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جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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خريج مبعايير عاملية  :تنسيق التكامل بني
منظومتى التعليم ما قبل اجلامعى واجلامعى
كتب :نهلة مقلد – عادل فريج
ناقش الدكتور خالد عبد الغفار � وزي��ر التعليم العالى
والبحث العلمي ،والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني ،عددا من املوضوعات املشتركة والتى منها
تكامل مسيرة الطالب التعليمية منذ التحاقه ب��أول مرحلة
فى سلم التعليم االبتدائى وحتى تخرجه س��واء من املسار
األكادميى اجلامعى أو التكنولوجى اجلامعى أو الفني ،وذلك
على مستوى املناهج وطرق التدريس وآليات القياس والتقومي
وربط منظومة التعليم األساسى احلديثة بالتخصصات اجلديدة
ومبنظومة حتديث املناهج الدراسية .من جهته قال وزير التعليم
العالى  ،إن هناك تنسيقا كامال فيما يتعلق مبنظومة التعليم
املصرية خاصة بالنسبة لتدريس مهارات القرن الواحد والعشرين
ملختلف امل��راح��ل العمرية ب��امل��دارس واجلامعات واالهتمام
مبنظومة اكتشاف النابغني واملوهوبني ورعايتهم فى مراحل
التعليم املختلفة من خالل صندوق رعاية املبتكرين والنوابغ كما ال
يخفى الدور الذى يقوم به بنك املعرفة املصرى باالهتمام بطالب
وخريجى اجلامعات املصرية ،وذلك من خالل مجموعة الدوريات
والكتب وقواعد البيانات واحللول التى تقدم للباحثني والطالب
واملعلمني واملهنيني والتى متكنهم من الوصول بصوره كاملة ملصادر
املعرفة العاملية .من ناحية أخ��ري ،قال وزي��ر التربية والتعليم
والتعليم الفنى إن املعلم املدرسى أو املدرس هو أحد أهم أعمدة
منظومة التعليم ،ولذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى يتم رفع
املستوى املهارى واملهنى للمعلم وألول مرة يتم إضافة مقررات
ومناهج بكليات التربية باجلامعات؛ لتأهيل طالب كليات التربية
للعمل كمدرسني بجميع مراحل التعليم ما قبل اجلامعى وفق
أحدث النظم واملعايير التعليمية العاملية.

التعليم العالي :تقدم مصر فى النشر العلمي
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
كشف تقرير الدكتور خالد عبد الغفار � وزي��ر التعليم
العالى والبحث العلمي ،استمرار تقدم مصر فى مجال نشر
البحوث العلمية بني دول العالم  ،حيث تقدمت إلى املركز ٢٦
بدال من املركز  ٢٧فى يناير املاضي .أشار التقرير  ،الذى
أعده من الدكتور ياسر رفعت � نائب وزير التعليم العالى
لشئون البحث العلمى  ،إلى أن إجمالى عدد البحوث العلمية
املنشورة بلغ  32الف بحث خالل عام  2020موضحا أن
متوسط عدد االستشهادات بالبحوث التى تنشرها مصر،
بلغ ما يعادل  5.5استشهادا لكل بحث ،بإجمالى عدد
استشهادات  534ألف استشهاد منذ  2017وحتى اآلن،
وهو األمر الذى يعكس جودة األبحاث املنشورة والتى تدفع
مصر إلى التقدم فى مجال البحث العلمي.
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الثمن  5 :جنيهات
باستثمارات  30مليون دوالر :

االتصاالت  :تصنيع مليون “تابلت” سنويا محليا مع شركة عاملية
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
أك��د الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
م��ج��ل��س ال������وزراء أن���ه اس���ت���م���رارا جل��ه��ود
ال��ت��ف��اوض م��ع إح���دى ال��ش��رك��ات العاملية
الكبرى لتصنيع “التابلت” فى مصر ،مت
التوافق على أن يتم االنتهاء من حسم نقاط
التعاقد مع الشركة ،مشدداً على ضرورة
حسم هذا امللف بسرعة ،وإذا مت التوافق
بشأن هذه النقاط يتم إمتام التعاقد ،لبدء
التصنيع والعمل على التوسع فى التفاوض
معها ،مب��ا ي��خ��دم العملية التعليمية فى
مصر ،وفى الوقت نفسه توطني الصناعات
املختلفة  .جاء ذلك  ،خالل ترأسه اجتماعا ً
ملتابعة خطوات توطني صناعة “التابلت” فى
مصر ،وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى
وزي���ر التربية والتعليم والتعليم الفني،
والدكتور عمرو طلعت � وزي��ر االتصاالت

تقدر بنحو  30مليون دوالر ،تتيح فرص
عمل وتدريب للمصريني ،كما مت االتفاق
بشأن املكون املحلى فى التصنيع ونسبته.
م��ن ناحية أخ���رى أوض���ح رئ��ي��س هيئة
تسليح القوات املسلحة ،أنه مت االتفاق مع
الشركة على إنشاء مصنع به خطا إنتاج

وتكنولوجيا املعلومات ،واللواء أسامة عزت
� رئيس هيئة تسليح القوات املسلحة  .من
جهته أكد وزير االتصاالت ،أنه مت التفاوض
مع الشركة ،وعقد عدة اجتماعات من قبل
هيئة التسليح ،ومت التوافق على أن تتولى
الشركة إنشاء مصنع مبصر باستثمارات

مبشاركة املصرية لالتصاالت  “ ASN“ :تنفيذ كابل األلياف الضوئيه “ أفريقيا – “ 1نهاية 2023
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
كشفت شركة ASN Alcatel Submarine
 ، ““ Networksالتى توفر جميع عناصر أنظمة
النقل لكوابل االلياف الضوئية الذى متر حتت سطح
البحر  ،أنه من املتوقع أن يكون كابل األلياف الضوئية
أفريقيا –  “ Africa-1 “ 1والذى يربط أفريقيا
والشرق األوسط وأوروبا  ،مرورا ب�  16دولة  ،سيكون
جاه ًزا للتشغيل بحلول نهاية عام  2023وسيبدأ
فى الهبوط فى كينيا وجيبوتى وباكستان واإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ومصر
أيضا فى السودان  ،ويعبر
وفرنسا .سيهبط النظام ً
مصر عبر طرق برية جديدة متنوعة فى طريقة إلى
أيضا ً
دوال أخرى فى البحر األبيض
فرنسا  ،ويربط ً
املتوسط مثل اجل��زائ��ر وتونس وإيطاليا .أضافت
املرحلة التالية ستشتمل على عمليات إنزال إضافية
فى اليمن والصومال  ،باإلضافة إل��ى ام��ت��داد من
كينيا إلى جنوب أفريقيا مع عمليات إنزال وسيطة
فى تنزانيا وموزمبيق مشيرة أنه باإلضافة إلى دخول

“ أورجن “  :تطلق كابل جديد لالنترنت عبر األطلسى
يصل فرنسا بالواليات املتحدة وبريطانيا
كتب  :نهلة أحمد – محمد اخلولي
كشفت شركة “أورجن”  ،الفرنسية املشغلة لالتصاالت  ،أن كابالً جديداً
عابراً لألطلسى يصل فرنسا بالواليات املتحدة وبريطانيا ،وبالشراكة مع
شركة «فيسبوك» األمريكية و«ف��وداف��ون» البريطانية ،سيصل قريبا ً الى
شاطئ قرب بوردو جنوب غرب البالد ويصل طول شبكة األسالك املصنوعة
من األلياف الضوئية واملسماة «أميتييه» إلى  6800كلم ،وستوضع فى
اخلدمة اعتباراً من عام  .2022وكلّفت شركة «ألكاتيل سبمارين نتوورك»
الفرنسية ،وهى فرع من فروع الفنلندية «نوكيا» ،بناء هذا املشروع الضخم
تقدر كلفته ب�  250مليون يورو .من جهته قال جان -لوك فيلومان
الذى ّ
مدير الشبكات الدولية فى “ أورجن “ فى سياق االرتفاع الكبير فى حركة
(اإلنترنت) الدولية ،ومع وصول هذا اجليل اجلديد من األسالك املائية
األكثر فعالية ،ونظراً للرهانات االستراتيجية والسيادية املرتبطة باألسالك
املائية ،ستواصل أوراجن تطوير منشآتها لتصل فرنسا بقارات أخ��رى»
وستكون أوراجن مالكة اجلزء املوجود بفرنسا ،وفودافون اجلزء املوجود
فى بريطانيا .أضاف يشبه املشروع الذى بادرت به «فيس بوك» ،مشروعا ً
آخر مع شركة «جوجل» األمريكية لكابل «دونان» العابر لألطلسي ،والذى
وض��ع اجل��زء البرى منه فى فاندى فى غ��رب فرنسا فى م��ارس 2020
ولطاملا كان بناء وتشغيل الكابالت البحرية التى متر منها حركة اإلنترنت
الدولية كاملة تقريباً ،حكراً على الشركات الكبرى املشغلة لالتصاالت .لكن
شركات اإلنترنت على غرار فيس بوك وجوجل ومايكروسوفت ،أصبحت
من املساهمني األساسيني فى هذه املشاريع ،خصوصا ً بسبب التدفق الكبير
للبيانات بني أوروبا والواليات املتحدة.

ققد التوريد حيز التنفيذ  ،بدأ أعضاء احتاد Af-
 rica-1فى تنفيذ شبكة غواصة بصرية جديدة
لالتصاالت .ويضم أعضاء الكونسورتيوم فى الوقت
احلاضر هم املصرية لالتصاالت  ،اتصاالت G42 ،
 ،موبايلى  ،شركة االتصاالت الباكستانية  ،و ASN
قريبا وسيوفر هذا
 ،مع توقع انضمام أطراف أخرى ً
الكبل الذى يبلغ طوله  10000كيلومتر ثمانية أزواج
من األلياف لربط أفريقيا والشرق األوسط باجتاه
وغربا إلى أوروبا  ،مما يزيد من
الشرق إلى باكستان
ً
سعة النقل املتاحة بني آسيا وأوروبا .واكدت” ASN
“ إن الكابل سيتم جتهيزه من اليوم األول مبعدات
نقل “  ، “ ASN 1620 Softnodeوالتى تتميز
بأداء عالٍ  Gb / s 200/300/400من بطاقات
خط  XWAVاملتماسكة املتقدمة وسيدعم الكابل
احتياجات إفريقيا والشرق األوسط وباكستان ودول
آسيوية أخ��رى فى رحلتهم نحو التحول الرقمى ،
وسيمكنهم من نقل أحجام متزايدة من حركة املرور
بني القارات الثالث.

تتضمن تطبيق التوقيع والفاتورة االلكترونية :
اإلجراءات الضريبية املوحد نواة إرساء دعائم الرقمنة
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
أكد الدكتور محمد معيط � وزير املالية ،أن الوزارة مستمرة فى تلقى
مالحظات مجتمع األع��م��ال ح��ول م��ش��روع الالئحة التنفيذية لقانون
«اإلجراءات الضريبية املوحد»  ،من خالل املوقع اإللكترونى لوزارة املالية،
واملوقع اإللكترونى ملصلحة الضرائب على اإلنترنت ،موضحا ان هذا
القانون ُيسهم فى إرساء دعائم الرقمنة وامليكنة احلديثة بصورة كاملة ف�ى
اإلج��راءات الضريبية املوحدة ،بحيث تكون الوسائل اإللكترونية معتمدة
فى اإلثبات الضريبى ،والتواصل مع املمولني واملكلفني ،وفى الدفاتر
والسجالت املقررة ،وإج��راءات ربط الضريبة وحتصيلها ،وسبل الطعن
على مناذج ربط الضريبة ،وتطبيق نظام التوقيع اإللكتروني.
أش��ار إل��ى إل��زام املمولني واملكلفني بالتعامل باملحررات اإللكترونية
�واء فى صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال
س� ً
بدءا من
بيع إلكترونى للمستهلك النهائي ،فى ظل رقمنة كل التعامالت ً
تقدمي طلب التسجيل مبصلحة الضرائب ،واإلقرار الضريبى اإللكتروني،
والسجالت والدفاتر واملراسالت اإللكترونية ،وصوالً للتحصيل اإللكترونى
للضريبة .أوضح هناك أكثر من  5مواد فى مشروع الالئحة التنفيذية
لقانون اإلجراءات الضريبية املوحدُ ،حتدد حقوق املمولني لدى مصلحة
الضرائب ،التى تتضمن مزايا جديدة أبرزها :السماح للممول باالطالع
على امللف الضريبي ،وهوية مأمور الضبطية القضائية ،وحضور الفحص
امليدانى ،وتقدمي إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى ألى
نشاط صناعى أو جتارى أو مهنى أو غيرها .

بطاقة تصل إلى مليون جهاز سنوياً ،كما مت
االتفاق على مواصفات اجلهاز ،وسعر البيع
للوزارة ،وسيتم تنظيم دورات تدريبية سنوياً،
مع زيادة أعداد املتدربني املصريني مبصانع
الشركة فى اخلارج ،كما ستتم إتاحة مناهج
تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خالل
الشركة ،كما أكدت الشركة أن لديها مراكز
صيانة فى كل املحافظات ،وأنها ستكون
ق����ادرة ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ة ع��ل��ى أعلى
مستوى .وم��ن ناحيته أش��ار وزي��ر التربية
والتعليم والتعليم الفنى إلى أن “التابلت”
اجلديد ال��ذى تسلمت ال��وزارة عينات منه
به إمكانات جيدة ،معربا ُ عن اهتمام الوزارة
بتدريس املناهج اخلاصة بصناعة أجهزة
“التابلت” فى املدارس املتخصصة بالتعاون
مع وزارة االتصاالت ،وكذا التدريب اجليد
عليها.

السعيد  :ربط مخرجات اجلامعات التكنولوجيه
باحتياجات سوق العمل
كتب  :محمد شوقى عادل فريج
أكدت الدكتور هالة السعيد � وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أنه
يالحظ على مدار السنوات  ،أنه وعلى الرغم من انخفاض البطالة إال أن
دائما مساندة الوزارة
هناك نسبة بطالة مرتفعة بني خريجى اجلامعات لذا تتم ً
املعنية بالتفكير فى أساليب أخرى ومن هنا التفكير فى الكليات التكنولوجية
واجلامعات التكنولوجيه واألهليه وامل��دارس الفنية املرتبطة بسوق العمل،
دائما إلى التطور لذا فال حاجة إلى الدراسات
مشيرة أن سوق العمل يحتاج ً
التقليدية ،متابعه أنه حتى الدراسات داخل اجلامعات أصبحت تخصصات
تطلق عليها التخصصات البينية الفتة إلى مادة اقتصاديات الصحة واملرتبطة
بني كليتى االقتصاد والطب بحيث ينتج تخصصات جديدة يحتاجها سوق
العمل ولم تكن موجودة من قبل .جاء ذلك  ،خالل مشاركته فى اجتماع
جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب  ،ملناقشة موقف الوزارة بشأن تنفيذ
جدا
برنامج احلكومة وقالت على الرغم من زيادة معدل النمو إال أنه من املهم ً
أن ترتبط تلك الزيادة بأن يكون هناك انخفاض فى معدالت البطالة واستقرار
فى املستوى العام لألسعار مؤكدة ضرورة مراعاة األبعاد كلها فى الوقت ذاته
من حيث زيادة مستمرة فى معدالت النمو مع انخفاض البطالة وارتفاع
فرص التشغيل مع استقرار املستوى العام لألسعار ومعدالت التضخم .

للفوز بـ  20ألف دوالر  :التسجيل ببرنامج “إيتيدا”
و”فيزا” لرواد األعمال مبجال التكنولوجيا املالية
كتب  :محمد اخلولى نهلة أحمد
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا” برنامج
تدريبى لرواد األعمال والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية
لتعزيز قدراتهم وزي���ادة ف��رص تطبيق احل��ل��ول االبتكارية م��ن خالل
توفير مجموعة شاملة من اخلدمات واملزايا ،وذلك بالتعاون مع شركة
“فيزا” العاملة فى مجال الدفع الرقمى والتكنولوجيا وحددت الهيئة 3
نهائيا للتسجيل بالبرنامج من خالل مركز اإلبداع
موعدا
مارس القادم
ً
ً
التكنولوجى وريادة األعمال “ تيك” التابع للهيئة .ويتيح البرنامج لرواد
األعمال والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول املدفوعات املقدمة
من أجل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير ومحددات فيزا
وذلك باإلضافة إلى مساعدة الشركات الناشئة فى العثور على شركاء
لتمكني أعمالهم من خالل شبكة شركاء فيزا العاملية .ويقدم البرنامج
جائزة نقدية قيمتها  20ألف دوالر أمريكى ألفضل شركة اشتركت فى
البرنامج وذلك بعد تلقى التدريب الفنى والتوجيه الالزم لألعمال فيما
يتعلق بنماذج واحتياجات العمل والتسويق والتعرف على منهجيات العمل
التى تسرع من قابلية االنضمام إلى شبكة فيزا .ويستهدف البرنامج
رواد األعمال وأصحاب املشروعات والشركات الناشئة املُتخصصة فى
مجاالت التكنولوجيا املالية Fintechوالتى تعمل على نشر حلو ًل ُمبتكرة
فى واح��د أو أكثر من مجاالت الشمول املالي ،واملدفوعات الرقمية،
والتأمني ،وعمليات متكني التجار من قبول الدفع ببطاقات االئتمان،
وخدمات مدفوعات التجار ببطاقات االئتمان واخلصم ،وأجهزة االتصال
قريب املدى  ،NFCوحتديد الهوية مبوجات الراديو.

“نقابة الصحفيني”  :انتخابات النقيب والتجديد
النصفى فى  5مارس املقبل

اإلنتاج احلربى يبحث مع شركة “ “PGZنقل التكنولوجيا
العسكرية ودعم التعاون املشترك

مع تعزيز التحول الرقمي 4.1 :مليار جنيه
صافى ربح القابضة للتأمني

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
قرر مجلس نقابة الصحفيني املصريني البدء فى تلقى طلبات الترشح
النتخابات النقيب والتجديد النصفى لستة من أعضاء مجلس النقابة ،ملدة
خمسة أيام اعتباراً من اخلميس ( 18فبراير )2021وحتى االثنني (22
مساء  ،باستثناء
فبراير ، )2021من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة
ً
اليوم األخير (اإلثنني) حيث يقفل باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة
ظهراً .وتقرر فتح باب التنازالت والطعون فى اخلمسة أيام التالية (من
 23إلى  27فبراير  ،)2021تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم
األخير ،ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحني لالنتخابات،
وجترى االنتخابات يوم (اجلمعة  5مارس )2021فى حالة اكتمال اجلمعية
العمومية بحضور نصف أعضائها .وق��رر مجلس النقابة تشكيل جلنة
لإلشراف على انعقاد اجلمعية العمومية واالنتخابات برئاسة الزميل خالد
ميرى وكيل النقابة وعضوية الزمالء اخلمسة املستمرين فى مجلس النقابة
وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء اجلمعية العمومية للمشاركة
فى جلنة اإلشراف على االنتخابات ومخاطبة اجلهات القضائية لإلشراف
على العملية االنتخابية.

كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
أكد املهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى إنه بحث
مع ميهاو وإبيندا سفير بولندا بالقاهرة ووفد شركة “ ”PGZ S.Aسبل تعزيز
التعاون بني اجلانبني مشيرا حلرص الوزارة على التعاون مع الشركات العاملية
لنقل وتوطني التكنولوجيات احلديثة فى مختلف املجاالت بشركات ووحدات
اإلنتاج احلربى لتعميق التصنيع املحلى وزيادة القيمة املضافة ،مضيفا ً نتطلع
لتعزيز التعاون املشترك مع اجلانب البولندى إلنتاج منتجات متنوعة بجودة
عالية وأسعار منافسة ،الفتا ً إلى أن مصر تعد سوقا واعدة وميكن اعتبارها
مركزاً لالنطالق إلى أسواق الدول العربية واألفريقية .من جهته قال أوضح
ميهاو وابيندا � سفير بولندا بالقاهرة أنه مت خالل اللقاء مناقشة كيفية تعزيز
التعاون املشترك لزيادة حجم التبادل التجارى بني اجلانبني وسبل فتح أسواق
جديدة ملنتجات شركات اإلنتاج احلربى بالسوق البولندية لدعم الصادرات
املصرية وجذب استثمارات للسوق املصرية فى ظل الفرص االستثمارية املتاحة
واإلصالحات االقتصادية التى متت بالدولة خالل السنوات املاضية ودفع فرص
ققامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كال الطرفني .من ناحيته أش��ار Hu-
 � bert Stepniewiczنائب رئيس “ ”PGZالبولندية إلى أن الشركة تعمل فى
مجال إنتاج عدد من املنتجات العسكرية (الدفاع اجلوي ،اإلشارة ،األسلحة الثقيلة
واملتوسطة ،أجهزة االستشعار عن بعد ،املركبات ،الذخيرة) كما تقوم بإنتاج منتجات
مدنية مثل (سفن الصيد ،وحدات وغرف التفريغ الهوائي ،معدات إعادة التدوير.

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أكد هشام توفيق � وزير قطاع األعمال العام أنه فى نطاق إعادة
الهيكلة والتحول الرقمى لشركة مصر القابضة للتأمني وشركاتها
التابعة جنحت املجموعة فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة وحتديث
الشركات قاطعة شوطا ً كبيراً نحو االنتهاء من مشروع التحول
الرقمي ،وال��ذى ك��ان من ثماره حتقيق النتائج املشار إليها فى
جميع األنشطة التأمينية واملالية والفنية واإلدارية ،باإلضافة إلى
تطوير السياسات التسويقية واالستثمارية والعقارية وتطبيق قواعد
احلوكمة والشفافية ،وصياغة منظومة متكاملة للنهوض بالعنصر
البشرى من حيث حتديث نظم التدريب والتعلم .
وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة عن السنة املالية
املنتهية ف��ى 30يونيو  2020ال��ذى استعرضه باسل احلينى
رئيس مجلس اإلدارة والعضو امل��ن��ت��دب ،حتقيق نتائج متميزة
للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث بلغ صافى األرب��اح عام
 2019/2020مبلغ  4.1مليار جنيه مبعدل منو قدره ،3.0%
فيما حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – صافى ربح 2.2
مليار جنيه.

كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
أكد الدكتور محمد شاكر � وزير الكهرباء والطاقة املتجددة على اإلهتمام
الذى توليه احلكومة ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية
إلى السيارات الكهربائية واإلهتمام بالتقدم فيها واإلستثمار فيها وما يتصل
بها من شبكات ومحطات شحن باإلضافة إل��ى البنية التحتية املتصلة
بالسيارات الكهربائية  ،مؤكداً على افهتمام الذى يوليه القطاع للتعاون مع
بريطانيا فى هذا املجال .جاء ذلك خالل استقباله ألوك شارما � رئيس
الدورة  26ملؤمتر اتفاقية تغير املناخ خالل زيارته ملصر لعقد لقاءات مع
كبار املسئولني وأصحاب املصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بني مصر
واململكة املتحدة ومناقشة قضايا املناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤمتر
املقرر عقدها خالل شهر نوفمبر  2021فى إجنلترا  ،وذلك بحضور Sir
 Geoffrey Adamsسفير بريطانيا لدى جمهورية مصر العربية والوفد
املرافق لهما .أشار للخطوات الناجحة التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة
املتجددة املصرى حيث جنح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس األملانية
وشركائها املحليني فى تنفيذ ثالث محطات من املحطات العمالقة لتوليد
الكهرباء فى كل من بنى سويف  ،البرلس  ،والعاصمة اإلداري��ة اجلديدة
إلضافة  14400ميجاوات .

وزارة الرى  :تطوير برمجيات وتطبيقات ميكنة
األعمال لتحسن خدماتها

شاكر  :تعزيز االستثمارات احلكومية بقطاع الكهرباء
والتحول للسيارات الكهربائية

كتب  :عادل فريج – محمد اخلولي
اك��د الدكتور محمد عبد العاطى وزي��ر امل���وارد املائية وال���رى أن اإلج���راءات
اخلاصة بالتحول الرقمى وأهمها التطبيقات التى مت إنشاؤها مبعرفة مهندسى
مركز املعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ،والتى تخدم قطاعات
الوزارة املختلفة بالصورة التى متكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة
وسهولة وفى اقل وقت .جاء ذلك  ,خالل إجتماعه مؤخرا مع قيادة الوزارة ملتابعة
االجراءات التى تتخذها وزارة املوارد املائية والرى فى مجال التحول الرقمى  ،وقال
فى ضوء اإلستعدادات اجلارية لإلنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة وأوضح الدكتور
عبد العاطى أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل ومنها ما
يختص بادارة اخلطه االستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ
مشروعات اخلطة اإلستثمارية مبا ُيسهل عملية املتابعة وتقييم اداء الشركات املنفذة
وكذا فرق التنفيذ من خالل نسب التنفيذ الفعليه ،باالضافة الى منظومة أخرى
ملتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار الالزمة لها.
أض��اف مت ربط كل املخازن التابعة جلهات ال��وزارة املختلفة مبنظومة واحدة
لتحقيق التكامل بني اجلهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.

غرفة صناعة التكنولوجيا  :بدء تنفيذ الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية
كتب  :باسل خالد
قامت غرفة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت “ “ CIT
مبخاطبة اعضائها من شركات التكنولوجيا بضروة تنفيذ الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم احتاد الصناعات املصرية والغرف الصناعية
رقم  70لسنة  2019مع بدء سريان العمل بها إعتبارا من 20
نوفمبر 2020وحتى تتمكن الغرفة من تصنيف الشركات وحتديد
قيمة اإلشتراك السنوي وطالبت الغرفة اعضاءها بضروة تقدمي
شهادة من مكتب محاسبة مقيد بجدول املحاسبني واملراجعني  :تفيد
بقيمة رأس مال املنشأة املستثمر من واقع امليزانية السنوية للمنشأة
ع��ن ع��ام  2019للمنشأت التى مضى على انشائها وممارسة
نشاطها عامني او اكثر وبعد اإلنتهاء من إع��داد ميزانية عن عام
 2020يتم تقدمي شهادة جديدة وعن عام  2020فقط للمنشأت
التى مضى على تاسيسها وممارسة نشاطها أقل من عامني وأكثر
من عام مع تقدمي صورة رسمية من عقد تأسيس املنشاة ونظامها
األساسى فى األحوال التى توجب فيها القوانني املنظمة وجود عقد
تأسيس ونظام أساسيا للمنشأة.

“ املصرية لالتصاالت “ تتعاون مع “ “ IBM
لتطبيق أحدث حلول السحابة الهجينة
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت الشركة املصرية لالتصاالت ،أول مشغل اتصاالت متكامل
فى مصر وأحد أكبر مقدمى خدمات االتصاالت فى منطقة الشرق
األوس��ط وأفريقيا ،عن تعاونها مع كل من  IBMو Red Hat
لتطوير شبكات االتصاالت وتسريع وتيرة التحول الرقمى باستخدام
استراتيجية السحابة الهجينة املعتمدة على املصادر املفتوحة .يأتى
هذا التعاون فى إطار استراتيجية املصرية لالتصاالت لتحقيق النمو
من خالل تطوير وحتديث البنية التحتية لتقدمي
خدمات احلوسبة وخدمات البنية التحتية
وخدمات البرمجيات مبا يسهم فى تلبية
املتطلبات املتغيرة واملتسارعة لعمالئها.
وت��ع��ت��م��د امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت على
للول IBM Cloud Pak for Auto-
 mationلرفع كفاءة ومرونة اخلدمات
املقدمة لعمالئها وجعلها أكثر استعداداً
للمستقبل ،فمن خالل هذا التعاون مع ،IBM
قامت املصرية لالتصاالت بتطبيق حلول IBM Cloud Pak for
 Automationاملبنية على املصادر املفتوحة Red Hat Open-
 Shiftلدمج تكنولوجيا الذكاء االصطناعى لتوسيع نطاق أمتتة
مشاريعها اعتمادا على تكنولوجيا املصادر املفتوحة.

حامد “ :املصرية لالتصاالت “ تطلق نظام
امليكنة الشامل لعمالء اإلنترنت

كتب  :عادل فريج  -باسل خالد
أطلقت املصرية لالتصاالت بنجاح نظام ميكنة العمليات خالل
يناير املاضي ،والذى من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب
وتفعيل خدمات اإلنترنت والوصول بها إلى معدالت قياسية ومتكني
الفنيني واملهندسني فى جميع أنحاء اجلمهورية من تنفيذ طلبات
التركيب واإلصالح وتوصيل اخلدمة فى وقت قياسي.
وتسمح ه��ذه اخلطوة بتمكني املصرية لالتصاالت من خفض
الزمن الالزم لتوصيل خدمات اإلنترنت جلميع عمالئها بشكل كبير
وبأعلى مستوى من اجلودة ،فضال عن إتاحة إمكانية التشغيل اآللي،
دون تدخل بشري ،للخدمات املضافة التى سيتم تطويرها مستقبال
على البنية التحتية لإلنترنت .من جهته قال املهندس عادل حامد �
العضو املنتدب والرئيس التنفيذى للشركة املصرية لالتصاالت على
هذه اخلطوة هذا النظام يأتى فى ظل استراتيجية الشركة التى
تهدف إلى تطوير األنظمة وميكنة اخلدمات املختلفة املقدمة لعمالء
الشركة ،مبا يضمن حصولهم على أفضل مستوى من اجلودة ،كما أنه
يتسق مع استراتيجية الشركة نحو حتقيق التحول الرقمى واالعتماد
على أحدث األنظمة العاملية فى هذا الشأن”.
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رؤيتنا

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

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

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
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متابعات

وزيرا السياحة واالتصاالت يبحثان املوقف التنفيذى ملشروعات التحول الرقمى وتطوير
البنية التكنولوجية لوزارة السياحة واآلثار
كتب  :باسل خالد محمد اخلولى
اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار ،والدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك ملناقشة املوقف التنفيذى لبعض املشروعات اخلاصة بالتحول
الرقمى فى اطار بروتوكول التعاون املوقع بني الوزارتني فى نوفمبر املاضى بشأن تطوير البنية
التكنولوجية لوزارة السياحة واآلثار.
وق��د حضر االجتماع االس��ت��اذة غ��ادة شلبى نائب وزي��ر السياحة واآلث��ار لشئون السياحة،
واملهندس رأفت هندى نائب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لشئون البنية التحتية وبعض
قيادات الوزارتني.
وخالل االجتماع مت مناقشة مستجدات األعمال اخلاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية
لوزارة السياحة واالثار سواء اخلدمية او الترويجية ،وإنشاء تطبيق على الهاتف املحمول (موبايل
ابليكيشن) لتقدمي اخلدمات للسائحني ،باإلضافة إلى مشروع ميكنة اخلدمات بديوان عام
الوزارة ،ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات االثرية وميكنة دورة العمل ،ومشروع تطوير
نظام ادارة اخلرائط باملواقع االثرية والسياحية.
و أشار د .خالد العنانى إلى أن مشروع التحول الرقمى جاء انطالقا من استراتيجية وزارة
السياحة واآلثار لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن األمناط
املتنوعة للسياحة املصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة
واآلثار ،واالرتقاء بأداء العمل بالوزارة وباخلدمات الرقمية املقدمة للسائحني وتعظيم االستفادة
من التكنولوجيا احلديثة فى الترويج للسياحة واآلث��ار املصرية والتعريف باملواقع األثرية
واملتاحف وتقدمي اخلدمات السياحية للزائرين والسائحني وبوابات الكترونية للسائح .
وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن التعاون بني الوزارتني
يهدف الى متكني وزارة السياحة واالثار من استخدام أحدث التقنيات العاملية فى تنفيذ خططها
لتطوير خدماتها واتاحتها رقميا وكذلك فى الترويج للمعالم السياحية واآلثرية؛ باإلضافة الى
توفير اآلليات الرقمية الالزمة لتعظيم التواصل بني السائحني ومناطق اجلذب السياحى فى

مصر وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتوفير البنية
التكنولوجية الالزمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة واآلثار كانت قد وقعت فى شهر نوفمبر املاضى برتوكول تعاون
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة
واآلثار ،والذى يهدف إلى املساهمة فى حتقيق التحول الى املجتمع الرقمي ،وتطوير وحتسني
اخلدمات السياحية وإظهار قيمة املعالم السياحية واآلثرية وزي��ادة فرص انتشارها لتعزيز
املوارد املالية باعتبارها من أهم عوامل النمو االقتصادي ،باإلضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة
معلومات عن اآلثار املصرية باستخدام التقنيات احلديثة ،ورفع الوعى األثرى وتعريف املجتمع
املصرى والعاملى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة واآلثار ،واملساهمة فى تنشيط السياحة ملصر
فى الفترة املقبلة وزيادة عدد السائحني الوافدين إليها.

التطبيقات Visa's development APIوجتربة بيئة فيزا
لالختبار اآلمن للبرامج اجلديدة ،مع التركيز على دعم النساء
الالتى يشاركن فى مجال التكنولوجيا املالية.
نهائيا للتسجيل
وح���ددت الهيئة  3م��ارس ال��ق��ادم م��وع� ً�دا
ً

بالبرنامج م��ن خ��الل م��رك��ز اإلب����داع التكنولوجى وري���ادة
األعمال " تيك" التابع لها .ويستهدف البرنامج رواد األعمال
وأص��ح��اب املشروعات والشركات الناشئة املُتخصصة فى
مجاالت التكنولوجيا املالية Fintechوالتى تعمل على نشر
ً
حلوال ُمبتكرة فى واحد أو أكثر من مجاالت الشمول املالي،
واملدفوعات الرقمية ،والتأمني ،وعمليات متكني التجار من
قبول الدفع ببطاقات االئتمان ،وخدمات مدفوعات التجار
ببطاقات االئتمان واخلصم ،وأجهزة االتصال قريب املدى
 ،NFCوحتديد الهوية مبوجات الراديو ،والتسويات املالية،
وإدارة األصول املالية ،وإدارة االستثمارات.
كما يستهدف ال��ب��رن��ام��ج م��ط��ورى ومبتكرى ح��ل��ول الدفع
اإلل��ك��ت��رون��ى م��ن خ��الل تطبيقات ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول ،وأم��ن
املدفوعات الرقمية ،واملصادقة املعلوماتية ،واحللول األخرى
املتعلقة بالتكنولوجيا املالية.
وكانت الهيئة قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" فى
نوفمبر املاضى بهدف تعزيز التعاون بني الطرفني فى مجال
دعم ري��ادة األعمال وحتفيز الشركات الناشئة على تطوير
حلول ابتكارية فى مجال التكنولوجيا املالية ،باإلضافة إلى
الترويج ونشر ثقافة املدفوعات الرقمية فى مصر.

البنك األهلى الكويتى  -مصر :تطوير شبكات خدمات رقميه مصرفيه توفر السهوله و السرعه للعمالء
كتب  :نهلة مقلد  -محمد اخلولى
أعلن البنك األهلى الكويتى  -مصر ،أحد
البنوك األسرع منواً فى مصر ،عن حتقيق
نتائج مالية قوية للسنة املالية املنتهية فى
ديسمبر  .2020وتتمثل أبرز النتائج املالية
اإليجابية التى أحرزها البنك ،فى ارتفاع
صافى األرباح بنسبة  27%مقارنة بالعام
املالى السابق ليصل إلى  666مليون جنيه
م��ص��ري ،ومن��و ص��اف��ى ال��دخ��ل م��ن العائد
بنسبة  30%ليصل إلى  1.86مليار جنيه
مصري.
فضالً عن ارتفاع صافى األرباح التشغيلية
بنسبة  34%مقارنة بالعام املالى السابق
ليصل إلى  1.37مليار جنيه مصري ،وارتفع
إجمالى قيمة األصول بنسبة  16%ليصل
إل��ى  41.23مليار جنيه م��ص��رى بنهاية
عام  ،2020وشهد إجمالى قيمة محفظة
ق���روض ال��ع��م��الء ارت��ف��اع��ا بنسبة 12%
ليصل إلى  21.71مليار جنيه مصري ،كما
ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  19%مقارنة
بالعام املالى السابق لتصل إل��ى 33.55
مليار جنيه مصري.

وتعليقا ً على ه��ذه النتائج ،ص��رح على
معريف ،رئيس مجلس إدارة البنك األهلى
ال��ك��وي��ت��ى – م��ص��ر “س��ع��دن��ا بتحقيق ه��ذه
النتائج القوية ،على ال��رغ��م م��ن الظروف
االستثنائية ال��ن��اجت��ة ع��ن ج��ائ��ح��ة كوفيد
 ،19والتى تسببت فى إحداث اضطرابات
وضغوط كبيرة لكل من األفراد والشركات،
إال أن البنك خالل عام  2020قد حافظ
على توجهه االستراتيجى مم��ا لعب دوراً
حاسما ً فى حتقيق هذا النجاح”.
“وال ي��ف��وت��ن��ى ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن ه��ذه
النتائج ،أن أشكر البنك املركزى املصرى على
توجيهاته ودعمه املتواصل للقطاع املصرفى
املصرى والتى بدورها ساعدت فى جتاوز
هذه األزمة والتخفيف من آثارها االقتصادية
السلبية ،كما أود أن أت��وج��ه بالشكر إلى
مجلس اإلدارة والسادة املساهمني والعمالء
على ثقتهم الراسخة جتاهنا .كما يسرنى أن
أعبر عن بالغ شكرى وأمتنانى لفريق اإلدارة
العليا وفريق العاملني بالبنك على جهودهم
خالل العام السابق وما أظهروه من تفانى
وإخالص فى العمل”.

انفينكس تستعد لالحتفال مع
املصريني بعيد احلب

كتب  :عادل فريج  -باسل خالد
تستعد شركة انفينكس العالمة التجارية املتميزة
للهواتف الذكية عبر اإلنترنت ،لالحتفال مع كل
املصريني بعيد احلب فى  14فبراير اجلارى من
خالل مجموعة من املسابقات والهدايا القيمة التى
تقدمها لكل املحبني فى مصر.
وتقدم الشركة بهذه املناسبة دليل مقترحات حول
أهم الهدايا اإللكترونية التى تتناسب مع عيد احلب
والتى من املمكن االختيار من بينها هدية قيمة تليق
بشريك العمر .وأكدت الشركة أنها ستعلن يوم عيد
احل��ب عن مسابقة ذات جوائز قيمة ملستخدمى
هواتف انفينكس فى مصر عبر صفحات التواصل
االجتماعى اخلاصة بالشركة.
وأك��دت الشركة أنها تسعى دائ��م�ا ً لالحتفال مع
الشعب املصرى مبختلف املناسبات السعيدة من
خالل تقدمي عروض مميزة على هواتفها بجانب
جوائز قيمة من منتجات الشركة.
ومبناسبة عيد احل��ب تطلق  Infinixمسابقة
عبر صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعى
لالحتفال م��ع ك��ل املحبني ال��ذي��ن اخ��ت��اروا ش��راء
منتجات انفينكس املتميزة من الهواتف الذكية
موديالت  HOT 10و  HOT 10 PlayوNote
 8و  . Zero 8وستقوم  Infinixبإعالن كافة
ال��ش��روط اخلاصة باملسابقة عبر صفحتها على
موقع التواصل االجتماعى فيسبوك لتتمنى لكم
"عيد حب سعيد"

بقلم:

حسامالرفاعى

نحب ألجلها ونكره ألجلها..من هي؟

هيئة "إيتيدا" تطلق مع "فيزا" برنامج تدريبى لرواد األعمال والشركات
الناشئة فى مجال التكنولوجيا املالية
كتب  :باسل خالد محمد اخلولى
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات "ايتيدا"
برنامج تدريبى لرواد األعمال والشركات الناشئة فى مجال
التكنولوجيا املالية لتعزيز قدراتهم وزيادة فرص تطبيق احللول
االبتكارية من خ��الل توفير مجموعة شاملة من اخلدمات
واملزايا ،وذلك بالتعاون مع شركة "فيزا" العاملة فى مجال
الدفع الرقمى والتكنولوجيا .ويتيح البرنامج لرواد األعمال
والشركات الناشئة إمكانية اختبار حلول املدفوعات املقدمة
من أج��ل تسريع تطبيقها والتأكد من توافقها مع معايير
وم��ح��ددات فيزا وذل��ك ب��اإلض��اف��ة إل��ى مساعدة الشركات
الناشئة فى العثور على شركاء لتمكني أعمالهم من خالل
شبكة شركاء فيزا العاملية.
ويقدم البرنامج جائزة نقدية قيمتها  20ألف دوالر أمريكية
ألفضل شركة اشتركت فى البرنامج وذلك بعد تلقى التدريب
الفنى والتوجيه الالزم لألعمال فيما يتعلق بنماذج واحتياجات
العمل والتسويق والتعرف على منهجيات العمل التى تسرع من
قابلية االنضمام إلى شبكة فيزا.
كما حتصل الشركات الناشئة ورواد األعمال مبوجب اشتراكهم
بالبرنامج على حق الدخول لواجهة فيزا التطويرية لبرمجة

ولنا رأى

ك��م��ا ص���رح خ��ال��د ال���س���الوي ،ال��رئ��ي��س
التنفيذى والعضو املنتدب للبنك األهلى
الكويتى – م��ص��ر“ ،ل��ق��د متكن البنك من
حتقيق م��ع��دالت من��و ج��ي��دة على مستوى
كافة املؤشرات املالية خالل العام املاضى
وذلك بفضل قدرته على سرعة االستجابة
والتك ّيف مع املستجدات الناجتة عن تفشى
الوباء ،مما أدى إلى تخفيف تداعيات األزمة
خالل عاما شكّلت التحديات الصعبة وحالة
عدم اليقني العنوان األب��رز له .لقد عملنا
منذ بدء تفشى اجلائحة وفق إطار منهجى

واستباقى بدعم فريق عملنا املتخصص
واملتفانى والذى شكّل الركيزة األساسية فى
حتقيق هذا النجاح واحلفاظ على سالمة
عمالئنا وموظفينا على حد س��واء وتقدمي
أفضل خدمة للعمالء ومؤازرتهم فى مواجهة
التداعيات االقتصادية التى نتجت عن تلك
اجلائحة”.
“ف���ض���الً ع��م��ا ت���ق���دم ،ف���إن اس��ت��ث��م��ارن��ا
امل��ت��واص��ل ف��ى التكنولوجيا ،مب��ا ف��ى ذلك
تطبيق اخل��دم��ات املصرفية عبر الهاتف
امل��ح��م��ول ،وامل���زاي���ا اجل���دي���دة ل��ل��خ��دم��ات
املصرفية عبر اإلنترنت ،ومنصة اخلدمات
امل��ص��رف��ي��ة املتكاملة ل��ل��ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة ،وفرت لعمالئنا مزايا الوصول
خلدماتنا املصرفية الرقمية بسهولة وأمان.
وشهد البنك زيادة فى عدد عمالء اخلدمات
املصرفية عبر اإلنترنت واخلدمة املصرفية
عبر تطبيق الهاتف املحمول بنسبة 84%
ك��م��ا زاد ح��ج��م حت���وي���الت ال��ع��م��الء عبر
اإلنترنت بنسبة ”.51%
وأض��اف ال��س��الوى أن البنك أصبح فى
صدارة السوق املصرفى فى مجال اخلدمات

احل ّل  Kaspersky Internet Securityينال لقب "منتَج العام" فى جوائز
AV-Comparatives
كتب  :عادل فريج  -باسل خالد
حصل ح��لّ األم���ن ال��رق��م��ى امل��ن��زل��ى املبتكر Kaspersky
 Internet Securityعلى جائزة مرموقة بنيله لقب "من َتج
العام للعام  "2020ضمن اجل��وائ��ز التى متنحها مؤسسة
 AV-Comparativesلالختبارات املستقلة ،وذلك للمرة
السادسة .وورد التكرمي املرموق فى التقرير السنوى الصادر
عن املؤسسة املستقلّة املعنية بإجراء اختبارات لتقييم املنتجات.
وتف ّوقت كاسبرسكى على  16من نظيراتها من شركات األمن
ال��رق��م��ى بحصولها على تقييم  +Advancedف��ى سبعة
لتتصدر الترتيب العا ّم فى منتجات األمن
اختبارات صارمة،
ّ
املشاركة اخلاصة بنظام التشغيل "ويندوز".
�اع��ا غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ى اعتماد
وش��ه��د ال��ع��ام امل��اض��ى ارت��ف� ً
املستخدمني على التقنية للبقاء على ات��ص��ال م��ع أحبائهم
ومواصلة العمل والتعلّم عن بُعد ِ
عقب إغالق املكاتب واملدارس.
وحرصت كاسبرسكى على حماية عمالئها من التهديدات
الرقمية املتقدمة عبر مجموعة من أكثر املنتجات ق ّوة وأعالها
كفاءة فى ال��س��وق .وق��د لقى ه��ذا االل��ت��زام اجل��ا ّد من جانب
ت جوائز
الشركة التكرمي املستح ّق
تكرارا باحلصول على س ّ
ً
سنوية رئيسة من  ،AV-Comparativesلقاء األداء الرفيع
شهرا املاضية.
للمنتج على مدار االثنى عشر ً
وتفوق احللّ  ،Kaspersky Internet Securityبحصوله
على جائزة أفضل منتج للعام  ،2020على جميع املنافسني
الستة عشر خالل االختباراتُ ،محر ًزا تقييم +Advanced
الذى ُمينح ألقصى نتائج أداء يحققه املنتج فى جميع االختبارات
السبعة التى ُجترى على مدار العام ،وتض ّم اختبارين للحماية
الواقعية ُيجرى كل منهما على مدى ستة أشهر ،واختبارين
للحماية من البرمجيات اخلبيثة ،واختبارين لقياس األداء،
املحسن.
واختبار الواقع
ّ
كذلك حصلت كاسبرسكى على خمسة جوائز تقدير إضافية
ملعايير اختبار محددة ،تشمل:
• – Advanced Threat Protection Gold
املحسن
حلصولها على أع��ل��ى النتائج ف��ى اخ��ت��ب��ار ال��واق��ع
ّ
 ،Enhanced Real-Worldالذى يحاكى فيه خبراء AV-
 Comparativesالهجمات املوجهة املتقدمة التى تهدف إلى
محمي ،للحصول على امتيازات وص��ول أعلى
اختراق نظام
ّ
وتنفيذ حمولة برمجية خبيثة.
•  – Real-World Protection Goldحلصولها على
أعلى النتائج فى ثمانية من اختبارات احلماية الواقعية Real
 World Protectionالتى تقام على هجمات حقيقية فى
الواقع وتتضمن تقييمات لإلنذارات الكاذبة.
•  – Lowest False Positives Silverحلصولها على

أقل عدد من اإلن��ذارات الكاذبة خالل ثمانية من اختبارات
احلماية الواقعية واختبارين للحماية من البرمجيات اخلبيثة
خالل العام .2020
•  – Malware Protection Bronzeحلصولها على
نتائج عالية فى اكتشاف البرمجيات اخلبيثة واحل� ّ�د األدنى
من اإلن��ذارات الكاذبة فى اختبارين للحماية من البرمجيات
اخلبيثة خالل العام .2020
احلد
•  – Best Overall Speed Bronzeلتحقيقها
ّ
األدن���ى م��ن تأثير احل��لّ األم��ن��ى ف��ى أداء النظام م��ن خالل
سيناريوهات تأليفية وأخرى تعتمد على املستخدم وذلك على
مجموعتني مختلفتني من األجهزة.
وبهذه املناسبة ،أع��رب أندرياس كلمنتى املؤسس والرئيس
التنفيذى ملؤسسة  ،AV-Comparativesعن سروره بتكرمي
مشيرا إلى
احل��لّ ،Kaspersky Internet Security
ً
مزاياه التى تشمل القدرات املثبتة فى احلماية من البرمجيات
اخلبيثة ،ومعايير األداء الرفيعة ،وواجهة االستخدام السهلة.
وقال" :أظهرت أحداث العام املاضى حاجة األفراد واألسر ،ال
املنشآت وحدها ،إلى حماية فعالة للغاية من اجلرائم الرقمية،
وأثبتت كاسبرسكى م��رة أخ��رى قدرتها على حماية أجهزة
املستخدمني وبياناتهم بتحقيقها أرفع النتائج والوصول إلى
أعلى املستويات فى جميع فئات االختبارات التى جنريها".
من جانبه ،قال أنطون إيفانوف نائب رئيس أبحاث التهديدات
لدى كاسبرسكي ،إن وضع األفراد واألسر ثقتهم فى التقنيات
الرقمية يجعل احل��ف��اظ على اخلصوصية وحمايتها من
معتبرا
التهديدات الرقمية أكثر أهمية من أى وقت مضى،
ً
أن الطبيعة املستقلة الخ��ت��ب��ارات AV-Comparatives
الشاملة والصارمة التى تخضع لها املنتجات االستهالكية "متنح
املستهلكني نظرة متعمقة حول القدرات التى تتمتع بها احللول
املتاحة فى السوق" ،وأض��اف" :يسعدنا أن نحظى بالتكرمي
اللتزامنا بإيجاد عالم أكثر أم ًنا لعمالئنا ،ليس فقط بجائزة
أيضا باإلجنازات املتعددة عبر معايير
أفضل من َتج للعام ولكن ً
االختبار

حج اخلليفة األم��وى "سليمان بن عبدامللك" ذات مرة  ،وبينما هو
يطوف بالبيت رأى ساملا بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب وحذاءه
املقطعة فى يده وعليه مالبس التساوى ثالثة دراهم
إلي حاجة؟!
فاقترب منه وسلم عليه ثم قال له :يا سالم ألك ّ
وغاضبا  ،ثم قال له  :أما تستحى ونحن فى
مستغربا
فنظر إليه سالم
ً
ً
بيت اهلل وتريد منى أن أرفع حاجتى إلى غير اهلل ؟
فظهر على وجه اخلليفة اإلح��راج واخلجل الشديدين فترك سالم
وأكمل طوافه.
ت
وأخذ يراقبه و ملا رآه
خارجا من احلرم حلقه ،وقال له :يا سالم أبي َ
ً
أن تعرض على حاجتك فى احلرم فاسألنى اآلن وأنت خارجه.
فقال له سالم  :هل أرفع إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج
اآلخرة ؟!
قال اخلليفة :يا سالم من حوائج الدنيا ،أما حوائج اآلخرة فال ُيسأل
فيها إال اهلل.
فقال سالم  :يا سليمان واهلل ما طلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن
ميلك الدنيا  ،فكيف أطلبها ممن ال ميلكها ؟!..
عندها دمعت عينا اخلليفة سليمان ب��ن عبدامللك وق��ال مقولته
الشهيرة( :ليتنى مثل سالم مبلكى كله) !!!
هكذا كانت الدنيا وزخرفها قد سقطت من أعني العارفني باهلل فما
بالنا اليوم نخاصم من أجلها ونصالح من أجلها
ونحب ألجلها ونكره ألجلها
سقطت هممنا فأسقطتنا الدنيا فى مستنقعها.
اللهم ال جتعل الدنيا اكبر همنا و ال مبلغ علمنا

بقلم:

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

تنمية املهارات الرقمية ومخاطر عدم املساواة
الرقمية املجتمعية
أظهر تقرير منتدى االقتصاد العاملى World Economic
 Forumعن املخاطر العاملية لعام The Global Risks 2021
 ، Report 2021أن م��ن ب��ني أعلى عشر مخاطر ف��ى العالم
سنة  2021من ناحية احتمالية ح��دوث ،ثالث مخاطر متعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وهي:
 تعملق ال��ق��وى الرقمية العاملية وت��رك��زه��ا ف��ى ع��دد قليل منالؤسسات العاملية.
 عدم املساواة الرقمية بني الدول. الفشل فى األمن السيبراني.ونحن فى هذا املقال نستعرض ونحلل املخاطر والتداعيات املحتملة
التاجتة عن اتساع الفجوة الرقمية واالنقسام املجتمعى الذى قد
ينجم عنها ،والذى سيؤدى حتما لعدم املساواة الرقمية مع بعض
الدول ،كما نوضح ضرورة إعداد استراتيجية تنمية مهارات رقمية
متوازنة الرتباطها الوثيق بالتحول الرقمى فى اامجتمع.
حتى يتم التحول الرقمى بصورة متوازنة ونتفادى عدم املساواة
الرقمية فى مجتمعنا ،يجب الستراتيجية تنمية املهارات الرقمية
أن تتعرف على الفئات املستهدفة بالتحول الرقمى وما هى املهارات
الرقمية الالزمة لكل فئة وحتدد ماهى الفئات الشبه مستبعدة
من التحول الرقمي ،وما هى احلواجز سواء كانت اجتماعية أو
اقتصادية أو جغرافية أو ثقافية التى حتول بني هذه الفئات وبني
االستفادة من التحول الرقمي ،وما هى املهارات الرقمية التى
حتتاجها لتصبح على ق��دم امل��س��اواة من حيث ال��وص��ول والتمتع
باخلدمات املهمة الرقمية املتعلقة بالصحة واحلكومة اإللكترونية
واالرشاد الزراعى والنقل الذكي ..الخ باإلضافة إلى النفاذ اآلمن
إلى اإلخبار واملعلومات والتواصل مع أفراد األسرة واالصدقاء.
وينبغى ألى استراتيجية للمهارات الرقمية أن تشمل وحت��دد
مستويات امل��ه��ارات الرقمية االس��اس��ي��ة وامل��ت��وس��ط��ة واملتقدمة
املناسبة لكل فئة من فئات املجتمع ،وقد قامت بعض منظمات
االمم املتحدة باعداد العديد من التقارير حتتوى على الكثير من
التوجيهات فى هذا املجال.
يجب ادماج كل فئات املجتمع فى التحول الرقمى وعدم اهمال فئات
املسنني والعمالة غير املنتظمة والنساء غير العامالت واملتسربني
من التعليم ،فمعظم برامج التدريب على املهارات الرقمية ليست
مصممة لتلبية احتياجات هذه الفئات فى مصر ،فبرامج التدريب
على املهارات الرقمية فى مصر موجهة نحو التدريب املتوسط
وامل��ت��ق��دم وه��و ش��يء جيد ول��ك��ن يجب اي��ض��ا االل��ت��ف��ات للتدريب
األس��اس��ي ،وبالنظر مل��ب��ادرات االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
مثل منصة مصر الرقمية ،جند انها تستهدف الوصول لعشرات
املاليني من الشعب املصرى البسطاء لتسهيل اخلدمات احلكومية،
ومبادرة بطاقة احليازة الزراعية االلكترونية تستهدف املاليني
من املزارعني البسطاء لصرف املستلزمات الزراعية ،وبطاقات
التموين املميكنة تصدر ألكثر من سبعني مليون مواطن بسيط
وتفتح احلسابت البنكية للعمالة غير ااملنتظمة ويتم االتصال بهم
لصرف املساعدات املالية من هذه احلسابات عن طريق رسائل
نصية على الهواتف اجلوالة..الخ .لذلك فمن الضرورى تدريب
اعداد غفيرة من املواطنني البسطاءعلى بعض املهارات الرقمية
األساسية مثل ملء واستكمال االستمارات احلكومية رقميا وكيفية
احلصول على اخلدمات احلكومية الرقمية فليس هناك من مهمة
معيشية ال تتطلب مستوى اساسى من امل��ه��ارات الرقمية ،واال
ستظل املبادرات الرقمية ال تصل لغالبية الشعب وسينشأ عن ّذلك
عدم املساواة الرقمية بني املواطنني التى قد تؤدى لظهور طبقية
جديدة هى الطبقية الرقمية والتهميش الرقمى العداد كبيرة من
املواطنني والتى حتذر منطمات االمم املتحدة منها.
وق��د ت��ك��ون ه��ن��اك م��راك��ز خ��دم��ات حكومية مل��ع��اون��ة املواطنني
البسطاء على التعامل واالس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات احلكومية
الرقمية ولكن مهما كان عددها ال ميكن أن تغطى احتياجات
املاليني من املواطنني البسطاء وستفتح املجال للطوابير مرة
اخرى بدال من القضاء عليها ،كما أن وجود وسيط بني طالب
اخلدمة ومقدم اخلدمة سيؤدى حتما ال��ى الفساد من بعض
ض��ع��اف ال��ن��ف��وس مم��ا يلغى ال��غ��رض االس��اس��ى م��ن استعمال
اخلدمات احلكومية الرقمية.
لذلك فمن ااملناسب أن تعمل وزارة االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات على االشتراك مع اصحاب املصلحة مثل اجلمعيات
الزراعية وأرباب االعمال ووزارة التموين ووزارة القوى العاملة
وغيرهم فى اعداد برامج لتنمية املهارات الرقمية االساسية
للمواطنني البسطاء بالتعاون مع املجتمع املدني ،واستخدام
مراكز الشباب واملكتبات العامة كاماكن الجراء هذا التدريب
بها على مستوى كل املحافظات مثلما فعلت دول مثل كينيا
أو عن طريق مراكز رقمية فى املناطق الريفية والنائية مثلما
فعلت بنجالديش.
هذه البرامج االساسية لتنمية املهارات الرقمية قد تفتح الفرصة
للنابهني من املواطنني البسطاء لالنتفال من البرامج االساسية
للبرامج املتوسطة ورمبا املتفدمة لبعضهم وبذلك نفتح الفرصة
للتصعيد واحل��راك االجتماعى الرقمى قد يؤهل العديد منهم
لالقتصاد الرقمي.
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فى إطار تطبيق االشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن املصرية:

مدبولي :املركز التكنولوجى باملحافظات املسئولة عن اخلطوات التنفيذية ملنظومة التراخيص اجلديدة
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
أك��د ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ى رئ��ي��س مجلس
الوزراء  ،أن اخلطوات التنفيذية ملنظومة التراخيص
اجلديدة تتضمن أن يقوم املواطن ح��ال الرغبة فى
إع��داد الرخصة بتقدمي طلب الترخيص إل��ى املركز
التكنولوجى وبعد التعاقد مع استشارى معتمد من
نقابة املهندسني يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل،
وب��ع��ده��ا ي��ق��وم امل��رك��ز ال��ت��ك��ن��ول��وج��ى ب���إرس���ال ملف
الترخيص إلكترونيا ً إلى اجلامعة ملراجعة الرسومات
وال��ت��ص��م��ي��م��ات وم�����دى م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ل��اش��ت��راط��ات
التخطيطية العامة ،كما يتم عرض ملف الترخيص
على جلنة الفحص ،ثم يقوم املركز التكنولوجى بإصدار
الترخيص بعد سداد الرسوم املقررة ،ويقوم صاحب
الشأن بإخطار اجلهة اإلدارية بالعزم على البدء فى
تنفيذ الترخيص قبل بدء األعمال بأسبوعني ،حيث
يقوم مهندس اجلهة اإلداري��ة باملعاينة على الطبيعة،
وإعداد محضر تنسيقى بذلك.
ج��اء ذل��ك خ��ال  ،اجتماعه الستعراض اخلطوات
التنفيذية ملنظومة التراخيص اجلديدة ،فى إطار جهود
ضبط النمو العمراني ،وتطبيق االشتراطات البنائية
والتخطيطية للمدن املصرية ،وذل��ك بحضور الدكتور
خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمي،
واللواء محمود شعراوي ،وزير التنمية املحلية ،والدكتور
عاصم اجل��� ّزار ،وزي��ر اإلس��ك��ان وامل��راف��ق واملجتمعات
العمرانية ،واملهندس هانى ضاحي ،نقيب املهندسني،
واملهندس هشام عرفات ،وزي��ر النقل السابق ورئيس
املكتب الفنى للنقابة ،والدكتور محمد أمين عاشور �
نائب وزي��ر التعليم العالى لشئون اجلامعات ،واللواء
خالد فوزي ،مدير إدارة املساحة العسكرية ،وعدد من
املسئولني املعنيني.

خطة لتدريب
وخال االجتماع ،كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفورى
مع أعضاء مجلس النواب من خال دعوة هيئتى املكتب
للجنتى اإلسكان والتنمية املحلية باملجلس ،إلى اجتماع
يتم خاله استعراض خطوات االشتراطات اجلديدة ،إلى
جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع اإلعاميني،
وكذا إنتاج فيديو توضيحى باخلطوات التى سيتعني على
املواطنني اتخاذها لاستفادة من املنظومة ،فضا عن
إعداد خطة لتدريب املوظفني العاملني ضمن املنظومة
للتيسير على املواطنني.
وخال االجتماع ،مت استعراض اإلجراءات التحضيرية
للبدء فى تنفيذ منظومة التراخيص اجل��دي��دة ،حيث
ستقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحديد
اجلامعة املختصة بكل محافظة ،والتى ستقوم بدورها

رئيس الوزراء :يٌكلف
بالتنسيق مع جلنتى
اإلسكان والتنمية املحلية
مبجلس النواب  ..وإعداد
حملة للتوعية
بإعداد تصميمات الواجهات للمبانى املقترح تنفيذها.
وستتولى املحافظات ،حتت إش��راف وزارة التنمية
املحلية ،إجراء الرفع املساحى لقطع األراضى الفضاء،
وتسليمها للجامعات ،فيما ستقوم نقابة املهندسني بعمل

من��وذج مؤمن ومعتمد م��ن النقابة خ��اص باملهندسني
وامل��ك��ات��ب ال��ذي��ن وق���ع عليهم االخ��ت��ي��ار إلع����داد ملف
الترخيص ،وفى هذا السياق ،أشار نقيب املهندسني إلى
أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه املنظومة ،وستتعاون
بشكل كامل لتحقيق النجاح احلصول على التراخيص
اجلديدة باملدن ،والتى ستكون مبثابة خطوة مهمة للغاية.
حملة إعالمية
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولى ب��إع��داد حملة
إعامية توعوية ،توضح التيسيرات التى تقدمها لها على
الوجه األمثل كما متت اإلشارة إلى اخلطوات التنفيذية
لبدء تنفيذ منظومة التراخيص اجلديدة ،والتى تتمثل
فى تقدم املواطن بطلب للحصول على بيان الصاحية،
وبعدها يقوم املركز التكنولوجى باملحافظة بإعداد الرفع
املساحى لقطعة األرض ومعاينتها ،حيث يتم إرس��ال
الطلب إل��ى اجلامعة املختصة إلع��داد بيان صاحية
املوقع من الناحية التخطيطية واالشتراطات البنائية
والطابع املعماري ،ثم إرسال بيان الصاحية إلى املركز
التكنولوجي؛ العتماده من اجلهة اإلدارية.
املستندات الالزمة
تضمنت اخلطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم املهندس
املشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقدمي
شهادة إش��راف ،وكذلك تقدمي تقرير ربع سنوي ،إلى
املركز التكنولوجى باألعمال التى مت تنفيذها خال
الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه ،وبعد
انتهاء األعمال يقوم املهندس املشرف بتقدمي شهادة
صاحية املبنى لإلشغال معتمدة من نقابة املهندسني
إلى املركز التكنولوجى .
وخال االجتماع ،متت اإلشارة إلى املستندات الازمة
للحصول على الترخيص ،ورس��وم التراخيص للمبانى
واملنشآت املبنية.

بحضور رئيس املحكمة الدستورية العليا ووزير االتصاالت :

بروتوكول تعاون الستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل والوصول الى املحكمة الرقمية
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
وق��ع املستشار سعيد م��رع��ى ع��م��رو � رئ��ي��س املحكمة
الدستورية العليا ،والدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات بروتوكول تعاون بني املحكمة الدستورية
العليا ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الستكمال
ميكنة وتطوير منظومة العمل باملحكمة الدستورية العليا
ويأتى ذلك استثماراً للنجاح الذى حتقق فى البروتوكوالت
التى مت توقيعها بني الطرفني ،و جتديدا لبرتوكول التعاون
السابق.
من جهته أوض��ح املستشار سعيد مرعى عمرو رئيس
املحكمة الدستورية العليا أهمية التعاون مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات لرقمنة وتطوير منظومة العمل
باملحكمة الدستورية العليا باستخدام الوسائل التكنولوجية
احلديثة؛ مشيرا إل��ى أن املحكمة حريصة على مسايرة
حتديث الدولة املصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة،
وتأخذ باملشروع النهضوى للدولة املصرية حتت قيادة ورعاية
الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيدا باجلهود التى تبذلها
وزارة االتصاالت لتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
فى جميع اجلهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر
التكنولوجيا فى جميع أنحاء اجلمهورية.

ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات على أن البروتوكول يأتى استكماال
للتعاون املثمر مع املحكمة الدستورية العليا والبناء على
م��ا مت إجن���ازه م��ن م��ش��روع��ات الس��ت��خ��دام أح���دث النظم
التكنولوجية فى تطوير وحتديث منظومة العمل اإللكترونية

مع جلنة التعدين بالغرفة األمريكية  :املال يتيح نقل
التكنولوجيا وتعزيز االستثمارات مبجال البترول والغاز

كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
استقبل املهندس ط��ارق املا � وزي��ر البترول
والثروة املعدنية وفد جلنة التعدين بغرفة التجارة
األمريكية فى مصر والتى مت تشكيلها مؤخراً
ألول مرة فى تاريخ الغرفة  ،وأثنى املا خال
اللقاء على تشكيل جلنة متخصصة فى مجال
التعدين تضم العديد من اخلبراء فى إحداث
نتائج إيجابية عديدة على صعيد االستثمارات
األمريكية فى مجال البترول وال��غ��از  ،مؤكداً
أن التنسيق م��ع جلنة التعدين سيساهم فى
دع��م مجال االستثمار فى التعدين خاصة فى
استعراض الفرص االستثمارية املتاحة والترويج
لها بفعالية جلذب شركات التعدين األمريكية
الكبرى.
حضر اللقاء املهندس ع��اء خشب � نائب
وزير البترول للثروة املعدنية واجليولوجى أسامة
ف��اروق � رئيس هيئة الثروة املعدنية واستعرض
املا خال اللقاء االج���راءات اجل��ارى تنفيذها
حاليا ً لتطوير وحتديث قطاع التعدين املصرى من
أجل زيادة مساهمته فى الناجت القومى اإلجمالى

وت��ع��ظ��ي��م ال��ق��ي��م��ة امل��ض��اف��ة م��ن ث����روات مصر
التعدينية من خال اتاحة البيانات اجليولوجية
رقميا ً أمام املستثمرين املهتمني كوسيلة للترويج
وج���ذب االس��ت��ث��م��ارات وك��ذل��ك توفير الفرص
التدريبية لشباب العاملني فى القطاع فى إطار
برنامج تطوير قطاع التعدين  ،معربا ً عن تطلعه
لزيادة التعاون مع غرفة التجارة األمريكية فى
مجاالت التدريب الفنى والعملى وصقل مهارات
العاملني بالقطاع.
ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن التطور
الذى حدث فى قطاع التعدين واضح وملحوظ
فى ظل تعديات قانون الثروة املعدنية اجلديد
والنتائج املتميزة التى حققتها مزايدة الذهب
األخيرة  ،وأش���اروا إل��ى أن من أه��داف اللجنة
استعراض أفضل املمارسات العاملية فى مجال
التعدين وج��ذب الشركات األمريكية الكبرى
العاملة فى مجال التعدين لاستثمار فى مصر
 ،كما أشاد أعضاء اللجنة بطرح مزايدة املعادن
كخطوة مهمة فى طريق حتقيق القيمة املضافة
من الثروات التى تزخر بها مصر.

الداخلية للوصول الى املحكمة الدستورية الرقمية؛ مشيرا
أن ال��ب��روت��وك��ول ي��ه��دف إل��ى تنمية اس��ت��خ��دام املعامات
اإللكترونية باملحكمة الدستورية العليا ،وتطوير عملية
التقاضى االلكترونى ورف��ع ج��ودة اخلدمات الرقمية التى
تقدمها مع حتقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات الدولة
املختلفة ،إل��ى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميا ً وإتاحة
املعلومات على موقعها اإللكتروني ،مع العمل بالتوازى فى
مسار تنمية املهارات الفنية للعاملني فى املحكمة فى كافة
مجاالت تكنولوجيا املعلومات.
أضاف تبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثاثة أعوام ،ويشمل
نطاق أعماله تنفيذ ع��دد م��ن امل��ش��روع��ات وال��ت��ى تشمل
استكمال مشروع اإلدارة اإللكترونية للدعاوى الذى يهدف
إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات احلديثة
لتقليل االعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل
ف��ى ال��دع��اوى وتيسير ُس��ب��ل التقاضي؛ وذل���ك م��ن خال
منظومة إلكترونية.
أشار تهدف إلى حتديث وتطوير األنظمة السابق تطويرها
وإض��اف��ة بعض التحسينات وال��وظ��ائ��ف ل��ه��ا ،م��ع حتديث
الرخص والتطبيقات اخلاصة باملشروع ،والتكامل والربط
مع املحاكم املختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة ،وكذلك

مع البوابة الرقمية للخدمات احلكومية املصرية.
كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث
وتطوير بوابة خدمات املحكمة الدستورية العليا من خال
استحداث آليات جديدة للبحث عن األحكام الدستورية وفقا ً
للمبادئ الدستورية ،وإتاحة خدمات التواصل مع كل من
املواطنني واملحامني ،وكذلك خدمات داخلية للمستشارين،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى اس��ت��ك��م��ال تنفيذ م��ش��روع إن��ش��اء امل��وق��ع
اإللكترونى للمؤمترات باملحكمة الدستورية العليا من خال
حتديث وتطوير البوابة القائمة خلدمات املؤمترات للمحكمة
والتى تشمل خدمات التواصل مع األعضاء ،وعرض توصيات
املؤمترات واألبحاث العلمية ،وخدمات احلجز واالستعام
عن امل��ؤمت��رات باملحكمة الدستورية العليا ،مع استكمال
تطوير النظام الداخلى إلدارة البوابة والتكامل مع اجلهات
اخلارجية.
كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية
البشرية بهدف اتاحة التدريب التقنى التخصصى إلدارة
املحافظ ،والبرامج واملشاريع وإدارة املخاطر التكنولوجية
للمشروعات ،باإلضافة ال��ى التدريب على جميع النُظم
واألجهزة واملعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38
مليون جنيه.

رغم استمرار الظروف االستثنائية جلائحة “ كورونا “ :

مصر حتصل على  3.75مليار دوالر من السوق الدولية
للمرة الثانية بآجال طويلة
كتب  :محمد شوقى – عادل فربج
جنحت مصر ممثلة فى وزارة املالية فى ال��ع��ودة إل��ى سوق
السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقني والظروف
االستثنائية التى يشهدها العالم وأس��واق امل��ال العاملية بسبب
تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة املالية بنجاح
تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة  3.75مليار دوالر على ثاث
شرائح (  40 ،10 ،5سنة) وبقيم مصدرة تبلغ  750مليون
دوالر ،و 1.5مليار دوالر ،و 1.5مليار دوالر على التوالي.
شهد الطرح جناح وزارة املالية فى إصدار السندات وحتقيق
جدا وأقل بكثير من األسعار املحققة خال
أسعار فائدة جيدة ً
السنوات املاضية بل إن سعر العائد املحقق على السندات ذات
عاما يعتبران األق��ل على
األج��ل ملدة خمس سنوات ومل��دة ً 40
اإلطاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين األجانب
من جميع املناطق اجلغوافية وال��دول حيث وصل حجم طلبات
االكتتاب من قبل املستثمرين األجانب إلى  16.5مليار دوالر
خ��ال ال��ط��رح وذل��ك قبل قيام البنوك امل��روج��ة للطرح وف ًقا
لتعلميات وزارة املالية ب��اإلع��ان ع��ن خفض أس��ع��ار العوائد
االسترشادية املعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود
طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار املستثمرين الدوليني
فى السندات الدولية.
م��ن جهته أك��د ال��دك��ت��ور محمد معيط � وزي��ر املالية،
اس��ت��م��رار ث��ق��ة األس�����واق ال��دول��ي��ة ف��ى ال��س��ي��اس��ات
االقتصادية واملالية للحكومة والسلطات املصرية
ووزارة املالية قد ساهم فى جناح الطرح الدولى
األخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من
النقد األجنبى للباد وكذلك سيتيح موارد مالية
تساهم ف��ى متويل احتياجات اج��ه��زة امل��وازن��ة
وب��اس��ع��ار ج��ي��دة ومنخفضة مم��ا يعكس ثقة
املجتمع الدولى فى جهود ونتائج برنامج اإلصاح
االقتصادى واملالى الذى نفذته احلكومة واملدعوم
بشكل كامل من القيادة السياسية وال��ذى انعكس فى

زوران الزاريفيتش
رئيس قسم التكنولوجيا يف إريكسون
الشرق األوسط وأفريقيا

الدور احلاسم لتشريح الشبكات يف حتقيق اإلمكانات
الكاملة لشبكة اجليل اخلامس
ميتلك العصر الرقمي العناصر الازمة الي متنحه القدرة على حتويل القطاع
واملجتمع ،حيث أدى انتشار اجليل اخلامس حول العالم إلى توفير عدد ال
يحصى من مناذج األعمال اجلديدة .وتأتي تقنيات وخدمات اجليل اجلديد
بالتزامن مع التحديات على مستوى خدمات االتصال الفريدة واألداء الفائق.
األمر الذي يؤكد حاجة مزودو خدمات االتصال ( )CSPللحصول على تقنيات
فعالة ومرنة تتوافق مع االحتياجات التي ستفرضها هذه اخلدمات اجلديدة.
وهنا تظهر أهمية تقنية تشريح الشبكة – لناحية توفير القدرة على متكني
مناذج أعمال جديدة عبر طيف صناعي واسع .ويسمح هذا احلل للمشغلني
بتشريح الشبكة لدعم خدمات معينة ونشر شبكات متعددة ألنواع مختلفة من
اخلدمات عبر بنية حتتية مشتركة واحدة.
وسيتمكن مزودو خدمات االتصال ،عبر اجلمع بني تقنيتي اجليل اخلامس
وتشريح الشبكة ،من تقدمي خدمات جديدة ،مثل الواقع املعزز ( )ARوالواقع
االفتراضي ( )VRواألمتتة يف الوقت الفعلي ،مع أداء مضمون لقطاع الشركات
والنطاق العريض املتنقل .وسيؤدي ذلك إلى توفير مصادر جديدة محتملة
لإليرادات ،باإلضافة إلى متكني طرق محسنة لدعم عمائهم.
تشريح شبكات الوصول الاسلكي من اجليل اخلامس لتوفير خدمات من
املستوى التالي
تظهر احلاجة يف عصر التحول الرقمي للصناعة ،لتوفير حلول فعالة للتعامل
مع اخلدمات التي حتتاج إلى نطاق ت��رددي ع��الٍ وزم��ن انتقال منخفض أو
موثوقية فائقة يف وقت واحد .سيكون لهذه اخلدمات اجلديدة متطلبات أداء
مختلفة/فريدة تتميز مبستوى الوفاء بااللتزامات املرتبطة باتفاق مستوى
اخلدمة  .وعلى هذا األس��اس يحتاج م��زودو خدمات االتصال إلى الكفاءة
الازمة لضمان الوفاء باتفاقيات مستوى اخلدمة مع إنشاء منظومة متكاملة
متتد عبر شبكة الوصول الاسلكي ( )RANوالشبكة األساسية وشبكات
النقل .وتعد القدرة على مراقبة األداء والتحكم فيه على مستوى الوصول
الاسلكي ،اجلزء األكثر أهمية ،حيث تظهر مدى حيوية حل تشريح شبكات
الوصول الاسلكي من اجليل اخلامس.
يتيح حل تشريح الشبكات إمكانية املاحظة املدركة للشرائح وتقسيم املورد
الراديوي الديناميكي على مستوى  1مللي ثانية ،مع ضمان جودة اخلدمة
وحتسني وظيفة تزامن الشرائح .وبهذه الطريقة ،ميكن مل��زودي اخلدمات
تقدمي شرائح من اجليل اخلامس ،مرتبطة باتفاق مستوى اخلدمة لدفع
االبتكار يف مجال التصنيع الذكي والرعاية الصحية واأللعاب عبر اإلنترنت
وغيرها من املؤسسات الناشئة وحاالت استخدام النطاق العريض املتنقل.
ويعتمد تشريح شبكة الوصول الاسلكي على مستوى استثمارات شبكة اجليل
اخلامس احلالية ،مع ضمان التخصيص الفعال ملوارد الراديو املحدودة ،إلنشاء
خدمات من املستوى التالي مع ضمان الوفاء باتفاقيات مستوى اخلدمة .كما
سيؤدي تشريح شبكة الوصول الاسلكي إلى تقصير وقت الوصول إلى السوق
إلى حد كبير وحتسني التكلفة اإلجمالية للملكية ملقدمي خدمات االتصال عند
تقدمي اخلدمات اجلديدة.
عند تقدمي اخلدمات اجلديدة ،يركز مزودو اخلدمة يف البداية على الواقع
املعزز ( )ARوالواقع االفتراضي ( )VRواأللعاب السحابية وحاالت االستخدام
األخرى املستندة إلى النطاق العريض املتنقل يف قطاع السوق االستهاكية .مع
تطور تقنية تشريح الشبكة على نحو متكامل ،ستستمر حاالت االستخدام يف
النمو من حيث العدد والتعقيد .وتتضمن األمثلة يف قطاعات املؤسسة املراقبة
الذكية والتشغيل اآللي يف الوقت الفعلي والتشغيل عن بُعد .وقد لوحظ اهتمام
خصيصا لقطاع اخلدمات املالية يف بعض البلدان
قوي بالشرائح املصممة
ً
اآلسيوية.
مع زيادة عدد الشرائح املصممة حلاالت االستخدام املختلفة ،ستظهر املزيد
من التحديات ،التي ستتطلب تنسي ًقا شاماً للشرائح مع اعتماد األمتتة إلدارة
دورة حياة الشريحة.
جزءا من تنسيق الشرائح على نحو
ُيعد تنسيق شريحة الوصول الاسلكي
ً
متكامل ،ما يتيح أمتتة مهام إدارة دورة حياة الشريحة مثل توفير الشرائح
والتفعيل واإلشراف وضمان اخلدمة.
وميكّن حل تشريح شبكة الوصول الاسلكي مزودي اخلدمة من تقدمي معاجلة
متمايزة للخدمات اجلديدة مع خدمات فائقة اجلودة وإدارة املوارد الراديوية
للوفاء باتفاقية مستوى اخلدمة .كما يساهم حلنا ،القابل للتطوير واملرن ,يف
دعم عدد متزايد من حاالت استخدام التشريح مع وقت أسرع للتسويق.
يوفر حل تشريح الشبكات من إريكسون الفرصة لتحقيق الدخل من استثمار
مزودي اخلدمات من اجليل اخلامس ،وتوفير املزيد من االيرادات اجلديدة
من قطاع الشركات وقطاع النطاق العريض املتنقل ،بهدف حتقيق التناغم
الديناميكي الكامل للتشريح املتكامل بأمتتة مثالية.
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،اقرأ أحدث أبحاثنا التي نناقش فيها
أهمية تشريح شبكات الوصول الاسلكي للوفاء بوعود اجليل اخلامس

عبد الغفار يبحث تعزيز العالقات املشتركة مع
البرتغال فى مجاالت البحث العلمى والتكنولوجيا

اإلب��ق��اء على التصنيف االئتمانى احلالى ملصر من قبل أهم
مؤسسات التصنيف االئتمانى الدولية.
أضاف فى ضوء هذا اإلصدار والذى يعد جناحا آخر ملصر
فى أسواق املال الدولية فقد استطاعت وزارة املالية العودة لسوق
السندات الدولية فى فبراير( 2021لتوفير جزء من االحتياجات
التمويلية للعام املالى احلالى  2021/ 2020وبقيمة 3.75
مليارات دوالر) ،أوضح الوزير أن العودة لألسواق الدولية فى
ه��ذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم
اليقني التى ما زال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا
يعتبر جناحا كبيرا.
أض��اف اإلص��دار األخير سيساهم فى توفير
م��ص��ادر مت��وي��ل إضافية مل��وازن��ة ال��ع��ام املالى
 2020/2021باإلضافة إل��ى العمل على
إطالة عمر محفظة الدين احلكومى املصرى
وخفض متوسط تكلفة الدين احلكومى وهى
أمور ستساهم فى حتسني مؤشرات استدامة
املديونية احلكومية وخدمة الدين ومبا يزيد من
ثقة املستثمرين فى استمرار وحتسن استدامة
أوضاع املالية العامة واملديونية احلكومية ملصر.

استخدام
احلصيلة لتمويل
احتياجات قطاع الصحة
واحلماية االجتماعية
والتنمية البشرية

كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
بحث د .خالد عبد الغفار � وزي��ر التعليم العالى والبحث العلمى مع
مانويا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة تفاصيل بروتوكول التعاون املتوقع
تنفيذه بني البلدين فى إطار تعزيز العاقات املشتركة فى مجاالت التعليم
العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا.
وأكد الوزير على اهتمام مصر بتنفيذ االتفاقية ،ودعم العاقات
التاريخية املثمرة بني البلدين ،مشيرا إلى أن املؤسسات التعليمية فى
العالم شهدت فترة صعبة خال الفترة املاضية بسبب تأثيرات كورونا،
واتباع اإلج���راءات االحترازية حلماية الطاب التى اقتضت إغاق
اجلامعات وتعطيل الدراسة واالعتماد على طرق التعليم عن بعد ،وهو
ما أثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية خاصة لطاب الكليات
العملية التى حتتاج تدريبا مباشرا مشيرا ألهمية البروتوكول فى دفع
التعاون الثنائى بني اجلامعات املصرية والبرتغالية.
أضاف بحث الطرفان إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية فى مصر،
وفتح برامج دراسية برتغالية باجلامعات املصرية احلديثة ،واستكمال
اخلطط مع جامعة نوفا البرتغالية لفتح فرع لها يضم التخصصات
املميزة بها مثل الطب والهندسة واإلدارة مشيدا بإمكانية التعاون فى
برامج السياحة والضيافة مع اجلانب البرتغالى ،مشيرا للتجربة املميزة
ملصر للتعاون مع جامعة فيينا فى هذا املجال.
ومن جانبها أكدت السفيرة البرتغالية سعى بادها لتوقيع البروتوكول
مع اجلانب املصرى ،مشيرة لتميز العاقات بني البلدين ،وأضافت أن
البرتغال تسعى لتقدمي جتربة متميزة فى مصر تعكس ثقافتها وهويتها
وتبرز مجاالت التميز البرتغالية فى التعليم العالى ،وتستفيد من
الروابط التاريخية التى جتمع بادها بدول الشرق األوسط والعالم
العربى كما أعربت عن تطلعها الستئناف برامج التبادل الطابى بعد
انتهاء كورونا.

خالل اجتماع جلنة اإلدارة املحلية :

شعراوى  :تطبيق إلكترونى تشاركى يعرض موقف املشروع القومى لتطوير الريف املصرى
كتب :محمد اخلولى – محمد شوقي
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية املحلية أنه فيما
يخص إشراك املواطنني واملؤسسات فى احلوار املجتمعى
حول املشروع القومى لتطوير الريف املصرى  ،فإنه سيتم
استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى كل مركز
إدارى ( 51مركز) لتوصيل شكاوى وصوت املواطن ملسئولى
املراكز واملحافظة ووزارة التنمية املحلية  ،الفتا إلى أنه مت
تشكيل جلنة مجتمعية (شباب – امرأة – قيادات طبيعية
تنفيذية -مجتمع مدنى ) على مستوى كل وح��دة قروية
ملتابعة االعمال وللعمل كحلقة وصل بني املشروع واملواطنني.
وقال الوزير إنه جارى تصميم تطبيق إلكترونى تشاركى
للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وفئات
املواطنني املختلفة باملراكز املستهدفة فى افتراح املشروعات

واب���داء آرائ��ه��م فى تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم
وشكاواهم .
جاء ذلك  ،خال اجتماع جلنة االدارة املحلية مبجلس
النواب اليوم املوقف التنفيذى ملبادرة حياة كرمية فى (375

قرية )  ،وأشار شعراوى إلى ان املبادرة بدأت بدعوة وتكليف
من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى  2يناير  2019حيث
وجه نحو تبنى مبادرة شاملة ومتكاملة ملحاربة الفقر متعدد
األبعاد مبا يوفر حياة كرمية للفئات األكثر احتياجا حتت
رعايته املباشرة.
وأوضح وزير التنمية املخلية أنه مت التوافق على اختيار
القرى األكثر فقراً لبدء العمل فيها خال املرحلة األولى
حيث ب��دات فى العام املالى  2019/2020بالعمل فى
 143قرية  ،ثم املرحلة الثانية فى العام املالى احلالى مت
الوصول بعدد القرى الى  375قرية .
اض��اف ال���وزارة تولت مهمة اإلش��راف على املبادر فى
نوفمبر  2019بقرار من رئيس الوزراء  ،ومبجرد صدور
القرار قامت ال��وزارة بتشكيل وحدة مركزية والتنسيق مع

املحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام األول الفتا
الى انه مت االنتهاء من وضع ومراجعة اخلطة  ،حيث مت
حتديد  628مشروعا فى  143قرية  ،وقامت وزارة
التخطيط والتنمية االقتصادية بإتاحة جزء من التمويل فى
فبراير . 2020
وأكد شعراوى ان الوزارة تولت عملية التنفيذ عقب اتاحة
التمويل مباشرة  ،ومت بالفعل إنهاء هذه املشروعات وال
يتبقى س��وى مشروعات الصرف الصحى كبيرة احلجم
احلارى االنتهاء منها تباعا قبل  30/6/2021كما قامت
وزارة التخطيط بتوزيع االستثمارات املطلوبة مباشرة على
الوزارات والهيئات  ،وقد مت حتديد  1.3مليار جنيه لوزارة
التنمية املحلية لتتولى تنفيذ مشروعات اإلدارة املحلية ،
وقد اتاحت وزارة التخطيط دفعة واحدة من التمويل بقيمة

 325مليون جنيه مت صرفها بالكامل وخاطبنا وزارة
التخطيط للحصول على باقى التمويل .
وفيما يخص املرحلة اجل��دي��دة مل��ب��ادرة حياة كرمية (
املشروع القومى لبرنامج تطوير الريف املصرى  ،قال وزير
التنمية املحلية أنه فى  29نوفمبر  2020وجه الرئيس
السيسى بتوسيع نطاق املبادرة لتشمل كامل الريف املصرى
وبناء
 ،و قامت احلكومة وحت��ت إش��راف رئيس ال���وزراء
ً
على التصور الذى عرضته وزارة التنمية املحلية باالتفاق
على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية
بالكامل وليس جتمعات ريفية محددة داخل بعض املراكز
 ،الفتا الى أنه مت التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسى
باستهداف كل املراكز خال ثاث سنوات على أن يتم البدء
ب�  51مركزا خال العام احلالي.
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شركات عربية

فى اجتماع برئاسة رئيس الوزراء :

االتفاق على التعاقد مع شركة عاملية كبرى لتصنيع "التابلت" فى مصر
 30مليون دوالر استثمارات من الشركة  ..وخطا إنتاج بطاقة مليون جهاز سنوياً
مصن���ع به خطا إنت���اج بطاقة تصل إلى مليون جهاز س���نوياً ،كما مت االتفاق على
مواصفات اجلهاز ،وس���عر البيع للوزارة ،وسيتم تنظيم دورات تدريبية سنوياً ،مع
زي���ادة أعداد املتدربن املصرين مبصانع الش���ركة فى اخلارج ،كما س���يتم إتاحة
مناه���ج تعليمي���ة فى علم تصنيع التابلت من خالل الش���ركة ،كما أكدت الش���ركة
أن لديه���ا مراك���ز صيان���ة ف���ى كل املحافظات ،وأنها س���تكون ق���ادرة على تقدمي
اخلدمة على أعلى مس���توى .وأش���ار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن
"التابلت" اجلديد الذى تس���لمت الوزارة عينات منه به إمكانات جيدة ،معربا ُ عن
اهتم���ام الوزارة بتدريس املناهج اخلاصة بصناعة أجه���زة "التابلت" فى املدارس
املتخصصة بالتعاون مع وزارة االتصاالت ،وكذا التدريب اجليد عليها.
وفى نهاية االجتماع ،تقدم رئيس الوزراء بالش���كر جلميع املس���ئولن على اجلهود
املبذولة فى التفاوض مع الش���ركة املُصنعة ألجهزة "التابلت" بهدف تصنيعها فى
مصر ،مؤكداً أهمية التعاقد مع الشركة ،والعمل على التوسع فى التفاوض معها،
مب���ا يخ���دم العملية التعليمي���ة فى مصر ،وفى الوقت نفس���ه توط���ن الصناعات
املختلفة.

كتب  :باسل خالد – نهله احمد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ،اجتماعاً ملتابعة خطوات
توط���ن صناع���ة "التابل���ت" فى مص���ر ،وذل���ك بحض���ور الدكتور طارق ش���وقى،
وزي���ر التربية والتعليم والتعلي���م الفنى ،والدكتور عمرو طلع���ت ،وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،واللواء أس���امة عزت ،رئيس هيئة تسليح القوات املسلحة،
وعدد من املسئولن املعنين .وفى بداية االجتماع ،قال الدكتور مصطفى مدبولى:
سبق فى االجتماع األخير استعراض جهود التفاوض مع إحدى الشركات العاملية
الكب���رى لتصني���ع "التابلت" فى مصر ،ومت التوافق على أن يتم االنتهاء من حس���م
نقاط التعاقد مع الش���ركة ،مش���دداً على ضرورة حس���م هذا امللف بسرعة ،وإذا
مت التواف���ق بش���أن ه���ذه النقاط يت���م إمتام التعاق���د ،لبدء التصني���ع .وأكد وزير
االتص���االت ،أن���ه مت التفاوض مع الش���ركة ،وعقد عدة اجتماع���ات من قبل هيئة
التس���ليح ،ومت التوافق على أن تتولى الش���ركة إنش���اء مصنع مبصر باس���تثمارات
تقدر بنحو  30مليون دوالر ،تتيح فرص عمل وتدريب للمصرين ،كما مت االتفاق
بشأن املكون املحلى فى التصنيع ونسبته.
وأوضح رئيس هيئة تسليح القوات املسلحة ،أنه مت االتفاق مع الشركة على إنشاء

وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم :

بحث تكامل منظومتى التعليم ما قبل اجلامعى واجلامعى للوصول إلى خريج مصرى مبعايير عاملية
كتب :نهله مقلد – عادل فريج
بحث الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي ،والدكتور
طارق ش���وقى وزي���ر التربية والتعلي���م والتعليم الفني ،اجتماع���ا مبقر وزارة
التعليم العالي؛ ملناقش���ة ع���دد من املوضوعات املش���تركة والتى منها تكامل
مسيرة الطالب التعليمية منذ التحاقه بأول مرحلة فى سلم التعليم االبتدائى
وحتى تخرجه سواء من املسار األكادميى اجلامعى أو التكنولوجى اجلامعى
أو الفن���ي ،وذل���ك عل���ى مس���توى املناهج وط���رق التدريس وآلي���ات القياس
والتق���ومي وربط منظومة التعليم األساس���ى احلديثة بالتخصصات اجلديدة
ومبنظوم���ة حتدي���ث املناهج الدراس���ية التى تعكف عليها جل���ان القطاعات
املختلفة باملجلس األعلى للجامعات.
م���ن جهت���ه ق���ال الدكت���ور خال���د عبدالغف���ار ،إن هن���اك تنس���يقا كامال مع
الدكت���ور ط���ارق ش���وقى وزير التربي���ة والتعلي���م والتعليم الفن���ى فيما يتعلق
مبنظوم���ة التعلي���م املصري���ة وخاص���ة فيما يتعل���ق بتدريس مه���ارات القرن
الواحد والعش���رين ملختلف املراحل العمرية باملدارس واجلامعات واالهتمام
مبنظومة اكتشاف النابغن واملوهوبن ورعايتهم فى مراحل التعليم املختلفة
من خالل صندوق رعاية املبتكرين والنوابغ كما ال يخفى الدور الذى يقوم به
بن���ك املعرفة املصرى باالهتمام بطالب وخريجى اجلامعات املصرية ،وذلك

من خالل مجموع���ة الدوريات والكتب وقواعد البيانات واحللول التى تقدم
للباحث���ن والطالب واملعلم���ن واملهنين والتى متكنهم م���ن الوصول بصوره
كامل���ة ووافية إلى مص���ادر املعرفة العاملية فى العل���وم والتكنولوجيا والطب
والعل���وم االجتماعية والعلوم اإلنس���انية ،وذلك من خالل منصة بنك املعرفة
املصري.
ومن ناحية اخري ،قال الدكتور طارق ش���وقى وزير التربية والتعليم والتعليم

الفن���ى إن املعلم املدرس���ى أو املدرس هو أحد أهم أعم���دة منظومة التعليم،
ولذل���ك فإن هناك تنس���يق كامل م���ع وزارة التعليم العال���ى فيما يتعلق برفع
املس���توى امله���ارى واملهنى للمعلم فألول م���رة يتم إضافة مق���ررات ومناهج
بكلي���ات التربية باجلامعات؛ لتأهيل طالب كليات التربية للعمل كمدرس���ن
بجميع مراحل التعليم ما قبل اجلامعى وفق أحدث النظم واملعايير التعليمية
العاملي���ة كما زادت عدد س���اعات اجلرعة العملية اخلاص���ة بتدريب طالب
كلي���ات التربي���ة فى مدارس وزارة التربية والتعلي���م والتعليم الفنى مبراحلها
املختلفة.
وتط���رق االجتماع إلى مناقش���ة نط���اق اخلدمات التى يقدمه���ا بنك املعرفة
للمجتم���ع االكادميى فى مصر ولس���ائر القطاعات تق���دم الدعم التدريبي؛
ملس���اعدة الباحث���ن املصري���ن على نش���ر املقاالت فى جمي���ع التخصصات
م���ع الدعم التحري���رى فى الدوريات العاملية ،فضال ع���ن البرامج والدورات
التدريبي���ة الت���ى يقدمها بنك املعرفة لرفع مس���توى ق���درات أعضاء هيئات
التدري���س وذل���ك للحصول على خريج يتناس���ب مع احتياجات س���وق العمل
ف���ى مصر واخل���ارج ،والتى تغطى كليات الهندس���ة والطب والصيدلة وطب
األس���نان وكلي���ات التربي���ة لتخريج أعض���اء هيئة تدري���س ومعلمن مؤهلن
يقوموا بالتدريس بأحدث تكنولوجيات واملعايير الدولية فى التعليم.

تتضمن تطبيق نظام التوقيع اإللكترونى والفاتورة االلكترونية :

وزير املالية :اإلجراءات الضريبية املوحدة نواة إرساء دعائم امليكنة احلديثة
كتب  :محمد شوقى – نهله احمد
أك���د الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أننا مس���تمرون
ف���ى تلق���ى مالحظ���ات مجتم���ع األعمال حول مش���روع
الالئحة التنفيذية لقانون «اإلجراءات الضريبية املوحد»
حتى األربعاء املقبل ،من خالل املوقع اإللكترونى لوزارة
املالي���ة ،واملوق���ع اإللكترون���ى ملصلح���ة الضرائ���ب على
اإلنترن���ت ،الفتًا الى ان هذا القانون يُس���هم فى إرس���اء
دعائ���م امليكن���ة احلديثة بص���ورة كاملة ف����ى اإلجراءات
الضريبي���ة املوحدة ،بحي���ث تكون الوس���ائل اإللكترونية
معتمدة ف���ى اإلثبات الضريب���ى ،والتواصل مع املمولن
واملكلفن ،وفى الدفاتر والس���جالت املقررة ،وإجراءات
ربط الضريبة وحتصيلها ،وسبل الطعن على مناذج ربط
الضريب���ة ،وتطبيق نظام التوقي���ع اإللكترونى ،الفتًا إلى
إلزام املمولن واملكلفن بالتعامل باملحررات اإللكترونية
س���وا ًء فى ص���ورة فات���ورة إلكتروني���ة أو إيص���ال مهنى
إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى ،فى

ظل رقمنة كل التعامالت بد ًءا من تقدمي طلب التسجيل
مبصلح���ة الضرائب ،واإلق���رار الضريب���ى اإللكترونى،
والس���جالت والدفاتر واملراس���الت اإللكترونية ،وصوالً
للتحصيل اإللكترونى للضريبة.
إل���ى حرص���ه عل���ى مراع���اة مالحظ���ات ومقترح���ات
مجتمع األعمال حول مشروع الالئحة التنفيذية لقانون
«اإلج���راءات الضريبي���ة املوح���د»؛ مب���ا يُلب���ى متطلبات
مجتمع األعمال؛ باعتبارهم ش���ركاء التنمية ،على النحو
الذى يُس���هم ف���ى فتح آف���اق رحبة لالس���تثمار ،وتوفير
ف���رص العمل ،وتعظي���م الق���درات اإلنتاجية ،وتوس���يع
القاعدة التصديرية ،وتعزيز تنافسية املنتجات املصرية
فى األسواق العاملية.
ذك���ر بيان لوزارة املالية ،أن هن���اك أكثر من  5مواد فى
مش���روع الالئحة التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية
املوحدُ ،حتدد حقوق املمول���ن لدى مصلحة الضرائب،
الت���ى تتضم���ن مزايا جدي���دة أبرزها :الس���ماح للممول

باالطالع عل���ى امللف الضريبى ،وهوية مأمور الضبطية
القضائية ،وحضور الفحص امليدانى ،وتقدمي إخطارات

تطبيق "كلوب هاوس" االمريكى يشعل األجواء فى الصني ..ودعوات الدخول "للبيع"
كتب  :نهله احمد – محمد شوقى
يجت���ذب تطبي���ق التواصل الصوتى املباش���ر
"كلوب هاوس" أعدادا كبيرة من املستخدمن
من البر الرئيسى الصيني ،حيث ال يزال هذا
التطبي���ق األميركى غير خاض���ع للرقابة من
قبل الس���لطات رغم ما يشهده من مناقشات
مس���تفيضة ح���ول احلقوق والهوي���ة الوطنية
وغيرها من املواضيع ذات احلساسية.
وحتظ���ر الص���ن تطبيق���ات التواص���ل
االجتماع���ى الغربي���ة مث���ل تويتر وفيس���بوك
ويوتي���وب وتف���رض رقاب���ة صارم���ة عل���ى
اإلنترنت املحل���ى للتخلص من املحتوى الذى
قد يؤثر سلبا على احلزب الشيوعى احلاكم.
وشهد تطبيق "كلوب هاوس" ،الذى أُطلق فى
أوائ���ل ع���ام  2020زيادة هائلة ف���ى أعداد
املس���تخدمن ف���ى وقت س���ابق هذا الش���هر
بعد أن عقد إيلون ماس���ك الرئيس التنفيذى
لشركة تسال وفالد تينيف الرئيس التنفيذى
لشركة روبن هود مناقشات على نحو مفاجئ
على تلك املنصة.

وال ميك���ن الدخ���ول إل���ى غ���رف الدردش���ة
اخلاصة بالتطبي���ق إال من خالل دعوات من
األعضاء احلالين.
وب���دأ اعتب���ارا من الي���وم بيع الدع���وات إلى
املنص���ة مقابل ما يت���رواح من  50إلى 400
ي���وان صين���ى ( 7.73دوالر إل���ى 69.59
دوالر) عل���ى مواق���ع التج���ارة اإللكتروني���ة
الصينية الشهيرة.
والحظت رويترز بش���كل مباش���ر العديد من

املحادثات باللغة الصينية ،حيث استمع آالف
املس���تخدمن إلى مناقش���ات صوتية واسعة
النطاق تش���مل موضوعات منها معس���كرات
االعتق���ال ف���ى ش���ينغيانغ واس���تقالل تايوان
وقانون األمن القومى فى هونغ كونغ.
وف���ى حن ال يزال تطبيق "كلوب هاوس" غير
خاض���ع للرقابة فإنه ليس متاحا س���وى على
األجه���زة التى تعمل بنظام التش���غيل آي.أو.
إس وغي���ر مت���اح ف���ى متج���ر تطبيق���ات أبل
املحلى وكالهما من العقبات الرئيس���ية التى
حتول دون اس���تخدامه على نطاق واس���ع فى
الصن.
وميك���ن ملس���تخدمى البر الرئيس���ى الصينى
الوص���ول إل���ى التطبي���ق م���ن خ���الل تعديل
موق���ع متج���ر التطبيق���ات اخل���اص بهم ولم
يتضح الس���بب فى استمرار عدم حجب هذا
التطبي���ق فى الصن على الرغم من أن بعض
املواق���ع اإلجتماعي���ة األجنبية الت���ى يتابعها
بعض الصينين متكنت من العمل حتت رادار
املراقبة.

بإضاف���ة فروع أو مخازن أو أنش���طة أخرى ألى نش���اط
صناع���ى أو جتارى أو مهنى أو غيرها مما يُدر إيرادات
تخضع للضريبة ،واحلصول على قرار ُمسبق من اإلدارة
الضريبية فى حالة ممارسة أى معاملة ليس لها قواعد
ضريبية ُمس���بقة ولم تكن محددة بالقانون ،إضافة إلى
طل���ب التصالح ف���ى الطعن عل���ى أعمال جل���ان الطعن
صلحا مع
قبل حتديد جلس���ة للحكم فيه إلنه���اء النزاع
ً
املأمورية املختصة ،وذكر أس���باب وحيثيات الطعن على
منوذج ربط الضريبة.
أض���اف البيان أنه يتم احتس���اب العائ���د على الدفعات
املقدمة حتت حساب الضريبة بسعر االئتمان واخلصم
املعلن من البنك املركزى ،وفى حالة تقدمي طلب استرداد
الضريبة املسددة باخلطأ أو الرصيد الدائن ،وعدم الرد
على هذا الطلب خالل  45يو ًما يتم احتساب عائد على
هذه املبالغ املستحقة للممولن بسعر االئتمان واخلصم
املعلن من البنك املركزى مضا ًفا إليه 2٪

" أبل " تطور كابل شحن غير قابل للتلف
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت براءة اختراع جديدة أن شركة آبل تعمل على سلك شحن ألجهزة أيفون اخلاصة
بها ،والذى سيجعل الكابالت البالية أمرا ال وجود له ،حيث تشير براءة االختراع ،املودعة
مبكتب براءات االختراع والعالمات التجارية األمريكي ،إلى أن الكابل اجلديد سيكون
له سمك موحد ولكن مبستويات مختلفة من الصالبة ،ووفقا ملا ذكرته صحيفة "ديلى
ميل" البريطانية ،سيكون كال طرفى الكبل شديدى الصالبة ،بينما سيظل مركز الكابل
مر ًن���ا ،ول���م تذكر أبل فى أى مكان فى براءة االختراع تقنية موصل الطاقة اخلاصة بها
" ."Lightningوتق���ول " اب���ل "من املعروف أن ثنى الكبل بالقرب من نقطة نهايته ،قد
يتسبب فى تلفغير مرغوب فيه على توصيالت األسالك ،مما قد يؤدى إلى فشل الكابل
ً
محاطا بغطاء خارجى بس���مك موحد وله ً
أيضا قسم مركزى به
وس���يكون قلب الكابل
صالبة أولى ،وقس���م طرفى فى كل طرف له صالب���ة ثانية .وجاء آخر إصدار للهاتف
لشركة أبل مع كابل  USB-Cإلى  Lightningفى العلبة ،ويحتوى كابل  USB-Cإلى
 Lightningعلى كماالت لتخفيف التلف صغيرة فى كال الطرفن لتعزيز القوة وجعلها
أقل عرضة للتآكل .وتقول شركة آبل" :من الشائع توفير غطاء لتخفيف الضغط مصنوع
من مادة صلبة حول منطقة نهاية الكابل ،ويتم تشكيل كماالت تخفيف الضغط احلالية
بشكل عام كهيكل منفصل يتم وضعه حول غالف الكابل اخلارجى ومع ذلك ،فإن الكبل
اجلدي���د املوص���وف فى براءة االختراع ميكن أن يتخلص من هذه الش���رائط الصغيرة،
والتى تقول أبل إنها "قد ال تكون مرغوبة ،مع حتسن احلماية التى تقدمها".

لتحسني بيئة التداول :

رئيس البورصة :رغم التحديات االستثنائية نعمل على تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول واألنظمة املساعدة
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
عق���د الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجل���س الوزراء اجتماعا مع الدكتور
محمد فريد صالح ،رئيس مجلس إدارة البورصة املصرية؛ الس���تعراض أهم
مالمح التقرير السنوى ألداء البورصة املصرية خالل عام . 2020
وفى مس���تهل االجتماع ،أكد رئيس مجلس الوزراء أن احلكومة مس���تمرة فى
دعم خطط اإلصالح فى كافة قطاعات الدولة ،واس���تكمال وتعميق ما بدأناه
م���ن إج���راءات إصالحية لتعزيز ق���درات االقتص���اد الوطن���ي ،والتغلب على
التداعيات الس���لبية التى خلفتها جائحة كورون���ا ،والتى من بينها تطوير أداء
العمل بالبورصة املصرية ،ودعما الستقرار التداوالت بها.
م���ن جهته  ،أش���ار الدكت���ور محمد فريد صال���ح ،رئيس البورص���ة ،انه فيما
يخ���ص بيئة التداول لزيادة كفاءة الس���وق ،فذكر رئيس البورصة املصرية أنه
يتضمن اس���تكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول واألنظمة
املس���اعدة للتداول ،وكذا حتس���ن بيئة التداول من خالل اس���تحداث وتطوير
آلي���ات ومنتج���ات مالية جديدة بغ���رض زيادة كفاءة الس���وق لتنويع اخليارات
االستثمارية أمام جموع املستثمرين ،وكذا تدشن مؤشرات جديدة.
وفيما يتعلق بأداء البورصة املصرية خالل عام  ، 2020فأش���ار إلى س���عى
البورصة الس���تكمال استراتيجيتها فى حتليل ودعم سلسلة القيمة على كافة
اجلوان���ب واتب���اع كافة الس���بل واتخاذ الق���رارات التى تتناس���ب مع الظروف
الصعب���ة التى ش���هدها عام  ،2020خاصة فيما يتعل���ق باجلائحة من خالل
عدة أهداف وإجراءات أهمها الصمود واستمرار العمل من خالل اإلجراءات
االحترازي���ة املتخ���ذة من قبل البورص���ة ،و تطوير آلي���ة التصويت اإللكترونى
. E-Magles
أضاف يعد شهر يناير  2021كان من أفضل الشهور التى مرت على تعامالت

البورص���ة املصرية فى اآلونة األخي���رة ،وذلك فى ظل الظروف املواتية ،حيث
كان���ت معدالت التداول مس���تمرة ،كما ش���هدنا ارتفاعا فى مع���دالت التداول
على الس���ندات واس���تعرض رئيس البورصة أهم مالمح أداء البورصة خالل
ع���ام  ،2020معتب���را أنه يُعد عاماً اس���تثنائياً ،بس���بب تع���رض العالم أجمع
ألزم���ة جائح���ة كورونا ،والتى كان لها العديد من اآلثار الس���لبية التى ال تزال
مس���تمرة فى جميع مناطق العالم ،مؤكداً أن���ه على الرغم من تلك التحديات
االس���تثنائية ،إال أننا نس���تهدف اس���تكمال ما بدأناه من جهد لتنمية وتطوير
سوق األوراق املالية.

أض���اف تضمنت اإلجراءات أيضا الس���عى الس���تقرار الت���داول ،من خالل
تكام���ل كاف���ة الق���رارات الت���ى مت اتخاذه���ا م���ن قب���ل احلكوم���ة والقطاع
املصرف���ى والبورص���ة والرقاب���ة املالية لضم���ان اس���تقرار التعامالت ،إلى
جانب اس���تكمال اإلص���الح على كافة جوانب سلس���لة القيم���ة فيما يخص
(جان���ب العرض) للش���ركات املقي���دة ،وبيئة التداول وزيادة كفاءة الس���وق،
و(جان���ب الطلب) للمس���تثمرين املصرين واألجانب ،فضال عن املس���اهمة
ف���ى دعم االقتص���اد املصرى وزيادة قدرته التنافس���ية من خالل تأس���يس
ش���ركة بورصة الس���لع املصرية.
كم���ا أكد الدكتور محمد فريد صال���ح أن (جانب العرض) تضمن العمل على
حتس���ن مستويات وجودة اإلفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر املعلومات،
وزيادة مس���احة التواصل ما بن الشركات املقيدة ومديرى املحافظ وشركات
الوساطة املالية ،والتعريف مبزايا القيد جلذب شركات جديدة للقيد ،والعمل
على إزالة كافة املعوقات التى تواجه الشركات املقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة
رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما ميثل جانب العرض.
وفى جانب الطلب ،أش���ار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات املعرفة
والوعى بأساس���يات االس���تثمار فى س���وق األوراق املالية؛ جل���ذب املزيد من
املس���تثمرين وهو األمر الذى يس���اعد فى تعزيز الس���يولة وتنشيط التداوالت
كم���ا تن���اول الدكتور محمد فريد اجله���ود التى قامت به���ا البورصة املصرية
إلعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة واملتوسطة خالل عام ،2020
والتى ش���ملت دراس���ة أوجه القصور والتحديات التى حتول دون منو الس���وق
وحتقي���ق مس���تهدفاته؛ وذل���ك من أجل إعداد اس���تراتيجية ش���املة تُعزز من
قدرات الس���وق فى دعم فرص منو الشركات الصغيرة واملتوسطة لتعزيز منو
االقتصاد املصرى وتوفير فرص عمل

بقلم:

غادة لبيب
جتربتى مع كورونا
منذ اليوم األول لإلعالن عن ظهور فيروس كورونا املستجد فى الصن
أواخ��ر عام  ،2019تابعت بقلق بالغ تطورات هذا الفيروس اللعن
وسرعة انتشاره وأعراضه ،وبدأت منذ ذلك احلن فى البحث عن سبل
الوقاية من هذا الوباء الذى ينهش جسد االنسان بوحشيه وبال رحمة،
ولم أجد سوى دعم مناعة اجلسم واتباع اجراءات احترازية متنع انتقال
الفيروس من شخص مصاب أو من سطح يحمله.
ومع اإلعالن عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر ،بادرت
مصر بوضع ضوابط شديدة تضمن سالمة املواطنن ،وكنت من أكثر
املواطنن التزاما بتلك االجراءات سواء فى أماكن العمل أو فى املنزل
أو حتى فى الزيارات امليدانية مبواقع العمل املختلفة ،مع االهتمام
أيضا بتناول الفيتامينات التى تعمل على رفع املناعة ،والتزمت بهذه
االجراءات لشهور عديدة مع متابعة األرقام واالحصائيات التى تعلنها
وزارة الصحة كل يوم حول تطورات أعدد اإلصابات التى كنت أظن أننى
فى مأمن منها.
وذات ليلة ،كنت أجلس فى منزلى بعد يوم عمل طويل وشاق ،ورن جرس
هاتفى ليبلغنى أحد األصدقاء الذى التقيته فى مكتبى خالل اليوم أنه
أجرى مسحة أظهرت إصابته بالفيروس اللعن!! لم تكن تبدو عليه أى
عالمات لإلصابة ،وأنا أيضا ال أشعر بأى أعراض! قررت على الفور
إجراء املسحة ،ولم تكن الصدمة فى اإلصابة بفيروس كورونا فحسب،
إلي هذا الوباء
بكل كانت صدمتى األكبر فى البحث عن سبب وصول ّ
اللعن!!
لم استغرق وقتا طويال حتى بدأت العالج ،ولم تستغرق األعراض أيضا
وقتا طويال حتى ظهر الواحد تلو اآلخ��ر .لم يرهقنى الفيروس ولم
ترهقنى األع��راض بقدر ما أرهقتنى املخاوف والتفكير العميق فى
مفهوم احلياة بشكل كامل ،وبعد عزل استمر قرابة ال�  15يوما بن
ايجابية العينة وسلبيتها ،توصلت إلى العديد من القناعات التى أطمح
أن تغير حياتى لألفضل خالل الفترة املقلبلة.
ولعل أهم القناعات هى أن الفيروس لم يكن محنة كما كنت أتصور،
بل أنه منحة كبيرة تتيح لنا الفرصة لنقف مع أنفسنا ونفكر فى أمور
عديدة شغلنا عنها صخب احلياة اليومية وبريق العمل والنجاح .ولعل
أهم هذه األم��ور هى أسرتى الصغيرة التى غمرتنى بفيض املشاعر
الدافئة التى كانت خير معن فى برد الشتاء .ابنتى الكبرى التى كانت
الدعم والسند وابنتى الصغرى التى لم تدخر أى جهد ولم تضع فى
أولوياتها سوى شيء واحد ،أن أعبر هذه الفترة بسالم .لقد كانت فترة
العزل اإلجبارى فى املنزل فرصة عظيمة ألتعرف فيه على جوانب
انسانية رائعة زرعتها فى أبنائى ولم يكن لدى الوقت ألتأكد من ثمارها.
وكنت دائما على يقن أن النظام الغذائى املعتمد على أكل صحى فى
حياتنا اليومية أمر مهم للغاية ،ولكن الوقت لم يكن حليفا دائما لتحقيق
هذا اليقن كما ينبغي .وخالل فترة العزل تأكدت مبا ال يدع مجاال
للشك أن حياتنا مهما كانت مستقرة ولكنها ليست طبيعية ما دام
نظامنا الغذائى غير منضبط.
وخ��الل هذه الفترة أيقنت متام اليقن أن كل ما يتردد على وسائل
التواصل االجتماعى أو تطبيقات واتساب من وصفات أو نصائح لعالج
كورونا هى مجرد أكاذيب ال عالقة لها بالواقع ،بل إنها تؤذى كل من يعمل
بها بشكل أعمى دون استشارة طبيب متخصص ،وذلك ألننى أدركت أن
كل شخص يختلف عن اآلخر فى األعراض وأيضا فى تأثير الفيروس
على أجهزة ووظائف اجلسم ،فالفيروس حتى اآلن ليس له منط ثابت
فى التأثير ،وهو ما يتطلب عالجا يناسب التأثير حتى امتام الشفاء .بل
إنى أيقنت متام اليقن أن هناك أشخاص عجزوا عن مواجهة تداعيات
الفيروس اللعن بسبب التعامل بشكل منطى مع فيروس متحور وغامض
ولم يكشف العلماء كامل أسراره حتى اليوم .واحلقيقة أن الوصفات
املتداولة قاتلة وال بد أن نتوقف متاما عن تداولها ونشرها.
ولعل القناعة األهم فى هذه التجربة الصعبة هى أن الصحة النفسية
واألهل واألصدقاء هم العالج األهم لهذا الفيروس اللعن الذى أمتنى
أن تنجح جهود القضاء عليه فى أقرب وقت.
وختاما ،أوصيكم بااللتزام بجميع االجراءات االحترازية دون تقصير،
وأتوجه بالكثير من احلب والود لكل من تفضل على بالسؤال ووافر
الشكر واالمتنان لكلماتكم اجلميلة والرقيقة واملشجعة ،وأسأل اهلل
الشفاء العاجل لكل مرضى كورونا ،واحلماية والنجاة لكل من لم
تصبهم العدوى وأن يرحم ويغفر لكل من غادرنا بسبب هذا الوباء
اللعن.

" كونتكت " تطلق تطبيق (مزايا كونتكت/
 )Contact Rewardsللتسوق عبر املحمول
كتب  :محمد شوقى – نهله احمد
فى إطار التزامها مبنح األولوية لراحة العمالء ،أطلقت ش���ركة كونتكت (ش���ركة
خاضع���ة للهيئ���ة العامة للرقاب���ة املالية) تطبيقه���ا اإللكترونى (مزاي���ا كونتكت/
 )Contact Rewardsعل���ى الهات���ف املحم���ول باللغتن العربي���ة واإلجنليزية،
وذلك فى إطار الش���مول املالى والتحول الرقمى فى القطاع املالى غير املصريف،
وحرص���اً منه���ا عل���ى توفير خدم���ات تلبى متطلب���ات واحتياجات جميع ش���رائح
املجتمع.
وتضم حافظة كونتكت ثمانية منتجات مبتكرة تهدف لتلبية متطلبات واحتياجات
عمالئه���ا من الش���ركات واألف���راد ،وهى متويل الس���يارات ،ومتويل الش���احنات،
والوس���اطة التأميني���ة ،واملنتج���ات االس���تهالكية ،والتش���طيب املنزل���ى والتمويل
العقاري ،باإلضافة إلى التمويل التجارى من خالل التأجير التمويلى والتخصيم.
وميثل تطبيق "مزايا كونتكت"منصة متكاملة للتسوق متكن عمالءها من احلصول
على مجموعة واس���عة من املزايا لتحقيق أحالمه���م فى حياة متكاملة ،باإلضافة
إل���ى أنه ميكن للعمالء إدارة تعامالتهم النقدية واحلصول على تقارير املعامالت
بشكل فورى ومباشر ،وذلك عن طريق أجهزة هواتفهم املحمولة.
م���ن جهته قال س���عيد زعتر ،الرئي���س التنفيذى لكونتكت" تقوم رس���التنا بصورة
رئيسية على استخدام التكنولوجيا واالبتكار لفتح املزيد من القنوات أمام العمالء
ص ِّمم هذا التطبيق بهدف
إلج���راء معامالته���م بصورة أكثر فاعلية وكفاءة ،وق���د ُ
حتقي���ق ذلك مع املزايا التى جتس���د مس���توى جديداً من الس���هولة والراحة عند
استخدام منتجات كونتكت ،بدءاً من تيسير جتربة الشراء وحتى منح املستهلكن
الراحة الكاملة للسداد".

هيئة "  " DEWAتسجل براءة اختراع
جديدة ملشروع هيدرونت ملراقبة شبكة املياه
كتب  :نهله مقلد – عادل فريج
فى إجناز عاملى يُضاف إلى س���جلها احلافل بالتميز ،سجلت هيئة كهرباء ومياه
دب���ى "  " DEWAب���راءة اخت���راع جديدة عن مش���روع هيدرون���ت املعتمد على
ال���ذكاء االصطناعى والتعلم العميق الذى طورته الهيئة ملراقبة ش���بكة املياه فى
إم���ارة دب���ى والتحكم به���ا عن بعد .وميتاز املش���روع بإمكاني���ة دمجه مع أحدث
أنظمة اإلش���راف والتحكم وجمع البيانات للمياه (س���كادا) ،وقدرته على توفير
بيان���ات حلظي���ة عن حالة الش���بكة ،إضافة إلى إصالح التس���ريبات فى غضون
ثوان دون أى تدخل بش���ري ،مبا يعزز كفاءة ش���بكة املياه وعزل أنابيب املياه فى
ٍ
إمارة دبي ،إلى جانب توفير اجلهد والوقت .من جهته اكد سعيد محمد الطاير،
العض���و املنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومي���اه دبي ،التزام الهيئة بتبنى
االبتكار لتعزيز مكانتها العاملية بوصفها من أبرز املؤسس���ات اخلدماتية املبتكرة
على مس���توى العالم .أضاف نعمل على حتقيق مبادرة دبى  10Xالتى أطلقها
س���يدى صاحب الس���مو الش���يخ محمد بن راش���د آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئي���س مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه اهلل ،وتهدف ألن تس���بق مدينة دبى مدن
العالم بعش���ر سنوات من خالل التقنيات اإلحاللية املبتكرة ،ورؤية الهيئة فى أن
تكون مؤسس���ة رائدة عاملياً مس���تدامة ومبتكرة .وقد أسهم تطبيق الهيئة ملعايير
التم ّيز فى تفوقها على مدار السنوات املاضية على نخبة من الشركات األوروبية
واألمريكي���ة ،حيث جنحت فى خفض الفاقد فى ش���بكات نق���ل وتوزيع الكهرباء
إلى  3.3%مقارنة مع نس���بة  6-7%فى أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
كما انخفضت نسبة الفاقد فى شبكات املياه إلى نحو  5.2%مقارنة مع 15%
فى أمريكا الش���مالية" .يذكر أن مشروع هيدرونت املبتكر يسهم فى توفير 5.3
مليون درهم س���نوياً ،وقد فاز املش���روع مؤخراً باجلائزة الفضية عن فئة «فكرة
العام للفريق» ضمن جوائز "قمة األفكار األمريكية "2020
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متابعات

“ كيف حُت ّول التحديات إإلى فرص “ وفقا لتقرير بى دبليو سى اجلديد :

 287مليون دوالر حجم سوق الرياضات اإللكترونية فى مصر و  313مليون دوالر باإلمارات و 716مليون دوالر بالسعودية
وتطورا
الرياضات اإللكترونية أسرع الفئات منو ًا
ً
تالئم الرياضات اإللكترونية طبيعة الشرق األوسط حيث
إن معظم سكان املنطقة من الشباب املغرمني باإلنترنت
و ال
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ط��ب��ي��ع��ة امل���ن���اخ احل���ار
س��ي��م��ا ف���ى دول اخلليج
حيث ترتفع درجات
احل��رارة بشكل
ي���������ع���������وق
مم���ارس���ة
الرياضة
ف��������������ى
األم��اك��ن

املجتمعي .فعلى سبيل املثال ،أنفقت دول مجلس التعاون
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
أص���درت “ ب��ى دبليو س���ي” نتائج استطالعها لقطاع اخلليجى ومن بينها اململكة العربية السعودية واإلم��ارات
الرياضة فى الشرق األوسط حيث يتناول اآلثارالقصيرة العربية املتحدة أكثر من  65مليار دوالر فى تطوير قطاع
وطويلة األم��د لألزمة غير املسبوقة فى تاريخ الرياضة الرياضة.
املعاصر .حيث إن االستطالع قائم على دراس��ة عميقة وفيما يخص توقعات التعافى من تداعيات جائحة كوفيد
لقطاع الرياضة فى اإلم���ارات العربية املتحدة واململكة  ،19يتوقع حوالى  63%من املشاركني فى منطقة الشرق
اً
اً
شامال األوس��ط أن تتعافى سوق الرياضة عموما اً وبشكل كامل
حتليال
العربية السعودية والبحرين وقطر .ويشمل
جلميع عناصر املنظومة الرياضية التى تشهد تطورااً سريعا اً بحلول عام  ،2022وهى نسبة تفوق بكثير نسبة املتفائلني
ومستمرااً مع تسليط الضوء على الفرص املتاحة فى ظل املشاركني فى االستطالع العاملى والذين توقعوا النتيجة
نفسها والتى بلغت  .42%يعود ه��ذا التفاؤل الى
التوقعات التى تشير إلى منو قطاع الرياضة فى
التوقعات باستمرار اإلنفاق احلكومى فى القطاع
منطقة الشرق األوسط بوتيرة أسرع مقارنة
الرياضة
ال��ري��اض��ي .ول��ك��ن االس��ت��ط��الع يحث قطاع
بخمسني دولة أخرى حول العالم.
اإللكترونية الفائز
الرياضة فى الشرق األوس��ط ب��أن يعطى
وال ش��ك أن ال��دع��م احلكومى القوى
األولوية ملبادراته امللموسة من أجل تسريع املفتوحة.
للقطاع الرياضى فى الشرق
األوسط األكبر من حظر التجول
وتيرة التغيير وأن مستقبل القطاع يتوقف الرياضات
واحلرص على زيادة النضج التجارى
على ثالثة ع��وام��ل أساسية م��ؤث��رة فى ا إل لكتر و نية
لهذا القطاع كانا من أه��م العوامل خالل كورونا بزيادة نصيبها
السنوات القادمة وهى التحول الرقمى ه�����ى أل����ع����اب
ال��ت��ى س��اه��م��ت ف���ى ت��ع��زي��ز مكانة
3
الرياضة من عدد ساعات املشاهدة
وإن��ش��اء أص��ول رقمية ،ومن��و الرياضات ال���ف���ي���دي���و ال��ت��ى
الشرق األوس��ط فى مجال
اإللكترونية وق��درة االحت���ادات الرياضية ت����ق����دم م��ن��اف��س��ات
فى السنوات األخيرة .ومن بني أمثلة
أضعاف
على االستفادة من شعبيتها ،وقدرة الرياضة ف����ردي����ة ب����ني ش��خ��ص��ني
الفعاليات الرياضية العاملية الضخمة
النسائية على إحداث التحول فى املجتمع.
فقط أو جماعية بني الفرق
ال��ت��ى ج��رت وس��ت��ج��رى ف��ى املنطقة :سباق
التحول الرقمى يوطد العالقة بني الرياضة
وتشمل نسخا اً إلكترونية من رياضات
اجل��ائ��زة الكبرى ف��ورم��وال  1ف��ى ك��ل م��ن أبوظبى
ومحبيها
واقعية مثل لعبة فيفا الشهيرة أو ألعاب
والبحرين باإلضافة إلى مدينة جدة والنزال الذى شارك
فيه بطل املالكمة للوزن الثقيل أنتونى جوشوا فى السعودية تظهر نتائج االس��ت��ط��الع العاملى أن ال��ق��ادة
احلركة /التصويب مثل ليج أوف ليجيندز وكول
شهدت
قطرأيضا الستضافة كأس العالم لكرة القدم الرياضيني فى الشرق األوس��ط يدركون
أوف دوتي.
واستعدادات
اً
وت��أت��ى اململكة العربية ال��س��ع��ودي��ة ب��ني أعلى
.2022
متاما أن جتربة املعجبني الرقمية تعد األلعاب احلركية
اً
أولوية وفى غاية األهمية ومع ذلك فما
عشرين دول��ة من حيث إي��رادات هذه األلعاب
جائحة كوفيد  19تساهم فى تسريع عجلة
زال��ت قلة من املؤسسات التى متكنت وألعاب الفانتاسى
بقيمة  716مليون دوالر بينما تصل إيرادات
التغيير
على الرغم من األث��ر غير املسبوق ال��ذى خلفته القيود بالفعل من تقدمي هذه التقنيات بطريقة والتصويب منواً ملحوظاً ه��ذه األل��ع��اب ف��ى دول��ة اإلم���ارات وف��ى مصر
ت��س��اع��د ف���ى ج����ذب وزي�����ادة
إل��ى  313مليون دوالر و 287مليون دوالر
املفروضة ملنع انتشار فيروس كوفيد ،-19تُظهر نتائج
بزيادة حوالى
أع���داد املعجبني وضمان
على الترتيب .لذلك فليس من املفاجئ أن يضع
االستطالع فى منطقتنا ب��وادر تدعو للتفاؤل.
لعبت
الرغم
على
استدامتهم.
املشاركون فى االستطالع الذى أجريناه الرياضات
فعلى النقيض مت��ام�ا اً م��ن م��ؤش��رات السوق
.50%
تقنيات الواقع
من أن قطاع الرياضة فى
اإللكترونية على قدم املساواة مع لعبة كرة القدم من
العاملية ال��ذى يتوقع امل��ش��ارك��ون فيه اآلن
الشرق األوس��ط ما زال فى
حيث إمكانية منو اإليرادات.
تباطؤ م��ع��دل النمو ال��س��ن��وى ليصل إلى
ا
م
حاس
ا
ر
دو
االفتراضى
ً
ً
مرحلة مبكرة مقارنة بالرياضة العاملية،
فرص ذهبية
 3%خالل السنوات الثالثة إلى اخلمس
القادمة ،يتوقع املشاركون أن تشهد منطقة فى تعويض التجارب
إال أن املشاركني فى االستطالع أبدوا ومما يزيد من التفاؤل فى هذا املجال أن قطاعات مثل
الشرق األوسط منوااً بنسبة 8,7%
وع� اً�ي��ا ك��ب��ي� اً�را ب��ال��ف��رص امل��ت��اح��ة حيث رياضات املحاكاة والرياضات اإللكترونية شهدت فرصا اً
باألساسخاللإلى الواقعية واالجتماعية
حصلت األص����ول ال��رق��م��ي��ة املنظمات ذهبية فى ظل اض��ط��رار الناس إل��ى البقاء فى منازلهم
الفترة نفسها .ويرجع ذل��ك
الرياضية على تقييمات مرتفعة ووصفها فى ظل اجلائحة .وهكذا كانت الرياضات اإللكترونية
جهود حكومات املنطقة لتنويع اقتصاداتها
للرياضة.
بالطريقة املثلى نحو إطالق العنان للنمو فى هى الرابح األكبر من فترة اإلغالق؛ إذ جلأ الكثيرون إلى
بعيدااً عن االعتماد على املوارد الطبيعية ووضع
كل من املشاركة واإليرادات.
األلعاب اإللكترونية مبا فى ذلك الهيئات الرياضية التى
خطط ط��م��وح للقطاع ال��ري��اض��ى وض��م��ان الترابط

السياحة واآلثار تستضيف مدونني من مختلف دول
العالم للترويج االلكترونى للسياحة فى مصر
كتب  :نهلة أحمد – عادل فريج
استكماالاً خلطة وزارة السياحة واآلث��ار ممثلة فى الهيئة املصرية العامة
للتنشيط السياحى نحو تنظيم زيارات تعريفية إلى مصر لعدد من املدونني
واملؤثرين على مواقع التواصل االجتماعى من مختلف دول العالم للترويج
السياحى لها ،قامت الهيئة بدعوة اثنني جدد من املدونني من دولة التشيك
ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل االجتماعى لزيارة مصر
خالل االسبوع اجلاري ،حيث بدأت فعاليات زيارتهما مبدينة القاهرة.
وقد قاما بزيارة عدد من املعالم السياحية واألثرية منها منطقة أهرامات
اجليزة ،ومنطقة مصر القدمية حيث زارا الكنيسة املعلقة وكنيسة أبو سرجه،
باإلضافة على زيارة قلعة صالح الدين األيوبي ،واملتحف املصرى بالتحرير.
وقد أعربا عن إعجابهما مبقتنيات املتحف وانبهارهما بكنوز امللك الذهبى توت
عنخ أمون ومجموعتى يويا وتويا .ومن جانبه ،أوضح ماجد أبو سديره رئيس
قطاع السياحة الدولية بالهيئة أنه من املقرر أن يتضمن برنامج زيارة هؤالء
املدونني أيضا اً مدينة شرم الشيخ حيث سيقوما بزيارة متحف شرم الشيخ
واالستمتاع مبحمية رأس محمد ويحرص هؤالء املدونني على توثيق زيارته إلى
مصر من خالل التقاط العديد من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية
على مواقع التواصل االجتماعى والتى تتمتع بعدد كبير من املتابعني .جدير
بالذكر أنه جاء إلى مصر فى زيارة تعريفية منذ بداية العام اجلارى العديد من
املدونني من مختلف الدول منها اململكة املتحدة وأوكرانيا والتشيك بناء على دعوة
وزارة السياحة واآلثار لهم ،قاموا خاللها بجوالت فى العديد من األماكن السياحية
واألثرية مما يعكس التنوع الذى يتمتع به املقصد السياحى املصري ،باإلضافة
إلى تعرفهم على جدية تطبيق اإلجراءات واالشتراطات االحترازية والوقائية التى
تطبقها مصر على أرض الواقع فى كافة األماكن السياحية واألثرية حرصا اً على
سالمة السائحني واملصريني والعاملني فى القطاع السياحي.

مع تديث بياناتها :

هيئة الدواء املصرية تطلق مبادرة “دعم التصدير” ملضاعفة صادرات
املستحضرات واملستلزمات الطبية
كتب  :عادل فريج – محمد اخلولي
فى ضوء توجه الدولة املصرية نحو االرتقاء مبعدالت التصدير فى كل القطاعات،
ومتاشيا مع رؤية مصر 2030للوصول بالصادرات املصرية إلى  100مليار دوالر
سنويااً؛ أعلنت هيئة الدواء املصرية إطالق مبادرة “دعم التصدير” ،والتى تهدف إلى
دعم الصادرات املصرية من املستحضرات واملستلزمات الطبية ،وذلك من خالل
تيسير إجراءات التصدير ،والعمل على تذليل كل التحديات التى تقف أمام انسيابها
وتدفقها لألسواق اخلارجية ،ورفع مستوى التنافسية العاملية للمستحضرات
املصرية .صرح بذلك الدكتور على الغمراوى ،املتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء
املصرية  ،وقال بأن املبادرة بدأت مبراجعة وحتديث كل إجراءات التصدير بهيئة
الدواء املصرية لضمان مواكبتها للقواعد العاملية الرقابية؛ كما ستتضمن املراحل
التالية من املبادرة دعوة الهيئة لكل شركات األدوية لتحديث بيانات مستحضراتها
املسجلة باخلارج ،واملستحضرات وخطوط اإلنتاج احلاصلة على اعتمادات
دولية ،حتى يتسنى طرح حزما تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها
ومستهدفاتها .أض��اف فى ذات السياق ،ودعما لالستثمار ال��دوائ��ى وضمانا
لالستغالل األمثل خلطوط اإلنتاج باملصانع املحلية ،فقد قامت الهيئة بتحديث
إج��راءات نظام “التصنيع بغرض التصدير” وال��ذى يسمح بإنتاج مستحضرات
مسجلة باخلارج على خطوط اإلنتاج املحلية دون احلاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء
املصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق املحلية.

استثمرت فى أنشطة الرياضات اإللكترونية للحفاظ
على جمهورها .ولم يكن من املفاجئ أن يشهد استهالك
رياضات املحاكاة والرياضات اإللكترونية وس��ط األزم��ة
ارتفاعا اً مهوالاً بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،حيث زاد
عدد ساعات املشاهدة مبقدار ثالثة أضعاف
وس��ج��ل��ت أل���ع���اب احل��رك��ة
والفانتاسى والتصويب منوااً
ملحوظا اً بزيادة تقدر بحوالى
.50%
ومن املثير لالهتمام أن معظم
امل���ش���ارك���ني ف���ى االس��ت��ط��الع
يرون أنه على املدى املتوسط
والطويل ستروق الرياضات
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة وري����اض����ات
املحاكاة جلمهور الرياضات
العادية حيث ت��زداد شعبية
األلعاب اإللكترونية ويزداد
حتسن املنتجات املقدمة
فى هذا القطاع مع ارتفاع
التغطية اإلعالمية والتقدم
التقني.
التحول الرقمى و رفع
قيمة الرياضة
من جهته قال رام��ى الناظر،الشريك
املسئول عن إدارة القطاع احلكومى والعام فى بى دبليو
سى مبنطقة أوروب��ا والشرق األوسط وأفريقيا ،فى وقت
يشهد فيه قطاع الرياضة مخاطر غير مسبوقة ،يكشف
االستطالع الذى أجريناه آثار جائحة كورونا فى األجلني
أيضا الفرص املتاحة الفريدة
القصير والطويل ويستعرض اً
من نوعها فى ظل توقعات تشير إلى منو قطاع الرياضة
فى منطقتنا بوتيرة أسرع من أى منطقة فى العالم خالل
ال� 3-5سنوات القادمة.
أضاف لقد أدى اإلغالق إلى رفع قيمة الرياضة من خالل
التحول الرقمى ال��ذى ساعد فى زي��ادة تفاعل اجلمهور
مع ضمان بقائهم متصلني ،مما ساعد فى إتاحة الفرص
جلذب جمهور أكبر ومزيد من الشركاء واإليرادات .وفى ظل
التسارع الرقمى فى القطاع ،سيحتاج الرؤساء الرياضيني
إلى إعطاء األولوية ملبادراتهم امللموسة فى االستثمار فى
التكنولوجيات املتطورة حتى يتمكنوا من االستفادة على
أفضل نحو من التغييرات والنمو املتوقع خالل فترة التحول
احلالية األكثر إثارة على اإلطالق”.

لتجنب خسائر  2.4تريليون دوالر سنوي ًا :

شراكة بني “بى بوكس “و”ترافيجورا” لتحقيق التنمية املستدامة بالطاقة النظيفة فى أفريقيا
كتب :نهلة أحمد  -محمد اخلولى
وقعت شركة “بى بوكس” ،وهى مز ّود حللول الطاقة من اجليل التالي ،اتفاقية
تعاون مع “ترافيجورا” ،إحدى الشركات املستقلة الرائدة فى مجال جتارة السلع
األولية فى العالم ،لتسريع وتيرة التقدم نحو بلوغ الهدف السابع من أهداف األمم
املتحدة للتنمية املستدامة فى أفريقيا .تتولى “بى بوكس” تصنيع وتوزيع ومتويل
األنظمة الال مركزية التى تعمل بالطاقة الشمسية فى البلدان النامية ،ولها عمليات
فى جميع أنحاء أفريقيا وآسيا .وقد متكنت الشركة خالل عقد من الزمن منذ
تأسيسها من إحداث تأثير إيجابى على أكثر من مليون شخص من خالل الطاقة
النظيفة .ويتزامن استثمار “ترافيجورا” بحصة غير مسيطرة مع دخول “بى بوكس”
فى املرحلة التالية من منوها وتسريع جهودها لتنفيذ التزاماتها فى مجال الطهى
النظيف – وهى جزء أساسى من جهود معاجلة االفتقار إلى الطاقة وتلبية الهدف
السابع من أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة“ :ضمان حصول اجلميع بتكلفة
ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة” .يؤدى التقاعس عن
إيجاد حلّ ألزمة الطهى النظيف إلى تكبيد العالم أكثر من  2.4تريليون دوالر
سنويااً .كما يتسبب استخدام الفحم واخلشب فى الطهى إلى انبعاثات ضخمة
من غازات الدفيئة والسخام األسود ،فضالاً عن قطع األشجار من الغابات .عالوة
على ذلك ،يؤدى االفتقار إلى حلول الطهو احلديثة إلى عواقب سلبية على الصحة
واملساواة بني اجلنسني ،كما يتسبب بضياع الفرص االقتصادية .بالتالي ،يشكّل
احلصول على خدمات الطهى النظيفة احلديثة باستخدام الغاز النفطى املسال
حالاً أكثر نظافة وميثّل خطوة أساسية فى االنتقال نحو استخدام مصادر لتوليد

الطاقة منخفضة الكربون أو خالية من الكربون .يساهم اتفاق التعاون التاريخى
هذا باجلمع بني اخلبرات التكميلية للشركتني من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو
توفير حلول الطهى النظيف فى أفريقيا .وتبرز احلاجة بشكل خاص إلى تقنية
“بى بوكس” املبتكرة فى مجال إنترنت األشياء وخبرتها العميقة املستمدة من وحدة
أعمال أنظمة الطاقة الشمسية املنزلية القائمة على أساس الدفع التدريجى عند
االستخدام ( ،)PAYGلتوفير حلول الطهى النظيف ضمن منوذج موزّع وقابل
للتطوير .وتقوم “بى بوكس” بالفعل بتطبيق هذه اخلبرة على برنامج جتريبى
إلمداد الغاز النفطى املسال النظيف اخلاص بالطهى والقائم على أساس الدفع
التدريجى عند االستخدام فى جمهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وكينيا .وقد
كثفت جهودها فى الكونغو بعد حصولها على التمويل من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية لطرح برنامج إلمداد الغاز النفطى املسال النظيف اخلاص بالطهى والقائم
على أساس الدفع التدريجى عند االستخدام .ومن جهته قال منصور حميون �
الرئيس التنفيذى واملؤسس املشارك لشركة “بى بوكس” فى هذا السياق“ :نحن
ملتزمون مبعاجلة مشكلة االفتقار إلى الطاقة بجميع أشكالها – ونرى أنه من غير
املقبول أن يكون هناك املليارات من األفراد ممن ال يزالون يفتقرون إلى مرافق
الطهى النظيفة فى عام  .2021ال يزال العالم بعيدااً عن بلوغ الهدف  7من
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة – أى ضمان حصول اجلميع على خدمات
الطاقة النظيفة -بالتالي ،سيسمح لنا إبرام الشراكات والعمل مع الشركات العاملية
الكبرى على غرار ’ترافيجورا‘ ،بتحقيق تقدم سريع نحو إطالق العنان لإلمكانات
وحتويل حياة املزيد من األفراد نحو األفضل “.

خالل منتدى األعمال املصريى الكازاخى ومشاركة  60شركة :

إطالق منظومة لتبادل املعلومات حول الفرص االستثمارية واخلدمات املُقدمة للمستثمرين بالبلدين
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
أك���د املستشار محمد عبد ال��وه��اب � الرئيس
التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة،
إط��الق منظومة لتبادل املعلومات ح��ول الفرص
االس��ت��ث��م��اري��ة واخل��دم��ات املُ��ق��دم��ة للمستثمرين
بني”مصر  -كازاخستان”  ،وتشجيع تبادل وفود
األعمال ،والتنظيم والترويج للفعاليات املشتركة
املتعلقة باالستثمار ،وتبادل اخلبرات الفنية وفرص
التدريب ،وزي��ادة التواصل بني اجلهات احلكومية
وجمعيات رجال األعمال بالدولتني.
ج��اء ذل��ك خ��الل افتتاحه منتدى األع��م��ال األول
“مصر  -كازاخستان” بشرم الشيخ ،بحضور اللواء
خالد فودة � محافظ جنوب سيناء ،وأملاس ايداروف
� ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ك��ازاخ��ي��ة ،وامل��ه��ن��دس
إبراهيم العربى رئيس احت��اد الغرف التجارية
املصرية ،ومشاركة ممثلى الشركات املصرية ،و60
شركة كازاخية ،باإلضافة إل��ى ع��دد من اجلهات
االقتصادية الرسمية وهيئات تنمية ال��ص��ادرات
واالستثمار بالبلدين.
وخ��الل كلمته ،أش��ار عبد ال��وه��اب إل��ى أن مصر
تشهد تغيرات جذرية ،تنقلها إلى مصاف الدول
األكثر جاذبية لالستثمار فى شتى املجاالت ،وذلك
فى إطار خارطة طريق اقتصادية ،شهدت لها كبرى

املؤسسات االقتصادية الدولية بالنجاح ،مستعرضا َ
جهود احلكومة املصرية فى حتديث العديد من
التشريعات املعنية بتيسير اج���راءات االستثمار،
وتنفيذ مشروعات عمالقة تفتح املجال نحو فرص
استثمارية واعدة ،مما جعل مصر ضمن أكثر 25
دولة عامليا اً من حيث عدد اإلصالحات ،كما حافظت
مصر على مركزها كأكبر متلقٍ لالستثمار األجنبى
املباشر فى أفريقيا .وتناول الرئيس التنفيذى للهيئة
العامة لالستثمار واملناطق احل��رة كل اإلج��راءات
التى اتخذتها الهيئة لتفعيل ق��ان��ون االستثمار،
والتى تضمنت إنشاء وحدة الرخصة الذهبية ملنح
الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس إلقامة
مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى حتقيق
التنمية ،وكذا إقرار ضوابط جديدة لتنظيم إقامة

املستثمرين األجانب فى مصر ملدة خمس سنوات
متصلة ،مضيفا اً أن الهيئة وض��ع��ت خطة عمل
جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية ،من خالل
استهداف كبرى الشركات العاملة فى مصر التى
ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة ،وقد
أعلنت بالفعل العديد من الشركات عن خططها
للتوسع خالل العام احلالى فى مختلف القطاعات.
وخالل فعاليات املنتدى وقع املستشار محمد عبد
الوهاب ،الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لالستثمار
واملناطق احل��رة ،وجليم أوزب��ك��وف ،رئيس مجلس
إدارة الشركة الوطنية لالستثمار “كازاخ انفيست”
بجمهورية ك��ازاخ��س��ت��ان ،م��ذك��رة تفاهم لتعزيز
العالقات االستثمارية الثنائية وتطوير التعاون فى
مجال االستثمار بني مصر وكازاخستان .وتعتبر
الشركة الوطنية لالستثمار “ك��ازاخ انفيست” هى
مؤسسة التنمية الوطنية فى الترويج لالستثمار،
واملسئولة عن تعزيز التنمية االقتصادية املستدامة
جلمهورية ك��ازاخ��س��ت��ان .م��ن جهته ،أك��د جليم
أوزبكوف على قوة العالقات بني البلدين ،مشيرااً
إل��ى ح��رص قيادة كازاخستان على زي��ادة تواجد
الشركات الكازاخية فى مصر فى مشروعات تعود
بالفائدة على اجلانبني ،مع التركيز على املشروعات
كثيفة العمالة ومرتفعة القيمة املضافة.

“ تريند مايكرو” واحدة من أبرز  100شركة
لألمن السحابى فى تصنيف “  “ CRNلعام 2021

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى
كشفت شركة “ تريند مايكرو إنكوربوريتد “  ،املتخصصة فى مجال األمن
السحابى عن إدراجها ضمن أفضل  100شركة للحوسبة السحابية لعام
 2021وذل��ك بحسب تصنيف شركة “ The Channel Company
“ وجاء اختيار شركة “ تريند مايكرو “ لتكون ضمن هذه القائمة السنوية
التى حتتفى بأبرز مقدمى اخلدمات السحابية بعد تلبيتها ملعايير خمس
فئات رئيسية تشمل :البنية التحتية ،واملراقبة واإلدارة ،واألمن ،والتخزين،
والبرمجيات.
وتأتى هذه اخلطوة فى ظل التزام تريند مايكرو مبعايير هذه الفئات ،حيث إن
هذه القائمة السنوية ال حتتفى فقط بالشركات التى تقدم خدمات متميزة فى
املجال التكنولوجي ،بل إنها أيضا اً أصبحت مصدرااً موثوقا اً للمزودين الذين
يبحثون عن عقد شركات مع أبرز الشركات التى تقدم اخلدمات السحابية.
ومت اختيار أبرز  100شركة فى املجال السحابى لهذا العام من قبل فريق
ّ
متثال أوال فى التزام
التحرير ملجلة  CRNبناء على معيارين أساسيني
الشركات بالعمل مع شركاء القنوات وثانيا االبتكار فى تطوير املنتجات
وتقدمي اخلدمات.
من جهته قال الدكتور معتز بن على نائب الرئيس واملدير اإلدارى لتريند
مايكرو الشرق األوسط وشمال أفريقيا “ :إن اختيار تريند مايكرو فى قائمة
 CRNألفضل الشركات السحابية يدعونا للفخر مبا نقدمه من خدمات
متميزة .وسيضاف هذا الوسام فى قائمة إجنازات تريند مايكرو فى مجال
األمن السحابى ومكانتها كشركة رائدة على هذا الصعيد.
أضاف سلسلة النجاحات التى نحققها تنبع من عالقاتنا املستمرة مع شركائنا
فى قنوات التوزيع عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث إننا
نعمل معهم ي��دااً بيد لتكون جناحاتهم هى جناحاتنا ،وق��د لعبت منصتنا
السحابية “ك��الود وان  ”Cloud One -دورااً أساسيا اً فى متكينهم من
تبسيط البيئات السحابية املتعددة للعمالء عن طريق حلول أمنية ذات قدرات
هائلة فى احلماية”.

البيئة تبحث مع محافظ البنك املركزى آليات دعم شركات
تكنولوجيا حتويل املخلفات لطاقة
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
ناقشت الدكتورة ياسمني فؤاد � وزيرة البيئة مع الدكتور طارق عامر � محافظ
البنك املركزى سبل دعم مسار مصر فى حتويل املخلفات لطاقة باستخدام
احدث التقنيات ،وخاصة مع إطالق املرحلة األولى والتى تتضمن مشروعات
 8شركات فى  8محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بني  325مليون دوالر
وحتى  390مليون دوالر للمرحلة األول��ى  ،وذل��ك بعد اللقاء األخير بني
الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه ببحث كل العقبات وتذليلها
أمام املستثمرين.
أش��ارت وزي��رة البيئة إلى اهتمام القيادة السياسية باخلروج بنموذج ناجح
ملشروعات حتويل املخلفات لطاقة فى مصر والذى سيكون نقلة نوعية فى آليات
التعامل مع مشكلة املخلفات ،موضحة أن توفير حزم متويلية ملشروعات حتويل
املخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات املستثمرة فى هذا املجال ،وذلك
بعد قيام وزارة البيئة مبهمتها فى توفير احلافز االستثمارى لدخول القطاع
اخلاص هذا املجال من خالل التخطيط اجليد ملنظومة املخلفات اجلديدة
واعداد  27مخططا للمحافظات املصرية ،ومراعاة الضمانات االستثمارية
فى القانون اجلديد للمخلفات الذى أعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار فخامة
التنفيذية له.
السيد رئيس اجلمهورية ،ويتم العمل حاليا على الالئحة
وشددت الوزيرة على أهمية توفير أليات متويل
مناسبة للشركات العاملة فى مجال تقنيات
حتويل املخلفات لطاقة نظرا ألن التكاليف
اإلس��ت��ث��م��اري��ة مرتفعة وحت��ت��اج لتذليل
عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة
للمنظومة ،خ��اص��ة ف��ى ظ��ل اجل��ه��ود
احلثيثة التى تبذلها الدولة القامة البنية
التحتية للمنظومة والتى يتم متويلها من
ميزانية الدولة ،فوصلت تكلفة املرحلة
األولى لها إلى  3مليار جنيه.
وأك���������دت ال�����دك�����ت�����ورة ي���اس���م���ني أن
امل��ن��ظ��وم��ة اجل����دي����دة ل��ل��م��خ��ل��ف��ات يتم
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى  3م���س���ارات وه���ى إق��ام��ة
ث����������م
البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير،
ا لتنفيذ ية
البنية التشريعية وخاصة بقانون املخلفات والالئحة
له والذى يعد ضمانة اساسية لإلدارة املستدامة للمنظومة ،ومن ضمن أهدافه
تنظيم آليات توفير املوارد املالية للمنظومة واملسئولية املمتدة للمنتج ،باإلضافة
إلى دور املتابعة والرقابة وال��ذى تتواله وزارة البيئة من خالل جهاز تنظيم
ادارة املخلفات  ،فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد املبرم بني املحليات والشركة
اخلاصة ثم قياس األداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل املنظومة.
ومن جهته ،أشاد الدكتور طارق عامر بتوجه حتويل املخلفات لطاقة ،والذى
يعد مشروعا قوميا مهما للدول البد من العمل على إجناحه ملواجهة مشكلة
املخلفات التى تؤثر على الصحة والبيئة واملظهر احلضارى للدولة ،وأشاد
بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا امللف واخلطوات املحققة فيه حتى اآلن،
معربا عن أمله فى اخلروج بنموذج مشرف ملشروع بيئى استثمارى حضارى
للدولة املصرية.

بحث السيناريوهات املقترحة الستكمال الفصل الدراسى
الثانى وترتيبات امتحانات الفصل الدراسى األول

وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب :

السعيد 150 :مليار جنيه حجم االستثمارات احلكومية بقطاعات “الصحة والتعليم “ لبناء االنسان
كتب  :نهلة احمد  -باسل خالد
أكدت الدكتورة هالة السعيد � وزيرة التخطيط
والتنمية االق��ت��ص��ادي��ة توجيه االس��ت��ث��م��ارات
ال��ع��ام��ة جت���اه ال��ق��ط��اع��ات ال��داع��م��ة للتنمية
البشرية وبناء اإلنسان ،خاص اًة فى قطاعات
“الصحة والتعليم” ،حيث بلغت االستثمارات
ال��ع��ام��ة امل��وج��ه��ة ل���ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات خ��الل
 18/2019-20/2021نحو  150مليار
جنيه ُمحققةاً من��وااً بنسبة ُ 170%مقارنةاً
بالثالث سنوات التى سبقتها ،ولتشكل نسبة
 10%من االستثمارات العامة ،وقد نتج عن
هذه االستثمارات ،خالل عامى 18/2019
و 19/2020تنفيذ  1650م��ش��روع��ا فى
قطاع التعليم قبل اجلامعي ،نتج عنها إنشاء
وتطوير وتوسعة أكثر من  26.5ألف فصل فى
كل املراحل التعليمية ،نتج عنها إتاحة خدمات
التعليم فى العديد من القرى األكثر احتياجااً،
وخفض معدل كثافة الفصول لنسبة وصلت
 50%فى بعض املحافظات ،وبدء الدراسة فى
أربع جامعات أهلية ،واستهداف زيادة عددها
ليصل إلى  15جامعة أهلية ،وإنشاء  9جامعات
تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق

العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33%
على مستوى محافظات اجلمهورية ،باإلضافة
إل��ى إن��ش��اء وتطوير  120مستشفى ووح��دة
صحية ،مع استهداف زيادة عدد أسرة رعاية
األطفال باملستشفيات بنسبة ،87%
وزي�����ادة ع���دد أس����رة ال��رع��اي��ة
املركزة بنسبة . .77%
ج����اء ذل����ك خ����الل ب��ي��ان
ال�����وزارة أم����ام اجللسة
العامة ملجلس النواب
ب���رئ���اس���ة امل��س��ت��ش��ار
حنفى جبالى رئيس
املجلس وأك��دت وزي��رة
ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة
االق��ت��ص��ادي��ة أن حجم
االس��ت��ث��م��ارات احلكومية
املوجهة ملُحافظات الصعيد
ب���ل���غ خ�����الل 18/2019-
 20/2021نحو  104مليارات
جنيهُ ،مبعدل منو بلغ نحو ُ ،27%مقارنةاً
بالسنوات الثالثة التى سبقتها ،كما شهدت
األع�����وام االخ���ي���رة زي����ادة ن��ص��ي��ب ال��ف��رد من

االستثمارات العامة بنحو  265%مقارنة بعام
 ،14/2015وشهدت األعوام من 17/2018
ظا فى نصيب
إلى 20/2021
تطورا ملحو اً
اً
الفرد من استثمارات اإلدارة املحلية
بنسبة زيادة .. 195%
وخالل كلمتها استعرضت
ال��س��ع��ي��د اخل���ط���وات
واالجن�������ازات ال��ت��ى
ح��ق��ق��ت��ه��ا وزارة
ال����ت����خ����ط����ي����ط
وال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة
االق����ت����ص����ادي����ة
خ�����الل ال���ف���ت���رة
امل���اض���ي���ة ع��ل��ى
ع��دد م��ن امل��ح��اور
أول�������ه�������ا إدارة
االس���ت���ث���م���ار ال���ع���ام؛
م��وض��ح��ة أن ال������وزارة
أول��ت أهمية قصوى لتوجيه
اخل��ط��ة االستثمارية جت��اه أول��و ّي��ات
عمل احلكومة لتحسني جودة حياة املواطنني
واالرتقاء مبستوى اخلدمات ،من خالل التركيز

ال�محفّزة للنمو االقتصادى التى
على القطاعات ُ
وال�م ِنتج ،واستهداف
تُوفّر فرص العمل الالئق ُ
القرى االكثر احتياجااً ،ومعاجلة بعض القضايا
املهمة.
أشارت السعيد إلى زيادة االستثمارات العامة
بنسبة  66%خالل 20/2021 - 18/2019
مقارنة باألعوام الثالث السابقة ،ونتج عن ذلك
ٍ
ال�مبادرات التنموية
البدء فى تنفيذ
عديد من ُ
منهاُ :مبادرة حياة كرمية ،ومراكب النجاة ،و فى
مجال الصحة مبادرة ُمضاعفة أس ّرة الرعاية
ال�مركزة ونقاط اإلسعاف ،باإلضافة الى زيادة
ُ
ضانات االطفال ،أما فى مجال التعليم
نسب ح ّ
فقد جاءت مبادرة خفض كثافة الفصول ،وربط
ُمخرجات التعليم الفنى بسوق العمل من خالل
انشاء امل��دارس التطبيقية الفنية واجلامعات
التكنولوجية ،والتوسع فى إتاحة اجلامعات
األه��ل��ي��ة ،ف��ض�الاً ع��ن امل��ب��ادرات وامل��ش��روع��ات
التنموية االخرى ومنها املشروع القومى لتبطني
وتأهيل الترع والذى يعد من املشروعات كثيفة
العمالة ،وذات األث��ر االقتصادى واالجتماعى
والبيئى االيجابي.
ولفتت أنه نتج عن هذه االستثمارات ،خالل

ع��ام��ى  18/2019و 19/2020االنتهاء
من تنفيذ  416مشروع فى قطاع الكهرباء،
بتكلفة  95.6مليار جنيه ،و 689مشروع فى
قطاع اإلسكان بتكلفة  72.6مليار جنيه ،نتج
عنها وصول معدل التغطية بخدمات الصرف
الصحى إلى  96%فى املدن وحوال 37.5%
ف��ى ال��ق��رى ،و 145م��ش��روع ف��ى قطاع النقل
بتكلفة  33.2مليار جنيه ،و 37مشروعا اً فى
قطاع البترول بتكلفة  431مليار جنيه ،نتج
عنها حتقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي،
و 458مشروعا فى قطاع املوارد املائية والرى
بتكلفة  5.6م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه ،ف��ض �الاً ع��ن 20
مشروعا اً فى قطاع الزراعة بتكلفة  4.3مليار
جنيه.
وأش���ارت السعيد إل��ى حتسن تنافسية مصر
عامليا اً فى العديد من املؤشرات حيث حتسن
مؤشر ج��ودة البنية األساسية ب���  48مركزا
لتحتل مصر امل��رك��ز  52عامليا اً ع��ام 2019
مقارن اًة باملركز  100عام  ،14/2015وفى
مؤشر جودة الطرق ب�  90مركزا لتحتل مصر
املركز  28عامليااً ،وفى مؤشر جودة الكهرباء ب�
 44مركز لتحتل املركز  77عامليااً.

كتب  :نهله مقلد – عادل فريج
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،اجتماعا؛ الستعراض
السيناريوهات املقترحة الستكمال العملية التعليمية خالل الترم الثانى للعام
الدراسى احلالي ،وكذا الترتيبات الالزمة لعقد امتحانات الفصل الدراسى
األول ،وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
الفني ،والدكتور خالد عبدالغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمي.
وقال املستشار نادر سعد ،املتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء،
إن االجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات املقترحة من قبل وزارتي:
التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،بشأن استكمال الدراسة خالل النصف
الثانى من العام ال��دراس��ى اجل���اري ،وف��ى الوقت نفسه ،مت استعراض
االستعدادات الالزمة الجراء امتحانات الفصل الدراسى األول ،متهيدا
لعرض ذلك كله على اللجنة العليا إلدارة أزمة فيروس “كورونا”.
وأضاف املستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء و ّجه خالل االجتماع بضرورة
االهتمام بتطبيق كل اإلج��راءات االحترازية والوقائية فى جميع املدارس
واجلامعات قبل استئناف العملية التعليمية.
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اتصال
خالل كلمته أمام اجللسة العامة ملجلس النواب :

مع املصرية لالتصاالت “ : “ WE

التضامن  :تنفى خصم تكلفة خدمات خطوط املحمول
ملستفيدى برنامج “تكافل وكرامة” من قيمة الدعم

هدفنا التواجد فى  5أسواق إقليمية لـ “ ديجيتال بالنتس” و % 300معدل منو حجم أعمال الشركة
 400مليون جنيه لتدريب 115ألف متدرب بالعام احلالى بـ  4آالف متدرب باستثمارات  50مليون جنيه
كتب  :باسل خالد ـ نهلة أحمد – محمد شوقي

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
ردا على ما نشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
من +أنباء بشأن خصم تكلفة خدمات خطوط املحمول املقدمة ملستفيدى
برنامج “تكافل وكــرامــة” من قيمة الدعم النقدى الشهري ،وقــام املركز
اإلعالمى ملجلس الــوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن االجتماعي ،والتى
نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة خلصم تكلفة خدمات خطوط املحمول
املقدمة ملستفيدى برنامج “تكافل وكرامة” من قيمة الروافد النقدى الشهري،
ُموضحةً أن جميع خطوط املحمول املقدمة ملستفيدى برنامج “تكافل وكرامة”،
وكذلك خدمات االتصاالت املتاحة عليها سواء (الدقائق  -الرسائل النصية
 امليجابايت) مجانية بالكامل وبدون أى تكلفة أو رسوم إدارية أو ضريبيةعليها ،وجتدد شهرياً ،حيث يهدف توفير تلك اخلطوط ملستفيدى البرنامج،
تسهيل عملية التواصل والرد املباشر على ما يرد من استفسارات واملعاجلة
الفورية ملا يرد من شكاوى وتظلمات من املواطنني ،وتسهيل إجراءات التحقق
أو غيرها من الدراسات البحثية.
وفى سياق متصل ،تقدم خطوط املحمول ملستفيدى تكافل وكرامة عددا
من خدمات االتــصــاالت يتم جتديدها شهرياً ،والتى تتضمن  25دقيقة
إلى شبكات املصرية لالتصاالت ،و15رسالة نصية قصيرة لشبكة الشركة
املصرية لالتصاالت ،و 100ميجا بايت ،وبعد نفاذ الباقة املجانية الشهرية
يتم احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات إضافة الرصيد التى
يشتريها املستفيدون ويقوموا بشحنها من أى منفذ بيع .
على أن يتم احتساب دقيقة املكاملة الواحدة إلى شبكة الشركة املصرية
لالتصاالت بقيمة  2قرش ،و 11قرشا ً ألى شبكة أخرى ،والرسالة النصية
القصيرة الواحدة إلى شبكة املصرية لالتصاالت بقيمة  2.5قرش ،و10
قروش ألى شبكة أخرى ،وامليجا بايت الواحدة بقيمة  1.5قرش ،ودقيقة
مكاملة الفيديو الواحدة إلى شبكة املصرية لالتصاالت أو ألى شبكة أخرى
بقيمة خمسون قرشاً ،وفى حالة فقدان شريحة اخلط أو سرقتها أو تلفها،
يقوم صاحب اخلط باإلبالغ عن الواقعة والتوجه ألحد مراكز خدمة عمالء
املصرية لالتصاالت ،لتقدمي إثبات هويته وطلب إعــادة اإلصــدار واستالم
اخلط اجلديد وتفعيله مجانا ً بالكامل.

صفوت  :جوميا توسع نطاق مركزها التكنولوجى فى مصر
بعد جناح االفتتاح التجريبى عام 2020

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
كشفت جوميا منصة التجارة اإللكترونية الرائدة فى مصر وإفريقيا عن
اتخاذها السوق املصرية الستضافة مركز لتكنولوجيا املدفوعات اإللكترونية
والذى مت إطالقه فى مطلع عام  2020ليعد أول مركز للشركة فى أفريقيا
ويقوم بتقدمي خدماته للسوق املصرية وكذلك أسواق املنطقة خاصة أفريقيا
ومت فتح مركز التكنولوجيا بشكل جتريبى العام املاضى ولكن مت تأجيل
االفتتاح الرسمى بسبب انتشار وباء كورونا.
ويهدف املركز لتطويع التكنولوجيا واتاحة استخداماتها على قاعدة عريضة
من املستخدمني للمساهمة فى حتقيق رؤية مصر  ، 2030حيث يعد املركز
التقنى اجلديد انعكاسا جلهود الدولة املصرية فى توفير الكفاءات الرقمية
التى تذخر بها مصر من أجل االستفادة منها محليا وتصديرها للخارج مبا
يدر دخال إضافيا للخزانة العامة للبالد ،وتعزيز مكانة مصر على خريطة
تكنولوجيا املعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول املصدرة للخدمات الرقمية
وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خالل تأهيلهم على ممارسة
الوظائف الرقمية احلرة.
من جهته أكده املهندس هشام صفوت ،الرئيس التنفيذى لشركة جوميا فى
مصر ،ان العقول البشرية املصرية هى كلمة السر التى دفعتنا اليوم لهذا
اإلعالن مشيرا إلى أنه من اليوم األول لوضع حجر أساس هذا املركز وجوميا
تسعى إلى املساهمة فى أن تصبح مصر مركزاً لالنطالق وريادة األعمال فى
مجال الدفع اإللكترونى بالنسبة للقارة األفريقية مبا يتيح نقل اخلبرات لباقى
الدول املحيطة والعمل على توفير وسائل دفع إلكترونية يستطيع العمالء
استخدامها بكل سهولة ويسر وأمان ،حيث تعمل جوميا جنبا إلى جنب مع
رؤية وتوجهات الدولة املصرية التى تعظم من القيمة املضافة للتحول الرقمى
والشمول املالي .أضاف يعكف العاملون فى املركز التقنى للمدفوعات الرقمية
على تطوير خدمات  JumiaPayوخدمات رقمية أخرى مما ساعد فى خلق
عشرات من فرص العمل للشباب املصرى من اجلنسني ويعكس املركز أهمية
مصر كسوق ناشئ فى مجال التجارة اإللكترونية بالنسبة جلوميا العاملية
باإلضافة إلى ثقتها فى اخلريجني املصريني من املطورين و املهندسني ،حيث
تقوم جوميا من خالل املركز اجلديد بتوفير عشرات من فرص التدريب
والعمل للشباب املــصــرى مــن خــالل صقل مهاراتهم فــى مجال التطوير
واملدفوعات اإللكترونية.
أوضح يقوم املركز بتقدمي الدعم الفنى من خالل خدمات الدفع اإللكترونية
اجلديدة عبر دمي أفضل احللول التكنولوجية لدعم منصات التحول الرقمى
وحتفيز االبتكار وتنمية املهارات املصرية من أجل تعزيز تنافسيتها على
الصعيد العاملى وحتسني جودة اخلدمات.

وفق احدث النظم التكنولوجية العاملية  :وصول سادس
قطار مترو أنفاق مكيف جديد مليناء اإلسكندرية

كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وصول سادس قطار مترو أنفاق
مكيف جديد إلى ميناء اإلسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد  32قطارا
مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات ملدة ثمانى سنوات ،مت التعاقد عليها
للعمل باخلط الثالث للمترو بني الهيئة القومية لألنفاق وشركة هيونداى روتيم
الكورية اجلنوبية بإجمالى تكلفة بقيمة  317مليون يورو باإلضافة إلى 640
مليون جنيه مصرى (من اخلزانة العامة للدولة) ومبا يعادل  6361مليون
جنيها وحيث يتضمن العقد جتميع  10قطارات من إجمالى الـ  32قطارًا
فى مصر من خالل الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع املحلى
فى مصر .أشار وزير النقل أن هذه الصفقة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة
السياسة بتطوير منظومة النقل فى مصر وفق احدث النظم التكنولوجية
العاملية لتقدمي خدمة مميزة للمواطن املصرى مضيفا ً انه فور وصول القطار
إلى امليناء مت انزاله ووضعه على قضبان السكك احلديدية متهيدا لنقله
لورشة املترو بالعباسية لعمل اإلختبارات التجريبية متهيدا لضمه ألسطول
القطارات العاملة حاليا على اخلط الثالث .
أضاف الوزير أن القطارات اجلديدة لها مواصفات عديدة مميزة  ،حيث
تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة ومت تزويدها مبمر آمن يسمح بإنتقال
الركاب بني العربات ملزيد من الراحة  ،كما مت تزويدها بكاميرات تليفزيونية
مثبتة فى مقدمته للمراقبة املركزية للسكة  ،كما يوجد داخل العربات شاشات
 LCDإلستخدامها فى تزويد الركاب باملعلومات كما ميكن استخدامها فى
األنشطة التجارية وذلك ببث اإلعالنات التجارية مدفوعة األجر  ،وأيضا
يوجد أعلى األبــواب اجلانبية شاشة إلعالم الركاب بإسم املحطة النهائية
قبل استقاللهم القطار  ،كما مت تخصيص أماكن للكراسى املتحركة وتزويدها
بوسائل تثبيت ملساعدة ذوى اآلحتياجات اخلاصة فى عملية التنقل.

أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على جناح
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى احلفاظ على مكانته كأعلى قطاعات
منوا من خالل حتقيق معدل منو  16%خالل العام املالى احلالي؛ موضحا
الدولة ً
تطور أداء القطاع من خالل استعراض أبرز املؤشرات االقتصادية له على مدار
األعوام املالية الثالث السابقة؛ حيث ارتفع حجم الناجت املحلى للقطاع من 80.1
مليار جنيه فى  2017/2018إلى  93.5مليار جنيه فى  2018/2019ثم
 107.7مليار جنيه فى العام املالى املاضي ،كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع
فى الناجت املحلى اإلجمالى للدولة من  3.2%إلى  4%لتصل إلى ،4.4%
ومنت الصادرات الرقمية من  3.2مليار دوالر إلى  3.6مليار دوالر لتبلغ 4.1
مليار دوالر ،وشهد عدد العاملني بالقطاع منوا متزايدا من  233آلف عامل ثم
 256ألف عامل وصوال إلى  281الف عامل ،كما تقدم مركز مصر العاملى فى
مؤشر جاهزية الشبكة خالل عام من املركز  92إلى  84خالل العام احلالي.
جاء ذلك خالل كلمة الدكتور عمرو طلعت أمام اجللسة العامة ملجلس النواب
برئاسة املستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس املجلس؛ حيث تناولت الكلمة أبرز
اجنازات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى إطار برنامج احلكومة خالل
الفترة من يوليو  2018وحتى ديسمبر  ،2020باإلضافة إلى خطة عمل الوزارة
فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وف ًقا لثالثة محاور
هى التحول الرقمي ،وبناء القدرات ،ورعاية اإلبداع؛ وارتكاز على ثالث
قواعد وهى بنية حتتية كفء ،وريادة دولية ،وسياج تشريعى وحكومي.
فى البداية وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة للسيد املستشار
رئيس مجلس النواب ،والسادة وكيلى املجلس ،ورؤساء اللجان
النوعية املتخصصة ،والنواب على الفوز بثقة الشعب املصرى
العظيم لتمثيله فى هذا املجلس املوقر ،كما تقدم بالتهنئة إلى
املستشار حنفى جبالى الختياره رئيسا للمجلس؛ مؤكدا على
أن املجلس سطر عبر حياة نيابية عريقة صفحات مضيئة
منبرا تعلو فيه مصلحة الوطن
فى مسيرة الدميقراطية ليكون
ً
وتتجسد فيه اإلرادة الشعبية؛ معربا عــن تطلعه لتعاون مثم ٍر
ومناقشات ثرية للبناء على ما حتقق من إجنازات ومواصلة العمل نحو
صياغة مستقبل مشـرقٍ يحقق االزدهار والتنمية املنشودة.
قاعدة بيانات موحدة
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه متت إضافة  50قاعدة بيانات للبنية املعلوماتية
بالشراكة مع هيئة الرقابة اإلدارية ليصبح عدد قواعد البيانات  ٧٥قاعدة؛ مشيرا
الى تعاون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مع كل قطاعات الدولة لتحقيق
التحول الرقمى من خالل العمل على محورين هما خدمات املواطنني ،وتطوير
أداء احلكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثالثة مليار
جنيه لرقمنة اخلدمات احلكومية واتاحتها من خالل أربعة منافذ
وهى منصة مصر الرقمية التى مت اطالقها بشكل جتريبى وبلغ
عدد املسجلني بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد،
ومراكز اخلدمات احلكومية؛ ومركز االتصال ()15999؛
الفتا إلى أنه مت اطالق خدمات املرحلة األولــى من منصة
مصر الرقمية بالتعاون مع اجلهات مقدمة اخلدمات بعدد
 45خدمة حكومية رقمية ضمن حزم خدمات املرور والتموين
والتوثيق والشهر العقارى باإلضافة إلــى خدمات املحاكم
والسجل التجارى والضريبة العقارية على أن تتضمن خدمات
املرحلة الثانية إطــالق  21خدمة ضمن حزم املحاكم واإلسكان
االجتماعى واألحــوال املدنية ،باإلضافة الى عدد من خدمات التموين
والتوثيق ورخصى ومركباتي؛ موضحا أنه مت إتاحة طرق مختلفة لسداد رسوم
اخلدمات الكترونيا وهى منافذ شركات السداد اإللكترونى ومحافظ املحمول،
وبطاقات االئتمان.
 370مليون جنيه إلصدار كارت الفالح
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز املشروعات اخلدمية التى تقوم الوزارة
بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من
أبرزها؛ التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة احليازة الزراعية
وإصدار الكارت الذكى للفالح بتكلفة  370مليون جنيه حيث مت االنتهاء من
أعمال املشروع فى  12محافظة بإجمالى مليون حائزة؛ ويتم العمل نحو االنتهاء
من كل املحافظات فى النصف األول من العام احلالى مبستهدف  5ماليني
حائز .
أضــاف يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمني الصحى الشامل بالتعاون
مع وزارتى الصحة واإلنتاج احلربى بكلفة إجمالية مليار جنيه وذلك من خالل
إطالق املشروع فى بورسعيد واألقصر والعمل حاليا على إطالقه مبحافظات
اإلسماعيلية والسويس وأســوان وجنوب سيناء مع استكمال باقى املحافظات
تباعا ،كما مت إطــالق  150وحــدة تشخيص عن بُعد ضمن مشروع التحول
الرقمى فى التشخيص الطبى لربط الوحدات الصحية فى القرى مبستشفيات
فى جميع أنحاء اجلمهورية وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والصحة.
أوضح وتتعاون الوزارة أيضا مع وزارة التعليم العالىى فى كل من تطبيق منظومة
االمتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة املستشفيات اجلامعية بكلفة
 2مليار جنيه حيث يجرى العمل فى تنفيذ املرحلة األولى للمشروع فى 73
مستشفى فى  11جامعة ،كما شملت املشروعات إصدار مليون ونصف بطاقة
مدفوعات للعمالة غير املنتظمة مت توزيعها من خالل مكاتب البريد ،وإطالق
منصات اخلدمات الرقمية ومن أبرزها منصة اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت
خلدمات املستوردين ،والعمل على إطالق املنصة اإللكترونية لإلبالغ والبحث عن
املفقودين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والتضامن االجتماعي.
منظومة إنفاذ القانون
وعلى صعيد العمل نحو تطوير أداء احلكومة؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن
الــوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال احلكومة إلى العاصمة اإلداريــة اجلديدة
لتحقيق نقلة نوعية فى األداء احلكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية ال ورقية؛
من خالل رقمنة دورات العمل وتطوير أساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة
وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل احلكومي ،مع العمل على رقمنة مليار
وثيقة حكومية متداولة؛ مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل
والداخلية مت االنتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى  77نيابة و 200
قسم ونقطة شرطة وفى املحاكم االبتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف
املشروع الى ميكنة املنظومة بدءا من اصدار احلكم وحتى إجراءات تنفيذه مبا
يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ األحكام وحتقيق العدالة الناجزة ،كما
يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية  5مليارت جنيه .
أضاف مت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية  400مليون
جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ املرحلة الثانية للمشروع ،وذلك باإلضافة
الى التعاون مع وزارة العدل لتقدمي خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث متت
االنتهاء من ميكنة  ٣٦١مكتب توثيق و إتاحة  ٩١مكتب بريد لتقدمي خدمات
التوثيق كما مت إتاحة تطبيق على الهاتف املحمول لتمكني املواطنني من معرفة
أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام ،الفتا إلى أنه يتم أيضا
التعاون مع كل قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة
أمالك الدولة لبناء قاعدة بيانات ألمالك الدولة بكلفة  30مليون جنيه ،وكذلك
مشروع الرقم القومى للعقارات ،باإلضافة لتنفيذ منظومة التراخيص العقارية
لتحقيق اإلدارة الرشيدة للثروة العقارية من خالل بناء قاعدة بيانات جغرافية
دقيقة متكاملة مع مشروع البنية املعلوماتية للدولة.
التعليم الهجني
أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه متت مضاعفة أعداد املتدربني فى البرامج
التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجاالت التكنولوجيا املختلفة من  4آالف
متدرب خالل العام املالى  2018/2019بكلفة  50مليون جنيه إلى  13آلف

متدرب فى  2019/2020ويجرى حاليا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115
آلف متدرب بتكلفة اجمالية  400مليون جنيه؛ وذلك من خالل اتباع منهجية
هرمية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية واجلامعات العاملية
بهدف خلق كوادر تكنولوجية فى كافة املجاالت مبستوياتها املختلفة
والدمج بني منوذجى التعلم التقليدى والرقمى عن بعد
مبا يسهم فى تأهيل الشباب للحصول على فرص
عمل متميزة وتعزيز قدرته التنافسية باألسواق
اإلقليمية والدولية .
أوضــح قاعدة الهرم تشمل برامج تدريب
أولية ملحو األمية الرقمية والتدريب على
املهارات األساسية فى احلاسب االلى والتى
يتم اتاحتها من خالل مراكز الشباب التى مت
تطويرها وتوصيلها بكابالت األلياف الضوئية
وجتهيزها بصاالت احلــواســب لتحويلها إلــى مراكز
مجتمعية دامجة ،ثم التدرج وصوال إلى برامج تدريب تكنولوجى
متوسط من خالل مدرسة املصرية لالتصاالت للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون
مع وزارة التربية والتعليم وهى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على
املنافسة فى سوق العمل ويجرى العمل حاليا لتطوير خمس مدارس إضافية على
مستوى اجلمهورية ،وكذلك معاهد تعليم االتصاالت الالسلكية حتت اشراف
اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت وتصل الى نحو  23معهدا فى 12
محافظة.
تأهيل  100ألف شاب
أضــاف الدكتور عمرو طلعت أن خطة بناء
الــقــدرات تتضمن إتــاحــة بــرامــج تدريب
تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة
وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب
 100ألــف شــاب على تخصصات ذات
الطلب املتزايد فى سوق العمل احلر وهى
علوم البيانات ،والتسويق الرقمي ،وتطوير
املنصات مع تدريبهم على مهارات العمل احلر
لتعظيم فرص العمل ،كما تشمل برنامج تدريب متخصص
بالتعاون مع كلية علوم احلاسب والتكنولوجيات املتقدمة فى فرنسا
لتدريب ألف متخصص ومدرب فى علوم الذكاء االصطناعى لتمكينهم من تدريب
آالف املتدربني للحصول على دبلومة فى علوم الذكاء االصطناعي ،باإلضافة إلى
برامج التدريب التى توفرها املنصة الرقمية “مهارة تك” فى عدد من التخصصات
التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية من خالل  10مسارات ،وتدريب مقترن
بالتوظيف من خالل مبادرة وظيفة تك ،وتدريب تقنى متخصص للمجندين خالل

45
خدمة حكومية
متاحة ضمن خدمات
املرحلة األولى من منصة
مصر الرقمية

35
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واحتالل املركز الرابع فى
أأفريقيا فى 2020

لتوفير التدريب التقنى للشباب فى تكولوجيا االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وتنفيذ برامج لرعاية االبــداع التكنولوجى لتشجيع طــالب اجلامعات ورواد
األعمال فى املحافظات على تأسيس مشروعاتهم الريادية فى مجال التكنولوجيا
واالتصاالت؛ حيث تضمنت املرحلة األولى للمشروع االنتهاء من التشغيل املبدئى
خلمسة مراكز فى اجلامعات فى كل من املنصورة ،واملنوفية ،واملنيا ،وسوهاج،
وقنا؛ بتكلفة اجمالية  300مليون جنيه.
أضاف فيما شملت املرحلة الثانية انشاء خمسة مراكز أخرى فى محافظات
اإلسماعيلية ،واسوان ،والقاهرة ،واجليزة ،والعاصمة اإلدارية اجلديدة؛ ويجرى
العمل حاليا لتخطيط املرحلة الثالثة من املشروع لتشمل محافظات إضافية ومن
بينها محافظة القليوبية فى اطار بروتوكول التعاون الذى مت توقيعه مع جامعة
بنها ،مع مستهدف تنفيذ برامج داخل املراكز لعدد  25الف شاب خالل العام
احلالي؛ منوها إلى أن الوزارة قامت بانشاء املركز التقنى خلدمات األشخاص
ذوى القـدرات اخلاصة والذى يعد األول من نوعه فى أفريقيا والشرق األوسط
ويهدف لتمكني األشخاص ذوى االعاقات السمعية ،وإعاقات التخاطب من
التواصل هاتفيا مع خدمات االستغاثة من خالل “تطبيق واصــل” ،والــذى مت
من خالله أيضا إطالق خدمة الرد على استفسارات ڤيروس كورونا للصم
وضعاف السمع.
مبادرة “فرصتنا رقمية”
أكد الدكتور عمرو طلعت أنه مت اطالق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات
الصغيرة واملتوسطة واملهنيني املستقلني من خالل تخصيص نسبة
 10٪من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة
فرصتنا رقمية؛ حيث مت إسناد  16مشروعا بقيمة إجمالية
 44مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجارى التحضير
للدفعة الثانية من املشروعات ،كما شهدت مصر تقدما فى
ترتيبها فى قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى
الشرق األوســط وشمال أفريقيا باملركز األول فى عدد
الصفقات االستثمارية للشركات الناشئة ،والثانى من حيث
حجم االستثمارات ،كما منت إيرادات املناطق التكنولوجية
خالل عام  2020بنسبة زيادة  ٪ 500مقابل عام ،2017
فيما زادت أعــداد فــرص العمل املباشرة بهذه املناطق بنسبة
 350%مقابل عام 2018؛ مشيرا الى أنه من املقرر افتتاح املرحلة
األولى من مشروع مدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة خالل العام احلالى
حيث بلغت كلفتها االجمالية أكثر من  2مليار جنيه؛ وتتضمن أربعة مبانى وهى
جامعة مصر املعلوماتية ،ومركز ابداع مصر الرقمية ،ومركز البحوث التطبيقية،
ومركز تطوير التكنولوجيات املساعدة لدمج ومتكني االشخاص ذوى االعاقة.
حتسنب البنية التحتية
وعلى صعيد العمل على توفير بنية حتتية كــفء؛ أكد الدكتور عمرو
طلعت على أنــه مت تنفيذ خطة لتحقيق حتــول نوعى فى مكاتب
البريد املصرى لتمكينه من تقدمي مصفوفة من اخلدمات احليوية
للمواطنني والتى تشمل اخلدمات احلكومية وخدمات الشمول
املالى باإلضافة إلى اخلدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6
مليارات جنيه مت االنتهاء من تطوير  800مكتبا فى ،2019
و 800اخرون فى  2020مع العمل على تطوير  1500مكتب
فى  ،2021مشيرا إلى أنه مت إطالق مشروع لتركيب ماكينات
الصراف االلى اخلاصة بالبريد بعدد  350ماكينة صراف
آلى فى  2019و 350اخرين فى 2020؛ مع مستهدف تركيب
 1000ماكينة صراف آلى خالل عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية
تصل إلى مليار جنيه .
أضاف مت استحداث منافذ بريدية جديدة من خالل نشر نحو  30كشكا بريديا
فى  ،2020والعمل على نشر  70كشكا يف 2021بكلفة إجمالية  120مليون
جنيه ،باإلضافة الى جتهيز املكاتب املتنقلة من خالل توفير نحو  50سيارة
مجهزة ومزودة مبوظفى البريد وماكينة صارف آلى خالل  2021ليصل إجمالى
املكاتب املتنقلة اإلى  85مكتبا متنقال بكلفة اجمالية  140مليون جنيه؛ مؤكدا
على أنه فى إطار احلفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية ،مت تنفيذ خطة
تطوير ملتحف البريد املصرى بالعتبة باالعتماد على التقنيات احلديثة من خالل
استخدام تكنولوجيات الذكاء االصطناعى والواقع املعزز ،كما مت زيادة مساحة
املتحف من  530م ٢إلى  7000م ،٢وزيادة عدد قاعات املتحف من قاعتني
إلى  ١٥قاعة ،باإلضافة الى زيادة املقتنيات املعروضة من  1250قطعة الى
 3000قطعة.
خدمات الإلنترنت
أوضح وزير االتصاالت أنه مت البدء فى  2019بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة
االنترنت بكلفة اجمالية  30مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة االجمالية للخطة
خالل العام احلالى نحو  5.5مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير فى
تقدم ترتيب مصر فى سرعة االنترنت األرضى على مستوى القارة األفريقية
من املركز األربعني مبتوسط سرعة  6.5ميجابت/ثانية فى يناير  2019الى
املركز الرابع مبتوسط سرعة  34.9ميجابت /ثانية فى ديسمبر  ،2020كما
حصلت الشركة املصرية لالتصاالت على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى
شمال أفريقيا .
اوضح أنه مت االنتهاء من ربط  11ألف مبنى حكوميا بشبكة كابالت األلياف
الضوئية فى اطــار خطة بكلفة اجمالية  6مليارات جنيه لربط كل املبانى
احلكومية على مستوى اجلمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها  32500مبنى
حكومى خالل  24شهرا ،كما مت حتديث الكود املصرى للبناء بالتعاون مع وزارة
اإلسكان ليتضمن إدراج كابالت األلياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع
العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل املقبل لتلبية احتياجات املواطنني
من خدمات اإلنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمي ،باإلضافة إلى
االنتهاء من ربط  2563مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء اجلمهورية بكابالت
األلياف الضوئية بكلفة اجمالية مليار جنيه إلتاحة سرعات إنترنت أعلى
باملدارس وضمان استمرارية اخلدمة لتمكني الطالب من إجــراء امتحانات
الثانوية العامة بنظام احلاسب اللوحى (التابلت).
تغطية شبكات املحمول
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى املشروعات التى مت تنفيذها فى إطار تغطية
الطرق الرئيسية وبعض املناطق فى املحافظات بشبكات املحمول بكلفة اجمالية
مليار جنيه ،موضحا أهم مامت إجنازه لتحسني خدمات املحمول والتى شملت
تكوين جلان لإلسراع من إجــراءات احلصول على تراخيص األبــراج لشركات
املحمول واستصدار موافقات من هيئة املجتمعات العمرانية لعدد  224برجا
وجارى التنسيق مع املحليات بشأن  250برجا إضافيا .
أضاف مت طرح ترددات جديدة لشركات املحمول من خالل طرح  80ميجا
هيرتز فى احليز الترددى  2600ميجا هيرتز بــإيــرادات  1.170مليار
دوالر ،باإلضافة اـلى إنشاء املركز القومى ملراقبة جودة خدمات االتصاالت
بكلفة إجمالية  50مليون جنيه إلجراء قياس دورى جلودة اخلدمة بهدف
حتسينها وزيــادة كفاءتها مع نشر تقارير اجلــودة ليتسنى للمواطن اختيار
أكثر الشبكات متيزا فى املنطقة التى يقطن أو يعمل بها؛ مضيفا أنه فى
اطار العمل على حوكمة السوق لضمان حصول املواطنني على أفضل خدمة
مت تطبيق إجــراءات جديدة خلدمة نقل رقم املحمول من مشغل ألخر مع
االحتفاظ بالرقم مما ساهم فى انخفاض متوسط زمن االنتقال من مشغل
إلى آخر من اسبوعني إلى  24ساعة فقط ،وارتفعت أعداد طلبات االنتقال
التى متت بنجاح من مشغل آلخر من  5االف فى  2019الى  110الف
فى  ،2020كما مت القضاء على الرسائل املزعجة التى يتلقاها املواطنون
على الهاتف املحمول مثل إعالنات املبيدات احلشرية ،ومت إطالق خدمة
 ١٥٥#لتمكني املواطنني من االستعالم أو إلغاء اخلدمات الترفيهية املقدمة
من شركات املحمول باشتراك يومى أو شهرى مثل املسابقات الترويجية أو
اخلدمات اإلخبارية.
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فترة التجنيد ،وتدريب احترافى للخريجني فى معهدى االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،وإتاحة التدريب من خالل أكادمييات متخصصة برعاية الشركات
العاملية ،ومعسكرات تأهيل املبرمجني الصغار وطالب اجلامعات.
شراكة مع اجلامعات العاملية
وسعيا نحو إتاحة التعليم اجلامعى املتخصص فى التكنولوجيات احلديثة ،قال
الدكتور عمرو طلعت أنه يتم انشاء جامعة مصر املعلوماتية فى مدينة املعرفة
بالعاصمة اإلداريــة اجلديدة كــأول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا
والشرق األوسط ،وتهدف إلى تقدمي خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى
اجلامعات الدولية املرموقة فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث مت
توقيع اتفاقية مع جامعة “بيردو -ويست الفييت “ وهى واحدة من أفضل 10
جامعات فى تخصص هندسة احلاسبات فى الواليات املتحدة األمريكية ،ومن
املقرر بدء املرحلة األولى من اجلامعة فى سبتمبر املقبل بكلفة إجمالية 500
مليون جنيه .
موضحا أن قمة الهرم التدريبى تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص لعدد
الف دارس كل عام من خالل مبادرة بناة مصر الرقمية التى يتم تنفيذها بكلفة
اجمالية  500مليون جنيه؛ ويحصل خريجى املبادرة على درجة املاجستير من
افضل اجلامعات الدولية فى املجاالت التقنية فى احدى التخصصات التكنولوجية
والتى تشمل علوم البيانات والذكاء االصطناعى ،وعلوم الروبوت واألمتتة ،واألمن
السيبرانى ،والفنون الرقمية باإلضافة إلى شهادات تدريب معتمدة من كبرى
الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا ،وأيضا شهادة فى املهارات القيادية
واإلدارية ،وأخرى فى اللغة اإلجنليزية من كبرى الشركات العاملية
مبؤشر اإليداع العاملي ..مصر حتتل املركز الـ 56
كما تناول الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أجنزته الوزارة لرعاية اإلبداع الرقمى
والذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء االصطناعى فى املنظومة الرقمية حيث
تقدم ترتيب مصر مبؤشر “جاهزية احلكومة للذكاء االصطناعي” لتصبح فى
املركز الـــ  56عامليا مقارنة باملركز الـــ  111فى عــام 2019؛ مستعرضا
أبرز ما أجنزته مصر فى هذ املجال والذى شمل وضع االستراتيجية الوطنية
للذكاء االصطناعى بالتعاون بني وزارتــى االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات
والتعليم العالى ،كما مت تشكيل املجلس الوطنى للذكاء االصطناعى الذى اعتمد
االستراتيجية ،كما قامت الوزارة بتأسيس مركز البحوث التطبيقية الذى يتعاون
مع معاهد بحثية ومؤسسات أكادميية وشركات عاملية لتطوير حلول بالذكاء
االصطناعى لدعم كل القطاعات ويجرىى من خالله حاليا تنفيذ مشروعات
فى مجاالت الصحة والزراعة والتخطيط العمرانى واالقتصاد الكلى ومعاجلة
النصوص ،وحتسني دقة قراءة الوثائق.
أوضــح وزيــر االتــصــاالت خطة نشر مراكز ابــداع مصر الرقمية باملحافظات

معيط :تيسيرات للمستوردين واملستخلصني لالنضمام إلى نظام التسجيل املسبق للشحنات «»ACI
كتب :باسل خالد – نهلة أحمد
و َّجه الدكتور محمد معيط وزير املالية ،بتقدمي كل التيسيرات
للمستوردين أو أصحاب البضائع أو وكالئهم من املستخلصني
واملصدرين األجانب ،التى تُسهم فى حتفيزهم
اجلمركيني
ِّ
لإلسراع فى إجراءات االنضمام للنظام اجلمركى للتسجيل
جتريبيا أول أبريل
املسبق للشحنات « ،»ACIالذى ينطلق
ً
وإلزاميا فى أول يوليو  ،2021ويشمل فى املرحلة
املقبل،
ً
األولى املوانئ البحرية ،ثم يتم االنتقال إلى املوانئ اجلوية
والبرية؛ مبا يتسق مع اجلهود املبذولة لتبسيط اإلجراءات
فى إطار املشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة
اجلمركية ،الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية،
على النحو الذى ُيساعد فى تخفيف األعباء عن املواطنني
من خــالل تقليص زمــن اإلفــراج اجلمركى ،وخفض تكلفة
السلع واخلــدمــات بــاألســواق املحلية ،الفـ ًتــا إلــى ضــرورة

تنمية الوعى اجلمركى للمستوردين أو أصحاب البضائع أو
واملصدرين األجانب،
وكالئهم من املستخلصني اجلمركيني،
ِّ
بآليات التسجيل بنظام «.»ACI
أضاف الوزير أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم
منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة
ومستدامة حلوكمة اإلجــراءات مبفهوم «الشباك الواحد»،
لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عاملية ومتطورة؛
ويؤدى ذلك إلى حتسني تصنيف مصر فى ثالثة مؤشرات
دولية مهمة« :التنافسية العاملية ،وممارسة األعمال ،وبيئة
االقتصاد الكلى» ،وتهيئة مناخ االستثمار ،وتعظيم القدرات
اإلنتاجية ،وتوسيع القاعدة التصديرية ،وتسهيل حركة
التجارة الداخلية واخلارجية.
من جهته قال كمال جنم ،رئيس مصلحة اجلمارك ،إن رقم
القيد اجلمركى املبدئى « ،»ACIDيتم من خالله إتاحة

بيانات الشحنة وال ميكن دخول البضائع إال بعد إصداره
وإرساله عبر البريد اإللكترونى لكلٍ من املستورد أو صاحب
واملصدر
البضاعة أو وكيله من املستخلصني اجلمركيني،
ِّ
األجنبى ،وتستمر صالحيته ملدة  3أشهر؛ مبا ُيتيح فترة
كافية لتعديل البيانات املتعلقة بالبضائع املزمع استيرادها،
بكل سهولة ودون غرامات.
أضـــاف الــنــظــام اجلــمــركــى للتسجيل املــســبــق للشحنات
«ُ »ACIيساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع املهملة
صدر واملستورد
والرواكد باملوانئ ،من خالل إتاحة بيانات امل ُ ِّ
والسلعة قبل شحنها ،وتقييم املخاطر األولية للشحنات،
ثم تقوم مصلحة اجلمارك بالرد على طلب املستوردين أو
املتسخلصني :إمــا بالقبول وإصــدار رقــم القيد اجلمركى
املبدئى لكل شحنة « ،»ACIDأو بالرفض مــع توضيح
سببه ،حيث يتم إبالغ املستوردين أو املستخلصني إذا كانت

صدر
هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من امل ُ ِّ
األجنبى؛ مبا يوفر الوقت واجلهد والتكلفة.
من جهته قال املهندس خالد ناصف ،مستشار رئيس مجلس
إدارة الشركة املصرية لتكنولوجيا التجارة اإللكترونية
« ،»MTSإن البوابة اإللكترونية «نافذة»www.nafeza. :
 gov.egاختصرت  30خطوة كان يقوم بها املستورد أو
املستخلص للحصول على املوافقات الــالزمــة قبل شحن
واستالم البضائع؛ لتصبح هذه املنصة اإللكترونية نقطة
دخول تسمح بتقدمي البيانات واملستندات مرة واحدة ،ودون
تكرار ويتم تداولها بني أطراف املنظومة ومعاجلتها فى أسرع
مشيرا إلى
وقت وبأقل تكلفة فى إطار من الشفافية واألمان،
ً
أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقدمي تقارير
حلظية عن البضائع للجهات املعنية ،قبل استيرادها ودخولها
ألرض الوطن.
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بقلم:

هيكتوررودريغيز
نائب أول للرئيس ومسؤول املخاطر
اإلقليمي ،يف شركة  Visaملنطقة وسط
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

أمن املدفوعات يف عام " 1 " 2021
ألقت جائحة كوفيد -19بظاللها الثقيلة على معظم أشهر العام املاضي
وتسببت بالكثير من القيود الصارمة ،لدرجة أن العالم دخل مرحلة أقرب إلى
اجلمود الكلي ،فسارعت االقتصادات العاملية التخاذ خطوات عاجلة الستعادة
احليوية االقتصادية ،وق��ادت هذه اخلطوات إلى تغييرات كبيرة ودائمة يف
سلوكيات املستهلكني .ورغ��م أن تلك املساعي كانت بهدف تعزيز إيجابية
األوضاع االقتصادية ،إال أنها دفعت إلى نشأة أساليب جديدة لالحتيال وألقت
الضوء على احلاجة املاسة إليجاد سبل جديدة للحد من سطوة املحتالني.
ومن هذا املنطلق ،كرسنا خبراتنا ومواردنا يف عام  2020بهدف مساعدة
املؤسسات املالية وشركائنا من التجار واحلكومات واملستهلكني على التأقلم مع
هذه التحوالت اجلذرية .ونتوقع لهذه التغييرات يف مشهد املدفوعات الرقمية
أن تواصل هيمنتها على املشهد العام خالل  2021وما بعده ،لكن األهم أن
جتربتنا جميعا ً خالل العام  2020ستكون محركا ً لالبتكار وستواصل دفع
الشركات إلى التعلم من أخطائها لتجنب تكرارها يف العام اجلديد.
ومن بعض توقعاتنا للعام اجلديد:
 .1ستتحول العادات التي اكتسبها العمالء خالل اجلائحة إلى واقع جديد
يستدعي حتديث استراتيجيات مكافحة االحتيال التي يطبقها التجار.
وفقا ً لدراسة  Visaاملعنية بأمان املستهلكني ،أفاد نحو  60%من املستهلكني
الذين شملهم االستطالع يف مصر ،واإلم���ارات واململكة العربية السعودية
والكويت ،بأنهم ماضون يف استخدام املدفوعات الالتالمسية بشكل أكبر
يف املتاجر بعد اجلائحة ،بينما قال  50%منهم بأنهم سيختارون قنوات
املدفوعات عبر اإلنترنت باستخدام بطاقات املدفوعات أو املحافظ الرقمية
بدالً من الدفع النقدي.
وسيعمل هذا التحول يف سلوكيات العمالء على دفع التجار نحو تعزيز االبتكار
لتلبية احتياجات العمالء وتفضيالتهم .وسيحصد التجار ثمار استثماراتهم يف
األساليب اجلديدة الستقطاب العمالء وقنوات الدفع اجلديدة مثل اإللكترونية،
وتطبيقات املدفوعات ،والالتالمسية وعبر إنترنت األشياء (األجهزة القابلة
لالرتداء؛ ويف السيارة؛ مكبرات الصوت الذكية ،واألجهزة الذكية ،وغيرها)
وستكون فوائدها جلية على مستوى جذب العمالء اجلدد واالحتفاظ بالعمالء
احلاليني وتعزيز منو املبيعات.
وم��ع حت��ول التجار نحو املنصات اإللكترونية ،تزايد نشاط املحتالني عبر
اإلنترنت ،وظهرت على السطح قضية يف غاية األهمية ،وهي أن حتقيق أمان
املدفوعات أمر صعب نسبياً� السيما وأن اخلبرات التي تعزز مستويات األمان
بشكل صحيح ليست يف متناول اجلميع .وبالتالي سيحتاج التجار إلى حتديث
استراتيجياتهم املعنية بتجنب االحتيال اإللكتروني لدعم العمليات التجارية
عبر قنوات عديدة ،ويف حال غياب اخلبرات الداخلية لدى الشركات ،يتعني
على التجار توطيد عالقاتهم من شركاء موثوقني ومتمرسني يف هذا املجال
للوصول إل��ى نتائج عالية الكفاءة ومنسجمة مع أه��داف أعمالهم وحتقق
مصاحلهم.
 .2عملية املصادقة القوية ملعامالت الدفع الرقمية ستساعد يف تعزيز أمان
املدفوعات
مع استمرار تفشي جائحة "كوفيد ،"-19سيواصل ارتفاع الطلب على حلول
األمان الديناميكية ،والقادرة على مساعدة التجار يف ضمان تفاعل عمالئهم
عبر اإلنترنت بأسلوب يف غاية األمان والسالمة ويكفل تسوقهم بسهولة تامة
دون أي معوقات .وكشفت دراستنا املعنية بأمان املستهلكني بأن نحو  88%من
املستهلكني يف مصر يجدون عمليات املصادقة التي ال يحتاجون فيها إلدخال
(كلمة مرور ملرة واحدة  )OTPهي أمر أكثر سهولة بالنسبة لهم ،وباملثل فإن
ثلثي املستهلكني يف دولة اإلمارات (بنسبة  )66%واململكة العربية السعودية
(بنسبة  59% ،)70%من املستهلكني يف الكويت يفضلون عملية املصادقة
اليسيرة التي ال تطلب منهم إدخال (كلمة مرور ملرة واحدة  )OTPللمعامالت
القياسية واملتكررة .للحديث بقية ..

بقلم:

دانيال كابيلمان زافرا
مدير التحليل لدى وحدة "مانديانت
الستخبارات التهديدات السيبرانية "

الهجمات السيبرانية على البنية التحتية بالواليات املتحدة
تتحدث األخبار القادمة من الواليات املتحدة ،بأنه مت اكتشاف مجموعة من
الهاكرز نفذوا عملية اختراق ناجحة ملنشأة معاجلة املياه يف والية فلوريدا.
حيث وصلت اجلهات اخلبيثة إلى منصة  ICSالداخلية وتغيير مستويات املياه
الكيميائية .ولو لم يكتشف املشغل العبث باملياه سريعا ً كما كان يف هذه احلالة،
لكان هناك فائض يف املكان وبالتالي حدوث تسمم يف مياه الشرب.
ولكن نتيج ًة لفحوصات مراقبة اجلودة ،وأخذ العينات التي يتم اختبارها من
قبل مهندسني محترفني مسجلني يتم إجراؤها لضمان املياه اجلودة والسالمة
العامة .ومنذ العام املاضي ،الحظت وحدة "مانديانت الستخبارات التهديدات
السيبرانية" ( )Mandiant Threat Intelligenceزياد ًة يف عدد احلوادث
اإللكترونية التي نفذتها مجموعة من القراصنة املبتدئني والذين يسعون إلى
الوصول والتعرف على األنظمة الصناعية التي ميكن الوصول إليها عن ُبعد.
والطبع فان العديد من الضحايا مت اختيارهم بشكل تعسفي ،مثل مالكي
أصول البنية التحتية احليوية الصغيرة واملشغلني الذين يخدمون مجموعات
سكانية صغيرة .من خالل التفاعل عن ُبعد مع هذه األنظمة ،شاركت اجلهات
الفاعلة يف عمليات محدودة التأثير ولكن لم ينتج عنها أية أضرار لألشخاص
أو البنية التحتية .حلسن احلظ ،غالبا ً ما يتم تصميم العمليات الصناعية
ومراقبتها بواسطة مهندسني محترفني يدمجون آليات السالمة ملنع التعديالت
غير املتوقعة .ونعتقد أن االهتمام املتزايد بأنظمة التحكم الصناعية من قبل
اجلهات الفاعلة من هذا النوع هو نتيجة لزيادة توافر األدوات واملوارد التي
تقلل من حاجز التعرف على هذه األنظمة والتفاعل معها.
هذا احلادث ال يبدو معقد بشكل كبير ،إال أنه يسلط الضوء على احلاجة
املاسة لضرورة تعزيز ق��درات األم��ن السيبراني يف قطاع املياه والصرف
الصحي على غرار قطاعات البنية التحتية احليوية األخرى".

"سيتا” تطلق منصة احلماية الصحية “ Health
 “ Protectلتامني شركات الطيران
كتب  :عادل فريج  -محمد شوقي
أطلقت شركة سيتا "  ، " SITAاملتخصصة فى تقدمي خدمات تكنولوجيا
املعلومات لقطاع النقل اجل���وي ،برنامج هيلث بروتكت " – Health
 " ”Protectوالتى تد مبثابة املنصة اآلمنة ملساعدة شركات الطيران
وامل��ط��ارات واحلكومات وال��رك��اب على تبادل املعلومات ح��ول االختبارات
الصحية أو اللقاحات الالزمة أثناء السفر بأمان وأمان.
اوض��ح��ت مت إج���راء جت��ارب ناجحة بالفعل م��ع املسافرين إل��ى اإلم���ارات
قريبا فى مطار ميالنو مالبينسا وتسمح منصة
العربية املتحدة  ،وستبدأ
ً
هيلث بروتكت "  " Health Protectم���ن  SITAل��ش��رك��ات ال��ط��ي��ران
املطلوبة بأمان وأم��ان مبا
وال����رك����اب ب��ت��ق��دمي ه����ذه امل��س��ت��ن��دات
م������ن ج���ه���ت���ه ق����ال
يتماشى م��ع املتطلبات احلكومية.
ل������ش������رك������ة
ديفيد الفوريل  ،الرئيس التنفيذى
 AIRPORTS & BORDERSفى
" سيتا " تعد امليزة الرئيسية هى
القدرة الفريدة على االندماج
ب��س��الس��ة م���ع ال��ع��دي��د من
أو
مخططات تصاريح السفر
"ج����������������وازات ال���س���ف���ر
ب��������ني
الصحية"  ،وس��د الفجوة
الطيران
ه�����ذه امل���خ���ط���ط���ات وع��م��ل��ي��ات
دم���������������ج
واحل��دود .واأله��م من ذلك  ،من خالل
ال��س��ل��ط��ات
املعاجلة املسبقة للمسافرين ( ، )APPأنه ميكّن
ال��س��ف��ر عند
من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان بإمكان الراكب
نقطة تسجيل الوصول  ،وحتسني سالمة جميع الركاب وجتنب رحالت العودة
املكلفة .أضاف لن يتمكن الركاب الذين ليس لديهم الوثائق املطلوبة  ،أو
كبيرا  ،من تسجيل الوصول لرحلتهم  ،مما يضمن عدم
الذين يعتبرون
خطرا ً
ً
سفرهم إلى املطار .من خالل تسهيل إدراج مخططات التصاريح الصحية فى
أنظمة معاجلة الركاب احلالية واملثبتة واملوثوق بها  ،تقلل Health Protect
من التأثير التشغيلى والتقنى على شركات النقل واملوانئ.

متابعات
مع تطبيق املنظومة الرقمية لتطوير العمل باملوانئ :

معيط  :تغطية أكثر من  95٪من إجمالى واردتنا مبنظومة «النافذة الواحدة»  ..يونيه املقبل
الوزير :حريصون على تطوير منظومة العمل باملوانئ ..لتحفيز االستثمار
كتب  :باسل خالد  -محمد شوقى
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أن املشروع القومى
لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة اجلمركية الذى يستهدف
ربط كل املوانئ البرية والبحرية واجلوية مبنصة إلكترونية
عبر منظومة «ال��ن��اف��ذة ال��واح��دة» باجلمارك،
يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ،مبا
ُيسهم فى تبسيط اإلج��راءات ،على النحو
الذى ُيساعد فى حتسني تصنيف مصر
ف��ى ث��الث م��ؤش��رات دول��ي��ة مهمة وهى
«التنافسية العاملية ،وممارسة األعمال،
وبيئة االقتصاد الكلى» ،وحتفيز مناخ
االستثمار ،وتعظيم القدرات اإلنتاجية،
وتوسيع القاعدة التصديرية ،وتسهيل حركة
التجارة الداخلية واخلارجية.
أضاف  ،خالل رئاسته الجتماع اللجنة الوزارية
املختصة مبتابعة أعمال إنشاء املراكز اللوجستية باملوانئ
واملنافذ اجلمركية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» ،أنه
سيتم تشغيل مراكز اخلدمات اللوجستية مبيناءى الدخيلة
وبورتوفيق نهاية م��ارس املقبل ،وم��ي��ن��اءى اإلسماعيلية
وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021؛ وبذلك تغطى منظومة
«النافذة الواحدة» أكثر من  95%من إجمالى البضائع
ال��واردة إلى مصر ،وتكون املوانئ بوابات عبور للبضائع،
وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
تخفيض وقت وتكلفة االنتظار
أشار الوزير إلى أن متوسط زمن اإلفراج اجلمركى بإنهاء
اإلج��راءات مبراكز اخلدمات اللوجستية بالقاهرة وغرب
وش��رق بورسعيد والعني السخنة واإلسكندرية انخفض
من  6.3يوم فى يناير  2020إلى  4.2يوم فى ديسمبر
 ،2020الف ًتا إلى أننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسى
بتقليص زمن اإلفراج اجلمركى ،ألقل من يوم ،على النحو
الذى ُيخفض أسعار السلع واخلدمات فى األسواق املحلية.
قال إنه متت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات ،والهيئة القومية لسالمة الغذاء ،وباقى اجلهات

مبعاينة وفحص البضائع املستوردة أو
األخ��رى املختصة ُ
املصدرة والرقابة ،بإيفاد ممثل عن كل منها إلى املراكز
اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة اجلمارك بفحص
مركزيا؛ مبا ُيسهم
تظلمات املستوردين واملصدرين ال
ً
فى التيسير عليهم وإعفائهم من مشقة السفر
للقاهرة لتقدمي شكواهم ،على النحو الذى
ُيساعد فى تقليص زمن اإلفراج اجلمركى.
تدريب املستخلصني
أكد الوزير أنه مت إجراء
االخ��ت��ب��ارات األولية
ل���ل���م���ن���ظ���وم���ة
ا إل لكتر و نية
ل���ل���ن���ظ���ام

متوسط
زمن اإلفراج
اجلمركى باملراكز
اللوجستية انخفض إلى
 4.2يوم

ا جلمر كى
للتسجيل
املسبق

للشحنا ت
« »A C I
ل����ل����ت����أك����د م���ن
ف���اع���ل���ي���ت���ه���ا ق��ب��ل
االن�����ط�����الق ال��ت��ج��ري��ب��ى
للمرحلة األولى باملوانئ البحرية
فى أول أبريل املقبل ،واإللزامى فى أول
يوليو  ،2021الف ًتا إلى أنه مت تدريب عدد كبير من
املستوردين واملستخلصني اجلمركيني على جميع إجراءات
املنظومة ،وأننا على استعداد لتقدمي تدريبات أخرى ،خالل
الفترة املقبلة.

منظومة النقل البحري
من جهته أشار الفريق املهندس كامل الوزير وزير النقل،
حرصه على تطوير منظومة العمل باملوانئ ،على النحو
ال��ذى ُيساعد ف��ى حتفيز بيئة األع��م��ال ،وج��ذب
استثمارات جديدة ،وتشجيع املستثمرين على
التوسع فى مشروعاتهم؛ مبا يخلق املزيد
من فرص العمل ،ويؤدى
إلى تعزيز بنية
االق����ت����ص����اد
القومى.
قال إن

األح��ج��ام العمالقة وت���داول بضائع فى نحو  1.5مليون
سنويا ،وفى ميناء دمياط يتم تعميق املمر املالحى
حاوية
ً
مترا وحوض الدوارن من  15.5إلى
من  16إلى ً 18
مترا.
ً 18
التنمية الشاملة واملستدامة
أض��اف الدولة ماضية بقوة فى تطوير
املوانئ البحرية من أجل حتويل مصر
إلى مركز لوجستى إقليمى وأفريقى
وعاملى خلدمة حركة التجارة البينية
وف� ًق��ا ألح��دث النظم ال��دول��ي��ة ،الف ًتا
إل����ى م��س��اي��رة ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ى فى
مجاالت النقل باحلاويات ،والنقل متعدد
ال��وس��ائ��ط ،وخ��دم��ات امل��راك��ز اللوجستية
واملوانئ اجلافة ،على النحو الذى ُيسهم فى
إرساء دعائم التنمية الشاملة واملستدامة من خالل
حتقيق ال��ت��وازن بني املتطلبات االجتماعية واالقتصادية
والبيئية.
املستندات الرقمية
م��ن ن��اح��ي��ة اخ���رى اس��ت��ع��رض ال��رب��ان أس��ام��ة الشريف
رئيس الشركة املصرية لتكنولوجيا التجارة اإللكترونية
« ،»MTSإج���راءات عمل النظام اجلمركى للتسجيل
�ح��ا أن��ه ينبغى على
املسبق للشحنات « ،»ACIم��وض� ً
املستورد أو صاحب البضاعة ،أو وكيله من املستخلصني
اجلمركيني تقدمي حزمة البيانات واملستندات الرقمية
اخل��اص��ة بالبضاعة إل��ى مصلحة اجل��م��ارك م��ن خالل
املنصة اإللكترونية «ن��اف��ذة» قبل شحنها إل��ى البالد،
لتتولى املصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركی مبدئى
« ،»ACIDثم يتولى املستورد أو صاحب البضاعة ،أو
وكيله م��ن املستخلصني اجلمركيني ،إخ��ط��ار الشاحن
برقم القيد اجلمركى املبدئی « »ACIDلقيده بجميع
مستندات شحن البضاعة ،ويستخدم التوقيع اإللكترونى
فى إدراج البيانات والتقدمي اإللكترونى للمستندات مبا
فى ذلك الفاتورة.

حتويل
مصر مبركز لوجستى
إقليمى وأفريقى وعاملى
خلدمة حركة التجارة
البينية

املشروع
ال����ق����وم����ى
ل��ت��ح��دي��ث وميكنة
م��ن��ظ��وم��ة اإلدارة
اجل���م���رك���ي���ة ال����ذى
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى منصة
«ال��ن��اف��ذة ال��واح��دة»
ل���ت���ي���س���ي���ر ح���رك���ة
ال���ت���ج���ارة ال��داخ��ل��ي��ة
واخل��ارج��ي��ة ،يتكامل
م���ع اجل���ه���ود األخ���رى
ال��ت��ى ت��ب��ذل��ه��ا ال��دول��ة
ب���ق���ي���ادت���ه���ا ال��س��ي��اس��ي��ة
احلكيمة لتطوير منظومة
النقل البحرى لإلسهام فى زيادة
الناجت القومى .
موضحا أن ميناء اإلسكندرية يشهد تنفيذ أول
ً
مشروع إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة
األغ���راض باستشارى مصرى وش��رك��ات مصرية ومشغل
مصري ،وتبلغ أطوال األرصفة  2500متر ،والعمق 17.5
متر ،مبا ُيؤهلها الستقبال السفن التجارية احلديثة ذات

تقرير " أكسفورد لألعمال"  :توقعات بتوسع خدمات قطاع الصحة وتقنياته مع زيادة الطلب باملنطقة
كتب  :محمد اخلولى  -باسل خالد
جديد  ،صدر مؤخرا  ،حول االستجابة
كشف تقري ٌر
ٌ
جلائحة كورونا (كوفيد)-19؛ بالتعاون بني مجموعة
أكسفورد لألعمال ( )OBGومنصة "الطبى الرقمية
" عن التطورات املتالحقة واستجابة قطاع التقنية
الصحية والطبية فى أرب��ع أس��واق مبنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا فى عام  ،2020مع األخذ
فى االعتبار ال��دور الكبير املنتظر لالبتكارات فى
حتريك عجلة االقتصاد وحتقيق التعافى فى املنطقة.
ً
حتليال عمي ًقا
يوفّر تقرير االستجابة جلائحة كورونا
الستجابة بلدان مصر واألردن والسعودية ودول��ة
اإلمارات لهذه اجلائحة؛ يرصد التقرير االستثمارات
التى أنفقتها البلدان األرب��ع��ة ف��ى توفير الرعاية
الصحية فى السنوات األخيرة ،والتى ساندت من
جهود احتواء الفيروس عند وصوله وتوفير الرعاية
الصحية للمرضى ،على الرغم من وجود تفاوت من
حيث األموال املخصصة والتدفقات النقدية لكل بلد.
من جهته اوضحت كارين لوهمان امل��دي��رة العامة
ملجموعة" أك��س��ف��ورد لألعمال " اإلقليمى لشؤون
أفريقيا ،أنه بخالف املجاالت الرئيسية باالقتصاد
العاملي ،فإن اخلدمات الصحية القائمة على التقنية
قويا أثناء انتشار الوباء ،إذ متكنت
قد قدمت ً
أداء ً
شركات التقنية الصحية من االستفادة من التع ّ
طل
الذى شهدته األعمال فى باقى املجاالت.
أيضا تغطية عن إمكانيات
كما سيجد املشتركون
ً

النمو فى قطاع التقنية الطبية والصحية فى مجاالت
عديدة منها مجال رقمنة السجالت الطبية ،الذى
زخما يتماشى مع تزايد الطلب
ُيتوقع أن يكتسب
ً
على نظم الرعاية الصحية املتكاملة ،باإلضافة إلى
مجاالت العالج عن ُبعد والتشغيل اآللي.
كما يكشف التقرير قصة من��و منصة ا"لطبى
متتبعا توسعاتها واخل��ط��وات التى
الرقمية" ،
ً
ات��خ��ذت��ه��ا ل��الس��ت��م��رار ب��ال��ع��م��ل ف��ى ظ��ل جائحة
ك���ورون���ا ،إذ ت��ص��اع��د ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اخل��دم��ات
حاد ا.
تصاعد ا
التقليدية واجلديدة على السواء
ً
ً
ك��م��ا ي��س��ت��ع��رض ال��ت��ق��ري��ر ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل امل��ش��اري��ع
التعاونية التى تنفذها الشركة مع حكومات كل
م��ن مصر واألردن واململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة ،مما مكن هذه الدول
من االستمرار فى تقدمي الرعاية الصحية من

وسط اهتمام بفودافون وأروجن واتصاالت السعودية :

للفوز بـ ـ  200الف دوالر  :دعوة مبتكرى أجهزة
التأثير االجتماعى للمشاركة مبعرض "" ASME

"  " Airtel Africaلن تقدم عر ًضا للحصول على
تراخيص مشغل خدمات االتصاالت فى إثيوبيا

كتب  :باسل خالد  -نهله مقلد
أكدت شركة "  " Airtel Africaأنها
ضا للحصول على فرصة
لن تقدم عر ً
للمشاركة فى عطاء احلصول على رخصة
مشغل خل��دم��ات االت��ص��االت املحمولة
فى اثيوبيا  .وم��ؤخ��را اعلنت احلكومة
االث��ي��وب��ي��ة ع���ن خ��ط��ط��ه��ا ل��ف��ت��ح ال��ب��اب
ام��ام االستثمارات االجنبية ف��ى قطاع
االت���ص���االت م��ن خ���الل ت��ق��دمي ش��رك��ات
االت��ص��االت العاملية لعطاءات للحصول
على رخصتني جديدتني للمشغل فى شهر
ابريل املقبل .
ك��م��ا تخطط احل��ك��وم��ة اإلث��ي��وب��ي��ة لبيع
ح��ص��ة أق��ل��ي��ة "  % 49ف���ى ال��ش��رك��ة
اململوكة للدولة إثيو تليكوم"" Ethio
 ، " Telecomاملشغل الوحيد فى البالد
اململوك للحكومة ،للمستثمرين فى أكبر

خ��الل االس��ت��ش��ارات الصحية ع��ن بُ��ع��د وتوفير
اخل��ط��وط ال��س��اخ��ن��ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ع��ن ف��ي��روس
ك��ورون��ا (ك��وف��ي��د ، )-19إل��ى ج��ان��ب اخل��دم��ات
األخرى فى ظل بيئة عمل شديدة الصعوبة.
م��ن جهته ق��ال جليل ال��ل��ب��دي ،امل��ؤس��س والرئيس
التنفيذى ملنصة " الطبى الرقمية " ؛ بعد ال��دور
الذى قدمته التقنية فى متكني احلكومات من توفير
املعلومات الصحية األساسية واخلدمات الطبية عن
بُعد فى ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد ،)-19فقد
أصبح من املتوقع اآلن أن تضطلع التقنيات اجلديدة
ب��دورٍ أكبر فى الرعاية الصحية فى مرحلة ما بعد
الوباء ،مدفوعة فى ذلك بتغيرات التركيبة السكانية
وارتفاع مستويات استخدام اإلنترنت وتزايد الضغط
على األنظمة التقليدية القائمة.
أضاف ال يزال قرابة  400مليون من سكان العالم
العربى ال يحصلون على اخلدمات الطبية األساسية،
بينما ترتفع نسبة سكان منطقة الشرق األوس��ط
عاما.
وشمال أفريقيا الذين تزيد أعمارهم عن ً 65
على اجل��ان��ب اآلخ���ر ،تشير التقديرات أن 70%
من زي��ارات األطباء هى زي��ارات غير ضرورية .من
املنتظر أن تضطلع األدوات التقنية مبختلف أشكالها
بدورٍ حاسمٍ فى تلبية الطلب على املعلومات الصحية
مرورا
والرعاية الطبية ،سواء عبر العالج عن بُعد
ً
بالتطبيقات الذكية املتعددة ،فى وقت تراقب فيه
احلكومات ميزانياتها عن كثب".

عملية خصخصة تشهدها إثيوبيا فى
غضون تسعة أشهر  ,لتنهى بذلك فترة
طويلة من االحتكار لقطاع االتصاالت ،
ضمن تطبيق احلكومة لسياسة موسعة
لتحرير االقتصاد وخصخصة شركات
القطاع العام االثيوبى والتى كشفت عنه
فى عام  2018اال انه مت تاجيل هذه
اخلطوة عدة مرات بسبب جائحة فيروس
كورونا باالضافة الى االضطرابات التى
تشهدها البالد وبالتالى صعوبة اقامة
االبراج الالزمة ملحطات تشغيل خدمات
االتصاالت املحمولة .
وف ًقا لرويترز  ،اقترح الرئيس التنفيذى
لشركة Airtel Africa ، Raghunath
 ، Mandavaأن الشركة  ،التى متتلك
"  Bharti Airtelالهندية معظمها ،
ً
مجاال أكبر للنمو فى بعض الدول
ترى
األفريقية ال���  14التى استثمرت فيها
بالفعل.
ف��ى ال��واق��ع  ،كما ذك��رن��ا بالفعل  ،من
ب��ني الالعبني املحتملني ال��ذي��ن أعربوا
عن اهتمامهم احت��اد شركات" فودافون
وفوداكوم وسفاريكوم " كما مت اإلبالغ عن
عطاءات من اتصاالت  ،أكسيان  ،إم تى
إن  ،أورجن  ،شركة االتصاالت السعودية ،
تيلكوم إس إيه  ،ليكويد تيليكوم  ،سنايل .

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
تقبل اجلمعية األمريكية للمهندسني
حاليا طلبات
امليكانيكيني (ً )ASME
من رواد األعمال االجتماعيني الذين
ي��رك��زون ع��ل��ى اب��ت��ك��ارات األج��ه��زة
ف��ى م��ع��رض  ASMEل��الب��ت��ك��ار (
 ) ISHOWلعام . 2021
إن مسرع األجهزة العاملى املرموق
مفتوح لألفراد واملؤسسات الذين
ينقلون املنتجات املادية إلى السوق
والتى سيكون لها تأثير اجتماعى
و  /أو بيئى إيجابى وحتسن نوعية
احلياة فى جميع أنحاء العالم .حتى
اآلن  ،م�كّ��ن  ISHOWأك��ث��ر من

غرفة " : ”CITتطالب اعضائها بتنفيذ الئحة قانون احتاد الصناعات ..قبل  20نوفمبر املقبل
كتب  :باسل خالد – نهله أحمد
ق���ام���ت غ���رف���ة ص��ن��اع��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
املعلومات واالتصاالت "  ، " CITالتابعة
الحتاد الصناعات املصرية  ،مبخاطبة
اعضائها م��ن ش��رك��ات التكنولوجيا
بضروة تنفيذ الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم احت���اد ال��ص��ن��اع��ات املصرية
وال��غ��رف الصناعية " رق��م  70لسنة
 " 2019م��ع ب��دء س��ري��ان العمل بها
إعتبارا من  20نوفمبر املقبل حتى
تتمكن الغرفة من تصنيف الشركات
وحتديد قيمة اإلشتراك السنوى
وط��ال��ب��ت ال��غ��رف��ة أع��ض��اءه��ا ب��ض��روة
ت��ق��دمي ش��ه��ادة م��ن م��ك��ت��ب محاسبة
مقيد بجدول املحاسبني واملراجعني
 :ت��ف��ي��د ب��ق��ي��م��ة رأس م���ال امل��ن��ش��أة
املستثمر من واق��ع امليزانية السنوية
للمنشأة ع��ن ع��ام  2019للمنشأت
ال��ت��ى مضى على انشائها ومم��ارس��ة
نشاطها عامني او اكثر وبعد اإلنتهاء
من إع��داد ميزانية عن ع��ام 2020
يتم تقدمي شهادة جديدة  .وعن عام

 2020فقط للمنشأت التى مضى
على تاسيسها وممارسة نشاطها أقل
من عامني وأكثر من ع��ام .مع تقدمي
صورة رسمية من عقد تأسيس املنشاة
ونظامها األساسى فى األح��وال التى
توجب فيها القوانني املنظمة وج��ود
عقد تأسيس ونظام أساسى للمنشأة
وكذلك مستخرج حديث من السجل
التجارى للمنشاة باالضافة الىصورة
البطاقة الضريبية للمنشاة وذل��ك
فى موعد غايته  31م��ارس 2021
حتى يتم تصنيف الشركات وتسوية

اإلشتراكات لعام  . 2019مع العلم
انه سيتم تصنيف املنشأت وفقا احكام
ال��ق��ان��ون على النحو التالى شركات
صغيرة " رأس��م��ال��ه��ا ال ي��زي��د ع��ن 5
مليون وشركات متوسطة " رأسمالها
يتراوح بني  5ال��ى  15مليون جنيه
وشركات كبيرة " رأسمالها يزيد عن
 15مليون جنيه " كما يعتمد التصنيف
ع��ل��ى أس����اس ش���رك���ات ل���م مي���ر على
انشائها ع��ام ول��م تقدم أى ميزانيات
مالية وشركات مر على تأسيسها عام
او اكثر ولديها ميزانية.

 160شركة ناشئة من أكثر من 28
دولة من حل حتديات جودة احلياة
احلرجة لألشخاص فى املجتمعات
املحرومة فى جميع أنحاء العالم.
ط���ور خ��ري��ج��و  ISHOWأج��ه��زة
م��ي��س��ورة التكلفة ملعاجلة قضايا
مب��ا ف��ى ذل��ك االح��ت��راق النظيف ،
ودرس املحاصيل  ،وصحة اجلنني
 ،وال��وق��اي��ة م��ن ن��ف��اي��ات ال��ط��ع��ام
 ،وم��ق��اي��ي��س رط���وب���ة احل���ب���وب ،
والتشخيصات الصحية  ،ومياه
الشرب اآلمنة  ،وغيرها الكثير التى
تتناول أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة .

وفقا ل ــ”  : ”IDCالتحول الرقمى اهم أولويات
االستثمار الرئيسية ملؤسسات االعمال باملنطقة
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
مع بدء الرحلة من األزمة إلى التعافى فى أعقاب وباء ، COVID-19
من املقرر أن متنح  63٪من املؤسسات فى جميع أنحاء الشرق األوسط
وأفريقيا وتركيا األولوية لالستثمارات فى جتديد عملياتها على مدار العام.
شهرا القادمة .هذا وف ًقا ملسح شامل أجرته مؤسسة البيانات
12-18
ً
الدولية ( )IDCبني كبار مدراء تقنية املعلومات فى املنطقة.
تؤمن شركة األبحاث واالستشارات والفعاليات التكنولوجية العاملية أن
متكني مؤسسة مستقبلية يجب أن يكون الهدف النهائى ألى شركة تتطلع
إلى التكيف بسرعة واالستجابة ألى اضطرابات أعمال أخرى تنتظرها  ،مع
أولويات االستثمار الرئيسية األخرى للفترة إلى األمام مبا فى ذلك تعزيز
القوى العاملة  ،وتطوير مناذج أعمال جديدة وشراكات  ،وإنشاء منتجات
وخدمات جديدة .من جهته قال جيوتى اللشاندانى  ،نائب رئيس مجموعة
 IDCواملدير اإلقليمى ملنطقة الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا :أن رؤية
 IDCللمؤسسة املستقبلية هى منظمة تستفيد من التكنولوجيا لدعم كل
عملية ومبادرة وسلسلة قيمة مفردة".
أضاف مت متكني هذه املؤسسات من خالل النظام األساسى  ،وتتمحور حول
النظام اإليكولوجى  ،وتغذيها االبتكار .للوصول إلى هذه احلالة  ،يجب على
املؤسسات إعطاء األولوية إلنشاء مناذج عمل ديناميكية  ،وخدمات مبتكرة
 ،وخبرات واسعة االنتشار .ومع وضع هذا فى االعتبار  ،تتطلب الرحلة إلى
أن تصبح مؤسسة مستقبلية املنظمات للتحول عبر خمسة مجاالت رئيسية:
العمالء  ،والذكاء  ،والعمليات  ،والعمل والثقافة" .
وستتناول النسخة االفتراضية من مؤمتر IDC Middle East CIO
 Summit 2021يومى  24و  25فبراير مجموعة واسعة من املوضوعات
التى تعتبر أساسية فى هذه الرحلة .تناول موضوع "االستراتيجيات الرقمية
املبتكرة :التطور إلى متطلبات واق��ع جديد"  ،سيجمع احل��دث كبار قادة
األعمال ورؤساء تكنولوجيا املعلومات املؤثرين ومحللى الصناعة املحترمني
ملشاركة خبراتهم اجلماعية حول أفضل السبل ملواجهة التحديات الفريدة
لهذه مرات غير مسبوقة .ستجمع القمة  ،املستضافة على منصة IDC
االفتراضية الكاملة  ،بني العروض التقدميية  ،وحلقات النقاش  ،وحاالت
االستخدام الواقعية  ،ومسارات التكنولوجيا الفردية ملنح املندوبني نظرة
عامة على وضع السوق احلالى وأحدث االبتكارات التكنولوجية.
كما ستقدم ميريديث والني  ،كبيرة مسؤولى األبحاث فى  ، IDCاخلطاب
الرئيسى للقمة The Future Enterprise: Development" ،
 Resilencyالرقمية"  ،حيث ستحذر ال��ش��رك��ات ف��ى املنطقة م��ن أن
 COVID-19لن يكون آخر اضطراب يواجهونه.
أضاف سيخلق "االقتصاد الرقمى  -الذى يعتمد بشكل كبير على التدفق
املستمر للسلع واخلدمات فى جميع أنحاء العالم  ،وكذلك على منصات
التكنولوجيا التحويلية وابتكار األعمال  -املزيد من دورات االضطراب فى
العمليات والنماذج التجارية أكثر من أى فترة اقتصادية أخرى" احلوت.
أوضح ستحتاج املؤسسات التى تتطلع إلى النجاح فى هذا الواقع اجلديد إلى
توظيف أجندة  C-Suiteجديدة إذا أرادت أن تصبح أساتذة فى التمحور
بسرعة  ،واالستفادة من التغيير  ،ودفع االبتكار فى أوقات عدم اليقني".
أيضا
وللمرة األولى  ،ستضم قمة  IDC Middle East CIOلهذا العام ً
ساحة  CIO Masterclass Arenaاملخصصة التى ميكن للحاضرين
ال��وص��ول إليها ط���وال ف��ت��رة احل���دث .سيعرض ه��ذا القسم م��ن املنصة
االفتراضية سلسلة من العروض التقدميية احلصرية ألفضل ممارسات
 ، CXOواملحادثات اجلانبية ،

صناديق االستثمارات تروج لنفسها متداولى االسهم عبر منصات التواصل االجتماعي
كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
تشهد عمليات تداول االسهم قفزة كبيرة من قبل مستثمرى
التجزئة واملستجدين من الهواة بسبب جائحة كورونا وما
شهدته شبكة ريديت ،وحتاول شركات الوساطة العاملية مبا
فيها أكبر شركات االستثمار مثل فيديليتى ركوب املوجة التى
تشهد قفزة كبيرة فى عدد املشتركني بقسم وول ستريت بتس
من مليونى مشترك إلى قرابة  9ماليني.
د فعت تطورات سريعة تشهدها ساحة تداول األسهم عبر
اإلنترنت بشركة فيديليتى التى تدير استثمارات تزيد على
ترليون دوالر اميركى ملاليني من حملة االسهم ،وهى اكبر
صناديق االستثمارات فى الواليات املتحدة خلوض غمار
الترويج عبر الشبكات االجتماعية مثل ريديت ونشر حوار
بأسلوب توجيه أى س���ؤال ملشتركى ري��دي��ت مل��س��ؤول فى
الشركة.
ونشر جريج مورفى من فيديليتى انفستمنتس Fidelity
 Investmentsتدوينة يعرض فيها استعداده لتلقى أى
سؤال (باسلوب معروف على شبكة ريديت بعنوان "اسألنى
أى سؤال") ويخص مشتركى قسم التداول للرد على أسئلتهم
مساء اليوم األربعاء قائال إنه يرحب بالعديد من العمالء
مؤخرا وفتحوا حسابات
الذين انضموا إلى منصة الشركة
ً
جديدة بصفته خبير فى التداول فى فيديليتي.

يأتى ذلك بعد أن حققت شبكة ريديت االجتماعية إقباال
واسعا و متابعة كبيرة مع كسبها املاليني من املشتركني اجلدد
من حول العالم خالل اإلقبال املحموم على شراء أسهم جيم
ستوب وهى شركة جتزئة تعمل فى قطاع ألعاب الفيديو ،مع
حملة قام بها هؤالء الهواة على شبكة ريديت االجتماعية
لتنسيق حملة عاملية لشراء أسهمها .وارتفع عدد املشتركني
بقسم "وول ستريت بتس" من مليونى مشترك إلى قرابة 9
ماليني.
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متابعات

لتطوير شبكات االتصاالت وتنويع خدماتها لعمالئها :

بقلم:

" املصرية لالتصاالت " شراكة مع "  " IBMلتطبيق أحدث حلول السحابة الهجينة وتعزيز التحول الرقمى
الفترة التى يتضاعف خاللها الطلب على شبكات االتصاالت".
كتب  :باسل خالد – نهله احمد
أول مركز بيانات حديث
كشفت الشركة املصرية لالتصاالت ،أول مشغل اتصاالت متكامل فى مصر
أوضح لتحقيق رؤية الشركة فى أن تكون مركزا خلدمات احلوسبة السحابية
وأحد أكبر مقدمى خدمات االتصاالت فى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا،
فى مصر ،استعانت املصرية لالتصاالت بشركة IBMومجموعة من شركاء
عن تعاونها مع كل من  IBMو  Red Hatلتطوير شبكات االتصاالت
أعمالها لتأسيس أول مركز بيانات حديث يتيح الربط مع جميع الكابالت
وتسريع وتيرة التحول الرقمى باستخدام استراتيجية السحابة الهجينة
البحرية العاملية العابرة مبصر ،حيث قامت شركة  IBMوشركاؤها بتصميم
املعتمدة على املصادر املفتوحة.
وبناء وتوفير خدمات إدارة وصيانة مشروع إنشاء مركز بيانات عالى املرونة
يأتى هذا التعاون فى إطار استراتيجية املصرية لالتصاالت لتحقيق النمو
للشركة املصرية لالتصاالت ،مع األخذ فى االعتبار جميع العوامل املطلوبة
من خالل تطوير وحتديث البنية التحتية لتقدمي خدمات احلوسبة وخدمات
للمشروع مثل تصميم وإقامة شبكات الطاقة الكهربية واللوحات واملولدات
البنية التحتية وخدمات البرمجيات مبا يسهم فى تلبية املتطلبات املتغيرة
ونظم التبريد ومراقبة التحكم البيئى وغيرها من األمور اللوجستية والتقنية.
واملتسارعة لعمالئها.
أشار من املقرر أن يكون مركز البيانات اجلديد هو املنصة الرئيسية للمصرية
االستعداد للمستقبل
لالتصاالت لتوفير خدمات احلوسبة السحابية فى جميع أنحاء املنطقة .كما
وتعتمد امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت ع��ل��ى ح��ل��ول IBM Cloud Pak for
ستتيح املنصة اجلديدة استضافة الشركات املحلية والدولية من خالل توفير
 Automationلرفع كفاءة ومرونة اخلدمات املقدمة لعمالئها وجعلها
أكثر استعداداً للمستقبل ،فمن خالل هذا التعاون مع  ،IBMقامت املصرية ومن خالل العمل مع  IBMلتطبيق تقنيات السحابة الهجينة ،فإن املصرية خدمات حديثة بأعلى مستويات املرونة التقنية.
تكنولوجيا متطورة
لالتصاالت بتطبيق حلول IBM Cloud Pak for Automation
لالتصاالت تقوم بتسخير بياناتها املتزايدة لتحسني النمو ودفع
من ناحيته ق��ال وائ��ل عبدوش � مدير ع��ام شركة  IBMمصر:
املبنية على امل��ص��ادر املفتوحة  Red Hat OpenShiftلدمج
لتحليل
أفضل
نظم
لتوفير
للشركة
الرقمى
التحول
حامد
عبدوش
"تشهد صناعة االتصاالت حتوال كبيرا حيث تبحث املؤسسات
تكنولوجيا الذكاء االصطناعى لتوسيع نطاق ميكنة مشاريعها
وتوقع البيانات وتأمني وميكنة شبكاتها.
 :هدفنا ان تكون
عن طرق متقدمة لتحديث نظم أعمالهم ،من خالل االستعانة
اعتمادا على تكنولوجيا املصادر املفتوحة.
شراكة تاريخية
بنية
لتوفير
نسعى
:
بتكنولوجيات متطورة لتوفير بيئات عمل مرنة ،وتقدمي
بحيث تقوم الشركة بتحديث األنظمة األساسية اخلاصة بها
من جهته قال املهندس ع��ادل حامد ،العضو
هى
لالتصاالت
املصرية
امل��ن��ت��دب وال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذى للمصرية حتتية مفتوحة وآمنة إلدارة خدمات مميزة للعمالء  .أضاف يسعد شركة  IBMأن تكون
لتسريعها وجعلها أكثر مرونة ،كما تقوم بإدارة وميكنة شبكاتها
شريك املصرية لالتصاالت لتطبيق استراتيجية السحابة
للحصول على حتليالت حلظية لعملياتها ومقارنتها بالعمليات املنصة اإلقليمية الرئيسية لالتصاالت" :سعداء بهذا التعاون مع شركة
"  ، " IBMالعاملية املتخصصة ف��ى مجال وحتليل البيانات ودفعها للمزيد الهجينة وتوفير بنية حتتية مفتوحة وآمنة إلدارة وحتليل
السابقة لتقييم األداء وحتديد أى مشاكل تؤثر على األداء العام
احلوسبة
خدمات
لتوفير
البيانات ودفعها للمزيد من التقدم الرقمي".
لشبكات االتصاالت وحلها.
تكنولوجيا املعلومات وشريكنا املوثوق على
الواضحةمدارنحو من التقدم الرقمي
ومن اجلدير بالذكر ،أن  IBMتتمتع بتاريخ طويل من العمل مع
حتسني جودة اخلدمات
السحابية
سنوات ،وال��ذى ي��ؤكد استراتيجيتنا
أكبر شركات االتصاالت فى العالم لدعمها نحو التحول الرقمى
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ،تساعد حلول IBM Cloud Pak for
حتديث البنية التحتية وتزويد عمالئنا بأعلى مستوى من
وحتديث نظم أعمالها .ووفقا لإلحصائيات ،فإن  83%من شركات
 Automationعلى تقليل الوقت الالزم لصيانة الشبكات من خالل
اخلدمات" .
ميكنة عمليات التشغيل ،مما يؤدى إلى رفع جودة اخلدمات املقدمة للعمالء ،أضاف لتطوير أداء شبكاتنا وتزويد عمالئنا بخدمات يعتمد عليها طوال هذه االتصاالت فى العالم يعتبرون عمالء لدى .IBM

لتلبية احتياجات املدن الذكية بقيمة عدة ماليني من اليورو :

أوراجن بيزنس سيرفيسز تطلق خطط تصميم وتطوير البنية التكنولوجية املستندة للسحابة اإللكترونية
اختيار أوراجن بيزنس سيرفيسز تطوير مركز بيانات جديد لتوفير خدمات السحابة اإللكترونية واخلدمات الذكية
كتب  :محمد اخلولى – نهلهة مقلد
كشفت شركة " أوراجن بيزنس سيرفيسز" ،
شركة اخلدمات الرقمية ،عن خطط لتصميم
وتطوير مركز بيانات جديد يهدف لتزويد
خدمات احلوسبة السحابية ملنطقة "العاصمة
اإلداري��ة اجلديدة" فى مصر .ومن املقرر أن
يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع شركة "أورجن
مصر" التى ستتولى توفير البنية التحتية
واخل��دم��ات ،ف��ى أع��ق��اب اختيارها املقاول
الرئيسى للمشروع من قبل شركة العاصمة
اإلداري����ة للتنمية العمرانية (– )ACUD
اجلهة املالكة واملطور ملنطقة العاصمة اإلدارية
وصممت شركة العاصمة اإلدارية
اجلديدة.
ّ
للتنمية العمرانية هذا املشروع ليكون مدينة
ذكية مستدامة ،على بعد  45كيلومترا شرق
العاصمة املصرية القاهرة ،وعلى مساحة
إجمالية قدرها  700كيلومتر مربع (270
كليا على الطريق
ميل مربع) فى موقع جديد ً
املؤدى إلى مدينة السويس .وبحسب اخلطط

القائمة ف��إن امل��ش��روع سيصبح العاصمة
اإلدارية واملالية اجلديدة ملصر ،حيث سبضم
أبرز الهيئات والوزارات احلكومية باإلضافة
إلى سفارات الدول األجنبية ،وسيصل عدد
سكانه إلى حوالى  8ماليني شخص.
وضعت شركة العاصمة اإلداري����ة للتنمية
العمرانية اخلطة الرئيسية ملشروع املدينة
الذكية املستدامة بناء على خمس ركائز
أساسية ه��ي :األم���ان وال��ت��راب��ط والتكامل
والتحول الرقمى وإمكانية تطوير مشاريع
مطابقة له .وتشكّل استراتيجية تكنولوجيا
أساسيا
االت���ص���االت وامل��ع��ل��وم��ات ع��ن��ص� ً�را
ً
لتجسيد رؤي��ة الشركة ،حيث يعتبر مركز
ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��د امل��ؤ ّم��ن ب��ال��ك��ام��ل حجر
األساس للمدينة املرتقبة.
وم��ن امل��ق��رر أن يبدأ ط��رح اخل��دم��ات التى
يوفرها مركز البيانات وفق اجلدول الزمنى
املحدد ،خالل النصف األول من عام ،2021
على ال��رغ��م م��ن التحديات ال��ت��ى فرضتها

" أوكلى " تطلق قناع "  " MSK3لتعظيم وظيفتها
وعدم تعفير عدسات النظارات

كتب  :نهلة أحمد  -عادل فريج
هذا العام  ،كشفت شركة أوكلى "  ، " Oakleyاملتخصصة فى تصميم
املنتجات ملنتجات األداء الرياضى فى جميع أنحاء العالم  ،عن تصميم
قناع ال مثيل له مع  .MSK3مت تصميم القناع مع وضع اخلتم والترشيح
واملالءمة وتكامل النظارات فى االعتبار  ،وهو مصمم للعمل بسالسة
مع نظارتك ويتناسب بشكل مريح مع وجهك .بفضل تصميمه الفريد ،
يساعد  MSK3على تقليل حتطم النظارات وتعفير العدسة  ،لضمان
راحة مرتديها طوال اليوم .مت تصميم  MSK3الذى مت إطالقه حدي ًثا
ليعمل بسالسة مع نظارتك ويتالءم بشكل مريح على الوجه مع نظام مانع
للتسرب وترشيح مدمج يحتوى على خيارين عاليى األداء للفلتر ملزيد من
التهوية .يتمتع املرشح القابل للتصرف بكفاءة ترشيح تزيد على  95٪من
اجلسيمات حتى حجم  0.3ميكرون  ،مع مرشح آخر قابل إلعادة االستخدام
ووفر احلماية من ملوثات الهواء وجزيئات الغبار .توفر أجزاء Thermo-
 formاخلاصة مساحة بني فمك وقناعك لزيادة التهوية والراحة.

جائحة كوفيد .-19وستتولى شركة "أورجن
مصر" إدارة وتشغيل مركز البيانات اجلديد،
الستضافة وتوفير اخلدمات الذكية لصالح
ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���اص وس��ك��ان املدينة
اجلديدة ،وذلك ملدة خمس سنوات .وتشمل
قائمة خدمات املدينة الذكية التى سيدعمها
مركز البيانات إدارة حركة امل���رور وإدارة

اخل��دم��ات الذكية كخطوط الكهرباء وامل��اء
والغاز ،وخدمات كاميرات املراقبة وخدمات
املبانى الذكية .كما سيوفر مركز البيانات
ً
حلوال مبتكرة كخدمات السحابة اإللكترونية
عند الطلب لصالح ال��ش��رك��ات ،وخ��دم��ات
( triple-playالتى تشمل خدمة الهاتف
والتليفزيون واإلنترنت) لسكان املدينة.
م��ن جهته ق��ال سهم ع��زام � نائب الرئيس
ملنطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا" ،أوراجن
بيزنس سيرفسز "يسرنا أن يقع االختيار
علينا كشريك رقمى موثوق لهذا املشروع
املستقبلى املتميز.
أضاف تعتبر القاهرة واحدة من أقدم مدن
العالم وأعظم مدن العصر القدمي ،وهى فى
الوقت نفسه أكبر مدينة فى شمال أفريقيا
وحققت الشركة خبرة واسعة متعمقة فى
مجال تطوير أبرز مشاريع املدن الذكية فى
أنحاء منطقة الشرق األوس��ط ،خاصة فى
منطقة دول اخلليج ،من خالل مركز امتياز

"هواوي" جترى ترقيات على محرك البحث "بيتال" ( )Petalمع مزايا متقدمة للمستخدمني دائمى التطور
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
كشفت خدمات هواوى لألجهزة املحمولة ()HMS
عن إجراء ترقيات لتطبيق البحث "بيتال" (Petal
 )Searchم��ن "ه����واوي" ( ،)HUAWEIوهو
م��ح��رك البحث ال��ش��ام��ل وامل��ت��ك��ام��ل ال���ذى يتيح
إمكانية استكشاف وتنزيل التطبيقات واأللعاب
والتجارب األخرى الفريدة واجلذابة.
ومن شأن هذه الترقيات أن جتعل مهمة البحث
�اء ومواجهة نحو حتقيق أفضل
أكثر سهولة وذك� ً
النتائج ،كما أنها مُت�كّ��ن املستخدم م��ن توسيع
نطاق التغطية التاحة استخدام األجهزة الذكية
األخرى .وال تزال جتربة البحث املبتكرة واملتعددة
االس��ت��خ��دام��ات واآلم��ن��ة امل��ع��روف��ة ع��ن محرك
البحث "بيتال" ( )Petal Searchمن "ه��واوي"
( )HUAWEIمتوافرة فى متناول املستخدمني
بكل سهولة وسالسة من خالل اإلصدار اجلديد
رقم " ."V11.0.1
من جهته قال آدم شياو � املدير العام خلدمات
األجهزة املحمولة واخلدمات السحابية للمستهلك
ل��دى مجموعة ه���واوى ألع��م��ال املستهلكني فى

الشرق األوسط وأفريقيا" ،نحن فى هواوي ،نسعى
باستمرار إلى تخطى حدود االبتكار والتكنولوجيا
بحيث تعود بالنفع والفائدة على املستهلكني قدر
اإلم��ك��ان .وم��ن��ذ إط���الق م��ح��رك البحث "بيتال"
( )Petal Searchمن "ه��واوي" (،)HUAWEI
استفاد املاليني من مستخدمى هواتف "ه��واوي"
( )HUAWEIالذكية فى املنطقة من مجموعة
مزاياه الواسعة واملتنوعة.
وتشمل حتسينات جتربة املستخدم التى مت إدخالها
على محرك البحث "بيتال" (،)Petal Search
مراجعة وتعديل جتربة البحث لتكون أكثر سهولة
وسالسة من خالل شريط " مُمحدد موقع املوارد
املوحد" ( ،)URLمبا فى ذلك القدرة على العودة
إلى نتائج البحث السابقة .كما مت حتسني خاصية
االقتراح التلقائي ،حيث يتوفر هناك املزيد من
املعلومات التى تتولى إرشاد املستخدم للحصول
على أفضل النتائج.
ويتيح "ب��ح��ث ب��ي��ت��ال" ( )Petal Searchعلى
مُعد هذه أول أداة بحث ،تنضوى حتت
التليفزيون وت ّ
مظلة عالمة "ه��واوي" ( )HUAWEIالتجارية،

" زووم " تطلق حزمة أدوات  Zoom Roomsاملبتكرة لدعم "العمل من أى مكان"

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت شركة "زووم فيديو كوميونيكيشن" عن طرحها حزمة أدوات Zoom
 Roomsاملبتكرة ملساعدة الشركة على إع��ادة فتح أبوابها مع االلتزام
مبعايير الصحة واألمان وفق مفهوم "العمل من أى مكان" ومع تطور بيئات
العمل التقليدية وتكيفها مع متطلبات املوظفني وسعيهم للعمل عن بعد ،
سواء كان ذلك فى مقر الشركة ،أو ضمن املساحات املشتركة ،أو البعيدة،
ً
أو حتى فى املنازل ،باتت منصة "زووم" تلعب دوراً مهما ً فى تكني الشركات
من وضع صحة وسالمة موظفيها على رأس قائمة أولوياتها.
وفى إطار سعيها الدائم لضمان سالمة املوظفني والعمالء فى آن واحد،

مصر تضاعف إنتاج البيض "  " SPFلتعزيز اإنتاج مصر من اللقاحات ضمن  3دول بالعالم
كتب :عادل فريج – محمد شوقي
تفقد السيد القصير � وزير الزراعة واستصالح األراضي ،يرافقه الدكتور
احمد األنصارى محافظ الفيوم ،املشروع القومى إلنتاج البيض اخلالى
من املسببات املرضية واستمع وزير الزراعة إلى عرض تقدميى حول
املشروع ،من الدكتور منير الصفتى مدير املشروع ،حيث استعرض أهمية
هذا املشروع ،فى انتاج املادة اخلام لصناعة اللقاحات البيطرية وبعض
اللقاحات اآلدمية ،الفتا إلى أنه مت رفع الطاقة اإلنتاجية من  1.5مليون
بيضة إلى  3ماليني بيضة فى العام والتى تقدر قيمتها ب�  19مليون
دوالر مبا يوازى  284مليون جنيه مصرى حسب السعر العاملى للبيضة
والذى يعادل حوالي 6.3دوالر للبيضة الواحدة .أوضح الكمية اإلضافية

للبحث فى تطبيقات الطرف الثالث وجنحت هذه
األداة ال��ي��وم ف��ى االستجابة ملطلب العمالء من
خالل توسيع نطاق تغطية "بحث بيتال" (Petal
 )Searchليشمل أجهزة التلفزيون املتوافقة.
ح���رص���ا ً م���ن ال��ش��رك��ة ع��ل��ى االرت���ق���اء بتجربة
املستخدم إل��ى مستويات أعلى ،قامت "ه��واوي"
( )HUAWEIبتحسني امل��زاي��ا وامل��ه��ام املقدمة
من قبل خدمة املساعدة فى محرك "بحث بيتال"
( .)Petal Searchتتيح خاصية "ماى داي" (My
 )Dayللمستخدمني مشاهدة البطاقات املتعلقة
بخطة إدارة اجلدول الزمني .فى حني أن خاصية
"مومينتس" ( )Momentsت���ز ّود املستخدمني
بالبطاقات ذات الصلة باالهتمامات الشخصية
واألدوات املرتكزة على السيناريو وباعتبارها
منصة لترويج العالمة التجارية ،فإن الصفحات
الرئيسية للحمالت الترويجية وصفحات النتائج
ق��د تلعب دوراً ك��ب��ي��راً ف��ى إرش���اد املستخدمني
لتفعيل اإلشعارات الفورية والوصول إلى معلومات
حول العالمات التجارية والعروض الترويجية وكل
ما هو مهم بالنسبة لهم.

مع تطبيق اعلى مستويات احلصة والسالمة :

السياحة تنفى صحة تداول فيديو هدم قصور
أثرية بدعوى إقامة مشروعات قومية
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
ردا على ما تداولته بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى فيديو يزعم نية احلكومة هدم قصور أثرية بدعوى إقامة
مشروعات قومية ،و قام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع
وزارة السياحة واآلث��ار ،والتى نفت تلك األنباء ،مُمؤكد ًة أنه ال صحة
لوجود أى نية للحكومة لهدم قصور أثرية بدعوى إقامة مشروعات
قومية ،مُمشدد ًة على حرص الدولة على احلفاظ على كل اآلثار املصرية
مبا فيها املبانى والقصور وعدم املساس بها نهائياً ،باعتبارها ثروة ال
تقدر بثمن ،مُمشير ًة إلى أن هناك خطة لترميم القصور األثرية مبختلف
محافظات اجلمهورية ،بهدف احلفاظ على هويتها ،حيث مت افتتاح قصر
البارون إمبان بحى مصر اجلديدة بعد ترميمه ،وقصر األمير يوسف
كمال بنجع حمادى بعد ترميمه ،وجارٍ ى ترميم قصر محمد على بشبرا
تهيداً الفتتاحه.

امل��دن الذكية فى املقر الرئيسى اإلقليمى
التابع لنا فى دبي .تتواجد أوراجن فى مصر
منذ عشرات السنني ،مما يعنى أن اطالعنا
ومعرفتنا بالبيئة املحلية يتيح لنا تعديل
تصميم البنية التحتية مبا يلبى احتياجات
املدينة اجلديدة" .من جانبه قال هشام مهران
� نائب الرئيس التنفيذى لقطاع األعمال فى
"أورجن مصر" توفر الشركة ،باإلضافة إلى
االستثمار فى مشاريع املدن الذكية ،العديد
من اخلدمات املوجهة لقطاع امل��دن الذكية
من خ��الل ش��راك��ات متعددة – ك��ان أبرزها
مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة التى يتم
حاليا فيها بناء مركز البيانات اجلديد ومن
ً
املتوقع أن يكون أحد أكبر مراكز البيانات فى
العالم العربى والقارة األفريقية ،باستثمارات
تتجاوز  135مليون دوالر أمريكي ،ورؤي��ة
تتمثل بتعزيز البيانات واستضافة منصات
املدن الذكية التابعة للعاصمة اإلدارية بشكل
آمن ومتكامل".

املنتجة من بيض  SPFساهمت فى زيادة اإلنتاج املحلى من اللقاحات مبا
مقداره  840 ( 6%مليون جرعه لقاح ) من االستهالك املحلى سنويا ً
من اللقاحات والذى يعادل  90مليون دوالر مبا يوازى  1.35مليار جنيه
 ،مشيرا أنه يجرى حاليا إنشاء عدد  6حظائر جديدة بطاقة  6ماليني
بيضة فى العام ليصبح إجمالى اإلنتاج  9ماليني بيضة سنويا ً والتى تقدر
قيمة إنتاجها املتوقع مبا يوازى  57مليون دوالر فى العام والذى يعادل
 850مليون جنيه  ،وأنه من املتوقع أان يساهم هذا اإلنتاج فى زيادة
املنتج املحلى من اللقاحات مبا مقداره  ٢.٥٢ ( %١٨مليار جرعه لقاح )
من االستهالك السنوى والذى يعادل  270مليون دوالر والذى يعادل 4
مليارات جنيه إذ يعد املشروع الثالث من نوعه عامليا.

تواجه املؤسسات حتديا ً كبيراً فى التعامل املخاوف الثالثة الرئيسية التى
تعترى املوظفني بخصوص العودة والعمل ضمن مقرات الشركات ،والتى
تتلخص على النحو التالي :القلب من مرتادى مقرات العمل من املرضى،
وازدحام مقرات العمل ،وتوفير عامل التهوية املناسبة.
من جهته قال كريج دور � كبير املحللني لدى شركة "وينهاوس ريسيرش"
لألبحاث والدراسات" :التزال بيئات ومقرات العمل املكتبية تواصل تطورها
وتغيرها بوتيرة مستمرة ،إذ تشير اإلحصائيات إلى أن أكثر من  80باملائة
من املوظفني أفادوا بأنهم يعملون عن مُبعد ،وبأنهم يرغبون مبواصلة إجناز
 50باملائة على األقل من أعمالهم وفق هذه املمارسات مبجرد عودتهم إلى
مكاتبهم .لكن لتحقيق هذا األمر ،يجب أن يحظى املوظفون بتجارب عمل
صحية وآمنة ضمن غرف االجتماعات ،ومبا يلبى االحتياجات املختلفة
للقوى العاملة الصاعدة فى يومنا الراهن ،وهو ما توفره منصة "زووم"
للجميع".
من ناحيته قال أوديد غال ،رئيس وحدة املنتج لدى شركة زووم" :حتظى
القوى العاملة البشرية مبحط اهتمام وتركيز جميع املؤسسات ،لذا فإن
احلفاظ على سالمتهم ،وأمان قنوات اتصالهم ،ومعدالت إنتاجيتهم يعد
من أولوياتها القصوى السيما أن الشركات ،واملؤسسات التعليمية ،ومرافق
الرعاية الصحية ،والهيئات احلكومية تستعد لفتح أبوابها من جديد فى كل
أنحاء العالم وفق أعلى معايير الصحة واألم��ان ،فإننا نصب جلّ جهودنا
البتكار كل ما يلبى ويدعم متطلباتهم عبر منصتنا".

أحمدعثمان
نائب الرئيس مجموعة اخلدمات
املصرفية للشركات واالستثمار ببنك البالد
السعودى واخلبير املصريف

أسباب ارتفاع العمالت املشفرة
شهدت عملة بيتكوين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على اإلطالق بعد
أن قالت شركة تسال إنها استثمرت  1.5مليار دوالر وستبدأ فى قبول
العملة املشفرة كطريقة للدفع وقفزت األسعار لتالمس مستويات ال�45
ألف دوالراً.
كما أن القيمة السوقية اإلجمالية جلميع العمالت املشفرة جتاوزت
التريليون دوالر ألول م��رة ،وقد ساعد ذلك إلى حد كبير االرتفاع
امللحوظ فى قيمة عملة البيتكوين .
و تعد البيتكوين  ،هى العملة الرقمية األكثر قيمة فى العالم  ،حيث
جتاوزت قيمتها السوقية  700مليار دوالر ووصلت أسعار البيتكوين
إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق حيث جتاوزت 45ألف دوالر خالل
أقل من شهر بعد كسر مستويات  20ألف دوالر ألول مرة.
و جتدر االشارة الى ان قيمة البيتكوين قد زادت قيمتها أربعة أضعاف
حيث ارتفعت قيمة العملة املشفرة منذ بداية العام بنسبة تزيد عن
.200٪
وفى احلقيقا فان عمله البيتكوين مت اختراعها منذ  12عام فقط كنوع
جديد من أنظمة الدفع اإللكترونية بحيث ال ميكن ألى شخص ،شركة
أو حكومة التحكم فيها مقارنة بالعمالت التقليدية التى يتم التحكم فى
املعروض منها من خالل البنوك املركزية للدول.
وعلى الرغم من حالة الزخم فى قيمة العمالت املشفرة اال ان العديد
من االقتصاديني املرموقني مازالوا ال ينصحون املستثمرين بشراء
العمالت املشفرة مثل االقتصادى ديفيد روزنبرغ الذى صرح لوكالة
بلومبرج إنه يعتقد أن قيمة البيتكوين ما هى إال فقاعة مالية وال يفهم
املستثمرون كيفية عمل املعروض منها و من يتحكم فى ذلك املعروض.
وباالضافة الى ان قيم العمالت املشفرة كانت وال تزال متقلبة للغاية ،
لم يكن هناك عام واحد منذ  2013عندما لم تنخفض األسعار بنسبة
 ٪ 25على األقل و تاريخ األسواق املالية هو تاريخ مليء بالفقاعات
املالية و اود ان اشير إلى أن احلكومات ميكن أن تتحرك لتعطيل
مسيرة البيتكوين و جميع العمالت املشفرة إذا بدأت تشعر بالقلق من
تهديدا مباشر للعمالت الوطنية.
أنها قد تصبح
ً
و فيما فيما يلى بعض األسباب الرئيسية الرتفاع أسعار البيتكوين
مؤخرا:
ً
اوال ،زيادة الطلب من املؤسسات  ،حيث يتطلع الكثير من صناديق إدارة
األصول إلى عملة البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد آثار التضخم و قد
عزز ذلك ظهور عدد من املستثمرين املشهورين مبا فى ذلك بول تيودور
و ستانلى دروكنميلر كداعمني للعمالت املشفرة خالل العام املاضى ،
بينما أضافت شركة إدارة األصول البريطانية رافر أكثر من مليون
جنيه إسترلينى ( 747مليون دوالر) من البيتكوين إلى محفظتها.
ثانيا ،مشتريات التجزئة أو األفراد .يقوم العديد من األفراد باملضاربة
على أسعار البيتكوين ،وأصبح من السهل على نحو متزايد شراء
البيتكوين ،حيث أتاحت العديد من الشركات الكبيرة مثل PayPal
عمليات الشراء العام املاضي.
اخيرا ،تراجع الدوالر األمريكى فى أسواق الصرف األجنبي .انخفض
مؤشر الدوالر األمريكى  ،وهو مقياس لقيمة الدوالر مقابل العمالت
الرئيسية فى العالم مثل اليورو والني اليابانى  ،بنسبة  6.8٪فى عام
 2020وانخفض مرة أخرى فى عام  .2021هذا هو مفتاح البيتكوين
ألن سعر العمالت املشفرة فى األغلب يكون بالدوالر األمريكي.

فيس بوك يكثف جهوده لنشر املعلومات العلمية
وللحد من الشائعات حول لقاحات كورونا
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
كشفت منصة التواصل االجتماعى العاملية "فيس بوك"  ،ومقره مدينة سان
فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا األمريكية عن تكثيف جهوده ،بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية ،للحد من الشائعات حول لقاحات فيروس كورونا
وتعزيز نشر احلقائق وفقا ملا ذكرت صحيفة لوس اجنلوس تاميز .
سع فى هذه املبادرة التى تهدف إلى إبراز احلقائق
وقام املوقع االجتماعى بالتو ّ
املتعلقة بلقاحات فيروس كورونا ،وعمد إلى حتديث قائمته للمزاعم الزائفة
وتضمنت
حول الفيروس واللقاحات ،مبساعدة من منظمة الصحة العاملية
ّ
قائمة املعلومات املحظورة املزاعم ،ب��أ ّن كوفيد -19من صناعة أشخاص
حد.
تسبب التو ّ
واإلصابة به أكثر أمانا ً من اللقاح ،وأ ّن اللقاحات سا ّمة أو ّ
وحذّ ر نائب رئيس "فيس بوك" لشئون النزاهة غاى روزن ،حسابات املجموعات
التى تشارك معلومات مضلّلة عن اللقاحات من حظرها بشكل نهائي.
وقال " فيس بوك" إن  50مليون شخص شاركوا فى االستطالع الذى أجراه
العام املاضى ح��ول ك��وف��ي��د ،-19وتحور ح��ول األع���راض ووض��ع األقنعة
واحلصول على الرعاية الصحية .وأضاف ان "االستطالع مُيعد األضخم من
نوعه على اإلطالق وساعد الباحثني الصحيني على مراقبة وتوقع انتشار
كوفيد -19بشكل أفضل".

مركز األمن الرقمى جامعة تورنتو الكندية  :احذروا
هذه النسخة من "واتساب "

كتب  :مجمد اخلولى – نهلة أحمد
أدخل قراصنة إنترنت نسخة مزيفة من تطبيق "واتساب" للتواصل الفورى
إل��ى متجر "أب��ل" اخل��اص بهواتف آيفون وذك��ر موقع "ف��اي��س" أن النسخة
املزيفة من التطبيق ليست سوى برنامج جتسس طورته شركة إيطالية تدعى
" "Cy4Gateم��ن أج��ل استهداف األشخاص.
من جمع املعلومات عن األشخاص
ومي �كّ��ن التطبيق ال��ق��راص��ن��ة
خداعهم لتثبيت ملفات معينة على
املستهدفني ع��ن طريق
هواتفهم.
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال���ت���ى ب��وس��ع��ه��ا
وال حصر
القراصنة سرقته ،مثل الرقم
التعريفى ال��ف��ري��د ،ال��ذى
ي��ت��ي��ح مل���ن ي��ح��ص��ل عليه
الوصول إلى كل قواعد
البيانات البرامج فى
هاتفك وعلم مختبر
األمن الرقمى فى
ج��ام��ع��ة ت��ورن��ت��و
ال���ك���ن���دي���ة م��ع
اآلخ���ري���ن للعثور
ع��ل��ى ال��ن��س��خ��ة امل��ق��ل��دة
م��ن "وات���س���اب" ،ال��ت��ى تبني أن
شركة إيطالية.
م���ط���وره���ا
نشاط املختبر بعدما حتدثت تقارير عن
وج��������������������اء
اكتشاف تعرض مستخدمني لهجمات مصدرها
ت����������ع����������رض
تطبيق التواصل الفورى وتبني أن التطبيق املزيف الذى يحمل اسم النطاق
 ،config5-dati[.]comعبارة ملف جهز الختراق الهاتف وإرسال البيانات
إلى القراصنة.
ووقع كثيرون فى فخ النسخة املزيفة ،ألن تفاصيلها كانت مصنوعة باحتراف
شديد وهذا يتطلب من أى شخص يريد أن يحمل أى تطبيق وليس بالضرورة
"واتساب" ،أن يقرأ جيدا تفاصيل التطبيق ويتأكد منها أوال.

جنوب أفريقيا  :الطائرات بدون طيار جتمع  17مليون دوالر للزراعة
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
جنحت إحدى شركات جنوب أفريقيا فى جمع ما يقرب من  17مليون دوالر
من املستثمرين ملساعدة امل��زارع��ني على زراع��ة الفاكهة واالش��ج��ار ،وذل��ك من
خالل صور مت التقاطها باستخدام طائرات بدون طيار وصور أخرى من األقمار
الصناعية ،وتخطط الشركة ملضاعفة عرض القيمة فى القريب العاجل .وبدأت
جتارب الشركة فى مرزعة موالح مبدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ،وشركة ناشئة
ويعمل بها عدد من املهندسني الزراعيني ،علماء البيانات ،ومهندسون آخرون،
و يتمثل نشاطها فى تقدمي آالت ومعدات وأنظمة معلوماتية تعمل فى خدمة
قطاع الزراعة الدقيقة فى أى مكان فى العالم وفقا ملوقع  Techcabalوتتميز

معدات الشركة بالقدرة على تتبع حالة األشجار والكشف عن املصاب منها واتخاذ
اإلجراءات الالزمة فى تلك احلالة ،وتدعم الشركة نشاطها بثالث تقنيات  :صور
األقمار الصناعية  ،صور الطائرات بدون طيار عالية الدقة  ،والتعلم اآللى،
مما يعطيها القدرة على استخراج التقارير التنبؤية لهذا املجال .ونظرا لتغير
املناخ الذى يؤثر على مواسم الزراعة وانتظام مواسم احلصاد بشكل كبير يحتاج
املزارعون لقدرات على التنبؤ تكنهم من زيادة انتاجهم ،مما جذب العديد من
الشركات الكبرى لالستشمار مع هذه الشركة لتطوير هذا املجال ،ومنحت هذه
البصمة الواسعة الريادة للشركة فى دورها كوسيط تكنولوجى فى السباق العاملى
لتوفير الغذاء الكافى فى ظل التزايد املستمر لسكان العالم.
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المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
سالبى القيم ( )2
حتدثنا فى املقال السابق عن أول نوع من أنواع سالبى القيم وهم الشكاؤون
ومدى تأثيرهم على فريقك وفى هذا املقال سنتناول باقى أنواع سالبى القيم
فى السطور التالية:
َ )1تنَابِ َلّة السلطان
يختلف تنابلة السلطان عن الشكائني بأنهم ال يقولون أمورسلبية طوال الوقت.
لكن املشكلة أنهم ال يقولون وال يفعلون أى شيء إيجابى على ٍ
حد سواء .فهم
يستمرون فى التذمر فحسب وال ينجزون شيئا ً ُيذْ َكر.
فتنابلة السلطان هؤالء لن يحاولون إحباطك لكنهم لن يشجعوك أيضاً .فهم
يعيشون فحسب وال يضيفون أية قيمة ،ويأخذون كلما كان األمر مضموناً.
عليك جتنب هؤالء األشخاص ،ألن أقل ما ميكن أن يفعلوه بك ،هو التأثير
عليك للوصول لعدم فعل أى شيء.
فإذا بدأت فى الشعور أنه ميكنك أن تستمر على وضعك احلالى والزمت
األشخاص الذين تخلوا عن أحالمهم ،فرمبا ستظن حينها أن عدم فعل أى
شيء هو أمر طبيعى بل رمبا أسوأ أن تظن أنه فكرة جيدة .ثق بى هذا غير
صحيح .ال تصبح واحداً من تنابلة السلطان وابتعد عنهم.
 )2الكارهون
يعد هذا مصطلحا ً حديثا ً إلى ٍ
حد ما (على األقل بالنسبة لي) وفى احلقيقة
ه��و مصطلح رائ���ع .ف��ه��ؤالء ال��ك��اره��ون ه��م أن��اس يحاولون أن يكرهوا ما
تقوم بعمله .كان يطلق على هؤالء القوم عادة الرافضون .هؤالء الكارهون
يتواجدون فقط ليخبرونك أن أهدافك غير ممكن حتقيقها .هم يريدون
إخبار اجلميع بأن أحالمهم غبية وعليهم التخلى عنها .هؤالء القوم هم أكثر
الناس ُس ِّمية فى حياتك.
فبخالف الفئتني السابقتني ،هؤالء سيقومون بشكل مباشر بعدة محاوالت من
أجل أن تستسلم ألن هذا سيثبت أنهم على صواب.
فهم عند رؤيتهم لشخص يهتم أو شخص يحاول أن يحيا حياة جيدة ،فإن هذا
األمر يجبرهم على إدراك أنهم ال يفعلون شيئا ً حيال حياتهم .فهم غير سعداء
وهم يشعرون بأن على اآلخرين أال يكونوا سعداء أيضاً.
أشفق حقا ً على هؤالء الناس .وأشعر باألسف على أن هدفهم األول فى هذه
احلياة هو أن يصبحوا سلبيني .املؤسف حقا ً بخصوص هؤالء األشخاص ليس
سلبيتهم فحسب ،بل قدراتهم امل ُ ْه َدرة ،فلدى هؤالء األشخاص – كأى إنسان -
شغف وهم يحاولون بجدية ،ولكن وا أسفاه ،فإن شغفهم هو إحباط اآلخرين.
ولكن إن استثمروا تلك الطاقة فى االجتاه الصحيح ،فأنا مقتنع متاما ً أن
بإمكانهم حتقيق أموراً عظيمة ،ولكننى فى احلقيقة ال أحبذ أن أنصحك بأن
تخرج معهم وحتاول تغييرهم على األقل حتى متتلك القدرات اخلارقة بعدم
التأثر بأفكارهم وسلوكياتهم.
فإذا كان أحدهم ملتزم بكونه كاره ،إذن دعهم يكرهون .اتركهم يكرهون من
مسافة بعيدة عنك قدر اإلمكان!
 )3امل ُ ْس َت ِّغلُون
أُطلق على هذه الفئة "املستغلون" ألنهم يأخذون كل شيء فى طريقهم بدون
إعطاء أى شيء فى املقابل .رمبا املكنسة الكهربائية أفضل منهم ألنها تساعد
على التنظيف ،ولكن من ينتمون لهذه الفئة فال يقدمون أى خدمات وال
ميكنك بناء أية عالقة للمنفعة املتبادلة معهم وبدالً من ذلك فهم متميزون
فى امتصاص املوارد.
هؤالء املستغلون يشحذون ويستدينون ،يأخذون وال يسددون أبداً .هم هؤالء
األشخاص الذين يرفضون أن يقوموا بأى عمل شاق ،ويستدينون من اجلميع
وال ينتوون القيام بالسداد أبداً.
هؤالء األشخاص سيستنفذونك آلخر قطرة ،فقط إن سمحت لهم بذلك.
فاملستغل هو الصورة النهائية لآلخذ فال تسمح لهؤالء األشخاص باالستمرار
فى حياتك إن أمكنك ذلك.
ولكن ً
مهال ماذا عن األشخاص الذين أهتم ألمرهم؟
بعد أن سردنا فئات األشخاص السلبيني ،رمبا تفكر اآلن فيما ميكنك
فعله مع أشخاص معينني فى حياتك وال��ذي��ن حتبهم و/أو ال ميكنك
االبتعاد عنهم ألنهم من ضمن أفراد األسرة ،أو أصدقاء لألسرة أو زمالء
عمل .ماذا ستفعل مع هؤالء األشخاص؟
اإلجابة هى قلل الوقت الذى متضيه معهم .ابتعد عنهم قدر االمكان،
وعندما يكونون بجوارك اجعل احلديث بينكم مقتضباً .قم بالتحدث
عن الطقس .أو عن الرياضة ،رغ��م أنهم قد يشتكون من أنها متطر
وأن فريقهم املفضل يخسر .بصفة عامة حاول التحدث فى أى شيء ال
يعطيهم الفرصة للتحدث عن مدى بشاعة احلياة وحاول الهروب قدر
املستطاع.
هؤالء األشخاص قد يغيرون رأيهم فى الوقت املناسب لهم ،ولكن ليست
مهمتك أن تفرض ذلك عليهم أو تقم بإصالحهم .انتبه لنفسك ولسعادتك
دائما من
وال تسمح لهؤالء األشخاص بأن يحبطوك .وفى األخير" ،اعلم ً
ميكنك االعتماد عليهم ومن عليك أن تستبعدهم"
اعلم من سيدفع بفريقك لألمام ومن سيجذبه للخلف.
بعد االنتهاء من أن��واع أعضاء الفريق ال��ذى يجب ع��دم التخلى عنهم
واجتذابهم إليك من جانب وأيضا ً األن��واع التى يجب البعد عنها قدر
اإلمكان على اجلانب اآلخر ،فسنتحدث فى املقال القادم عن كيفية بناء

محمد رمضان يقف أمام القضاء املصرى
مجددا ..فى  10مارس املقبل
كتب  :عالد فريج  -نهله احمد
مرة أخرى ميثل الفنان املصرى محمد رمضان أمام القضاء املصري ،وذلك بعد أن
قررت املحكمة االقتصادية بالقاهرة ،إعادة استدعائه ،فى الدعوى رقم  119لسنة
 2020املقامة ضده من الطيار أشرف أبو اليسر.
الطيار أبو اليسر صاحب الواقعة الشهيرة مع رمضان ،يطالب بتعويض يقدر مببلغ
 25مليون جنيه مصرى عن األضرار األدبية واملادية التى حلقت به ،حيث أجلت
املحكمة القضية جللسة  10مارس املقبل ،إلعادة إعالن املمثل ملثول أمامها وسماع
أقواله قبل الفصل فى الدعوى .اندلعت شرارة هذه القضية ،بعدما نشر الفنان
محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام" ،فيديو له من داخل
"قمرة" الطائرة ،املتجهة من القاهرة الى الرياض ليشاركهم جتربته األولى فى
قيادة الطائرات ودخل بالفعل "قمرة" الطائرة وتلقى التعليمات من الكابنت ،وظهر
فى اخللفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم باهلل أن محمد من يقود الطائرة وليس
الطيار األصلي .الطيار أشرف أبو السير قال فى تصريحات صحفية إن الدعوى
التى أقامها ذكرت أن الفنان محمد رمصان استغل صورة جتمعه به ،للترويج لنفسه
ً
مستغال حسن
بنشر فيديو كليب ألغنية جديدة اسماها "مش بتفتش فى املطار"،
نيته فى مشهد استعراضى بقيادة الطائرة ،ما أدى إلى إحلاق األضرار اجلسيمة
املالية واألدبية له .أضاف "تقرير اخلبراء الذى ورد للمحكمة فى اجللسة املاضية،
أنصفني ،وأكد حسن نيتى وأنى لم أرتكب أى مخالفة ،وأدان فى املقابل الفنان"،
حيث أشار التقرير إلى أن "الصور تسببت فى أضرار معنوية ومادية لي ،ونتج عنها
أنه مت فصلى من اخلدمة ،وأن التقرير أثبت أن التصوير جاء بغير إذن كما أنه مت
استخدامه بشكل يضر بي" .أوضح أثق ثقة عمياء فى نزاهة القضاء املصرى ،
وأنه احلصن احلصني للحصول على احلقوق واحلريات خاصة وأن كافة مالبسات
احلدث فى صاحلي ،وانتظر حكم فى
القضية فى أق��رب وق��ت" ،مشيراً
ع��ن اجل��ل��س��ة ف��ى صاحله
إلى أن "تغيب محمد رمضان
للمثول أم��ام املحكمة،
وسيتم إعادة إعالنه مجدد
قبل أن تقضى املحكمة
ف��ى  10م��ارس املقبل،
وزارة ال���ط���ي���ران
ق��ض��ائ��ه��ا" .ي��ذك��ر أن
تعليماته إلى سلطة
امل���ص���ري���ة ،ص����درت
منطلق مسئوليتها
الطيران امل��دن��ى من
اجل��وي��ة بجمهورية
ع�������ن ال����س����الم����ة
بإجراء التحقيقات
م���ص���ر ال���ع���رب���ي���ة
ع���ل���ى م���الب���س���ات
ال���الزم���ة ل��ل��وق��وف
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ه��ذه
تلك ال��واق��ع��ة .وبناء
ال���ت���أك���د م����ن ث��ب��وت
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ،وبعد
لقوانني الطيران املدنى
ارت���ك���اب مخالفات
ال��وزارة إج��راءات رادعة
امل��ص��ري ،اتخذت
حدث من أفعال وصفتها
ح�������ي�������ال م���ا
باملستهترة وغير مسئولة،
وت��ق��رر اآلت���ي :إل��غ��اء رخصة
الطيار قائد الرحلة أشرف أبو
اليسر وسحبها مدى احلياة وعدم
توليه مستقبال أيه أعمال تخص
الطيران املدنى سواء إدارية أو
فنية ،وسحب

نتاوى
حلماية املواقع من االختراق الكترونى :

بالو ألتو نتوركس تستعرض سبل احلماية لدى التعامل مع رمز االستجابة السريعة “”QR Code
كتب  :نهله أحمد – عادل فريج
هناك العديد من الوسائل التى يلجأ إليها قراصنة ومجرمى اإلنترنت من
أجل توظيف رموز االستجابة السريعة ( ،)QR Codeوذلك لتحقيق أهدافهم
وهجماتهم اخلبيثة.
واستعرض آنا تشونغ ،املحللة األولى فى مجال التهديدات لدى الوحدة  42التابعة
لشركة بالو ألتو نتوركس ،يشركة بالو ألتو نتوركب أبرز التعديدات املرتبطة بهذه
الرموز وسبل التعامل معها.
ومن أشهر الطرق التى يلجأ إليها املخترقون لالستفادة من هذه الرموز العمل
على اختراق املوقع االلكترونى اخلاص إلحدى الشركات ،والقيام باستبدال رمز
االستجابة السريعة  QRبرمز خاص باجلهة املهاجمة .ومبا أن رموز االستجابة
السريعة  QRيغلب عليها الشبه بدرجة كبيرة ،فإنه من الصعوبة مبكان اكتشاف
عملية استبدال الرمز.
ومن ث ّم ،ستوجه عملية قراءة ومسح هذا الرمز املستهلكني املطمئنني للدخول املهنية السرية ،وبيانات االعتماد املصرفية عبر اإلنترنت ،وبيانات بطاقات
وبشكل تلقائى إلى رواب��ط  URLخبيثة واحتيالية ،يقوم من خاللها مجرمى االئتمان.
اإلنترنت بطلب بيانات االعتماد اخلاصة باملستخدم ،ما يتيح لهم إمكانية التحكم وفى ظل اتساع نطاق االستعانة مبمارسات العمل عن بُعد ،من األهمية أن نعى
ببريده اإللكترونى أو حساباته على صفحات مواقع التواصل االجتماعي،
جميعا ً هذه األساليب والطرق االحتيالية ،وأن نلجأ الستخدام شبكات ال�
على سبيل املثال ال احلصر.
 Wi-Fiاآلمنة فقط.
شبكوى
كما يقود الرابط املستخدمني إلى متجر للتطبيقات ذو مستويات
اإلجراءات الوقائية
أمنية وقانونية بسيطة ،ما يدفعهم لتحميل إحدى التطبيقات
الواى فاى “ الغير
وفيما يتعلق باحلماية من ه��ذه التهديدات ،أش��ارت بالو ألتو
اخلبيثة التى حتتوى على فيروسات ،أو برامج التجسس ،أو
نتوركس إلى أنه ال توجد أية طريقة باإلمكان اتباعها بالعني
برمجيات ط��روادة اخلبيثة ،أو أى ن��وع آخ��ر من البرمجيات مؤمنه “ تتيج للقراصنة
امل��ج��ردة ملعرفة فيما إذا ك��ان رم��ز االستجابة السريعة QR
اخلبيثة التى رمبا تؤدى بالنتيجة إلى سرقة البيانات ،أو خرق التنصت واختراق وسرقة بيانات يستخدم من قبل قراصنة اإلنترنت أم ال ،لكن هناك العديد
اخلصوصية (سرقة نظام حتديد املواقع  ،GPSأو قائمة جهات
من اإلجراءات الوقائية التى بإمكان املرء اتخاذها لتجنب الوقوع
االتصال ،أو اعتراض املكاملات/الرسائل) ،أو االبتزاز
بواسطةفى التعريف الشخصية
ضحية لهذه العمليات االحتيالية.
برمجيات الفدية اخلبيثة ،أو جتنيد أج��ه��زة املستخدمني
وأكدت بالو ألتو نتوركس على أن على أصحاب الشركات ومدراء
عمليات تعدين العمالت املشفرة.
تقنية املعلومات إجراء عمليات فحص وتفتيش دورية وشاملة ،بحيث
الشبكات االمنة
تطال كافة مواقعهم االلكترونية وتطبيقاتهم ،وذلك لضمان عدم اختراق وقرصنة
واستعرضت بالو ألتو نتوركس أساليب أخرى يحبذها مجرمو اإلنترنت ،ومنها الرمز والرابط اخلاص بهم.
اللجوء إلى إنشاء وإطالق شبكات ال�  Wi-Fiالالسلكية غير اآلمنة ،وتوفيرهم
القارئ الضوئي
الربط الشبكى باإلنترنت بشكل مجانى ألى شخص يقوم مبسح واستخدام وبإمكانهم حتقيق هذه الغاية عن طريق مسح الرمز بواسطة القارئ الضوئى كل
رمز االستجابة السريعة  QRاخلاص به .ومبجرد ربط اجلهاز بهذه الشبكة ،دوري ،وذلك للتحقق فيما إذا كان الرابط املوجود داخل رمز االستجابة السريعة
يصبح بإمكان قراصنة اإلنترنت التنصت أو اعتراض بيانات املستخدم التى يقوم  QRصحيحا ً أم ال .كما يتوجب عليهم أيضا ً التحقق من نسخة إصدار برنامج
مبشاركتها مع اآلخرين ،وسرقة بيانات التعريف الشخصية ،وبيانات التعريف تصفح املواقع االلكترونى املوجود باجلهاز املحمول ،وهى الثغرة التى يلجأ مجرموا

اإلنترنت إلى اختراقها للحد من فرص اكتشافهم.
من ٍ
جهة أخرى ،ترى شركة “ بالو ألتو نتوركس” أن على أصحاب الشركات تزويد
املوظفني بالتدريب الكافى فى مجال تطبيق ممارسات األمن االلكترونى السيبراني،
وذلك بهدف تثقيفهم وتوعيتهم باملخاطر التى قد يتعرضون لها هم والشركة فى آن
واحد .ومن املمارسات اآلمنة استخدام كلمات املرور القوية والفريدة من نوعها،
واالستعانة بكلمات مرور مختلفة للدخول إلى احلسابات الشخصية واملهنية ،إلى
جانب تطبيق عملية مصادقة متعددة املراحل ،وحتديد رسائل البريد اإللكترونى
االحتيالية والبيئات االفتراضية غير اآلمنة .وف��ى ظل استمرار عمل الكثير
من املوظفني انطالقا ً من بيئات غير مؤسسية ،فإن عمليات التدريب التوعوية
للموظفني ،وتوجيههم لتطبيق املمارسات االلكترونية (السيبرانية) اآلمنة عن ُبعد،
من شأنها تعزيز معرفتهم وخبرتهم فى اتخاذ القرارات الصحيحة ،ومنع اجلهات
املهاجمة من الوصول إلى أية شبكات ،وأجهزة ،وبيانات شخصية أو مهنية.
املواقع املوثوق بها
وتشير “ بالو ألتو نتوركس” إلى أن اجلميع تعلم “التفكير جيداً قبل النقر” على
أى رابط أو بريد إلكترونى مشبوه ،لكن حان الوقت اآلن لتعزيز هذا الوعى حيال
التفكير جيداً قبل مسح أو قراءة رموز االستجابة السريع  ،QRلذا “يجب التفكير
جيداً قبل استخدام القارئ” ،وعدم مسح رمز االستجابة السريعة  QRضوئيا ً إذا
كنت ال تعرف إلى أين سيقودك الرابط ،فعليك معاينة وفحص املوقع االلكترونى
والتأكد من اسم النطاق لضمان أنه املوقع الذى ترغب بزيارته.
جت��در اإلش��ارة لوجود الكثير من التطبيقات اآلمنة لفحص رم��وز االستجابة
السريعة  ،QRالتى تتيح للمستخدمني معاينة املواقع االلكترونية قبل زيارتها.
كما أن معظم برامج التصفح تتيح للمستخدمني إمكانية تعطيل عمليات إعادة
التوجيه التلقائية إلى املواقع االلكترونية األخرى ،وذلك كى تتيح للمستخدمني
فرصة التحقق من اسم نطاق رابط ال�  URLلتحديد فيما إذا كان جديراً بالثقة
قبل الدخول إليه.
األجهزة الذكية
بالنتيجة ،يجب احلرص على حتميل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط ،مثل
موقع آبل ستور التابع لشركة آبل ،أو متجر جوجل بليه التابع لشركة جوجل.
باإلضافة إلى حتديث كافة برامج األجهزة الذكية باستمرار لالستفادة من أحدث
وسائل احلماية األمنية.
باختصار ،يجب التركيز على النقاط التالية التفكير جيداً قبل مسح رموز
االستجابة السريعة  ،التحقق بعد مسح رموز االستجابة السريعة باالضافة الى
اليقظة ومتابعة التنبيهات

وكالة اإلمارات للفضاء  10 :فائزين ينضمون إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب
كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
كشف وكالة اإلمارات للفضاء عن اختيار 10
فائزين لالنضمام إلى الدورة األولى من برنامج
«ن��واب��غ ال��ف��ض��اء ال��ع��رب» ،ال��ب��رن��ام��ج العلمى
عربيا الذى
التدريبى املكثف األول من نوعه
ً
تشرف عليه الوكالة.
أطلقت الوكالة البرنامج فى  2020بالتزامن
م��ع اإلط���الق ال��ن��اج��ح ملسبار األم���ل ف��ى أول
مهمة فضاء عربية الستكشاف املريخ ،ويهدف
البرنامج إل��ى رعاية نخبة علمية مميزة من
النوابغ العرب وأصحاب املواهب والكفاءات
العلمية من شباب وش��اب��ات الوطن العربي،
إلعدادهم وتدريبهم فى مجال علوم الفضاء
وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم فى
رفد القطاع الفضائى فى املنطقة واالستفادة
من اآلفاق املهنية والعلمية غير املحدودة لهذا
القطاع فى املستقبل ،وتعزيز توجه مجتمعاتهم

وأوط��ان��ه��م لبناء اقتصاد معرفى قائم على
االب��ت��ك��ار .وكشفت وك��ال��ة أن��ب��اء اإلم���ارات أن
البرنامج تلقى أكثر من  37أل��ف طلب من
الراغبني ف��ى االنضمام إل��ى دورت���ه األول��ى.
ويتضمن البرنامج ثالثة مسارات هي :مسار
امل��واه��ب وم��س��ار ال���دراس���ات العليا وم��س��ار
اخلبراء .ويوفر مسار املواهب فرصة للنوابغ
من طلبة امل��دارس فى الوطن العربى للتعرف
أكثر على مجال الفضاء وعلومه وتقنياته ،ما
يسهم فى صقل مواهبهم وتوجيههم نحو هذا
املجال احليوي.
والفائزون فى مسار املواهب :محمد السيد
عاما) ،وصالح الدين جالل (17
سبيع (ً 17
عاما) من جمهورية
عاما) ،ونوران السيد (ً 16
ً
عاما)
مصر العربية ،ون��وران اليوسف (ً 16
�ام��ا) من اململكة
وفاطمة العبد اهلل ( 16ع� ً
عاما)
العربية السعودية ،ومحمد زكريا (ً 15

م��ن اجل��م��ه��وري��ة اجل��زائ��ري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
�ام��ا) من
الشعبية ،ومحمد اجل��روب ( 16ع� ً
اململكة األردنية الهاشمية.
أما مسار الدراسات العليا فيتيح فرصة للطلبة
العرب املوهوبني فى مجاالت العلوم والتقنية

ل��دراس��ة علوم وتقنيات الفضاء عبر تقدمي
منح تعليمية للحصول على درجتى املاجستير
أو الدكتوراه فى جامعة اإلم��ارات ،وسيحظى
الفائزون بفرصة التدريب العملى فى مراكز
ومختبرات األبحاث والتطوير الفضائية فى
دولة اإلمارات .والفائزون فى مسار الدراسات
العليا :ماريا محمد من جمهورية جزر القمر،
وم��ح��م��د ع��ب��د اجل����واد م��ن س��وري��ة ،وأس��م��اء
املسمارى من اململكة العربية السعودية.
وخصص مسار اخلبراء لفئة العلماء واملختصني
والعاملني فى مجال الفضاء أو املجاالت ذات
العالقة من القادرين على املساهمة فى تطوير
علوم الفضاء وتقنياته ،ويشمل ذلك تصميم
األق��م��ار االصطناعية وتصنيعها ومعاجلة
البيانات الفضائية بناء على معايير وشروط
فنية تناسب طبيعة كل مشروع.
وما زالت جترى عمليات التقييم ملسار اخلبراء

جامعة كورنيل االمريكية  :اصدار " أطلس رقمي" لتسجيل سرعة واجتاهات الرياح
كتب  :محمد شوقى – نهله أحمد
كشف فريق م��ن الباحثني املتخصصني ف��ى طاقة
الرياح بالواليات املتحدة النقاب عن أطلس رقمى
جديد للرياح يحتوى على معلومات مفصلة بشأن
سرعات الرياح واجتاهاتها فى مختلف أنحاء العالم.
ويهدف هذا األطلس الذى ابتكره باحثون من جامعة
كورنيل األمريكية إلى املساعدة فى اختيار أفضل
املناطق لوضع التوربينات من أجل تعزيز كفاءة توليد
الطاقة املستدامة.
وأكد الدورية العلمية "نيتشر إينرجي" أن األطلس
الرقمى اجل��دي��د ه��و أول أطلس م��ن نوعه يتوافر
بشكل علنى ويتضمن قواعد بيانات جغرافية منفصلة
وشرح واف عن اجتاهات الرياح وسرعاتها املختلفة.
ونقل املوقع اإللكترونى "فيز دوت أورج" املتخصص
فى التكنولوجيا عن الباحثة سارة براير املتخصصة

فى مجال الهندسة امليكانيكية وعلوم الفضاء إن
"التوسع فى توليد الطاقة من الرياح بشكل موفر
للتكلفة يتحقق بشكل أفضل من خ��الل االستفادة

من بيانات االطلس الرقمى الذى يتضمن بيانات عن
ظروف الرياح املختلفة ،وهو ما يساعد فى اختيار
مواقع توربينات الرياح فى مختلف أنحاء العالم".
أضافت "هذه النوعية من املعلومات تساعد أيضا فى
اختيار أنواع التوربينات التى تناسب كل منطقة ،من
أجل حتقيق أفضل النتائج فى توليد الطاقة".
أوضحت براير أنه بحلول نهاية عام  ،2019بلغت
طاقة توليد توربينات الرياح على مستوى العالم أكثر
من  651جيجاوات ،مضيفة أن الواليات املتحدة
تولد  17%من إجمالى طاقة الرياح على مستوى
العالم ،فى حني تصل النسبة فى أوروب��ا إل��ى 31
أوروبا والصني .36%
وأك��دت أن توربينات الرياح تولد كهرباء خالية من
الكربون فى أكثر من تسعني دولة حول العالم.

جوجل يحتفل بالذكرى الـ 90مليالد الفنانة الراحلة شادية
كتب  :نهله احمد – عادل فريج
احتفل موقع «جوجل» بالذكرى ال� 90مليالد الفنانة الراحلة شادية ،واستبدل
املوقع بعالمته ص��ورة للنجمة شادية كعادة املوقع الشهير فى االحتفال
بالشخصيات البارزة.
وشادية من موالد عام  ،1931وتوفت منذ  4أعوام حتديدا فى شهر نوفمبر
عام  ،2017بعد صراع مع املرض.
بدأت شادية رحلتها الفنية فى عمر  16عاما ،وخالل مسيرتها الفنية ،التى
انتهت باعتزالها فى عام  ،1984شاركت فى أكثر من  110أفالم ،وقدمت
بصوتها مئات األغنيات ،ومثلت فى عدد من املسلسالت اإلذاعية ،ومسرحية
واحدة.
فاطمة كمال شاكر هو االسم احلقيقى لشادية ،وكان والدها مهندسا مصريا
بينما كانت والدتها من أصول تركية ،وكانت لها شقيقة اشتغلت بالتمثيل
لبعض الوقت.
متكنت شادية منذ بداياتها الفنية من حجز مكانة متميزة بني قريناتها من
ال��ذى زاد على أربعة
جنمات السينما املصرية خالل مشوراها
م��ع ف��ن��ان��ني كبار
عقود ،شكلت خاللها ثنائيات شهيرة
وص��������الح ذو
مثل كمال الشناوى وفريد األطرش
ا جلما هير »
ال��ف��ق��ار .وك���ان فيلم «معبودة
م��ع الفنان
من أبرز أعمالها الرومانسية
عبداحلليم حافظ.
ال������ق������رن
وفى منتصف الستينات من
عدة أفالم
امل��اض��ي ،كانت شادية بطلة
فى قضايا
سعت لتغيير نظرة املجتمع
ب���امل���رأة،
مجتمعية ،خ��اص��ة املتعلقة
م���رات���ي»
مثل «كرامة زوجتي» و«عفريت
و«مراتى مدير عام».
ال�����ع�����م�����ل
وكانت مسرحية «ري��ا وسكينة»
ال����راح����ل����ة
امل��س��رح��ى ال��وح��ي��د للفنانة
ال�����ت�����ى
ش��ادي��ة ،وه��ى املسرحية
8 2
ب���دأ ع��رض��ه��ا ف���ى ع��ام
وحققت جناحا كبيرا.
وف����ى اخل��م��س��ني من
ع����م����ره����ا ،ت��وق��ف��ت
ع���ن امل���ش���ارك���ة فى
أى أع��م��ال فنية أو
غ��ن��ائ��ي��ة ،وت�����وارت
ع��������ن األن�������ظ�������ار
وال����ك����ام����ي����رات،
منصرفة حلياتها
اخل����اص����ة ح��ت��ى
وافتها املنية.

وزير التموين  :رفع سعر رغيف اخلبز املدعم بدءاً من الشهر املقبل
كتب  :عادل فريج – محمد شوقي
ردا على ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
أنباء بشأن رفع سعر رغيف اخلبز املدعم بدءاً من الشهر املقبل ،وقد قام املركز
اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ،والتى
نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لرفع سعر رغيف اخلبز املدعم بدءاً من
الشهر املقبلُ ،موضحةً استمرار صرف رغيف اخلبز املدعم للمواطنني على
بطاقات التموين ب� 5قروش فقط ،على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بني سعر
البيع وسعر اإلنتاج احلقيقيُ ،مشدد ًة على شن حمالت رقابة دورية على جميع
املخابز ،لضمان مطابقة اخلبز املدعم لكافة معايير اجلودة ،مع تطبيق العقوبات
والغرامات املقررة على املخالفني .ونناشد جميع وسائل اإلعالم ومرتادى مواقع
التواصل االجتماعى حترى الدقة واملوضوعية فى نشر األخبار ،والتواصل مع
اجلهات املعنية للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أى حقائق ،وتؤدى إلى
إثارة البلبلة بني صفوف املواطنني ،وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع
التموينية األساسية فى املحافظاتُ ،يرجى اإلبالغ عنها من خالل اخلط الساخن
جلهاز حماية املستهلك .19588

وف��ق التخصص العلمى الرئيسى وس��ن��وات
اخلبرة العملية وطبيعة املشاريع التى عملوا
عليها باإلضافة إلى تقييم أدائهم فى املقابلة
علما ب��أن النخبة املختارة التى
الشخصيةً ،
ستفوز باالختيار فى هذا املسار ستعمل على
أحد مشاريع األقمار االصطناعية فى املركز
الوطنى لعلوم الفضاء فى جامعة اإلم��ارات
بالتنسيق وال��ت��ع��اون م��ع املجموعة العربية
للتعاون الفضائى أو فى أى مراكز فضائية
أخرى فى دولة اإلمارات.
وخضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز
وتقييم من جل��ان مؤلفة من علماء وباحثني
وأكادمييني تختص كل منها بواحد من املسارات
الثالثة وف ًقا للقواعد والشروط املعتمدة ،وذلك
الختيار  15فائ ًزا لالنضمام إلى برنامج نوابغ
الفضاء العرب 3 :ملسار الدراسات العليا ،و7
ملسار املواهب 5 ،ملسار اخلبراء.

بريطانيا  :أول سيارة طائرة للسباقات اجلوية مبواصفات
الفتة بسرعة  120كيلومتراً فى الساعة
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
على مدار أكثر من  3سنوات ،مت تطوير سيارة طائرة للسباقات اجلوية
فى إطار جهود البتكار رياضة ميكن من خاللها الترويج و”تسريع التحول
اجلديد للتنقل اجلوى من أجل هواء نظيف” ووفقا صحيفة “ديلى ميل”
البريطانية ،مت كشف النقاب عن أول سيارة من هذا النوع فى العالم،
بسرعة قصوى تبلغ  120كيلومتراً فى الساعة.
من املقرر أن تنافس السيارة فئة “أوكتوكوبتر”  ،octocopterوالتى
قامت شركة “إيرسبيدر” بتطويرها وتصنيعها ،فى سلسلة سباقات خالل
العام اجل��اري ،لكن سيتم تشغيلها فى البداية بواسطة طيار عن بُعد
وميكن أن تقلع وتهبط عمودياً ،وفق ما صرح مطوروها ملجلة Alauda
 .Aeronauticsكما تشارك “إيرسبيدر” فى سلسلة سباقات ،بسائق
عن بُعد ،فيما يتم إع��داد “اختبار تقني” قبل خوض سلسلة سباقات
مأهولة فى عام  .2022فى الوقت نفسه ،تعمل الشركة املنتجة ،ومقرها
جنوب أستراليا ،على تطوير شبكة كاملة من مركبات سباق الطيران
الكهربائية قبل انطالق السباق األول ،بهدف احلصول على  10سيارات
متطابقة جاهزة هذا العام .ويقوم بعمليات التطوير والتصنيع فريق من
األسماء الرائدة فى مجال تكنولوجيا الفضاء والسيارات ورياضة سيارات
السباق ،من بينها مكالرين وبابكوك للطيران وبوينغ وجاكوار والند روفر
ورولز رويس وبرابهام .إلى ذلك ،ذكرت الشركة أنه سيتم اإلعالن عن
مزيد من التفاصيل حول سلسلة سباقات  Airspeeder Mk3فى
األشهر املقبلة ،وكذلك أسماء الطيارين واملوقع واملضمار.
وأوض��ح��ت “إيرسبيدر” أن “ه��ذه السباقات املوجهة عن بعد ستقدم
للعالم ألول مرة ربع حلبة سباق بسرعة تزيد عن  120كم/ساعة .ومن
نقلة غير
املتوقع أن تصنع هذه اللحظات التاريخية
م��رة
مسبوقة فى عرض رؤية شاملة ألول
ل��س��ب��اق ال��س��ي��ارات الكهربائية
ال��ط��ائ��رة” .ك��م��ا ي��ع��د امل��ش��روع
مبثابة “قفزة تقنية عمالقة إلى
األمام” حيث يتضمن مجموعة
من التقنيات لم يسبق لها مثيل
فى مركبة طيران كهربائية من
ق��ب��ل ،مب��ا يشمل أنظمة جتنب
االص���ط���دام  LiDARو،Radar
ح������ول
ال��ت��ى ت��ؤم��ن “م��ج��ال ق���وة اف��ت��راض��ي��ا”
املركبة ،باإلضافة إلى إطار من ألياف الكربون وجسم الطائرة املصمم من
أجل القوة والصالبة وخصائص الوزن اخلفيف.
وباملقارنة مع النسخ السابقة ،فإن النسخة اجلديدة تتميز بزيادة قوتها
بنسبة  95%مع زيادة وزن ال تزيد عن .50%إل��ى ذلك شرح مطورو
السيارة الطائرة أن السائق سيكون ق��ادراً على القيام بنفس أسلوب
االنعطاف احلاد مثل سيارات سباق فورموال  1ولكن مع البعد الثالث
اإلضافى املتمثل فى القدرة على التحرك عمودياً .وقال فريق املطورين:
“سيضمن تكوين وتصميم األوكتوكوبتر إمكانية هبوط املركبة بأمان وأن
تظل حتت السيطرة فى حالة تعرض إحدى مراوحها لعطب أو تعطل
البطارية” .إلى ذلك تعمل الشركة فى نفس الوقت على تطوير اإلصدار
الرابع املأهول من مركبات  Airspeederالتى ميكن أن تعمل فى وقت
مبكر من عام  .2022وستشمل االبتكارات فى النسخ الثالثة والرابعة
ل�”إيرسبيدر” تطور فى تضمني حتسينات على الضوضاء والبطاريات.

فى حتدى مع احلكومة الهندية “ :تويتر” فى قلب عاصفة سياسية جديدة
كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولي
رفضت شركة تويتر االمتثال ألمر أصدرته احلكومة الهندية بحظر أكثر من
 250حسابا ومنشورا وضع عمالق وسائل التواصل االجتماعى فى قلب
عاصفة سياسية فى إحدى أسواقها الرئيسية.
ويسود انقسام بني املسؤولني احلكوميني ورجال األعمال ومستخدمى االنترنت
العاديني بشأن حرية التعبير وممارسات الشركة األميركية فيما يتعلق بامتثالها
لألوامر وبدأت هذه املواجهة بعد أن رفضت الشركة هذا األسبوع "االلتزام
واالمتثال" ألمر بحذف منشورات وحسابات قالت احلكومة إنها تنطوى على
خطر التحريض على العنف.
ومتثل املواجهة أحدث مثال على تدهور العالقات بني إدارة رئيس ال��وزراء
ناريندرا مودى ومنصات للتواصل االجتماعى األميركية مثل " فيسبوك" و
"واتساب " وبالنسبة لتويتر فإن املخاطر كبيرة فى بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3

مليار نسمة منهم ماليني يستخدمونه كما يستخدمه مودى وأعضاء حكومته
وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع اجلمهور.
وينظم املزارعون احتجاجا متصاعدا ضد قوانني الزراعة اجلديدة ،مع إقامة
عشرات اآلالف فى مخيمات بضواحى نيودلهى وإغالق طرق فى جميع أنحاء
البالد ،السبت.
ومع تصاعد األزمة املطولة سعت احلكومة هذا األسبوع إلى حظر هاشتاج
(وسم)"مستفز" على تويتر يقول "م��ودى يخطط إلب��ادة جماعية للمزارعني"
وعشرات احلسابات األخرى وامتثل تويتر فى البداية ولكنه أعاد فيما بعد
معظم احلسابات ،مشيرا إلى "ع��دم وج��ود تبرير ك��اف" الستمرار عمليات
التعليق.
وحذرت وزارة التكنولوجيا "تويتر" من "عواقب" قانونية قد تشمل غرامات أو
سجن ،قائلة إن احلكومة ليست ملزمة بتبرير مطالبتها بحظر حسابات
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Telecom Egypt is cooperating with “IBM” to implement the latest hybrid cloud solutions and enhance
digital transformation
By: Basel Khaled – Nahla Makled
Telecom Egypt, the first integrated communications operator in Egypt and one of the largest telecom service providers in the Middle
East and Africa region, revealed its cooperation with IBM and Red Hat to develop communications networks and accelerate digital
transformation using a hybrid cloud strategy
based on open sources.
This cooperation comes within the framework of Telecom Egypt’s strategy to achieve
growth by developing and updating the infrastructure to provide computing services, infrastructure services and software services, in
a way that contributes to meeting the changing and accelerating requirements of its customers.
Telecom Egypt relies on IBM Cloud Pak for
Automation solutions to raise the efficiency
and flexibility of the services provided to
its customers and make them more ready
for the future, and through this cooperation

with IBM, Telecom Egypt implemented IBM
Cloud Pak for Automation solutions based
on Red Hat OpenShift to integrate artificial
intelligence technology to expand Scope of
automating its projects based on open source
technology.
So that the company updates its platforms to
speed up and make them more flexible, and
it also manages and automates its networks
to obtain real-time analyzes of its operations
and compare them with previous processes to
evaluate performance and identify any problems that affect the general performance of
communications networks and solve them.
In addition, IBM Cloud Pak for Automation
solutions help reduce network maintenance
time by automating operations, which increases the quality of services provided to
customers.
By working with IBM to implement hybrid
cloud technologies, Telecom Egypt is harnessing its growing data to improve Growth

and drive the company’s digital transformation to provide better systems for analyzing
and forecasting data and securing and automating its networks.
Engineer Adel Hamed, Managing Director
and CEO of Telecom Egypt, said: “We are
pleased with this cooperation with“ IBM, ”a
global company specialized in the field of information technology and our reliable partner
over years, which confirms our clear strategy

towards modernizing the infrastructure and
providing our customers with the highest
level of services.
He added to develop the performance of our
networks and provide our customers with reliable services throughout this period during
which the demand for communications networks doubles.
Explained to achieve the company’s vision to
be a center for cloud computing services in
Egypt, Telecom Egypt has used IBM and a
group of its business partners to establish the
first modern data center that allows connection with all global submarine cables transiting Egypt, as IBM and its partners have designed, built and provided management and
maintenance services for a construction project A highly flexible data center for Telecom
Egypt, taking into account all the factors required for the project, such as designing and
constructing electric power networks, panels,
generators, cooling systems, environmental

Jumia Launches Its New Technology Center in Egypt :
Safwat : Jumia Scales up its Tech Center in Egypt after a Successful Pre-Launch in 2020
By: Mohame El Kholy – Mohamed
Shawky
Inspired by Egypt’s leadership in the field
of information and communications technology as a result of its well-trained cadres, the
eCommerce leader in Egypt and Africa, has
announced that the Egyptian market has been
chosen officially to host a technology center
to be the new Jumia technology center in
Africa to provide its services to the Egyptian
market as well as Africa at large.
The center was pre-launched last year for a
test and postponed due to the COVID pandemic.
Egyptian market is unique to this new position, which is a true reflection of what Jumia
Egypt is doing to grow its business and also
providing job opportunities for youth in
new fields required by the local and regional
markets. Jumia is keen on adapting the use
of technology and benefiting from the welltrained human competencies to provide unprecedented services in the market and the
other surrounding markets which is why
Jumia Egypt was the prefered center for pro-

viding such services, as recently Egypt became a destination for financial technology..
The tech center aims to adapt technology to
be available for all users as a contribution to
achieve Egypt’s Vision 2030. The new technology center is considered as a reflection of
Egypt’s efforts to provide digital competencies in order to benefit locally and globally
to create additional income for the country’s
public treasury. In addition to enhancing
Egypt’s position in the information technol-

ogy field to be among the largest exporting
countries of digital services, and providing
job opportunities for youth by qualifying
them to practice freelance digital jobs.
Eng. Hesham Safwat, CEO of Jumia Egypt,
affirmed that the “Egyptian efforts are the
main reason for this announcement.” He
pointed out that “From the first day of laying the foundation of the technology center,
Jumia has established Egypt as a center for
launching and entrepreneurship in the electronic payment and digital technology fields
in Africa. Therefore, expertise will be shared
among the rest of the surrounding countries,
in addition to electronic payment methods
that customers can use easily, conveniently
and safely, as Jumia works side by side with
the vision and direction of the Egyptian state
that maximize the importance of digital
transformation and financial inclusion.”
Moreover, Cairo Technology Center employees are working on developing JumiaPay services and many other digital services, which
helped provide job opportunities for Egyptian youth. The technology center reflects the

importance of Egypt as a startup market in
the field of e-commerce. In addition, Jumia
provides dozens of training and employment
opportunities for Egyptian youth , developers and engineers by enhancing their skills in
the field of development and electronic payments.
The center provides technical support
through the new electronic payment services
via JumiaPay and other digital services.
The center is working on establishing new
payment methods and providing the best
technological solutions to support digital
transformation platforms. In addition to encouraging innovation, creativity and developing Egyptian skills to enhance its competitiveness at the global level and improving the
quality of services.
He also added that the economic reform processes by the Egyptian administration helped
in adopting the system of digital transformation and financial inclusion, as Egypt comes
in the lead because it has become the least
expensive, and despite that there is a scarcity
of cadres due to the migration.

Cutting through Competition with “Contact Rewards”: Contact Leading the Digital Transformation in Egypt
By ; Basel Khaled - Nahla
Ahmed
As Egypt is setting pace towards
digital transformation, led by the
Egyptian government, business
sectors in Egypt are racing towards establishing themselves as
the first providers of digital consumer-centric solutions to make
way for a new era for Egyptians
who are now more keen and open
to digitization than any time before.
There are 92.71 million smartphone users in Egypt (representing 91% of total population),
54.74% of them are internet users (54% of the total population)
– and 42 million of these internet
users are active on social media
(41% of the total population).
Contact, the first and biggest
corporation that established the
consumer credit concept since

2001 implemented this idea as
part of its commitment to both
existing and new clients in Egypt.
Capitalizing on the Egyptian
government’s direction of digital
transformation, Contact launched
a bilingual e-payment mobile app
that sheds off the old ways of doing things, announcing a new era
of consumer support and dedication, which falls into Contact’s
vision of “digitally transforming”
the consumer credit market to
become easier and more accessible for clients with a consumercentric approach that meets all requirements and needs of different
social segments in Egypt.
The company has eight innovative products that tackle the needs
of both individual and corporate
clients and launched a massive
rebranding campaign with a new
website dedicated to help con-

sumers understand what each
product is aimed for and how it
can add value to many of Egypt’s
middle-class citizens who are trying to allocate their income in the
best way possible.
“Contact Rewards” application
is compatible with Andriod and
iOS mobile systems, gives users
an immersive shopping experience which enables them to obtain a wide range of benefits and
streamline “one-stop-shop” pro-

cess to finance the products and is valid until the 28th of February
services they desire.
2021 when downloading the apThe app also allows users to plication on smartphones.”
manage cash flows and financ- “This application has many feaing through real-time and di- tures that allow its users a wide
rect transaction reports on their range of financial services that
mobile phones. Mr. Said Zater, meet their needs.
CEO of Contact, said: “Our mis- Mr. Zater indicated that it has
sion is to primarily harness tech- become possible to use the elecnology and innovation to open tronic payment channels to obtain
more channels for customers to various services as well as pay inconduct their transactions more stalments through the company’s
effectively and efficiently. This the mobile application, which
application has been designed to will allow users to pay effortachieve this with advantages that lessly, as well as view a variety
represent a new level of efficien- of offers available, in a few quick
cy, ease, and convenience when steps, using their phone.
using Contact products, from fa- “Digital transformation is one of
cilitating the buying experience the most important catalysts of
to giving consumers the complete growth, which necessitates our
flexibility of paying. In addi- continuous efforts in the develtion, clients can receive a 50% opment of innovative solutions
discount on administration fees that guarantee our continuity in a
for Contact products. This offer competitive landscape.

Bboxx and Trafigura to accelerate progress on UN SDG 7 in Africa
By ; Mohamed Shawky – Nahla
Ahmed
Bboxx, a next generation utility, is
partnering with Trafigura, one of the
world’s leading independent commodity trading companies, to accelerate progress on meeting United Nations Sustainable Development Goal
7 (UN SDG 7) – clean energy for all
– in Africa.
Bboxx manufactures, distributes and
finances decentralised solar powered
systems in developing countries, operating across Africa and Asia, and in
the ten years since Bboxx was founded, it has positively impacted over
one million people through clean
energy. Trafigura’s minority equity
investment comes as Bboxx embarks
on the next phase of its growth and
accelerates its clean cooking commitments – a key part of tackling energy
poverty and meeting UN SDG 7.
Inaction on the clean cooking crisis
is costing the world over $2.4 trillion
each year*. The use of charcoal and
wood result in significant emissions
of greenhouse gases and black soot,
as well as deforestation. The lack of
modern cooking solutions also has
negative health and gender equality consequences, and results in lost
economic opportunities. Access to
modern clean cooking services using

Liquefied Petroleum Gas (LPG) is
significantly cleaner and a vital step
in the energy transition to low and
zero-carbon sources.
This landmark agreement brings together complementary expertise to
fast-track progress on clean cooking
access in Africa.
Bboxx’s innovative Internet of Things
(IoT) technology and experience
from its established Pay-As-You-Go
(PAYG) Solar Home Systems business, are all needed to deliver clean
cooking in a scalable and distributed
model Bboxx has been applying this
expertise to PAYG LPG clean cooking through pilots in the Democratic
Republic of Congo (DRC), Rwanda
and Kenya. It has been ramping up
efforts in the DRC after receiving
funding from USAID to roll out a
PAYG LPG clean cooking access
programme. As a global leader in
LPG, Trafigura will play a major role
in the future supply growth of LPG

across Africa. Trafigura has recently
set targets to reduce its operational
greenhouse gas emissions and is
committed to accelerating the energy
transition through its Power and Renewables division, which is investing in renewable energy projects and
building a portfolio of investments
in innovative renewable technology
firms. Mansoor Hamayun, CEO and
Co-Founder of Bboxx commented:
“We are committed to tackling energy poverty in all its forms – and it
is unacceptable that in 2021 billions
of people still live without access to
clean cooking facilities. The world is
still a long way off meeting UN SDG
7 – clean energy for all – and by forging partnerships and working with
major global firms like Trafigura, we
can turbocharge progress to unlock
potential and transform even more
lives for the better.” James Josling,
Head of Africa Energy Trading for
Trafigura said: “Trafigura’s investment in Bboxx forms part of our
strategy to continue to develop markets for LPG as a lower carbon fuel
for clean cooking. Bboxx’s innovative business models and proven expertise in providing renewable energy
services make it an ideal company to
collaborate with and an attractive investment for Trafigura.”

DEWA registers patent for Hydronet
project to monitor water networks

By ; Adel Farig - Nahla
Ahmed
Dubai Electricity and Water
Authority (DEWA) has registered a new patent for its
Hydronet project, adding to
its track record of achievements. The Hydronet project
uses Artificial Intelligence
(AI) and Deep Learning
to monitor and control the
water network in Dubai remotely.
The project can be integrated with any SCADA system and provide real-time
insights on the current state
of the network. It can also
fix leaks in seconds without
human intervention. This increases the efficiency of the
water network and the pipeline isolation in Dubai, and
saves time and effort.
HE Saeed Mohammed

Al Tayer, MD & CEO of
DEWA highlighted DEWA’s
commitment to adopt innovation to enhance its global
position as one of the most
innovative utilities worldwide.
“We work to achieve
the Dubai 10X initiative
launched by His Highness
Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE and Ruler
of Dubai, to place Dubai 10
years ahead of other cities
through innovative disruptive technologies. We also
work to achieve DEWA’s
vision to become a globally
leading sustainable innovative corporation.
DEWA’s adoption of excellence standards has helped
it surpass leading European
and American companies
over the past years. It has
reduced losses in electricity
transmission and distribution networks to 3.3%, compared to 6-7% recorded in
Europe and the USA. Water
network losses were 5.2%,
compared to around 15%
in North America,” said Al
Tayer.

control monitoring, and other logistical and
technical matters. The new data center will
be the main platform for Telecom Egypt to
provide cloud computing services across the
region.
The new platform will also allow hosting local and international companies by providing
modern services with the highest levels of
technical flexibility.
For his part, Wael Abdoush, General Manager of IBM Egypt, said: “The telecommunications industry is witnessing a major
transformation as organizations are looking
for advanced ways to modernize their business systems, by using advanced technologies to provide flexible work environments
and provide distinctive services to customers.
Telecom Egypt partner to implement the hybrid cloud strategy and provide an open and
secure infrastructure for managing and analyzing data and pushing it for further digital
progress.

By:
Zoran Lazarevic,
Chief Technology Officer
at Ericsson Middle East
and Africa

The crucial role of network slicing
in realizing the full potential of 5G
The digital era has the potential to transform industry
and society, and with the introduction of 5G around
the world, countless new business models have become a possibility. New-generation technology and
services come with their unique connectivity and
performance-related challenges. So, communication
service providers (CSP) need efficient and flexible
technologies to meet the demands of these new services.
This is where network slicing comes in – providing
the capability to enable new business models across
a broad industry spectrum. This solution allows operators to segment the network to support particular
services and deploy multiple logical networks for different service types over one common infrastructure.
With the combination of 5G and network slicing,
CSPs can offer new services, such as augmented reality (AR), virtual reality (VR), and real-time automation, with guaranteed performance to the enterprise
and mobile broadband (MBB) market segment. In
doing so, access to potential new sources of revenue,
and improved ways to support their customers, will
open up.
5G RAN slicing for next-level services
In the era of industry digitalization, efficient solutions are needed to address simultaneously services that need high bandwidth and services with low
latency or ultra-reliability. These new services will
have different/unique performance requirements
characterized through the service level agreements
(SLA). The CSPs need the capability to guaranty
fulfillment of SLAs while creating end-to-end
that spans over the radio access network (RAN),
core network and transport network. The ability to
monitor and control performances in the RAN is
the vital part and this is where the 5G RAN slicing
solution comes to play.
The 5G RAN slicing solution allows for the sliceaware observability, dynamic radio resource partitioning on a 1ms level, quality of service, and slice
orchestration functionality. This way, service providers can deliver SLA based 5G slices to drive innovation in smart manufacturing, healthcare, online
gaming and other emerging enterprise and MBB use
cases.
RAN slicing builds on existing 5G network investments and secures the efficient allocation of limited
radio resources to facilitate the creation of next-level
services while guaranteeing the fulfillment of SLAs.
RAN slicing will considerably shorten time-to-market and improve the total cost of ownership for the
CSPs when offering the new services.
In offering the new services, CSPs are initially focusing on augmented reality (AR), virtual reality (VR),
cloud gaming, and other MBB-based use cases in the
consumer market segment. As end-to-end network
slicing matures, use cases will continue to grow both
in number and complexity. Examples in the enterprise verticals already include smart surveillance, real-time automation and remote operation. Strong interest has been observed in tailor-made slices for the
financial services sector in certain Asian countries.
With the increased number of slices, created for various use cases, complexity will also increase. This
increased complexity will demand end-to-end slice
orchestration and automation to carry out slice lifecycle management.
RAN slice orchestration is part of end-to-end slice
orchestration, enabling automation of slice lifecycle
management tasks such as slice provisioning, activation, supervision and service assurance.
Ericsson RAN slicing solution enables service providers to offer differentiated handling of new services
with respective quality of service and radio resource
management for SLA fulfillment. What’s more, our
solution is scalable and flexible enough to support a
growing number of slicing use cases with faster time
to market.
Ericsson network slicing solution provides the opportunity to monetize CSPs 5G investment and open
the door for the new revenue streams from enterprise
and MBB segment. The objective is to achieve full
dynamic orchestration of end-to-end slicing with optimal automation.
For more information on this topic, read our latest
paper in which we discuss the importance of RAN
slicing in delivering on the promise of 5G.
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WEEKLY NEWS
In meeting chaired by the Prime Minister :

By :
Hector Rodriguez

Agreement to contract with a major international company to manufacture “tablets” in Egypt
By: Basel Khaled - Nahla Ahmed
Dr. Mostafa Madbouly, Prime Minister, chaired a meeting to follow up steps to localize the “tablet” industry in
Egypt, in the presence of Dr. Tarek Shawky, Minister of
Education and Technical Education, Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology,
and Major General Osama Ezzat, Chairman of the Armed
Forces Authority And a number of concerned officials.
At the beginning of the meeting, Dr. Mostafa Madbouly
said: In the last meeting, he reviewed the negotiation efforts with one of the major international companies to
manufacture “tablets” in Egypt, and it was agreed that the
settlement of contracting points with the company would
be finalized, stressing the need to resolve this file quickly,
and if It was agreed on these points that the contract is
completed, to start manufacturing.
The Minister of Communications confirmed that negotiations had been held with the company, and several meetings were held by the Armament Authority, and it was
agreed that the company would establish a factory in
Egypt with investments estimated at $ 30 million, providing employment and training opportunities for Egyptians,

New subsea system for EMEA is
under way
By ; Basel Khaled – Mohamed El Kholy
The construction of Africa-1, a new subsea telecom system to connect Africa, the Middle East and Europe, is now
under way. Alcatel Submarine Networks (ASN), which
provides all elements of turnkey global undersea transmission systems, has announced that, further to the supply
contract coming into force, the members of the Africa-1
consortium have started the implementation of a new telecommunications optical submarine network.
The members of the consortium at present are Etisalat,
G42, Mobily, Pakistan Telecommunication Company,
Telecom Egypt and ASN, with other parties expected to
join soon. This 10,000 km cable will provide eight fibre
pairs to connect Africa and the Middle East eastward to
Pakistan and westward to Europe, increasing the available
transmission capacity between Asia and Europe.
The Africa-1 system is expected to be ready for operation
by the end of 2023 and will initially have landings in Kenya, Djibouti, Pakistan, the United Arab Emirates, Saudi
Arabia, Egypt and France. The system will also land in
Sudan, cross Egypt through diverse new terrestrial routes
on the way to France, and further connect other countries
in the Mediterranean such as Algeria, Tunisia and Italy.
The next phase will include additional landings in Yemen
and Somalia, as well as an extension from Kenya to South
Africa with intermediate landings in Tanzania and Mozambique.

Airtel Africa will not bid for
Ethiopian licences
By : Mohamed Shawky – Mohamed El Kholy
Airtel Africa has confirmed that it will not bid for the opportunity to be an MNO in Ethiopia, where government
plans have been announced to invite tenders for two new
operator licences. The Ethiopian government also has
plans to sell a minority stake in the state-owned company
Ethio Telecom within nine months.
According to Reuters, the Airtel Africa CEO, Raghunath
Mandava, suggested that the company, of which India’s
Bharti Airtel is the majority owner, sees more room to
grow in some of the 14 African countries it has already
invested in.
He pointed to a need to expand market share in Nigeria,
Congo, DRC, Tanzania and Kenya as reasons why the
company is not looking at bidding for an Ethiopian licence.
In some ways this is not surprising. Nigeria in particular
has the largest population on the African continent and
Airtel clearly feels it offers room for growth, even though
Airtel Nigeria is already the group’s most profitable unit.
This market has not been without its problems, however –
most notably the disruption caused by regulator demands
to add valid National Identification Numbers (NINs)
to every SIM card registered in the country. By late last
week, Reuters notes, Airtel Nigeria had collected NINs
from only around half of its customers, with the 9 February deadline fast approaching. Despite this, there appears
to be optimism that the deadline will be extended.

and it was also agreed on the local component in manufacturing and its percentage.
The head of the Armed Forces Authority stated that it
was agreed with the company to establish a factory with
two production lines with a capacity of up to one million devices annually, and the specifications of the device and the selling price for the ministry were agreed
upon, and training courses would be organized annual-

ly, with the increase in the number of Egyptian trainees
in the company’s factories in Abroad, and educational
curricula in the science of tablet manufacturing will be
provided through the company, and the company has
confirmed that it has maintenance centers in all governorates, and that it will be able to provide service at the
highest level.
The Minister of Education and Technical Education indicated that the new “tablet” from which the ministry received samples has good potentials, expressing the ministry’s interest in teaching curricula for the manufacture
of “tablets” in specialized schools in cooperation with the
Ministry of Communications, as well as good training on
them.
At the end of the meeting, the Prime Minister thanked
all officials for the efforts made in negotiating with the
company that manufactured “tablets” with the aim of
manufacturing them in Egypt, stressing the importance
of contracting with the company and working to expand
negotiations with it, in a way that serves the educational
process in Egypt, at the same time. Localization of various
industries.

Orange Business Services to design and build cloud-based ICT
infrastructure for Egypt’s newest smart city
By : Mohamed Shawky – Adel El
Kholy
Orange Business Services, a networknative digital services company, has
announced that it will design and
build a new data center to provide
cloud services for Egypt’s ‘New Administrative Capital’. The project will
be implemented in collaboration with
Orange Egypt, who will supply the
required infrastructure and services,
following their appointment as the project’s prime contractor by Administrative Capital for Urban Development
(ACUD) – owner and developer of the
New Administrative Capital.
The ACUD project has been designed
as a smart sustainable city located 45
kilometers east of Cairo on a greenfield
site, covering a total area of 700 square
kilometers (270 square miles) mid-way
to the seaport city of Suez. According
to the plans, it will become the new
administrative and financial capital of
Egypt, housing the main government
departments and ministries, as well as
foreign embassies, with a population of
around eight million people.
ACUD has defined a master plan for
the smart sustainable city based on five
main pillars: safety, connectivity, integration, digitalization, and replicability.
The ICT strategy is an essential component in the fulfillment of ACUD’s
vision, and the new fully secured data
center will be a cornerstone of the new
city.
The services offered by the data center
are planned to start on schedule, in the
first half of 2021, despite the challenges
of the Covid-19 pandemic. Once imple-

mented, Orange Egypt will also manage and operate the new data center
to host and run smart services for the
private sector, as well as citizens of
the new city, for five years. The smart
city services to be supported include
traffic management, management of
smart utilities, such as electricity, water
and gas supply, video surveillance and
smart building services.
Also included are innovative solutions,
such as cloud-on-demand for companies and triple-play services for residents.
Orange has substantial expertise as a
master systems integrator and provides
this with the convenience of a single
team and a ‘one-stop shop approach’.
Orange Business Services will leverage its 20 years of experience in delivering critical cloud services across the
globe. It will also apply its global and
regional expertise in the design, build
and construction of smart city networks,
developed through its smart city center
of excellence in Dubai, United Arab

Emirates.
“Orange Business Services is especially
pleased to be selected as the trusted
digital partner to this visionary and
transformational project.
Cairo is not only one of the oldest
and greatest cities of antiquity, but it
is also the largest city in North Africa.
We have built extensive experience in
the development of major smart city
projects across the Middle East and
especially in the GCC, through our
smart city center of excellence at our
regional headquarters in Dubai. Orange
has operated in Egypt for decades and
our knowledge and understanding of
the environment will allow us to fully
adapt the design of the infrastructure to
the needs of the new city,” said Sahem
Azzam, Vice President Middle East,
Africa and Turkey for Orange Business
Services.
“In addition to investing in smart city
projects, which Orange is distinguished
with its expertise in the fields of digital
solutions and smart cities provided by
Orange Business Services, Orange also
has provided many services to the smart
city sector through various partnerships
-- the most prominent of which is the
New Administrative Capital, where the
new data center is now being built. It is
expected to be one of the largest centers in the Arab world and Africa, with
investments of more than $135 million,
and aims to enhance data and host all
smart city platforms of the Administrative Capital in a secure and integrated
way,” said Hisham Marhan, Orange
Egypt Chief Enterprise Line of Business Officer.

On Safer Internet Day, Google calls on Arab internet users to do privacy check, stay safe online
By ; Nahla Makled – Adel Farig
To mark Safer Internet Day, Google called on internet users
across the Middle East and North Africa to take simple steps
to stay safe online and to safeguard their data and privacy.
As part of the one-week “#SaferArabicInternet” campaign,
Google is inviting people to take its Privacy Checkup, a
feature that helps people manage their privacy settings
across a range of Google products and to also invite four
family members or friends to do the same for a safer Arabic web for all.
To help parents across the Arab world equip their children
with tools to have a safer online experience during distance
learning throughout 2021, Google also announced a partnership with Injaz Al-Arab, a non-profit organization that drives
youth entrepreneurship education and and Ministries of Edu-

cation in Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Qatar and Morocco
to train 26,000 students on Abtal Al Internet, an online safety
program for children.
The announcement was made via Google Arabia’s Blog and
social media accounts and is part of Google’s ongoing commitment to help people have a safer online experience and
safeguard their data and privacy.
A few simple steps can make a difference such as remembering to update your device and browser, using unique, hard
to guess passwords along with Google’s Password Manager
and Password Manager can help protect your accounts.
Password Manager also helps people check the security of
passwords saved to your Google Account. Moreover, enabling two factor authentication for emails can help safeguard
against unwanted access to your emails.
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Payment Security Predictions for
2021 “ 1 – 2 “

In parallel to this pandemic-stricken year in which time often seemed to stand still, global economies moved quickly
in ways that accelerated change, bringing lasting impact
to consumer behavior, fraud patterns and risk mitigation
needs. In 2020, we focused our expertise and resources
in ways to help financial institutions, merchant partners,
governments and consumers navigate these seismic shifts.
I believe many of the changes in digital payments will
carry over into 2021 and beyond. More importantly, the
experiences of 2020 will accelerate innovation and force
companies to learn from their mistakes to ensure they are
not repeated in the new year.
A few predictions for the new year include:
1.
Consumer habits born from the pandemic will
become the new normal, requiring updated fraud prevention strategies by merchants.
According to Visa’s consumer security study, on an average, nearly 60% of consumers surveyed in Egypt, UAE,
Saudi Arabia, and Kuwait said they will continue to use
contactless payments more in-store post the pandemic,
while over 50% said they will continue to opt paying online with card or digital wallet over Cash on Delivery.
The shift in consumer behaviors will further drive merchants to innovate in order to grow and meet customer
preference. Investments by merchants in new ways to onboard customers and new ways to pay such as online, inapp, contactless, and IoT (wearables, in-car, smart speakers, smart appliances, etc.) will be rewarded through new
customer acquisitions, existing customer retention and
growth in sales.
But as merchants move online, so are fraudsters. Payment
security is difficult and not everyone in payments has the
expertise to do it well. Merchants will need to update their
fraud prevention strategies to support omnichannel commerce and if in-house expertise is not available, merchants
should turn to proven, reputable partners that can produce
outcomes aligned to their business goals and interests.
2.
Stronger authentication process for digital transactions will help bolster payment security.
Accelerated by Covid-19, demand for dynamic security
solutions that help merchants ensure their customers engage in safe online shopping practices will be on the rise.
Our consumer security study revealed that nearly 88% of
consumers in Egypt said that an authentication process
that doesn’t require them to enter an OTP (one-time-passcode) was considered to be more convenient.
Similarly, two-thirds of consumers in UAE (66%), Saudi
(70%), and 59% of consumers in Kuwait would prefer
a convenient authentication process that doesn’t require
them to enter an OTP for standard and recurrent transactions.

Teach like an Entrepreneur: free
course with EU support
By ; Adle Farig – Nahla Makled
The EU-funded EIT (European Institute of Innovation and Technology) RawMaterials Academy
offers a new free self-paced course ‘Teach like an
Entrepreneur: Bringing Entrepreneurship into the
Classroom’.
It is designed for teachers looking to inspire young
people and transform teaching and learning to become more entrepreneurial.
The course is primarily developed for secondary education teachers in the areas of science, technology,
engineering, and mathematics (STEM subjects), but
it may also be of interest to other professionals seeking to encourage entrepreneurial behaviour in their
students.
By the end of the course, you will be able to explore
entrepreneurshp and distinguish between different types of entrepreneurship, design lesson plans,
identify and select learning approaches that are best
suited to the delivery of entrepreneurial competences in the classroom, embed entrepreneurial learning
activities, evaluate success and address the fear of
failure.

IDC Reveals Key Investment Priorities for Middle East Businesses as It Prepares to Host Virtual CIO Summit
By ; Basel Khaled – Mohamed Shawky
for the period ahead including strengthening
As the journey from crisis to recovery gets the workforce, developing new business modunderway in the wake of the COVID-19 pan- els and partnerships, and creating new products
demic, 63% of organizations across the Mid- and services.
dle East, Africa, and Turkey are set to prioritize “IDC’s vision of the future enterprise is an orinvestments in revamping their operations over ganization that leverages technology to underthe next 12-18 months. That’s according to pin every single process, initiative, and value
an extensive survey carried out amongst the chain,” says Jyoti Lalchandani, IDC’s group
region’s foremost CIOs by International Data vice president and regional managing director
Corporation (IDC).
for the Middle East, Turkey, and Africa. “These
The global technology research, consulting, organizations are platform enabled, ecosystem
and events firm believes that the enablement of centric, and fueled by innovation. To reach this
a Future Enterprise must be the end goal for state, organizations must prioritize the creation
any business looking to rapidly adapt and re- of dynamic work models, innovative services,
spond to any further business disruptions that and pervasive experiences. With this in mind,
lie in wait, with other key investment priorities the journey to becoming a future enterprise

requires organizations to transform across five
key areas: customers, intelligence, operations,
work and culture.” The virtual edition of the
IDC Middle East CIO Summit 2021 on Febru-

ary 24-25 will navigate a broad range of themes len, will present the Summit’s keynote address,
that are central to this journey. Addressing the ‘The Future Enterprise: Developing Digital Retheme ‘Innovative Digital Strategies: Evolving siliency’ , in which she will warn the region’s
to the Demands of a New Reality’ , the event businesses that COVID-19 will not be the last
will bring together senior business leaders, in- disruption they face. “The digital economy —
fluential IT heads, and respected industry ana- which relies heavily on the continued flow of
lysts to share their collective expertise on how goods and services around the globe, as well as
best to meet the unique challenges of these un- on transformational technology platforms and
precedented times. Hosted on IDC’s fully im- business innovation — will create more cycles
mersive virtual platform, the Summit will com- of disruption to business operations and modbine presentations, panel discussions, real-life els than any other economic period,” says Whause cases, and individual technology tracks to len. “Organizations looking to succeed in this
give delegates a bird’s eye view of the current new reality will need to employ a new C-Suite
market situation and the very latest technologi- agenda if they are to become masters at pivotcal innovations.
ing rapidly, capitalizing on change, and driving
IDC’s chief research officer, Meredith Wha- innovation in times of uncertainty.”

Social Impact Hardware Innovators from Around the World Invited to Apply for Annual ASME Innovation Showcase by Mar. 9 Deadline
By ; Mohamed El Kholy – Nahla Makled
The American Society of Mechanical Engineers (ASME) is currently accepting applications from social entrepreneurs focusing on
hardware innovations for the 2021 ASME Innovation Showcase (ISHOW).
The prestigious global hardware accelerator
is open to individuals and organizations taking physical products to market that will have
a positive social and/or environmental impact
and that improve the quality of life around the
world. To date, ISHOW has enabled over 160
startups from more than 28 countries to solve

critical quality-of-life challenges for people in deadline for applications is March 9. More of $200,000 in seed grants, in-kind support, deunderserved communities worldwide. ISHOW information and resources for interested ap- sign services, and marketing and business dealumni have developed affordable devices to plicants are available at www.asmeishow.org. . velopment assets. Eight finalists are chosen for
address issues including clean combustion, “We are proud to offer a forum for engineer- each of three regional events from hundreds of
crop threshing, fetal health, food waste preven- ing problem-solving that truly improves lives,” applications received each year. 2021 finalists
tion, grain moisture meters, health diagnostics, said ASME Executive Director/CEO Tom Cos- will participate in regional events held virtusafe drinking water, and many more that ad- tabile. “We are continually impressed by the ally on April 29 for India/Asia Pacific (ISHOW
dress the United Nations’ Sustainable Develop- creative talent of ASME ISHOW participants India), June 3 for the Middle East and Africa
ment Goals.
and their passion for helping underserved com- (ISHOW Kenya), and July 15 for the Americas
Applicants should have an existing prototype munities around the world.”
(ISHOW USA). Three companies at each event
and interest in receiving financial/technical Finalists receive product exposure, advice, will join the ISHOW 2021 cohort.
support and access to expert networks that can technical insights through ISHOW’s rigorous “Social enterprises, now more than ever, need
assist in taking their product to market. The review methodology, and compete for a share the support of the global impact community,”

says Iana Aranda, director of ASME’s Engineering Global Development sector that
houses ISHOW. “Social entrepreneurs across
the world, including many ISHOW ventures,
are on the frontlines of the response to the
COVID-19 pandemic and advancement of the
U.N. Sustainable Development Goals. We are
fiercely focused on providing these innovators
with accessible platforms for capacity building,
expert engagement and co-design of scaling
strategies suited for the new normal. Ensuring their success through this global crisis is of
paramount importance.”
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الجامعة املصرية اليابانية  :إنشاء معمل
لألقمار االصطناعية باإلسكندرية
كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
كشف الدكتور أحمد اجلوهرى رئيس اجلامعة املصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا ببرج العرب عن إطالق اجلامعة ملشروع بحثى جديد يتضمن
إنشاء معمل لألقمار االصطناعية التعليمية باجلامعة يساهم فى إعداد كوادر
علمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتالك هذه التكنولوجيا وتطوير
اإلمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية باجلامعة
فى هذا املجال .أض��اف املشروع يأتى فى إط��ار تنفيذ بروتوكول التعاون
مع وكالة الفضاء املصرية والذى يتضمن تبادل اخلبرات العلمية والبحث
العلمى والتعاون فى استخدامات النانو تكنولوجى واستخدام تقنيات الذكاء
الصناعي” .أكد املشروع يهدف إلى االستثمار فى األف��راد من خالل نشر
وتعميق تعلم تكنولوجيا األقمار االصطناعية باجلامعة وتعميق نظام املعرفة
الفضائية وإعداد الكوادر البشرية املؤهلة للعمل فى مجاالت علوم وتكنولوجيا
الفضاء والتى متتلك مهارات عالية وقادرة على املساهمة فى حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ملصر مشيرا أن املشروع يوفر فرصا فريدة للطالب لفهم
واستكشاف تصميم وط��رق عمل األق��م��ار االصطناعية وم��ا يستتبعه من
تكنولوجيات متقدمة بصناعة الفضاء .أوضح معمل األقمار التعليمية يتكون
من أربع وح��دات رئيسية وهي :منوذج قمر اصطناعى تعليمى لتطبيقات
(االتصاالت ،االستشعار من البعد ،البيئة الفضائية) ,وأجهزة محاكاة تشغيل
واختبار األقمار االصطناعية ومعدات تشغيل التجارب العلمية على القمر
االصطناعى التعليمي ,ووحدة محاكاة املحطة األرضية مع برمجيات تشغيل
القمر التعليمى وتطبيقاته املختلفة.

عبد الغفار يؤكد التوسع فى التعليم الفنى للراغبني
باستخدام أحدث التقنيات ومواكبة التكنولوجيا
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
اكد الد كتور خالد عبد الغفار � وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية
دراسة إمكانية التوسع فى أنظمة التعليم الفنى وإتاحة الفرصة للراغبني
فى استكمال مسيرة التعليم باستخدام احلدث التقنيات وتدريبهم على
التكنولوجيا املتطورة اخلاصة بهذا املجال ،موضحا أن العالم كله يسعى
للتوسع فى إتاحة فرص التعليم للراغبني ،وكذلك توفير فرصة للطالب
للتجربة العملية بسوق العمل واحلصول على املهارات واجلدارات املناسبة
واستكمال دراسته بأى وقت الحق
جاء ذلك خالل عقد مجلس شئون املعاهد اجتماعا برئاسته ،وحضور
د .محمد لطيف � أم��ني املجلس األعلى للجامعات ،واألس��ت��اذ السيد
عطا � رئيس قطاع التعليم بالوزارة وناقش االجتماع االستعداد لعودة
ال��دراس��ة ،ووض��ع خطط لكل االحتماالت املمكنة ،ووض��ع من��اذج مرنة
جل��داول امتحانات الترم األول فى انتظار ما يستجد من ق��رارات عن
جلنة أزمة كورونا ،وأكد الوزير على مراعاة نفس اجراءات االحترازية فى
كل احلاالت من تطبيق التباعد االجتماعى وارتداء الكمامة وعمل تناوب
للحضور ،وتقليل أعداد الطالب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة
ظروف التدريب العملى لطالب الكليات العملية.
كما بحث االجتماع ما مت من حتديث للوائح املعاهد ،وحث الوزير رؤساء
جلان القطاع املختلفة على االنتهاء من حتديث هذه اللوائح مع بداية
العام الدراسى القادم  2021/2022وكذلك حث رؤساء جلان قطاع
املعاهد املختلفة على متابعة أعمال االمتحانات ،مؤكدا على عدم التهاون
واتخاذ كل اإلجراءات القانونية ضد املخالفني وشدد الوزير على العمل
مع جهات الدولة املختلفة لتنظيم مراكز التعليم والتدريب واستغاللها
للطالب وأولياء األم��ور ،مشيرا جلهود ال��وزارة املستمرة ملحاربتها من
خالل الضبطية القضائية .

مسبار املريخ الصينى “ تيانون “ -1يلتقط
صورته األوىل للكوكب األحمر
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية الصورة األولى التى التقطها مسبار
املريخ الصينى «تيانون »-1للمريخ بعد أن اقترب إلى مسافة  2.2مليون
كيلومتر منه وكشفت اإلدارة أن املسبار أجرى تصحيحه املدارى الرابع
الساعة  8مساء يوم اجلمعة  5فبراير  2021بتوقيت بكني ،بهدف
ضمان متركزه فى وضعية املقابلة مع املريخ ،على نحو سليم كما هو
يوما ،محل ًقا فى الفضاء
مقرر .أضافت املسبار سافر ملدة نحو ً 197
ملسافة  465مليون كيلومتر ،وأصبح اآلن فى موقع يبعد نحو  184مليون
كيلومتر عن األرض ،و 1.1مليون كيلومتر عن املريخ .وأكدت أن جميع
أنظمة املسبار تعمل بصورة جيدة وأُطلق املسبار فى  23يوليو ،2020
وأكمل تصحيحه املدارى األول فى  2أغسطس  ،والثانى فى  20سبتمبر
والثالث فى  28أكتوبر  2020وتشمل البعثة الصينية إلى املريخ مسبار
مراقبة سيدور حول الكوكب األحمر ومركبة هبوط ومركبة روبوتية جوالة
مهمتها حتليل تربة املريخ.

برعاية” إيتيدا “  :غرفة صناعة تكنولوجيا تنظم ورشة عمل عن “ االتصال املؤسسى “
كتب  :محمد اخلولى – نهلة أحمد
ت��ن��ظ��م غ��رف��ة ص��ن��اع��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات
واالتصاالت  ،التابعة الحت��اد الصناعات املصرى
 ،فعاليات ورشة العمل بعنوان االتصال املؤسسى
ممعايير الكتابة” Corporate Communica-
 “ tion and Writing Etiquetteمن خالل
تطبيق زووم “  “ ZOOMفى الفترة من – 14
 17فبراير احلالى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات “ ايتيدا “ التابعة ل���وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات .
ويحاضر فى ورشة العمل هشام منصور � مستشار
التطوير التنظيمى  ،وم��درب دولى معتمد  ,وهى ورشة العمل لألعضاء نحو  100جنيه كما ميكن
مخصصة لفئات معنية م��ن املوظفني بشركات لغير األعضاء احلضور نظير  1000جنيه .
تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت وه��م اإلدارة وتتضمن ال��ورش��ة التدريب على  4محاور األول
العليا  ،رؤس��اء االقسام باإلضافة إلى مخططى ششتمل على التدريب على كل من “ Introduc-
السياسات والعمليات  ،وتبلغ رسوم االشتراك فىى tion to Communication , Listening

“ Skills , Communication Barriers
فى حني يشتمل اجلزء الثانى التدريب على كل من
Forms of Communication , Business Etiquette Workplace Communication , Communication Down
Effectively , Communication Across
, Building your Public and Busi “ ness Relationsأما اجلزء الثالث من ورشة
العمل يتضمن التدريب على كل من “Impact of
Communication on: Performance o
Customer Relationship o Organiza “ tional Strategyوأخيرا يشتمل اجلزء الرابع
على التدريب على كل من “ Importance of
Business Writing , Forms of Written
Communication , The 7Cs of Written
“ Communication , Writing Etiquette

مختربات “إف  : ”5تضاعف حوادث تسريب
البيانات  ..وتسريب  17مليون سجل فى 2020

فى يوم اإلنرتنت اآلمن “ :تيك توك” يطلق
حملة”كن آمنا..كن سعيدا “ لحماية الخصوصية

كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
تضاعفت أعداد حوادث تس ّرب البيانات التعريف الشخصية سنويا ما بني
العام  2016وع��ام  2020وفقا ملا أورده أح��دث تقارير شركة “إف ”5
يعد أحد أكثر
اخلاص ببيانات التعريف الشخصية .وأشار التقرير  ،والذى ّ
التقارير الشاملة املتعلقة بهذا الشأن ،إلى تراجع فى ك ّم البيانات املس ّربة
معدل حجم
بنسبة بلغت قرابة  46%خ��الل الفترة ذاتها .كما انخفض ّ
التسريب أيضا ،وتراجعت من  63مليون سجل فى العام  2016إلى 17
وتعد ظاهرة انتحال الهوية الرقمية حتديا
مليون سجل فقط فى العام ّ 2020
عامليا ،سيما وأن محاولة االختراق هذه تعتمد على استغالل كميات كبيرة من
أسماء املستخدم و/أو حساب البريد مع كلمات مرور .من جهتها قالت سارة
بودي ،مدير أول لدى مختبرات “إف  ”:”5عمل القراصنة على جمع مليارات
بيانات التعريف اخلاصة بالضحايا على مر سنوات طويلة .وميكن تشبيه
حاالت تسريب البيانات بتسريب النفط ،يصعب تنظيفها مبج ّرد حدوث
هذا التسريب ،ذلك أن العديد من املستخدمني قد ال يتنبه إلى ضرورة
تغيير كلمات املرور اخلاصة بهم ،كما أن حلول مكافحة هذه االختراقات
ال تعتبر واسعة االنتشار بعد على مستوى الشركات ولم يكن مستغربا أن
نشهد خالل فترة هذه الدراسة حتوال من هجمات بروتوكول اإلنترنت
 HTTPإلى هجمات تستخدم كلمات م��رور مسروقة .وفى إش��ارة إلى
التحدى املتنامي ،أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالى فى العام
حجم هذا
ّ
املاضى حتذيرا خاصا بالصناعة.

كتب  :عادل فريج – نهلة مقلد
فى اطار النسخة الثامنة عشرة من مبادرة “يوم اإلنترنت اآلمن”  ،أطلقت
منصة مقاطع الفيديو الرائدة حول العالم “تيك ت��وك” ،حملة حتت شعار
 BeSafeBeHappy#والتى سيشارك فيها أشهر صناع املحتوى لنشر
رسالة إيجابية حول االستخدام اآلمن للتطبيق وتهدف املبادرة لتسليط الضوء
على مجموعة من اإلرش��ادات املتعلقة بخصائص السالمة داخ��ل التطبيق
من أجل املساهمة فى شعار “كن آمنا كن سعيدا” ونشر الوعى حول كيفية
استخدام التطبيق بأمان للحفاظ على سالمة وخصوصية املستخدم.
من جهته قال هانى كامل مدير املحتوى تيك توك شمال أفريقيا إن املبادرة
تسعى لتشجيع املستخدمني على اإلب��داع وتقدمي محتوى إيجابى يساعد
على نشر البهجة مع احلفاظ على اخلصوصية والسالمة لذلك فإننا
دائما نعمل على ابتكار سبل جديدة إللهام مستخدمينا وتنمية قدراتهم عن
طريق تهيئة مناخ آمن لعرض مواهبهم والتاكيد على توافر بيئة آمنة وسعيدة
جلميع املستخدمني من أفراد املجتمع كما تهدف لتثقيف جميع مستخدمى
احلسابات بشأن إجراءات وسياسات السالمة املتعلقة بالتطبيق.
أيضا لتسليط الضوء على خصائص األمان بالتطبيق
أوضح مت إطالق املبادرة ً
والتى ستساعد فى نشر الوعى حول اإلعدادات التى حتفظ اخلصوصية مبا
فى ذلك حظر احلسابات التى تنتهك حسابك اخلاص ،واإلبالغ عن التعليقات
املسيئة  ،واإلب��الغ عن التعليقات ومقاطع الفيديو التى تخالف تعليمات
التطبيق ،باإلضافة إلى عملية انتقاء التعليقات غير املرغوب فيها.

جوائز بمليون درهم  :للمشروعات االبتكارية ملكافحة شح املياه بمسابقة “سُقيا اإلمارات”

كتب  :نهلة مقلد  -محمد اخلولى
ع��ق��دت م��ؤس��س��ة “س��ق��ي��ا اإلم�����ارات” اجتماعا ً
افتراضيا ً مع ٍ
عدد من اإلعالميني والصحفيني
من دول جنوب شرق آسيا ،لتسليط الضوء على
الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
العاملية للمياه التى يبلغ مجموع جوائزها مليون
دره��م وب��دأ التسجيل ف��ى اجل��ائ��زة بتاريخ 16
نوفمبر  2020ويستمر لغاية  30أبريل ،2021
ببر املوقع اإللكترونى https://www.su-
.qia.ae/ar/awards
وت��ه��دف اجل��ائ��زة لتشجيع امل��ؤس��س��ات البحثية
واألفراد واملبتكرين من جميع أنحاء العالم ،على
ابتكار حلول مستدامة واقتصادية باالعتماد على
أح��دث التقنيات املبتكرة ،ملساعدة املجتمعات

الفقيرة الريفية واحلضرية ح��ول العالم التى
تعانى من أزم��ة شح املياه النظيفة والصاحلة
للشرب املتفاقمة.
من جهته قال سعيد محمد الطاير � رئيس مجلس
أمناء مؤسسة “سقيا اإلم��ارات”“ :يدعم لقاؤنا
االفتراضى مع اإلعالميني والصحفيني جهود
“سقيا اإلمارات” الستقطاب املزيد من املشاركني

من شتى أنحاء العالم ،مبا يحقق أهداف جائزة
محمد بن راشد آل مكتوم العاملية للمياه ،التى
أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم � نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم دبى ،
إليجاد احللول األكثر ابتكاراً ملساعدة املجتمعات
املحرومة وتزويدها باملياه النظيفة التى تعد من
أهم حقوق االنسان .أضاف تعكس اجلائزة التزام
إم��ارة دبى ودول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة مبد
يد العون للمجتمعات الفقيرة واملناطق املنكوبة،
كما تترجم األهمية التى توليها دبى لتعزيز دور
االبتكار واالستدامة فى املساعى الدولية ملواجهة
أزمة املياه العاملية .ونهدف من خالل اجلائزة إلى
دعم املشاريع واالبتكارات التى توفر مياه الشرب
للمجتمعات املحرومة”.

وزيرة البيئة :رفع كفاءة مصانع التدوير لدعم تنفيذ
منظومة املخلفات وتحقيق استدامتها
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
تنفيذا لتوجيهات ال��دك��ت��ورة ياسمني ف��ؤاد
� وزي��رة البيئة مبتابعة أعمال تطوير البنية
التحتية ملنظومة املخلفات ،ضمن ال��دور
التخطيطى والتنظيمى وال��رق��اب��ى ل���وزارة
البيئة فى املنظومة اجلديدة إلدارة املخلفات،
قام فريق من جهاز تنظيم إدارة املخلفات
ب��ال��وزارة ب��زي��ارة ع��دد م��ن مصانع التدوير
بأسوان واألقصر ،ودراسة آليات االستفادة
منها ورف��ع كفاءتها وإع��ادة تشغيل املتوقف
منها كأحد اآلليات املهمة فى تنفيذ املنظومة
وضمان استدامتها .وقام فريق وزارة البيئة
بزيارة مصنع تدوير املخلفات بادفو مبحافظة
أسوان ،ملعاينته والوقوف على آليات عودته
للعمل مرة أخرى واالستفادة منه ،وذلك بعد
توقفه عن العمل من فترة طويلة ،وتبني وجود
خط فرز متكامل وحالته جيدة جدا ويحتاج
رفع كفاءة فقط ،كما حتتاج املعدات املتحركة

لرفع كفاءة أو تأهيل ،وسيتم التنسيق مع
وزارة التنمية املحلية واملحافظة لطرح بدائل
تشغيل مصنع التدوير مرة أخرى .كما متت
زيارة مدفن املخلفات بناحية احلاجر مبركز
ادف��و ،وال��ذى يتم حاليا االنتهاء من تنفيذه
من خالل البروتوكول املوقع بني وزارة البيئة
والتنمية املحلية والتخطيط والهيئة العربية
للتصنيع ،لكى يستقبل املخلفات التى تخرج
من مركز ادفو والتى تبلغ حوالى  175طن
يوميا.

وكالة الفضاء املصرية :مصر تعمل اآلن على بناء  35قمرا
اصطناعيا تعليميا

وزارة التموين  :تؤكد مشاركة 1523
مح ً
ال تجاري ًا باألوكازيون الشتوى 2012
كتب :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أكدت وزارة التموين ان عدد املحالت املشاركة باألوكازيون خالل الثالثة
أيام املاضية بلغت  1523محالً جتارياً ،وعلى املحال التجارية أن تتقدم
بطلبات ملديريات التموين للمشاركة فى االوكازيون.
وأوضحت الوزارة أن عدد املحال املشاركة فى األوكازيون تنوعت ما بني 82
محال “قطاع أعمال” و“ 1395قطاع خاص” ،باإلضافة إلى مشاركة عدد
 11محال “قطاع تعاوني” و “ 35قطاع استثماري”.
كما أكدت الوزارة أن عدد املحاضر التى حررت منذ بدء األوكازيون بلغت
 76محضرا تنوعت ما بني (  3محاضر عدم إعالن 73 ،محضر أوكازيون
وهمي) وتناشد الوزارة جموع املستهلكني باإلبالغ الفورى عن أى مخالفات
تتم خالل تسوقهم فى املحال التجارية من خالل اخلط الساخن جلهاز
حماية املستهلك .19588

منوعات

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
أكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء املصرية
الدكتور محمد القوصى أن مصر تعمل اآلن
على م��ش��روع مهم ,يتعلق ببناء  35قمرا
اصطناعيا تعليميا يستفيد منه الطلبة
واملختصون واملهندسون م��ن أج��ل منحهم
الفرصة للتعلم والبرمجة والتحكم بهذه
األقمار فى إط��ار سعى مصر على التوسع
العلمى والتكنولوجى فى مجاالت وأنشطة
الفضاء.
جاء خالل ندوة علمية خاصة عبر اإلنترنت
نظمتها وكالة اإلم���ارات للفضاء مبشاركة
وكالة الفضاء املصرية ,لبحث آفاق التعاون

العربى فى املجال الفضائى خاصة فى ظل
ام��ت��الك م��ص��ر خل��ب��رات ك��ب��ي��رة ف��ى مجال
ال��ف��ض��اء واألق��م��ار االصطناعية ,وامل���وارد
البشرية عالية الكفاءة وذلك وصول مسبار
األمل ملدار املريخ.
ودعا القوصى اإلمارات لالستفادة من القمر
التعليمى عبر تعاون مشترك بني البلدين,
مشيرا أن مصر بكل خبراتها ف��ى مجال
الفضاء واألقمار االصطناعية تنظر بإعجاب
وتقدير كبيرين إلى النموذج اإلم��ارات��ى فى
صناعة التغيير اإليجابى فى العالم العربي,
معتبرا اإلم����ارات من��وذج��ا ملهما للعرب,
م��ش��ي��دا مبهمة م��س��ب��ار األم���ل واأله����داف
العلمية العاملية النبيلة التى حققها للبشرية.
من جهته دعا املدير العام لوكالة اإلم��ارات
للفضاء ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��دس محمد ناصر
األحبابى إل��ى تأسيس وكالة فضاء عربية
ق���ادرة على مواجهة التحديات ف��ى قطاع
الفضاء ,وتوحيد اجلهود العربية املشتركة
ف��ى م��ج��ال صناعة األق��م��ار االصطناعية,
م��رورا بتأهيل األجيال اجلديدة ,وإش��راك
ال��ق��ط��اع اخلاص ,وتنفيذ م��ه��م��ات علمية
والتحول نحو التكنولوجيا.

التضامن  :تنفى إلغاء معاش
املرأة املطلقة وفق ًا لقانون التأمينات
االجتماعية واملعاشات الجديد
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقى
ردا على ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات
التواصل االجتماعى من أنباء بشأن اعتزام احلكومة إلغاء
معاش امل��رأة املطلقة وفقا ً لقانون التأمينات االجتماعية
واملعاشات اجلديد ،وقام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء
بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمني االجتماعي ،والتى
نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة العتزام احلكومة إلغاء
معاش امل��رأة املطلقة وفقا ً لقانون التأمينات االجتماعية
واملعاشات اجل��دي��دُ ،موضح ًة أن املعاش هو حق أصيل
لصاحبه يكفله له القانون وال يجوز حرمانه منه أو إيقاف
صرفهُ ،مشدد ًة على أنه يحق للمرأة املطلقة احلصول على
معاش والدها املتوفى اعتباراً من تاريخ وفاة املؤمن عليه
أو صاحب املعاشُ ،مشير ًة إلى أن ح��االت حرمان االبنة
م��ن امل��ع��اش تقتصر على حالتني فقط؛ هما ال���زواج أو
االلتحاق بوظيفة  -حتمل رقم تأميني -تدر لها دخالً
يساوى قيمة املعاش ،وإذا نقص الدخل عن املعاش يص�رف
إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل .كما تستحق املرأة
املطلقة احلصول على دعم برنامج تكافل وكرامة ،والذى
يقدم مساعدات نقدية للفئات التالية (األسرة  -الطفل -
املرأة  -ذوى اإلعاقة  -املسنني  -الشباب) ،بشرط تقدمي
املستندات الداعمة والالزمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم
قومى سارية ،وصور شهادات ميالد ،وصور وثائق الطالق
للمطلقة أو الوفاة أو الهجر ،وص��ور إيصاالت استهالك
كهرباء ،وشهادة قومسيون طبى رسمية تبني درجة إعاقة
تبدأ من درجة  50أو غيرها من الوثائق املطلوبة ،علما ً بأنه
ال يحق للمطلقة اجلمع بني مساعدة تكافل وكرامة ومعاش
والدها املتويف ،باعتباره ليس معاشا ً بل مساعدة يتم قطعها
حال استحقاق معاش.

نبضات
بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

"املحكمة الرقمية"  ..وحلم العدالة الناجزة
لعل من أهم التحديات التى تواجه عملية تطوير قطاع القضاء باملحاكم
هو تكدس عدد القضايا بصورة كبيرة مما يؤدى إلى تأخر صدور األحكام
القضائية النهائية فى اآلالف من القضايا لفترات زمنية تصل فى بعض
احلاالت إلى سنوات خاصة إذا ما أخذنا فى االعتبار حق االستئناف الذى
يكفله القانون للمتنازعني واملحكوم عليهم .
ورغم املناداة منذ سنوات طويلة بضورة العمل على احلد من طولة فترة
التقاضى " الناجمة عن كثرة عدد القضايا مع قلة عدد القضاة " والوصول
الى العدالة " الناجزة "وض��رورة موكابة التطوي التكنولوجي واالستفادة
من تعميم استخدام الكمبيوتر فى تسريع عملية التقاضى من خالل
بناء قاعدة بيانات الكترونية ضخمة يتم وتغذية الكمبيوتر بكل البيانات
واملعلومات اخلاصة بالقضايا " مع تصنيفها وفقا لعدة فئات " وكذلك
األحكام القضائية املسبقة بحيث تساعد هذه القاعدة القاضى فى اتخاذ
حكمه النهائى فى قضية األمر الذى يساعد فى تسريع عملية التقاضى
السيما وأنه من التعارف عليه فى املحاكم أنه ميكن االسترشاد والرجوع
لبعض األحكام السابقة دون أن يكون ذلك محل شك أو اعتراض من جانب
املتنازعني .
ومؤخرا وقعت املحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون  ،ملدة  3سنوات
مبيزانة مالية تتجاوز  38مليون جنيه  ،مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات الستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل باملحكمة الدستورية
العليا لتعزيز استخدام أح��دث النظم التكنولوجية فى تطوير وحتديث
منظومة العمل اإللكترونية الداخلية للوصول ال��ى مفهوم " املحكمة
الدستورية الرقمية " وتطوير عملية التقاضى االلكترونى ورف��ع جودة
اخلدمات الرقمية التى تقدمها مع حتقيق التواصل الرقمى مع مؤسسات
الدولة املختلفة ،بجانب توثيق وحفظ تراثها رقمياً وإتاحة املعلومات على
موقعها اإللكترونى لتقليل االعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن
الفصل فى الدعاوى وتيسير ُسبل التقاضى؛ وذل��ك من خالل منظومة
إلكترونية  ،مع العمل بالتوازى فى مسار التدريب وتنمية املهارات الفنية
للعاملني فى املحكمة فى كافة مجاالت تكنولوجيا املعلومات.
وتاتى هذه اخلطوة بعد قيام وزارة االتصاالت وهيئة قضايا الدولة  ،العام
املاضي  ،بتوقع بروتوكول لتنفيذ مشروع ميكنة وتطوير وحتديث منظومة
العمل القضائي واإلداري بالهيئة مبزاينة تتجاوز  120مليون جنيه بهدف
تطوير العمل القضائي واإلداري من خالل تنمية استخدام املعامالت
االلكترونية والوسائل التكنولوجية احلديثة ،واملساهمة فى حتقيق التحول
الى املجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري ،ودعم كفاءة إدارة
األنشطة احلكومية ،وتنمية املوارد البشرية والفنية للعاملني لدي الطرفني،
وتطوير التطبيقات والبرامج امل��وج��ودة بالهيئة واملستحدثة من خالل
تطبيق البروتوكول لتكون قابلة لالستضافة على أسس احلوسبة السحابية
وغيرها من احتياجات البنية التكنولوجية كما يتضمن البروتوكول التعاون
املشترك يف تنفيذ مشروع نشر تطبيقات مشروع برنامج القضايا والبرامج
اإلدارية ،وتطوير مشروع أرشفة قضايا ووثائق الهيئة ،وتطوير بوابة موحدة
خلدمات هيئة قضايا الدولة .
ولعلنا نتفق على أن حتسني خدمات التقاضى يعد من أهم متطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام ملواكبة التطورات املتالحقة
فى عصر املعلومات السيما فى ظل تزايد عمليات سرقة وتبديد و إتالف
العديد من املستندات الورقية الهامة للفصل فى أالف من القضايا سواء
من قبل بعض املحامني أو من قبل املحاكم نفسها األم��ر ال��ذى يتطلب
ضرورة التدخل بقوة من جانب وزارة احلق حلماية حقوق املواطنني الذين
ال يجدون أمامهم إال القضاء للحصول على حقوقهم .
نعتقد أيضا أن��ه ميكن للتكنولوجيا املساعدة فى حتسني أداء القضاة
أنفسهم مبا يتواكب مع التغيرات املتالحقة من خالل توفير موقع الكترونى
يتضمن قاعدة محدثة من القوانيني " التى مت تغيرها أو تعديلها " واألحكام
القضائية احلديثة س��واء على املستوى املحلى أو العاملى وخاصة فيما
يستجد من جرائم " كاجلرائم االلكترونية – ونزاعات حقوق امللكية الفكرية
فى مجال البرمجيات " .
نتوقع فى ظل حرص احلكومة املصة  ،ممثلة فى وزارتى العدل واالتصاالت
 ،على اتخاذ خطوات ايجابية فى مجال ميكنة مختلف املؤسسات واجلهات
التابعة لها أن يكون عنصر تأهيل القضاة تكنولوجيا وتوفر األدوات
املساعدة على جدول أجندتها مبا ينعكس ايجابيا على انخفاض الفترة
الزمنية لصدور األحكام القضائية بني املتنازعني وعودة احلق ألصحابه .
نتطلع فى ظل احلديث عن مصر الرقمية عن توجه وزارة العدل نحو مزيد
من ميكنة كافة عمليات التقاضى املعمول بها فى املحاكم والنيابات والهيئات
القضائية مبا يتيح للمتقاضني إمكانية معرفة األوراق املطلوبة منهم عبر
اإلنترنت وكذلك متابعة إجراءات سير القضية عبر اإلنترنت مع االحتفاظ
بصورة رقمية من كافة املستندات التى يتم تقدميها للمحكمة السترجاعها
إلكترونيا فى أى وقت " للقضاء على عمليات التالعب واختفاء أو سرقة
بعض تلك املستندات " كما ستتاح أمام املتقاضني إمكانية احلصول على
صورة إلكترونية من األحكام القضائية النهائية بعد صدروها فى أى وقت
من خالل موقع إلكترونى على اإلنترنت .
نؤكد أنه من املهم سرعة تنفيذ عملية امليكنة لكافة جهات وزارة العدل على
مستوى كافة املحافظات وبصورة متوازنة بحيث يكون هناك تطوير شامل
جلميع املحاكم القضائية مبا ينعكس بشكل ايجابى على زيادة الثقة فى
إجراءات التقاضى باملحاكم والنيابات العامة بجانب تسريع تلك اإلجراءات
واختصار الفترة الزمنية لصدور األحكام القضائية النهائية والسيما
وأن تأخر العدالة يؤدى إلى تزايد شعور اإلحباط لدى كافة املظلومني
ويجعلهم يائسني من حصولهم على حقوقهم .فى النهاية نعتقد أن ميكنة
إجراءات التقاضى بوزارة العدل سيؤدى إلى زيادة الشفافية فى متابعة هذه
اإلجراءات مبا يؤدى إلى حتسني ورفع كفاءة القضاة ومتابعتهم ومراجعتهم
لكافة اإلجراءات السابقة ومدى سالمتها من الناحية القانونية السيما عند
انتقال القضية من محكمة ألخرى .

اجتماع مجلس الوزراء رقم ()130

تمويل الحافز األخضر ملالكى السيارات  22ألف
جنيه للمالكى و 45ألف جنيه للتاكسى

كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
وافق مجلس ال��وزراء على مقترح متويل احلافز األخضر ملالكى السيارات،
وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ،إلحالل
السيارات املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث متت املوافقة على اعتماد
حافز للسيارات املالكى بنسبة  10%من سعر السيارة اجلديدة ،وبحد أقصى
 22ألف جنيه ،و 20%للتاكسى بحد أقصى  45ألف جنيه ،وامليكروباص
بنسبة  25%بحد أقصى  65ألف جنيه.
كما واف��ق مجلس ال��وزراء على مشروع ق��رار رئيس مجلس ال���وزراء ،بشأن
تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات رقم 49
لسنة  ،1972وذلك فى إطار العمل على تطوير منظومة التعليم الطبي،
حيث نصت التعديالت على أن متنح مجالس اجلامعات ،بناء على طلب
مجلس كلية التمريض التابعة لها ،درج��ات علمية ومهنية ودبلومات تتمثل
فى درجة البكالوريوس فى علوم التمريض ،وكذا دبلوم الدراسات العليا فى
علوم التمريض ،والدبلوم املهنى فى التمريض ،ودرجة املاجستير فى علوم
التمريض ،ودرجة املاجستير املهنى فى التمريض ،ودرجة دكتوراه الفلسفة
فى علوم التمريض ( ،)PHDودرجة الدكتوراه املهنية فى التمريض (،)DNP
وذلك على أن تكون هذه الدرجات فى أحد التخصصات املبينة فى الالئحة
الداخلية لكل درجة منها.

