق نشأ بتنسيق وتعاون بني مختبر فيرميالب
التابع لوزارة الطاقة األمريكية وجامعة كاجلارى وغيرهما،
واستطاع نقل كيوبتات فوتونية ً
نقال آن ًّيا عبر ألياف ممتدة
على مسافة  44كم.
ً
«انتقاال آن ًّيا» مبعناه التقليدي ،وإمنا االنتقال
وليس هذا
اآلنى الكمومى هو نقل احلاالت الكمومية من مكان إلى

آخر؛ وبالتشابك الكمومى يستطيع جسيمان منفصالن أن
معا بواسطة قوة خفية ،اشتهر وصفها على لسان
يرتبطا ً
حي عن بُعد».
ألبرت أينشتاين ب�«التأثير الش َب ّ
وأ ًّيا ما تكون املسافة بني اجلسيمني املتشابكني ،يصبح

بوسع معلوماتهما املشفرة أن تنتقل فيما بينهما ويتطلع
الباحثون أن يتيح ه��ذا التشارُك الكمومى للكيوبتات
تكوين شبكة من احلواسيب الكمومية التى يسعها تشارُك
املعلومات بسرعات فائقة.
وأكدت اجلامعة قال كريستوف سيمون � أستاذ الفيزياء
فى جامعة كاجلارى واملؤلف املشارِك للدراسة التى نُشرت
هذا الشهر فى دوري��ة فيزيكال ريفيو «هذه خطوة نحو
ص��ورة مو َّسعة م��ن تلك األنظمة ،مو َّسعة ومتاحة فى
جدا
عدة أماكن ،إلنشاء نظام أكبر واملشكلة أنه يصعب ًّ
احلفاظ على استقرار هذا التد ُّفق املعلوماتى عبر مسافة
طويلة ،والرقم القياسى السابق كان حققه باحثون من
أيضا :ستة كيلومترات فقط.
جامعة كاجلارى ً
وبعد تخطى ه��ذا ال��رق��م ،يتطلع الباحثون إل��ى تطوير
اعتمادا على التشابك فى إرسال املعلومات ،وعلى
النظام،
ً
أيضا لتخزين تلك املعلومات.
ذاكرة كمومية ً

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
أطلق البنك األوروبى لالستثمار اخلطة األولى من نوعها على اإلطالق لتعزيز
اإلنتاج املحلى للمكونات الدوائية النشطة فى أفريقيا وتوسيع نطاق تصنيع األدوية
الضرورية لتحسني الصحة العامة .وستساهم املبادرة اجلديدة لالستثمار فى
املستحضرات الدوائية التى أطلقها البنك األوروبى لالستثمار بقيمة  50مليون
يورو بالتعاون مع مؤسسة "كيناب" فى تقليل االعتماد على األدوي��ة املستوردة
ومعاجلة نقاط الضعف التى تعانى منها سالسل التوريد الطبية واملرتبطة
بجائحة "كوفيد ."�19وسيعمل البرنامج على حتسني توافر األدوية املتخصصة
والتعامل مع حتديات سالسل التوريد التى تلحق الضرر حاليا ً بالصحة العامة فى
جميع أنحاء أفريقيا .وتتماشى هذه املبادرة اجلديدة مع أهداف منظمة الصحة
العاملية والتعاون الذى أ ِ
ُعلن عنه مؤخراً بني البنك األوروبى لالستثمار ومنظمة
الصحة العاملية ملكافحة فيروس "كوفيد "�19وتعزيز مرونة وقدرة النظام الصحى
على الصمود ملواجهة األوبئة بشكل أفضل فى املستقبل .من جهته قال توماس
أوستروس � نائب رئيس البنك األوروبى لالستثمار" :إن تسريع االستثمار العالى
التأثير فى املستحضرات الدوائية فى جميع أنحاء أفريقيا أم ٌر بالغ األهمية
لتحسني الصحة العامة ومعاجلة نقاط الضعف فى سالسل التوريد الطبية
وإطالق العنان للتنمية االقتصادية طويلة األجل .ويس ّر البنك األوروبى لالستثمار
إطالق مبادرة التمويل األولى من نوعها على اإلطالق لتوسيع نطاق اإلنتاج املحلى
ص ِّمم هذا البرنامج بالتعاون مع
للمكونات الدوائية النشطة فى أفريقيا .وقد ُ
خبراء أفارقة وعامليني ،ويعتمد على اخلبرة التقنية العاملية وخبرات التمويل
الفريدة للبنك األوروبى لالستثمار التى تدعم االستثمار فى الصحة واالبتكار".
من ناحيتها قالت الدكتورة مارياجنيال باتيستا غالفاو سيماو � املديرة العامة
املساعدة فى منظمة الصحة العاملية املسئولة عن إتاحة األدوي��ة واملنتجات
الصحية" :لقد سلطت جائحة ’كوفيد ‘�19الضوء على مدى تأثر الصحة العامة
فى أفريقيا بسالسل التوريد العاملية واعتمادها على اإلنتاج العاملى إذ ستساعد
زيادة التصنيع املحلى املتخصص للمكونات الدوائية النشطة فى حتسني الصحة
العامة ملاليني األفارقة.

مع اختراق الوكاالت احلكومية  :مايكروسوفت تعترف اكتشفنا
برمجيات خبيثة فى أنظمتنا

كتب  :باسل خالد – وسيم إمام
قالت شركة “ مايكروسوفت”  ،العاملية للتكنولوجيا  ،إنها اكتشفت برمجيات
خبيثة فى أنظمتها على صلة بهجوم إلكترونى واسع النطاق كشف عنه مسئولون
أمريكيون هذا األسبوع ،مما يضيف هدفا تكنولوجيا كبيرا إلى قائمة متزايدة
من الوكاالت احلكومية التى تعرضت للهجوم وتستخدم مايكروسوفت برمجيات
“أوري��ون” ،وهى برمجيات إلدارة الشبكات تستخدم على نطاق واسع من إنتاج
شركة “سوالرويندز” ،والتى استخدمت فى الهجمات التى يشتبه بأنها روسية على
وكاالت حيوية أمريكية وأهداف أخرى .وقال متحدث باسم الشركة“ :مثل عمالء
سوالرويندز اآلخرين ،كنا نبحث بنشاط عن دالئل على وجود هذا الفاعل” ،مؤكدا
رصد برمجيات خبيثة مرتبطة ببرمجيات “سوالرويندز” وأن مايكروسوفت قامت
بعزلها وحذفها .أضاف الشركة لم جتد ما يدل على أن “أنظمتنا قد استخدمت
ملهاجمة آخرين” .وقال أحد املطلعني على حملة التسلل اإللكترونى إن املتسللني
استغلوا خدمات مايكروسوفت السحابية بينما جتنبوا البنية التحتية للشركة ولم
ترد مايكروسوفت على أسئلة بخصوص هذا األسلوب.
غير أن مصدرا آخر مطلعا قال إن وزارة األم��ن الداخلى ال تعتقد أنه جرى
استخدام مايكروسوفت كوسيلة رئيسية لنشر العدوى وتواصل مايكروسوفت
وال���وزارة ،التى قالت ي��وم اخلميس ،إن املهاجمني استخدموا وسائل متعددة
لالختراق ،التحقيقات .وقالت وزارة األم��ن الداخلى فى نشرة ،إن املتسللني
استخدموا أساليب أخرى إلى جانب حتديثات خبيثة لبرمجيات “سوالرويندز”،
التى تستخدمها مئات اآلالف من الشركات والوكاالت احلكومية.
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ندوة
قطار مبادره " االبداع..

الكوادر والعقول التكنولوجية أهم المزايا
عثمان  :تطوير مهارات الشباب البوابه امللكيه لدعم
االبتكار و االبداع

االسكندريه  :فاتن اخلولى
باسل خالد  -محمد اخلولى
منا ال ي��رى أن واق��ع البحث العلمى
والتطوير ف��ى مصر وال��وط��ن العربى
بصورة عامة ال يتناسب مع اإلمكانات
البشرية واملادية الكبيرة املتوافرة وهو
ما يستدعى ض��رورة إزال��ة الصعوبات
التى تقف حائال دون االنخراط الفعال
فى البحث العلمى والتطوير املستمر
فى هيئات ومؤسسات املجتمع وضرورة
حتقيق ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث العلمى من
خالل تكريس الفكر والتأمل واإلبداع
وإيجاد املناخ املناسب للبحث العلمى
وإقامة جسور من التواصل بني الطلبة
واجلامعات ومؤسسات األعمال .
وتأتى أهمية إقامة الدورة الرابعة عشر
لفعاليات مبادرة " اإلب��داع ..طريقك
للنجاح " التى تنظمها جريدة "عالم
رقمى " خالل العام الدراسى احلالى "
 ،" 2021 - 2020بكلية التجارة جامعة
االسكندرية برعاية وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وبالتعاون هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
" اي��ت��ي��دا " ،وع��ل��ى ه��ام��ش فاعليات
ال��دورة العاشرة ملؤمتر in our lives
 " ICTال��ذى نظمتة كلية التجارة مع
عدد من شركات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت العاملية واملحلية .
إذ ت��ه��دف امل��ب��ادرة إل��ى حتقيق عدة
أهداف مشاركة لسد الفجوة احلالية
ب���ني اح��ت��ي��اج��ات ق��ط��اع امل��ع��ل��وم��ات
واالتصاالت من املوارد البشرية املؤهلة
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وخ��ري��ج��ى اجل��ام��ع��ات
للتعريف باإلضافة للتعريف بالبرامج
التى تقدمها وزارة االتصاالت لدعم
عمليات التدريب ومشروعات التخرج ،
وكذلك الفرص التدريبية التى يتيحها
شركاؤنا فى املبادرة .
ك��م��ا ت��ت��ي��ح امل����ب����ادرة إج�����راء ح���وار
تفاعلى بني طلبة اجلامعات وشركات
التكنولوجيا  ،م��ن خ��الل فتح باب
للمناقشة العامة مع الطلبة واملتحدثني
فى الندوة  ،كما مت إجراء سحب على
تقدمي ع��دد من اجلزائز املقدمة من
شركائنا ب��امل��ب��ادرة للطلبة م��ع إلقاء
الضوء على االحتياجات التكنولوجية
للجامعات املصرية من معامل وأجهزة
وبرامج ميكن لشركاء املبادرة املساهمة
فى تلبيتها

من ناحيته قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات  ،ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " إيتيدا
"ورئيس مركز االبداع التكنولوجى وريادة االعمال ،انه بالنسبة ملحور االبداع
الرقمى  ،فهو احد اعمدة أستراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
فى املرحلة اجلديدة  ،فنحن نريد أن ندخل مرحلة انتاج االبداع التكنولوجى
ونركز عليها وحتى نخوض فى االستراجتية التى تتبناها الوزارة فيجب وجود
منصة على مستوى الدولة تستطيع أن حتفز األب��داع التكنولوجى وري��ادة
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 داخل اجلامعات سوف تعمل على تقدمي خدمات لطالب اجلامعة
والشباب اخلريجني لتحفيزهم على ريادة االعمال وانشاء شركات ناشئة

والتحول الرقمى وه��ذه منصة حقيقية على مستوى الدولة وس��وف تنمو
لتقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات .
أضاف لدينا منصة ثانية ضمن استراجتية الدولة مثل اجلامعة االفتراضية
على مستوى الدولة " جامعة أونالين " وتعمل على تقدمي اخلدمات للشباب
وطالب اجلامعة  ,وأشار أيضا أن ال��وزارة أطلقت منذ  5شهور مبادرة "
مستقبلنا رقمى " وأن هذه املبادرة مهمة جدا للشباب لبناء املهارات الرقمية
األساسية  ،والتى تعد املحور الثانى الستراتيجة وزارة االتصاالت 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 ,
أشار مستشار وزير االتصاالت انه بالنسبة لنوعية اخلدمات والبرامج التى
يقدمها مركز االبداع التكنولوجى وريادة االعمال "  " TIECوميكن 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 اسبوع لتدريب الشباب وتوعيتهم بأساسيات ريادة األعمال وهذه
خدمة أولى هدفها البحث عن األشخاص التى تفكر بفكر ري��ادة االعمال
ومساعدة الطالب واخلريجني على استخدام مهاراتهم الفكرية مع التدريب
على كيفية إداراتها وتطويرها واضاف اخلطوة الثانية تتمثل فى ان هناك
مجموعة مسابقات ومجموعة برامج للبحث عن املبدع من خالل 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 .

حسن  :ابداع العقول البشرية " الشفرة الذهبية " ملواكبة الثورة
الصناعية العاملية الرابعة

اكد الكاتب الصحفى خالد حسن رئيس حترير جريدة "عالم رقمى" أن
العقول البشرية املؤهله  ،على مستوى عاملى  ،فى مجال تكنولوجيا املعلومات
وااللكترونيات متثل النواة االستراتيجية التى ستمكن مصر من الالحق
مبوكب الثورة الصناعية الرابعة القائمة على تعظيم االستفادة من املعلومات
وبصفة خاصة تقنيات الذكاء االصطناعى لذا من املهم اعادة النظر فى كافة
املناهج التعليمية فى جميع الكليات واجلامعات املصرية مبا يتاسب مع هذا
التغير النوعى الكبير فى مستقبل البشرية .
أضاف مصر اصبحت محط أنظار الكثير من اجلهات العاملية املعنية بدعم
رواد االعمال حيث احتلت مصر املرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق
االوسط بعد ان جنت فى ان حتتل املرتبة االولى اقليميا كأكبر دولة جذبت
أكبر عدد من صفقات واالستحواذات على شركات تكنولوجيا املعلومات
وثانى اكبر دولة فى منططقة الشرق االوسط وافريقيا من حيث قيمة هذه
الصفقات وذلك فى عام . 2019
تطوير االفكار
أشار " االب��داع " هو التفكير بطريقة مختلفة فى تطوير منتج أو خدمة
موجودة بالفعل  ،أو ابتكار منتجات وخدمات غير موجود يستطيع من خاللها
الشخص املبدع إف��ادة املجتمع وح��ل ج��زء من مشكالته ويكون له م��ردود
اجتماعى واقتصادى  ،من خالل االعتماد على االدوات التكنولوجية املتاحة .
أش��اف االب��داع يعتمد على جناحني أساسني اولهما هو توافر االفكار
االبتكارية اجلديدة القادرة على تقدمي حلول ابداعية ملشاكلنا املجتمعية
واجلناح الثانى هو توفير التمويل امليسر خلروج هذه االفكار للنور ،بدال
من أن تظل حبيسة االدراج ،لتصبح منتجات ملموسة موضحا أن االفكار
اجلديدة القادرة على تقدمي حلول ابتكارية للمشاكل والتحدبدات املجتمعية

التى نواجهها باتت تشكل املحفز والنواة االساسية ملا بات يعرف باالقتصاد
الرقمى والقائم على توظيف املعلومات والبيانات بصورة مثالية مبا يحسن
مستوى للخدمات املقدمة للمستخدم النهائى .
تخصصات مطلوبه
حدد رئيس التحرير مجموعة من املجاالت التى تعتبر مجاالت عمل مهمة
داخل أسواق التكنولوجيا على مستوى العالم وسوف يتزايد الطلب عليه فى
املستقبل القريب واولها تقنيات الذكاء االصطناعى " ،AIوالتى ستكون مكون
أساسى فى اى جهاز إلكترونى فى املستقبل القريب ،عالوة على الر,وتات
والذى سيتكامل مع البشر فى كافة املجاالت وسيغير هيكل الطب فى سوق
العمل بجانب مجال" احلوسبة السحابية "  ،التى تعتبر ببيئة افتراضية
متتلك امكانيات الشركات الكبيرة من خالل السحابة  ،مقابل اشتراك شهرى
يدفعه املستفيد والغاء مفهوم البنية التحتية واتاحة كافة التطبيقات والبرامج
اون الين وكذلك مجال " تقنيات انترنت االشياء" و" حتليل البيانات الكبيرة "
أض��اف من املجاالت التقنية اجلديدة  ،التى ميكن ان يتخصص فيها
طالب اجلامعات  ،مجال تطبيقات املحمول  ،التى متكنت خالل فترة قليلة
مت حتقيق أعلى عائدات مالية فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تتجاوز املليارات ،غلى غرار تطبيق اوبر وكرمي مثال ، .والتى أصبحت عليها
احتياج شديد من جانب املستخدم وزيادة طلب عليها بصورة كبيرة  ،فض ً
ال
عن مجال امن املعلومات الذى مازال يعانى من قلة أعداد املتخصصني فى
هذا املجال  ،باالضافة إلى مجال مراكز االتصاالت "الكول سنتر " ومراكز
تقدمي خدمات " التعهيد " و" تعلم اآلله " والذى يشعد منو كبير فى ظل تغلل
االعتماد على التكنولوجيا سواء فى مؤسسات االعمال او االفراد .

اخلياط  " :االبتكار " يجب ان يرتبط بتطوير حلول جديدة للمشاكل املجتمعية
أكد الدكتورة غ��ادة اخلياط رئيس قسم تكنولوجيا املعلومات
بكلية التجارة فى جامعة االسكندرية  ،ان الكلية تضم نحو 34
الف طالب وهى من اكبر الكليات فى اجلامعات لذلك نعمل على
وضع وتنفيذ إطار لتنمية الكفاءات التعليمية والتربوية لطالب
الكلية وتزويدهم باملهارات التكنولوجية التى يتطلبها سوق العمل
وخاصة فى ظل عملية التحول الرقمى  ،موضحا ان االب��داع
يجب ان يتمثل فى تطوير منتجات وخدمات ميكن توظيفها إلفادة
املجتمع وح��ل ج��زء من مشكالته وم��ن تلبية احتياجات ومشاكل
حقيقية باملجتمع .
أض��اف��ت ال��ع��ق��ول ال��ق��اب��ل��ة للتطوير ه��ى أه��م م��ا مي��ي��ز كلية "
التجارة" والتى نعلق عليها أم��ال كثيرة فى حتقيق طفرات فى
مجال تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت ولكن الب��د م��ن تنمية
املهارات التقنية للطالب وتقليل الفجوة مع احتياجات سوق العمل
ومخرجات اجلامعات .
جاء ذلك فى كلمتها خالل الدورة الرابعة عشر ملبادرة جريدة
عالم رقمى " االب��داع  ...طريق للنجاح " بكلية التجارة بجامعة
االسكندرية بالتعاون مع شركاءها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات " ايتيدا " وذلك على هامش الدورة العاشرة ملؤمتر " in
 " our lives ICTالذى تنظمة كلية التجارة بجامعة االسكندرية
أشارت لوجود مراحل أساسية لالنضمام الى قائمة املبدعني

فى مجال تكنولوجيا املعلومات اولها التدريب والتعلم واكتساب
م��ه��ارات االت��ص��ال وال��ت��واص��ل وال��ل��غ��ات وال���� ، Soft Skills
ويليها مرحلة التأهيل والتخصص فى مجال معني داخل قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،وأخير اً التصميم واالرادة
على حتقيق ال��ه��دف امل��ح��دد م��ن جانب الشباب م��ش��دد اً على
ض��رورة تنمية امل��ه��ارات املختلفة أث��ن��اء ف��ت��رة ال��درس��ة بجانب
مجال التخصص الهندسى  ،والعمل بشكل دائم على التدريب
والتأهيل ومحاولة إزالة العوائق  ،منوها فى هذا الصدد إلى
أن ط��رق التعليم فى اخل��ارج تعتمد على التدريب التفاعلى ،
من خالل الطالب وبعضهم واالنترنت  ،بجانب حتقيق أقصى
استفادة ممكنة من االساتذة  ،ومن ثم التأهيل واالحتكاك فى
مجال التخصص .
أك���دت ج��ام��ع��ة االس��ك��ن��دري��ة حت��ق��ق س��ن��وي��ا ت��ق��دم ف��ى مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا يتواكب مع ثورة املعلومات
واقتصاد املعرفة سواء على مستوى تطوير مفهوم التعليم بصورة
عامة او على مستوى املناهج التعليمية وامل��واد التطبيقية التى
يتم تدريسها للطالب أو على مستوى معامل الكمبيوتر والبرامج
وال��دورات التدريبية املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات
واالت��ص��االت والتى يتم اطالقها عبر وح��دة االبتكارات التربوية
والتعلم عن بعد اجلامعة بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا املعلومات .

ندوة
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طريقك للنجاح " يصل جامعة االسكندرية

ا التنافسية لوضع مصر على الخريطة العالمية لإلبداع
غنيم  :عدد من املبادرات لدعم أصحاب األفكار لتحويلها الى مشاريع تخدم املجتمع

أكد كرمي غنيم ،عضو مجلس إدارة الغرفة التجاريه بالقاهرة و
رئيس شعبة االقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفه القاهره
كان لدينا دائما التساؤل حول افضل الطرق ملساعده الشركات و
الشباب من من لديهم افكار مببادرات من قبل الغرفه و نضع أمام
أعيننا التحول الرقمى بصوره اساسيه و نشجع من لديه مشروع او
فكره فى هذا االجتاه خاصه و ان الكثيرين فى البدايه ال يكون لديهم
الدرايه الكامله بكل اجلوانب الراسماليه املطلوبه
و جتربتى الشخصيه منذ  ١٧سنه منذ بدأت البزنس اخلاص بى
و لم يكن هناك بعد كل اجلهات الداعمه ملساعدتك لتحويل فكرتك
الى مشروع و هنا جاء حتمسى ألى مبادره تستهدف تنميه قدرات
الشباب فى هذا املجال
أشار غنيم فى اطار جهودها ملساعدة مؤسسات االعمال على مواكبة
التطور التكنولوجى وميكنة نظم العمل بها وزيادة قدراتها التنافسية
فى املستقبل و فى اطار عدد من املبادرات التى سيتم اطالقها الفتره
القادمه ملساعدة الشركات املتوسطه و الصغيره اطالق مبادرة التحول
الرقمى ملؤسسات االعمال الصغيرة واملتوسطة بالتعاون مع شركة ”
مايكروسوفت ” مصر والتى تستهدف اتاحة أنظمة تخطيط موارد
املؤسسات ( )Enterprise Resource Planning – ERPلتوحيد
وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل ” Business Processes
” لكل ادارات العمل بالشركة ،مثل االدارة املالية ،ادارة املشتريات،
ادارة البيع والتوزيع ،والتخزين وغيرها من اإلدارات
تاتى هذة املبادرة تاتى فى اطار حزمه من املبادرات التى ستطلقها
الشعبه خالل الفتره القادمه تستهدف مساعده الشركات خاصة
الصغيرة و املتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمى لتجاوز
االزمة احلاليه التى مير بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19
ان تطبيقات ”  ” ERPالتى يتكون منها نظام تخطيط م��وارد
املؤسسات مبشاركة البيانات بني إدارات املؤسسة املختلفة مثل
(التصنيع ،املشتريات ،املبيعات ،واحلسابات ،وما إلى ذلك) ،وتسهيل
تدفق املعلومات فيما بينها ،كما انها تعمل على إدارة العالقات مع
أصحاب املصلحة اخلارجيني.

أض��اف مبادرة الغرفة ملساعدة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
على التحول الرقمى تسعى لتوفير كافة مزايا نظم ”  ” ERPومنها
التكامل بني اإلدارات واألنظمة املختلفة إلدارة املؤسسة بجانب
السعة التخزينية الواسعة للبيانات ،وإمكانية حتديثها بشكل مستمر،
مع إضافة ملفات جديدة ،واألهم من كل هذا هو القدر العالى من
األمن والتأمني للبيانات اخلاصة باملؤسسة أو الشركة ،وهو بالطبع
ميتاز بقدرته على تلبية احتياجات كافة املستخدمني ويناسب مختلف
املؤسسات أ ًيا كان نشاطها وطبيعة عملها ،بجانب املرونة والسهولة
فى تداول البيانات وسرعة تسجيل وإضافة كل جديد ،بجانب قدرته
على حتسني مستويات الكفاءة واإلنتاجية ،والقابلية التامة النسياب
املعلومات وجتميعها فى قاعدة بيانات مركزية واحدة .

و مؤسسات االعمال تعلم جيدا اهمية دور أنظمة تخطيط موارد
املؤسسات ”  ” ERPفى حتسني نظم العمل وزي���ادة كفاءة االداء
وحتسني العملية االنتاجية وزيادة االيرادات اال أن العقبة االساسية
التى كانت تواجه غالبية املؤسسات هو ارتفاع تكلفة احلصول على هذه
التطبيقات التكنولوجية ناهيك عن تكلفة التدريب للكوادر البشرية
باالضافة الى تكاليف عملية التركيب والتشعيل لهذه التطبيقات وهنا
تأتى اهمية املبادرة التى تطلقها الغرفة من خالل اتاحة هذه النظم
لكافة مؤسسات االعمال ،من مختلف القطاعات االقتصادية ومختلف
االحجام والفئات  ،لالستفادة من تشغيل هذه التطبيقات و بتكلفه
تبدأ من  999جنيه  ،لكل حساب تريده املؤسسة ومتاح لكل مؤسسة
العدد الذى تريده من احلسابات ،وذلك بالتنسيق مع خدمة احلوسبة
السحابية التى تقدمها شركة مايكروسوفت .
اوض��ح غنيم ان تطبيقات ”  ” ERPهى فئة من برامج إدارة
األع��م��ال – ع��ادة م��ا تكون ع��ب��ارة ع��ن مجموعة م��ن التطبيقات
املتكاملة – التى ميكن للمؤسسة استخدامها جلمع وتخزين وإدارة
وتفسير البيانات الناجتة من األنشطة التجارية العديدة للمؤسسة
حيث توفر نظرة متكاملة ومتواصلة ألنظمة العمل األساسية وذلك
باستخدام قواعد البيانات املشتركة Common Databases
التى يتم ادارتها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات Database
.Management Systemك��م��ا تتيح مراقبة م��وارد األعمال
 Business Resourcesمثل (النقدية ،امل��واد اخل��ام ،واملقدرة
اإلن��ت��اج��ي��ة) وك��ذل��ك ت��راق��ب أنظمة تخطيط م���وارد امل��ؤس��س��ات،
االلتزامات التجارية  Business Commitmentsمثل طلبات
العمالء وأوامر الشراء وكشوف املرتبات.
أش��ار هدفنا هو العمل على دف��ع مؤسساتنا ،السيما الصغيرة
واملتوسطة  ،لتعظيم االستفادة من احللول التكنولوجياه لدفعها الى
الريادة والقمة من خالل توظيف خبرات الغرفة التجارية  ،وفريق
العمل بها من اخلبراء واملتخصصني  ،ملساعدة أصحاب القرار على
إتخاذ أفضل القرارات التى تساعد املؤسسات التجارية على حتقيق
أهدافها الربحية وزيادة اإلنتاجية .

عرفه  :نسعى لتطوبع احللول التكنولوجيه خلدمه املجتمع
اكد مهندس شريف عرفه نائب رئيس مجلس ادارة شركه "
برايت سكايز "
أن الصناعة التى تقوم على الهندسة امليكانيكيه والتطوير بها
يأخذ دورة من  5إل��ى  10سنوات لرؤية منتجات وتكنولوجية
جديدة يقربها إلى صناعة الكمبيوترات واحلاسبات التى تتطور
عام بعد عام
وبالتالى فان معدل التغير لدى هذه الصناعة يدفع صناعة
السيارات إل��ى التغيير ونحن كشركه برايت سكايز قررنا أن
نخوض فى هذا املجال وننتقى العالمات التجاريه اجلديده فى
مجال السيارات حتى ننافس بها مبا أن هذه املجاالت مجاالت
حديثة وبذلك نكون من أوائل الشركات العاملية التى بدأت فى
هذا مجال السيارات الذاتيه القياده
فيكون لدينا الفرصة للمنافسة على املستوى العاملى وليس على
املستوى املحلى فقط وبدأنا فى الشركة فى مجالني جدد فى وقد
أعلنا عن أحدى املجالني منهم وهو السيارة ذاتية القيادة ولقد
بدأنا ه��ذا املشروع على  3مراحل و نختار سيارة ونأتى بال
 sensorsالتى سوف يتم تركيبها على السيارة ونعمل على منصة

التشغيل التى سوف يعمل عليها لتشغيل مراحل التشغيل األساسية
التى تعمل بها السيارة ذاتية القيادة وهذا مت عمله الشهر املاضى

املرحلة الثانية تعتمد على جمع السيارة للبيانات من الشارع .
لدينا برامج تدريبية للطلبة وعلى املوقع ميكن تقدمي على
الوظائف وندعم حوالى  3مشاريع متخرج .
اشار الى ان الشركة أطلقت النموذج األولى من نظام القيادة
الذاتية � مصرى الصنع ” برايت درايف ” من الفئة الرابعة اخلاص
بالقيادة على ال��ط��رق السريعة وفقا لتصنيف جمعية هندسة
السيارات العاملية ( )SAEرقم . J3016
أضاف يعد نظام ” برايت درايف” هو منصة تعلم آلى تقوم بدور
العقل اخل��اص بالسيارات ذاتية القيادة  ،واملنصة ق��ادرة بشكل
كامل على قيادة السيارة فى أغلب الطرق السريعة دون تدخل من
السائق اعتمادا على قدراتها املتطورة فى مجال الرصد  ،فاملنصة
تستطيع رصد األجسام املتحركة حول السيارة مثل السيارات
 ،املشاة  ،الدراجات البخارية وحتى الدراجات الهوائية كما
ميكن للسيارة تفادى العوائق من خالل اإلنتقال عبر احلارات
امل��روري��ة وه��ى ق��ادرة على تفعيل الفرامل عند ال��ط��وارئ عند
تعرضها خلطر احل��وادث وذل��ك عبر احلساسات التى تغطى
محيط جسم السيارة .

8

السنة الرابعة عشر  -العدد 666
االحد  27ديسمبر  12 - 2020جمادى األولى  1442هـ

متابعات

فى إطار استراتيجيتها لدعم التحول الرقمي:

”اتصاالت مصر” تتعاون مع بنك القاهرة لتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات البنكية اجلديدة لعمالء “اتصاالت كاش”
كتب  :عادل فريج – أحمد سليمان

أعلنت شركة ات��ص��االت مصر ،ال��رائ��دة ف��ى تقدمي خ��دم��ات االت��ص��االت
املتكاملة ،عن ب��دء التعاون مع بنك القاهرة ال��رائ��د فى تقدمي اخلدمات
املصرفية املتطورة ،لتقدمي مجموعة من أفضل اخلدمات البنكية وأكثرها
جودة لتناسب كافة شرائح عماء الشركة مبختلف مستوياتهم االجتماعية،
ووفقا لضوابط النظام املصرفى املصرى وقواعده ،وذلك فى إطار استراتيجية
الشركة للمساهمة فى تطوير منظومة خدمات الدفع اإللكترونى ودعما ً جلهود
احلكومة املصرية فى مجال التحول الرقمى ونشر مفهوم الشمول املالي ،الذى
سينعكس إيجابا على االقتصاد الوطني.
وتستهدف خدمة اتصاالت كاش متكن عماء اتصاالت مصر من إرسال
واستقبال األم��وال واالحتفاظ بها بشكل آم��ن عن طريق تطبيق الهواتف
الذكية ،حيث توفر اتصاالت كاش للعماء خدمات سحب وإيداع األموال من
خال فروع الشركة املنتشرة فى جميع محافظات اجلمهورية وكذلك السحب
واإليداع من خال ماكينات الصرف اآللى  ATMباإلضافة للسحب واإليداع
عبر ماكينات «ف��ورى ك��اش» ،كما ميكن للعماء استخدام احلساب البنكى
مباشرة لتعبئة رصيد محفظة «اتصاالت كاش» وذلك عبر البنوك الداعمة
للخدمة.
وأع��رب املهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصاالت مصر،
عن سعادته بالتعاون مع بنك القاهرة الرائد فى تقدمي اخلدمات املصرفية
املتطورة ،مبا ميتلكه من مقومات وإمكانيات كبيرة تساهم فى تقدمي مجموعة
متنوعة من اخلدمات لعماء الشركة.
وأك��د متولي ،أن هذا التعاون يعكس حرص اتصاالت مصر الدائم على

تقدمي أفضل اخلدمات املبتكرة واملتميزة ذات القيمة املضافة لكافة عمائها،
من خال االهتمام بتوسيع خدمات املحافظ اإللكترونية وإضافة خدمات
جديدة إلرضاء كافة احتياجات العماء ،فضا عن جذب قاعدة كبيرة من
العماء ومتكينهم من اخلدمات واملنتجات البنكية املتطورة على مدار الساعة.
وأوضح أن هذا التعاون يتضمن التوسع فى اخلدمات البنكية الستيعاب
أع��داد العماء بجانب تقدمي عدد من اخلدمات املتميزة للعماء إلرضاء
متطلبات العماء املختلفة مبختلف احتياجاتهم ويساهم بذلك فى حتقيق
العديد من الفوائد منها تنويع مصادر السحب واإلي��داع وع��دم اقتصارها
على أماكن محددة بهدف تقليل التزاحم ودعما إلج���راءات التباعد التى

تساهم فى تقليل مخاطر فيروس كورونا ،إضافة إلى توفير الوقت واجلهد
على عماء الشركة املنتشرين فى كافة أنحاء اجلمهورية ،دون أى زي��ادة
فى مصاريف اخلدمة .ومن جانبه ،أشاد طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ،بالتعاون مع شركة اتصاالت مصر الرائدة
مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتى ضمن
فى تقدمي خدمات االتصاالت املتكاملة،
ً
خطط واستراتيجيات البنك التى تتماشى مع توجهات الدولة فى التحول
الرقمي ،من خال استبدال املعامات النقدية بوسائل الدفع اإللكترونى
لتسهيل طرق الدفع واحلصول على خدمات التحول الرقمى بطرق أبسط
وأسرع وأكثر أماناً .وأضاف “منذ عدة سنوات اتخذنا خطوات واسعة لدعم
توجه الدولة نحو التحول الرقمي ،واآلن نركز على إتاحة الفرصة أمام عماء
املحافظ اإللكترونية عبر املحمول لاستفادة من خدماتنا الرقمية املتطورة،
املدعومة بخبرات موظفينا ،واستنادا إلى عدد فروعنا املنتشرة مبختلف أنحاء
اجلمهورية”.
يذكر أن شركة اتصاالت مصر خال أزمة كورونا وبتعليمات من البنك
امل��رك��زى امل��ص��ري ،ق��د ق��ام��ت ب��رف��ع احل��د األق��ص��ى لرصيد املحفظة إلى
 30,000ثاثون ألف جنيه بدال من عشرة آالف جنيه إضافة لرفع احلد
األق��ص��ى لعمليات التحويل واالي����داع ،كما أت��اح��ت الشركة فتح املحفظة
اإللكترونية “اتصاالت كاش” من املنزل دون احلاجة للتوجه إلى الفروع من
خال حتميل تطبيق “اتصاالت كاش” وحتميل صورة بطاقة الرقم القومي ،أو
عن طريق * 777#وإدخال أرقام بطاقة الرقم القومى ملطابقتها ،مع تسهيل
جميع إج��راءات االشتراك فى اخلدمة ،وذلك قبل أن يصدر البنك املركزى
املصرى قراره األخير بوقف خدمة االشتراك من املنزل.

مدير تطوير األعمال ل���“عقار ماب”:

نوفر للمستخدمني محرك بحث ذكى قادر على تلبيه احتياجاتهم
اجرى احلوار فاتن اخلولى
اعده للنشر نهله مقلد

طفره كبيره طرات على اخلدمات املقدمه اون
الين للمواطنني خاصه فى ظل جائحة كورونا
و التى دفعت جميع منصات تقدمي اخلدمات
الى قطع شوط كبير فى جتاه اخلدمات اون
الي��ن عقار م��اب كأحد اهم و أشعر محركات
ب��ح��ث ع��ن ال��ع��ق��ارات ف��ى م��ص��ر اط��ل��ق خطه
جديده لتدعيم تواجده داخل السوق .عالم
رقمى حاورت احمد عبد الفتاح مدير تطوير
األعمال بعقار ماب .
** ....................................؟
 ع��ق��ار م��اب مي��ث��ل م��ح��رك بحث ع��ق��ارى ذكىمساحه افتراضيه كبيره و محترفه لتقابل
البغئع و املشترى من خ��ال االعتماد
ع��ل��ى اح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ه
الفضل عرض للوحدات السكنيه
املختلفه من كل الزوايا مع تزويد
البائع بخبرات سوقيه متعدده
مبنيه على ابحاث س��وق قمنا
بها على مدار سنوات .
** ..........................
..........؟
ن��ح��ن ال ن��دخ��ل ب���ن ال��ب��ائ��ع و
املشترى مجرد همزه وصله من خال
تقدمي محرك بحث ذكى ميلك معلومات
و خيارات متعدده متكن كل راغب فى الشراء من

اى فئه اجتماعيه و اى متطلبات خاصه فى حتديد
هدفه فى الوحده العقاريه التى يريدها و احلصول
عليها.
** ....................................؟
 لدينا مليون و نصف عميل و اكثر من ¯٪٧٠منهم من خال الهاتف املحمول حيث يقوم االفراد
بالدخول على املوقع و التطبيق من خال املحمول و
تصل اجمالى العمليات الفعليه التى متت بن البائع و
املشترى الى  ٢٠الف حاله و نبحث حلصرها لتحديد
مدى جوده املنتج الذى نقدمه و ما يفضله العماء .
** ....................................؟
 لدينا عدد من مؤشرات السوق مت جتميعها منخال املعلومات املتداوله على املوقع و حتديد رغبات
املشترين فمثا يفضل االف��راد الوحدات السكنيه
الكبيره عن الصغيره و معيار القرب من الطرق
العامه ووسائل املواصات ايضا من اهم
م��ح��ددات ال��ش��راء و امل��دن اجلديده
ايضا تتميز باقبال كبير على شراء
الوحدات بها.
** ..........................
..........؟
 املنصة تقدم اربع خدماتاساسيه حيث يعد قرار شراء
ال��ع��ق��ارات م��ن أصعب ال��ق��رارت
لكونها تتعلق بتوفير متاليف كبيره .
وأش����ار إل���ى أن منتجات املنصة
تتضمن “عقار ماب” ويستهدف التوصل
إلى بيانات حتليلية عن توجهات العرض والطلب

لدينا
مليون و نصف عميل
 % 70منهم من الهاتف
املحمول  ..و 20ألف عمليه
شراء تتم عبر املحرك

بالسوق املحلى،
و”مؤشر التقييم العقارى” ،ويقدم خدمة التقييم
العقارى من خ��ال إدخ��ال العماء جلميع بيانات
الوحدة من حيث املوقع وتاريخ البناء واملساحة وعدد
الغرف ،للحصول على تقدير سعر الوحدة باستخدام
الذكاء الصناعى ،ومؤشر اخر لتعريف املواطنن
مبكان الوحدة وخدماتها من خال سكان كل منطقة.
** ....................................؟
تقدم دليل شامل لكل املشروعات السكينة فى
مصر ،وتوفر للمشترين معلومات من حيث األسعار
واملساحات ومواعيد التسليم ونظم السداد ،والعروض
التى تقدمها الشركات ،بجانب معدل الطلب فى
املنطقة ومستوى اخلدمات.

“عقار ماب” يستعرض نحو  300كمباوند و100
ألف وحدة سكنية مملوكة لألفراد واملطورين.
** ....................................؟
 عمل املنصة يتركز فى الربط بن البائع واملشترىوتسريع العمليات البيعية ،من حيث وصول البائعن
للعماء املستهدفن وتوفير املنتجات املناسبة للعماء
وفقا ً الحتياجاتهم.
وق���ال إن ه��ن��اك زي���ادة ف��ى م��ع��دالت البحث عن
العقارات على شبكة اإلنترنت ،ويبلغ متوسط معدل
زي��ارات العماء ملنصة “عقار م��اب” نحو  2مليون
زيارة شهرياً.
** ....................................؟
مصدر دخلنا االساسى من االعانات بالطبع إلى
أن “عقار ماب” لم ترفع رسوم اإلعانات خال العام
اجلارى ،وال تستهدف زيادتها خال العام املقبل .
وق����ال إن امل��ن��ص��ة مت��ت��ل��ك ف��رع��ي��ن ب��ال��ق��اه��رة
واإلسكندرية ،كما متتلك فرعا ً بالسعودية ،وتستهدف
التواجد فى أس��واق جديدة منها أفريقيا واخلليج
خال الفترة
** ....................................؟
 جتدر اإلش��ارة إلى أن عقارماب ستسعى نحوحتقيق رؤيتها اإلستراتيجية الهادفة إل��ى تطوير
مفاهيم التسويق ال��ع��ق��ارى وت��ق��دمي باقة متكاملة
من احللول املبتكرة لتسهيل عمليات البيع والشراء
 ،وت��وف��ي��ر م��ن��ت��ج��ات رق��م��ي��ة ت��س��اع��د امل��ه��ت��م��ن من
املستخدمن على إتخاذ القرارات مبزيد من الثقه ،
معتبرين أنفسهم العب رئيسى فى إعادة صياغة دور
الوسائل الرقمية فى صناعة العقارات .

سامسوجن حتتفل بتخريج  120طالبا وتأهيلهم فى مجاالت البرمجة والذكاء االصطناعى
كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
أق��ام��ت شركة سامسوجن الكترونيكس مصر حفل
مبناسبة اختتام املرحلة الثانية من ال��دورة التدريبية
ل��ب��رن��ام��ج س��ام��س��وجن ،Innovation Campus
وذل��ك احتفاال بالدفعة األول��ى من خريجن برنامج
البرمجة وال��ذك��اء االصطناعى وذل��ك حت��ت رعاية
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وبالشراكة مع
مؤسسة صناع احلياة مصر .وقد أقيم احلفل حسب
قرارات اإلجراءات االحترازية من خال تواجد عدد
محدود من احلضور ومشاركة الضيوف افتراضيا عبر
اإلنترنت لضمان صحة وسامة اجلميع.
قامت شركة سامسوجن بإطاق برنامج سامسوجن
Innovation Campusف���ى بداية العام اجل��ارى
ب��ه��دف ت��أه��ي��ل وجت��ه��ي��ز ال��ش��ب��اب ل��س��وق ال��ع��م��ل من
خال تطوير مهاراتهم املهنية ورفع مستوى الكفاءات
واملهارات التكنولوجية .حيث يقوم البرنامج على
عدد من الدورات التدريبية املكثفة املتعلقة
بالبرمجة والذكاء االصطناعي .وقد
بدأت املرحلة األولى فى مطلع هذا
العام مبركز االب��داع التكنولوجى
وري��ادة األعمال ( )TIECبالقرية
الذكية ومع انتشار فيروس كورونا،
ان��ط��ل��ق��ت امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة عبر
منصة افتراضية ملواكبة الظروف
وال��ت��ص��دى للجائحة حتى جنحت
س��ام��س��وجن ف��ى تطبيق استراتيجية
التعلم ال��ذات��ي ،وه��ى خطة سامسوجن
مصر لانتقال م��ن التعلم ال��ن��م��وذج��ى عبر
اإلنترنت إلى نشر ثقافة التعلم الذاتى إلع��داد جيل
متميز يسعى الى التطور املستمر .وقد طبقت الشركة
هذا النموذج من خال تعين فريق للدورة التدريبية
لتصوير وت��وث��ي��ق امل���ادة العلمية بالفيديو وحتويل
 Samsung Campusبالكامل إلى مركز رقمى يقوم

بإنشاء محتوى فيديو للتعلم اإللكتروني.
وبعد إمت��ام مرحلتى ال���دورة التدريبية،
جنحت س��ام��س��وجن ف��ى تأهيل 120
خريجا من البرنامج ممن لديهم فهم
ً
سلس للغات البرمجة وخبرة عملية
لتصميم م��ش��روع��ات ذك��ي��ة تدعم
التحول الرقمى من خال تطبيقات
وتقنيات حديثة .حيث مت تقييم
اخل��ري��ج��ن ط���وال ف��ت��رة البرنامج
التدريبى الذى تضمن  240ساعة
تدريبية ،على مدار  12أسبوعا ،والذى
قامت سامسوجن خاله من تغطية كافة
التكاليف اخلاصة بنقل الطاب واقامتهم وتوفير
وجبات غذائية لهم.
وعبر أحمد على جعفر ،رئيس قطاع التسويق فى
سامسوجن مصر ،عن سعادته بتخريج الدفعة األولى
من البرنامج" ،نحرص فى سامسوجن دائما على
املساهمة بشكل فعال فى املجتمعات التى نعمل

سامسوجن
تقيم حفل ختام
الدورة التدريبية لبرنامج
سامسوجن Innovation
Campus

بها ونهتم بشكل خاص بإعداد ومتكن الشباب

سامسوجن مصر باعتبارها شركة رائ��دة ،تعمل بقوة
لنشر احللول التكنولوجية ملواكبة الظروف االستثنائية،
مؤكدا على أهمية مساندة شركات القطاع اخلاص
ملنظمات املجتمع امل��دن��ى إلح����داث ت��أث��ي��ر إيجابى
للمجتمعات.
أض��اف س��ع��دة" ،برنامج سامسوجن Innovation
 Campusال يعمل على تدريب الشباب على البرمجة
فقط ولكنه مبثابة برنامج
تطوير شامل ،فبعد إمتام الدورة يصبح الشاب مؤها
مهنيا باإلضافة الى اكتسابه مهارات حياتية.
ويعتبر ب��رن��ام��ج س��ام��س��وجن لابتكار ه��و ج��زء من
استراتيجية سامسوجن للمسؤولية املجتمعية التى
تتماشى م��ع أه���داف رؤي���ة مصر  2030لتمكن
الشباب املصرى من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة
والتطبيقات الذكية لتعزيز قدراتهم الهادفة فى بناء
م��واط��ن مبدع وق��ادر على تشكيل مستقبله،
وذلك من خال توفير الكوادر املؤهلة
ل��ل��م��ج��ت��م��ع ،وال���ت���ى ت��ع��م��ل ش��رك��ة
سامسوجن على تدريبها من خال
ب��رن��ام��ج س��ام��س��وجن ل��اب��ت��ك��ار
ل��ت��ح��س��ن ك����ف����اءة اخل���دم���ات
األساسية لدى الشباب.
وجدير بالذكر أن سامسوجن قد
حصلت ع��ل��ى ج��ائ��زة BT100
ل���ه���ذا ال���ع���ام ل����دوره����ا ال��ف��ع��ال
للمسؤولية املجتمعية م��ن خ��ال
ب��رن��ام��ج س��ام��س��وجن Innovation
 Campusلتطوير البحث العلمي ،كما مت
اختيار مصر من بن أربع دول فقط فى منطقة الشرق
األوس��ط وشمال أفريقيا باإلضافة إلى ثاث عشرة
دول��ة على مستوى العالم لتطبيق برنامج سامسوجن
 ،Innovation Campusمم��ا يؤكد على ق��درة
الشباب املصرى الواعد.

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج

الناشئة ،والسماح لرواد األعمال بتطوير مشاريع رائدة
فى عالم ألعاب الفيديو .وتخطط الشركتان للتواصل
املشترك مع شركات األلعاب الناشئةُ ،بغية رفع الوعى
باملبادرة فى أوساط مطورى األلعاب.
وت��دع��و كاسبرسكى ال��ش��رك��ات الناشئة واملشاريع
ال��ف��ردي��ة ل��ل��ت��ق� ّ�دم بطلب احل��ص��ول ع��ل��ى ال��دع��م عبر

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
بح���ث وزير التعليم العالى والبحث العلم���ى الدكتور خالد عبد الغفار ،مع
لياو ليتش���اجن ،السفير الصينى بالقاهرة ،سبل التعاون بن مصر والصن
ف���ى مجال عل���وم الفض���اء ،بحض���ور الدكتور محم���د القوص���ى الرئيس
التنفي���ذى لوكال���ة الفض���اء املصرية ،وهان املستش���ار التجارى بالس���فارة
الصينية بالقاهرة ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأع���رب عبد الغفار عن تقدي���ر الوزارة لدور الس���فارة الصينية بالقاهرة
ملا تقدمه من دعم عاقات التعاون بن اجلانبن واش���اد بتطور العاقات
املصري���ة الصينية ،والتى ش���هدت تط���ورا ملحوظا عل���ى جميع األصعدة
السياس���ية والتجارية والصناعية والتنموية ،والتعاون فى املجاالت العلمية
والتكنولوجية واالبتكار.
أش���ار الوزارة لتقدمي جميع أش���كال الدعم للطاب الصينين الدارس���ن
باجلامعات املصرية ،وتذليل جميع العقبات التى تواجههم ،موجها التهنئة
للص���ن لنجاح إنزال مركبة الفضاء"تش���اجن إي"-5على س���طح القمر فى
مهمة تاريخية ،جللب عينات من سطحه ملساعدة العلماء فى معرفة املزيد
من املعلومات عن القمر.
ومن جهته قدم السفير الصينى الشكر للوزارة وللجامعات املصرية لتقدمي
جميع أش���كال الدع���م للطاب الصينين الدارس���ن باجلامعات املصرية،
مؤكدا اس���تمرار تعزي���ز التعاون فى مج���ال تكنولوجيا الفض���اء مع وزارة
التعليم العالى والبحث العلمي ،الفتا إلى احتفال الصن العام املقبل مبرور
 65عاما على بدء العاقات املصرية  -الصينية.
ولفت الس���فير الصينى بالقاهرة إل���ى حضور اخلبراء الصينين فى يناير
املقبل  2021الس���تكمال األعمال اإلنشائية ملركز جتميع وتكامل واختبار
األقمار الصناعية التى توقفت بسبب جائحة كورونا.
جدير بالذكر أنه مت إنشاء مركز جتميع وتكامل واختبار األقمار الصناعية
عل���ى مس���احة ( 5000م )2باملدين���ة الفضائية ،وهو يه���دف إلى جتميع
واختب���ار أقمار االستش���عار عن بعد بوزن يصل إل���ى ( 750كجم) وطاقة
جتميع لعدد ( )2قمر صناعى فى نفس الوقت.

عبر الهواتف املحمولة  :تويتر يبدأ باختبار ميزة
الدردشات الصوتية Spaces

كتب  :عادل فريج – أحمد سليمان
بدأ موقع تويتر باختبار ميزة (املساحات)  Spacesاخلاصة بها ،وهى غرف
للدردشة الصوتية كان قد أُعلن عنها أول مرة الشهر املاضى وفى سلسلة
التغريدات اخلاصة باإلعان عن اختبار امليزة ،قال تويتر :إن مجموعة
جدا من املستخدمن ستُمنح القدرة على إنشاء (املساحات) ،ولكن من
صغيرة ً
الناحية النظرية ميكن ألى شخص االنضمام إلى تلك (املساحات) ،ومع ذلك،
سيسمح لهم بالدخول إلى أى (مساحة) معينة يعتمد على املستخدم
فإن من ُ
قريبا باختبار
الذى أنشأها .وكان املوقع أعلن فى وقت سابق أنه سيبدأ ً
امليزة التى تسمح ملستخدمى تويتر بالتجمع فى مساحات خاصة إلجراء
محادثات مباشرة مع شخص آخر ،أو مع مجموعات من األشخاص وأوضح
سيمنحون حق الوصول
“تويتر” وقتئذ كيف سيكون األشخاص األوائل الذين ُ
إلى (املساحات) هم من النساء واألشخاص من املجتمعات املهمشة األخرى،
واملجموعات التى من املرجح أكثر هن غيرها أن تتعرض لسوء املعاملة
واملضايقة عند محاولة االنخراط فى محادثات بصورة منتظمة ،واملناقشات
القائمة على التعليقات على املنصة .وفى الوقت احلالي ،يبدو أن االنضمام
إلى املساحات يعمل فقط من تطبيق تويتر املحمول ،إذ إن محاولة االنضمام
من الويب تنقل املستخدم إلى رسالة اخلطأ“ :لم يتم العثور على الصفحة”.
ومن الغريب أن يتطلب االنضمام إلى املساحات تفعيل التكامل مع خدمة
سيغلقها.
البث املباشر (بريسكوب)  Periscopeالتى أعلن تويتر حدي ًثا أنه ُ

مع تطور تقنيات التقليد  :األثرياء أكثر زبائن
املجوهرات والساعات املقلدة

امي��ان��ا م��ن��ا ب���دوره���م ف��ى ت��ط��ور وت��ق��دم
جعفر:
املجتمع .فمن خال برنامج سامسوجن
 ،Innovation Campusقدمت
البرنامج ترجمة لدور
الشركة للسوق املصرى جيا من
الشباب ق��ادر على إدارة األعمال القطاع اخلاص فى حتقيق رؤية
التكنولوجية عن فهم ووع��ى ،مما
سيدفع ب��وت��ي��رة ال��ت��ح��ول الرقمى مصر  2030ومواكبة الثورة
ويعظم األرب���اح الرقمية لتحقيق
التكنولوجية الرابعة
النفع ال��ع��ام ".كما أع��ل��ن جعفر أن

ب��رن��ام��ج س��ام��س��وجن Innovation
 Campusسيشهد ت��ط��ورات ف��ى العام
اجل��دي��د م��ن ج��ان��ب ال��ت��وس��ع ف��ى ع��دد الطاب
امل��درب��ن وم��ج��االت ال��ت��دري��ب لتصبح أك��ث��ر شموال
لتغطى جوانب قطاع التكنولوجيا.
وم��ن جانبه ص��رح ال��دك��ت��ور أح��م��د س��ع��دة ،الرئيس
التنفيذى ملؤسسة صناع احل��ي��اة مصر ع��ن تقديره
للمساعى املجتمعية احلميدة التى تقوم بها شركة

تعاون بني مركز كاسبرسكى لالبتكار و”جي-كور البز”لرعاية الشركات الناشئة فى مجال األلعاب
ععلن مركز كاسبرسكى لابتكار Kaspersky In-
مقدم
)novation Hub )iHubعن تعزيز التعاون مع ّ
اخلدمات السحابية املتطورة “جي-كور البز” G-Core
 ،Labsفى سبيل البحث عن مشاريع األلعاب الواعدة
ودعمها .ومن املنتظر أن تتيح الشراكة بن الشركتن
العامليتن اخلبرة والبنية التحتية وامل���وارد للشركات
املستقبلية التى تتمتع بالقدرة على إح��داث التغيير
املنشود فى عالم األلعاب وضمان غد أكثر أم ًنا ملجتمع
الاعبن.
و ُيعتبر قطاع ألعاب الفيديو أحد القطاعات سريعة
التطور ،ال سيما فى املناخ الرقمى احلالي .و ُيتوقع ،وف ًقا
لتقارير ،أن يتجاوز عدد الاعبن حول العالم  3مليارات
العب بحلول العام  .2023ويخلق ارتفاع شعبية األلعاب
أيضا ،مع ظهور املزيد من املشاريع التى
ف ً
ُرصا للمطورين ً
يأمل أصحابها فى تلبية احتياجات هذا اجلمهور الكبير.
وتهدف الشراكة بن كاسبرسكى و”جي-كور البز” إلى
تقدميبرنامج ذى قيم متعددة ومتنوعة ملجتمع الشركات

عبدالغفار :يبحث آليات التعاون العلمى مع الصني
فى مجال علوم الفضاء

موقعها ،واعدة مبراجعة جميع الطلبات بدقة من قبل
مجلس استشارى ميلك صاحية اختيار أفضل السبل
ملساعدة الشركات واملشاريعالناشئة املستوفية للشروط.
وستحصل الشركات الناشئة الواعدة على توجيه تقنى
وجتارى من كاسبرسكي ،باإلضافة إلى إمكانية الوصول
إل��ى شبكة شركائها ف��ى ق��ن��وات التوزيع م��ن شركات
األمن الرقمي ،والتى تشمل املوزعن والبائعن والعماء
واملحتملن.
وأع��رب فيتالى مزوكوف  ،رئيس مركز كاسبرسكى
لابتكار ،بهذه املناسبة ،عن س��روره مبضافرة جهود
دعما للمطورين الذين
كاسبرسكى و”ج��ي-ك��ور الب��ز” ً
معتبرا
تدفعهم الرغبة فى حتسن تقنيات األل��ع��اب.
ً
أن هذه الشراكة “خطوة مهمة لتجميع قدراتنا ودعم
ال��ش��رك��ات الناشئة امل��ب��ت� ِ�ك��رة ومنحها ف��رص��ة حتقيق
أفكارهاالطموحة وتنميتها وتوسيع نطاقها”.
وتقدم شركة “جي-كور الب��ز” ،من جانبها ،للعماء
ّ
إمكانية الوصول املجانى إلى البنية التحتية السحابية
تقنيا .وسوف يتاح املجال
بالغة األهمية لبناء املنتجات ً

للشركات الناشئة امل��خ��ت��ارة لتلقى رصيد يصل إلى
 25,000ي��ورو ميكن إنفاقه على خ��دم��ات الشركة
السحابية فى غضون عامن.
وتتمتع “جي-كور البز” بسنوات عديدة من اخلبرة
فى تقدمي اخلدمات لقطاع ألعاب الفيديو ،وف ًقا لرئيس
قسم املنصات السحابية فى الشركة ،فسيفولود فينر،
الذى أوضح أن البنية التحتية السحابية العاملية للشركة،
والتى تض ّم أكثر من  100موضع فى خمس ق��ارات،
تعقيدا” ،وأعرب
“أنشئت فى األصل حللّ أكثر التحديات
ً
فينر عن اطمئنانه إل��ى أن “شراكتنا مع كاسبرسكى
ستعود باملنفعة فى نهاية املطاف على قطاع األلعاب”.
وكان التعاون بن اجلانبن بدأ فى ربيع العام ،2020
عقب الدعوة املفتوحة التى أصدرها مركز كاسبرسكى
لابتكار إلى شركات األلعاب الناشئة التى تبتكر ً
حلوال
لها ع��اق��ة ب��األم��ن الرقمى تلبيةً الحتياجات قطاع
األل��ع��اب .واخ��ت��ار مركز االبتكاراملتأهلن للتصفيات
النهائية من أق��در الشركات وأكثرها كفاءة ،وعرفها
داعما للمبادرة.
مبقدم اخلدمات السحابية الذى كان
ً

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
لطاملا استطعنا متييز األثرياء وامليسورين والناجحن من أول نظرة ،حينما
جند معاصمهم ورقاب السيدات وآذانهن مزينة بقطع مميزة من املجوهرات
والساعات واإلكسسوارات باهظة األثمان ،مما يجعلهم محل اغتباط وحسد
اآلخرين .ولكم متنى الكثير من الناس ارتداء الساعات السويسرية باهظة
الثمن ولو ملرة فى حياتهم ،حينما يرونها فى معصم شخص ميسور ،متكن
بسبب مكانته االجتماعية من امتاك ساعة مميزة ،تظهر وضعه االجتماعى
املعبرة عن جناحه .لكن املفاجأة التى ال يعرفها الكثيرون أن معظم تلك
املجوهرات والساعات التى يتباها بها األثرياء ،خصوصا الساعات الثمينة
النادرة واملجوهرات هى بضائع مقلدة عن النسخ األصلية ،وبخسة األثمان،
وميكن ألى منا اقتناؤها ،إذ ال يتجاوز سعرها بضع مئات من الدوالرات.
وحسب متخصص فى بيع الساعات املقلدة ،تواصل معه موقع سكاى نيوز
عربية ،فإن أول ما يقوم به األثرياء قبل شراء أى قطعة ثمينة ،وخصوصا
السيدات حينما يشترين عقود من املجوهرات الثمينة ،هو التأكد من املصنع
أن للعقد ،أو للساعة ،نسخة مقلدة متقنة .ويقول املختص الذى نتحفظ
على ذكر اسمه ،إن األثرياء هم األكثر إقباال على شراء النسخ املقلدة ،بل إن
صناع املجوهرات الثمينة املميزة ،خاصة تلك التى يصل سعرها إلى ماين
الدوالرات يقومون بصناعة نسخ مقلدة ،ال ميكن لغير اخلبير متييزها عن
النسخ األصلية ،والتى تسلم للمشترى بجانب النسخة األصلية.
ويضيف :فيما يتعلق باملجوهرات الثمينة وخصوصا النادرة ،ال بد من وجود
نسخة مقلدة بجانب النسخة األصلية ،وكثير من دور املجوهرات تعرض فى
محاتها نسخا مقلدة أحيانا ،والسبب هو اخلشية من السطو والسرقة،
وهو أمر معروف منذ القدم فى أوروبا إلى وقت متأخر ،حيث تلجأ األسر
األرستقراطية إل��ى لبس مجوهرات مقلدة فى املناسبات العامة خشية
السطو والسرقة أثناء الذهاب واإلياب للمناسبات العامة .ويكشف اخلبير
فى البضائع املقلدة ،أن الكثير من األثرياء ،خاصة فى منطقة اخلليج نساء
ورجاال ،هم األكثر عرضة للسرقة أثناء السفر إلى اخلارج ،حيث انتبه الكثير
من هؤالء أن ليس من احلكمة ارت��داء ساعات أو مجوهرات باهظة الثمن
والظهور بها فى األماكن العامة اخلطرة ،فلجأوا إلى اقتناء نسخ مقلدة من
ساعاتهم الثمينة ،وارتدائها أثناء سفرهم لتحاشى سرقة ساعاتهم الثمينة.
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نتاوى
للرد على شائعات اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعى :

المتميزون

الزراعة  :تنفى ظهور بؤر ألنفلونزا
الطيور فى مزارع للدواجن فى بعض
محافظات اجلمهورية

بقلم:

د  .ياسر بهاء
كيف تتخلص من اخلوف  ”..ال تخف أن تخف” “ 6 - 5
تأكدنا فى املقاالت السابقة من أن اخلوف والشجاعة لهما دوراً محوريا ً
فى حتقيق ما نصبوا إليه من أهداف وحتدثنا فى املقال السابق عن
الشجاعة وأهميتها واختتمنا املقال بأن اخلوف ليس شيئا ً قميئا ً إذا ما
أحسنا التعامل معه وعلينا أن نعلم أن اخلوف شيئًا ذو قيمة .رمبا هذه
جنونيا.
هى أول مرة التى تقرأ فيها هذا الكالم .أعلم أن هذا يبدو
ً
لكن دعنى أوضح لك فباإلضافة إلى أن اخلوف مينعنا من االقتراب
من الثعابني السامة ،لكن كيف ميكن أن يكون اخلوف أمراً ذو قيمة؟
يساعدنا اخلوف ألنه يظهر لنا مواطن ضعفنا .فالتطوير الذاتى لن
يحدث مبجرد اتخاذك لقرار أو خطوة واحدة .فأنت ال تقرر ببساطة
أنك تريد شيئا ً ما وفجأة تعثر عليه بسهولة .فمن أجل أن حتصل على
ما تريد ،وأن تصبح الشخص ال��ذى تريده وأن حتقق أهدافك هى
عملية متكاملة تتكون من عدة مراحل .وتلك العملية تتطلب الصبر
والقدرة على التغلب على مخاوفك حتى تصل للمرحلة التالية.
فكل مرحلة من مراحل تطورك ستأتى مصحوبة باملخاوف التى
تناسبها .فما أن تبدأ فى الشعور باألريحية وأنك أصبحت متمرساً،
جديدا فى الظهور ليخيفك .انصت لهذا اخلوف اجلديد
سيبدأ شيئًا
ً
فهو فرصة ألن تنضج.
تذكر أنه لكى تصبح راشداً لم يكن ذلك أمراً مريحاًُ .عد بتفكيرك إلى
سريعا ،وظهر لديك حب
الوراء إلى مرحلة البلوغ .عندما ازداد طولك
ً
مريعا .ولكن دون البلوغ ملا أصبحت
الشباب وصوتك تغير ،كان شيئًا
ً
راش��داً .فقد كانت مرحلة البلوغ عملية مزعجة ومحرجة ومخيفة
ولكنها أدت إلى تطور نسخة منك أكثر كماالً.
كما عليك االنتباه إل��ى مواطن خوفك ،خاصة عندما يتعلق األمر
بالتطوير الذاتي .فهذه املخاوف ستساعدك فى الكشف عن نقاط
ضعفك .فما أن تتعرف على نقاط ضعفك فستبدأ بالعمل عليها.
وبإمكانك تقوية مواطن الضعف تلك وأن تصنع نسخة أفضل منك.
إليك هذا املثال الذى سيوضح املخاوف املختلفة التى قد تظهر أثناء
تطويرك لذاتك ،فعندما أقم بسرد قصة “مروه” سيمكنك رؤية أين
تكمن املخاوف املختلفة التى قد تشعر بها ،وكيف أن تلك املخاوف
فى حد ذاتها ستساعدها فى معرفة اخلطوات التالية التى عليها أن
تخطوها.
تعانى مروه من زيادة الوزن .وهى تعلم أن عليها أن تخسر وزنها الزائد
من أجل كالً من صحتها وتقديرها لذاتها .كانت رشيقة فيما سبق،
ثم مر عليها وقت لم تهتم فيه مبظهرها .فقررت أنه قد حان الوقت
لتتغير ،وعقدت العزم على أنها ستبدأ متارس التمارين وتأكل طعام
صحي.
كان أول هاجس ملروه هو املال .كانت قلقة من أن تقوم بصرف الكثير
من األموال على الطعام الصحى ثم ال تأكله وبهذا تكون قد أهدرت
مالها وطعامها .ولكنها قررت أن تخاطر وقامت بشراء طعام صحي.
اآلن عليها أن تقوم بطهيه .املشكلة أنها معتادة على أن تأكل فى
املطاعم وهى ال جتيد الطبخ .شعرت بالقلق من فكرة أال تستطيع أن
تقوم بطهوه جيداً ،فال تستطيع وقتها أن تأكله .لكنها قررت أن تبحث
عن بعض الوصفات الصحية وأن تقوم بإتباعها قدر ما تستطيع .لم
يكن مذاق الطعام ممتاز ولكنه كان شهيا ً بدرجة كافية لتتناوله .ومع
الوقت صارت أفضل فى الطهي.
أصبحت اخلطوة الثانية هى الذهاب للصالة الرياضية .ولكنها مرتعبة
فهى تعلم أن األمر سيكون صعبا ً وكانت خائفة من اكتشاف إلى أى
مدى قد فقدت لياقتها .وكانت خائفة أيضا ً من أن يقوم الناس باحلكم
عليها وأن يروها وهى تعانى أثناء ممارستها التمارين الرياضية على
املأل.
لكنها بالنهاية ذهبت للصالة الرياضية وأخ��ذت جولة هناك .رأت
اجلميع يتمرنون بعنف وذلك أمر ألقى الرهبة فى قلبها .فقامت بإخبار
مسئول الصالة الرياضية عما تشعر به ،فأخبرها أنه هناك دائما ً
أشخاص مبتدئون يأتون للتمرن وسيكون كل شيء على ما يرام.
قامت م��روه باستجماع شجاعتها لتذهب للصالة الرياضية وتقوم
بأول مترين لها .لم يكن أمراً سهالً ولكنها واصلت حتى النهاية .وقد
الحظت أنه لم يقم أحد باحلكم عليها بل لم ينظر أحد جتاهها أصالً.
وعندما انتهت من التمرين عادت ملنزلها وطهت وجبة صحية.
هباء فقد كانت خائفة
كان هاجسها التالى أن كل هذا اجلهد يضيع
ً
من أن تبذل كل هذا املجهود ثم ال ينتهى األمر بخسارة وزنها .ولكنها
قررت االستمرار على أية حال.
بعد أسبوعني قامت بقياس وزنها ووج��دت أنها قد فقدت خمسة
أرطال .هى الزالت تسير على الطريق وهى تشعر شعوراً رائعاً.
سنتحدث فى املقال السادس واألخير عن الدروس املستفادة من قصة
م��روه وكيف نتصالح مع اخل��وف فى مقال بعنوان “اخل��وف عدو أم
صديق”.

كتب  :باسل خالد  -محمد شوقى
ت��داول��ت بعض امل��واق��ع اإللكترونية وص��ف��ح��ات التواصل
االجتماعى أن��ب��اء ح��ول ظهور ب��ؤر ألنفلونزا الطيور فى
م���زارع للدواجن ف��ى بعض محافظات اجلمهورية ،وق��ام
املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة
واستصالح األراضي ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال
صحة لظهور أى بؤر ألنفلونزا الطيور فى مزارع للدواجن
فى بعض محافظات اجلمهوريةُ ،مشدد ًة على أن كل مزارع
الدواجن مبختلف املحافظات خالية متاما ً من أى أمراض
وبائيةُ ،موضحةً أنه يتم إجراء فحص دورى شامل لطيور
امل��زارع ،وال ُيصرح بنقل الطيور احلية إال بعد التأكد من
سالمتها وخلوها من أى أمراض أو أوبئةُ ،مشير ًة إلى قيام
املنظمة العاملية للصحة احليوانية “ ،”OIEب��إدراج مصر
رسميا ً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام املنشآت اخلالية
من مرض أنفلونزا الطيور.
وفى إطار اجلهود املبذولة من أجل النهوض وتنمية الثروة
احليوانية والداجنة عن طريق مكافحة األمراض املستوطنة
والتصدى لألمراض الوافدة ،يتم تنفيذ استراتيجية خاصة
مبكافحة مرض أنفلونزا الطيور ،وذلك من خالل إجراءات

الصحة  :عدم تداول أدوية مغشوشة
وغير مطابقة للمواصفات القياسية فى
املستشفيات احلكومية

التقصى الوبائى النشط ال��ذى يتم فى جمي�ع محافظات
اجلمهورية وفى أسواق بيع الطيور ،حيث مت تنفيذ حمالت
التحصني ضد مرض أنفلونزا الطيور واألم��راض الوبائية
مبختلف محافظات اجلمهورية ،كما مت إص�دار شهادات
األمان احليوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط
األمان احليوى بعد معاينتها.
وحتقق مصر االكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض املائدة
ولديها فائض للتصدير خاصة بعد اعتمادها من الدول التى
تعتمد نظام املنشآت اخلالية من مرض أنفلونزا الطيور،
فيما يبلغ حجم إنتاج الثروة الداجنة فى مصر حوالى 1,4
مليار طائر وأكثر من  13مليار بيضة سنوياً.
آمنة ومطابقة للمعايير العاملية
وبالنسبة ملا انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات
التواصل االجتماعى من أنباء بشأن تداول أدوية مغشوشة
وغ��ي��ر مطابقة للمواصفات القياسية ف��ى املستشفيات
احلكومية ،وقام املركز اإلعالمى ملجلس ال��وزراء بالتواصل
مع هيئة الدواء املصرية ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال
صحة لتداول أى أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات
القياسية فى املستشفيات احلكوميةُ ،مشدد ًة على أن جميع

األدوي���ة املتداولة بكل املستشفيات ،وال��وح��دات الصحية
والصيدليات آمنة ،ومطابقة لكل معايير منظمة الصحة
العاملية ،كما تخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية
أثناء مراحل اإلنتاج والتوزيع والعرض املختلفة ،من خالل
سحب عينات عشوائية منها ،وحتليلها فى معامل الهيئة
للتأكد من مدى سالمتها.
وف��ى سياق متصل ،هناك تعليمات وض��واب��ط ،وضعتها
الهيئة فى حال املخالفة تتمثل فى إلزام الشركات املنتجة
بسحب املستحضر املخالف من األسواق على نفقتها ،وذلك
حتت إش��راف التفتيش الصيدلي ،ويتم إخطار مديريات
الشئون الصحية باملحافظات ،ومنافذ التوزيع والصيدليات
بقرار السحب واحلظر للتنفيذ ،وح��ال مخالفة ذلك بناء
على توصية اللجنة الفنية ملراقبة األدوي���ة ،بإيقاف خط
إنتاج املستحضر أو يتم منع استيراده ملدة ،وفى حالة تكرار
املخالفة يتم رفع األمر للجنة املذكورة ،لتقرر ما تراه بشأن
إلغاء تسجيل املستحضر ومصادرة الكميات املوجودة منه،
ويصدر بذلك قراراً من هيئة الدواء املصرية.
تراجع األسعار
وحول ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات

كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
ط��ورت شركة “آي��ك��ا “  ،املنبثقة ع��ن معهد ل��وزان
االحتادى للفنون التطبيقية  ،برمجية ذكاء اصطناعى
لتسهيل برمجة ال��روب��وت��ات االصطناعية وتعزيز
قدراتها على التكيف ،وصممتها فى صيغة منوذجية
لتمكن املشغلني من بناء تطبيقات مخصصة وف ًقا
الحتياجاتهم وتسعى الشركة لتوسيع آفاق املهمات
الروبوتية وخفض تكاليفها.
صرح بذلك بابتيست بوش ،الشريك املؤسس آليكا
حلظيا
«يتيح نظامنا االنتقال بني مهمات مختلفة
ً
واستنادا إلى تفاعل مادى بسيط ».وبذلك يستطيع
ً
املشغلون تعريف الروبوتات على املهمات اجلديدة،
ً
فضال عن
تلقائيا حتت الظروف ذاتها.
لينفذوها
ً
قدرتها على العمل مع روبوتات أخرى لتصنيع أجزاء
جهودا متكاتفة.
أكبر أو لتنفيذ املهمات التى تستدعى
ً
أض��اف تستخدم الروبوتات الصناعية فى املهمات

كتب  :أحمد سليمان – محمد شوقي
يبدو أن شركة “مايكروسوفت” تتجه إلى تغيير
ج���ذرى ف��ى الطريقة ال��ت��ى نفتح بها حواسيبنا
وهواتفنا ،من خالل كلمات مرورية ،ألجل احلفاظ
ع��ل��ى ال��س��ري��ة واخل��ص��وص��ي��ة وحت���دث���ت ش��رك��ة
“مايكروسوفت” ،مؤخرا ،عن مستقبل من دون
كلمات مرورية ،معربة عن أملها فى بلوغ هذا األمر
خالل سنة  2021التى ستحل بعد أيام.
وش��رح��ت الشركة ،أنها تتجه إل��ى إح���داث هذا
التغيير ،نظرا إلى حوادث االختراق الكثيرة التى
تتم عن طريق الكلمات املرورية وشرحت أن 80
 %م��ن الهجمات السيبرانية جت��رى ع��ن طريق

كبيرا من الدقة والسرعة ،كتجميع
التى تتطلب قدرًا ً
أج��زاء عالية الدقة أو تنفيذ املهمات ذات الطبيعة
املتغيرة (مثل تصنيع أط���راف اصطناعية بأبعاد
مختلفة وف ًقا لكل ف��رد) أو صقل مكونات مصغرة
(مثل زج��اج ساعات ال��ي��د) .وينبغى عليها مراعاة
عوامل مثل حجم اجلسم وشكله الدقيق وأكثر قوة

يتحملها قبل الكسر أو اخلدش .وقد تستغرق برمجة
الروبوتات أسابيع قبل الوصول إلى نتائج موثوق بها،
وجدير بالذكر أن تكاليف البرمجة تعادل ثلثى تكاليف
التشغيل الفعلي .بناء على ذلك ،برزت احلاجة خلفض
هذه التكاليف والتركيز على تعددية مهام الروبوتات
برمجيا يتيح
االصطناعية ،لذلك طورت آيكا تطبي ًقا
ً
ملشغليه االختيار من مكتبة برامج ضخمة مما يناسب
متاما .أش��ار تتكون البرمجية من مهمات
مهماتهم
ً
مبرمجة مسب ًقا يختارها املشغلون وف ًقا الحتياجاتهم،
مما مينح الروبوتات القدرة على التكيف مع املدخالت
املتغيرة ،خاصة عند العمل على تصاميم مختلفة،
ذاتيا ملراعاة القياسات اجلديدة.
فتعدل حركاتها ً
وصرح لوكاس هوبر الشريك املؤسس آليكا «تشير
التقديرات إل��ى أن  80%من املهمات الصناعية
ليست مؤمتتة إما لتعقيدها الشديد أو ألن جتهيزاتها
الروبوتية باهظة التكلفة».

تايوان  :فساتني “النفايات” ..أحدث موضة تلفت االنتباه
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
اإللهام رمبا يأتى من أماكن غريبة ..فمصممة األزياء
التايوانية وان��غ ل��ي -لينغ ( 36عاما) تُعيد تدوير
األسالك والبراغى (املسامير) القدمية املستخدمة
فى إنتاج الطاقة من أجل احلصول على “موديالت”
جديدة .وتُنظف وانغ املقالب وتلتقط القطع الصغيرة
من املعادن واألسالك من ُمورد الكهرباء الرئيسى فى

تايوان لتُضيف ذوقا إضافيا ملالبسها.
وقالت وانغ لرويترز فى االستوديو اخلاص بها “على
سبيل املثال ،توجد مواد كثيرة تخلصت منها محطة
الكهرباء الرئيسية ،فى املدينة ،واستُخدمت هذه
املواد ألكثر من  20أو  30عاما .على األقل ،ومن ثم
فإن لونها أو اإلحساس الذى تعطيه لك يختلف عن
املادة اجلديدة” وحيكت األسالك واملواد األخرى على

الكلمات املرورية ،فيما يصل عدد  250شركة كل
يوم لعملية قرصنة.
وتقول “مايكروسوفت” إنها أرادت أن جتد حال
لهذه املعضلة ،بينما يتزايد القلق بشكل كبير فى
العالم إزاء الهجمات اإللكترونية وف��ى نوفمبر
 ،2019مت الكشف عن رقم مهم ،وهو أن أكثر
من  100مليون شخص يعتمدون على طرق دخول
إلكترونية دون كلمات مرور ،فى كل شهر.
وف���ى م��اي��و  ،2020ارت��ف��ع ه���ذا ال��ع��دد ليصل
إل��ى  150مليون شخص ،بينما تضاعف عدد
األش��خ��اص ال��ذي��ن يعتمدون طريقة “بيومترية”
للدخول إلى حساباتهم فى العمل وتأمل الشركة

أن يتزايد اإلقبال على هذه الطرق الذكية ،خالل
العام املقبل ،حتى تصبح معتمدة ومستخدمة من
قبيل اجلميع ،وعندئذ ،سيكون ثمة مستقبل فعلى
لعالم بال كلمات مرور.
وتؤكد الشركة أنها تتعاون مع أط��راف عدة فى
مجال األم��ن الرقمى من أج��ل تطوير مزيد من
الطرق الذكية التى تساعد الناس على التخلى عن
كلمات املرور وضمان الوصول إلى أجهزتهم بشكل
آمن وسلس.
وتوجد طرق كثيرة ذكية للدخول إلى األجهزة ،دون
كلمات مرورية ،خالل الوقت احلالي ،مثل “ويندوز
هلو” التى تعمل ببصمة الوجه أو األصبع.

الفساتني وقطع مالبس أخرى مما منحها إحساسا
مستقبليا وج��ذب��ت املهتمني باملوضة الغريبة ،فى
عروض األزياء.
وأص��ب��ح ع��ال��م امل��وض��ة ف��ى ت��اي��وان ،واع���دا ،ووض��ع
مصمموه بصمتهم على الساحة العاملية .وكانت تايوان
وجهة شهيرة للسياح املهتمني بكل ما هو حديث فى
عصر ما قبل فيروس كورونا.
ونظمت تايوان أسبوع تايبه للموضة فى أكتوبر مع بث
عروض مباشرة فى الوقت الذى مت فيه إلغاء الكثير
من األحداث العاملية ،أو نقلها لتصبح عبر اإلنترنت
بسبب جائحة ك��وف��ي��د ،-19فى شهادة على جناح
جهود تايوان للسيطرة على انتشار املرض.
وأص��ب��ح ع��ال��م امل��وض��ة ف��ى ت��اي��وان ،واع���دا ،ووض��ع
مصمموه بصمتهم على الساحة العاملية .وكانت تايوان
وجهة شهيرة للسياح املهتمني بكل ما هو حديث فى
عصر ما قبل فيروس كورونا.

كذب السويشال ميديا  :فتاة كردية تكشف كذبة “طفلة السرطان” فى فريق مصرى شهير

خط احلملة ،واعدا بدعم ومساندة مرمي ،وأرسل هدية لها
عبارة عن تيشيرت الفريق عليه توقيعات كل جنومه ،وذلك
كنوع من الدعم املعنوى للفتاة الصغيرة.

كذلك نسب إل��ى ع��الء وح��ي��د ،املتحدث الرسمى باسم
النادي ،أنه تواصل مع والدة الطفلة ،وأوصل لها رسالة،
وأن مرمي قرأت كل ما كتب عنها ،وروحها املعنوية ارتفعت،
وستجرى جراحة نقل نخاع من والدتها الثالثاء املقبل
خارج مصر”.
ولم متض سوى أيام قليلة حتى اكتشف اجلميع املفاجأة
الصادمة ،فقصة الطفلة مرمي لم تكن سوى قصة وهمية ال
أساس لها من الصحة ،والصور التى مت نشرها على نطاق
واسع ثبت أنها صور لفتاة كردية تعمل عارضة أزياء مع
شقيقتها التى تصغرها بثالث سنوات ،وأنه ال عالقة لها
من قريب أو بعيد بالنادى املصري ،وأنها وأسرتها فوجئوا
باستغالل صور من حسابها الرسمى على موقع الصور
الشهير “إنستجرام” الختالق قصة إنسانية ال أساس لها
من الواقع.

وعلى حسابها الرسمى على “إنستجرام” تظهر الطفلة
الكردية مع شقيقتها ووالدتها فى صور عدة وهى تقوم
بعروض أزياء ،باإلضافة إلى فيديوهات تتحدث فيها عن
أسرتها .وفى ضوء املستجدات ،قرر مجلس إدارة النادى
اإلسماعيلى بقيادة املهندس إب��راه��ي��م عثمان � رئيس
مجلس إدارة النادى فتح حتقيق عاجل فى الواقعة ،وكشف
املتورطني فى الترويج للقصة املختلقة ،والتى حظيت
بتعاطف كبير من جمهور الفريق وتشير املعلومات األولية
إلى أن أحد محبى النادى اإلسماعيلى اختلق قصة الطفلة
مرمي مريضة السرطان ،لتحفيز العبى الفريق األول على
تقدمي موسم قوى للدراويش فى البطوالت التى يشارك بها
هذا العام ،بعد املستوى السيئ الذى ظهر عليه الفريق فى
املوسم املاضي.

وسط سخرية شديدة على اإلنترنت “ األوصياء” اسم قوة الفضاء األمريكية “اجلديدة”
كتب  :وسيم إمام – محمد اخلولى
كشفت الواليات املتحدة ،إطالق اسم “األوصياء” ،على
أعضاء قوة الفضاء األمريكية اجلديدة ،وذلك فى الذكرى
السنوية األولى لتأسيسها ،مما أثار موجة من السخرية
على وسائل التواصل االجتماعي.
وجاء اإلعالن عن االسم اجلديد ألعضاء القوة الفضائية
على لسان نائب الرئيس األمريكي ،مايك بنس ،الذى قال:
“يشرفنى بالنيابة عن رئيس الواليات املتحدة ،أن أعلن
أنه من اآلن فصاعدا سيعرف رجال ونساء قوة الفضاء
األمريكية ب� (األوص��ي��اء)” أض��اف أن “اجلنود والبحارة
والطيارين ومشاة البحرية واألوص��ي��اء ،سيدافعون عن
أمتنا ألجيال قادمة” ،حسبما نقلت شبكة “سكاى نيوز”
البريطانية.

ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى م��ن أن��ب��اء ب��ش��أن ارت��ف��اع أس��ع��ار
الدواجن املجمدة فى املجمعات االستهالكية ،وقام املركز
اإلع��الم��ى ملجلس ال���وزراء بالتواصل مع وزارة التموين
والتجارة الداخلية ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه
ال صحة الرتفاع أسعار الدواجن املجمدة فى املجمعات
االستهالكيةُ ،مشدد ًة على أن أسعار الدواجن املجمدة
بجميع ف��روع املجمعات االستهالكية واملنافذ التموينية
لشركتى العامة واملصرية لتجارة اجلملة شهدت انخفاضا ً
فى أسعارها ،لتصل إلى  30جنيها ً للكيلو بدالً من 37
جنيهاً ،ونشير إلى شن حمالت رقابية دوري��ة على كل
األسواق ،ملنع أى تالعب أو ممارسات احتكارية.
وف��ى سياق متصل ،تتم إت��اح��ة ص��رف منتجات ال��دواج��ن
املجمدة على بطاقات التموين من خالل منافذ املجمعات
االستهالكية ،وفروع الشركات التابعة ،وذلك ضمن سلع فارق
نقاط اخلبز وهى السلع املجانية التى تصرف للمواطنني
مقابل الترشيد فى استهالك اخلبز ،بجانب إتاحة كل السلع
الغذائية ومنتجات اللحوم املجمدة ،كما تقوم املنافذ بصرف
املقررات التموينية لألفراد املقيدين بالبطاقات بقيمة الدعم
املخصص لكل فرد وهو  50جنيها ً شهرياً.

آيكا  :تطوير برمجية ذكاء اصطناعى لتطوير أمتتة الروبوتات االصطناعية وتعزيز وظائفها

مع اعتماد  150مليون شخص عليها  :عالم بال “ ..”Passwordsمايكروسوفت تكشف خطة 2021

كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
على م��دى أسبوع كامل ،انشغل ال��رأى العام فى مدينة
اإلسماعيلية ،ش��م��ال ش��رق العاصمة امل��ص��ري��ة ،بقصة
الطفلة مرمي “مريضة السرطان” ،إحدى مشجعات النادى
اإلسماعيلي ،التى تداول مشجعو النادى أن فوز الفريق
األول لكرة القدم بالنادي ،سيساعدها كثيرا فى رحلة
عالجها من املرض اخلبيث.
وعجت مواقع التواصل االجتماعى بصور للطفلة وحمالت
وهاشتاجات داعمة لها بينها# :مرمي_قلب_اإلسماعيلي،
ومطالبات ال تتوقف لنجوم “الدراويش” بالفوز من أجل
إسعاد م��رمي وتفاعل مع احلملة ع��دد من جن��وم النادى
الذين ظهروا فى فيديوهات لتقدمي الدعم النفسى للطفلة
ووعدوها ببذل كل ما فى وسعهم للفوز ،وإدخال البهجة إلى
قلبها .وبدوره دخل مجلس إدارة النادى اإلسماعيلى على

التموين والتجارة  :ال صحة الرتفاع
أسعار الدواجن املجمدة فى املجمعات
االستهالكية

وق��وب��ل إع��الن بنس ،ب��رد سريع على وس��ائ��ل التواصل
االجتماعي ،حيث سخر كثيرون م��ن ال��ق��وة الفضائية

التى تعرضت بالفعل النتقادات ،بسبب شعارها وزيها
العسكري ،منذ إنشائها من قبل الرئيس األمريكى املنتهية
واليته دونالد ترامب فى ديسمبر .2019
وكتب أحد األشخاص على موقع التواصل االجتماعى
تويتر ،قائال“ :لقد استغرقت عاما كامال حتى تبتكر شعار
ستار تريك (وهو سلسلة من احللقات التليفزيونية وأفالم
اخليال العلمى املتعلقة بالفضاء) واسم مارفل”.
من جهته غرد كاتب ومخرج فيلم مارفل “جارديانز أو
ذا ج��االك��س��ي” ،جيمس ج���ان ،ق��ائ��ال“ :ه��ل مبقدورنا
مقاضاته؟”.وتعليقا على اختيار اسم “األوصياء” ،قالت
قوة الفضاء على “تويتر” ،إن االسم له “تاريخ طويل فى
العمليات الفضائية ،ويعود إلى شعار القيادة األصلى
للقيادة الفضائية للقوات اجلوية فى عام ( 1983حراس

احلدود العليا) ،ويرتبط اسم األوصياء بتراثنا وثقافتنا
واملهمة التى ننفذها على مدار الساعة طوال أيام األسبوع،
حلماية الناس ومصالح الواليات املتحدة وحلفائها”.
وك���ان مجلس ال��ش��ي��وخ األم��ري��ك��ي ،واف���ق ف��ى ديسمبر
املاضي ،بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة
الدفاعية بقيمة  738مليار دوالر ،يتيح إنشاء “قوة
فضائية” اقترحها ترامب ،ومينح موظفى وزارة الدفاع
إجازة عائلية مدفوعة األجر ملدة  12أسبوعا وستكون
قوة الفضاء مسئولة عن مجموعة من القدرات العسكرية
األمريكية احليوية فى الفضاء ،تشمل كل شيء من األقمار
االصطناعية التى يعمل بها نظام حتديد املواقع العاملى
(ج��ي.ب��ي.إس) إلى أجهزة االستشعار التى تساعد فى
رصد إطالق الصواريخ.

ناسا  :بيانات مركبة إنسايت املريخية تظهر
اختالف قشرة املريخ عن قشرة األرض

كتب  :صابر محمد – محمد شوقي
أطلقت وكالة ناسا مركبتها إنسايت فى العام  2018من قاعدة
فاندربيرج اجلوية فى كاليفورنيا ووصلت الرحلة التى استمرت ستة
أشهر ،وحطت املركبة على سهل مسطح بالقرب من اخلط االستوائى
للكوكب األحمر اسمه «إليسيوم بالنيتيا» إلجراء أبحاث علمية حول
باطن هذا الكوكب ومكوناته وف ًقا ملوقع إنترستنج إجننيرينج.
وبحثت بعثة إنسايت التابعة لناسا فى باطن املريخ ،ووجدت أن قشرة
غالبا من ثالث طبقات ،وف ًقا ملوقع دورية نيتشر .وكانت
الكوكب تتكون ً
هذه املرة األولى التى يستكشف فيها العلماء اجلزء الداخلى من كوكب
غير األرض وكشف بعثة إنسايت التابعة لناسا أن طبقات قشرة املريخ
تشبه الكعك ،ويستفيد علماء الزالزل من الزالزل املريخية لرسم خريطة
للبنية الداخلية للكوكب ،إذ يتردد صدى الطاقة الزلزالية عبر القشرة
ضمن نوعني من املوجات .ويقيس العلماء الفروق الدقيقة فى حترك
املوجتني ،ويحسبون نقطة بداية لب الكوكب ووشاحه وقشرته ونهاية كل
أيضا معلومات عن مكونات تلك الطبقات.
قسم .وتعطيهم تلك البيانات ً
وتنقسم القشرة القارية لألرض إلى طبقات فرعية من أنواع مختلفة
من الصخور .وقال جاسنت فيليبرتو ،عالم جيولوجيا الكواكب فى معهد
لونار آند بالنيتارى إنستيتوت فى تكساس إن الباحثني افترضوا أن
طبقات قشرة املريخ تشبه طبقات قشرة األرض ،لكن البيانات اجلديدة
التى أرسلتها مركبة إنسايت تظهر أن قشرة املريخ تتكون من طبقتني أو
ثالث طبقات ،وقد تختلف سماكة القشرة والطبقات بحسب املنطقة.
وقالت جوليا سيمبريش � عاملة الكواكب فى اجلامعة املفتوحة فى
اململكة املتحدة ،ملوقع نيتشر ،إن البيانات اجلديدة تفسر النماذج
اجليوكيميائية والنيازك املريخية بصورة أفضل وينتظر العلماء بيانات
ً
مستقبال ،ورمبا معلومات جديدة عن نواة الكوكب
أخرى من عمق املريخ
األحمر ووشاحه ،وستساعد الدراسات املستقبلية الباحثني فى معرفة
كيفية تشكل املريخ وتطوره عبر الزمن.

مصر ..النيابة العامة توضيح بشأن فيديو
تعذيب الطفل بواسطة والديه

كتب  :باسل خالد  -محمد شوقى
أصدرت النيابة العامة املصرية ،السبت ،توضيحا رسميا بشأن التحقيق العاجل
فيما يتعلق مبقطع مصور عبر مواقع التواصل االجتماعى لطفل به آثار تعذيب
بجسده مت تداوله بشكل واس��ع .وأوض��ح منشور النيابة املصرية ،ال��ذى نشر
على حسابها على “فيس بوك” أنه مت االتصال بناشرة املقطع وبسؤالها قررت
إقامتها بذات العقار محل إقامة الطفل املجنى عليه مع والديه وآخر ،وكشفت
أنها نشرت املقطع محاولةً مساعدته .واستدعت النيابة العامة الطفل ،وناظرت
ً
فضال عن أنهما
به إصابات عديدة قرر أن والديه أحدثاها به لتعديهما عليه،
حرماه من الطعام ومن الرعاية الطبية والتعليم ،وأجبراه على التدخني وتعاطى
املواد املخدرة ،وقد حصلت النيابة العامة على مقطع مصور ُيظهر الطفل ووالداه
يجبرانه على التدخني وتعاطى امل��واد املخدرة .وكانت النيابة املصرية العامة،
وتبينت سبق التعدى على الطفل فى قضية أخرى استخرجت منها بيانات والديه
وأمدت الشرطة بها لألمر بضبطهما الستجوابهما فيما نُسب إليهما من جرائم،
ومنها دفعهما الطفل املجنى عليه إلى تعاطى مواد مخدرة ،املعاقب عليها باإلعدام
أو األشغال الشاقة املؤبدة والغرامة ،وكذا تعديهما عليه بالضرب ،وإحرازهما
أسلحة بيضاء ،وتعريضهما حياة الطفل للخطر ،إذ ادع��ى وال��ده تعديه عليه
بالضرب لتأديبه ،بينما أنكرت والدته ما نُسب إليها من اتهامات.
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Moro Hub and Dell Technologies collaborate to deliver enterprise
cloud from the region’s first Green Data Centre
By ; Basel Khaled – Nahla Makled
always.
Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions
Moro Hub and Dell Technologies have a
LLC), a subsidiary of Digital DEWA, the
long-standing partnership with collaboradigital arm of Dubai Electricity and Water
tion in numerous areas, including cyberAuthority (DEWA) as a part of Dubai 10X
security, Artificial Intelligence, big data
initiative, and Dell Technologies have anand analytics, and storage to support the
nounced a new collaboration to deliver
acceleration of the digital transformation
an enterprise cloud from the region’s
of government and private entities.
first Green Data Centre. The two entities
Fady Richmany, Senior Director and
signed an agreement framework on the
General Manager, UAE - Dell Technolsidelines of GITEX Technology Week
ogies said, “The UAE has placed great
2020, that will help accelerate the delivery
emphasis on the growth of the digital
of cloud services in Dubai.
economy with the expected rollout of
The Green Data Centre features a fully
more advanced technologies in 2021,
managed and hybrid cloud solution, that
and we are pleased that our work with
combines the simplicity and agility of the
Moro Hub in launching an enterprise
public cloud with the security and control experience a faster performance with their collaboration, we can now offer a robust cloud and implementing secure comoperations focusing on efficiency, perfor- and stronger support structure to custom- puting and data storage solutions will
of on-premises infrastructure.
Eng. Marwan Bin Haidar, Vice Chairman mance, and reliability. It will also help ers across the region. As the backbone of contribute towards developing a digital
of Moro Hub said, “At Moro Hub, we them reduce complexities and meet their Digital DEWA and an enabler of Dubai economy of the future. By transforming
have always been committed to offering growing digital needs and manage high- 10X, Moro Hub helps reinforce the digital the way IT operates, Dell Technologies
advanced digital solutions to our custom- performance operations. Our partnership transformation initiatives of government is helping Moro Hub to further develop,
ers. Our collaboration with Dell Tech- with Dell Technologies in the past has and enterprise clients. Such support is automate and enhance essential funcnologies is another step to accelerate our been incredibly positive and fruitful, and critical to the growth and development of tions like cloud, security, machine learnefforts to ensure businesses in the region we are confident that through this new any entity in a world that keeps changing ing, Artificial Intelligence, big data and

Newly Appointed Chief Growth Officer at “CG Digital”
and New COO Appointed at DMS
By ; Saber Mohamed – Adel Faeig
Aligned with Choueiri Group’s ongoing
growth and expansion plans, Chairman and
CEO - Pierre Choueiri, recently issued an
announcement outlining the launch of the
Group’s latest Initiative “CG Digital”.
The circular announcement addressing the
Group’s various stakeholders, including
staff, media partners and publishers, as
well as its advertising partners, focused
on the rationale behind the creation of the
new initiative, as well as its intended role.
It also contained details pertaining to two
key leadership appointments, as per the following:
“As our industry continues to face rapid
changes, the need to adopt agility becomes
more important than ever before. At Choueiri Group, we have remained focused over
the last decade on establishing the full potential of our digital arm “DMS”. While our
efforts have succeeded in injecting a new
culture across the Group; where the knowledge and appreciation of digital has been
instilled across all of our functions, companies, and regions; we now need to push
even further ahead.
While Publisher representation remains at
the core of what we do, our positioning
needs to be extended to capture the accelerating market shifts caused by the recent
economic, political, and pandemic crises.
As leaders in the media representation space,
we take pride in reacting swiftly to remain
relevant to our industry and strengthen our
value proposition.

Traditionally, brand building has served as
the main driver of our industry. But today,
performance has become equally important.
This is evident from the rise of e-commerce,
which has surged as a result of the pandemic. This transformation will only continue
to become more prevalent into the future.
Within this context and looking ahead, the
Group has started to channel investments
into four key areas: Content and Creative,
E-Commerce, Performance and Data, as
well as our Consultative and Servicing capabilities. To ensure the success of these
functions, we envision them, together with
DMS, becoming a seamlessly consolidated
single operation: “CG Digital”. This initiative will be spearheaded by Michel Malkoun, who will transition from being Chief
Operating Officer (COO) of DMS to becoming the Chief Growth Officer (CGO)
on a group level of CG Digital. DMS
meanwhile, will fall under the leadership of
Ziad Khammar as Chief Operating Officer
(COO). He will also continue to simultaneously lead “Spread”.

Azelio receives grants of 2.5 MSEK from the Swedish Energy Agency and Region Västra Götaland
By ; Nahla Makled - Saber Mohamed
Azelio has been awarded a grant of 2 MSEK
from the Swedish Energy Agency to demonstrate the impact of long-duration storage
on energy resiliency as well as to show the
benefits of the heat that the system delivers. Additionally, the company has been
granted 0.5 MSEK from the Region Västra
Götaland for a research project on product
enhancements with Sweden’s independent
research institute RISE.
The demonstration project aims to show
how Azelio’s TES.POD® can be used to
achieve energy resilience and reliability in
locations where alternative solutions are
expensive and large amounts of renewables
could be integrated into the energy mix.
The project will also show the benefits of
the 55-65-degree heat that the system delivers in parallel with electricity. It aims to
demonstrate the commercial attractiveness
of the system as a whole and to prove the
market acceptance and business potential
for energy storage in rural areas.
In on-grid areas across the globe, energy
resiliency has been given an increasing
amount of attention in recent years. At

emergencies such as during larger bush and
forest fires, the need for energy resiliency
becomes obvious as water pumps, water
treatment plants, communication installations, hospitals and other vital infrastructure comes under risk of being cut off. The
project will be carried out during 20212022 at Haneberg Farm, in the municipality of Eskilstuna in the region of Sörmland,
Sweden. Although the project will demonstrate the need for storage in the Swedish
context, it will have high similarity with the
needs in other regions such as California
and Australia.
The company has also been awarded a 0.5
MSEK grant from Region Västra Götaland
for a research project with RISE Institute,
related to Azelio’s storage and its heat
transfer system. The research collaboration
aims to add functionality and reduce costs.

The number of new malicious files detected every
day increases by 5.2% to 360,000 in 2020
By ; Mohamed El Kholy – Mohamed
Shawky
In 2020, an average of 360,000 new malicious files were detected by Kaspersky per
day—an increase of 5.2% when compared
to the previous year. This was influenced
mostly by a large growth in the number of
Trojans (malicious files capable of a range
of actions, including deleting data and spying) and backdoors (a specific type of Trojan
that gives attackers remote control over the
infected device): a 40.5% and 23% increase
respectively. These were the trends found by
the Kaspersky Security Bulletin: Statistics of
the Year Report.
Kaspersky’s detection systems discovered
an average of 360,000 new malicious files
every day over the past 12 months—18,000
more than the previous year (a 5.2% increase) and up from 346,000 in 2018. 60.2%
of those malicious files were non-specific
Trojans. In general, the percent of Trojans
detected increased by 40.5% when compared to the previous year.
There was also a noticeable increase in the
number of backdoors detected, as well as
worms (malicious programs that self-replicate on your system), written on the VisualBasicScript language and usually belonging
to the Dinihou malware family.
On the decline is adware (programs that

bombard you with advertisements), which
experienced a 35% decrease when compared
to 2019.
The vast majority of malicious files detected
(89.80%) occurred via Windows PE files—
a file format specific to Windows operating
systems. At the same time, the number of
new malware related to Android operating systems declined by 13.7%. Given that
many people were working and studying
from home, most likely on computers and
laptops, attackers appear to have shifted
their focus to these devices. There was also
a 27% increase in the number of different
scripts—sent via malicious email campaigns
or encountered on infected websites, which
could, once again, reflect the fact that people
spent more time on the Internet and attackers
attempted to capitalize on that fact.

Steve Wozniak’s handwritten schematics and programming instructions for an Apple prototype computer sold for
more than $630,000 at auction

By ; Nahla Makled – Mohamed Shawky
Steve Wozniak’s handwritten schematics
and programming instructions for a prototype of the Apple II home computer sold for
$630,272, according to Boston-based RR
Auction.
The documents consisting of 23 total pages
of work-in-progress notes and diagrams for
the Apple II breadboard, which includes
Five pages of circuit schematics and notes
on sheets of graphing paper , Six photocopied pages headed “Bus Sources,” “System
Timing,” “Display,” “Sync Timing & Adr.
Gen,” and “Timing,” featuring several annotations. And A 12-page handwritten programming instruction guide consisting of 28
detailed steps.
As Woz hand-wired the Apple II prototype,
he meticulously added notations, circuit
changes, and programming notes to these
remarkable working pages. These docu-

ments not only helped change computers
from building-sized behemoths to friendly
desktop devices but likewise ushered in the
personal computer revolution in April 1977.
Accompanied by a signed letter of provenance from Wozniak: “These documents,
circa 1975, are my original Apple II prototype schematics and programming instructions. They are precious. On these workin-progress diagrams, you can even see my
breadboarding technique, where I’d go over
drawn connections in red as I soldered the
wires in. At the time, I favored using a purple felt tip pen for writing, so it’s interesting
to see these notes decades on. The prototype
was hand-wired while I was still an engineer
at Hewlett-Packard’s Advanced Product Division, where I was involved in the design of
hand-held calculators.”
“Steve Wozniak’s historic schematics and
notes truly represent the genesis of mainstream personal computing that changed
how the world forever works, plays, and
communicates,” said Bobby Livingston, Executive VP at RR Auction. The winning bid
for the schematics came from a private collector who wishes to remain anonymous.
A fully operational Apple-1 computer headlined the Apple-themed auction with a rare
original box, signed by designer Steve
Wozniak which sold for $736,862.

10

more. We’ve done this by aligning the
unique advantages of Dell Technologies
with VMware solutions, to deliver even
more value to Moro hub and provide
them with the essential infrastructure
they need to transform IT.”
“In addition, we also commend Moro
Hub’s vision for driving the development of an environmentally sustainable
data center. At Dell Technologies, we are
constantly innovating to bring customers
greater energy efficiency through our solutions, so we look forward to continuing
to work closely with Moro Hub to uncover new ways that help compute more and
consume less, thereby reducing environmental impact,” concluded Mr. Richmany.
Moro Hub, one of Dubai’s 10X enablers,
is a next-generation data hub that provides cutting-edge solutions to its clients
and creates opportunities now and in the
future. Its mission is to contribute to the
digital transformation of society by leveraging its expertise, capabilities and alliances.

OPPO announces ColorOS 11 Official Version for first set of phones

By ; Basel Khaled – Adel Farig
OPPO, the leading global smartphone brand, today announced the rollout for the Official Version of ColorOS
11 (based on Android 11) in Egypt. The brand has recently unveiled ColorOS 11 globally, as one of the first
Android 11 based OSes, the company is now able to
roll out the stable official version in only two months.
OPPO Find X2 Series, OPPO Reno3 Series and OPPO
A93 are currently receiving ColorOS 11 updates in
Egypt, while OPPO Reno4 Series will start receiving
the official update starting from Dec. 24th.
ColorOS 11, with its “Make Life Flow” concept,
maintains the beloved stock Android features while
also providing the rich UI customization sought by
OPPO users. It offers an unprecedented level of UI
customization to help users unleash their imagination
and personalize their experience. Users can essentially create their own Always-On Display, theme, color,
and wallpaper, as well as fonts, icons, and ringtones.
ColorOS 11 also enhances stock Android’s Dark
Mode with three color schemes and levels of contrast.
Meanwhile, OPPO Relax 2.0 lets users create their
own white noise mix while also offering an extensive
and immersive collection of sounds from cities around
the world.
Talking about the Official Version rollout, Eve Han,
OPPO Egypt’s Brand Director said, “ColorOS 11 received tremendous feedback from users and developers alike since its launch in September. We have
worked closely with the Android team on evaluating
inputs and bugs for the Official Version rollout from
thousands of users worldwide and are pleased to rollout the official version first globally for our Egyptian
users.”
OPPO has been working in close collaboration with
Google to realize quicker launch and updates for
ColorOS 11. Its launch followed on the heels of Google’s Android 11 announcement, and now ColorOS 11
is one of the first mobile OSes to announce an Official
version based on Android 11 in Egypt

EuroMeSCo launches call for
trainers to build up think tankers and
researchers’ skills and capacities

Advanced safety technologies and innovative air sterilization solutions

Haier Group Launches the Latest Advanced General Electric Air Conditioners in Egypt
By ; Basel Khaled – Saber Mohamed
General Electric Appliances, a US brand and a
Haier company, launched a range of state-ofthe-art air conditioners equipped with innovative and exclusive technologies in the Egyptian
market during a ceremony that gathered a
group of the company’s officials.
The event is a new start for the Haier Group in
Egypt after being known in the home appliances sector since it broke into the Egyptian market a year ago through Haier Electric Company.
The company has introduced innovative and
unique products including; TVs, fridges, and
washing machines. Through these products,
Haier proved its success in achieving the complicated equation of providing sophisticated,
reliable, and guaranteed products at reasonable
and competitive prices.
Thanks to its tremendous innovation and de-

velopment capabilities, Haier has been able
to rank first worldwide in the home appliance
industry for 11 consecutive years. Meanwhile,
Haier also ranked high on the World’s 50 Most
Innovative Companies list released by the USbased Boston Consulting Group.
Before it arrived in Egypt, Haier became the
No.1 appliances company worldwide thanks
to its sales to 300 million households in 165
countries. Moreover, its innovations and products have won more than 170 international
awards while its brand became the world’s
11th most prestigious brand.
Haier’s strategy adopts tremendous innovations and solutions that benefit from modernday technology means, especially the Internet
of Things technologies. Haier managed to
back its innovations thanks to an open global
network that includes more than 1 million

scientists, researchers, inventors, and experts
around the world. They helped the company
obtain 8987 patents so far, in addition to other
patents amounting to about 14,000 patents under registration.
In light of providing the Egyptian consumer

with the latest global technologies in air conditioners industry, General Electric a Haier company decided to introduce 25 air conditioners
in Egypt, including 8 conditioners that will be
launched for commercial operation in malls,
hospitals, companies’ headquarters, banks, and
other commercial establishments, in addition
to 17 conditioners to be launched for domestic
consumes.
It is worth noting that General Electric air conditioner has topped the global sales for four
consecutive years.
Haier Group to inaugurate a new factory in
Egypt, which was established in partnership
with Raya Holding for Financial Investments,
as part of its keenness to consolidate its presence in Egypt and inject further investments.
The factory will be inaugurated in January
2021.

By ; Nahla Makled- Mohamed El Kholy
As part of the project “EuroMeSCo: Connecting the Dots”
co-funded by the European Union and the European Institute of the Mediterranean (IEMed), a Call for Trainers
has been launched. Selected trainers will conduct EuroMeSCo Workout courses foreseen between March and
July 2021 to build up research skills and capacities of
think tankers and researchers from the EuroMeSCo network, as a matter of priority.
The online training sessions will tackle Policy Recommendations: The Key to Influence ,Policy Papers: Do’s
and Don’ts , Foresight Techniques for Research and
Think Tank Work , Infographic Design Basics and Media Workout: how to be impactful in TV, radio or press
interviews.
In order to apply, candidates are invited to complete the
online form and submit their application before 8 January 2021.
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The Knowledge Hub Pioneers Innovative Digital Learning Experiences in Egypt with Help of Aruba Technology
By ; Basel Khaled – Mohamed Shawky
The Knowledge Hub Universities is a multidisciplinary educational hub hosting branches of world-class universities,
each to participate with undergraduate courses in their areas
of strength, providing an intellectually stimulating, enriching, and credible educational experience. TKH has deployed
state of the art wired and wireless networking technology
from Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company. The solution enables utilisation of the latest digital learning tools
and connected campus security systems. It offers a convenient ‘Guest Portal’ for rapid, secure and controlled internet
access and delights users with seamless roaming across the
campus. Network performance issues or negative feedback
from staff and students have been eliminated and the system enables seamless centralised management of networks
across the entire campus.
TKH was established with the purpose of offering quality
learning experiences, through the development of sustainable world-class educational institutions with state-of-theart facilities to maximize community impact. The institution
aims to be a hub for world-class education in Egypt through
the use of cutting-edge digital learning tools, delivered in a
convenient, secure and reliable manner.
“Our flagship initiative has been setting up a multidisciplinary
educational hub that host branches of leading international
universities, delivering the same academic programmes of-

Mavenir’s End-to-End Solutions for
Multi-Generation Mobile Networks,
Ideal for African Continent

By ; Basel Khaled – Mohamed Shawky
Mavenir, the industry’s only end-to-end cloudnative Network Software Provider for Communications Service Providers (CSPs) is geared up to
provide end-to-end solutions for mobile networks
in the African Continent. Mavenir’s multigeneration solutions (2G through 5G) deliver a cost effective and technology advanced supplier alternative
to transform the mobile infrastructure in the region
and to expand coverage even in the most remote
rural areas.
In the Mobile Core, Mavenir brings its market
leading, virtualized software for core networks,
providing basic and advanced services, as well
as its legendary messaging capabilities, based on
IP Multimedia Systems (IMS), as well as its Converged Packet Core solution, capable of scaling
both up and down, and providing a very solid and
reliable infrastructure across all the mobile generations. Mavenir’s Mobile Core includes the 5G Core
with ability to slice network services and relies on
Mavenir’s Web-Scale Platform that brings the latest container technologies to reality and provides
agility and speed to market.
In addition, Mavenir’s Access and Edge offers its
OpenRAN solution to increase coverage and to
quickly and cost effectively deploy, especially for
African rural areas. With the recent acquisition of
ip.access, already deployed in Africa, Mavenir now
offers Multi Radio Access Technology (MRAT)
particularly suitable for countries where 2G and 3G
are still dominant as mobile technologies. The Mavenir OpenRAN solution increases flexibility, agility, speed of rollout and helps to decrease costs by
using commercial off-the-shelf (COTS) hardware
and new innovative virtualised and open solutions.
“We are proud to be able to provide such flexible
solutions specifically targeted to African countries
and to provide innovative software that transforms
the mobile network economics, all while deploying
technology with greater flexibility, greater efficiencies, and more agility as a full end-to-end Network
Software Provider,” said Pardeep Kohli, President
and CEO at Mavenir. “Mavenir has been and will
continue to be committed to bringing transformative innovation and technology to the telecommunications space leveraging our long history and experience in virtualized network solutions.”
Mavenir is committed to world-wide deployment
and with its cloud-native solutions, to work with its
customers to project them to the future, while decreasing the risks and increasing the cost effectiveness where mobile services are critically needed.

fered at their mother campus and thus leading to the same,
exact qualification and degrees. Providing students with the
same quality of experience is pivotal to this, and technology
is a fundamental enabler of these world-class experiences,”
explained Hossam Ismail, IT Network Lead.
Recognising that mobility and pervasive connectivity would
be essential to implementing the innovations they intended
to roll out at the University, TKH’s IT team selected Aruba
as their networking technology partner. “We needed exceptional wireless coverage across the entire campus,” said Is-

mail. “To protect the digital identities and activities of our
students and staff, security was also a key requirement and
Aruba was a clear industry leader in both these areas. We will
be introducing several internationally acclaimed educational
institutions to the region and need to ensure our environment is flexible, scalable and built on open standards. Aruba
ticked all these boxes.”
Starting with the first phase of TKH, consisting of different
buildings with more than 60 classrooms, 20 lecture halls &
workshops and 250 staff offices as well as recreational facilities and common areas, Ismail and his IT team worked closely with Aruba to implement Layer 3 switching and wireless
Access Points (APs).
“We selected Wi-Fi 6 capable solutions because as a University, we are constantly introducing the very latest innovations to ensure our students & staff have rapid access to the
cutting-edge digital technologies,” said Ismail.
To deliver secure access for professors and admin staff while
providing convenient wireless connectivity for visitors and
guests, and to facilitate bring your own device (BYOD) for
students in a controlled and uncompromisingly secure manner, the University implemented Aruba ClearPass. Ismail
and his team also decided to leverage Airwave Network
Management to centrally monitor and manage the entire network so that the quality and integrity of services could be
maintained at consistently high levels.

Intelligent connected machines to be a major part of
life by 2030, consumers predict
By ; Basel Khaled – Mohamed El
intelligent machine type. The ConnecKholy
tivity Gofers trend includes predictions
Consumers expect connected technolthat devices will intelligently adapt to
ogy to become more flexible and interany signal, with use of cellular, Wi-Fi
active going forward and see devices
and fixed connectivity being seamless,
enabling more proactive, and even
as well as smart signal locators that
creative choices in a wide range of eveguide users to spots with optimal covryday life situations by 2030.
erage even in crowded areas.”
The tenth edition of the Ericsson Con“This points to opportunities for 5G
sumerLab 10 Hot Consumer Trends
service providers to gradually extend
report highlights consumer predictions
intelligent networks to cover a whole
about the various roles that connected
range of new services for their customintelligent machines could take on go- Consumer Trends 2030 report repre- ers, and each of the machine roles we
ing forward. Each of these roles could sents the expectations and predictions present in this report could be seen as a
be seen as new service areas, opening of 50 million early technology adop- whole new service area.”
a range of opportunities for 5G service ters across 15 major cities.
“The Community Bots trend, for exproviders to gradually extend intelli- In this study, respondents rated 112 ample, highlights the role machine
connected intelligent machine con- intelligence could take in providing
gent networks to their customers.
At Ericsson Research, our vision is that cepts, ranging from a human-centered much needed community services.
advances in AI and cellular commu- to a more rational perspective. The re- The Explainers puts forward the idea
nications technology will enable con- sult is an overview of the 10 roles con- that all connected devices need to
nected intelligent machines to securely sumers expect connected intelligent be able to explain themselves to uscommunicate across the networks of machines to take in everyday life by ers, and Sustainability bots focuses
tomorrow. In the process, they could 2030. Each trend in the report depicts a on the increased need for localized
make the world more responsive to specific role that such machines could intelligent climate advice going forconsumer needs than ever before, giv- take.
ward.”
en that consumers predict intelligent Dr. Michael Björn, Head of Research “What all of these potential services
connectivity to enable services that go Agenda, Ericsson Consumer & Indus- have in common is that they rely on
way beyond the mobile broadband ex- tryLab, and author of the report, says: intelligently communicating across
“I was surprised to see that consumer devices and thus puts the networking
periences of today.
Based on long-standing global trend expectations on smarter connectivity aspect even more in the front seat than
research, the ConsumerLab 10 Hot are higher than for any other connected today.”

kENUP Foundation: EIB Launches EUR 50 Million Africa
Pharmaceutical Manufacturing Initiative
By ; Saber Mohamed – Basle Khaled
The European Investment Bank today launched the first
ever scheme to strengthen local production of Active Pharmaceutical Ingredients in Africa and scale up drug manufacturing essential to improve public health. The EIB’s new
EUR 50 million pharmaceutical investment initiative, initiated together with kENUP Foundation, will contribute to
reducing dependency on drug imports and address medical
supply chain weaknesses linked to COVID-19.
The programme will improve availability of specialist
drugs and tackle supply chain challenges that currently
damage public health across Africa. This new initiative is
aligned with World Health Organisation goals and the recently announced cooperation between the EIB and WHO
to combat COVID-19 and strengthen health system resilience to better face future pandemics.
Scaling up pharmaceutical investment in Africa will help
to protect millions of people from disease and disability facturing of Active Pharmaceutical Ingredients will help to
and strengthen resilience to ongoing and future pandemics. improve the public health of millions of Africans. This new
“Accelerating high-impact pharmaceutical investment initiative demonstrates how specialist pharmaceutical and
across Africa is crucial to improve public health, address financing expertise can create jobs and a better future for
medical supply chain weaknesses and unlock long-term Africa.” said Dr Mariângela Batista Galvão Simão, World
economic development. The European Investment Bank is Health Organisation Assistant Director- General responsipleased to launch the first ever-financing initiative to scale ble for Access to Medicines and Health Products.
up local production of Active Pharmaceutical Ingredients The Active Pharmaceutical Ingredients financing initiain Africa. This scheme has been designed with African and tive was formally launched earlier today with participation
global experts and builds on the EIB’s unique global tech- of representatives from the European Investment Bank,
nical experience and financing expertise supporting health World Health Organisation, EDCTP, Global Access in Acand innovation investment.” said Thomas Östros, Europe- tion at Harvard Law School and kENUP Foundation. Kenyan-based non-profit APIFA (API for Africa) contributed
an Investment Bank Vice President.
“COVID-19 has highlighted how public health in Africa is their expertise throughout the process of establishing this
vulnerable to global supply chains and dependent on in- financing facility and will act as a non-exclusive promotor
ternational production. Increasing local specialist manu- to the facility.
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Games, LEGO and K-pop topped children’s search requests ahead of Christmas2020

Faten elkholy -Basel khaled
Kaspersky Safe Kids experts have analyzed anonymized
children’s search requests duringthe month of November –
a time when kids usually make their Christmas wish lists.
The most popular game is Roblox and the most desired toy
is LEGO, while bands BTS and BLACKPINK are the top
music requests.
With Christmas fast approaching, people around the world
are making preparations for the big day. Bearing in mind
that key ‘stakeholders’ of this holiday are children, it can be
hard for some parents and family members to come up with
the ultimate gift ideas. Kaspersky recommends that parents
should look carefully at kids’ top interests on the internet to
be sure that the presents they buy are what their children really want this year. According to Kaspersky’s recent analysis, based on anonymized metadata voluntarily provided by
users of Kaspersky Safe Kids, children showed most interest in several areas in November.Games, music, shops and
shopping, toys, cartoons, services and platforms, characters,
hobbies and activities, and game consoles were the most
popular categories. The top three out of these interests are
games (44%), music (14%) and shopping (10%).
Children who looked for games on the internetshowed most
interest in Roblox (23%), Among Us(21%) and Minecraft
(20%). Other popular gamesare Gacha Life (16%) and Fortnite (11%).
Surprisingly, despite the new generation consoles which recently went on sale, Nintendo Switch topped kids’ searches
(42%), while PlayStation is in second place (36%) and
Xbox is third (22%). The most wanted games for Nintendo
Switch console are Mario, Animal Crossing and The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
K-pop music, which has rocked the charts in recent years,
is still very popular among children all over the globe.
Almost half of ‘music’ requests are comprised of ‘K-pop’
(48%) and dominated by two favorite bands: BTS (58%)
and BLACKPINK (42%). Kaspersky experts recommend
parents consider checking out K-pop merchandise shops for
clothing, supplies for school or some cute souvenirs, or to
even purchase a Korean textbook if a child is really keen on
Korean culture.
Last but not least, toys are still loved by kids. Notably,
LEGO accounted for 51% of ‘toys’ requests, followed by
Barbie (22%), Playmobil sets (11%), L.O.L. Surprise! dolls
(8%) and 5 Surprise Mini Brands (8%). With regard to children’s obsession with LEGO, they usually search for special editions of LEGO depending on their favorite game or
character. Most desired LEGOsets are dedicated to Among
Us (even though it’s not on the market yet), Harry Potter,
Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends and Minecraft.

Ericom Software Continues Global Expansion
with Key Investments in the Middle East Leveraging Oracle Cloud Infrastructure
By ; Mohamed El Kholy – Saber Mohamed
Ericom Software, a leader in Zero Trust cloud cybersecurity solutions and a member of the Oracle Partner
Network (OPN), today announced an expansion of its
Ericom Global Cloud platform data center presence in
the Middle East to support growing demand for Ericom
Shield Remote Browser Isolation (RBI). These investments expand local access to Ericom’s globally distributed, multi-tenant cloud platform for all organizations
in the region. The rate of cyberattacks using malware
designed to exploit web browser vulnerabilities has
been dramatically accelerating. These types of web and
email based attacks use zero-day malware embedded in
the content of websites to deliver ransomware, exfiltrate
data, disrupt operations, and more. Ericom Shield RBI
prevents 100% of web-based attacks by executing web
content in a remote, isolated cloud -based container,
sending only safe rendering information to a device’s
browser. When users interact with the websites they are
completely safe since no web content is ever executed
directly on their devices. Two of the latest data centers in
the Middle East, in Jeddah, Saudi Arabia, and in Dubai,
UAE, are deployed in Oracle’s Cloud Infrastructure
(OCI), a market-leading platform capable of elastically
increasing compute capacity and processing to accommodate changing data traffic needs.
“Ericom’s growing data center footprint in the Middle
East is important for a number of reasons,” said Ravi
Pather, Ericom Vice President, Europe and Middle East.
“Meeting local data residency and sovereignty requirements means that that cloud-based services must retain
data and logs in the region. Having multiple Points of
Presence (PoPs) also allows us to deliver the performance and resiliency enterprises expect.”

ITU and the National Cybersecurity Authority of Saudi Arabia :

launch a new global programme to keep children safe online
By ; Mohamed El Kholy- Nahla Makled
societies to increase skills development and
The International Telecommunication Union knowledge sharing with all rel- e v a n t
(ITU) and the National Cybersecurity Author- stakeholders, including children
and
ity (NCA) of the Kingdom of Saudi Arabia their families. It will do so by crehave entered into a strategic partnership and ating a national, regional and inlaunched a global programme on “Creating ternational set of measures and
a Safe and Prosperous Cyberspace for Chil- programmes that will ensure
dren”.
child online protection while
The programme will foster innovative poli- empowering children with the
cies, ensure upgrading of skills, promote necessary cyber skills to fully
global dialogue and strengthen global efforts benefit from the online envito implement the ITU Child Online Protec- ronment.
tion (COP) Guidelines, launched in June 2020. “Ensuring children’s online safeThe new strategic partnership aims to develop ty has become more pressing than
and implement child online safety policies ever before,” said ITU Secretaryamong governments, industries, and civil General Houlin Zhao. “This new global

programme strengthens the partnership between ITU and the Kingdom of Saudi Arabia,
to reduce online crimes targeting children and provide parents, teachers, educators and children
with the necessary safety
digital skills to face online
risks. ITU appreciates
the Kingdom of Saudi
Arabia’s commitment to
protecting children in
cyberspace, as represented by the Crown Prince
initiative for Safe Children
in the Cyber World.”
Khalid Al-Sabti, Gov-

ernor of the National Cybersecurity Authority (NCA) of the Kingdom of Saudi Arabia,
noted: “Creating a safer and more secure
cyberspace while empowering children is a
top priority for us, in line with H.R.H Crown
Prince Mohammed Bin Salman’s Global Initiative for Safe Children in the Cyber World –
announced earlier this year during the Global
Cybersecurity Forum (GCF). We worked
hand in hand with ITU to design this comprehensive global programme and we are anticipating a meaningful impact on increased
international cooperation and coordination on
child online protection.”
The partnership will contribute to ITU’s mission of ensuring cybersecurity at the inter-

national level. As a result, governments will
benefit from child online protection policies
based on the new 2020 COP Guidelines and
other tools developed by ITU and COP partners. “This is a landmark collaboration to address child online safety at the global level,”
said Doreen Bogdan-Martin, Director of the
ITU Telecommunication Development Bureau. “While promoting connectivity and the
use of digital tools by children, the global
programme sponsored by the National Cybersecurity Authority (NCA) of the Kingdom
of Saudi Arabia will help ITU and partners of
the Child Online Protection initiative to build
capacity and empower national stakeholders,
including children, with digital safety skills.”
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منوعات

أورجن مصر تشارك فى املرحلة الرابعة من املنحة الرئاسية لدعم العمالة غير املنتظمة عبر خدمة " أورجن كاش"

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت شركة أورجن مصر ،أسرع شبكة فى مصر ،عن
مشاركتها فى صرف الدفعة األولى من املرحلة الرابعة
للمنحة الرئاسية املخصصة لدعم العمالة غير املنتظمة
املتضررة من تداعيات فيروس كورونا ،وذلك من خالل
خدمة " أورجن كاش" التى تعد من أسهل الطرق للحصول
على اخلدمات املالية بطريقة سريعة وآمنة من فروع
الشركة م��ع م��راع��اة ات��ب��اع ك��ل اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة
الالزمة.
وتأتى مشاركة " أورجن " عبر خدمة " أورجن كاش" فى
إطار دعم مبادرة رئيس اجلمهورية لدعم العمالة اليومية
املتضررة من اجلائحة ،وإمي��ان��ا منها ب��ض��رورة حتقيق
أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا خاصة اخلدمات
الرقمية للحد من انتشار الفيروس واستغالل النجاحات
التى حتققت بالتعاون مع الدولة املصرية فى ملف التحول
الرقمى والشمول املالي.
ومن خالل املحافظ اإللكترونية ومئات الفروع فى مختلف
أنحاء اجلمهورية فضال عن آالف ماكينات الصراف
اآلل��ى ون��ق��اط البيع  ،تسهم خدمة " أورجن ك��اش" فى
توزيع وصرف منح العمالة غير املنتظمة بأسهل الطرق
وأسرعها وأكثرها أمانا وحفاظا على العمالء من مخاطر
االزدحام .

وتأتى مشاركة أورجن فى املرحلة الرابعة من صرف املنحة
الرئاسية بعد النجاح الكبير الذى حققته خدمة " أورجن
كاش" فى املرحلة األول��ي ،األمر الذى نال إش��ادة كبيرة
من العمالء بتجربتهم من حيث السهولة وسرعة احلصول
على املنحة واحترافية منظومة " أورجن كاش" بالكامل إذ

فريق بحثى مصرى ينجح فى تصنيع أول روبوت
مبتكر مبواصفات عاملية

كتب  :صابر محمد – نهلة مقلد
أكد الدكتور محمد فنى األستاذ بقسم هندسة امليكاتروينات والروبوتات
باجلامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن هناك فريقا بحثيا
باجلامعة جنح فى تصنيع أول روبوت اصطناعى مبتكر مبواصفات عاملية
باستخدام مكونات محلية الصنع أقل تكلفة من مثيله املستورد وأكثر
كفاءة.
أض��اف ال��روب��وت اجلديد يتميز ب��أن له هيكل فريد يجمع بني مزايا
الروبوتات املتسلسلة واملتوازية فى سرعتها ودقتها ،كما يستخدم الروبوت
محركات دورانية للحصول على حركات خطية لها تطبيقات صناعية
متعددة ،واملحركات الدورانية لها ميزة تنافسية للروبوت فهى أقل فى
التكلفة من املحركات اخلطية وال حتتاج صيانة كثيرة وال تقتطع أجزاء
من حيز عمل الروبوت.
وأوضح أن الروبوت يستخدم نظام توازن يقلل بشكل دراماتيكى الطاقة
املستهلكة لتشغيله ويتيح استخدام محركات صغيرة ويجعله منافسا قويا
للروبوتات الصناعية املستوردة املتواجدة باألسواق.
أش��ار ال��روب��وت ميكن استخدامه فى قطاعات صناعية متعددة مثل
الصناعات الغذائية ،والبالستيكية ،وصناعة األجهزة املنزلية والسيارات،
وأن هذا االختراع املصرى سيشجع الكثير من املستثمرين املصريني
الستخدامه فى حتديث الصناعة املصرية  ،ألنة أقل تكلفة من مثيلة
املستورد ،باإلضافة إلى توافر قطع الغيار املحلية.
من جهته ،أشاد الدكتور أحمد اجلوهرى رئيس اجلامعة املصرية اليابانية
للعلوم والتكنولوجيا بجهود الفريق البحثى املشارك فى مشروع الروبوت
الذكى وجناحهم فى تصنيع روبوت مبتكر بخبرات مصرية ومواصفات
عاملية.

ألول مرة عاملي ًا":پرامي سبيد ميديكال" تأمني صحى
دولى بقيمة  50ألف دوالر ضد الكورونا للمسافرين

كتب  :محمد اخلولى
أعلن املكتب االعالمى ملجموعة پرامي مصر القابضة أن شركة پرامي سبيد
ميديكال ،التابعة للمجموعة مستمرة فى تقدمي كل ما هو جديد خلدمة السوق
املصرية وإضافة ميزة جديدة إلى مراكز ال� "درايڤ ثرو" إلجراء املسحات
التشخيصية لڤيروس كورونا للسفر واملعتمدة ل��دى كل شركات الطيران
والبلدان التى تتطلب إجراء التحليل للسفر .من جهته قال املهندس تامر
وجيه � رئيس مجلس إدارة مجموعة "برامي" ان االقبال ورضاء املواطنني عن
اخلدمه املقدمة على إجراء املسحات بهذه اخلدمة يعتبر ثقة كبيرة ومسئوليه
تزيدنا إصرارا فى االستمرار فى تقدمي خدمات أخرى .أضاف قرر مجلس
اإلدارة التعاقد مع شركة "چى آى چي" للتأمني لتقدمي بوليصة تأمني بقيمة
خمسني ألف دوالر أمريكى وتقدميها مجاناً لكل من يقوم بإجراء املسحة من
خالل خدمة ال� "دراي��ڤ ثرو" بغرض السفر ،مشيراً إلى أن هذه البوليصة
صاحلة ملدة  ١٥يوماً من تاريخ التحليل فى كل دول العالم حالياً باستثناء
الواليات املتحدة األمريكية والتى ال تشترط إجراء مسحة قبل السفر إليها.

قمرا اصطناعيًا ً
جديدا
" كابيال سبيس" تطلق ً
يخترق خصوصية املبانى ً
ليال أو نها ًرا
كتب  :صابر محمد
أطلقت شركة تدعى «كابيال سبيس» قبل بضعة أشهر ،قم ًرا اصطناع ًيا
جديدًا قاد ًرا على التقاط صور رادارية واضحة ألى مكان فى العالم وبدقة
مذهلة ،بوسعها حتى اختراق ج��دران بعض املباني .ليس هذا فحسب ،بل
وخال ًفا ملعظم أقمار املراقبة والتجسس التى تدور حول األرض ،ميكن للقمر
االصطناعى «كابيال »-2التقاط صور واضحة ً
ليال أو نها ًرا ،فى طقس ماطر
أو مشمس لذا أطلقت شركة كابيال منصة تتيح للعمالء احلكوميني أو جهات
خاصة طلب صور ألى مكان فى العالم ،وهى ق��درة ستتعزز مع نشر ستة
أقمار اصطناعية إضافية العام املقبل .لكن ،هل هذا األمر يعد مخي ًفا من
ناحية اخلصوصية؟ بال شك .قال بايام بانازادة � الرئيس التنفيذى للشركة
وهو مهندس سابق فى مختبر الدفع النفاث التابع لناس 75% :من الوقت
ستكون أجزاء من األرض إما غائمة أو فى وقت الليل ،أو كال األمرين .لذا
ستكون األهداف غير مرئية أغلب الوقت مشيرا لوجود مجموعة من الثغرات
فى الطريقة التى نرصد بها األرض حال ًيا من الفضاء؛ فغالبية املستشعرات
التى نستخدمها لرصد األرض هى حساسات تصوير ضوئي .أى فى حال ما
كان اجلو غائ ًما ،فسنشاهد السحب فقط ،وليس ما يحدث حتت السحب.
وإن لم يتوافر عامل الضوء ،فسنواجه صعوبة فى احلصول على صورة مفيدة.
أما القمر االصطناعى كابيال فبوسعه اختراق الغطاء السحابى والتقاط
وضوحا عن تلك امللتقطة فى الظالم الدامس.
صور فى وضح النهار ال تقل
ً
وذلك ألنه بدالً من االعتماد على التصوير البصري ،يستخدم رادار الفتحة
التركيبية ويعمل رادار الفتحة التركيبية بطريقة حتاكى طريقة تنقل الدالفني
واخلفافيش باستخدام حتديد املوقع بالصدى .إذ يرسل القمر االصطناعى
إشارة السلكية قوية تبلغ قوتها  9.65جيجا هيرتز نحو هدفه ،ثم يجمع
اإلشارة ويحللها أثناء ارتدادها مرة أخرى فى املدار.

توفر عدة خدمات أخ��رى بجانب احلصول على املنحة
مثل دفع الفواتير واالشتراكات احلكومية وحتويل األموال
وغيرها.
وتساهم " أورجن كاش" فى صرف منحة هذه املرحلة لعدد
يزيد بنحو  3مرات مقارنة باملرحلة األولى فى دليل آخر

على جناح استخدام محفظتها اإللكترونية فى إيصال
املنحة ملستحقيها وتخفيف األعباء عليهم.
ومن جهته ،عبر األستاذ أحمد متولى مدير إدارة الدفع
اإللكترونى بشركة أورجن مصر عن فخره مبشاركة أورجن
فى املرحلة الرابعة لصرف منحة العمالة غير املنتظمة
عبر خدمة أورجن ك��اش ،مؤكدا أن اخلظوة تستكمل
خطوات أخ��رى عديدة اتخذتها الشركة لتسهيل حياة
املصريني فى اجلائحة.
اش��ار حلرصنا على امل��ش��ارك��ة ف��ى ه��ذه املرحلة أيضا
الستثمار النجاح املتحقق فى املراحل السابقة وتأكيدا
على دعم جهود الدولة املصرية فى مواجهة تداعيات
ه��ذا الوباء وآث��اره السلبية على العمالة غير املنتظمة
موضحا انه من جهة أخرى نؤمن بأن التكنولوجيا هى
حجر الزاوية األه��م فى مواجهة تداعيات كورونا ،وأن
بوسعنا تقدمي الكثير من اخلدمات للمصريني للتخفيف
من تداعيات الوباء من خالل ما منتلكه من تقنيات حديثة
وبنية حتتية ذكية وشبكة مدفوعات رقمية محترفة،
ولذلك كنا أول من تعاون مع مؤسسات الدولة لصرف
منحة العمالة عبر محافظ املوبايل اإللكترونية فى تأكيد
واضح على املستوى املتميز والسرعة الكبيرة الذى وصلت
إليه مصر فى مجاالت التحول الرقمى والشمول املالي".

مع مرور  20عاما على تواجد هواوى تكنولوجيز بالسوق املصرية :

روبينسون كاو :نعمل مع احلكومة املصرية لتحقيق
التحول الرقمى فى مختلف القطاعات
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
احتفلت شركة "هواوى تكنولوجيز" مصر،
العاملية املتخصصة فى حلول االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات مب��رور  20عاماً
ع��ل��ى ت��واج��ده��ا ف��ى ال��س��وق امل��ص��ري��ة،
واس���ت���ع���رض���ت ه������واوى خ����الل احل��ف��ل
مشروعاتها التى ساهمت فى تغيير حياة
الشعب املصرى خالل العقدين املاضيني.
كما سلطت ال��ض��وء على أهمية البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فى تعزيز األه���داف التى تضعها مصر
فى إطار خطتها للتحول الرقمي ،مؤكدة
على التزامها جتاه السوق املصرية بجلب
أح���دث تقنيات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،واملساعدة فى تنمية املواهب
املحلية فى ه��ذا املجال ،واملساهمة فى
حتقيق أهداف التحول الرقمى فى مصر.
م��ن جهته ق��ال ال��دك��ت��ور محمد ال��ب��درى
سفير مصر لدى الصني ،ولياو ليتشياجن �
سفير الصني لدى مصر ،والوزير املفوض
هان بينج � املستشار االقتصادى والتجارى
لدى السفارة الصينية فى مصر ،والفريق
عبداملنعم التراس � رئيس الهيئة العربية
للتصنيع ،بتقدمي التهنئة لشركة هواوى
على تواجدها فى مصر ألكثر من 20
عاماً وأش��ادوا مبشاركتها اإليجابية فى
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع االت���ص���االت وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات .وم���ن ج��ان��ب ش��رك��ة ه���واوى
وشركائها ،حضر هو تاو � نائب الرئيس
العاملى لشركة ه��واوى تكنولوجيز ،وكاو
جيبان � رئيس ه���واوى شمال أفريقيا،
وإدوارد زو � نائب رئيس الشئون العامة
العاملية بشركة ه���واوي ،وفيليب واجن �
نائب الرئيس التنفيذى لشركة ه��واوى

بشمال أفريقيا ،و فينسنت صن � الرئيس
التنفيذى لهواوى مصر.
وسلطت ه���واوى ال��ض��وء على جهودها
فى دعم ومتكني الشباب املصري ،حيث
أن���ش���أت  196أك��ادمي��ي��ة لتكنولوجيا
امل���ع���ل���وم���ات واالت�����ص�����االت ف���ى أف��ض��ل
اجل��ام��ع��ات والكليات املهنية ف��ى شمال
أف��ري��ق��ي��ا ،وس��اه��م��ت ه���ذه األك��ادمي��ي��ات
فى تطوير أكثر من  30ألف موهبة فى

التوجيه والتبديل ،والتخزين ،واحلوسبة
واخلدمات السحابية ،واجليل اخلامس،
والذكاء االصطناعي ،كما منحت هواوى
شهادات فنية ومهنية ألكثر من 6000
تقني .باإلضافة الى تقدمي أكثر من 260
دورة تدريبية عبر اإلنترنت فى أكادمييات
مصر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
ودرب����ت أك��ث��ر م��ن  5500ط��ال��ب �اً ،وف��ى
املسابقة العاملية لتكنولوجيا املعلومات
واالت��ص��االت ف��ى دورت��ه��ا اخلامسة لعام
 ،2020ف��ازت مصر باجلائزة الكبرى
فى مجال احلوسبة السحابية ،وتواصل
الشركة عملها على تطوير برنامج مواهب
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاص
بها خالل فترة انتشار وباء كورونا.

مخاطر النوم بعد غلق
الهاتف والتليفزيون
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
تخلد الغالبية العظمى من الناس إلى النوم مباشرة بعد إطفاء
التليفزيون أو الهاتف ،على الرغم من أن هذا األمر يتعارض
كليا مع توصيات األطباء وقال موقع "هيلث" إن النوم مباشرة
بعد إطفاء التليفزيون أو الهاتف له سلبيات كثيرة ،مضيفا
أن كل الدراسات ،التى أجريت فى هذا الصدد ،اتفقت على
اخلالصة نفسها.
وينصح الباحثون بالتخلى عن هذه العادة ،على اعتبار أن
الضوء يؤثر على الساعة الداخلية للجسم ويؤدى إلى "فوضى
فى دورة النوم كما أن الضوء األزرق ال��ص��ادر عن شاشة
التليفزيون أو الهاتف يؤدى إلى اإلصابة باألرق واإلجهاد ،مما
يخفض "جودة النوم".
ويعود هذا األمر إلى أن الضوء األزرق يعطل إنتاج "امليالتونني"
فى اجلسم ،وهو الهرمون املسئول عن عملية النوم ،مقابل رفع
مستويات "الكورتيزول" ،الذى يجعلك مستيقظا إضافة إلى
ذلك ،وجدت دراسة سابقة ،نُشرت فى "JAMA Internal
 ،"Medicineأن النوم مع التلفاز فى غرفة نومك "قد يكون
عامال خطرا لزيادة الوزن والتعرض للسمنة".
ولهذا ينصح اخلبراء بضرورة إطفاء التليفزيون والهاتف قبل
نحو ساعة ونصف إلى ساعتني من النوم ،واستغالل ذلك
احليز الزمنى فى املطالعة أو التأمل.

بأكثر من  630ألف دوالر  :بيع املخططات املكتوبة بخط اليد من ستيف وزنياك وتعليمات البرمجة
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
مت بيع مخططات ستيف وزنياك املكتوبة بخط
اليد وتعليمات البرمجة لنموذج أولى للكمبيوتر
امل��ن��زل��ى م��ن  Apple IIمقابل 630.272
دوال ًرا  ،وف ًقا ملزاد  RRفى بوسطن.
تتكون املستندات من  23صفحة من مالحظات
وم��خ��ط��ط��ات ال��ع��م��ل اجل����ارى ل��ل��وح��ة توصيل
 ، Apple IIوالتى تتضمن خمس صفحات من
مخططات الدوائر واملالحظات على أوراق من
ورق الرسوم البيانية  ،ست صفحات مصورة
بعنوان "م��ص��ادر الناقل" و "توقيت النظام" و
"ال��ع��رض" و "توقيت املزامنة والعنوان العام"
و "التوقيت"  ،وتضم العديد م��ن التعليقات

التوضيحية .ودل��ي��ل تعليمات برمجة مكتوب
بخط اليد من  12صفحة يتكون من  28خطوة
مفصلة.
عندما ق��ام  Wozبتوصيل من���وذج Apple
 IIيدو ًيا  ،أضاف بدقة املالحظات وتغييرات
ال��دوائ��ر وم��الح��ظ��ات البرمجة إل��ى صفحات
العمل الرائعة هذه .لم تساعد هذه الوثائق فقط
فى تغيير أجهزة الكمبيوتر من أجهزة كمبيوتر
عمالقة بحجم املبنى إلى أجهزة سطح مكتب
صديقة  ،ولكنها ً
أيضا أدت إلى ثورة الكمبيوتر
الشخصى فى أبريل .1977
مصحو ًبا بخطاب منشأ موق ًعا من وزنياك:
"ه���ذه امل��س��ت��ن��دات  ،ح��وال��ى ع���ام ، 1975

هى مخططات النموذج األول��ى من Apple
 IIوت��ع��ل��ي��م��ات ال��ب��رم��ج��ة .إن��ه��ا ث��م��ي��ن��ة .فى
مخططات العمل قيد التنفيذ هذه  ،ميكنك
حتى رؤية تقنية اللوح اخلاصة بى  ،حيث كنت
أذهب فوق الوصالت املرسومة باللون األحمر
بينما كنت أحل��م األس��الك .فى ذل��ك الوقت
 ،فضلت استخدام قلم ذو ط��رف أرج��وان��ى
للكتابة  ،لذلك من املثير لالهتمام رؤية هذه
املالحظات بعد عقود .ك��ان النموذج األول��ى
مهندسا فى قسم
سلك ًيا أثناء عملى ما زلت
ً
املنتجات املتقدمة فى Hewlett-Packard
 ،حيث شاركت فى تصميم اآلالت احلاسبة
املحمولة.

جامعة النيل األولى فى رالى القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
شهدت أهرامات اجليزه  ،مؤخرا  ،نهائيات املوسم الثالث من "رالى القاهرة
للسيارات الكهربائية محلية الصنع" ،وانتهى بفوز فريق جامعة النيل باجلائزة
الكبرى وقيمتها  300.000جنيه مصرى بعد منافسة قوية ضمت  19فريقا
مصريا ،وجاء فى املركز الثانى فريق كلية الهندسة باملطرية وقيمة اجلائزة
 150ألف جنيه.
أقيم الرالى حتت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبحضور
الدكتور خالد عبد الغفار � وزي��ر التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور
محمود صقر � رئيس أكادميية البحث العلمى ،والدكتور محمود املتينى رئيس
جامعة عني شمس ،ولفيف من رؤساء اجلامعات واملراكز البحثية و 19فريقا
من  19جامعة مصرية واملئات من طالب اجلامعات املشاركة ورجال الصناعة
واإلعالم.
وتدعم املسابقة أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا  ،واقيم الرالى هذا العام
برعاية شركة منصور جروب  MGوشركة " "Innovolutionsوج���اء فى
املركز الثالث فريق جامعة زويل واجلائزة قدرها  75ألف جنيه ،هذا بخالف
جائزة أحسن تصميم سيارة وك��ان من نصيب جامعة املنوفية ،كما حصل
على جائزة أحسن تقدمي كمركز أول املعهد العالى للتكنولوجيا بالعاشر من
رمضان ،واملركز الثانى جامعة املنصورة  ،واملركز الثالث جامعة عني شمس،
وكانت هناك أيضاً جائزة ألحسن فريق جديد وحصلت عليه جامعه أسيوط،

وجائزة أحسن روح فريق ولقبت به جامعة األزهر.
أوضح رئيس أكادميية البحث العلمى فى تصريح له أن اخلطة التنفيذية
لألكادميية  2018/2022تولى اهتماما كبيرا بالتحالفات التكنولوجية
والصناعية بهدف نقل وتوطني التكنولوجيا وتعميق التصنيع املحلى وجتميع
القدرات الوطنية املبعثرة فى الداخل واخلارج ،وتركز هذا العام على صناعة
السيارات والصناعة الرقمية ،حيث سبق ودعمت األكادميية خالل األعوام
املاضية ع��دة صناعات أخ��رى مثل ال��دواء والبتروكيماويات وحتلية املياه
والطاقة اجلديدة واملتجددة وتصنيع قطع الغيار.

كلب آلى يعتمد على الذكاء االصطناعى الستكشاف كهوف املريخ
كتب  :محمد شوقي
قدم فريق من الباحثني فى مختبر الدفع النفاث
التابع لناسا ومعهد كاليفورنيا للتقنية كل ًبا آل ًيا
يجمع بني مرونة الروبوتات احلديثة وحساسات
تتيح له جتنب العقبات واختيار املسارات األنسب
وإن��ش��اء خ��رائ��ط افتراضية لألنفاق والكهوف
املريخية وإرسالها إلى العلماء على األرض ،وف ًقا
لالحتاد اجليوفيزيائى األمريكي.
ويقتصر عمل مركبات املريخ التقليدية فى الغالب
على األسطح املستوية ،ومنها مركبتا كيوريوسيتى
وأبورتيونيتي ،ويصعب عليها الوصول إلى مناطق
كثيرة ،إذ ال تستطيع جتاوز التضاريس الوعرة أو
النزول حتت األرض.
وس��ي��ك��ون الكلب امل��ري��خ��ي ،واس��م��ه أو سبوت،
أخف بنحو  12مرة تقري ًبا من املركبات اجلوالة
احل��ال��ي��ة ،وسيستطيع ال��ت��ح��رك بسرعة أكبر،

والوقوف مجد ًدا بعد أن يقع ،وف ًقا ملوقع اليف
ساينس .ويرصد الكلب الروبوتى املريخى املناطق
املحيطة به باستخدام مجموعة من احلساسات
البصرية واحلرارية واحلركية وحساسات تعمل
بتقنية الليدار ،وتقدم تلك احلساسات بيانات
يعاجلها حاسوب خاص على متنه ،ويتيح له ذلك

رؤية ما يحيط به باألبعاد الثالثة.
ويعد أو سبوت نسخة معدلة من الكلب الروبوتى
سبوت ،والذى طورته شركة بوسطن ديناميكس
للروبوتات .ويختبر الباحثون أو سبوت اليوم فى
التعامل مع مختلف األنفاق واملمرات والساللم
والعوائق والتضاريس التى تشبه تضاريس املريخ.
والغالف اجل��وى للمريخ أقل سماكة بكثير من
ال��غ��الف اجل���وى ل���ألرض ،ويفتقر إل��ى املجال
املغناطيسى املوجود فى كوكبنا .وهذا يعنى أنه
ال يحمى البشر من اإلشعاع الكونى اخلطير الذى
يسبب مشكالت صحية ال حتصى .ووف ًقا لوكالة
ناسا ،إن أردنا حماية البشر الذين يعيشون على
املريخ من هذا اإلشعاع ،فأمامنا خياران؛ إما بناء
مساكن مبواد تكفى المتصاص اإلشعاع ،وسيكون
نقلها مكل ًفا جدًا ،وإما إيجاد مواد جديدة أكفأ،
لكن تطويرها ً
أيضا باهظ الثمن.

نبضات
بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

تعامل احلكومات مع الكيانات
التى متتلك البيانات
بالتاكيد من املمكن أن نتفق أن اقتصاد املعرفة بات يشكل جزءا من
الناجت اإلجمالى العاملى تقدره إحصائيات األمم املتحدة بنحو 7
 %ومبعدل منو يتجاوز  % 10سنويا كما باتت تدفقات البيانات
عبر احلدود جزءا ال يتجزأ من االقتصاد الرقمى العاملى ومدخالت
ض��روري��ة جلنى فوائد الرقمنة ويعتبر اقتصاد أى دول��ة اقتصادا
معرفيا عندما تفوق أعداد العمالة فى القطاعات املعرفية العمالة فى
القطاعات االقتصادية األخرى ،وهو ما حدث فى مطلع سبعينيات
القرن املاضى فى ال��والي��ات املتحدة األمريكية عندما بلغت نسبة
العمالة فى قطاعات املعرفة نسبة  % 53من إجمالى العمالة لذلك
فإن الواليات املتحدة األمريكية هى التى تقود حاليا اقتصاد املعرفة.
وفى ضوء حتكم عدد من شركات تكنولوحيا املعلومات العاملية الكبيرة
على مناجم البيانات اخلاصة باملستخدمني  ،والتى أصبحت أكثر
مما متتلكه احلكومات  ،األمر الذى أصبح يثير العديد من عالمات
االستفهام حول مدى استخدام هذه الكيانات الكبيرة لهذه املعلومات
سواء الستغالل املستخدمني إعالنيا أو استخدامها للحيلولة دون
دخول العبني جدد فى مجال االبتكار التكنولوجى وتقدمي خدمات
منافسة.
ومؤخرا كشفت  10من الواليات املتحدة األمريكية عن نيتها ملقاضاة
شركة " جوجل " بتهمة انتهاك قواعد املنافسة فى سوق اإلعالنات
كما أن " جوجل " نفسها متهمة بالتآمر مع منصة التواصل االجتماعى
الفيس بوك ،املتهمة أيضا فى حتقيقات جديدة  ،مبمارسات بعض
األعمال االحتكارية والتالعب فى سوق اإلعالنات الرقمية املنتشرة
على منصتها العاملية للتواصل االجتماعي.
ويأتى ذلك بعد أيام فقط من إعالن جلنة التجارة الفيدرالية األمريكية
أنها حتقق  10شركات كبرى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ومنها جوجل وفيس بوك وأب��ل وأم��ازون مايكروسوف بسبب عدم
وضوح استراتيجيتها فى التعامل مع بيانات املستخدمني خاصة أن
هذه الشركات تتعامل مع كميات ضخمة من البيانات  ،فى الوقت
الذى تتحرك فيه املفوضية األوروبية أيضا ملقاضاة بعض شركات
التكنولوجيا املعلومات العاملية نظرا لبعض ممارساتها االحتكارية
وخصوصية بيانات املستخدمني .
وفى نفس هذا االطار كشفت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية
"  " OECDأن قيام جلنة سياسة االقتصاد الرقمى  ،التابعة لها
 ،ببدء مناقشة مدى اهمية احلوكمة والضمانات املناسبة لكيفية
وصول احلكومات إلى البيانات الشخصية التى حتتفظ بها الكيانات
والشركات اخلاصة كجز ًء مه ًم من بناء الثقة وتقليل احلواجز أمام
تدفق البيانات وسيجمع العمل م ًعا ويضع مجموعة من املمارسات
اجليدة املشتركة واملتماسكة والضمانات القانونية من جميع دول
منظمة التعاون االقتصادى والتنمية من أجل التوفيق بشكل أفضل
بني احتياجات إنفاذ القانون واألمن القومى للبيانات  ،وحماية احلقوق
الفردية".
وحتقيقا لهذه الغاية ستبدأ مجموعة مؤلفة من ممثلني حكوميني
وخبراء  ،مبا فى ذلك من وكاالت إنفاذ القانون ووكاالت األمن القومى
 ،العمل فى أوائل عام  2021إلجراء املزيد من الدراسة وإمكانية
تطوير  ،على سبيل األول��وي��ة  ،توجيهات سياسية رفيعة املستوى
لوصول احلكومة إلى البيانات الشخصية التى يحتفظ بها القطاع
اخلاص مبا يعكس وجهات نظرها ومخاوفها املتعلقة بهذه القضية
وخططها للمستقبل القريب.
أكدت املنظمة ان الرقمنة تستمر فى حتويل االقتصادات واملجتمعات
الى االقتصاد القائم على البيانات مما يبرز األهمية املتزايدة جلمع
البيانات وال��وص��ول إليها ومشاركتها واستخدامها  ..م��ع ضمان
احلماية الالزمة حلقوق األف��راد السيما أن إدارة البيانات تتعلق
بجميع قطاعات االقتصاد مبا فى ذلك القضايا االجتماعية والثقافية
والتقنية والقانونية.
يعتبر بناء الثقة وتقليل االضطرابات فى تدفق البيانات عام ً
ال أساس ًيا
فى جنى فوائد الرقمنة وهو ما أقره املجلس الوزارى ملنظمة التعاون
االقتصادى والتنمية لعام  2020باإلمكانات التحويلية لالقتصاد
الرقمى من خالل ضمان التدفق احلر للبيانات بثقة  ،وهى ديناميكية
أكدها دور البيانات فى التعافى من أزمة .COVID-19
لطاملا كانت إدارة البيانات واخلصوصية محو ًرا لعمل جلنة سياسة
االقتصاد الرقمى  ،وال��ذى انعكس م��ؤخ� ًرا فى إنشاء فريق عمل
مخصص إلدارة البيانات واخلصوصية ( )WPDGPبنا ًء على القيادة
التاريخية ملنظمة التعاون االقتصادى والتنمية فى هذه املجاالت حيث
حدد" " WPDGPالوصول احلكومى غير املقيد وغير املتناسب إلى
البيانات الشخصية التى يحتفظ بها القطاع اخلاص باعتباره قضية
حاسمة إلدارة البيانات وحماية األفراد احلقوق وكعائق محتمل أمام
متكني التدفق احلر للبيانات بثقة.
ونظ ًرا للطبيعة املترابطة عامل ًيا لالقتصاد الرقمى  ،أث��ارت اللجنة
مخاوف بشأن املمارسات احلكومية التى تفشل فى احلفاظ على
الثقة  ،أى من خالل املتطلبات غير املقيدة أو غير املعقولة أو غير
املتناسبة التى تفرضها احلكومات والتى تفرض الوصول إلى البيانات
الشخصية التى يحتفظ بها القطاع اخل��اص .كما أث��ارت اللجنة
مخاوف من أن عدم وجود مبادئ مشتركة لوصول احلكومة املوثوق
بها إلى البيانات الشخصية قد يؤدى إلى قيود ال داعى لها على تدفق
البيانات مما يؤدى إلى آثار اقتصادية ضارة.
وخلصت اللجنة إلى أن العمل على الوصول املوثوق للحكومة إلى
البيانات الشخصية التى يحتفظ بها القطاع اخل��اص ميثل أولوية
ملحة تتطلب مزيدًا من التعاون الدولي .وقررت اللجنة القيام مبزيد
من العمل لتعميق فهم النهج فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى
امليدان االقتصادى ودراسة إمكانية وضع  ،على سبيل األولوية  ،صك
يحدد املبادئ أو إرش��ادات السياسة للوصول احلكومى املوثوق إلى
البيانات الشخصية التى يحتفظ بها القطاع اخلاص.
ومن شأن هذا العمل أن يجمع ويضع مجموعة من املمارسات اجليدة
املشتركة واملتسقة والضمانات القانونية من جميع دول منظمة التعاون
االقتصادى والتنمية من أجل التوفيق على أفضل وجه بني احتياجات
إنفاذ القانون واألمن القومى للبيانات وحماية احلقوق الفردية.
وفى تصورى رمب��ا تشمل هذه الضمانات املتعلقة كل من األسس
القانونية التى رمبا تفرض احلكومات على أساسها الوصول إلى
البيانات الشخصية ؛ املتطلبات التى تلبى أهدا ًفا مشروعة ويتم
تنفيذها بطريقة ضرورية ومتناسبة ؛ الشفافية ؛ املوافقات والقيود
املفروضة على وصول احلكومة ؛ القيود املفروضة على التعامل مع
البيانات الشخصية التى مت احلصول عليها  ،مبا فى ذلك ضمانات
السرية والسالمة والتوافر ؛ رقابة مستقلة واالنتصاف الفعال .ومن
شأن هذه الضمانات وتطبيقها أن تسهل تعزيز وحماية التدفق احلر
للبيانات بثقة.
فى النهاية نؤكد ان البيانات باتت مبثابة املحرك الرئيسى القتصاد
املعرفة "  " Economy Knowledgeوأن اقتصاديات املعرفة
تعتمد على توافر تقنية االتصاالت واملعلومات وتستخدم االبتكار
والرقمنة إلنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة حيث يضم
االقتصاد املعريف ،قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات إضافة إلى كل
األنشطة الرقمية فى باقى قطاعات اإلنتاج السلعى واخلدمى األخرى
السيما املال واألعمال والسياحة والتأمني والنقل واملواصالت وأنه
من غير املقبول أن يتحكم عدد محدود من الكيانات أو الشركات
فى بيانات عشرات املاليني من املصريني وعلينا إعطاء هذا املوضوع
األهمية املطلوبة خاصة أن حكومات أمريكا والصني والعديد من
الدول األوروبية  ،وهى الدول التى تأسست بها شركات تكنولوجيا
املعلومات العاملية  ،هى التى ب��دأت تبحث فى تقنني وض��ع هذه
الكيانات .

