السيسى  :يتابع تطبيق ميكنة املنظومة الضريبية واملرحلة الثانية للفاتورة االلكترونية
كتب  :محمد شوقى – نهله مقلد
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باالستمرار فى دراسة
تداعيات جائحة كورونا على املوقف االقتصادى العاملى واإلقليمى من
كافة اجلوانب ،وذلك بهدف بلورة أنسب اإلج��راءات املالية للتعامل
مع تلك التحديات ،وضمان احلفاظ على املسار االقتصادى اآلمن
الذى حققته الدولة ومكتسبات اإلصالح االقتصادى جاء ذلك خالل
اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،والدكتور
محمد معيط وزير املالية.

وصرح املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن االجتماع تناول
متابعة “مؤشرات األداء االقتصادى واملالى من شهر يوليو 2020
إل��ى شهر يناير  2021كما وج��ه السيد الرئيس فى ه��ذا اإلط��ار
باالستمرار فى متابعة ودراسة تداعيات جائحة كورونا على املوقف
االقتصادى العاملى واإلقليمى من كافة اجلوانب ،وذلك بهدف بلورة
أنسب اإلجراءات املالية للتعامل مع تلك التحديات ،وضمان احلفاظ
على املسار االقتصادى اآلمن الذى حققته الدولة ومكتسبات اإلصالح
االقتصادي.

ووجه السيد الرئيس باإلسراع فى االنتهاء من عملية ميكنة وتطوير
كافة هيئات وقطاعات وزارة املالية على النحو املخطط ،مبا يساعد
على حوكمة املنظومة املالية وفقا ً ألفضل املعايير ،مبا فى ذلك القطاع
اجلمركى من خالل تطبيق منظومة املعلومات املسبقة واإلفراج املسبق
لتقليل زمن اإلفراج اجلمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.
وفى هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط املوقف بالنسبة لتطوير
املنظومة اجلمركية ،خاصةً ما مت إجنازه من املراكز اللوجستية باملوانئ
املختلفة.

www.alamrakamy.com

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير خالـد حسن
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الثمن  5 :جنيهات

للقفزة النوعية بالبنية التحتية والدعم احلكومى :

منوا فى مؤشر
وزير االتصاالت  :مصر ضمن أسرع  10دول ً
الشمول الرقمى 2020
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على أن سياسات ال��دول��ة الداعمة لتحقيق
التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية لالتصاالت
ساهمت فى جعل مصر ضمن أسرع  10دول منوا فى
مجال الشمول الرقمى خ��الل ع��ام 2020؛ موضحا
اجلهود التى تبذلها وزارة االتصاالت لبناء مصر الرقمية
وتنفيذ خطة متكاملة لتحسني شبكات االتصاالت وتطوير
البنية التحتية لالتصاالت فى كافة أنحاء اجلمهورية
اعتمادا على أح��دث التقنيات العاملية فى هذا املجال
واملتمثلة فى تكنولوجيا األل��ي��اف الضوئية ،باإلضافة
لتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة االنترنت بكلفة إجمالية
 30مليار جنيه مما أدى الرتفاع متوسط سرعة االنترنت
األرضى الثابت من  6.5ميجابت/ثانية فى يناير 2019
الى  34.9ميجابت /ثانية فى ديسمبر 2020؛ ويجرى
حاليا استكمال العمل فى تنفيذ املشروع بكلفة اجمالية
خالل العام احلالى بنحو  5.5مليار جنيه.
جاء ذلك بعد ان كشف التقرير الصادر عن مؤسسة
روالن��د بيرجر “  “ Roland Bergerوال��ذى نشره
نشره مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء؛
عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020
لتصبح فى املركز  50من  82دولة حول العالم مقارنة
باملركز  52فى  ،2017كما ارتفعت قيمة املؤشر لتصل

الى  60نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة املؤشر فى
2017؛ مما جعلها ضمن أسرع  10دول منوا فى مجال
الشمول الرقمى خالل عام  2020حيث شغلت املركز
عامليا فى معدل حتسن األداء فى هذا املجال بعد
الثالث ً
ميامنار وفيتنام.
أضاف مصر حققت جناحا كبيرا فى مسيرة التحول
الرقمى من خ��الل تنفيذ مشروعات رقمنة اخلدمات
احلكومية واتاحتها عبر عدة منافذ تالئم كافة أطياف
املجتمع لتحفيز امل��واط��ن��ني على اس��ت��خ��دام اخلدمات
الرقمية حيث مت اطالق  45خدمة حكومية رقمية على
منصة مصر الرقمية التى مت اطالقها بشكل جتريبى
ويتم استكمال العمل للوصول الى  550خدمة رقمية فى

2023؛ مؤكدا على أن البريد املصرى شهد تطورا كبيرا
ليصبح منفذا لتقدمي خدمات الشمول املالى الى جانب
اخلدمات احلكومية واخلدمات البريدية وذلك من خالل
فروعه املنتشرة فى كافة أنحاء اجلمهورية.
أوض��ح فى إط��ار تنفیذ استراتیجیة املجلس القومى
للمدفوعات مت اتخاذ ع��دد من امل��ب��ادرات والسياسات
لدعم انتشار واستخدام املدفوعات اإللكترونية منوها
حلرص ال��وزارة على تنمية التجارة االلكترونية وحتفيز
املواطنني على استخدام اليات الدفع االلكترونى بجانب
نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازى على خلق بيئة
رقمية امنة عبر وضع منظومة وطنية حلماية معامالت
امل��واط��ن��ني ف��ى مصر الرقمية وت��أم��ني البنى التحتية
لالتصاالت واملعلومات احلرجة لكافة القطاعات وتهيئة
البيئة التشريعية الالزمة حلماية البيانات الشخصية.
�اء على
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر أن���ه ي��ت��م ح��س��اب امل��ؤش��ر ب��ن� ً
مجموع النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى
واستطاعت مصر حتقيق ت��ق��دم ف��ى  3أب��ع��اد رئيسة
للمؤشر ،واستقرت فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر
فى ُبعد اإلتاحة الرقمية الذى يقيس مدى قدرة األفراد
على الوصول إل��ى اإلنترنت وكفاءته بنحو  13نقطة،
كما تقدمت بنحو  11نقطة فى ُبعد السياسات الرقمية
ال��ذى يقيس مرونة إج��راءات الثقة واألم��ان وسياسات
االستخدام واخلصوصية.

ضمن عملية رقمنة التعليم :بحث اخلطة االستثمارية للجامعات التكنولوجية ودعم البحث العلمى
كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية
االقتصادية أن التعليم هو أه��م العناصر فى اخلطة
االستثمارية للدولة ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030
وخطة التنمية املستدامة ،مشيرة ألهمية اجلامعات
التكنولوجية التى تساهم ف��ى خلق وظ��ائ��ف جديدة
يحتاج إليها س��وق العمل ،مؤكدة كذلك أهمية ودور
القطاع اخلاص ومشاركته فى العملية التعليمية وأهمية
اجلامعات األهلية  ،باإلضافة لدور املهم للمستشفيات
اجلامعية فى تطوير املنظومة الصحية مبصر والتى
تخدم املجتمع بشكل عام .
جاء ذلك خالل عقدت اجتماعها مع الدكتور خالد
عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمى ملناقشة
تفاصيل اخلطة االستثمارية اخلاصة ب��وزارة التعليم
العالى للعام املالى  ،2021/2022وأوضحت أهمية
قطاع البحث العلمى باعتباره الضامن الرئيسى لتحقيق

تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة فى إطار رؤية مصر
 ،2030وذل��ك م��ن خ��الل دع��م ال��ق��درات االبتكارية
والبحوث العلمية فى شتى املجاالت لتوفير احتياجات
قطاعات اإلنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكالت
القائمة وحتسني جودة املُنتج املحلى وتعزيز تنافسية.

تقرير”بارتك أفريقيا :“ 2020مصر حتتل املرتبة األولى
بعدد صفقات متويل األسهم مع  86صفقة
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت شركة “بارتك أفريقيا” فى تقريرها السنوى اخلامس عن
متويل رأس املال االستثمارى للشركات الناشئة األفريقية عن وصول
إجمالى متويل أسهم رأس املال الذى جمعته الشركات الناشئة األفريقية
ضا بنسبة
فى عام  2020نحو  1.429مليار دوالر  ،ما ميثل انخفا ً
 % 29مقارنة بالفترة عينها من العام املاضي .أما التأثير اآلخر الذى
سببته األزمة فكان االنخفاض فى متوسط حجم صفقات أسهم رأس
املال االستثمارى األفريقى فى مجال التكنولوجيا حيث ا حتلت مصر
املرتبة األولى فى عدد صفقات متويل األسهم مع  86صفقة :محققة
منواً بنسبة أكثر من  % 83مقارنة بالعام املاضي .وجاءت نيجيريا فى
الصدارة من حيث حجم االستثمارات وبلغت  307مليون دوالر  ،بينما
جذبت  4دول  % 80من حجم االستثمار ولكن  26دولة فى املجموع
جذبت رؤوس األموال .أش��ار التقرير ان��ه فى ع��ام  ،2020أبرمت
الشركات الناشئة صفقات أكثر من أى عام مضى :أُغلقت  359صفقة
من قبل  347شركة ناشئة ،مقارنة ب� 250جولة فى عام  ،2019محققة
نسبة منو تفوق  % 44مقارنة بالعام املاضي .ومن اإلش��ارات األخرى
اإليجابية جداً هو عدد الصفقات األولية التى شهدت منواً متسارعاً،
لتبلغ  228صفقة (محققة منواً بأكثر من  % 80مقارنة بالعام املاضي).
تستمر مراحل التمويل على مراحل (سلسلة التمويل إيه وبي) فى النمو
(بزيادة أكثر من  % 11من الصفقات مقارنة بالعام املاضي) على الرغم
من التراجع العام ألحجام جوالت التمويل .فى حني  ،شهدت مرحلة النمو
ظا فى حجم االستثمارات
عددا
منخفضا من الصفقات وتراجعا ً ملحو ً
ً
ً
(أقل من  % 60مقارنة بالعام املاضي).

التعليم  :حتدد جدول االمتحانات االلكترونية
للصفوف األول والثانى الثانوي
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
عن جدول امتحانات الفصل الدراسى األول
للصفوف األول والثانى الثانوى فى الفترة
من  27فبراير حتى  11م��ارس 2021
وتقرر سابقا ً أن تُعقد امتحانات الفصل
ال���دراس���ى االول للصفني االول وال��ث��ان��ى
الثانوى الكترونيا ً باملدرسة للفئات التى تقرر
تسليمها جلهاز التابلت ،و ورقى لباقى الفئات
بلجان مراقبة ومؤمنة حسب اجلدول املرفق.
كما تُعقد امتحانات الكترونية قصيرة (من املنزل) فى آخر كل شهر
بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفني االول والثانى الثانوى
بديال عن امتحانات الفصل الدراسى الثاني.

من جهته أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية
الدعم املقدم من وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية
ملشروعات التعليم العالى والبحث العلمى مبا يتفق مع
خطة الدولة للتنمية املستدامة  ، 2030وهو ما حدث
بالفعل حيث أنشئت فى الفترة األخيرة  3جامعات
حكومية جديدة هى األقصر والوادى اجلديد ومطروح،
مشيرا ألهمية دع��م اجلامعات التكنولوجية كمسار
جديد للتعليم خلفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل
أمام خريجى تلك اجلامعات ،إلى جانب حتقيق تنمية
فى املناطق العمرانية اجلديدة التى يتم التوسع فى
إنشاء جامعات جديدة بها ،كما تك البدء فى إنشاء 6
جامعات تكنولوجية فى مدن (شرق بورسعيد 6 ،أكتوبر،
برج العرب ،األقصر اجلديدة-طيبة ،أسيوط ،سمنود
مبحافظة الغربية) ،وذلك بخالف ( )3جامعات سبق
إنشاؤها وب��دأت الدراسة بها هى جامعات( :القاهرة
اجلديدة – قويسنا – بنى سويف) التكنولوجية.

باستخدام احدث تقنيات  10 :عقود جديدة للبحث عن الذهب
باستثمارات  11مليون دوالر
كتب  :نهله احمد  -محمد شوقى
أك��د املهندس ط��ارق امل��ال وزي��ر البترول
وال��ث��روة املعدنية ان��ه مت التوقيع على 10
عقود للبحث عن الذهب واستغالله مع 4
شركات إجنليزية وكندية ومصرية الستغالل
 17قطاعا ً ج��دي��داً للبحث والتنقيب عن
الذهب مع الهيئة املصرية العامة للثروة
املعدنية بإجمالى استثمارات حوالى 2ر11
مليون دوالر.
أضاف شمل التوقيع  4عقود مع شركة
“  “ AKH goldالتابعة لرجل األعمال
املصرى املهندس جنيب ساويرس بإجمالى
استثمارات حوالى 1ر 4مليون دوالر للبحث
ع��ن ال��ذه��ب ف��ى  9ق��ط��اع��ات بالصحراء
الشرقية.
من جهته قال املهندس جنيب ساويرس أن
القانون اجلديد للتعدين والئحته التنفيذية
أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العاملية
واملصرية العاملة فى نشاط التعدين للتقدم

للمزايدة العاملية للذهب التى مت طرحها ،
وأصبحت مصر تعمل وفق النظم املعمول
بها عامليا فى قطاع التعدين مما سيسهم فى
زيادة الفائدة التى تعود للدولة واملستثمرين
 ،وأكد أن مصر متتلك ثروات تعدينية كبيرة
ستكون راف���دا مهما لالقتصاد القومى ،
مشيدا مبجهودات وزارة البترول والثروة
املعدنية فى تطوير قطاع التعدين.
كما شهد امل��ال توقيع ث��الث��ة ع��ق��ود مع
شركة “ري��د سى ري��س��ورز” الكندية إحدى
الشركات العاملية العاملة فى مجال التنقيب
عن الذهب واستغالله فى خمسة قطاعات
بإجمالى استثمارات حوالى 5ر 5مليون
دوالر وع��ق��دي��ن ل��ش��رك��ة ش��م��ال أفريقيا
للتعدين للبحث فى قطاعني باستثمارات
حوالى مليون دوالر ،وعقد مع شركة العبادى
للتعدين واملقاوالت للبحث فى قطاع واحد
بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى 636
ألف دوالر.

النقل  :تنفى إهدار االموال لتنفيذ مشروعات طرق غير مطابقة للمواصفات
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
ردا على ما تداولته بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى من أنباء حول
إهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبارى غير مطابقة للمواصفات القياسية،
وق��ام املركز اإلعالمى ملجلس ال��وزراء بالتواصل مع وزارة النقل ،والتى نفت تلك األنباء،
ُمؤكد ًة أنه ال صحة إلهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكبارى غير مطابقة
للمواصفات القياسيةُ ،موضحةً أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكبارى اجلديدة وفقا ً
ألحدث املواصفات القياسية العاملية املتبعة ،حيث تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من
مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ،وذلك من قبل (جلنتني تابعتني لهيئة الطرق والكبارى
إحداهما من املهندسني املشرفني وأخرى استشارية وجلنة استشارية من الشركة التى تفوز
مبناقصة الطرق) ُ .مشير ًة أن قطاع الطرق والكبارى قد شهد تطوراً كبيراً مما انعكس ذلك
على تقدم مصر  90مركزاً فى مؤشر التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق ،لتصل إلى
املركز  28عامليا ً بنهاية عام  ،2019مقارنة باملركز  118عام  ،2014حيث ساهم هذا
التطور فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة  44%خالل عام .2019/2020
وفى إطار سعى الدولة ملد شبكة عمالقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التى تشهدها
مصر ،خللق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية ،مت تنفيذ نحو
4800كم باملرحلتني األولى والثانية من إجمالى  7000كم مخطط تنفيذها باملشروع القومى
للطرق ،كما مت تطوير وصيانة ورفع كفاءة  5000كم من شبكة الطرق احلالية بتكلفة 15
مليار جنيه ،إلى جانب تنفيذ  11محوراً على النيل بتكلفة بلغت 14مليار جنيه.
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معيط  :بدء مشروع األرشفة
االلكترونية ملاليني الوثائق
“دار املحفوظات”
كتب  :نهله مقلد  -عادل فريج
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية أن
مشروع «رقمنة دار املحفوظات العمومية»
سيكون له دور ايجابى فى التيسير على
امل��واط��ن��ني ،ح��ي��ث م��ن امل��س��ت��ه��دف إت��اح��ة
استخراج شهادات امليالد والوفاة املسجلة
بالدفاتر حتى نهاية عام  1960ومكلفات
إلكترونيا ،بعد االنتهاء
األراض��ى الزراعية
ً
من مشروع الرقمنة ،على النحو الذى ُيخفف
عن املواطنني باملحافظات مشقة السفر
م��ن مقار إقامتهم إل��ى «دار املحفوظات»
بالقاهرة .أضاف حتظى «دار املحفوظات
العمومية» باهتمام خاص من  ،إذ حتتوى
على العديد من الوثائق التاريخية املهمة،
وأفريقيا،
عربيا
باعتبارها أول «دفترخانة»
ً
ً
وثانى أقدم أرشيف بالعالم ،وتسجل وتوثق
ذاكرة مصر ،منذ نحو مائتى عام ،من خالل
حفظ ماليني الوثائق الرسمية واإلصدارات
احلكومية واخل��رائ��ط ال��ت��ى تصف تاريخ
مصر احلديث املمتد منذ عام  1805بكل
دقة وأمانة ،وهناك مشروع مليكنة الوثائق
التاريخية املهمة فى «دار املحفوظات»؛ مبا
يتسق مع اجلهود التى تبذلها الدولة للتحول
التدريجى إلى «مصر الرقمية» ،من خالل
التوظيف األم��ث��ل ألح���دث التكنولوجيات
واخل���ب���رات ال��دول��ي��ة لتحسني اخل��دم��ات
العامة للمواطنني .م��ن جهته ق��ال سامح
عبد احلميد مدير عام دار “ املحفوظات
العمومية” ،

إطالق البوابة الرقمية لالستكشاف
واالنتاج وطرح أول مزايدة عاملية
للبحث لعام 2021
كتب  :نهله مقلد  -باسل خالد
اطلق املهندس طارق املال وزير البترول
والثروة املعدنية التشغيل الفعلى لبوابة مصر
لالستكشاف واالنتاج Egypt Upstream
 ”Gateway ”EUGكأول منصة رقمية
توفر البيانات اجليولوجية ألنشطة البحث
واالستكشاف واالن��ت��اج فى مصر مبعايير
ع��امل��ي��ة  ،وذل���ك ف��ى اط���ار ب��رن��ام��ج ج��ذب
االستثمارات ضمن مشروع تطوير وحتديث
قطاع البترول.
أشار الى طرح أول مزايدة عاملية للبحث
ع��ن ال��ب��ت��رول وال��غ��از واس��ت��غ��الل��ه��م��ا لعام
 2021للهيئة املصرية العامة للبترول
وال��ش��رك��ة امل��ص��ري��ة ال��ق��اب��ض��ة ل��ل��غ��ازات
الطبيعية “إيجاس” من خالل بوابة مصر
لالستكشاف واالنتاج فى  24منطقة بخليج
السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب
البحر املتوسط وأث��ن��ى ال��وزي��ر مجهودات
العاملني فى مشروع البوابة لنجاحهم فى
اجناز املشروع بعد مرور  12شهر من توقيع
مذكرة التفاهم بني هيئة البترول وشركة
شلمبرجير إلنشاء البوابة  ،وذل��ك ضمن
فعاليات مؤمتر إيجبس .2020

جوجل  :تقدم معلومات  18ألف
عميل وتفرض رسوم  245دوالر
كتب  :محمد اخلولى – نهله احمد
كشف النتائج األخيرة التى توصلت إليها
مؤسسة “  “ Atlas VPNأن هذه طلبات
الكشف عن معلومات املستخدم من شركة
جوجل “  “ Googleللتكنولوجيا كانت
تنمو بشكل مطرد ف��ى السنوات اخلمس
املاضية وفى النصف األول من عام 2020
وص��ل��ت ال��ى رق��م قياسى حيث زاد عدد
طلبا  ،مقارنة
الطلبات مبقدار  18أل��ف ً
بالنصف األول من ع��ام  2020بالنصف
الثانى من عام  ، 2019وهو ما ميثل زيادة
بنسبة  .21٪عالوة على ذلك  ،قفز عدد
مستخدمى اإلنترنت املتأثرين بهذه الطلبات
م��ن  176ال���ف ف��ى ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ى من
 2019إلى 236فى النصف األول من عام
 ، 2020بزيادة قدرها .34٪
تكشف األرق��ام التى يعود تاريخها إلى
عام  2016أنه فى أقل من خمس سنوات ،
ارتفع عدد الطلبات للحصول على معلومات
داخلية مبقدار  2.31مرة وال يتزايد عدد
الطلبات فحسب  ،بل تستمر  Googleفى
املوافقة على نسبة أعلى من هذه الطلبات
ب��اس��ت��م��رار منذ النصف ال��ث��ان��ى م��ن عام
 2016حيث جتاوزت  % 76من اجمالى
الطلبات بالنصف األول من  2020اذ بدأت
الشركة فى فرض رسوم على وكاالت إنفاذ
القانون بقيمة ت��ت��راوح ب��ني 245 – 45
دوالرا وف��ق��ا لنوعية ط��ل��ب ال��ك��ش��ف عن
ً
معلومات املستخدمني واجلهة التى تطلب
البيانات وذلك منذ بداية عام 2020

مشروع قانون انشاء نقابة التكنولوجيني لدعم مهاراتهم
كتب  :نهله احمد – محمد اخلولي
واف���ق مجلس ال����وزراء ف��ى اجتماعه
رقم “ ”131برئاسة الدكتور مصطفى
مدبولى  ،رئيس مجلس ال���وزراء  ،على
مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة
التكنولوجيني ،والذى يأتى فى إطار العمل
على تنظيم مهنة التكنولوجيني ،وجمع
اخلريجني حتت مظلة نقابية تعمل على
تعزيز مكانتهم فى سوق العمل ،وإرساء
الثقة بني أعضائها ،وصقلهم باملهارات
واملعارف والتقاليد الالزمة ،إلى جانب
فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف
اجل��ه��ات ذات ال��ص��ل��ة؛ ب��ه��دف التسويق
لهذه الفئة والتعريف بها ،واحلفاظ على
مهنتهم وتطويرها ،والعمل على إعانتهم،
وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية
ل��ه��م .وورد م��ش��روع ال��ق��ان��ون ف��ى سبعة
فصول ،واثنتني وسبعني مادة موضوعية،
حيث نصت مواد اإلص��دار على أن ُيصدر
رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة املجلس،
ق��راراً بتشكيل جلنة مؤقتة من أحد عشر
عضواً من أساتذة اجلامعات ،أو املجمعات،
أو الكليات التكنولوجية ذوى اخلبرة فى
املجال التكنولوجي ،تتولى مباشرة إجراءات
تأسيس نقابة التكنولوجيني ،مبا فى ذلك
فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط

العضوية ،ويكون للجنة رئيس ووكيالن وأمني
ص��ن��دوق ،وال يجوز ألعضاء ه��ذه اللجنة
املؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة.
فيما نصت امل���واد امل��وض��وع��ة ملشروع
القانون على األهداف ،التى تسعى النقابة
إلى حتقيقها ،والتى من بينها العمل على
تعزيز مكانة التكنولوجيني ،واالرت��ق��اء
باملستوى املهنى لهم وفقا لضوابط ومعايير
مهنية ملزمة ،وذل��ك على نحو ما حتدده
الالئحة الداخلية ،واحلفاظ على كرامة
املهنة والدفاع عن املشتغلني بها ومتابعة
االل��ت��زام بتقاليد املهنة وآداب��ه��ا ومبادئها،
إل��ى ج��ان��ب العمل على تطوير وحتسني
أداء األعضاء ملواكبة التطور التكنولوجي،
وتشجيع وتعزيز االبتكارات والتحسينات فى
املجاالت التكنولوجية املختلفة.
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رؤيتنا

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

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

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
قسم التحقيق����ات  :أحمد سليمان
قسم اآلخب�����������ار  :وسيم أمام
قسم اخلارج���������ى  :بيتر نبيل
املدي����ر امل�����الى  :إي ـهــاب حسن
مديراملحتوىاإللكترونى:شيماءحسن
لاشتراكات واإلعانات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
فاكس24544900 :
www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com
صندوق بريد11341 :
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متابعات
منوا فى الشمول الرقمى 2020
مصر ضمن أسرع  10دول ً

وزير االتصاالت  :سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية لالتصاالت
ساهمت فى تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى
كتب  :محمد اخلولى – نهله احمد

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة روالند بيرجر”Roland
 “ Bergerوالذى نشره مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار
مبجلس الوزراء؛ عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول
الرقمى  2020لتصبح فى املركز  50من  82دولة حول
العالم مقارنة باملركز  52فى  ،2017كما ارتفعت قيمة
املؤشر لتصل الى  60نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة
املؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع  10دول منوا
فى مجال الشمول الرقمى خالل عام  2020حيث شغلت
عامليا فى معدل حتسن األداء فى هذا املجال
املركز الثالث ً
بعد ميامنار وفيتنام.
هذا ويقيس املؤشر مدى حتقيق الشمول الرقمى من خالل
متكني األفراد واملجتمعات من االستخدام الفعال لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتعزيز قدرتهم على املساهمة فى
االقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم املؤشر من صفر إلى ،100
وكلما اقتربت القيمة من  100دل ذلك على مستوى شمول
أفضل.
وتعقيبا على التقرير؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على أن سياسات الدولة
الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية
لالتصاالت ساهمت فى جعل مصر ضمن أسرع  10دول
منوا فى مجال الشمول الرقمى خالل عام 2020؛ موضحا
اجلهود التى تبذلها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسني شبكات
االتصاالت وتطوير البنية التحتية لالتصاالت فى كافة أنحاء
اجلمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العاملية فى هذا
املجال واملتمثلة فى تكنولوجيا األلياف الضوئية ،باإلضافة
الى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة االنترنت بكلفة اجمالية
 30مليار جنيه مما أدى الى ارتفاع متوسط سرعة االنترنت
األرض��ى الثابت من  6.5ميجابت ثانية فى يناير 2019

الى  34.9ميجابت ثانية فى ديسمبر 2020؛ مشيرا إلى
أنه يجرى حاليا استكمال العمل فى تنفيذ املشروع بكلفة
اجمالية خالل العام احلالى بنحو  5.5مليار جنيه.
وأض��اف الدكتور عمرو طلعت أن مصر حققت جناحا
كبيرا فى مسيرة التحول الرقمى من خالل تنفيذ مشروعات
رقمنة اخلدمات احلكومية واتاحتها عبر عدة منافذ تالئم
كافة أطياف املجتمع لتحفيز املواطنني على استخدام
اخلدمات الرقمية حيث مت اط��الق  45خدمة حكومية
رقمية على منصة مصر الرقمية التى مت اطالقها بشكل
جتريبى ويتم استكمال العمل للوصول ال��ى  550خدمة
رقمية فى 2023؛ مؤكدا على أن البريد املصرى شهد تطورا
كبيرا ليصبح منفذا لتقدمي خدمات الشمول املالى الى جانب
اخلدمات احلكومية واخلدمات البريدية وذل��ك من خالل

فروعه املنتشرة فى كافة أنحاء اجلمهورية.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه فى إطار تنفیذ استراتیجیة
املجلس القومى للمدفوعات مت اتخاذ عدد من املبادرات
والسياسات لدعم انتشار واستخدام املدفوعات اإللكترونية؛
منوها الى حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على
تنمية التجارة االلكترونية وحتفيز املواطنني على استخدام
اليات الدفع االلكترونى الى جانب نشر الثقافة الرقمية مع
العمل بالتوازى على خلق بيئة رقمية امنة من خالل وضع
منظومة وطنية حلماية معامالت املواطنني فى مصر الرقمية
وتأمني البنى التحتية لالتصاالت واملعلومات احلرجة لكافة
القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية الالزمة حلماية البيانات
الشخصية للمواطنني.
وأوض���ح ال��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت أن مصر تشهد منوا
مستمرا فى عدد مستخدمى االنترنت الفتا إلى تزايد اعتماد
املواطنني على اآلليات الرقمية فى التعلم والعمل خاصة
خالل العام األخير مع ظهور جائحة كورونا.
بناء على مجموع
وذك��ر التقرير أنه يتم حساب املؤشر ً
النقاط فى أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمى واستطاعت
مصر حتقيق تقدم فى  3أبعاد رئيسة للمؤشر ،واستقرت
فى بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر فى بُعد اإلتاحة الرقمية
الذى يقيس مدى قدرة األفراد على الوصول إلى اإلنترنت
وكفاءته بنحو  13نقطة ،كما تقدمت بنحو  11نقطة فى بُعد
السياسات الرقمية الذى يقيس مرونة إجراءات الثقة واألمان
وسياسات االستخدام واخلصوصية.
كما تقدم ترتيب مصر فى بُعد القدرة املالية الرقمية
لألفراد ال��ذى يحدد قدرتهم على ش��راء األجهزة احلديثة
ومستويات أسعار خدمات اإلنترنت ،بنحو  5نقاط ،بينما
استقر عدد نقاط بُعد االستعداد الرقمى أى العالقة بني
مستويات التعليم الرقمى والقدرة على تطبيقها ،عند مجموع
 56نقطة.

اعالن وتسليم جوائز الفائزين فى الدورة األولى للمسابقة الفرنسية -املصرية للشركات الناشئة

وحظى املشاركون فى املسابقة على فرص تدريب ومتكني افتراضى مكثف فى مجاالت
الثقافة املالية ،ومهارات العرض على املستثمرين ،واالبتكار ،وبناء العالقات مع املستثمرين
والصناعة والتواصل الفاعل مع مجتمع املبتكرين وغيرها من املوضوعات الهامة الالزمة لنمو
للشركات الناشئة التى قدمها مجموعة من الشركاء فى املسابقة واملتخصصني فى تنمية بيئة
االبتكار وريادة األعمال فى مصر وهم مركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال TIECو
 Falakو Flat6Labsو.EFG EV Fintech
وأتاحت املسابقة الفرصة للشركات الناشئة املصرية الستخدام التكنولوجيات احلديثة
لتطوير نظم وتطبيقات تساهم فى مواجهة حتديات مجتمعية واقتصادية فى مجاالت الصحة
والتكنولوجيا املالية واملدن املستدامة.
وخالل مراحل التصفيات ألكثر من  150شركة ناشئة ،تأهل للفوز شركتني فى كل محور
من محاور املسابقة:
 فى مجال الصحة :شركة "عالجى تك" (اجلائزة األولى) ،وشركة  ( Bypa-ssاجلائزةالثانية).
 فى مجال التكنولوجيا املالية :شركة "اجلمعية" (اجلائزة األولى) وشركة Ocra Wallet(اجلائزة الثانية).
 فى مجال "املدن املستدامة" :شركة ( Transport for Cairoاجلائزة األولى) وشركة ( Hoodاجلائزة الثانية.
هذا وقد مت منح جائزتني خاصتني لشركتني ناشئتني لتحفيز العمل االبتكارى باستخدام
التكنولوجيا وهما:
جائزة "  " Coup de cœurيقدمها مجتمع األعمال الفرنسى فى مصر وفازت بها شركة
 ،NanoEbersواجلائزة املجتمعية "  Community Awardتقدمها شركة أورجن مصر
منحت لشركة Tinkنتيجة تصويت املتفاعلني على منصة ابداع مصرEgyptinnovate
املعنية بالتواصل مع املبتكرين فى مصر.

كتب  :محمد اخلولى – نهله احمد

وق��د ش���ارك السيد ال��وزي��ر امل��درب��ني وامل��وج��ه��ني واملهنيني
املستقلني فى حوار مفتوح حول سبل التوسع فى نشر ثقافة
العمل احل��ر ،والعمل عن بعد ،ومفهوم املهنيني املستقلني،
والتحديات والفرص التى تواجههم؛ حيث أكد الدكتور /عمرو
طلعت على أن العمل احلر يتيح فرص للكثير من الشباب
الكتساب مهارات والعمل فى تخصصات جديدة وعدم التقيد
مبجال الدراسة خاصة وأن معهد تكنولوجيا املعلومات واملعهد
القومى لالتصاالت لديهم العديد من البرامج فى مجاالت
التكنولوجيات الرقمية احلديثة لصقل املهارات وتعميقها.
وأش��ار السيد ال��وزي��ر إل��ى أن هناك توجه ل��دى العديد من
الدول الستخدام هذا النموذج العابر للحدود والذى يعتمد
على الكفاءة واخلبرة والتكاليف التنافسية؛ مشددا على كفاءة
الشباب املصرى فى العمل احلر المتالكه قدرات تكنولوجية

رقمية متميزة أهلته للمنافسة على فرص العمل على املستوى
الدولى؛ داعيا الشباب إلى التعلم املستمر للحاق بركب التطور
السريع فى مختلف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأش��اد شباب رواد العمل احلر مبستوى التدريب والتوجيه
واالرش���اد ال��ذى تلقوه داخ��ل مراكز االب���داع مما ساهم فى
حتقيق طموحاتهم نحو تطوير حياتهم املهنية ،خاصة وأن
هناك العديد منهم قام بتغيير مساره املهنى والتحول الى
العمل فى مجال التكنولوجيا على الرغم من تخرجه من كليات
بعيدة عن هذا املجال؛ مؤكدين على أهمية نشر ثقافة العمل
احلر لدى طالب اجلامعات لتغيير الصورة الذهنية عن البحث
عن فرص عمل منطية وحثهم على االهتمام نحو اكتساب
مهارات العمل احلر والعمل فى مجاالته.
واستعرض الشباب أهم التخصصات واملسارات التدريبية
التى اجتازوها مبراكز إبداع مصر الرقمية باملحافظات والتى
ساهمت فى تطوير مهاراتهم واكتساب خبرات كبيرة فى العمل
احلر عبر االنترنت فى مجاالت تكنولوجية كما أهلت العديد
منهم للحصول على تقييمات عالية فى منصات العمل احلر
العاملية ومبوجبها حظوا على فرص عمل غير تقليدية ومن
أماكنهم كمهنيني مستقلني فى األس��واق اإلقليمية والعاملية
بعائد مادى مجزى يبدأ خالل الشهور االولى من العمل مبا
ال يقل فى املتوسط عن  500دوالر فى الشهر ،ومنها على
سبيل املثال شركات فى الواليات املتحدة االمريكية واململكة
املتحدة وكندا واستراليا ونيجيريا والهند وأوكرانيا والسعودية.

تتضمن احدث أنظمة تخطيط موارد املؤسسات " : " ERP

“ كورونا “ لألغذية واملشروبات” تختار حلول” “ Epicor iScalaلدعم أعمال الرقمنة وتنمية األعمال
فاتن اخلولى  -باسل خالد
وقعت شركة " " GBS Global Business Solutions
 ،الوكيل لشركة "  " Epicor iScalaيف مصر والتي
توفر أنظمة  ERPعالية اجل��ودة (تخطيط م��وارد
امل��ؤس��س��ات)  ،اتفاقية ش��راك��ة استراتيجية مع
شركة" اإلسكندرية للحلويات والشوكوالتة -
 ، " Coronaإحدى الشركات املتخصصة يف
صناعة احللويات والشوكوالتة بالسوق املصري
 ،ومبوجب االتفاقية تعتمد شركة " كورونا " علي
حلول تخطيط موارد املؤسسات ( )ERPالعاملية
 ،التى تقدمها شركة"  ، " Epicor iScalaمبا
يساعدها فى تنفيد خطتها للتحول الرقمي وزيادة
قدارتها التنافسية ودعم استراتيجية تطوير وتنمية
حجم

حسامالرفاعى
املرأة وأجر الشهيد
فى مسألة محاولة العلمانيني والفسقة وأهل الفجور والدياثة تأليب
النساء على أزواجهن وحتريضهن على عدم التزامهن بالقيام بأمر
بيوتهن وأبنائهن لتدمير األسرة املسلمة...
قال تعالى ( والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن ُيتم
الرضاعة) ...املطلقة هى التى لها اخليار =...وفى حديث طويل عن
أن الرجال مفضلون على النساء باجلهاد فى سبيل اهلل ومن قتل له
أجر شهيد ،ولهم أجر شهود اجلنائز،كما أن الرجل قد يخرج حاجا أو
معتمرا ويترك عبء رعاية بيته وأوالده على امرأته وله أجر احلج والع
فقال سيدنا رسول
مرة...
اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمرأة التى سألته عن ذلك( وهى املعروفة
بقصة وافدة النساء إلى النبى)،فقال لها ":إعلمى أيتها املرأة وأخبرى
من خلفك من النساء،أن حسن تبعل املرأة لزوجها يعدل كل هذا" أى
أن الزوجة التى تقوم على أمر زوجها وبيتها وأوالدها لها أجر املجاهد
والشهيد فى سبيل اهلل ،وأجر احلاج واملعتمر،وفوق ذلك رضا اهلل....
فمن أرادت ان تنال كل ذلك فلتتبع اهلل ورسوله...ومن أرادت ان حترم
من كل هذا فلتتبع هؤالء العلمانيون شياطني اإلنس الذين حذرنا منهم
اهلل ورسوله .
..وعلى اهلل قصد السبيل....
ومثلهم أيضا ال��ذي��ن يتالعبون بأحكام ال��ق��رآن القطعية الثبوت
ولدالداللة بخصوص الزواج والطالق واملواريث...لعنهم اهلل وتوعدهم
بالعذاب األليم فى الدنيا واآلخرة
إِ َّن ال َِّذي َن ُي ِح ُّبو َن أَن ت ِ
ب أَ ِلي ٌم ِفى
َشي َع ا ْل َفاحِ َشةُ ِفى ال َِّذي َن آ َمنُوا َل ُه ْم َعذَ ا ٌ
الدن َْيا َو ْاآلخِ َر ِة َواهللَُّ َي ْعلَ ُم َوأَن ُت ْم َال َت ْعل َُمو َن (.)19
ُّ

بقلم:

آسا تامسون
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وزير االتصاالت يلتقى عبر الفيديو كونفرنس بعدد من رواد العمل احلر مبراكز إبداع
مصر الرقمية فى املحافظات
أك��د ال��دك��ت��ور عمرو طلعت وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات على أن تنمية مهارات الشباب فى مجاالت العمل
حلر والعمل عن ٌبعد تعد هدفا استراتيجيا خلطط التدريب
ا ُ
التى تنتهجها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل
متكني الشباب فى سوق العمل احلر عبر االنترنت واالستفادة
من مزاياه العديدة املتمثلة فى فتح آفاق جديدة لهم للعمل
عن بُعد واحلصول على فرص عمل متميزة من أماكنهم دون
التقيد باحلدود اجلغرافية ومبا يعزز من قدراتهم فى االلتحاق
بسوق العمل العاملى واكتساب كافة خبراته؛ مشيرا إلى حرص
ال���وزارة على نشر مراكز إب��داع مصر الرقمية فى مختلف
املحافظات لتنمية املهارات الرقمية للشباب وحتفيز العمل
االبتكارى والريادى لديهم وهو األمر الذى سينعكس إيجابيا
على النهوض بصناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
جاء ذلك خالل لقاء الدكتور عمرو طلعت بنماذج من خريجى
معهد تكنولوجيا املعلومات من رواد العمل احلر الذين حصلوا
على ال��ت��دري��ب ف��ى م��راك��ز إب���داع مصر الرقمية "كريتيفا"
مبحافظات الدقهلية واملنوفية واملنيا وسوهاج وقنا وأسوان
والذى ُعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس أثناء زيارته ملعهد
تكنولوجيا املعلومات بالقرية الذكية لتحقيق التواصل املباشر
مع الشباب والتعرف على جتربتهم التعليمية وفرص أعمالهم
على منصات العمل احلر والعمل عن بُعد ،واالستماع إلى
مقترحاتهم ورؤيتهم للتطوير.

بقلم:

رئيسة وحدة األعمال التكنولوجية
واألعمال اجلديدة فى اريكسون

كتب  :محمد شوقى  -باسل خالد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزي��ر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و ستيفان روماتيه
سفير دولة فرنسا فى القاهرة مراسم إعالن نتائج وتسليم جوائز الدورة األولى للمسابقة
الفرنسية-املصرية للشركات الناشئة" والتى مت اطالقها لدفع سبل التعاون الثنائى فى مجال
االبتكار وريادة األعمال ،وملساعدة الشركات املصرية الناشئة فى التطوير لكى تصبح شركات
رائدة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث فاز باملسابقة ثمان شركات مصرية ناشئة.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور .عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على أن مصر
تستثمر بقوة فى تنمية قدرات الشباب الرقمية خللق الكوادر القادرة على تنفيذ مشروعات
بناء مصر الرقمية وتنمية مجتمع معلوماتى قائم على املعرفة وإنتاج القيمة املضافة؛ مشيرا
إلى أن هذا املحفل يعد مبثابة دليل على متيز الشباب املصرى وما يتمتع به من فكر خالق
والذى يعد قوام صناعة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأثنى الدكتور عمرو طلعت على جهود الشراكة املصرية-الفرنسية فى مجال بناء القدرات
الرقمية ،والبحوث والتطوير فى التكنولوجيات املتخصصة ،وتنمية ثقافة االبداع واالبتكار
باستخدام التكنولوجيات الرقمية؛ مشيرا إلى التعاون البنّاء مع كبرى املؤسسات األكادميية
بفرنسا فى توطني تكنولوجيات الذكاء االصطناعى وصقل مهارات الشباب فى هذا املجال.
ودع��ا السيد الوزير القائمني على تنفيذ املسابقة إلى التوسع فى طرح مجاالت جديدة
وحتديات مختلفة أمام الشباب إليجاد حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا التى يتم التدريب
عليها خالل مراحل املسابقة فى دورتها القادمة؛ مؤكدا على أن مشاركة الشباب فى هذه
املسابقة لن تكون نهاية املطاف لهم ولكنها تعد بداية الطريق نحو عمل وفكر وابداع مستمر
يتطلب استمرارية السعى نحو تنميته.
وأضاف الدكتور /عمرو طلعت أن كل من تقدم للمسابقة يعد فائزا حيث تنامت خبرات
املشاركني من خالل التعرف على التكنولوجيات املختلفة والتدريب املكثف؛ مؤكدا على
استمرار وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى تقدمي الدعم للشركات الناشئة وحتفيز
العمل االبتكارى وريادة األعمال للشباب فى كافة أنحاء اجلمهورية فى ظل تنفيذ خطة نشر
مراكز االبداع الرقمى باملحافظات.
ومن جانبه؛ أعرب ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة عن سعادته فى املشاركة فى
مراسم توزيع اجلوائز على الفائزين فى الدورة األولى للمسابقة املصرية-الفرنسية للشركات
الناشئة والتى متثل انطالقة نحو مرحلة جديدة من التعاون بني البلدين فى مجاالت االبتكار
وريادة األعمال التى أصبحت بالغة األهمية أكثر من أى وقت مضى لتعزيز منو االقتصاد
املستدام؛ مؤكدا على متيز بيئة ريادة األعمال املصرية التى متتلك الكثير لتقدمه.
هذا وقد مت اطالق املسابقة فى نوفمبر  2019وشارك فى تنفيذها مركز اإلبداع التكنولوجى
وريادة األعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات ،وقام برعاية الشركات الناشئة
مجموعة من املؤسسات الفاعلة من مجتمع األعمال ومنها بنك كريديه اجريكول وCrédit
 ،Agricoleوشركات أكسا ،Axa ،واوراجن Orange،وشنايدر الكتريك Schneider
 ،Electricودان����ون Danone،وسانوفى  ،SanofiوفاليوValeo؛حيث قدموا الدعم
واخلبرات الفنية واجلوائز املالية للفائزين.

ولنا رأى

من جهته قال شريف عبد الرحمن مدير قطاع تكنولوجيا
املعلومات يف شركة " كورونا " ان الطبيعة اخلاصة للمنتجات
الغذائيه حتديدا  ،مقارنة باملنتجات من السلع االستهالكية
االخ��رى تتطلب إما ان يتم بيعها بسرعة كبيرة  ،أو لها
مدة صالحية قصيرة  ،أو تتميز بالتوزيع على نطاق
واسع االمر الذى يتطلب ضرورة االستعانة باحللول
التكنولوجية احلديثة ملساعدتنا فى رب��ط االنتاج
باالستهالك وم��ع��دالت التخزين للمواد الغذائيه
مبا يساعدنا على اتخاذ القرارات الصحيحة وفقا
ملؤشرات االستهالك وربطها بعملية االنتاج .
أض��اف تتيح لنا حلول "  " iScalaمجموعة من
املزايا الرئيسية أولها إمكانية تتبع الكمية" Lot
 " traceabilityوهذا يساعد يف معاجلة وإدارة "فترة
الصالحية القصيرة" من خالل اتباع استراتيجية اعطاء

االول��وي��ة لتوزيع املنتجات االق��رب النتهاء الصالحية "انتهاء
الصالحية أوالً صادر أوالً"  ، "First Expiry First Outثانيا
استفسارات موازين الطلب " "Web balances inquiries
حيث أنه مفتاح ملساعدة فريق املبيعات على التعامل مع الطلبات
السريعة  ،وأخيرا االتصال مع جهات املبيعات " Connected
 "interfaceاذ ساعدت سهولة التعامل مع حلول " " iScalaيف
تصميم واجهة لالتصال بتطبيق " "Salesforceملواجهة التوزيع
على نطاق واسع  .أكد شريف  ،من وجهة نظر تكنولوجية ،
نريد أن يشمل احلل أحدث تقنيات أنظمة إدارة قواعد البيانات
والبرمجة ( )DBMSلضمان توافق السرعة واألمان واألجهزة
مع آليات التقاط البيانات األخرى ضمن مؤسستنا " كورونا "
أخيرا  ،من منظور املستخدم  ،نطلب أن يكون النظام سهل
و
ً
االستخدام من حيث التخطيط والتصميم وهو ما تضمنه لنا
حلول "  " Epicor iScalaمن كل هذه املتطلبات

ا
كتشف أهم اجتاهات إنترنت األشياء "  " iOTالتى سنشهدها عام
 .2021القاسم املشترك بني جميع التوقعات اخلاصة بإنترنت
األشياء ,التى تتراوح من الرعاية الصحية الرقمية والتعلم عن بعد
وصوالً إلى التصنيع املتصل والتنقل الدقيق مروراً باالستدامة،
هو التبنى العام املتسارع للتقنيات الالسلكية.
أدت الظروف االستثنائية التى شهدناها عام  ،2020إلى تغيير
عاملنا على نحو جذري ،األمر الذى يحفزنى لبداية العام اجلديد
املليء بالتجارب املميزة .وبينما كان التركيز عام  2020منصبا ً
على الطريقة األمثل للتخفيف من اآلثار السلبية جلائحة كوفيد
 -19وإدارتها ،سيشهد العام  2021توجها ً استثنائيا ً للتعايش
مع "ال��وض��ع الطبيعى اجل��دي��د" .أدى انتشار ال��وب��اء إل��ى تغيير
الروتني اليومى لكثير من الناس ،مع تسريع التوجه لتبنى التقنيات
اجلديدة ،حيث استطعنا إجناز أعمالنا عن بعد ،وتلقى الدروس
من املنزل ،وااللتزام باحلفاظ على مسافة اجتماعية آمنة .ومن
املؤكد أن هذه االجتاهات ستستمر خالل عام  ،2021مع التأثير
بشكل ملحوظ على عالم إنترنت األشياء (.)IoT
ساهمت تقنية إنترنت األشياء وخدمات االتصال فى التقريب
بني الناس ،رغم االلتزام بسياسات التباعد االجتماعي .ودفع
انتشار الوباء ،إلى توسع النهج املؤسسى فى تبنى إنترنت األشياء
على نحو أسرع مما كانوا يتوقعونه ،حيث ظهرت احلاجة العتماد
خدمات اتصال السلكية آمنة لالستفادة من القيمة الكاملة
إلنترنت األشياء على النحو األوسع.
وإليكم فيما يلى توقعاتى اخلاصة بواقع تقنية إنترنت األشياء
لعام :2021
 1ي��زداد التوجه عامليا ً العتماد خدمات الرعاية الصحيةال��رق��م��ي��ة ،حيث يصبح ال��وص��ول إل��ى امل��واق��ع امل��ؤق��ت��ة إلج��راء
االختبارات وتلقى اللقاحات أسهل – مع التمهيد ملعيار جديد فى
مجال خدمات الرعاية الصحية
 2يوفر التدريس والتعلم عن بعد مجموعة من اخلبرات الرقميةاجلديدة ،باإلضافة إلى زيادة املوارد املشتركة  -ولكنهما يساعدان
أيضا ً فى إضفاء الطابع الدميقراطى للوصول إلى املعرفة
ذكاء ،وتوفر التوائم
 3بات املصنعون واخلدمات اللوجستية أكثر ًالرقمية أداء محسنا ً مع خفض النفقات  -مع تزايد التبنى لتقنية
إنترنت األشياء وتطبيقها على نطاق أوسع
 4تعمل حلول النقل الدقيقة على تغيير منط املواصالت فىاملدن
 5قد يكون الوباء قد طغى على االستدامة ،لكنه بات التحدىاألكبر الذى يتعني علينا مواجهته بشكل مشترك – االعتياد على
املعيار اجلديد لتحقيق املزيد من اإلبتكارات واالرتقاء مبستوى
األعمال
طفرة استثنائية فى مجال الرعاية الصحية الرقمية على مستوى
اخلدمات املقدمة للمرضى ومزودى الرعاية
أتاحت شبكات اجليل اخلامس وإنترنت األشياء ،إمكانية إجراء
العمليات اجلراحية عن بُعد أو باستخدام الروبوت .وفى اإلطار
ذات��ه ،أظهرت جائحة كوفيد  -19أهمية وض���رورة احل��د من
التواصل بني األطباء واملرضى.
وقد انتقلت هذه التقنيات مؤخراً من النظرية إلى الواقع .ففى
أكتوبر  ،2020جنح األطباء فى فصل توأمان ملتصقني يبلغان
من العمر تسعة أشهر فى مستشفى األطفال بجامعة كاليفورنيا
فى ديفيس .وكانت الفتاتني ملتصقتان عند الرأس ،ما تسبب فى
خلق حتد كبير للجراحني نظراً لتشابك األوعية الدموية املعقدة
فى ال��رأس ،األمر الذى دفع األطباء الستخدام نظارات الواقع
املختلط " " Magic Leapللتخطيط قبل إجراء العملية -للحد
من املخاطر و زيادة فرص جناح العملية اجلراحية.
وال تقتصر منافع إنترنت األشياء فى مجال الرعاية الصحية
على العمليات اجلراحية ،حيث ميكن اعتماد هذه التقنية لتعزيز
مراقبة األوض��اع الصحية ،باستخدام األجهزة القابلة لالرتداء
لتتبع درجة حرارة اجلسم ومعدل ضربات القلب للرعاية الصحية
من راحة املنزل ،وتقليل احلاجة لزيارة الطبيب ،وخفض النفقات.
وستتمكن إدارات املستشفيات ف��ى منطقة معينة مبساعدة
املستشعرات املتصلة ،من تتبع األص��ول واستكشاف البيانات
مثل حتديد عدد أسرة املستشفيات وأجهزة التنفس وآالت إنقاذ
األرواح وتقليل الوقت املستغرق لتحديد موقع امل��ع��دات .ومن
املتوقع أن توفر الفحوصات االفتراضية ،عبر مزايا تقنية اجليل
اخلامس ،واالتصال املتسق عالى السرعة للفيديو فائق الدقة،
جودة استثنائية على نطاق واسع.
كما ستكون مواقع املختبرات وتلقى لقاحات كوفيد -19املؤقتة،
نقطة محورية لعام  .2021وسيوفر تقدمي حلول االستجابة
السريعة مع اتصال السلكى آمن لألطباء واجلسم الطبي ،القدرة
للتركيز على العناية باملرضى وتقدمي اخلدمات واملنتجات فى
مواقع جديدة وغير متوقعة.
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متابعات
بقلم:

خالل اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية :

السيسى  :يتابع تطبيق ميكنة وتطوير املنظومة الضريبية واستخدام الفاتورة وااليصال االلكتروني
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باالستمرار فى دراس��ة تداعيات
جائحة كورونا على املوقف االقتصادى العاملى واإلقليمى من كل اجلوانب،
وذلك بهدف بلورة أنسب اإلجراءات املالية للتعامل مع تلك التحديات ،وضمان
احلفاظ على املسار االقتصادى اآلمن الذى حققته الدولة ومكتسبات اإلصالح
االقتصادى جاء ذلك خالل اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس
الوزراء ،والدكتور محمد معيط � وزير املالية.
وص��رح املتحدث الرسمى باسم رئ��اس��ة اجلمهورية ب��أن االج��ت��م��اع تناول
متابعة “مؤشرات األداء االقتصادى واملالى من شهر يوليو  2020إلى شهر
يناير  2021كما وجه السيد الرئيس فى هذا اإلطار باالستمرار فى متابعة
ودراسة تداعيات جائحة كورونا على املوقف االقتصادى العاملى واإلقليمى من كل
اجلوانب ،وذلك بهدف بلورة أنسب اإلجراءات املالية للتعامل مع تلك التحديات،
وضمان احلفاظ على املسار االقتصادى اآلمن الذى حققته الدولة ومكتسبات
اإلصالح االقتصادي.
تطبيق منظومة املعلومات املسبقة
ووجه السيد الرئيس باإلسراع فى االنتهاء من عملية ميكنة وتطوير كل هيئات
وقطاعات وزارة املالية على النحو املخطط ،مبا يساعد على حوكمة املنظومة
املالية وفقا ً ألفضل املعايير ،مبا فى ذلك القطاع اجلمركى من خالل تطبيق
منظومة املعلومات املسبقة واإلفراج املسبق لتقليل زمن اإلفراج اجلمركى وتسهيل
حركة التجارة من وإلى مصر .وفى هذا السياق؛ عرض الدكتور محمد معيط

املوقف بالنسبة لتطوير املنظومة اجلمركية ،خاصةً ما مت إجن��ازه من املراكز
اللوجستية باملوانئ املختلفة.
كما استعرض وزير املالية آخر التطورات اخلاصة مبيكنة وتطوير املنظومة
الضريبية ،مبا فيها ميكنة اإلج��راءات الضريبية التى انطلقت الشهر املاضي،
فضالً عن املراحل التالية من تطوير املنظومة لالنتقال ملرحلة جديدة فى اإلدارة
الضريبية ،مبا فيها استخدام الفاتورة الضريبية اإللكترونية ،ومنظومة اإليصال
اإللكتروني ،وكذا إعادة هيكلة وحتديث مصلحة الضرائب.

 18,1مليار جنيه فائض أولى باملوازانة
كما عرض الوضع املالى للموازنة العامة للدولة خالل السبعة أشهر املاضية؛
موضحا ً أن تلك الفترة شهدت حتقيق فائض أولى قدره  18,1مليار جنيه ،فضالً
عن زيادة اإليرادات بنسبة  16%مقابل زيادة املصروفات بنسبة  ،12,4%إلى
جانب تراجع قيمة العجز الكلى من  4,6%إلى  ،4,4%وذلك مقارنةً مبا مت
حتقيقه من مؤشرات خالل نفس الفترة فى العام املالى املاضي.
كما أش��ار الدكتور محمد معيط إل��ى زي��ادة معدالت وحجم االستثمارات
احلكومية فى العديد من القطاعات املختلفة ،خاصةً ما يتعلق بالبنية األساسية
واخل��دم��ات ،إلى جانب زي��ادة املصروفات الداعمة للنمو االقتصادى مبقدار
حوالى  23%بقيمة  392مليار جنيه ،وكذا زيادة اإلنفاق على برامج احلماية
االجتماعية بنسبة  24%بقيمة  114مليار جنيه.
ثقة كبرى فى طرح السندات الدوالرية
كما قام وزير املالية باستعراض التوقعات املستقبلية ملا ستنتهى إليه املؤشرات
املالية واالقتصادية للموازنة العامة للعام املالى  ،2020/2021وذلك فى ظل
التحديات الناجمة عن جائحة كورونا ،وخطط وسياسات الدولة لدعم القطاعات
االقتصادية خالل الفترة القادمة ملواجهة تداعيات اجلائحة.
أضاف املتحدث الرسمى أن االجتماع شهد أيضا ً عرض نتائج طرح وزارة
املالية للسندات الدوالرية فى األسواق الدولية بقيمة  3,75مليار دوالر على
ثالث شرائح ،حيث أشار السيد وزير املالية إلى جناح الوزارة فى اإلصدار الدولى
للسندات بأسعار فائدة تعتبر األقل على اإلطالق لطرح السندات الدوالرية.

..ومينح الطالب حرية اختيار استكمال العام الدراسى باحلضور الفعلى او التعليم الرقمي
كتب  :محمد اخلولى – نهلة أحمد
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى � رئيس اجلمهورية على ضروة
االلتزام الدقيق بتطبيق اإلجراءات االحترازية عند استئناف الدارسة باملدارس،
مع منح أولياء أمور الطالب حرية اختيار الطريقة األنسب الستكمال أبنائهم
العام الدراسى احلالى أثناء جائحة كورونا ،سواء من خالل احلضور الفعلى
بعد فتح املدارس ،أو من خالل التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم
الرقمي.
جاء ذلك خالل اجتماع السيد الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء ،والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن االجتماع تناول عرض
“اخلطط واإلجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسى
احلالى  2021 / 2020ب��امل��دارس” .كما اطلع الرئيس على آخر تطورات
املشروع القومى لتطوير التعليم فى مصر مبختلف محاوره ،حيث وجه سيادته
فى هذا اإلطار باإلسراع فى خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم ،مع إيالء
أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوى والتأهيل البدنى والصحى للطالب،
فضالً عن تطوير منظومة املعلمني فى مصر.
ووجه الرئيس أيضا ً بتطوير نظام امتحانات أبنائنا فى اخلارج على نحو يحقق

الكفاءة ويتسق مع الوسائل احلديثة فى إجراء االمتحانات للتيسير على أبناء
اجلاليات املصرية فى اخلارج فى أداء تلك االمتحانات من خالل التوسع فى
امليكنة واستخدام التكنولوجيا احلديثة.
من جانبه؛ قام الدكتور طارق شوقى بعرض إجراءات استئناف العام الدراسى

احلالى ب��امل��دارس ،مشيراً إلى أن مصر كانت من أفضل ال��دول على مستوى
العالم ،بشهادة املؤسسات التعليمية الدولية ،فى التعامل مع جائحة كورونا منذ
بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي .كما مت استعراض خطط وزارة التربية
والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم األساسى فى مصر بعناصره
املختلفة ،خاص ًة التحول الرقمى بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح
اإللكتروني ،فضالً عن إص��دار العديد من املنصات التعليمية التفاعلية على
القنوات املتلفزة مثل قناتى “مدرستنا  1و ،”2وكذلك استراتيجية الوزارة جتاه
دع��م ق��درات املعلمني وتأهيلهم على نظام التعليم اجلديد ال��ذى يعتمد على
الوسائل التكنولوجية احلديثة ،وذلك من منصة التدريب والتعليم ،إلى جانب
بنك املعرفة املصرى والتوسع فى دوره واستخداماته كمنصة قومية للعلم واملعرفة
والبحث العلمي ،وذلك فى إطار البنية التكنولوجية ملنظومة التعليم اجلديدة .كما
عرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة فى التوسع فى تطبيق نظام التكنولوجيا
التطبيقية مبا يساهم فى تطوير التعليم الفنى ليلبى احتياجات الصناعة والتنمية،
من خالل افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بني
الدولة والقطاع اخلاص واملؤسسات العاملية املتخصصة فى هذا املجال ،مشيراً
إلى أن تلك املنظومة تساعد فى حتسني جودة التعليم الفنى واستغالل الثروة
البشرية املتوافرة فى مصر.

 ..ويفتتح مجمع االسماعيلية الطبى ضمن منظومة التأمني الصحى الشامل
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم املجمع الطبى املتكامل
مبحافظة االسماعيلية ،وذلك ضمن عدد من املشروعات سيتم افتتاحها فى
قطاع الصحة .وصرح املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن مجمع
اإلسماعيلية الطبى يضم مجموعة من املراكز العالجية املتكاملة فى التخصصات
املختلفة واقسام الطوارئ لتقدمي اخلدمات الطبية البناء املحافظة وفق احدث
معايير االعتماد واجلودة العاملية ،باالضافة الى انه يعد مركزاً رئيسيا ً ضمن
برنامج التأمني الصحى املتكامل للمواطنني باملحافظة وذلك فى اطار منظومة
التأمني الصحى الشامل املخطط انشاؤها وتعميمها على مستوى اجلمهورية
لتوفير الرعاية الصحية املتكاملة وفقا ألعلى املعايير الطبية جلميع املصريني
على مستوى اجلمهورية .من جهته استعرضت الدكتورة هالة السعيد � وزيرة
التخطيط حتديات التنمية فى ظل الزيادة السكانية وتأثيرها على صحة املواطن
وك��ذا مامت من اجن��ازات فيما يخص رؤي��ة مصر التنموية  2030والتحديات
التى تواجهها الدولة ،وذلك خالل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ،للمجمع
الطبى املتكامل مبحافظة اإلسماعيلية  ،ضمن عدد من املشروعات التى مت
افتتاحها فى قطاع الصحة .وحول ما حققته مصر من مستهدفات عام 2020
أوضحت د .هالة السعيد � وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أن مصر حققت
إجنا ًزا يحقق املستهدفات ويفوقها بنسب كبيرة فى مجموعة كبيرة من املؤشرات
االقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التى يغطيها االحتياطي ،نسبة الدين

والعجز ،معدالت التضخم والنمو والبطالة وكذلك املؤشرات اخلاصة بالبعدين
االجتماعى والبيئى رغم التحديات السياسية واالقتصادية التى يواجهها العالم.
أك��دت مصرحققت معدالت منو موجبة مقارنة ب��دول العالم رغ��م جائحة
كورونا والتى عصفت باالنسانية ،ليصل معدل النمو إلى  ،3.6%متابعه أن
مصر ما زالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات سواء كان فى مؤشر معدل
النمو االقتصادى وانخفاض معدل التضخم الذى بلغ  ،5.3%ومؤشر استقرار

وزير البترول يبحث تعزيز استثمارات “ بى بى “ البريطانية
فى تكنولوجيات الطاقة املتجددة

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
بحث امل��ه��ن��دس ط���ارق امل��ال � وزي���ر البترول
وال���ث���روة امل��ع��دن��ي��ة م��ع وف���د م��ن ش��رك��ة ب��ى بى
البريطانية ،ضم ديف سانيال � نائب الرئيس
التنفيذى للغاز وال��ط��اق��ة منخفضة الكربون
وجوردون بيريل � نائب الرئيس التنفيذى لإلنتاج
والعمليات ،املوقف احلالى ملشروعات التعاون
املشترك بني قطاع البترول والشركة البريطانية
فى مصر واستعراض تطورات مستويات أسعار
البترول والغاز العاملية فى ظل تاثير كورونا على
األسواق العاملية.
أضاف االتفاقيات البترولية التى مت توقيعها
مؤخراً مع ع��دد من الشركات العاملية الكبرى
تهدف إلى دفع عجلة النشاط البترولى وسرعة
إض��اف��ة اح��ت��ي��اط��ي��ات ج��دي��دة ل���ث���روات مصر
البترولية  ،مشيراً إل��ى أن منتدى غ��از شرق
املتوسط يوفر مزايا اقتصادية كبيرة لكل الدول
األعضاء وليس مصر فقط حيث سيسهل عمل
الشركات فى منطقة ش��رق املتوسط فى اطار
منظومة التكامل والترابط بني الدول األعضاء
والتى تعد أحد أهم مبادئ املنتدى.
ولفت املال أن مصر تلتزم باالتفاقيات الدولية
الساعية للحفاظ على املناخ والبيئة وتعمل حاليا ً
على التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى فى

العديد من األنشطة ملا يتمتع به من خصائص
ص��دي��ق��ة للبيئة س���واء ف��ى مت��وي��ن ال��س��ي��ارات
وت��وص��ي��ل��ه ل��ل��م��ن��ازل أو ف��ى ت��وف��ي��ر احتياجات
املشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى جميع
أنحاء مصر  ،مشيراً إلى أن مصر تنفذ حاليا ً
خطة استراتيجية لرفع نسبة مساهمة الطاقة
اجلديدة واملتجددة فى مزيج الطاقة فى ظل
تطور تكنولوجيات الطاقة املتجددة وانخفاض
تكاليف املعدات املستخدمة بها ،
أكد مصر تسعى أيضا ً الستغالل الهيدروجني
واستخدامه كمصدر للطاقة اخلضراء النظيفة.
ومن جانبه أكد سانيال أن بى بى لديها ثقة
كبيرة ف��ى م��ن��اخ مصر اجل���اذب لالستثمارات
وتنظر ملستقبل أعمالها فى مصر نظرة إيجابية
متفائلة حيث تعتبر الشركة أن مصر أحد أهم
امل��ح��ط��ات ف��ى أنشطة ال��ش��رك��ة على املستوى
العاملى وتطمح فى زيادة أنشطتها فى العديد من
املجاالت األخرى خاصة فى جتارة الغاز املسال
باإلضافة إلى جتارة وتداول املنتجات البترولية
من خالل الشركات األخ��رى التابعة لها وذلك
ألن مصر تتمتع بسوق كبير ومتتلك من املقومات
ما يؤهلها للتوسع فى أنشطة التجارة  ،مثمنا ً
العالقات املتميزة والدعم ال��ذى حتظى به من
وزارة البترول والثروة املعدنية.

عبر التصويت اإللكترونى “ :أساور الذهب“ من العصر الفاطمى
حتوز على اختيار اجلمهور فى متحف الفن اإلسالمي
كتب  :محمد اخلولى – نهلة أحمد
فى تقليد شهري ،لعرض قطعة أثرية فى عرض
مميز م��ن اخ��ت��ي��ار اجل��م��ه��ور ب��ع��دد م��ن املتاحف
املصرية التابعة للمجلس األعلى لآلثار ،من خالل
التصويت على موقع التواصل االجتماعى الفيس
بوك اخلاص بهذه املتاحف ،حاز زوج من ”أساور
الذهب“ من العصر الفاطمى على إعجاب واختيار

اجلمهور فى متحف الفن اإلسالمي ،محفور عليها
زخارف .يتوج كل أسورة شكل هندسى يتكون من
مثلثني متقابلني من القاعدة مت تشكيلة من أسالك
مضفرة أما باملتحف القبطى فقد وقع االختيار
على أداة طبية على شكل ملعقة مسطحة ذات
مقبض طويل من احلديد ،به جزء مزخرف بشكل
حلزونى وينتهى بجزء مدبب على شكل حرف . V

املستوى العام لألسعار وانخفاض البطالة إلى  7.2%وف ًقا للجهاز املركزى
للتعبئة العامة واالحصاء .وفيما يخص حتدى العمالة غير الرسمية أوضحت
السعيد أن اخلطط والسياسات التى مت وضعها لتحقيق املستهدف متثلت
فى مبادرات الشمول املالي ،ميكنة اخلدمات ،واحلوافز فى قانون املشروعات
الصغيرة واملتوسطة ،وفيما يتعلق بتحدى الزيادة السكانية أوضحت السعيد أنه
التحدى األكبر على الرغم أن الدولة املصرية تعمل جميعها على خطة تنمية
األسرة املصرية فى تكامل وترابط وتنسيق كامل بني كل أجهزة الدولة مع متابعة
سيادة الرئيس للخطة ،موضحة أن تلك اخلطة تعتمد على مؤسسات الدولة
واملواطن لذا فهى تعد التحدى األكبر .وحول حتليل الوضع السكانى احلالى
واملستقبلى أوضحت السعيد أن الدولة تشهد زيادة سريعة ومطرده فى معدالت
النمو السكاني ،مشيرة إلى أن عدد املواليد فى عام  2020بلغ  2.332مليون
فى العام وأشارت ان مستهدفات رؤية مصر  2030موضحة أن معدل االجناب
الكلى فى  2017كان مبتوسط  3.4طفل لكل سيدة ومستهدف السيناريو
املعتدل املتوسط بالوصول فى  2032إلى  2.4طفل لكل سيدة وفى 2052
مستهدف الوصول إلى  1.9طفل لكل سيدة  ،متابعه أن السيناريو املرجو فى عام
 2032هو الوصول إلى  2.1طفل لكل سيدة وفى  2052الوصول إلى 1.6
طفل لكل سيدة .وأوضحت السعيد أن هناك جتارب دولية ناجحة فى خفض
معدل االجناب ومنها اندونيسيا ،تايالند ،بنجالديش ،تايالند وماليزيا ،وايران،
وحول األثار املترتبة على الزيادة السكانية لفتت إلى تزايد معدالت البطالة،

هيكتور رودريغيز
خبير تكنولوجيا االتصاالت املعلومات
()helshishiny134@gmail.com

أمن املدفوعات فى عام " 2 " 2021
نائب أول للرئيس ومسؤول املخاطر اإلقليمي ،فى شركة  Visaملنطقة
وسط أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا
استمرار حلديثنا الذى بدأنا هنا  ،غى نفس هذا املكان " عن توقعاتنا
للعام اجلديد فى مجال أم املدفوعات نستكل اليوم باقى التوقعات
ومنها " حتديث البنية التحتية لقطاع املدفوعات سيكشف عن نقاط
ضعف محتملة جديدة" حيث يتزايد ع��دد البنوك املركزية وشركات
التكنولوجيا املالية الساعية إليجاد طرق جديدة آمنة إلرسال األموال
وسداد املدفوعات ومشاركة املعلومات بهدف تغيير الطرق التقليدية.
وتدعم املدفوعات املباشرة والعملة الرقمية واخلدمات املصرفية املفتوحة
االبتكار الذى يلبى تطلعات املستهلكني املتمرسني فى استخدام التقنيات
الرقمية وستساعد فى دفع عجلة التجارة الرقمية لعقود قادمة.
وفى اآلون��ة األخيرة ،بذلت احلكومة املصرية والبنك املركزى املصرى
العديد من اجلهود لالرتقاء بجودة اخلدمات املالية وتسريع املعامالت،
كما أن البنك املركزى املصرى أص��در مؤخرا تعليمات جلميع البنوك
بتنفيذ التحويالت البنكية فى خالل ثالث ساعات على األكثر من تقدمي
طلب التحويل؛ وهو القرار الذى من املتوقع أن يكون له تأثيرا عميقا
على اعتماد املجتمع على اخلدمات البنكية الرقمية ،إال أن املدفوعات
التى تتميز بسرعة أكبر تفتح ثغرات أكبر للمحتالني ،وتضع معلومات
املستهلكني عرضة للمخاطر لذلك ال بد من توجيه املزيد من التركيز نحو
خصوصية البيانات.
يتعني على البنوك املركزية وشركات التكنولوجيا املالية امتالك اآلليات
املناسبة لرصد األمناط غير الطبيعية التى قد تكون مؤشراً على االحتيال.
ومن األهمية مبكان أيضا ً استخدام جميع أسس اخلدمات املصرفية
املفتوحة ومشاركة البيانات مبسؤولية كبيرة ووفق األطر األخالقية عبر
جميع املنتجات واخلدمات والتقنيات .وسيشهد العام  2021استمرار
أحجام املدفوعات املباشرة بالنمو ،وسيصعد دور العمالت الرقمية لتكون
أكثر حضوراً فى املشهد العام ،وستكون خصوصية املستهلكني والبيانات
احل���دث األب���رز ف��ى ح���وارات األط���راف املعنية ،وسيتعاون الالعبون
الرئيسيون فى قطاع املدفوعات إليجاد حلول فعالة لنقاط الضعف التى
ظهرت من عمليات التحديث فى البنية التحتية.
اما املتوقع الرابع "ستعمل املؤسسات احلكومية على تطبيق إج��راءات
أقوى للمصادقة نظراً للخسائر التى سببتها عمليات االحتيال فى عام
 " 2020حيث ارتفعت أنشطة االحتيال عامليا ً خالل املرحلة األولى من
جائحة "كوفيد ."-19وعلى سبيل املثال ،فى الواليات املتحدة ،استهدف
املحتالون املساعدات احلكومية املقدمة للمواطنني املحتاجني الذين
تضرروا من اجلائحة .وم��ن خ��الل سرقة بيانات الهويات الشخصية
لتقدمي طلب احلصول على املساعدات ،متكن املحتالون من سلب األموال
املخصصة للمواطنني مبا ألقى ضغوطا ً على تلك املخصصات وترك
العديد من أفراد املجتمع املحتاجني دون أى دعم حكومي.
إذا ما أرادت املؤسسات احلكومية جتنب املزيد من اخلسائر ،سيتعني
عليها ع��ادة النظر فى عملياتها وتقنياتها املستخدمة لدعم عمليات
املصادقة وأهلية احلصول على املعونة وتوزيعها .لذلك فإن تعزيز قدرات
املصادقة لتأمني وصول املعونة احلكومية إلى الشخص الصحيح سيكون
أولوية فى العام .2021
وف��ى الشهور األخ��ي��رة من العام املاضى ص��در قانون البنوك اجلديد
فى مصر والذى كان أحد أهدافه دمج اخلدمات الرقمية مبا فى ذلك
التوقيع اإللكتروني ،وأساليب الدفع اإللكترونية ،وحتديد هوية العمالء،
وفى الوقت الذى يعزز هذا القانون من مرونة القطاع البنكى املصرى
فإن املنفعة التى ستعود من تطبيقه تتجاوز ذلك إلى تعزيز إج��راءات
احلوكمة فى القطاع املصريف ،وضمان خصوصية بيانات العمالء وأمنهم
الرقمي ،ويخلق منافسة عادلة بني البنوك العاملة ،فضال عن حتسني
األداء املصرفى املصرى بشكل عام.
اما التوقع اخلامس " سيواصل السعى وراء الهوية الرقمية زخمه املرتفع
مدفوعا ً بالتحول نحو حلول أقوى ملصادقة العمالء "
سيساهم التخلى عن عمليات املصادقة باستخدام كلمات املرور واملعلومات
املعروفة فى تسريع وتيرة تبنى معايير أكثر قوة للمصادقة على املعامالت،
على غرار "فيدو" ،وهى تقنية تتوفر اليوم فى جميع املتصفحات الرئيسية
وأجهزة الهواتف املتحركة.
وستتطور خطط وبرامج الهوية اإللكترونية التى تدعمها احلكومات
والبنوك إلى جانب أطر املوثوقية والتشريعات لتحدد أسس تفاعل مختلف
األطراف املعنية فى سير معامالت املدفوعات .وسيواصل الطلب على
احللول التى تساعد البنوك والتجار فى التحقق من هوية العمالء رقميا ً
باالرتفاع بوتيرة أسرع بسبب اجلائحة .وسيكون األطراف العاجزون عن
إدارة عمليات التعرف على العمالء بكفاءة عالية ،هدفا ً رئيسيا ً للمحتالني.

أكادميية “مصر للطيران” للتدريب :

بدء تشغيل أحدث تكنولوجيا وانظمة الطيران التمثيلى من طراز اإليرباص “ “ A320Neo
كتب  :باسل خالد  -محمد شوقي
شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس ال��وزراء يرافقه
الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار ،والطيار محمد منار
عنبه � وزير الطيران املدني ،ومسئولو وزارة الطيران املدني ،بدء
تشغيل أح���دث أج��ه��زة ال��ط��ي��ران التمثيلى م��ن ط���راز (اإلي��رب��اص
 ،)A320Neoوذلك بأكادميية “مصر للطيران” للتدريب ،التى تعد
أحد أكبر مراكز التدريب اإلقليمية املعتمدة فى مجال النقل اجلوى
مبنطقة الشرق األوسط وإفريقيا.
أوضح أهمية هذا احلدث املهم ،الذى يتمثل فى تشغيل أحدث
أجهزة الطيران التمثيلى من طراز (اإليرباص  ،)A320Neoويعد
أحد املشروعات الكبرى التى سيتم افتتاحها خالل العام احلالي،
برعاية الرئيس السيسى رئيس اجلمهورية ،وأشاد رئيس الوزراء،
فى الوقت نفسه ،بجهود ال���وزارة فى تطبيق التدابير االحترازية
بجميع املطارات ،بجانب التنسيق مع كل الوزارات من خالل الرحالت
االستثنائية إلعادة العالقني من أبنائنا باخلارج ،وكذلك احلصول على
شهادة وخامت االعتماد الصحى للسفر اآلمن من مجلس املطارات
الدولى .ACI
من جهته أكد وزير الطيران املدنى كلمة حتدث خاللها عن الدور
املهم ،الذى تقوم به األكادميية فى مجال التدريب ،باعتبارها مركزاً
للكفاءات واخلبرات املتخصصة والتى جتمع بني التأهيل العلمى
واخلبرات التطبيقية ،مشيراً أن األكادميية تضم أح��دث األجهزة
واألنظمة املستخدمة مبعامل التدريب ،وكذلك أجهزة الطيران
التمثيلى املتطورة؛ حيث متتلك األكادميية عددا من أجهزة الطيران
التمثيلى ملختلف ال��ط��رازات ،فضالً عن حصولها على العديد من

خالل اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية مبجلس النواب :
الشهادات واالعتمادات الدولية من املنظمات الدولية ،على رأسها
املنظمة الدولية للطيران املدنى ( ،)ICAOكما تقدم برامجها
التدريبية للعديد من متدربى ال��دول الشقيقة مبنطقتى الشرق
األوسط وإفريقيا.
أضاف تشغيل هذه األجهزة املتطورة من الطيران التمثيلى يعتبر
مبثابة دعم كبير لألكادميية جلذب عمالء جدد ،ويعكس فى الوقت
نفسه اهتمام الوزارة بالتوسع والسعى للحصول على حصة تسويقية
ج��دي��دة؛ بهدف املنافسة فى مجاالت تدريب الطيران املختلفة،
واستهداف شركات طيران جديدة لالستفادة من إمكانيات األكادميية
فى هذا املجال بني دول اجلوار.

مع اخلبير املصرى بفرنسا:وزيرة الهجرة تبحث نقل تكنولوجيا ميكنة منظومة
التأمني الصحى وتوطينها
كتبت  :نهلة أحمد – نهلة مقلد
بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد
� وزي���رة ال��دول��ة للهجرة وش��ئ��ون املصريني
باخلارج ،مع الدكتور وجدى زه��ران  ،أحد
خبرائنا املصريني باخلارج واملقيم فى دولة
فرنسا وصاحب إحدى الشركات املتخصصة
فى ميكنة النظام الصحى فى فرنسا اليات
عمل منظومة التأمني الصحى  ،الفتة أن
زهران مثل الكثير من مصريني فى اخلارج
الذين ُيكنون الوالء واالنتماء لوطنهم وراغبني
فى رد جميل بلدهم عليهم ،من خالل وضع
ك��ل اخل��ب��رات التى اكتسبوها ف��ى اخل��ارج
خلدمة وطنهم.
ومن جانبه ،قال الدكتور وج��دى زهران
إن منظومة التأمني الصحى ف��ى فرنسا
من أحسن املنظومات الصحية فى العالم،
الف ًتا إلى أن ميكنة املنظومة هناك هو أقرب
مثال ملا تريد مصر أن تصل له فى الرعاية
الصحية.

أضاف أنه يعمل مبيكنة منظومة التأمني
الصحى فى فرنسا منذ بدايتها عام ،98
وكانت شركته وه��ى شركة متخصصة فى
ميكنة النظم الصحية ،وأول شركة حتصل
على املوافقة من احلكومة للعمل باملشروع،
الف ًتا إلى أنه حدث تطورات كثيرة مبيكنة

املنظومة ،وأنها تعمل عن طريق إعداد كارت
لكل مواطن مسجل عليه كافة التفاصيل
اخل���اص���ة ب���ه وت��اري��خ��ه امل���رض���ى وك��ذل��ك
التعامالت املادية بني املستشفيات ومقدمى
واملنظومة ،وه��ذا م��ا سيوفر ال��وق��ت على
األطقم الطبية واملجهود والتكلفة املادية
مؤكدا أنه يرغب فى نقل خبرته
على الدولة،
ً
ال��ت��ى اكتسبها ف��ى ه��ذا امل��ج��ال وتوطينها
مبصر ،لكى تكون مصر هى املصدرة لهذه
التكنولوجيا ألفريقيا والشرق األوسط.
وفى نهاية اللقاء ،طالبت السفيرة نبيلة
مكرم الدكتور وجدى زهران بإعداد تصور
كامل ح��ول املشروع وجتربته اخلاصة فى
متهيدا لعرضها على وزارة الصحة
فرنسا،
ً
واجلهات املعنية ،مقدمة له الشكر حلرصه
على أن يفيد وطنه بكل ما اكتسبه من خبرات
كبيرة ف��ى مجال ميكنة منظومة التأمني
الصحى ورغبته لنقل هذه التكنولوجيا إلى
مصر وتوطينها.

مدبولي :قانون لتعميم الشباك الواحد
لتطوير اخلدمات للمستثمرين وخريطة
استثمارية للصناعات الصغيرة
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ،أن احلكومة تعمل
على صياغة قانون لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى مجال السياحة جاء
ذلك خالل لقائه  ،الذى استمر ما يزيد على ثالث ساعات ،مع رؤساء اللجان
النوعية مبجلس النواب واستمع  ،إلى مداخالتهم التى أعربوا خاللها عن
شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء ،الذى أسهم فى
حتقيق مزيد من التواصل والتنسيق بني احلكومة والبرملان
وخالل االجتماع ،أكد رؤساء اللجان النوعية أن هذا اللقاء مبثابة مبادرة
متميزة من احلكومة يؤكد تطلعها إلقامة املزيد من جسور التواصل مع نواب
الشعب ،مبا يحقق مصلحة املواطنني ،وأض��اف��وا :لدينا جميعا إرادة قوية
لبذل كل اجلهد من أجل مصر ،مرحبني بتأكيد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء
سيعقد بشكل دورى لتحقيق أهدافه املرجوة ،كما أك��دوا أن الشعب يلمس
بنفسه حجم اإلجنازات الضخم الذى يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسى رئيس اجلمهورية .وفى الوقت نفسه ،أكد رؤساء اللجان أن قطاع
السياحة يواجه حتديات خالل الفترة املاضية ،والسيما مع ظهور أزمة جائحة
كورونا ،مشيدين بجهود الدولة فى تبنى العديد من امل��ب��ادرات لدعم هذا
القطاع ،ومؤكدين أهمية تطبيق نظام الشباك الواحد خلدمة مستثمرى املجال
السياحي ،والسيما أن هذا القطاع يشهد تداخال بني العديد من اجلهات ،مما
يسهم فى تسريع وتيرة االستثمار به ،إلى جانب تفعيل منظومة النقل النهرى
لفوائدها فى تخفيف التكدس على الطرق.
وردا على تساؤالت النواب حول جهود احلكومة لتطوير القاهرة التاريخية،
قال رئيس الوزراء إن الهدف من أعمال التطوير هو أن تستعيد الدولة املصرية
وجهها احلضاري ،وأثنى رئيس ال��وزراء على أحد املقترحات املقدمة بشأن
إعداد خريطة استثمارية للصناعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر على
مستوى املحافظات  ،وطلب من النواب دعم احلكومة فى تقدمي مقترحات
حول هذا املوضوع الذى يعد أحد مكونات مبادرة “حياة كرمية” ،قائال :أنتم
بإمكانكم إفادتنا بطبيعة الصناعات التى متيز املراكز والقرى التابعة لدوائركم.
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الستيالئهم على  240مليون جنيه :

النيابة العامة حتيل  7مسئولني بشركة"  " we dataللمحكمة
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
أحال���ت النياب���ة العام���ة  7من كبار املس���ئولني بالش���ركة املصري���ة لنقل
البيانات " ،"we dataإلى املحاكمة اجلنائية العاجلة التهامهم باالستيالء
على  240مليون جنيه من أموال الشركة.
وضم���ت قائمة املتهمني  2من مدي���رى اإلدارة العامة للمخاطر واخلزانة
واالستثمار والعالقات البنكية "السيولة واملخاطر" بالشركة املصرية لنقل
البيان���ات " "we dataورئيس قس���م اخلزانة اخلارجي���ة والعمالء بإدارة
اخلزن "الس���يولة واملخاطر" بذات الش���ركة ومش���رف اخلزانة اخلارجية
والعمالء بإدارة اخلزن "الس���يولة واملخاطر" و 3من رؤساء قسم اخلزينة
اخلارجي���ة والعم���الء ب���إدارة اخلزن "الس���يولة واملخاط���ر" والتحصيالت
املنزلية بالشركة.
جاء بأمر اإلحالة أن املتهمني يعملون فى الشركة املصرية لنقل البيانات
" ،"we dataوهى إحدى الشركات املساهمة التى تساهم الدولة بنصيب
فيها ،وذلك بأن أصدر املتهمون من األول حتى الس���ادس أوامر وتعليمات
ملرؤوس���يهم محاسبى إدارة اخلزن "السيولة واملخاطر" بالتوجه إلى فروع
الش���ركة لتحصي���ل املبالغ املالي���ة املوجودة بخزائن تلك الفروع واس���تالم
مبال���غ مالي���ة م���ن مندوب���ى وكالء الش���ركة الراغبني فى زي���ادة الرصيد
اخل���اص بهم وتس���ليمها للمتهم الس���ابع واهم���ني إياهم بقيامه���م بإيداع

تلك املبالغ بحس���ابات الش���ركة بالبنوك أو تسلميها لشركات نقل األموال
املتعاقدة معها الشركة جهة عملهم لتتولى إيداعها فتمكنوا بهذه الوسيلة

من االستيالء بغير حق على املبلغ املذكور.
أوض���ح أمر اإلحال���ة أن املتهمني األول والثانى والس���ادس ارتكبوا تزويرا
فى محرر إحدى شركات املساهمة التى تساهم الدولة بنصيب فيها وهو
محض���ر اجلرد ،وذل���ك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن
أثبتوا على خالف احلقيقة املبالغ سالفة الذكر على أنها موضوعة خالل
تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الش���ركة واس���تعملوا ذلك املحرر الزور
فيم���ا زورت م���ن أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا به فى مواجهة جهة
عملهم قاصدين إعمال أثره ولستر جرميتهم .
كم���ا ارتكب املتهمان الثانى والس���ادس تزويرا فى محرر إحدى ش���ركات
املساهمة التى تساهم الدولة بنصيب فيها ،وهو محضر جرد آخر ،وذلك
بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا على خالف اجلرد
توريد مبالغ مالية غير موضوعة خالل تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن
الشركة واستعمال ذلك املحرر فيما زورا من أجله.
وأرتك���ب املتهم���ون تزوي���را فى مح���رر إلكترونى وهى رس���ائل بريدية مع
عمالء الشركة بأن أثبتوا أن تلك األموال املستولى عليها كمديونية عليهم
لم تس���دد ،وذلك بجعل واقعة م���زورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا
عل���ى خالف اجلرد توري���د مبالغ مالية غير موضوع���ة خالل تلك الفترة
كرصيد نقدية بخزائن الشركة واستعمال ذلك املحرر فيما زورا من أجله.

"تنظيم االتصاالت" :صعوبات "فنية " إلغالق املواقع اإلباحية  ..و 3مجاور لتعزيز التوعية
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
ق���ام محم���د عبد الفت���اح � ممث���ل اجله���از القوم���ى لتنظي���م االتصاالت
"  ، " NATRبتس���ليم النائ���ب عاط���ف ناص���ر � رئيس جلن���ة االقتراحات
والش���كاوى مبجلس النواب املصري ،ر ًدا كتاب ًيا من اجلهاز  ،على االقتراح
برغبة املقدم من النائب محمود أبو اخلير ،بش���أن إغالق املواقع اإلباحية
والبرام���ج اإللكترونية التى تدعو إلى انتش���ار الفجور واألفعال الفاضحة
على مواقع التواصل االجتماعى فى مصر.
وأك���د ممثل جه���از تنظيم االتص���االت ،فى خطاب���ه الذى س���لّمه لرئيس
اللجن���ة ،عل���ى هامش االجتماع أنه يوجد اآلالف م���ن التطبيقات واملواقع
على ش���بكات االتصاالت الدولية ميكن للمس���تخدمني الول���وج إليها عبر
روابط اإلنترنت من خالل إحدى الش���ركات املرخص لها بتقدمي خدمات
اإلنترن���ت ،ويت���م ولوج املس���تخدمني من خ���الل متصفح���ات اإلنترنت أو
تطبيقات املوبايل واألجهزة اللوحية.
أض���اف ه���ذه املواق���ع والبرام���ج اإللكترونية يت���م اس���تخدامها والتعامل
معه���ا من خالل املش���تركني مباش���رة ،ويكون دور اجله���از القومى لتنظيم
االتص���االت ،بعد حصول الش���ركات على الترخيص له���ا بتقدمي خدمات

االتصاالت (اإلنترنت) من خالل  3خطوات" .
أوض���ح تتمثل اخلط���وة األولى فى التأك���د من قيام الش���ركات باتخاذ ما
يل���زم م���ن الناحية التقني���ة لوصول املس���تخدم إلى ش���بكة اإلنترنت .أما
الثاني���ة فترتبط بتوعية جمهور املس���تخدمني لش���بكة اإلنترنت فى كيفية
االس���تخدام اآلمن للشبكة والتوعية حلماية املستخدمني وحماية البيانات

الشخصية لهم ضد االختراق من خالل التطبيقات املختلفة والبرمجيات
الضارة واجلرائم املعلوماتية" .
أش���ار اخلطوة الثالثة هى مخاطبة املش���غلني (الش���ركات) حلجب املواقع
والتطبيق���ات كلما أمكن ذلك فن ًي���ا ،بعد صدور قرار احلجب من اجلهات
القضائية املختصة وف ًقا للقواعد واإلجراءات القانونية.
وواص���ل ممث���ل جه���از االتصاالت ف���ى خطابه" :مل���ا كان اجله���از القومى
لتنظي���م االتصاالت يه���دف إلى أهمية تعزيز الوع���ى اإللكترونى لدى كل
املس���تخدمني واالس���تفادة من مميزات هذه الش���بكة العنكبوتية واحلماية
م���ن آثارها الض���ارة ،واملحافظ���ة على تقالي���د وعادات الش���عب املصرى
واألخ���الق واآلداب العامة ،قام اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت بإعداد
البرام���ج التدريبية والندوات وورش العم���ل باإلضافة إلى إصدار العديد
من املطبوعات لرفع مستوى التوعية لدى مستخدمى شبكة اإلنترنت" .
أش���ار اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت يع��� ّول كثي ًرا على تكاتف وتعاون
كل املؤسس���ات واجلهات ف���ى املجتمع وعلى أخالقيات الش���باب املصرى
السامية للتوعية من مخاطر هذه املواقع الضارة ،وال يدخر جهدًا لتقدمي
كل الدعم واملساعدة فى هذا الشأن.

بقلم:

والء هرماس
ئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بحزب الشعب اجلمهوري

تقارير "القومى لالتصاالت"  ..وتساؤالت مشروعه ؟
تساؤالت مشروعة بخصوص خدمات الثابت بالتقارير الربع سنوية
الصادرة من اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت.
أولها مل��اذا لم يتم نشر االرق��ام اخلاصة بشكاوى اخلدمة الصوتية
للهاتف الثابت خالل الربع الثالث و الربع الرابع لعام  2020؟
كذلك ه��ل تقوم الشركات بفتح ع��دد كبير م��ن الشكاوى الوهمية
خلدمات االنترنت الثابت – بطريقة أو بآخرى – لتُحسن من نسب حل
الشكاوى ومتوسط زمن اإلصالح ؟
فإن لم تكن هناك اعطال وهمية يتم فتحها ،فكيف تكون الشركات
التى تستحوذ على  5%من إجمالى عدد العمالء بالسوق املصرى تصل
حصتها من نسبة إجمالى عدد الشكاوى الى  25%؟ فهل اإلجابة
تكمن فى الالمنطق ال��ذى يظهره التقرير فى املقارنة الغير عادلة
بني نوعية الشكاوى الغير فنية التى ال يستغرق حلها بضعة ساعات
والشكاوى الفنية التى قد يزيد متوسط زمن حلها  72ساعة؟!
فيصبح بذلك التقرير الربع سنوى مكافأة للشركات التى تسعى فى
زي��ادة حصتها السوقية من العمالء بطرق غير شرعية وذلك طريق
حجز أرقام املواطنني لصاحلها وبدون علمهم ومتنعهم من االشتراك
مع الشركات اآلخ��رى اال بعد فتح شكوى عن طريق اجلهاز القومى
لتنظيم االتصاالت ! فتزيد عدد الشكاوى لكل  100الف عميل فى
مقابل حتسني املعيارين االخرين وهو نسب حل الشكاوى ومتوسط
زمن االصالح) !
نرجوا من معالى وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إعادة صياغة
التقرير ملا يتناسب مع ال��واق��ع ،فإنوقطاع االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات يسعى دائما فى احلفاظ على املسافة الواحدة واحلياد التام
بني شركات االتصاالت فى مصر.

جوجل تتنفس الصعداء بعد حتديث تطبيق
"يوتيوب " على هواتف أبل

املدير اإلقليمى فى "زوهو كورب "  ":الذكاء االصطناعي" املفتاح الذهبى لتأمني البيانات وحتسني االداء
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
م���ع تعطي���ل في���روس "كوفي���د  "19أس���اليب العم���ل
الس���ابقة وتوجه للعمل عن بعد ،أصب���ح أمن البيانات
ميثل مشكلة .وبينما لم تعد البيانات تُخزن فى حدود
ش���بكة أو جهاز خ���اص ،فقد باتت البيان���ات التجارية
مكشوفة ومعرضة للمخاطر وهنا حيث سيلعب الذكاء
االصطناعى دوراً مهماً فى عام .2021
ص���رح بذل���ك عل���ى ش���بدار � املدير اإلقليم���ى ملنطقة
الش���رق األوس���ط ف���ى ش���ركة " زوهو ك���ورب " وقال
ستس���اعد تكنولوجيا الذكاء االصطناعى املتقدمة فى
متكني أمن البيانات من خالل الكشف عن التهديدات
املحتمل���ة وعمليات اخت���راق البيانات قبل حدوثها كما
سيُس���تخدم الذكاء االصطناعى للتع ّرف على أنش���طة
مشبوهة ميكن اعتبارها مؤشراً لهجوم أمني .ومع بناء
الذكاء االصطناعى قدرات متزايدة التعقيد ،فإن عام
 2021سيش���هد تقليل اخلروق���ات األمنية إلى أدنى

ح���د ويرجع الفض���ل فى ذلك إلى أن األمن س���يصبح
أكثر استباقية.
أوض���ح باإلضاف���ة إلى مخاط���ر أمن البيان���ات ،أرغم
االنتق���ال إلى منوذج العمل عن بعد الش���ركات لتصبح
رقمي���ة بس���رعة ،وم���ع تولي���د املزي���د م���ن البيان���ات
بس���بب ه���ذه اجله���ود ،فق���د من���ت احلاج���ة ألدوات
ال���ذكاء االصطناع���ي .وفى  ،2021سيس���هم الذكاء
االصطناع���ى املدم���ج ب���أدوار وتدفقات عم���ل قائمة
جديدة فى حتسني كل شيء بدءاً من دفع عجلة النمو
ملس���اعدة الش���ركات على زيادة مبيعاته���ا وصوالً إلى
أبعد من ذلك .س���يكون املس���تقبل عبارة عن مزيج من
الذكاء االصطناعى والبشر الذى سيتعاونون معاً بدالً
من أن يتنافسوا فيما بينهم.
أش���ار س���تأتى فوائ���د ال���ذكاء االصطناعى ب���دءاً من
هذا الع���ام فصاعداً فى الغالب من التحس���ني األمثل
للعملي���ات وتعظي���م اإلي���رادات .س���يالمس ال���ذكاء

االصطناع���ى برمجيات األعمال ويعيد صياغة ما هو
ممك���ن م���ن وجهة نظر حتس���ينية .وف���ى ذات الوقت،

"  " stcتختار محرك عمليات" إريكسون" لتحسني الكفاءة وتسريع االبتكار وتعزيز جتربة العمالء
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت شركة " إريكسون" عن اختيارها من شركة
 stcكمزود للخدمات امل���دارة فى اململكة العربية
الس���عودية .وس���تقوم إريكس���ون ف���ى إط���ار هذه
االتفاقية ،باستخدام محرك عملياتها لتعزيز أداء
وفعالية ش���بكة مزود خدمات االتصال السعودى
الرائ���د ،بأحدث احللول التقنية لتحويل العمليات
التشغيلية إلى عمليات آلية تنبؤية واستباقية.
وتنص االتفاقية على قيام إريكسون بنشر أحدث
مجموعة برمجيات مدعومة بالذكاء االصطناعى
( )AIوأدوات التعل���م اآلل���ى والق���درات ،لتوفي���ر
خدمة عمليات ُم���دارة مؤمتتة على نحو متكامل.
وسيوفر محرك عمليات إريكسون الدعم ألنشطة
تش���غيل الش���بكة ،وعمليات تكنولوجيا املعلومات،
والدع���م امليدان���ى إضافة إل���ى أعم���ال الصيانة
اخلاصة بش���بكات ، stcوالتى تغطى كل مجاالت
التكنولوجيا بدءاً من اخلدمات االساسية وصوالً
إل���ى خدمات النف���اذ ،مبا فى ذل���ك تقنية اجليل
اخلامس .وس���تتمكن  stcبفضل هذا التعاون من
تعزيز أداء ش���بكاتها بأعلى مس���توى من اجلودة،

وتق���دمي أفض���ل جتارب املس���تخدم عب���ر اعتماد
نظام حتديد استباقى قائم على البيانات ملواجهة
التحدي���ات واملش���اكل املس���تقبلية عل���ى مس���توى
الش���بكة واألداء .كم���ا يعزز االتفاق ق���درات stc
لتحس���ني كفاءتها التش���غيلية ،وحتقي���ق أهدافها
الرقمي���ة مب���ا يتماش���ى م���ع توجهها لدع���م رؤية
اململك���ة  .2030ومن جهت���ه أكد بدر بن عبداهلل
اللهي���ب � نائب الرئي���س لقطاع التش���غيل بوحدة
التقني���ة والعملي���ات يف"  "stcالتزامن���ا املس���تمر

فى توفير ش���بكة متطورة تستش���رف املس���تقبل،
مع جتربة اس���تخدام من املستوى العاملى للعمالء
ف���ى اململكة العربية الس���عودية .ونح���ن على ثقة
بأن التعاون اجلديد مع إريكس���ون سيكون مثمراً
لناحية تعزيز عملياتنا التشغيلية ،ومواصلة تطوير
قدراتنا ،للمساهمة فى حتسني نوعية احلياة عبر
مجتعاتنا ،واملس���اهمة فى متكني التحول الرقمى
والتنمية مبا يتماشى مع رؤية اململكة " .2030
وم���ن ناحيت���ه قال ماتي���اس جوهانس���ون � رئيس
إريكس���ون مص���ر والس���عودية " :تعك���س اتفاقية
اخلدم���ات املدارة عبر الش���بكة الت���ى مت توقيعها
مؤخ���راً ،حجم ثقة ش���ركاءنا فى  stcاملس���تمرة
بحلولنا الش���املة والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا
املعلوم���ات .وس���نتمكن عب���ر مح���رك عملي���ات
إريكس���ون ،من تطوير رؤى قائم���ة على البيانات،
لتقدمي أداء محس���ن يركز على جتربة املستخدم.
وس���نواصل العم���ل ع���ن كث���ب م���ع  ،stcلضمان
اس���تفادة املس���تهلكني واملؤسس���ات واملجتمع من
التج���ارب واخلدم���ات والقدرات اجلدي���دة التى
تتيحها شبكة اجليل اخلامس".

ارتفاع صافى ايرادات "  " TSMCالى  48مليار دوالر وزيادة املخزون بنسبة  25٪فى 2020
كتب  :نهلة أحمد  -عادل فريج
بفض���ل الزي���ادة ف���ى الطل���ب عل���ى أجه���زة الكمبيوت���ر املحمول���ة والهواتف
الذكي���ة  5Gوأجه���زة الكمبيوت���ر املتط���ورة  ،حقق���ت ش���ركة Taiwan
جناح���ا كبي��� ًرا
)Semiconductor Manufacturing Co. )TSMC
ً
ف���ى ع���ام  2020ووف ًقا لبيانات البحث التى مت حتليلها ونش���رها بواس���طة
 ، Stock Appsفق���د ارتف���ع صافى إيرادات  TSMCبنس���بة  25.2٪إلى
 47.78ملي���ار دوالر أمريك���ى ف���ى ع���ام  .2020وكان ه���ذا الرقم األعلى
لإليرادات الس���نوية فى تاريخ الشركة كما ارتفع سهمها بنحو  60٪فى عام
 2020ومت تداوله عند  138دوال ًرا اعتبا ًرا من  11فبراير  .2021وف ًقا
ل�  ، Marketwatchوبنسبة  120٪عن العام السابق.
تُع���زى مبيعات  TSMCالقياس���ية فى عام  2020إل���ى ارتفاع الطلب على
الرقائ���ق .بل���غ إجمالى مبيعاته���ا املجمعة فى الربع الراب���ع من عام 2020
م���ا قيمته  361.53مليار دوالر تايوانى  ،بزيادة  1.43٪على أس���اس ربع
سنوي .ارتفعت األرباح بنسبة  23٪لتصل إلى  142.8مليار دوالر تايوانى

( 5.1ملي���ار دوالر)  ،مس���جلة رقماً قياس���ياً جديداً.للفترة من  2020إلى
 ، 2025تتوقع الش���ركة هدف معدل منو س���نوى مرك���ب ( )CAGRيتراوح
مدفوعا بش���كل أساس���ى بنقص
بني  10٪و  .15٪كان منو أس���هم TSMC
ً
 Intelفى الرقائق فى عام  .2020وعلى مدار العام  ،انخفض سهم Intel
بنس���بة  12٪على أس���اس سنوي .تخطط إنتل لالس���تفادة من  TSMCفى
محسنة من املقرر إطالقها فى عام .2023
عملية تصنيع عملية  7نانومتر
ّ
الح ًقا فى عام  ، 2021تخطط ً
أيضا للعمل على عملية  3نانومتر املتقدمة.
وف ًقا ل�  ، Tech Newsفإن عملية  3nmالقادمة محجوزة بالكامل بالفعل
حتى عام  .2024وهى تخطط إلنفاق  25مليار دوالر إلى  28مليار دوالر
ف���ى إنت���اج الش���رائح املتقدمة فى عام  2021وفى ع���ام  ، 2020كان لدى
 TSMCحص���ة  50٪من الس���وق العاملية لرقائق التصني���ع التعاقدية .جاء
 48٪م���ن مبيعاتها الس���نوية م���ن رقائق الهواتف الذكي���ة و  33٪من رقائق
احلوس���بة العالية .س���اهمت رقائق الس���يارات بنس���بة  .3٪بفضل األعمال
القوية ألشباه املوصالت.

مائدة مستديرة حول حتسني إدارة أدوات املتابعة فى املحاكم اإلدارية املصرية
كتب  :عادل فريج  -محمد اخلولى
ف���ى إط���ار برنام���ج اجلن���وب ،نظم���ت املفوضية
األوروبي���ة لكف���اءة العدال���ة ( )CEPEJمائ���دة
مس���تديرة عل���ى اإلنترنت لقضاة مجل���س الدولة
املص���رى ح���ول "حتس���ني إدارة أدوات املتابعة فى
املحاكم اإلدارية املصرية".
وركزت املناقش���ات على ع���رض أدوات املفوضية
لفائدة قضاة وموظفى مجلس الدولة ،وذلك فيما

يتعلق بأدوات املتابعة ،ومؤشرات األداء ،وتقنيات
إدارة البيان���ات اإلحصائية اس���تنادا إلى منهجية
املفوضي���ة ،وأيضا على الكيفي���ة التى ميكن لهذه
األدوات أن تس���اعد فى فهم وإدارة وحتسني أداء
املحاك���م وس���يواصل برنامج جنوب  4مس���اعدته
قانوني
املتوس���ط فى بناء مج���ال
لبل���دان جنوب
ّ
ّ
مش���ترك م���ع االحت���اد األوروب���ى بالتّركي���ز على
املتوس���ط وتعزيز
اصالح تش���ريعات بلدان جنوب
ّ

مؤسس���ات احلوكم���ة ال ّدميقراط ّي���ة ومس���ارات
ّ
املرافقة.
مي ّث���ل إنش���اء احلوكمة ال ّرش���يدة ومتت���ني علو ّية
القان���ون واحت���رام حق���وق اإلنس���ان وحمايته���ا
وحتقيقه���ا ال ّركائ���ز القو ّي���ة لبرنام���ج جنوب .4
خاصة لألنش���طة التى
كم���ا يولى البرنامج عناية ّ
تناه���ض العن���ف القائم عل���ى النّ���وع االجتماعى
واملوجه ض ّد النّساء والفتيات.
ّ

سيش���دد ال���ذكاء االصطناع���ى على حماي���ة البيانات
ّ
م���ن وجه���ة نظ���ر جتاري���ة وقانوني���ة على حد س���واء.
وم���ع تزاي���د انته���اكات البيانات ،سنش���هد اس���تخدام
ال���ذكاء االصطناعى فى احلماية من البرامج الضارة،
وحتليل األس���باب اجلذرية ،والتنبؤ بانقطاع االتصال،
واملصادقة التكيفية وغيرها الكثير.
وقال ش���بدار :تتس���ارع وتي���رة اس���تخبارات األعمال
الذكية كنتيجة للذكاء االصطناعي ،والسرد القصصى
الذكى وغيرها الكثير .وخالل األعوام القليلة املاضية،
اكتس���ب ذكاء األعم���ال زخماً ليصبح محفزاً أساس���ياً
لنم���و األعم���ال ،ومع تأثي���ر كوفيد -19على تس���ارع
تكنولوجي���ا البرمجي���ات ،فإنن���ا نش���هد تغيراً س���ريعاً
ل���ذكاء األعم���ال ليواك���ب مس���تقبل األعم���ال .ميكننا
أن نتوق���ع هذا العام أن ن���رى ذكاء األعمال والذكاء
االصطناع���ى يعملون معاً إلنش���اء حتليالت وبيانات
مع���ززة.

التعليم العالى  :منح للدكتوراة فى الذكاء االصطناعى
وشبكات االتصاالت واملعلومات ..مقدمة من الصني

كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
ف���ى إط���ار التعاون املثمر والبناء بني مص���ر والصني ،خاص ًة فى املجاالت
التعليمي���ة والبحثي���ة والتدريبي���ة ،اس���تعرض د .خالد عب���د الغفار � وزير
التعلي���م العال���ى والبح���ث العلمى تقري��� ًرا مقد ًما من د .أش���رف العزازى
القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول املنح املقدمة من
جمهورية الصني الشعبية للحصول على درجة الدكتوراه.
أش���ار التقرير أن آخر موعد لتقدمي املس���تندات للحصول على هذه املنح
هو  28فبراير اجلارى ،فى العديد من التخصصات العلمية ،وهى( :علوم
احلاس���ب وال���ذكاء االصطناعي ،بناء ش���بكات واالتص���االت واملعلومات،
األمن السيبرانى ،علوم الهندسة البحرية ،امليكانيكيا ،الكهرباء ،الهندسة
الصناعية ،العالج الطبيعى ،دراس���ة اللغة الصينية وآدابها) على أن تسلم
املس���تندات املطلوبة ل���إلدارة العامة للبعثات ،ويش���ترط فى املتقدمني أال
يزيد س���ن املتقدم عن  33سنة فى 1سبتمبر  ‘ 2021وأن يكون املرشح
مصرى اجلنس���ية ،ويعم���ل بإحدى اجلهات املدرجة بخط���ة البعثات ،وأال
تقل مدة اخلدمة بجهة العمل عن عام ،وأال يكون قد مضى على تس���جيل
املتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام فى 1سبتمبر . 2021
وملزيد من املعلومات واس���تيفاء استمارة التقدمي اإللكترونى ميكن الرجوع
للموقع اآلتي:
https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login
وأوضح التقرير التزام اجلانب الصينى بقيمة منحة شهرية مببلغ 3500
يوان قابلة للزيادة ،وإعفاء كل طالب من :رسوم التسجيل ،والقيد السنوى
حلض���ور املحاض���رات والدراس���ات ،وتكالي���ف املواد الدراس���ية املحددة،
ونفقات اإلقامة املقررة ،باإلضافة إلى دفع مبلغ معني مرة واحدة لترتيب
اإلقام���ة ،وتقدمي العالج الطب���ى باملجان للطلبة املصريني احلاصلني على
منح الدكتوراه من احلكومة الصينية ،وخدمة الترانزيت عند االنتقال من
العاصم���ة الصينية إلى مكان الدراس���ة لاللتح���اق باجلامعة وعند العودة
بعد التخرج.
ً
ممث���ال ف���ى اإلدارة العامة للبعثات بالوزارة س���وف
أم���ا اجلانب املصرى
يتحم���ل طبق���اً للبرنام���ج التنفيذى املوق���ع بني اجلانبني اس���تكمال قيمة
املنح���ة املقدم���ة من اجلان���ب الصينى لتعادل م���ا يتقاضاه عض���و البعثة
األعزب بالصني ويذكر أن املنحة التشمل نفقات السفر ذهاباً وعودة.

كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقى
أطلق���ت ش���ركة " جوجل " حتديثاً جديداً لتطبي���ق يوتيوب على هواتف
آيف���ون ،بعد توقف ش���هرين كاملني من دون حتديثات ،مما أثار ش���كوكاً
حول تخوف الشركة من اخلضوع لتصنيفات األمان ويتضمن التحديث
اجلديد س���د وإصالح بعض الثغرات واملش���اكل التقنية ،وفقاً ملا نش���ره
موقع  ،9to5Googleمما يش���ير إلى أن جوجل س���تبدأ حتديث بقية
تطبيقات خدماتها على األجهزة العاملة بنظام تشغيل .iOS
وبس���بب تأخ���ر حتديث���ات جوج���ل ،واج���ه بع���ض املس���تخدمني خالل
األيام املاضية مش���كلة غريب���ة تتعلق بظهور رس���الة تنبيهية تفيد بأنهم
يس���تخدمون إصداراً قدمياً من خدمات الشركة وعليهم التحديث فوراً،
وظهرت املش���كلة املذكورة خالل محاوالتهم تس���جيل الدخول إلى بعض
خدمات جوجل مثل جيميل ويوتيوب وجوجل درايف و Photosوخرائط
جوجل أيضاً.
لك���ن س���رعان ما قامت الش���ركة بح���ل تلك املش���كلة ،وأزالت الرس���الة
التحذيري���ة املزعجة ،مؤكدة أنه���ا تعمل على حتديث تطبيقاتها ،وقررت
توفير عالمات التصنيف كل اخلاصة باخلصوصية واألمان التى ألزمت
أب���ل كل املطورين بها ،عن���د وصول اإلصدارات املُحدث���ة إلى متجر آب
ستور.

رئيس "مايكروسوفت"  :روسيا وراء أكبر وأعقد
عملية اختراق الكترونى لوكاالت حكومية أمريكية

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أك���د ب���راد س���ميث � رئيس ش���ركة "مايكروس���وفت" ،أن حمل���ة اختراق
استخدمت ش���ركة تكنولوجيا أمريكية كنقطة انطالق ،الختراق وكاالت
حكومية أمركية ،تع ّد "أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على اإلطالق".
أض���اف اخترق���ت العملية ،التى مت اكتش���افها فى ديس���مبر ،التى تقول
احلكوم���ة األمريكي���ة إن من املرجح أن روس���يا هى الت���ى تقف وراءها،
برام���ج صممتها ش���ركة البرمجيات "س���والر ويندز كورب" ،مما س���مح
للمتس���للني بالدخ���ول إل���ى آالف الش���ركات واإلدارات احلكومي���ة التى
تستخدم منتجات الشركة.
واستطاع املتسللون احلصول على رسائل البريد اإللكترونى فى وزارات
اخلزان���ة والعدل والتجارة األمريكي���ة ووكاالت أخرى وقال خبراء األمن
اإللكترونى إن األمر قد يستغرق أشهراً لتحديد األنظمة املخترقة وطرد
املتسللني.
ولفت سميث خالل مقابلة بثت يوم األحد فى برنامج " 60دقيقة" على
قناة "س���ى بى إس" ،إلى أنه "من وجهة نظر هندسة البرمجيات ،أعتقد
أن م���ن الع���دل القول إن هذا هو أكبر وأعقد هجوم يش���هده العالم على
اإلطالق".
ورمبا يكون االختراق ،الذى من املرجح أنه اعتمد على مئات املهندسني،
ش���مل م���ا يصل إل���ى  18ألف عميل من عمالء "س���والر وين���دز" الذين
يستخدمون برنامج "أورايون" ملراقبة الشبكات.
وقال سميث" :عندما حللنا كل شيء شاهدناه فى مايكروسوفت ،سألنا
أنفس���نا عن عدد املهندس���ني الذين من املحتمل أنهم ش���اركوا فى ش���ن
ه���ذه الهجمات .واإلجابة التى توصلن���ا إليها ،أن الرقم بالتأكيد يتجاوز
األلف".
وكانت أجهزة االستخبارات األمريكية أفادت الشهر املاضي ،بأن روسيا
"م���ن املرجح" أن تكون وراء اختراق "س���والر وين���دز" ،الذى قالت إنه بدا
أنه يهدف إلى جمع معلومات ،وليس عم ً
ال تدميرياً ،وهو ما نفت روسيا
أى عالقة به.
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متابعات

يسرى عتلم رئيس “هواوي” للتدريب لـ “ عالم رقمي” :

تدريب  7آالف متدرب مبجاالت إنترنت األشياء واحلوسبة وال ـ ـ “  ”AIو “ “ G5
 320مدربا “  ، “ Certified Instructorsضمن
خطة امل��ب��ادرة لتدريب  400متدرب وك��ان املستهدف
 200م��درب فى العام األول بنسبة جناح ، % 160
كما حصل نحو  3آالف متدرب على شهادة معتمدة “
“ Certifiedمن شركة هواوى العاملية بعد جناحهم فى
اجتيازهم االختبارات اخلاصة باملناهج التعليمية من
إج��م��ال��ى املستهدف  4آالف شهادة
خ�����الل ال���س���ن���وات ال��ث��الث��ة
للمبادرة وبالتالى
ف������������إن

أجرى احلوار  :خالد حسن
أعده للنشر :باسل خالد – نهلهة أحمد
أك��د ي��س��رى عتلم رئ��ي��س أك��ادمي��ي��ة ش��رك��ة “ ه���واوى “
مصر للتدريب التكنولوجى فى حواره مع جريدة “ عالم
رقمى “ أن��ه مت تدريب نحو  7آالف متدرب  ،ما بني
طالب جامعة وخ��ري��ج  ،ف��ى  5م��ج��االت تضم ك��ل من
الذكاء الصناعى واحلوسبة السحابية وإنترنت األشياء
وشبكات االتصاالت وتقنيات اجليل اخلامس بالتعاون
مع  14جامعة مصرية  ،س��واء حكومية أو خاصة
 ،وذل��ك خالل العام املاضى فى إط��ار مبادرة
التنسيق
احتاد الشركات الكتشاف وتطوير وتوظيف
املواهب التكنولوجية “ .”iTB
مع وزاراتى التعليم
جاء ذلك خالل فعاليات ال��دورة الثانية
مل��ؤمت��ر “  ، “ Huawei iTBال��ذى العالى واالتصاالت و”
نظمته ال��ش��رك��ة م��ؤخ��را ب��ق��اع��ة امل��ن�
املهندسة�ار هواوى “ تؤسس 62
بالقاهرة اجلديدة  ،بحضور
غ��ادة لبيب � مستشار وزي��ر االتصاالت أكادميية فى  14جامعة
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات وممثلى وزارت���ى
ن��س��ب��ة
التعليم العالى والبحث العلمي
االجن����از فى
والقوى العاملة وعدد من رؤساء اجلامعات وعمداء
العام األول تعادل 75
كليات الهندسة واحل��اس��ب��ات واملعلومات باجلامعات
املصرية وق��ال إن امل��ب��ادرة تستهدف تدريب  12ألف .%
متدرب “  “ Trained Talentsعلى مدار  3سنوات أض����اف مت وض���ع امل��ن��اه��ج التعليمية
وم��ن ثمة ف��إن ما حتقق فى العام األول فقط لتنفيذ بالتنسيق بني شركة “ ه��واوى “ واجلامعات
وفقا ألحدث املعايير واملواصفات العاملية فى املجاالت
املبادرة ميثل  % 70من إجمالى املستهدف .
وردا على سؤال “ عالم رقمى “ قال إنه مت تدريب نحو التكنولوجية املتعلقة بدعم عمليات التحول الرقمى التى
تتبناه الدولة املصرية فى كل القطاعات بدعم ورعاية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسل � رئيس اجلمهورية .اجلامعات خاصة مع تطبيق اإلجراءات االحترازية
أشار ردا على سؤال “ عالم رقمي” أن املبادرة جنحت فى  .أكد أنه فى ظل الدراسة التى قامت بإعدادها شركة
ققامة  62أكادميية لتقدمي خدمات التدريب “ �“ Acadه�����واوي” ف��إن ه��ن��اك نحو  85أل��ف ط��ال��ب ميثلون
 “ emiesوذل��ك ضمن ال���  100أكادميية واملخطط طالب قسم االتصاالت بكليات الهندسة وطالب كليات
إقامتها على مدار  3سنوات وهو ما ميثل جناحا كبيرا احلاسبات واملعلومات  ،ميكنهم االستفادة من امليادرة
 ،بنسبة  % 62فى العام األول فقط  ،فى ظل اإلقبال وهم مبثابة القاعدة األساسية التى نسعى إلى مشاركتها
من جانب اجلامعات للمشاركة فى فى املبادرة واالستفادة من البرامج التدريبية على أحدث
امل�����ب�����ادرة ودع����م التقنيات التى تتطلبها سوق العمل فى الوقت احلالى
استفادة طالبها سواء محليا أو إقليميا أو عامليا .
وردا على س��ؤال “ عالم رقمي” عن دورة املبادرة فى
م�������������ن
إتاحة فرض عمل للمتدربني خاصة بعد حصولهم
نسعى
على التدريب قال عتلم إنه مت االتفاق مع عدد
من الشركات من شركائنا وعمالئنا  ،نحو 40
لتوظيف
شركة منها جميع مشغلى االتصاالت واإلنترنت
اخلريجني بعد اجتيازهم  ،حيث مت تنظيم ملتقى توظيفى للخريجني من
املبادرة والتقت الشركات بهم ومن املتوقع ان
الدورات بالشراكة من تشهد الفترة القادمة تعيني الكثير منهم فى
هذه الشركات  .أكد عتلم أن هناك اهتماما
 40شركة
كبيرا ومتابعة دوري��ة من جانب الدكتور عمرو
طلعت � وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لدعم
املبادرة وحل أى مشكلة ميكن أن تواجهها عند التنفيذ
املبادرة.
� ت����داع����ي����ات حيث يتم عرض نتائج املبادرة بصورة شهرية على وزير
ج��ائ��ح��ة ف��ي��روس االت��ص��االت وال��ذى أك��د أن جن��اح امل��ب��ادرة فى تعميمها
“ك������ورون������ا “ ف���إن وانتشارها وإتاحتها جلميع الطالب بكل املحافظات
نسبة كبيرة من عملية وحتى يحصل الطالب ف��ى محافظة ال���وادى اجلديد
تتم بصورة “ اون الين “ وهو ما والنوبة على فرصة للتدريب ف��ى ه��ذه التخصصات
ال���ت���دري���ب
شهد ترحيبا من الطالب واملشاركني فى املبادرة وكذلك اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

الدكتور أمين محمد إبراهيم ـ رئيس جامعة “ بورسعيد “ لـ “ عالم رقمى “ :

تدريب  1000طالب فى مجاالت الذكاء االصطناعى واحلوسبة والشبكات ضمن مبادرة” Huawei iTB
أجرى احلوار  :خالد حسن

أعده للنشر  :نهلهة مقلد – باسل خالد
أكد الدكتور أمين محمد إبراهيم � رئيس جامعة بورسعيد
فى حواره مع جريدة “ عالم رقمى “ ان اجلامعة جنحت
فى تدريب نحو  1000طالب باجلامعة فى مجاالت
الذكاء الصناعى  ،احلوسبة السحابية  ،إنترنت األشياء
 ،حماية شبكات االتصاالت باإلضافة إلى تقنيات اجليل
اخلامس “  “ 5Gمن خالل توقيع بروتوكول بالتعاون مع
شركة “ هواوى “ مصر أقامتها أكادميية هواوى وذلك
فى إطار مبادرة “  “ Huawei iTBموضحا أن 400
تتدرب جنحوا فى احلصول على شهادة معتمدة “ �Cer
 “ tifiedمن شركة هواوى العاملية وهو ما يعد دليال
على مدى ارتفاع املستوى العلمى وكفاءة طالب اجلامعة
فى امتالكهم للمهارات التكنولوجية احلديثة .
ججاء ذلك خالل فعاليات الدورة الثانية ملؤمتر “ �Hua
 ، “ wei iTBالذى نظمته شركة “ ه��واوى “ مؤخرا
بقاعة امل��ن��ار بالقاهرة اجل��دي��دة  ،وق��ال إننا جنحنا
فى جتول جائحة فيروس كورونا من “محنة “ إلى

-

“منحة “ مت من خالل التوسع فى تدريب طالبنا وهو
ما يتماشى مع رؤية الدولة املصرية فى تسريع عمليات
التحول الرقمى خاصة مع اختيار محافظة بورسعيد
لتكون مبثابة التجرية األولى للتوسع فى تطبيق الرقمنة
بجميع املحافظات .
أض����اف ردا ع��ل��ى “ س����ؤال ع��ال��م رق��م��ى “ متتلك
ق�����ل�����ة
م��ح��اف��ظ��ة ب��ورس��ع��ي��د  ،رغ��م
ع��دد سكانها  ،ع��ددا من
امل��زاي��ا بجانب موقعها
اجل��غ��راف��ى وت��واج��د
هيئة قناة السويس
ف��إن هناك العديد
م����ن امل���ش���روع���ات
ال��ق��وم��ي��ة وامل��ن��اط��ق
الصناعية التى يتم
إقامتها س��واء شرف
أو غ�����رب امل��ح��اف��ظ��ة
وهذه املشروعات حتتاج إلى
ال��ك��وادر البشرية املؤهلة على أحدث ال���ت���ق���ن���ي���ات

400
متدرب حصلوا
على شهادة معتمدة من
هواوى العاملية مبا يتواكب
مع احتياجات التجول
الرقمى

وبالتالى فإن هناك مستقبال واعدا للطالب املشاركني
ف��ى م��ب��ادرة “ “  “ Huawei iTBلتنمية امل��ه��ارات
وإعداد شباب قادر على مواكبة التحول الرقمى ملحافظة
بورسعيد حيث إن هدفنا األكبر وهو حتول أبنائنا إلى

نواة رئيسية للموهبني فى التحول الرقمى وحتقيق
“ رؤي��ة مصر  “ 2030من خالل تعزيز الشراكة بني
اجلامعة  ،والتى متثل جانب العرض للكفاءات البشرية
وشركة “هواوى العاملية “  ،التى متثل جانب الطلب على
املوارد البشرية  ،فى سوق العمل.
أوضح نتطلع فى العام املقبل إلى مضاعفة عدد الطالب
ال��������ذي��������ن ميكنهم االستفادة من املبادرة السيما بعد
تراجع تداعيات جائحة كورونا
وعودة املؤسسات واملصانع
إلى العمل بكامل طاقتها
اإلنتاجية يأتى متاشيا
م����ع ج���ه���ود ال���دول���ة
وزارة التعليم العالى
والبحث العلمى نحو
رف���ع ك��ف��اءة وخ��ب��رات
ال��ط��الب ح��ت��ى يكونوا
قادرين على املنافسة فى
سوق العمل املحلى واإلقليمى
والعاملي.

االستثمار
فى تنمية املهارات
الرقمية لطالبنا أهم
املحاور االستراتيجية
للجامعة

هالة زايد عميد كلية احلاسبات بجامعة بنها لـ “ عالم رقمى “ :

 80متدربا حصلوا على “ “ Certifiedمن هواوى مبا يتواكب مع احتياجات التجول الرقمى
الكفاءة العلمية والتى تكسب
ب��ال��ف��ع��ل ط��الب��ن��ا م��ه��ارات
رق��م��ي��ة وف���ق���ا ألح���دث
التخصصات املطلوية
فى سوق العمل.
ج�����اء ذل�����ك خ���الل
ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة
ا لثا نية

أجرى احلوار  :خالد حسن
أعده للنشر  :محمد شوقى – باسل خالد
أكدت الدكتورة هالة حلمى زايد � عميد كلية
احلاسبات واملعلومات والذكاء االصطناعى
بجامعة بنها فى حوارها مع “ عالم رقمى
“ أنه رغم توقيع توقيع بروتوكول بالتعاون
مع شركة “ هواوى “ مصر  ،منذ نهاية عام
 ، 2019وجنحنا فى أكادميية هواوى
ذذل��ك فى إط��ار م��ب��ادرة “ �Hua
هدقنا
 “ wei iTBومت تدريب املئات
رفع كفاءة وخبرات
من طالب اجلامعة كما حصل
نحو  80طالبا على
شهادة الطالب وتنمية قدراتهم
م��ع��ت��م��دة “ Certified
م��ن ش��رك��ة ه����واوى
العاملية�از التنافسية بسوق العمل
مل�����ؤمت�����ر “
ب��ع��د جن��اح��ه��م ف���ى اج��ت��ي�
“ Huawei iTB
االخ��ت��ب��ارات امل��ق��ررة موضحة
املحلية والعاملية
 ،ال����ذى ن��ظ��م��ت��ه ش��رك��ة
أن أهم ما مييز األكادميية هو
“ ه���واوى “ م��ؤخ��را بقاعة
املحتوى العملى الذى يحصل عليه
املنار بالقاهرة اجلديدة  ،وقالت
املتدربون فهو على مستوى عال جدا من

منها التغير املناخى واحلروب البيولوجية  :جيتس يحدد
أبرز حتديات الكون بعد وباء كورونا

م��ب��ادرة “  “ iTBتتماشى نحو رفع كفاءة وخبرات الطالب حتى يكونوا
م��ع جهود ال��دول��ة نحو قادرين على املنافسة فى سوق العمل املحلية
حتقيق خطة التنمية واإلقليمية والعاملية .أضافت اجلامعة تسعى
املستدامة “ رؤية إلى نشر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
م��ص��ر  ”2030وذل��ك لتنمية املواهب اخلاصة باخلريجني
وال����ت����ى ت��ه��دف مما يساهم فى خلق مزيد من فرص العمل،
إل��������ى ت���ع���زي���ز وتشجيع للمشاركة فى املجتمع الرقمى على
املستوى اإلقليمى والدولي.
ع���م���ل���ي���ة
أكدت دكتور هالة زايد من املتوقع
مبادرة”
أن يتم تأهيل نحو  140طالبا
خالل العام احلالى للحصول
Huawei iTB
على شهادة من “ ه��واوى “
مشيرة أن برنامج ه��واوى
“ جسر تواصل للربط بني
ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات
ال��ت��ح��ول البحث وتنمية املواهب
تعليمى غير ه��ادف للربح،
ومينح جامعة بنها حق تقدمي
الرقمى فى جميع
وإيجاد فرص توظيف دورات تدريبية فى تكنولوجيا
ال��ق��ط��اع��ات االقتصادية
املعلومات واالتصاالت للخريجني
واخلدمية  ،وفى إطار وزارة
تلبية ملتطلبات صناعة تكنولوجيا
التعليم العالى والبحث العلمى

بالتعاون مع “أڤايا”:

مركز البيانات للحلول املتكاملة “مورو” يعزز النمو
الرقمى لبنك اإلمارات دبى الوطنى

كتب :باسل خالد – محمد اخلولي
سلّط مؤسس شركة "مايكروسوفت" األمريكية ،بيل جيتس ،الضوء على
التحديات التى سيواجهها العالم ،بعد القضاء على وباء كورونا الذى أثر
على أعداد كبيرة من البشر حول العالم.
وكشف جيتس عن حتديني رئيسيني سيتوجب على البشر مواجهتهما
بعد التعافى من كوفيد –  19بشكل نهائي ،وهما التغير املناخى
واحل���روب البيولوجية وأش��ار امللياردير األمريكى إل��ى تنامى حجم
الغازات الدفيئة التى تؤثر على الغالف اجلوى سنويا ،الفتا إلى ضرورة
إيقاف تلك االنبعاثات ،للحيلولة دون ه��الك األرض بسبب ظاهرة
االحتباس احلراري .ودعا جيتس فى مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان"
البريطانية ،للعمل على الوصول بهذه االنبعاثات إلى الصفر ،الفتا إلى
صعوبة هذه املهمة .أضاف بسبب كورونا تراجعت النشاطات الصناعية
حول العالم ،األمر الذى سبب انخفاضا فى حجم الغازات بنسبة  5فى
املائة ،وهى نسبة منخفضة جدا مقارنة مبا هو مطلوب حلماية كوكبنا".
وردا على سؤال حول الواجب عمله بعد القضاء على فيروس كورونا وما
قد يرافق ذلك من عودة االنبعاثات الضارة إلى حالها قبل الوباء ،أوضح
جيتس" :على البشر التركيز على التقنيات والسياسات والنشاطات التى
ستضعنا على طريق القضاء على الغازات الدفيئة بحلول العام ."2050
أكد علينا أن نك ّرس أنفسنا فى السنوات القادمة خلدمة هدف القضاء
على الغازات املسببة لالحتباس احلرارى بشكل نهائي".

كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
كشف مركز البيانات للحلول املتكاملة (مورو) ،إحدى الشركات التابعة لهيئة
كهرباء ومياه دبى ضمن “ديوا الرقمية” ،الذراع الرقمى للهيئة ،عن إبرام
شراكة مع بنك اإلمارات دبى الوطنى بالتعاون مع شركة أڤايا ،لتعزيز النمو
الرقمى للبنك من خالل تزويده مبنصة “مورو كونكت” متعددة القنوات
والقائمة على اخلدمات السحابية حيث توفر املنصة املعتمدة على تقنيات
اخلدمات السحابية لشركة أڤايا ون ك��الود (،)Avaya OneCloud
اخلدمة السحابية ملراكز االتصال واالتصاالت املوحدة كخدمات متاحة
( ،)CCaaSمما سيعزز ربحية البنك وقدرته التنافسية .
من جهته قال سعيد محمد الطاير � العضو املنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة
رائد للبيانات ،يتجلى هدفنا الرئيسى فى
كهرباء ومياه دبى بوصفنا مرك ًز ً
تعزيز وتسهيل الوصول إلى البيانات ،مبا يتماشى مع مبادرة دبي،X 10
ومئوية اإلم��ارات  2071التى تهدف إلى حتويل اإلم��ارات إلى عاصمة
عاملية للحلول الرقمية املتقدمة” حيث تعد منصة “مورو كونكت” منصة
متكاملة لتقدمي حلول موحدة ومبتكرة ملراكز االتصال وإتاحتها للمؤسسات
من خالل منوذج اشتراك قائم على اخلدمات السحابية ،ما ميكّن املؤسسات
من شراء السعة واخلدمات التى يحتاجونها من دون تكبد نفقات رأسمالية.
وم��ن جهته ،ق��ال هشام عبد اهلل القاسم � نائب رئيس مجلس اإلدارة
والعضو املنتدب لبنك اإلمارات دبى الوطنى تعكس هذه الشراكة حقيقة
أن الشركات فى املنطقة تتطلع للحلول املبتكرة لتعزيز ميزاتها التنافسية
فى املشهد الرقمى احلالى اوضح نسعى بشكل متواصل لتوفير أفضل
اخلدمات ملتعامليه .وفى هذا السياق ،تساهم هذه الشراكة مع “مورو” فى
دعم طموحاتنا من خالل توسيع نطاق عملنا عبر القنوات الرقمية وتعزيز
فعالية العمليات واعتماد منصة متطورة متعددة القنوات”.
من ناحيته قال نضال أبو لطيف � رئيس أڤايا العاملية“ :نتفهم فى أڤايا
متطلبات التحول الرقمى السريع وم��دى أهمية أن يظل عمالؤنا فى
املقدمة .ولتمكني بنك اإلم��ارات دبى الوطنى � الذى تربطنا به شراكة
تقنية واستراتيجية – أقمنا شراكة مع شركة مورو لتلبية احتياجات التحول
الرقمى للبنك موضحا ستمنح منصة “مورو كونكت” البنك املرونة الكاملة
لتوسيع نطاق خدماته ،وتوفير منصة العتماد احللول املبتكرة بسرعة.

املعلومات واالتصاالت.
أوضحت عميد كلية احلاسبات واملعلومات
والذكاء االصطناعى بجامعة بنها أن هدفنا
من املشاركة فى ميادرة “  “ iTBهو دعم
وتدريب املواهب من الطالب املهتمني مبجال
تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت؛ ملنحهم
فرص تدريب وتوظيف متقدمة ،كما يسعى
البرنامج إلى بناء رابط بني البحث والتطوير
وتنمية املواهب ،واحلصول على فرص تعيني
وتوظيف فى شركة “ ه��واوى “ وشركائها
اإلقليميني ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى رب��ط الطالب
بسوق العمل وسد الفجوة بني قدرات خريجى
اجلامعات وتوقعات الشركات للخريجني ،من
خالل إش��راك طالب اجلامعة فى البرامج
التدريبية ال��ت��ى ت��ق��وم بها الشركة إلع��داد
جيل من املتخصصني فى التقنيات احلديثة
مثل (الذكاء االصطناعى وعلوم البيانات)
والتى أصبحت الركيزة الرئيسية فى الثورة
الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.

جوجل” و”فيس بوك” تقتربان من عقد اتفاقات
مع وسائل إعالم استرالية

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أعلن جوش فرايدنبرج وزير اخلزانة االسترالى أن شركتى “جوجل” و”فيس
بوك” قريبتان “جدا” من عقد اتفاقات مع وسائل إعالم استرالية فى شأن
استخدام محتوياتها لقاء مقابل مالي ،فى وقت تسعى فيه شركات اإلنترنت
العمالقة إلى جتنب تشريع ملزم فى هذا الصدد من احلكومة االسترالية.
وقال فرايدنبرج إن املحادثات مع الرئيس التنفيذى ل�”فيس بوك” مارك
زكربرج والرئيس التنفيذى لشركة “جوجل” سوندار بيتشاى حققت “تقدما
كبيرا” فى حل النزاع وتعمل احلكومة االسترالية على “مدونة قواعد سلوكية
ملزمة” إلدارة العالقات بني وسائل اإلعالم التقليدية التى تعانى صعوبات
مالية كبرى واملجموعات العمالقة املهيمنة على اإلنترنت ،على رأسها “جوجل”
و”فيس بوك” اللتان تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات اإلعالنية.
وهددت كل من “جوجل” و”فيس بوك” بتعليق خدماتهما إذا أقر املشروع
االسترالى الذى يدرسه البرملان فى الوقت الراهن ،لكن فرايدنبرج كشف
� اليوم االثنني � عبر محطة “اي��ه بى س��ي” احلكومية أن املفاوضات مع
املجموعتني “أحرزت تقدما كبيرا خالل عطلة نهاية األسبوع”.
وقال“ :أعتقد أننا قريبون جداً من بعض االتفاقات التجارية البالغة األهمية”،
معتبراً أن ذلك كفيل فى “تغيير املشهد اإلعالمى االسترالى وتنص مدونة
القواعد التى وضعتها احلكومة االسترالية على أن تتفاوض “جوجل” و”فيس
بوك” مع كل وسيلة إعالمية على قيمة األموال الواجب دفعها مقابل استخدام
مضامينها.
وفى حال عدم التوصل إلى اتفاق ،يجرى االحتكام إلى جهة حتكيمية حلسم
اخلالف واعتبرت كبرى املجموعات الصحافية االسترالية“ ،نيوز كورب”
و”ناين إنترتينمنت” ،إن هذه التعويضات تصل إلى مئات ماليني الدوالرات
سنويا وأكدت “جوجل” و”فيس بوك” اللتان حتظيان بدعم حكومى أمريكى
فى هذا امللف ،أن هذا املشروع ينسف النموذج الذى قامتا عليه كما يضرب
طريقة عمل اإلنترنت نفسه.

“ تايجر “ أولى مركبات هيونداى ذاتية القيادة رباعية الدفع
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
كشفت مجموعة هيوانداى موتور عن أولى مركباتها ذاتية القيادة فى إطار
سعيها للتحول إلى مزود حللول التنقل املستقبلية.
أوضحت شركة هيونداى ب��أن ال��روب��وت املتحول الذكى ذات��ى احلركة
ال����دف����ع أو آل���ة
«ت��اي��ج��ر» م��ص��م��م ل��ي��ع��م��ل ك��م��رك��ب��ة رب��اع��ي��ة
ف����������ى
متحركة ب��أرب��ع��ة أرج���ل للمشاركة
أنشطة االس��ت��ك��ش��اف العلمي،
ب����اإلض����اف����ة إل�����ى ت��وص��ي��ل
ع��دد ال��ط��وارئ الطبية أو
املنتجات إلى املناطق التى
يصعب الوصول إليها.
وقالت الشركة إن املركبة
ال��ت��ى حتمل اس��م امل��ش��روع
إك�������س ،�1ط���ورت���ه���ا وح���دة
نيو هوريزنس ستوديو التابعة
ح���ل���ول
لهيونداي ،وال��ت��ى تركز على تطوير
التنقل بالشراكة مع شركة برمجيات التصميم الهندسى اوتودسك وشركة
استشارات التصميم ساندبرغ�فيرار األمريكتني.
وق��ال ج��ون س��وه � رئيس وح��دة الشركة الكورية التى تعمل ف��ى والي��ة
كاليفورنيا األمريكية «املركبات من نوع روبوت تايجر والتقنية املستخدمة
حاليا فى سبل
لصنعها ،متنحنا فرصة لتوسيع مخيلتنا ،ونحن نبحث
ً
تطوير تصميم املركبة لتحسني مستقبل النقل والتنقل».وفى العام 2019
كشفت هيونداى فى معرض اإللكترونيات االستهالكية عن مركبة إليفيت،
كأول مركبة تنقل قادرة على املشى بأرجل متحركة.
وقال إن كل من روبوت تايجر ومركبة إليفيت يجمعان بني تقنيات احلركة
اآللية والعجالت مما يتيح لهما اجتياز التضاريس الصعبة بأفضل من
املركبات املصممة للسير على الطرق الوعرة.
حاليا على تطوير املركبات والسيارات ذاتية
يذكر أن عدة شركات تعمل ً
القيادة ،منها شركة فولكس فاجن وجنزرال موتور وتسال.

جامعة كولورادو  :جهاز يحول اإلنسان ببطارية بشرية
باالعتماد على مولدات كهروحرارية

"ويلو "" تستحوذ على "بامبس برو" لدعم تواجدها
كمزود حللول وأنظمة الضخ االبتكارية باملنطقة
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت شركة "ويلو الشرق األوسط" ،األملانية املتخصصة فى مجال دفع
عجلة االبتكار الصناعى وتصنيع املضخات احلديثة واألنظمة املتقدمة،
اليوم (اإلثنني  15فبراير )2021عن استحواذها على "بامبس برو"
( ،)PumpsProوهى شركة متخصصة بتوفير خدمات وحلول املضخات
حتت مظلة "دايركت تريد هاوس إنترناشيونال ذ.م.م" ( .)DTHIوسيتم
من خالل عملية االستحواذ إنشاء وحدة أعمال جديدة مع االحتفاظ
بإسم "بامبس برو" ،على أن تتم إدارتها وتشغيلها كشركة تابعة ل� "ويلو".
ومبوجب أحكام االتفاقية ،ستستحوذ "ويلو الشرق األوسط" على "بامبس
برو"؛ مبا فى ذلك كل األصول ،والقوى العاملة اخلدمية ذات املهارات
العالية ،والعالمة التجارية ،والقاعدة الواسعة من العمالء .ومن املتوقع أن
تسهم هذه اخلطوة فى ترسيخ مكانة "ويلو الشرق األوسط" كمزود للحلول
املتكاملة فى دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط.
من جهته قال ياسر ناجيان � مدير عام "ويلو الشرق األوسط" ومدير
مبيعات املجموعة فى منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا إن
اتفاقية االستحواذ مع "بامبس برو" ،تعد خطوة مهمة من املتوقع أن
تعزز احلضور القوى ل� "ويلو" باعتبارها مزود رائد للحلول املبتكرة
واألنظمة املتطورة فى دولة اإلمارات وأسواق الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وكلنا ثقة ب��أ ّن االتفاقية االستراتيجية ستعود بالنفع على
اجلميع وستحقق نتائج إيجابية على كل املستويات ،الس ّيما أنها
تتماشى مع التوجه الوطنى لتحقيق أهداف "استراتيجية دبى إلدارة
الطلب على الطاقة واملياه  ."2030ومتنحنا هذه اخلطوة فرصة
استثنائية لدعم برنامج التحديث وإع��ادة التأهيل الذى يشمل 30
ألف مبنى قائم فى دبى بحلول العام  ،2030وهو ما يهدف إلى جعل
اإلمارة فى صدارة املدن األكثر استدامة عاملياً".
ومن ناحيته قال بيتر جالونر � نائب الرئيس األول � قسم اخلدمات فى
"مجموعة ويلو" يعتبر االتفاق االستراتيجى دفعة قوية جلهودنا الرامية
لتعزيز املزايا التنافسية ل� "ويلو الشرق األوسط" ضمن األسواق اإلماراتية
واإلقليمية.

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
طور باحثون فى جامعة كولورادو بولدر االمريكية جها ًزا منخفض
التكلفة ً
قابال لالرتداء كأنه خامت أو سوار أو ما شابه كى يحصد الطاقة
احلرارية من جسم اإلنسان ويحولها إلى طاقة كهربائية لتغذية األجهزة
اإللكترونية.
ونقل موقع إنتريستنج إجننيرجن عن جيان ليانغ شياو � كبير مؤلفى
البحث اجلديد ،واألستاذ املساعد فى قسم بول إم رادى للهندسة
ً
مستقبال تشغيل األجهزة
امليكانيكية فى جامعة كولورادو بولدر «نريد
اإللكترونية القابلة لالرتداء دون احلاجة إلى إضافة بطارية إليها ».
وأوض��ح أن كل مائة وات من ح��رارة اجلسم تنتج بهذا اجلهاز نحو
 65وات من الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات كهروحرارية حتول
درجة حرارة اجلسم الداخلية إلى كهرباء ،وهذه طاقة كافية لتشغيل
اإللكترونيات الشخصية القابلة لالرتداء � مثل الساعات� من حرارة
اجلسم الطبيعية ،وميتاز اجلهاز بأنه قادر على إصالح ذاته عند تلف
متاما.
جزء منه ،وهو قابل إلعادة التدوير ً
فإذا حدث أن أصيب اجلهاز بتمزق ،ما عليك سوى ضمه إلى بعضه
مرة أخرى ليعمل ،وإن كنت تريد التخلص منه ،فباإلمكان غمره فى
محلول خاص يفصل املكونات اإللكترونية ويذيب قاعدة البولى إميني،
ما يجعله يتفكك إلى مكوناته األصلية ،ويتيح إعادة استخدامها فى
أجهزة أخرى.
وق���ال ش��ي��او «نعمل على تطوير أج��ه��زة منخفضة التكلفة وعالية
االعتمادية وذات تأثير صفرى على البيئة ».
حني متارس الرياضة أو أى أعمال بدنية ترتفع حرارة جسمك ،فيلتقط
اجلهاز هذا التدفق من الطاقة ويحولها إلى كهرباء وقال شياو «تبقى
املولدات الكهروحرارية ملتصقة بجسم اإلنسان ،وبإمكانها االستفادة
من حرارة اجلسم التى تتبدد عادة فى البيئة لتنتج لنا الكهرباء ،واملميز
فى جهازنا احلرارى أنه قابل لالرتداء ،وينتج طاقة كهربائية مستمرة
نسبيا».
ً
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القوى العاملة تنفى صحة إطالق رابط جديد على
“واتس آب” لتسجيل بيانات العمالة غير املنتظمة

اتصال
بالشراكة بني مؤسسة “ ڤودافون للتنمية “ و “ ابتسامة “ :

إطالق منصة “ ”Majidah.orgأول منصة إلكترونية لتدريب وتوظيف األشخاص ذوى اإلعاقة فى مصر

كتب  :نهلة أحمد  -محمد شوقي
ردا على ما تداولته بعض جروبات تطبيق “واتس آب” رابطا ً جديداً
لتسجيل بيانات العمالة غير املنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة
 500جنيه شهرياً ،قام املركز اإلعالمى ملجلس الــوزراء بالتواصل
مع وزارة القوى العاملة ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة
إلطالق أى روابط جديدة لتسجيل العمالة غير املنتظمة للحصول
على معاش دائم بقيمة  500جنيه شهرياًُ ،مشدد ًة على أن الرابط
املتداول مزيف ،وغير تابع للوزارة نهائياًُ ،موضحةً أن مبلغ الـ 500
جنيه الذى يتم صرفه للعمالة غير املنتظمة هو منحة نقدية استثنائية
تقدمها الدولة لدعم تلك الفئة املتضررة جراء أزمة فيروس كورونا،
ُمحذر ًة املواطنني من االنسياق وراء تلك املواقع والصفحات املزيفة
التى تستهدف استغالل بياناتهم الشخصية ،وسيتم اتــخــاذ كل
اإلجراءات القانونية حيال مروجى تلك املواقع.
وفــى سياق متصل ،مت حتويل أكثر من  4.3مليار جنيه لصرف
املنحة االستثنائية للعمالة غير املنتظمة منذ بداية جائحة فيروس
كورونا وحتى اآلن؛ مما يسهم فى تخفيف األعباء عن كاهلهم ،كما
مت صرف مرتبات العمالة املنتظمة للعاملني بالقطاعات املتضررة،
وفى مقدمتها السياحة ،والغزل والنسيج من خالل صندوق إعانات
الطوارئ بالوزارة.
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 املواطنني ،وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى
اإلرسال على املوقع الرسمى للوزارة ).)manpower.gov.eg

اليابان ومجموعة بنك التنمية األفريقى توقعان اتفاقية
قرض بقيمة  670مليون دوالر
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ) )JICAوصندوق التنمية األفريقى
) � )ADFالذراع امليسرة ملجموعة بنك التنمية األفريقى � يوم الثالثاء
اتفاقية قرض بقيمة  73.6مليار ين يابانى )  668.1مليون دوالر) لدعم
التجديد اخلامس عشر ملوارد صندوق التنمية األفريقى ).)ADF�15
خالل حفل افتراضى  ،وقع رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقى الدكتور
أكينوومى أديسينا والسفير اليابانى فى كوت ديفوار كوراميتسو هيدياكى
على اتفاقية تبادل األوراق النقدية  ،فى حني وقع اتفاقية القرض من قبل
ممثل جايكا فى كوت ديفوار  ،فوجينو .كوجيرو  ،والقائم بأعمال نائب
رئيس مجموعة بنك التنمية األفريقى  ،سوازى تشاباالال  ،بصفتها املديرة
املالية .سيدعم قــرض املانحني امليسر التجديد اخلامس عشر ملــوارد
صندوق التنمية األفريقى  ،الذى متت املوافقة عليه فى ديسمبر 2019
من قبل الدول املانحة فى  .ADFتقدم جايكا القرض � األكبر للقرض
اخلامس عشر � نيابة عن ح++كومة اليابان .قال السفير كوراميتسو
هيدياكى  ،الــذى كانت بــالده خامس أكبر مساهم فى صندوق التنمية
جزءا من التزام
اآلسيوى من حيث القيمة التراكمية  ،إن القرض يشكل
ً
اليابان بتعزيز تنمية املــوارد البشرية الصناعية واالبتكار واالستثمار ،
واالستثمار فى البنية التحتية عالية اجلودة لتعزيز االتصال .فى مؤمتر
 TICAD 7فى أغسطس  .2019وفى نفس املؤمتر  ،أعلنت اليابان
أيضا أنها ستساهم فى املرحلة  4من مبادرة مساعدة القطاع اخلاص
ً
املعززة ) ، )EPSAوهو مشروع رئيسى مشترك مع البنك.

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أطلقت مؤسسة ابتسامة بالشراكة مــع مؤسسة
ڤـــودافـــون مــصــر لتنمية املــجــتــمــع منصة مــاچــدة
“ ”Majidah.orgوهــى أول منصة إلكترونية
لتدريب وتوظيف األشخاص ذوى اإلعاقة فى مصر.
جنحت منصة ماچدة بالتعاون مع أكثر من 400
جهة توظيفية و 200مركز تدريب فى عام ،2020
بهدف توفير فرص عمل لألشخاص ذوى اإلعاقة مع
وجود خطط للوصول إلى عدد أكبر من األطراف
املعنية فى  7محافظات فى مصر واالستمرار فى
تطوير املنصة لتجربة فعالة وأكثر كفاءة ،حيث تقوم
املنصة بــدور حلقة الوصل بني أصحاب األعمال
والشركات ومراكز التدريب واملؤسسات واألشخاص
ذوى اإلعاقة .تسعى منصة ماچدة جاهدة لتمكني
ذوى اإلعاقة من اكتساب املهارات األساسية واملهنية
ـزءا ال يتجزأ من
التى تؤهلهم ليصبحوا جـ ً
وتعزيز جتربة املستخدمني بشكل أكبر
بالتعاون
املجتمع.
والتى تضمنت؛ التدريب عبر اإلنترنت
وأطلقت مؤسسة “ابتسامة” بالتعاون
مــع مؤسسة ڤــودافــون مصر لتنمية مع  400جهة و200
مــن خــالل إتــاحــة محتوى الـــدورات
التدريبية واملواد فى أشكال مختلفة
املجتمع مــشــروع “ مــاچــدة “ العام مركز :املنصة حلقة الوصل
مبا يتناسب مع جميع االحتياجات
املاضي ،والــذى مت من خالله تأهيل
وتــوظــيــف الــعــديــد مــن ذوى اإلعــاقــة بي أصحاب األعمال والشركات )نــصــى وفــيــديــو وصـــوتـــي) ،وأيــض ـا ً
للشركات ومسئولى املــوارد البشرية
فى جهات مختلفة ،من بينها شركات
ومراكز التدريب
عــن الــطــرق املثلى للتعامل وتطوير
وسالسل لفنادق كبيرة فى شرم الشيخ،
إمكانيات ذوى اإلعاقة فى مكان العمل.
والغردقة ،والقاهرة.
وتــيــســيــر عـــرض املــحــتــوى عــلــى اإلنــتــرنــت
تدريب اون الين
خالل عام  2020أيضاً ،مت تطوير منصة ماچدة للحصول عليه فى أى وقت وفى أى مكان ،باإلضافة
لتشمل املــزيــد مــن األدوات واخلــصــائــص لتمكني إلى بروتوكوالت األمان والتى تهدف إلى تأمني جميع

ڤودافون مصر لتنمية املجتمع“ :نحن فخورون باألثر
اإليجابى الــذى حققه مــشــروع مــاچــدة حتى اآلن،
ونركز دائــمـا ً على متكني األشــخــاص ذوى اإلعاقة
ليصبحوا عناصر فعالة ومؤثرة فى املجتمع ،وذلك
مــن خــالل استراتيجية املؤسسة فــى الشراكة مع
دائما عن
الهيئات والكيانات األخرى .ونحن نبحث ً
مختلف الطرق لتنمية املجتمع ومتكني ذوى اإلعاقة
جزءا متكامالً من سوق العمل”.
جلعلهم ً
احتياجات سوق العمل
مــن ناحيته قــال أشــرف عثمان ـ رئــيــس مجلس
أمــنــاء مؤسسة ابتسامة“ :أنــا فخور مبجهودات
فريق ماچدة وما حققناه من إجنــازات وتغمرنى
السعادة حينما أرى إمكانات ذوى اإلعاقة املتنامية
خاصة بعد تدريب مكثف لتتناسب قدراتهم مع
سوق العمل وأفخر برؤية قصص النجاح املتزايدة
من خالل منصة ماچدة .ونهدف إلى نشر
مــدخــالت البيانات مبــا فــى ذلــك تشفير
املــزيــد مــن الــوعــى حــول منصة ماچدة
لتجربة
البيانات أو املعلومات الشخصية.
وضم املزيد من األطــراف املعنية من
وكذلك توفير أدوات إتاحة الوصول فعالة وأكثر كفاءة :
خالل األنشطة املختلفة املخطط لها
والــتــى مت دمجها فــى املنصة لتوفير قوافل وموائد مستديرة فى  ٧فى الفترة املقبلة.
جتربة سهلة ومريحة للمستخدمني
أضــاف ساعد دعــم فخامة الرئيس
والـــتـــى تـــتـــالءم مـــع مــخــتــلــف أنــــواع محافظات ..ودورات تدريبية السيسى على تسهيل عملياتنا لدمج
اإلعاقات ،وتتضمن هذه األدوات توفير
أكبر عدد ممكن من ذوى اإلعاقة فى
عبر اإلنترنت
تعديالت اللون واخلط واملؤشر ،وتنقل
سوق العمل حيث يتحول اعتمادهم على
أسهل بلوحة املفاتيح ،وإتاحة قارئ النص
ٍ
اعتماد كلى على النفس.
عائالتهم إلــى
وتعديالت أخطاء التباين.
سنستمر فى التواصل مع املزيد من أصحاب
متكني األشخاص
العمل ،وتأهيل املزيد من ذوى اإلعاقة من خالل
من جهتها قالت مى ياسني ،األمــني العام ملؤسسة التعاقد مع مراكز التدريب”.

باستخدام املضامير اإللكترونية  :وزير السياحة واآلثار يتفقد املركز املصرى للقيادة اآلمنة مبدينة  15مايو

تفقد املضامير املُعدة للتدريب ،حيث استمع وزير السياحة واآلثار إلى
شرح مفصل من رئيس االحتــاد املصرى للغرف السياحية عن خطة
تطوير املركز وكيفية االستفادة القصوى منه ،كما مت خالل الزيارة
مناقشة مقترحات تطوير املركز وتنويع البرامج التدريبية السياحية به.
وأكد الدكتور خالد العنانى على الدور املهم الذى يلعبه هذا املركز من
خالل ما يقدمه من خدمات وإمكانيات فى تدريب قائدى املركبات
بأنواعها والسيما املركبات السياحية ،مشيرا إلى أهمية العمل على
االستفادة القصوى من املركز لتدريب سائقى القطاعات املختلفة
بالدولة .ومن جهته أشار أحمد الوصيف هذا املركز مت تصميمه وإنشاؤه
االتعاون مع بيت اخلبرة النمساوي�Test and Training Interna
 tionalوالذى قام بتدريب املدربني واعتمادهم قبل افتتاحه فى مارس
 2012على مساحة  102فدان مت تخصيصها من هيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة لهذا الغرض .

كتب  :نهلة أحمد  -محمد شوقى
قام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار يرافقه أحمد الوصيف ـ
رئيس االحتاد املصرى للغرف السياحية ،بزيارة تفقدية للمركز املصرى
للقيادة اآلمنة ) RSTC) Road Safety Training Centreالتابع
لالحتاد املصرى للغرف السياحية مبدينة  15مايو ،والذى يقوم بتدريب
وتأهيل مهنى ومحترف لقائدى املركبات السياحية وغيرها طبقا ً
للمعايير الدولية للقيادة اآلمنة.
تأتى هذه الزيارة للوقوف على آليات سير العمل باملركز وبحث سبل
تطويره وتعزيز االستفادة القصوى منه للحد من حوادث الطرق ،حيث
إنه يعتمد فى برامج التدريب اخلاصة به على تقنية املضامير اإللكترونية
التى حتاكى الظروف غير املتوقعة ،وكيفية تفاديها بشكل يضمن سالمة
الركاب واملركبات.
وقد تضمنت اجلولة املبنى اإلدارى وقاعات التدريب ،باإلضافة إلى

على صفحة الفيس بوك  :وزير الشباب يطلق مبادرة أخالقنا من قصر البارون
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
أطلق الدكتور أشــرف صبحى وزيــر الشباب والرياضة ،اليوم
األحد من قصر البارون ،فعاليات مبادرة أخالقنا التى تنفذها
وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشئون املعنوية.
ترتكز املبادرة على إعالء القيم واألخالق احلميدة داخل املجتمع
من خالل تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة ،وعرض أفالم
توعوية ،ونشرها فى مختلف الوسائل ،وعبر صفحة مخصصة
للمبادرة على موقع التواصل االجتماعى الفيس بوك مبشاركة
مجموعة من الفنانني والرياضيني والشخصيات العامة.
وأوضـــح الــدكــتــور أشـــرف صبحى أن الــدولــة املــصــريــة بقيادة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية تهتم بكل
التفاصيل فى شتى القطاعات؛ سعيا ً للوصول إلى األفضل فى

القيم ،واإلنشاءات ،والتطوير ،والتنمية بكل مشتمالتها ،جنبا إلى
جنب باالهتمام ببناء اإلنسان املصرى جوهر عملية التنمية.

مع توقع جتاوزها  3مليارات دوالر فى  “ : 2022سورس بيوتى “
تدعم التجارة اإللكترونية فى مصر

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
شهدت التجارة اإللكترونية ارتفاعا ً ملحوظا ً نتيج ًة
لزيادة انتشار اإلنترنت وثقة العمالء فى هذا النوع
من التجارة .وبالرغم من أن املسار الرقمى فى مصر
اتخذ مساراً مختلفا ً عما هو عليه فى الدول األوروبية
والواليات املتحدة األمريكية ،إال أن التطور التدريجى
للنظام الرقمى وإعادة ابتكار خدمات تلبى احتياجات
العمالء ساهم فى منو هذه التجارة.
فوف ًقا ملجموعة “ أكسفورد لألعمال “  ،من املتوقع أن
تنمو سوق التجارة اإللكترونية املصرية مبعدل 33٪
سنويا ،إلى ما يقرب من  3مليارات دوالر بحلول عام
ً
 .2022ودفعت هــذه الــزيــادة العديد من املنصات
املحلية والــدولــيــة ،مثل ســـورس بيوتى )Source
 ،)Beautyالتى تعد منصة التجميل الفريدة من
نوعها ،إلــى إحـــداث ثــورة فــى صناعة التجميل فى
املنطقة حيث ساهمت فــى منــو هــذه الصناعة من
خالل التواصل املباشر مع عمالئها ومع فهم مقدمى
اخلدمات عبر اإلنترنت ملتطلبات العمالء املتغيرة ،قام
فريق عمل سورس بيوتى ) )Source Beautyبتعزيز
تواصل وتفاعل عمالئهم من خالل املجتمع الرقمى
الــذى أنشؤوه .من جهتها صرحت ليديا شوندربيك
ـ املؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ســورس بيوتى
)“ :)Source Beautyعــاد ًة ما يكون السعر أحد
املحركات التى تساهم فى اتخاذ قرار الشراء ،وبعد
حتريك سعر الصرف والتضخم ،قل االستهالك وابعتد
العمالء نسبيا ً عن املنتجات املستوردة بسبب سعرها
وصعوبة الوصول إليها وعــدم توافرها لذلك يبحث
الناس عن بدائل محلية”.
أضافت وفقا ً لبرنامج التحول الرقمى والشمول املالى
للدولة ،وضعت احلكومة املصرية تشريعات جديدة؛
حيث قامت فى شهر مارس  2020برفع احلد األقصى
للمدفوعات اإللكترونية عبر الهواتف املحمولة إلى
 30ألف جنيه )مما يعادل  1,905دوالر) فى اليوم

و 100,000جنيه مصرى )وهو ما يعادل 6,350
شهريا لألفراد .وفى البداية ،كانت  70٪من
دوالرا)
ً
نقدا عند التسليم،
عمليات الشراء عبر اإلنترنت تدفع ً
كبيرا لنمو التجارة اإللكترونية فى
وهو ما ميثل
حتديا ً
ً
جميع أنحاء املنطقة .ولكن تغيرت طريقة الدفع إلى
مدفوعات ببطاقات االئتمان التى تصل اآلن إلى 30٪
مقابل  16٪فى املاضى بسبب انتشار ،Covid�19
ومازلنا فى متابعة ما إذا كان هذا السلوك سيتأثر
على املدى الطويل .أضافت شوندربيك لقد استفادت
سورس بيوتى ) )Source Beautyمن التغيرات التى
شهدها العالم ومصر بسبب آثار جائحة كورونا؛ حيث
زاد عدد العمالء نتيجة لتطبيق التباعد االجتماعى
وارتــــداء املــاســك ،مشير ًة إلــى أن عمالء صالونات
التجميل غــيــروا عــاداتــهــم الشرائية وانــحــازوا إلى
املنتجات التى تسمح لهم بتجربة الصالون فى املنزل
حلمايتهم من التأثير املحتمل للكورونا وتعايشا ً مع
منط احلياة الرقمي .عالوة على ذلك ،رأينا العمالء
يعطون أولوية لشراء مستحضرات العناية بالبشرة
والشعر بدالً من املاكياج”.
أشــارت عند بداية اجلولة التمهيدية لسورس بيوتى
) ،)Source Beautyكان هناك تساؤل عن توقعى
لتفاعل وشراء منتجات التجميل من خالل اإلنترنت
وبدون رؤية املنتج فى مصر؟ ولكن من كان يتوقع أن
يشترى الناس كتابا ً من موقع اسمه أمازون! لذلك كان
جوابى دائما ً لهذا السؤال “نعم سيشترون املنتجات”
ألنه وف ًقا لتقرير  FitchSolutionلعام  ،2021بلغ
إنفاق املستهلكني فى مصر على السلع غير األساسية
 3.90مليار جنيه فى عام  ،2020ومن املقرر أن
يصل إلى  8.81مليار جنيه فى .”2021

وقال وزير الشباب والرياضة ”:رسالتنا فى الوزارة ترتكز باألساس
على اإلنسان ،واالهتمام بالنشء والشباب فى كل أنحاء اجلمهورية
من خالل مجموعة من البرامج واملشروعات بالتعاون مع الوزارات
واجلــهــات املعنية فى إطــار من التكامل” ،الفتا ً إلــى التحديث
اجلارى الستراتيجية وزارة الشباب والرياضة على صعيد قطاع
الشباب بالتعاون مع األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري.
وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية نشر القيم الفاضلة،
وإرساء األخالق ،وهو الذى يسعى إليه الوزراء من خالل مبادرة”
أخالقنا” ضمن املــبــادرات البناءة التى تتبناها وزارة الشباب
والرياضة ،مشيداً مبشاركة الفنانني والشخصيات العامة فى
تنفيذ تلك املبادرة؛ تأكيداً على قيم التسامح واألخالق.

مؤسسة التمويل األفريقية نّ
تعي سامح شنودة رئيسا
تنفيذيا لـشركة زارو التابعة ملجموعة بالكستون
كتب  :نهلة أحمد – باسل خالد
عينت “ مؤسسة التمويل األفريقية “ ،
وهى واحدة من أكبر املستثمرين فى حلول
البنية التحتية فى أفريقيا ،سامح شنودة
فــى منصب املــديــر التنفيذى والرئيس
التنفيذى لشئون االستثمار اجلديد لديها.
وميتلك شــنــودة أكثر مــن  27عــامـا ً من
اخلــبــرة فــى مــجــال االستثمار و ترتيب
وجذب رؤوس األمــوال من خالل أسواق
رأس املـــال الــعــاملــيــة ،خــاصــة فــى مجال
االستثمار ومتويل مشروعات تطوير البنية
ٍ
منصات وانظمه متويل
التحتية ،وإنشاء
جديدة باإلضافة إلى تقدمي الدعم الالزم
لفرق اإلدارة .وهو يتمتّع مبعرفة عميقة
بالسوق األفريقية ،و خبرة عمل سابقه فى
القطاعات ذات األولوية بالنسبة ملؤسسة
التمويل األفريقية ،مبا فى ذلك قطاعات
الطاقة والنقل واخلــدمــات اللوجستية
والصناعات الثقيلة واملوارد الطبيعية.
وشــغــل شــنــودة مــؤخــراً منصب الرئيس
التنفيذى لشركة “زارو” ،وهــى مطور
ومالك ومشغل ملشاريع البنية التحتية فى
أفريقيا والشرق األوســط وجنوب آسيا
واململوكة بالكامل ملجموعة “بالكستون”.
وقبل ذلــك ،شغل منصب رئيس شــؤون
البنية التحتية لــدى مجموعة “ســى دى
ســي” املــحــدودة ،وهــى مؤسسة التمويل
اإلمنــائــى فــى اململكة املــتــحــدة .وأســس

شنودة أعمال االستثمار املباشر فى أسهم
مشاريع البنية التحتية فى مجموعة “سى
دى سي” ،والتى استثمرت فى ظل قيادته
مــا يــزيــد عــن مليار دوالر فــى أفريقيا
وجنوب آسيا.
ومن ناحيته قال سماياال زوبيرو ،الرئيس
والــرئــيــس التنفيذى ملــؤســســة التمويل
األفريقية“ :ينضم سامح إلــى مؤسسة
الــتــمــويــل األفــريــقــيــة فــى وقـــت مــحــورى
نعمل فيه على رفــع مستوى تطلعاتنا
لتحقيق تــأثــيــر إمنـــائـــى مــتــســارع عبر
القارة ،باإلضافة إلى إعادة تشكيل نهجنا
االستثمارى ملواجهة التحديات الناشئة
عن أول انكماش اقتصادى فى أفريقيا
منذ  25عاماً”.

وفقا ملشروع " MED GAIMSلالحتاد األوروبى  :لعبة إلكترونية لدعم املواقع السياحينّة عبر املتوسنّ ط
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
بهدف انتعاش القطاع الســـياحى
فى دول جنوب البحر املتوسط
أصـــدر مشـــروع" MED
 " GAIMSلعبـــة مصغّـــرة
ّ
اخلـــط يـــر ّوج فيهـــا
علـــى
املشـــروع لأللعاب التى يت ّم
تطويرهـــا حال ّيا فى ك ّل من
اســـبانيا وإيطاليـــا ولبنـــان
واألردن ووصـــل عددها إلى
اآلن إلى  40لعبة.
تأخذكم لعبة املغامرة عبر أه ّم
املواقع الســـياح ّية ملشروع" MED

 " GAIMSفـــى مختلـــف أنحـــاء
املتوسط بحثا عن القطع املفقودة
ّ
حجري قـــدمي يحمل
من لـــوح
ّ
املفتاح لكشـــف س ّر القرصان
األسود.
تتخلّـــل اللعبـــة لقطـــات
تاريخ ّيـــة منتشـــرة فـــى
جميـــع أنحاء احلـــوار وهى
متوافّرة علـــى كل مح ّركات
التصفّـــح وميكـــن اللعـــب
والسحب.
مبج ّرد النّقر ّ
املشروع مم ّول من قبل االحتاد
األوروبـــى ) 2.3مليـــون يورو) فى

إطـــار برنامـــج التعـــاون عبر احلـــدود فى حوض
البحر األبيض املُتوســـط لآللية األوروبية للجوار
السياحة فى املنطقة
وهو يهدف إلى إعادة هيكلة ّ
الســـياحي لينتقل من
من خالل حتويـــل النموذج
ّ
سلبي إلى تفاعل نشط وذلك عبر توظيف
تفاعل
ّ
تصميـــم التّجارب من خالل صناعة األلعاب التى
السائح وأن
ميكنها أن تعزّز التّجربة التى يعيشها ّ
تزيد كذلك من تدفّق الســـ ّياح على مواقع مغمورة
ال يعرفها اجلمهور العريض.
املشـــروع متّجـــه نحو التحـــ ّول إلى حركة شـــعب ّية
تشـــ ّرك املجتمعات املحل ّية لتضطلع بدور ّ
الطرف
املتع ّهد بتطوير نتائج املشروع وعدم االكتفاء بدور
املستعمل غير الفاعل.

عبد الغفار  :استئناف الدراسة واالمتحانات باجلامعات
وعدم االعتماد على االمتحانات اإللكترونية

كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
أكد الدكتور خالد عبد العفار ـ وزير التعليم
الــعــالــى والــبــحــث الــعــلــمــى عــلــى استئناف
الدراسة واالمتحانات باجلامعات واملعاهد
يوم السبت املوافق  27فبراير القادم وفق
قـــرار اللجنة العليا إلدارة أزمـــة فيروس
كورونا.
أوضـــــح اجلـــامـــعـــات واملـــعـــاهـــد ســتــجــرى
االمتحانات املؤجلة للفصل الدراسى األول
بــدءا من يــوم السبت املــوافــق  27فبراير،
حــســب اجلــــــداول الــتــى تــعــلــنــهــا الــكــلــيــات
واملــعــاهــد ،على مواقعها اإللكترونية قبل
موعد االمتحانات بوقت كاف.
ونفى الدكتور خالد عبد الغفار وجود أى نية
الستبدال االمتحانات باجلامعات واملعاهد
بــاألبــحــاث أو االمــتــحــانــات اإللــكــتــرونــيــة،
باستثناء بعض اجلامعات التى أعلنت مسب ًقا
إجــراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية
التحتية املعلوماتية بها.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه ميكن ألى
طالب تقدمي طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل
العام الدراسى إن أراد ذلك ،وسيتم النظر
فى تلك الطلبات من خالل اللجان املختصة،
دون احــتــســاب ذلــك الــعــام الــدراســى عام
رسوب وذلك وفقا ً للوائح والقوانني.
وأوضـــح الــوزيــر اســتــمــرار تطبيق التعليم
الهجني الذى يعد مزيجا بني التعليم وجها
لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى
الثاني ،وأن حضور الطالب للدارسة بالكليات
النظرية يومني والكليات العملية من  ٤�٣أيام
وبشأن اجتماع املجلس األعلى للجامعات
الــقــادم ،أكــد الدكتور خالد عبدالغفار أن
اجتماع املجلس األعــلــى للجامعات يعقد
بشكل دوري ،وسيتم االطمئنان من خالله
عــلــى تطبيق كــل اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة
للطالب ،والنظر فى مد البرنامج الزمنى
للفصل الدراسى الثانى لضمان استكمال
اخلطة الدراسية لكل التخصصات العلمية.

وزير الرى  :مركز بحوث املياه يطور تكنولوجيا تصميم وحدة
مدمجة ملعاجلة مياه الصرف الصحى
كتب  :عادل فريج – نهلة مقلد
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزيــر
املـــوارد املائية والـــرى إجتماعا ً مــع الدكتور
خالد عبد احلى ـ رئيس املركز القومى لبحوث
املياه والدكتورة سلوى أبو العال ـ مدير معهد
بحوث صيانة القنوات املائية الستعراض
التجربة البحثية التى مت تنفيذها
باملعهد واملتمثلة فى تصميم وحدة
مدمجة ملعاجلة مياه الصرف
الصحى والتى متت جتربتها
لإلستفادة من مياه الصرف
الصحى الناجتة من املعاهد
والــوحــدات البحثية التابعة
للمركز  ،متــهــيــدا للتنفيذ
كتجربة فى أحد القري.
أضــــاف ميــكــن اســتــخــدام
الــــوحــــدة الـــــواحـــــدة خلــدمــة
) )5000نسمة بطاقة ))1000
مكعب مــن مياه الــصــرف الصحى
يوميا ً  ،مؤكداً على أهمية هذه الوحدات
باعتبارها أحد التقنيات قليلة التكلفة ملعاجلة
مــيــاه الــصــرف الصحى ،حيث إن استخدام
املــعــاجلــة البيولوجية يـــؤدى خلفض مراحل
املعاجلة مــن ) )6مــراحــل الــى ) )3مراحل،

كما تتميز الــوحــدة بصغر املساحة مقارنة
مبحطات الصرف الصحى املركزية ،وسهولة
التشغيل وعدم احلاجة لعمالة مدربة لتشغيلها،
األمر الذى يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل
األحياء السكنية اجلديدة واملناطق الريفية
والــقــرى والــعــزب املــحــرومــة مــن خدمة
الصرف الصحى واملشمولة باملبادرة
الرئاسية “حياة كرمية”.
أوضح الدكتور عبد العاطى
أنه ميكن االستفادة من املياه
الناجتة من عملية املعاجلة
فى رى املساحات اخلضراء
والــزراعــات غير املأكولة ،
مــؤكــداً أن هــذه الــوحــدات
ستسهم فى حتسني نوعية
املـــيـــاه بـــاملـــجـــارى املــائــيــة
حيث ستؤدى ملنع إلقاء مياه
الــصــرف الــصــحــى بــاملــصــارف
والــتــرع  ،كــمــا تتميز بالتخلص
اآلمن من احلمأة )املخلفات الصلبة)
واالســتــفــادة منها فــى انــتــاج الطاقة احليوية
من خــالل إنشاء وحــدة إلنتاج الغاز احليوى
والسماد العضوي ،وهــذا العائد االقتصادى
ميكن أن يغطى تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة
مع هامش ربح بسيط.
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متابعات
مع تزايد االعتماد على " التعليم عن بعد " فى : 2020

بقلم:

بيل سكودر
املدير العام حللول الذكاء
االصطناعى املرتبطة بإنترنت األشياء
لدى شركة "آسنب تكنولوجي"

استثمار "  " AIلرفع معدل اإلنتاجية الصناعية
خالل 2021
شهدت األعوام األخيرة تخصيص معدالت عالية من االستثمارات فى
سبيل تعميم القدرة على الوصول إلى تقنيات الذكاء االصطناعى " AI
" على مستوى الصناعات كثيفة رأس املال ،وذلك باستخدام مختلف
أنواع منصات ،وأطر عمل ،وحزم أدوات الذكاء االصطناعى /التعلم
اآللي .وتشير التقديرات الواردة فى "تقرير سوق الذكاء االصطناعى
 ،"AI 2020-2025القائم على "حتليالت إنترنت األشياء" ،إلى
أن حجم السوق العاملى للذكاء االصطناعى الصناعى سيبلغ عتبة ال�
 72.5مليار دوالر بحلول العام  .2025أما على صعيد منطقة الشرق
األوسط ،فإن توقعات شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" ترى بأنه من
املحتمل أن يصل األثر االقتصادى املحتمل لهذه التقنيات إلى 320
مليار دوالر بحلول العام  ،2030واضعةً قطاع التصنيع إلى جانب
عدة قطاعات أخ��رى ،منها املؤسسات املالية والتعليمية واخلدمات
العامة والصيدالنية ،على رأس من سيحظون بفرصة استثمار الذكاء
االصطناعى فى املنطقة.
ورغم تسارع وتيرة اعتماد ومتكني حاالت االستخدام القائمة على
الذكاء االصطناعي ،إال أن هذا األمر لم ُيترجم بالضرورة إلى قيمة
جتارية فعلية ،ال سيما على مستوى القطاع الصناعي .فاستناداً لنتائج
ص ّم َم ليتوسع"
ال��دراس��ة التى حملت عنوان "ال��ذك��اء االصطناعيُ :
 AI: Built to Scaleالتى أجرتها شركة الدراسات "أكسنتشر"،
يقر حوالى  % 69من امل��دراء التنفيذيني العاملني فى املؤسسات
الصناعية مبعرفتهم كيفية جتريب البرامج ،إال أنهم يصارعون وبقوة
من أجل توسيع نطاق استراتيجيات الذكاء االصطناعى الصناعية التى
يضعونها على امتداد املؤسسة.
كما سيشهد العام  2021متحور منهجيات املؤسسات الصناعية حول
مفهوم "األع��م��ال-أوالً" ،مع زيادة التركيز على استثمار تقنية الذكاء
االصطناعى فى مواجهة بعض التحديات الصناعية ،مع التشديد
على قيمة ونوعية نتائج األعمال .ورغم أن عملية استكشاف ومعرفة
حاالت االستخدام الصناعية ،الداعمة للذكاء االصطناعي ،قد تكون
بحد ذاتها استثنائية ومثير ًة للفضول ،إال أن نقطة االنطالق لتبنى أية
استراتيجية مؤسسية ال تبدأ من التكنولوجيا ،بل من الوقوف على
مشاكل العمل ومعرفتها ،مع حتديد الغايات واألهداف االستراتيجية.
تدفع التحوالت الكبيرة التى تعصف بالقوى العاملة ،وما ينتج عنها
من خسائر ال تعوض على صعيد توافر اخلبرات ،املؤسسات إلى أمتتة
عمليات تبادل ومشاركة املعرفة على امتداد سير أعمال الصناعات،
وهو ما يخلق حاجة أكبر لتوظيف املزيد من التطبيقات عالية القيمة
والذكاء ،إال أن من أشد املفارقات التى تقف فى وجه حتقيق هذا
الهدف تتمثل فى عدم امتالك الشركات بالدرجة األولى ملهارات علوم
البيانات ،ولعله من أهم وأخطر العوائق التى تقف أمام تبنى واعتماد
الذكاء االصطناعي.
لذا ،سيشهد العام اجلديد توجه الكثير من املؤسسات الصناعية إلى
تعزيز معدالت استثماراتها فى سبيل احلد من العوائق التى حتول دون
اعتمادها للذكاء االصطناعي ،وذلك عن طريق نشر تطبيقات الذكاء
االصطناعى الصناعية املستهدفة واملدمجة ،التى جتمع ما بني علم
البيانات والذكاء االصطناعى من جهة ،والبرامج املتخصصة واخلبرات
من جهة أخرى .وهو ما سيشكل احلل املثالى للتغلب على نقص احلاصل
فى توفر املهارات ،فضالً عن أنه سيحد وبدرجة كبيرة من االعتماد
على علماء البيانات ،الذين من الصعب توفرهم وتوظيفهم .وستتيح
هذه التطبيقات املدمجة فى مجال الذكاء االصطناعى للمستخدمني
إمكانية أداء مهامهم وعملياتهم املخصصة مبستوى عالٍ من الكفاءة
والنجاح ،مع تعزيز درجة الدقة واجلودة واالعتمادية واالستدامة على
امتداد دورة حياة األصول الصناعية.
يتوجب على الشركات العمل على حتسني مستوى أصولها وعملياتها فى
الوقت ذاته ،لتشمل كافة أهداف العمل مثل الهوامش الربحية والغايات
االقتصادية واالستدامة وغيرها ،لتحقيق النمو واالزده��ار فى سوق
تغلب عليه التقلبات والتغيرات ،كما هو احلال اليوم .وباعتمادها لتقنية
الذكاء االصطناعى الصناعى خالل العام  ،2021فإنها ستتمكن من
نشر وتطبيق اجليل القادم من حلول حتسني األص��ول دون احلاجة
خلبراء علم البيانات ،ما يتيح للمؤسسات الصناعية القدرة على فتح
الباب واسعا ً أمام مستويات جديدة من األمان واإلنتاجية لعملياتها.
كما سيتيح لها فرصة إنشاء العمليات ذاتية التحكم ،أو شبه ذاتية
التحكم ،مبرور الوقت وعلى امتداد كافة منشآتها الصناعية ،حيث
سيتم رص��د البيانات ضمن الزمن احلقيقي ،وجمعها ومعاجلتها
وإدراجها ضمن التطبيقات عالية القيمة والذكاء ،وذلك من أجل تقييم
السيناريوهات ،واكتساب رؤى عميقة ومدروسة ،وحتقيق التحسينات
التشغيلية بوتيرة مستمرة .عالو ًة على ذلك ،ستعمل أنظمة التوجيه
املعريف ،املدعومة بالذكاء االصطناعى والتعلم اآلل��ي ،على متكني
املوظفني العاملني فى مجال العمليات الهامة واحلرجة ،إلى جانب
توسيع قدراتهم كى يتمكنوا من اتخاذ القرارات بوتيرة أسرع ،وبدرجة
أعلى من الدقة .واخلالصة ،سيشهد العام  2021ارتفاعا ً كبيراً فى
معدالت اإلنتاجية باعتبارها الفائدة األكبر املجنية من استثمار الذكاء
االصطناعى الصناعى على امتداد الصناعات التحويلية كثيفة رأس
املال.

بقيمة مليون دوالر  :أول شركة مغربية خلدمات الطاقة
بأفريقيا حتصل على منحة من ()SEFA
كتب :عادل فريج – نهلة مقلد
قدم صندوق الطاقة املستدامة ألفريقيا التابع لبنك التنمية األفريقى
( )SEFAمنحة ق��دره��ا  965أل��ف دوالر إل��ى ش��رك��ة Société
 d'Ingénierie Energétiqueاملغربية ( ، )SIEلدعم انتقالها إلى
أول شركة خلدمات الطاقة الفائقة )ESCO( .فى أفريقيا
من جهته قال أحمد بارودى الرئيس التنفيذى لشركة " :SIEإن هذا
الدعم من بنك التنمية األفريقى سيمكن من تفعيل  SIEاجلديد
جيدا مع
باعتباره  ، Super ESCOوبالتالى خلق منوذج يتماشى ً
احتياجات قطاع كفاءة الطاقة فى البالد".
أض��اف وسط الطلب املتزايد  ،يهدف املغرب إلى تلبية احتياجاته
من الطاقة من خالل اجلمع بني استراتيجيات كفاءة الطاقة واسعة
النطاق واالستثمارات فى الطاقة املتجددة .تُعد شركات خدمات
األم���وال إل��ى استثمارات
الطاقة الذرية الفائقة وسائل لتوجيه
مثل املستشفيات
ك��ف��اءة الطاقة ف��ى القطاع العام
مم�����ا ي��ض��ع
وامل������دارس وإن�����ارة ال���ش���وارع ،
الح ًقا
األس���اس لالستثمار اخل��اص
ف���ى ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ج��اري��ة
والصناعية.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال بريس
م��ي��ك��ب��ون��وى إن املنحة
س��ت��زود  SIEب���أدوات
م���������ن
تشغيلية لتطوير مجموعة
ال��ط��اق��ة
املشاريع االستثمارية فى كفاءة
م����ك����ت����ب
القابلة للتمويل  ،موظف مسئول فى
أف���ري���ق���ي���ا
التنمية اإلقليمية وتسليم األعمال فى شمال
التابع لبنك التنمية األفريقي .أضاف تنفيذ E S C O s Super
فى القارة سيسهم تدريجيا ً فى توسيع وتعزيز النظام البيئى لتمويل
كفاءة الطاقة .قال جليل شبشوب � رئيس االستثمار واختصاصى كفاءة
الطاقة فى إدارة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة فى التنمية األفريقية
 ،إن بنك التنمية األفريقى فخور بدعم أول شركة  Super ESCOفى
أفريقيا  ،ويتطلع إلى دعم املزيد من املشاريع فى املستقبل.

ارتفعت شحنات  Chromebookبنسبة  74٪مما أدى إلى انخفاض
حصة سوق  Windowsإلى أقل من 80٪
كتب  :باسل خالد ـ نهلة أحمد
كشفت مؤسسة البحث فى البيانات "  " Finariaأن
شحنات  Chromebookمنت بنسبة  74٪لتصل
إلى  29.6مليون وح��دة فى عام  .2020ومن
املتوقع أن يستمر النمو حتى عام 2021
 ،حيث يقدر إجمالى الشحنات ب� 40
مليو ًنا  ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  37٪على
أساس سنوى ( سنة).
�ادا إل��ى تقرير ، Canalys
اس��ت��ن� ً
ب��اع��ت  HPأك��ب��ر ع���دد م��ن أج��ه��زة
 Chromebookفى ع��ام 2020
بينما حققت  Samsungأعلى معدل
منو سنوي .ارتفعت مبيعات وح��دات
 HPبنسبة  83٪من  5.1مليون إلى 9.4
مليون .حيث منت مبيعات  Samsungبنسبة
هائلة بلغت  400٪من  0.4مليون إلى  1.9مليون.
ارتفعت الشحنات العاملية ألجهزة الكمبيوتر واألجهزة
اللوحية بنسبة  17٪لتصل إلى  458مليون وحدة.

رائعا  ،حيث قامت بشحن
أداء
ً
كما سجلت لينوفو ً
 6.8مليون وحدة  ،بزيادة  287٪من  1.7مليون.
كان لها أداء مذهل بشكل خاص فى الربع
الرابع من عام  ، 2020حيث مت
شحن  2.8مليون وح��دة ،
بزيادة قدرها 1.766٪
ع��ن ال��رب��ع ال��راب��ع لعام
 .2019وارت���ف���ع���ت
ح��ص��ت��ه��ا ف����ى س���وق
 Chromebookمن
 12٪إلى  22٪خالل
العام.
��را ل��ل��ن��م��و امل��ذه��ل
ن���ظ� ً
ملبيعات Chromebook
انخفضت حصة Windows
ف��ى ال��س��وق إل��ى أق��ل م��ن  80٪ألول
مرة .وف ًقا ل�  ، TrendForceمن املقرر
أن تستمر فى االنخفاض حتى تستقر عند

 70٪إلى  .75٪من ناحية أخرى  ،من املتوقع أن
تزيد احلصة السوقية جلهاز

" أبل"
تتربع على عرش
مبيعات األجهزة اللوحية
يليها "سامسوجن " ثم " هواوى
" يليها"امازون"

Chromebook

 53%من التهديدات التى تستهدف القوى العاملة عن بعد

" بالو ألتو نتوركس " تطلق منصتها السحابية  Prisma Access 2.0لتوفير بيئة عمل آمنة
كتب  :محمد اخلولى باسل خالد
كشفت شركة " بالو ألتو نتوركس " عن إطالق
منصة  Prisma Access 2.0بهدف متكني
العمل عن بعد بشكل آمن من أى مكان من خالل
توفير نظام احلماية األكثر تكامالً والقائم على
السحابة.
ومع التغيرات التى شهدتها بيئة العمل اليوم
واحل��اج��ة إل��ى تنفيذ األع��م��ال ع��ن بعد بشكل
آمن دون املساومة على السرعة واألداء وأمن
املعلومات ،قدمت بالو ألتو نتوركس منصة
 ،Prisma Access 2.0مع حتسينات مهمة،
مب��ا ف��ى ذل��ك البنية التحتية ذات��ي��ة التعافى
وال��ت��ى ت��وف��ر جت��رب��ة ع��م��ل م��ث��ال��ي��ة ،وعمليات
حماية مدعومة بتقنيات التعلم اآلل��ى بهدف
منع الهجمات فى الوقت الفعلي ،فضالً عن
دعم قدرات حماية مواقع الويب املستندة إلى
السحابة ،وتوفير جتربة ج��دي��دة كليا ً إلدارة
العمليات على السحابة.
و دفع العام  2020بأعداد هائلة من عمليات
التحول نحو اعتماد التقنيات السحابية بغية
استيعاب األعمال الذى تتم عن بعد.
وفى الوقت الذى تواجه فيه املؤسسات العديد
من التحديات حلماية املستخدمني والتطبيقات
والبيانات التى باتت تتواجد اليوم فى كل مكان،
التزال حلول احلماية السحابية املتوافرة تقدم

حماية محدودة وغير كافية للتطبيقات .كما
أن  53%من كل التهديدات التى تستهدف
ال��ق��وى العاملة ع��ن بعد ت��رك��ز بشكل رئيسى
على التطبيقات غير القائمة على الويب ،لذا
فإن احللول التى حتمى تطبيقات الويب فقط
تترك املؤسسات عرضة ملجموعة واسعة من
التهديدات األمنية.
وات���خ���ذ ح���ل احل��م��اي��ة Prisma Access
ال��رائ��د على مستوى ال��س��وق ،نهجا ً مختلفا ً

متاما ً فى توفير مستويات األمان املطلوبة ،من
خ��الل التخلص من أى قيود وذل��ك عن طريق
حماية حركة مرور البيانات بالكامل ضمن كل
التطبيقات ،وليس التطبيقات املستندة إلى
الويب فقط ويتم القيام بذلك من خالل توفير
بيئة حماية متكاملة ،األفضل فى فئتها ،يتم
متكينها من خالل منصة قائمة على السحابة،
مع ضمان توفير ق��درات وص��ول عالية األداء
وجتربة مستخدم محسنة إلى حد كبير.

بالتعاون"مصر للطيران" و"أورجن مصر" :

من

 14.8٪ف��ى ع��ام  2020إل��ى  18.5٪ف��ى عام
 .2021وم��ن املتوقع أن تستقر عند  15٪إلى
.20٪
استثنائيا ،
ا
عام
ا
أيض
اللوحية
األجهزة
شهدت
ً
ً
ً
حيث ارتفع إجمالى الشحنات بنسبة  28٪على
أساس سنوى إلى  160.6مليون وحدة .لقد
سجلوا أعلى مستوى على اإلطالق خالل الربع
الرابع من عام  2020حيث ارتفعت الشحنات
إلى  52.8مليون.
سجلت شركة " أب��ل" أعلى إجمالى
مبيعات ل��ألج��ه��زة اللوحية ف��ى عام
 2020حيث سجلت  58.8مليون
وح�����دة  ،ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ل��ت س��ام��س��وجن
امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ب���  31.1م��ل��ي��ون وح���دة.
وج��اءت ه��واوى فى املرتبة الثالثة ب�  16.9مليو
.
ًن
 ،وأمازون الرابعة ب�  15.9مليو ًنا  ،ولينوفو فى املرتبة
اخلامسة ب�  14.2مليو ًنا.

هدى منصور ضمن "فوربس" ألقوى  50سيدة أعمال
باملنطة وتصنيف" "SAPمصر مكانا رائعا للعمل
كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
اختارت مؤسسه " فوربس " هدى منصور ،العضو املنتدب لشركة
"إس إيه بي"  SAPفى مصر وبالد الشام وليبيا والسودان واليمن،
ضمن قائمة فوربس ألقوى  50سيدة أعمال فى الشرق األوسط
للعام  .2021وصعدت منصور إلى املرتبة السادسة والعشرين
على القائمة اإلقليمية املرموقة ،بعد أن كانت فى املرتبة اخلامسة
ضمت  100أقوى سيدة
والسبعني فى قائمة العام املاضى التى ّ
أعمال فى الشرق األوسط ،األمر الذى يسلط الضوء على اإلجنازات
التى حققتها منصور فى هذه الفترة .من جهته اعتبرت هدى منصور
ال�����ش�����رق
إدراج اسمها ب��ني أق��وى س��ي��دات األع��م��ال فى
ب��ي"
األوسط "شهادة على جناح فريق "إس إيه
مصر وب��الد ال��ش��ام وليبيا وال��س��ودان
واليمن فى التركيز على جناح العمالء،
ودعم قدرات القيادات النسائية فى
قطاع التقنية" ،مؤكّدة حرص "إس
إيه بي"  SAPعلى مواصلة التركيز
على "دع��م التح ّول الرقمى والنمو
االقتصادى وتنمية املواهب الشابة
فى مصر ودول املشرق العربي" .وفى
تأكيد على جناح فريق اإلدارة لدى إس
رائ��ع�ا ً
إيه بى فى مصر ،مت تصنيف الشركة مكانا ً
للعمل للعام  ،2020-2021حيث حصلت الشركة على جائزة
( )Great Place to Workاملرموقة بعد أن اج��ت��ازت بنجاح
االستبيان اخل��اص مبؤشر ثقة للموظفني والتحليالت اخلاصة
بثقافة بيئة العمل لديها .أضافت هدى منصور" :إن تصنيف شركة
إس إيه بى مصر مكانا ً رائعا ً للعمل هى إجناز مه ّم يأتى فى إطار
التزام الشركة بتطوير املهارات الشابة فى مصر فى قطاع التقنية،
وتدريب قوى العمل على املهارات املستقبلية ،فضال عن ضمان التنوع
والشمولية فى بيئة العمل لدى الشركة".

عقد تعاون مشترك لتوفير املزيد من اخلدمات واملزايا لعمالء الشركتني
كتب  :عادل فريج  -محمد شوقى
فى إطار حرص الشركتني على تقدمي املزيد من اخلدمات واملزايا لعمالئهما،
وقعت اليوم شركة مصر للطيران للخطوط اجلوية وشركة أورجن مصر
لالتصاالت ،عقد تعاون مشترك بحضور لفيف من قيادات الشركتني وذلك
باملبنى اإلدارى ملصر للطيران فى مطار القاهرة الدولي.
وبحضور الطيار رش��دى زك��ري��ا � رئيس الشركة القابضة ملصر للطيران
واملهندس ياسر شاكر � الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب لشركة أورجن مصر
 ،قام بتوقيع العقد هشام مهران � نائب رئيس أورجن مصر لقطاع األعمال
والطيار عمرو أبو العينني � رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط
اجلوية .ويأتى توقيع هذا العقد بني الشركتني فى ظل مسيرة تعاون جمعتهما
على مدار  20عاما منذ عام  ،2001وهى فترة شهدت تقدمي العديد من
املزايا لعمالء الشركتني.
ويتضمن ه��ذا ال��ت��ع��اون حصول مصر للطيران على خ��دم��ات االت��ص��االت
التليفونية املحمولة من شركة أورجن مصر مع منح عمالء شركة أورجن خاصة
عمالء برنامج الوالء " "Specialمميزات عديدة ببرنامج املسافر الدائم ملصر
للطيران  EGYPTAIR Plusمثل احلصول على تذاكر مجانية مقابل أميال
أو تعلية درجة السفر أو سداد قيمة احلقائب اإلضافية باستخدام األميال
وغيرها من املميزات ،باإلضافة لتخطيط الشركتني إلطالق حمالت تسويقية
متتابعة لعمالء الشركتني لالستفادة بالعديد من املميزات على شبكة خطوط
مصر للطيران املنتشرة حول العالم واملميزات التى متنحها شركة أوراجن
لعمالئها.
من جهه قال الطيار رشدى زكريا � رئيس الشركة القابضة ملصر للطيران
إن تفعيل هذا التعاقد يهدف فى املقام األول إلى توفير املزيد من اخلدمات
املتكاملة لعمالء مصر للطيران وأن الشراكة تأتى مع أحد أكبر الكيانات فى
مجال االتصاالت فى مصر وهو ما يجعلنا فى مصاف اختيارات عمالئنا.
ورحب زكريا بزيادة التعاون مع أورجن وغيرها من الكيانات الكبرى فى مختلف
املجاالت مبا يسهم فى تشجيع العمالء على السفر والطيران مرة أخرى
باستخدام احللول التكنولوجية األكثر أمانا ووفقا ألكفأ السبل االحترازية.
من جهته ،قال الطيار عمرو أبو العينني رئيس مجلس إدارة شركة مصر
للطيران للخطوط اجل��وي��ة" :حت��رص مصر للطيران على تقدمي أفضل
اخلدمات واحللول التقنية لعمالئها.

"  " IDCتشكيل املجلس االستشارى اإلقليمى ملديرى
املعلومات قبل قمة " " CIO Summit 2021

فبجانب العروض والتخفيضات اخلاصة التى نقدمها إلى جميع نقاط التشغيل
حول العالم ،نعمل من خالل هذا التعاقد على منح قيمة مضافة جلميع أعضاء
برنامج ال��والء  "EGYPTAIR Plusوجميع عمالء مصر للطيران بصفة
عامة من خالل التعاون مع شركة أورجن كخطوة جديدة نحو مواصلة التقدم
والتطوير فى مجال خدمة عمالء الشركتني واستكماالً ملسيرة واستراتيجية
الكيانني الكبيرين التى طاملا تعكف على تقدمي كل ما هو جديد ومميز من
اخلدمات لعمالء كل شركة سواء مصر للطيران التى تهدف جلعل جتربة
السفر عليها أفضل وأكثر راحة ورفاهية أو خيارات شركة أورجن الرائدة فى
مجال االتصاالت وخدمات املحمول .وقد أثمر هذا التعاون الذى مت جتديده
وتوسعة بنوده أكثر من مرة منها فى عام  2010و 2015و 2018عن العديد
من املزايا واخلدمات املميزة املتبادلة لترضى طموحات عمالء الشركتني.
من ناحيته قال املهندس ياسر شاكر � الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب لشركة
أورجن مصر  ،أن التعاون مع شركة وطنية كبيرة بحجم مصر للطيران هو جتديد
للثقة فى خدمات شركة اورنچ مصر ونحن نعتز بها ونعمل على احلفاظ على
شراكتنا معها التى بدأت فى عام  2001ونحن مستمرون فى تقدمي أحدث
خدمات االتصاالت واحللول التكنولوجية املتنوعة التى تخدم مجال الطيران
والسياحة فى مصر والتى تساهم فى تقدم االقتصاد املصرى ".

كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
فى الوقت الذى تستعد فيه االستعدادات للنسخة االفتراضية من
مؤمتر  IDC Middle East CIO Summit 2021فى 24-
رسميا عن
 25فبراير  ،كشف مؤسسة البيانات الدولية ()IDC
ً
تشكيلة املجلس االستشارى اإلقليمى ملديرى املعلومات لعام 2021
يعد املجلس االستشارى ملديرى املعلومات فى  IDCهيئة صناعية
مستقلة مهمتها حتفيز التعاون واحتضان االبتكار وتسريع انتشار
االجتاهات التكنولوجية اجلديدة فى جميع أنحاء املنطقة.
تقتصر عضوية املجلس االس��ت��ش��ارى  CIOعلى كبار املديرين
احتراما فى
التنفيذيني من منظمات املستخدمني النهائيني األكثر
ً
املنطقة حيث يشاركون جتاربهم املباشرة حول أفضل السبل ملواجهة
التحديات الفريدة لهذه األوقات غير املسبوقة.
سيشمل احل���دث عبر اإلن��ت��رن��ت س��اح��ة CIO Masterclass
 Arenaاملخصصة التى ستضم جلسات قائمة على التكنولوجيا
حول استراتيجيات السحابة واألمان والتحول الرقمى  ،باإلضافة
إل��ى جلسات تركز على ال��رأس��ى للصناعات مثل النفط والغاز
والرعاية الصحية واخلدمات املصرفية واحلكومة .من خالل عرض
رؤى ال تقدر بثمن للصناعة من وسام لوتاه من حكومة دبى الذكية
وعلى ناصر العسيرى  ،ستستكشف اجللسة احلكومية حقبة جديدة
من التحول التى جتتاح القطاع العام فى املنطقة.

فى تقرير "بارتك أفريقيا " لعام :2020

منظومة التكنولوجيا األفريقية تشهد منواً متسارعاً مع متويل يتجاوز  1.4مليار دوالر و 359جولة متويل
كتب  :محمد شوقى – نهلهة مقلد
كشف التقرير ال��س��ن��وى ملؤسسة "ب��ارت��ك أفريقيا"
عن متويل رأس امل��ال االستثمارى للشركات الناشئة
األفريقية وف��ى خضم انتشار جائحة "كوفيد"-19
العاملية ،ال تزال منظومة التكنولوجيا األفريقية تنمو
بسرعة ،بالتزامن مع إبرام املزيد من الصفقات ،بدعم
من جهود الرقمنة املتسارعة بالقطاعات االقتصادية
األساسية.
فى عام  ،2020أبرمت الشركات الناشئة صفقات
أكثر م��ن أى ع��ام مضى :أُغلقت  359صفقة من
قبل  347شركة ناشئة ،مقارنة ب��� 250جولة فى
عام  ،2019محققة نسبة منو تفوق  % 44مقارنة
بالعام املاضي .ومن اإلشارات األخرى اإليجابية جداً
هو عدد الصفقات األولية التى شهدت منواً متسارعاً،
لتبلغ  228صفقة (محققة من��واً بأكثر من  80فى
املائة مقارنة بالعام املاضي) .تستمر مراحل التمويل
على مراحل (سلسلة التمويل إيه وبي) فى النمو (بزيادة
أكثر من  % 11من الصفقات مقارنة بالعام املاضي)
على الرغم من التراجع العام ألحجام جوالت التمويل.
منخفضا من
�ددا
فى حني  ،شهدت مرحلة النمو ع� ً
ً
ظا فى حجم االستثمارات
الصفقات وتراجعا ً ملحو ً

(أقل من  % 60مقارنة بالعام املاضي).
على الرغم من النمو القوى ال��ذى تشهده األنشطة،
انخفض إجمالى املبلغ الذى جمعته الشركات الناشئة
األفريقية للمرة األولى بعد حوالى عقد من النمو :بلغ
إجمالى متويل أسهم رأس املال الذى جمعته الشركات
الناشئة األفريقية فى عام  2020نحو  1.429مليار
ضا بنسبة  % 29مقارنة بالفترة
دوالر  ،ما ميثل انخفا ً
عينها من العام املاضي .أما التأثير اآلخر الذى سببته
األزم��ة فكان االنخفاض فى متوسط حجم صفقات
أسهم رأس امل��ال االستثمارى األف��ري��ق��ى ف��ى مجال

التكنولوجيا .ويفسر غياب جوالت االستثمار الضخمة
إلى حد كبير االنخفاض فى مبلغ التمويل.
ُيظهر التقسيم الشهرى أنه لم يكن هناك أى أثر واضح
وكبير لألزمة على مستوى األنشطة ،بل فى الواقع،
شهد كل شهر من عام  2020إغالق عدد أكبر من
الصفقات مقارنة بالشهر نفسه من العام .2019
رمبا يكون املستثمرون أبطأوا من وتيرة عملياتهم،
وقد قام املؤسسون بتأخير جوالتهم بانتظار أوقات
أفضل ،إال أن املنظومة ال تزال تستفيد من الدعم
املترافق مع تسريع اجلهود نحو رقمنة القطاعات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة ،م���ن ق��ب��ي��ل :ال���زراع���ة،
واخل��دم��ات اللوجستية وال��ت��ن��ق��ل ،وال��ط��اق��ة خ��ارج
الشبكة ،والرعاية الصحية.
التقسيم بحسب ال��دول :تبقى نيجيريا فى الصدارة
مع استثمارات بلغت  307ماليني دوالر  ،بينما حتتل
مصر املرتبة األولى فى عدد صفقات متويل األسهم مع
 86صفقة :محققة منواً بنسبة أكثر من 83%مقارنة
بالعام امل��اض��ي .وج��ذب��ت  4دول  % 80م��ن حجم
االستثمار ولكن  26دولة فى املجموع جذبت رؤوس
األموال.
التقسيم بحسب القطاع :تعتبر شركات التكنولوجيا

املالية األولى من حيث إجمالى متويل األسهم ،بنسبة
 25فى املائة من إجمالى املبالغ ،ولكن احلدث األبرز
هو التحول الرقمى للقطاعات االقتصادية الرئيسية،
حيث حقق قطاع التكنولوجيا الزراعية ( 179مليون
دوالر) ،واخلدمات اللوجستية والتنقل ( 157مليون
دوالر) ،وتكنولوجيا الطاقة خارج الشبكة ( 148مليون
دوالر) ،والتكنولوجيا الصحية ( 141مليون دوالر).
التقسيم بحسب جنس األف���راد املؤسسني :جمعت
الشركات الناشئة التى أسستها النساء  13فى املائة
م��ن ج���والت االستثمار ف��ى ع��ام  - 2020مسجلة
ضا مبقدار  4نقاط من  17فى املائة فى عام
انخفا ً
 - 2019لكنها مثلت  14فى املائة من إجمالى متويل
األسهم ،أى أعلى بقليل من  13فى املائة فى عام
( 2019أكثر من  8فى املائة مقارنة بالعام املاضي).
التقسيم بحسب املستثمرين :ال تقتصر منظومة
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ى إف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى ج���ذب امل��زي��د من
املستثمرين فحسب (أكثر من  24فى املائة مقارنة
�ض��ا التزامها الوثيق
بالعام امل��اض��ي) ،ب��ل تُظهر أي� ً
بالسوق ،حيث تشارك  108شركات فى صفقتني أو
أكثر ،فى حني تعمل  22شركة بشكل نشط للغاية فى
أكثر من  5صفقات.
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مع جتاوزها  3.3مليار دوالر :

"  " F5تكشف  14مليون هجمة إلكترونية تستهدف مستخدمى األلعاب اإللكترونية يوميا
 584ألف هجمة فى الساعة
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
ووقفت شركة "أتــالس فى بى
ارتفعت سوق األلعاب اإللكترونية بصورة كبيرة خالل الفترة املاضية نظرا
إن"  Atlas VPNفى
النضمام قاعدة واسعة ومتنوعة جدا من املستهلكني إليها ،وبلغت نسبة
حتليلها عــلــى معطيات
االرتفاع  % 37فى الواليات املتحدة وحدها لتصل قيمة السوق هناك
مقلقة حــيــال دوافــــع تلك
إلى  3.3مليار دوالر ،وذلك نتيجة إجــراءات اإلقفال وبقاء الكثير من
الــهــجــمــات .ففى سعيهم
الناس داخل منازلهم ،وفقا لبيانات من مؤسسة األبحاث السوقية "إن
إلـــــى االســـتـــيـــالء عــلــى
بى دى جروب".
األموال ،عمد املهاجمون
وأدى هــذا اإلقبال املتزايد إلــى تغذية منــوذج أعمال رائــج ومربح فى
إلــى شــن  9.83مليار
صناعة األلعاب اإللكترونية يدعى منوذج "اللعب مجانا" ،حيث تكون فيه
هجمة ضد مستخدمى
األلعاب اإللكترونية متاحة للمستخدمني باملجان مع توفير خيارات لشراء
األلعاب اإللكترونية فى
مقتنيات رقمية فى اللعبة عبر إجراء تعامالت شراء صغيرة.
الفترة من يوليو 2018
 4.2مليون دوالر يوميا
إلـــــى يـــونـــيـــو .2020
وكــانــت لعبة "كــانــدى كـــراش"  Candy Crushمــن أوائـــل األلــعــاب
وبعبارة أخرى ،مت شن 14
اإللكترونية التى أحضرت هذا النموذج إلى الواقع .حيث حققت سلسلة
مليون هجمة إلكترونية فى اليوم الواحد ،أو ما يعادل
ألعاب "كاندى كراش" لألجهزة املحمولة أكثر من  1.5مليار دوالر
1.5
 584ألف هجمة فى الساعة.
من العوائد فى  2018عبر التعامالت الصغيرة فى أجهزة أبل
مليار دوالر عائدات
وال يخفى عن مستخدمى األلعاب االنعكاسات املحتملة
يوميا.
وأندرويد ،أى مبعدل  4.2مليون دوالر ً
والحظت شركة إف  5فى بعض األحيان مشاركة عائالت لعبة " كاندى كراش "  ..و 1.8لتلك املخاطر .حيث كشفت دراسة استقصائية أخرى
أجرتها شركة أتالس فى صيف  2020حيال املخاوف
بأكملها فــى األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة ،حــيــث تنفق بعض
األســر كامل ميزانياتها الترفيهية هذه األيــام على شراء مليار دوالر عائدات فورت نايت التى تساور مستخدمى األلعاب ،قلقهم فى املقام األول
على بيانات بطاقاتهم االئتمانية ( )% 49.1حال
إكسسوارات رقمية لأللعاب .وال يجرى اإلنفاق بالضرورة
عبر الهواتف
مت اختراق حساباتهم ،وتال ذلك قلق كبير على سالمة
على شراء اللعبة اإللكترونية ذاتها بل على املقتنيات الرقمية
حساباتهم ومقتنياتهم الرقمية ضمن األلعاب اإللكترونية.
فيها .حيث أصبح أكثر الالعبني ميتلكون عشرات أو مئات من
وفى ضوء صعود األلعاب التنافسية وخدمات بث مجريات األلعاب
األزياء وأدوات التجميل الرقمية للشخصيات فى األلعاب.
اإللكترونية كمصادر جديدة للدخل ،لم تعد تلك املخاوف سطحية كما
محاولة اقتناص
ويواصل منوذج العمل هذا جنى األرباح بقوة .حيث حققت شركة "إيبك قد يظن البعض.
األلعاب املخترق من بيانات مالية
جيمز" من لعبتها القتالية الشهيرة "فورت نايت"  Fortniteعوائد بلغت
 1.8مليار دوالر وفقا لبيانات شركة سوبر داتا لألبحاث .ويقوم منوذج لذلك أصبحت حسابات األلــعــاب اإللكترونية ذات قيمة كبيرة عند
املهاجمني ،وليس من املستغرب رؤية ذلك الكم الكبير من الهجمات التى
أعمال تلك الشركة بالكامل على تعامالت الشراء الصغيرة.
وتعتمد التعامالت الصغيرة باألساس على بطاقات االئتمان وشركات تطالها ،سيما أن تلك احلسابات – كغيرها من احلسابات فى قطاعات
الدفع اإللكترونى مثل باى بال .األمر الذى حفز املهاجمني وفقا لشركة " األعمال األخــرى – ميكن استخدامها ألجل الدخول من عدة منصات
إف  " 5إلى محاولة اقتناص بيانات الدفع اإللكترونى من الالعبني عبر مثل الهواتف املتحركة وأجهزة األلعاب ومواقع الويب ،وبالتالى فإنها
تشكل هدفا مربحا ميكن مهاجمته من عــدة جوانب .وفــى حــال خلو
إطالق هجمات الختراق حساباتهم لأللعاب اإللكترونية.

حــســاب األلــعــاب املخترق من
بـــيـــانـــات مـــالـــيـــة ،ميكن
دوما للمخترقني بيعه
فــــى الــــســــوق غــيــر
املـــشـــروع لــإجتــار
بحسابات األلعاب
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة.
وتـــــلـــــك الــــســــوق
تخالف بالطبع كل
السياسات وشــروط
اخلـــــدمـــــة املـــعـــمـــول
بــهــا لـــدى شــركــات إنــتــاج
األلــعــاب ،لكن هــذه التجارة
قائمة وبشكل متكرر فى اخلفاء.
ووفقا لشركة إف  ،5تشكل هجمات
إقحام بيانات الدخول تهديدا فعليا لكل
قطاع أعمال له حضور رقمي ،حتى قطاع األلعاب
اإللكترونية .حيث يقوم املجرمون اإللكترونيون فى هذه الهجمات بإعادة
استغالل عدد كبير من بيانات الدخول املسروقة (أى أسماء املستخدمني
وكلمات املرور املخترقة) وجتريبها فى محاولة الدخول إلى أنظمة أخرى.
وفى ضوء ازديــاد التحول ليس إلى االقتصاد الرقمى وحسب بل نحو
االقتصاد الرقمى أوال ،فإنه يجب التعامل مع هذا النوع من التهديدات.
الذكاء االصطناعي
أشار ممدوح عالم ـ مدير أول لدى شركة «إف  »5فى اململكة العربية
السعودية ومصر والبحرين إلى أهمية االستمرار فى تطوير التقنية
املستخدمة لكشف وإحباط هجمات االحتيال وإساءة استخدام األنظمة،
ونــوه للحاجة إلــى حتليالت مدمجة بالذكاء االصطناعى قــادرة على
استيعاب وحتليل كميات هائلة من البيانات فى أقل زمن ممكن ،أى
حتليالت بوسعها ربط البيانات املستقاة من كل مراحل سير العمل بهدف
منع هجمات االحتيال بالسرعة التى تقع فيها.
كشف االحتيال فى الوقت الراهن يتطلب أكثر من مجرد بيانات ،حيث
يتطلب هذا الكشف ربطا للبيانات املجمعة من أكبر عدد ممكن من نقاط
سير العمل الرقمى إلى جانب القدرة على حتليل النتائج بسرعة.

باسخدام أحدث تكولوجيا :

مدبولى  :توطني مكونات صناعة السيارات ضمن خطة تطوير شركات قطاع األعمال العام
كتب  :محمد اخلولى – نهلة أحمد
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء ،هشام توفيق ـ وزير قطاع
األعمال العام ،حيث مت استعراض عدد
من ملفات عمل الــوزارة ،وفى مقدمتها
جهود تطوير الشركات ،فى ظل حرص
الدولة على حتسني إدارة االستثمارات
اململوكة لشركات قطاع األعمال العام
واإلشراف عليها ،ومتابعة وتقييم نتائج
أعمالها ،للنهوض بأدائها واحلفاظ على
املال العام.

وحــول جهود تطوير الشركات ،أوضح
الوزير أنه فى قطاع الصناعات املعدنية،
أكد الوزير أنه مت االنتهاء من املرحلة
األولـــى لتطوير شــركــة الــدلــتــا للصلب
بطاقة إنتاجية  250ألف طن بيليت،
وجارى العمل باملرحلة الثانية للتطوير،
مبــا يــرفــع الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة للمصنع
مــن  46ألــف طــن إلــى  500ألــف طن
بيليت سنويا ،إلى جانب إنشاء مسبك
إلنتاج  10آالف طن بدالً من ألف طن،
بــاإلضــافــة إلــى مــشــروع تــطــويــر شركة

لصالح الشركة املصرية للغازات :

توربودن وسيمنس للطاقة يطوران أول محطة من
نوعها لضواغط الغاز عالية الكفاءة

كتب  :باسل خالد  -عادل فريج
ستقوم شركة "توربودن" اإليطالية ،إحدى شركات مجموعة ميتسوبيشى
للصناعات الثقيلة ،بتوريد أكبر نظام من نوعه لدورة رانكني العضوية،
والذى سيقترن بأنظمة ضواغط الهواء التى تعمل مبحركات كهربائية
من"سيمنس " للطاقة ،بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية ملحطة ضغط الغاز
التابعة للشركة املصرية للغازات الطبيعية فى منطقة دهشور.
وستصبح محطة ضغط الــغــازات التابعة للشركة املصرية للغازات
الطبيعية ،من املشروعات الرائدة فى املنطقة خاصة بعد تنفيذ النظام
اجلديد لرفع كفاءة الطاقة باملحطة .هذا وسيعتمد النظام على احلرارة
الناجتة عن التوربينات الغازية األربعة احلالية وكذلك احلرارة الناجتة
من التوربينات الغازية اجلديدة عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة والتى
تتمتع بانخفاض انبعاثاتها الكربونية .وبفضل عملية استعادة احلرارة من
العوادم الغازية ونظم ضواغط الغازات عالية الكفاءة ،سيتيح هذا احلل
املتكامل توليد  192جيجاوات/ساعة كل عام من الكهرباء دون اإلعتماد
على وقود .هذه الطاقة التى تغذى ضاغطى الهواء قدرة  10ميجاوات
واللذان يعمالن مبحركات كهربائية ،ستتيح للشركة توفير  65مليون متر
مكعب من الغاز الطبيعى كل عام ،وبالتالى تقليل االنبعاثات الكربونية
سنويا (وهو ما
مبقدار  120مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون
ً
يعادل الغازات املنبعثة من مساحة من الغابات تعادل ست مرات أكبر من
منطقة مانهاتن بنيويورك .
من جهته قال باولو بيرتوزي-العضو املنتدب والرئيس التنفيذى لشركة
"توربودن"نظرا ألن هذا النظام ميكنه العمل بصورة منفصلة عن شبكة
ً
مثاليا للتركيب
نظاما
الكهرباء القومية وبدون احلاجة إلى املياه ،فإنه ُيعد
ً
ً
والعمل فى املناطق الصحراوية النائية .باإلضافة لذلك ،فــإ ّن فرص
تكرار املشروع فى عدد من املواقع األخرى ميثل خطوة هامة نحو خفض
االنبعاثات الكربونية فى قطاع البترول والغاز الطبيعى باملنطقة والعالم".
من ناحيته قال عماد غالي-العضو املنتدب لشركة "سيمنس" للطاقة فى
مصر إ ّن هذا املشروع املهم والفريد من نوعه يأتى فى إطار التزامنا بدعم
اجلهود احلكومية فى مصر لتبنى وتنفيذ عدد من احللول ومناذج األعمال
املستدامة التى تتميز بالكفاءة فى استهالك الطاقة ،من أجل احلفاظ
على البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البالد .إ ّن مشروع دهشور الذى
سيتم تزويده بتلك احللول املتطورة سيساعد على رفع معدالت اتاحة
الغاز الطبيعى فى البالد من أجل دعم صعيد مصر" .

مصر لأللومنيوم والذى يتضمن إحالل
اجلزء األكبر من اخلاليا القدمية على
مرحلتني مع إدخــال تكنولوجيا جديدة
أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التى
متثل نحو  40%مــن تكلفة اإلنــتــاج)،
وذلــك بطاقة إنتاجية  250ألــف طن،
ومشروع آخر إلنتاج اجلنوط فى شركة
مصر لأللومنيوم فى إطار جهود توطني
صناعة السيارات وزيــادة نسبة املكون
املحلي.
أضاف يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة

كتب  :باسل خالد ـ نهلة مقلد
شهد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى توقيع
بروتوكول تعاون مشترك بني الوزارة ومؤسسة غبور للتنمية؛ إلطالق
مدرستى غبور للتكنولوجيا التطبيقية مبدينتى  15مايو و  6أكتوبر
للعام الدراسى  ،2021/2022بحضور الدكتور رؤوف غبور ـ رئيس
مجلس أمناء مؤسسة غبور للتنمية ورئيس مجلس اإلدارة والعضو
املنتدب لشركة جى بى أوتو.
من جهته قال الدكتور طارق شوقي :إن الوزارة تبذل الكثير من اجلهد
للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم مبصر
لتحقيق الرؤية االستراتيجية للتعليم  ،2030والتى تستهدف إتاحة
التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز ،وإعداد خريج
وتكنولوجيا ،باإلضافة إلى
وتقنيا
فنيا
ً
ً
قادر على التفكير ومتمكن ً
تأهيل الطالب بشكل كلى ملواكبة متطلبـات ومهـارات القرن الواحد
والعشرين مبا يتناسب مع التطورات العاملية مؤكدا اهتمام الوزارة
مبنتج وجودة التعليم الفني ،وعلى حصول اخلريج على شهادة تسمح
موجها بإضافة فكر ريادة األعمال
له بالعمل داخل مصر وخارجها،
ً
ملناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطالب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم
فى مجال العمل.
أشــار شوقى لسعى الــوزارة نحو زيــادة أعــداد مــدارس التكنولوجيا
التطبيقية حيث بلغ عدد مــدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 19
مدرسة حتى اآلن ،كما مت إدراج املزيد من التخصصات اجلديدة
مشيرا إلى أن البروتوكول الذى مت
والتى تطلبها الدولة املصرية،
ً
توقيعه اليوم مع مؤسسة غبور للتنمية هو ثانى بروتوكول يتم توقيعه
هذا العام مبجال صناعة وإصالح السيارات ،ملا لهذا املجال من أهمية
وأبعاد تنموية وبيئية واقتصادية كبيرة.
ومن ناحيته أعــرب الدكتور رؤوف غبور عن سعادته بالتعاون مع
مؤكدا أننا من خالل مؤسستنا
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،
ً
غير الهادفة للربح ،حريصون على اغتنام كل الفرص املمكنة للقيام
بدورنا الوطنى والوفاء مبسئوليتنا جتاه املجتمع من خالل تسخير كل
إمكانياتنا التكنولوجية ومواردنا املالية والبشرية للمساهمة فى تقدمي
قيمة مضافة للمجتمع املصرى وحتسني نوعية حياة األفــراد ودفع
عملية التنمية املستدامة.

وزيرة البيئة  :االنتهاء من الربط اإللكترونى ملنظومة الرصد
اللحظية النبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس احلرارية

كبديل قوى لواتساب ..استخدم " تليجرام " وراعى اخلصوصية !
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
يعتبر تطبيق "تليجرام  "Telegramاملنافس
األكــبــر لتطبيق واتــســاب لــســنــوات حتى قبل
اجلــدل الــذى أُثير خالل الشهر املاضى حول
حتديث واتساب لساسية اخلصوصية اخلاصة
به ،حيث يقدم تطبيق تيليجرام – الذى زاد عدد
مستخدميه خالل الشهر املاضى وتخطى 500
شهريا – الكثير من امليزات
مليون مستخدم
ً
التى جتعله ً
بديال أقوى لواتساب.
وتتطلب تطبيقات التراسل الفورى رقم هاتفك
إلنشاء حساب ،كما تصل إلى جهات االتصال
اخلاصة بك عند التسجيل حتى تتمكن من
التواصل معها ،ولكن تطبيق تليجرام يتميز
بأنه ميكنك استخدامه دون مشاركة أى
من جهات االتصال اخلاصة بك ،وسيظل
يسمح لك بإضافة مستخدمني ،وميكن
ـضــا بسهولة
لآلخرين العثور عليك أيـ ً
وذلك من خالل (اسم املستخدم) User
 Nameاخلــــاص بـــك ،حــيــث ميكنك
استخدامه للتواصل وإضافة األشخاص اجلدد
ً
بدال من رقم هاتفك.
فيما وبشكل افتراضي ،يقوم تطبيق تيليجرام
مبــزامــنــة جــهــات االتـــصـــال اخلــاصــة بــك مع
خــوادمــه ،وعند انضمام جهة اتصال جديدة
إشعارا بذلك ،وستعرف جهة
للتطبيق ،ستتلقى
ً
أيضا أنك تستخدم التطبيق.
االتصال ً
لذلك إذا كنت تريد حماية خصوصية هويتك،
فيمكنك إيقاف ميزة مزامنة جهات االتصال،
وسيستمر تيليجرام فى العمل كما هو معتاد.
أيضا إضافة املستخدمني اجلدد من
وميكنك
ً
خالل (اسم املستخدم) اخلاص بهم ،أو ميكنك

إنشاء جهة اتصال منفصلة فى التطبيق.
لذلك سنستعرض اليوم كيفية إيقاف مشاركة
جهات االتصال اخلاصة بك فى تطبيق تيليجرام
حلماية خصوصيتك أولها كيفية إيقاف مشاركة
جهات االتصال مع تطبيق تيليغرام يف"
أندرويد " إذا كنت تستخدم
جـــهـــازا يعمل

بنظام التشغيل
أنـــدرويـــد؛ ميــكــنــك إيــقــاف
مــزامــنــة جــهــات االتـــصـــال فــى تطبيق
تليجرام بسهولة ،كل ما عليك فعله هو اتباع
اخلطوات التالية انتقل إلى تطبيق تليغجرام
فى هاتفك  ،اضغط على قائمة اخليارات التى
هى عبارة عن ثالث خطوط أفقية فى أعلى
الزاوية اليمنى  ،اضغط على خيار (اإلعدادات)
 ،Settingsاضغط على خيار (اخلصوصية
واألمـــــان) ، .Privacy and Security
مــرر لألسفل حتى تصل إلــى قسم (جهات

االتــصــال)  ،Contactsثــم اضــغــط على زر
التبديل املجاور خليار (مزامنة جهات االتصال)
 ، .Sync Contactsاآلن ،سيتوقف تطبيق
تليجرام عن مزامنة جهات االتصال اجلديدة،
لكن جهات االتصال التى متت مزامنتها بالفعل
ستظل متاحة فــى خـــوادم التطبيق وحلــذف
جميع جهات االتصال اخلاصة بك املحفوظة
فى خوادمه ،وعندما تذهب إلى قسم (جهات
االتــصــال) مــرة أخــرى فــى اإلعـــدادات
ستجده فار ًغا.
ـــيــــا ،كــيــفــيــة إيـــقـــاف
ثــــانـ ً
مــشــاركــة جــهــات االتــصــال
مــــع تـــلـــيـــجـــرام فــــى آيـــفـــون
اولــهــا افتح تطبيق تليجرام
فـــى آيـــفـــون  ،اضـــغـــط عــلــى
عالمة التبويب (اإلعــــدادات)
 Settingsاملوجودة فى أسفل
الــشــاشــة  ،اضــغــط عــلــى خــيــار
(اخلصوصية واألمان) Privacy
 ، .and Securityمرر لألسفل
حــتــى تــصــل إلـــى قــســم (إعــــدادات
الـــبـــيـــانـــات) ،Data Settings
ثــم اضــغــط عليه  ،اضــغــط على زر
التبديل املوجود بجوار خيار (مزامنة
جهات االتصال)  ،Sync Contactsإليقاف
مزامنة جهات االتصال اجلديدة مع التطبيق
 ،حلذف جهات االتصال التى متت مزامنتها
مع التطبيق ،اضغط على خيار (حذف جهات
االتـــصـــال املــتــزامــنــة) Delete Synced
 .Contactsعالو على الضغط على خيار
(حذف)  ،Deleteلتأكيد اختيارك.

كتب  :عادل فريج – باسل خالد
أكدت الدكتورة ياسمني فؤاد ـ وزيرة البيئة أن الوزارة وجهازها واألفرع
اإلقليمية مستمرون فى خطة إحكام السيطرة على االنبعاثات الصادرة
من مداخن املنشآت الصناعية الكبرى ،مع التركيز على قطاعى توليد
الطاقة والنقل لكونهما مسئولني عن  43%و 23%على التوالى من
تلوث الهواء باجلسيمات الصلبة ذات القطر أقل من  10ميكروميتر
وهى املؤثر الرئيسى على جودة الهواء.
ومت االنتهاء من أعمال الربط اإللكترونى ملنظومة الرصد اللحظية
النبعاثات مداخن محطة كهرباء السويس احلرارية التابعة لشركة
شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء  ،حيث مت ربط كل من عناصر (ثانى
أكسيد الكبريت +،النيتروجني ،اول أكسيد الكربون ) والظروف
املرجعية لعدد ( )1وحــدة إنتاجية بعدد ( )1مدخنة ،ومت ربط
اإلشـــارات اخلــاصــة بأجهزة الــرصــد لتلك العناصر ،ومراجعة
قــراءات األجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية
لرصد االنبعاثات الصناعية.
أوضحت فــؤاد أن تلك املحطة تعد املحطة الثانية لتوليد الطاقة
الكهربائية والــتــى مت ربطها بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات
الصناعية مبحافظة السويس  ،كما وصــل إجمالى عــدد املنشآت
املرتبطة بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية مبحافظة
السويس  13منشأة بعدد ( )59مدخنة .
أشارت لربط املصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد االنبعاثات
الصناعية يتيح للوزارة مراقبة االنبعاثات امللوثة للبيئة الصادرة من
تلك املنشآت على مدار الـ 24ساعة .وقد بلغ عدد املنشآت الصناعية
املرتبطة بالشبكة القومية على مستوى اجلمهورية  78منشأة متثل
 360مدخنة .
وأكدت وزيرة البيئة على استمرار اجلهود بهدف التأكد من تطبيق
املعايير البيئية مبختلف االنشطة الصناعية التى تكفل استدامة هذه
املشاريع وعدم تعارضها مع معايير احلفاظ على البيئة.

للتبادل العلمى  :مذكرة تفاهم بني جامعة أسيوط مع جامعة زايد اإلماراتية
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
أكد الدكتور طارق اجلمال ـ رئيس جامعة " أسيوط"
إن اجلامعة وافقت على إبرام مذكرة تفاهم بني كلية
التجارة باجلامعة وكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية
بجامعة زايد باإلمارات العربية املتحدة ملدة خمس
سنوات; وذلك لدعم وحتسني التبادل العلمى املشترك
مع كل اجلامعات على املستويني العربى والدولي.
أكد اجلمال حرص إدارة اجلامعة على دعم وحتسني
التبادل العلمى املشترك مع كل اجلامعات خاصة فى
املجاالت التى تخدم العملية البحثية والتعليمية ,مبا

خطط "  " Nanoracksالستخدام الصوبات احلرارية الزجاجية حلل ازمة نقص الغذاء
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
كــشــفــت شـــركـــة خـــدمـــات الـــفـــضـــاء الـــتـــجـــاريـــة "
 ،" Nanoracksعن خططها الستخدام الصوبات
احلرارية الزجاجية املدارية لزراعة محاصيل من
شأنها أن تزدهر فى أقسى البيئات على األرض
وتساعد على جتنب أزمــة الغذاء التى تظهر على
الساحة حاليا نتيجة تغير املناخ.
وفــقــا ملــا ذكـــره مــوقــع " "spaceاألمــريــكــي ،وقعت
عقدا مع مكتب
الشركة ومقرها هيوسنت بتكساسً ،
أبوظبى لالستثمار ( )ADIOلفتح مركز أبحاث
الزراعة الفضائية فى دولة اإلمارات العربية املتحدة،

بشركة النصر لألسمدة بالشراكة مع
الــقــطــاع اخلــاص ألغـــراض التصدير،
النتاج  1500طن يومي ،إلــى جانب
اجلـــهـــود اجلــــاريــــة لــتــوطــني تــصــنــيــع
اإلطــارات بالشراكة مع وزارة اإلنتاج
احلــربــى والــهــيــئــة الــعــربــيــة للتصنيع
لــــزيــــادة املــــكــــون املـــحـــلـــى لــصــنــاعــة
الــســيــارات ،وإحــالل الـــواردات ،وذلــك
بطاقة إنتاجية تصل إلــى نحو 7.5
مليون إطار سنوى من مختلف األنواع
واملقاسات.

" التعليم" توقع بروتوكول إنشاء مدرستى غبور
للتكنولوجيا التطبيقية مبدينتى  15مايو و  6أكتوبر

الذى سيبحث فى املحاصيل املرنة التى تتأقلم مع
الظروف الصعبة ،ويطير بها فى الفضاء ،ثم يختبر
قدرة املحاصيل على النمو فى الظروف اجلافة على
كوكبنا.
وكشف جيفرى مانبر ـ الرئيس التنفيذى لشركة
 Nanoracksواملؤسس املــشــارك ،أن هــذا العمل
يعتمد على عقود من األبحاث التى تظهر أن الطفرات
اجلديدة فى احلمض النووى للنباتات ميكن أن تظهر
فى بيئة الفضاء القاسية التى ميكن أن تؤدى بعد ذلك
إلى إنشاء أنواع جديدة قادرة على االزدهار حتى فى
ظروف صعبة على األرض.

صقر  :مدرستان مصريتان ضمن اخلمس عشرة مدرسة األوائل
على مستوى العالم
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
أعلن االحتــاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية وأكادميية البحث العلمى
والتكنولوجيا أن مدرستني مصريتني صنفا ضمن اخلمس عشرة مدرسة
األوائل على مستوى العالم وهما مدرسة القليوبية الثانوية بالعبور ()STEM
واملدرسة الداخلية الثانوية ببلقاس ( ،)STEMوذلك ملشاركتهم فى حتدى
اجلدول الدورى للكيمياء عام . 2020
وأعرب الدكتور محمود صقر ـ رئيس أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا
عن سعادته البالغة بتواجد مدرستني مصريتني فى هذه القائمة النه دليل على
شغف الطالب املصرى ونبوغه فى مجال الكيمياء.

يصب فى صالح تطوير املنظومة التعليمية والبحثية
ورفع كفاءتها.
أضــاف اجلامعة حتظى بعالقات وروابـــط علمية
وثقافية متميزة مع مثيالتها من اجلامعات داخل
مصر وخــارجــهــا فــى مختلف املــجــاالت اإلنسانية
والعلمية واالجتماعية وغيرها.
ومــن جانبه أوضـــح نــائــب رئــيــس اجلــامــعــة لشئون
الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد املنشاوى أن
املذكرة تتضمن املوافقة على تبادل الزيارات العلمية
واخلبرات التدريسية والطالب بني اجلانبني فضال

عن تبادل البحوث والــدراســات العلمية ومشاركة
اجلامعتني فى إعداد وتنفيذ مشروعات بحثية دولية,
وعقد ندوات ومؤمترات وورش عمل مشتركة ,إضافة
إلى اإلشــراف املشترك على الرسائل ومشروعات
التخرج واملشاركة فى مناقشتها.
أشار االتفاقية تأتى فى إطار سعى الكلية إلى تعزيز
خدماتها التعليمية والبحثية التى تقدمها لطالبها
وباحثيها ,وكذلك استثمار ما تضمه من كوادر علمية
مرموقة فى مختلف مجاالت وعلوم احلاسب وإدارة
األعمال والعلوم السياسية.

وزير االثار  :يناقش اخلدمات اإللكترونية للتعريف بكل أنشطة املتحف القومى للحضارة املصرية
كتب :محمد اخلولى  -محمد شوقي
ُعقد اجتماع مجلس إدارة هيئة املتحف القومى للحضارة
املصرية برئاسة الدكتور خالد العنانى وزيــر السياحة
واآلثار ،وذلك مبقر املتحف بالفسطاط ،ملناقشة عدد من
املوضوعات بشأن مستجدات األعمال باملتحف.
واُستهل االجتماع باطالع أعضاء مجلس االدارة على
مستجدات األعمال باملوقع اإللكترونى للمتحف ،حيث
قــامــت الــشــركــة املــنــفــذة بــعــرض التصميم اخلـــاص به
وصفحاته املختلفة ومــا يقدمه من خدمات إلكترونية
للتعريف بكل أنشطة املتحف .كما متت مناقشة إمكانية
إضافة املتحف القومى للحضارة املصرية بعد افتتاحه

ضمن مواقع الزيارة بكايروباس " "Cairo Passوالذى
يتيح حلامله زيـــارة عــدد مــن املتاحف واملــواقــع األثرية
املوجودة مبحافظتى القاهرة واجليزة ملدة  ٥أيام متتالية
كذلك وافــق املجلس على تطبيق نظام شــرح املرشدين
السياحيني بالسماعات وفقا للمعمول به باملتاحف الكبرى
باملجلس االعلى لآلثار على أن يكون سعر التذكرة 30
جنيها ،مما يساهم فى احلفاظ على الهدوء داخل املتحف
وعدم تداخل أصوات املرشدين بعضهم ببعض.
هذا باالضافة إلى املوافقة على التزام املتحف بالئحة
التصوير اخلاصة باملتاحف واملواقع التى أقرها املجلس
االعلى لآلثار.
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المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
(بناء فريق األحالم)
غالبا ً فى كل رياضة جماعية فى دولتك ستجد فى الفريق الذى تشجعه فترة
كان يوجد بها أو حاليا ً بها ما تسميه فريق األحالم والذى يتكون من مجموعة
من األفراد الذين ينطبق عليهم الصفات التى بدأنا بها سابقاً.
أري��دك أن تبنى فريق االح��الم اخل��اص بك ،من أفضل الالعبني املتاحني
أمامك .فإذا لم يكن لديك مجموعة كبيرة لتختار منها ،أو إذا كنت تفتقد
لشخص بخبرات معينة ،رمبا يتوجب عليك البحث عنه بنفسك فى أسرع
وقت.
فرمبا يتحتم عليك أن تقوم ببناء بعض العالقات لكى تقوم ببناء فريقك
الحقاً .واعلم أن هذا األمر قد يبدو أيسر مما هو عليه فى احلقيقة عند
الكثير من الناس ،لكن رمبا تكون خجوالً أو رمبا ال تعلم أين ميكنك الذهاب
لاللتقاء باألشخاص املناسبني لفريقك.
على أية حال ،إليك كيف ميكنك فعل هذا:
 1قم ببناء عالقات فى كل مكانعليك أن تؤمن بقوة أن عليك تقدمي نفسك لأشخاص من حولك ،مبا فى
ذلك األشخاص املتواجدون أمامك فى الطابور وحتى األشخاص الذين يقفون
بجوارك فى املصعد .فإذا كانوا على مسافة بسيطة منك ،فاذهب وقل لهم
ً
ً
وسهال” فمن يدري؟ رمبا يصبح صديقك املفضل ،أو عميالً محتمالً.
“أهال
كلما مارست هذا ،كلما كانت النتيجة أسرع وأفضل .وحتى تأتى تلك اللحظة،
عليك أن تقول “أهالً” لكل من تقابلهم.
 2امض وقتا ً فى األماكن الصحيحةهناك مقولة تقول “إذا مكثت طويالً فى صالون احلالقة ،فإنه يتحتم عليك
أن حتلق شعرك ”.وبالرغم من أن هذا املثل يحمل فى طياته معنى قد يبدو
سلبياً ،لكن أظن أنه ميكن استخدامه بطريقة ايجابية أيضاً .على سبيل
املثال ،إذا أمضيت وقتا ً يوجد به أشخاص ناجحون كثيرون فسيتحتم عليك
وقتها أن تكون ناجحا ً أيضاً.
ح��اول اكتشاف أين يذهب الناس املنتمون ملجالك ع��اد ًة ،وقم ببذل جهود
واعية ليس فقط لتذهب لتلك األماكن ،ولكن لتقوم أيضا ً بتقدمي نفسك
للناس هناك .فقد تقابل شريك جديد ،أومدرب ،أومرشد ،أو شخص يقوم
بإسداء نصيحة رائعة لك ،أو يعرفك على شخص أخر يساعدك على حتقيق
أحالمك.
 3انشئ صداقة مع شخص اجتماعيإذا لم تكن شخصا ً اجتماعيا ً بطبيعتك ،فحاول أن تقيم صداقة مع شخص
اجتماعي .وإذا لم يكن بإمكانك إنشاء عالقات مع الناس بشكل تلقائي،
فحاول العثور على شخص ودود يكون بإمكانه أن يقدم الناس إلى بعضهم
البعض .فيمكن للصديق االجتماعى أن يساعدك فى مقابلة أشخاص آخرين،
وبالتالى تكوين الفريق املثالي.
 4ضع فى اعتبارك أن تكون العالقات مربحة للطرفنيآخر ما أود اإلشارة إليه بخصوص بناء فريق األحالم اخلاص بك ،هو أن
تضع فى اعتبارك دائما ً أن تكون العالقة مربحة للطرفني .مبعنى أخر ال
تأخذ دون أن تعطى أنت أيضاً .فأى شخص تأخذ منه قيمة ما ،كن على
استعداد منحه القيم التى ميكنك تقدميها له وكلما كنت كرميا ً فى عطائك
كلما كان املردود أكثر من سخائك.
وعليك أن تعلم أيضا ً أن هناك بعض األشخاص الذين ال يريدون أى شيء
فى مقابل مساعدتهم ،فالقيمة التى يحصلون عليها هى الشعور بالرضا
من جراء مساعدتهم لشخصٍ آخر .وعلى الرغم من ذلك ،فإن أغلب الناس
يتوقعون شيئا ً فى املقابل .حتى مع هؤالء األشخاص الذين ال ينتظرون أى
شيء فى املقابل ،عليك أن ترد لهم املعروف بصورة أو بأخرى كلما سنحت
لك الفرصة.
فكلما قمت ببناء عالقات مربحة للطرفني ،كلما ازدادت فرصك فى النجاح
وكلما كان فريقك أكثر قوة وفاعلية.
قم بتحديث قائمتك
حان الوقت اآلن لتقوم بجرد فريقك احلالي ،وحتديث قائمتك .ضع فى
ذهنك الفئة من البشر التى حتتاجها فى فريقك وابدأ العمل على بناء فريق
أحالمك .تذكر دائما ً أن تكن مستعداً ملنح قيمة وأن فريقك يجب أن يتم بنائه
على مبدأ العالقات املربحة للطرفني.
“وحدك قد تصل أسرع ولكن مع فريق أحالمك ستصل أبعد”.

بعد تظاهر الكترونية سبب تنمرها ..
جنمة اليد املصرية تعلق على واقعة شيكاباال

نتاوى
عن أحدث حقيقية :

برومو فيلم “ السرب “  ..يشعل شبكات التواصل االجتماعى ويؤكد بطولة اجلندى املصرى
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
كشف الفنان محمود عبد املغني ،عن كواليس فيلم “السرب” ،الذى مت انتاجه
لتجسيد ملحمة الثأر التى شنتها القوات املسلحة املصرية ،على عناصر تنظيم
داع��ش اإلرهابى فى محافظة درن��ة فى ليبيا عام  ،2015مؤكدا أن كافة
العمليات العسكرية التى متت بالفيلم كانت حقيقية وفى أماكن مشابهة متاما ً
لأحداث احلقيقية.
أص��اف أن فيلم “ السرب “ قدم امللحمة البطولية للجماهير ،فى سياق
ومشاهد تشويق تشعرك بأنها حقيقة خاصة وأن قصة الفيلم مأخوذة عن
بطولة حقيقية قريبة لأذهان حيث وقعت أحداثها فى  2015وتابعها وآملت
كل املصريني والرافضني لإلرهاب وأوضح عبد املغنى أن االنتاج لم يستخدم
أى نوع من أنواع “الغرافيك” ،خالل تصوير مشاهد الفيلم لتبدو املشاهد كأنها
فى مسرح العمليات احلقيقي.
أضافجميع جنوم الفيلم تعاملوا مع القصة بجدية شديدة ،وتفوقوا على
أنفسهم ،ألن األحداث اإلرهابية التى على أساسها مت إنتاج الفيلم استفزت
مشاعر املصريني ورافضى اإلره��اب فى كافة رب��وع األرض ،وكانت كلمات
الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،بأن مصر حتتفظ لنفسها بحق الرد تلهب
مشاعر اجلميع ،وحتفزنا على تقدمي أفضل ما لدينا” وفقا ملا ذكرته قناة “
سكاى نيوز عربية “ .

وحول موعد طرح الفيلم أكد عبد املغني ،أن األمور التسويقية ترجع للشركة
املنتجة ،التى وفرت كافة السبل لوصول الفيلم إلى النور بالشكل الالئق،
مشيراً إلى أن املشاهد التى يحتويها الفيلم رمبا تكون أول مرة ترى على شاشة
السينما من حيث املعدات املوجودة فيها ،وأماكن التصوير ،ومسارح العمليات.
وأشار عبد املغني ،إلى أن املنتج تامر مرسي ،وفر كل السبل والدعم من أجل

مع مخاطبتها وزارتى اآلثار والسياحة :

سينما التاريخ ..ملوك مصر عبر العصور أمام عينيك بالصوت والصور
كتب :عادل فريج – محمد اخلولي
“ميكنك الدخول ومشاهدة امللك املصرى
أحمس والتحدث معه صوتا وصورة بشكل
حقيقى وطبيعى متاما” .هكذا تشرح عبير
أبو املعاني ،خريجة كلية اآلداب جامعة املنيا،
مشروعها الذى اقترب من الظهور والتنفيذ.
وتبني عبير ،التى تنتمى لقرية صفط أبو
ج��رج التابعة مل��رك��ز بنى م���زار مبحافظة
املنيا ،أن ف��ك��رة امل��ش��روع ت��ق��وم على عمل
سينما عن آثار مصر عبر العصور التاريخية
بتقنيات حديثة ،بحيث ميكن للمشاهد أن
يرى تاريخ مصر من مختلف العصور ولكنه
مجسم بطريقة أق���رب للطبيعية وتظهر
فيه الشخصيات التاريخية بشكل يحاكى
صورتها احلقيقية عبر مزج مجموعة من
التقنيات احلديثة ف��ى ه��ذه السينما مثل
الهولوغرام واإلن  ”N9“ 9و “ ”7kوغيرها
من التقنيات.
وأش��ارت إلى أن السينما ستشمل العصور

احلجرية والوسيطة والقدمية والفرعونية
واليونانية والرومانية واحلديثة وبينت أنه
بعد تنفيذ امل��ش��روع سيتمكن السائح من
الدخول لهذه السينما وإج��راء ح��وارات مع
الشخصيات التاريخية التى سيشاهدها
تتحدث عن نفسها وميكنها كذلك اإلجابة
عن تساؤالت احلضور ،فمثال ميكن للشخص
التحدث مع القائد املصرى التاريخى أحمس
وسيقوم بالرد وكأنه يقف مجسما أمامه
عبر تلك التقنيات وفقا ملا ذكرته “سكاى
نيوز عربية”
وت��ض��ي��ف ع��ب��ي��ر “امل���ش���روع م��ك��ون م���ن 8
سينمات سينما ماكيت و 7أثرية بكل لغات
العالم وسيكون معها بازرات وأماكن استقبال
مع تقدمي مشروبات للسائحني مع مطاعم
خاصة للسياح بتقنيات حديثة ،مع استراحة
للمسافرين”.
وأضافت أنها قامت بعمل كتيب صغير فيه
ش��رح للمشروع م��ع مقطع مصور للمكان

الذى ستقام فيه السينما فضال عن كتيب
للمسافرين خاص باملشروع وشرحه سيتم
توزيعه على س��ف��ارات معظم ال��دول داخل
مصر مع توزيعه خارجيا عبر القنصليات
وال��س��ف��ارات واجل��ه��ات املعنية ف��ى ال��دول
اخلارجية.
وأضافت أن املشروع مناسب ملختلف األعمار

بالداخل واخلارج فضال عن مناسبته جلميع
اللغات .وبينت أنها تقدمت بطلب لتسجيل
امل���ش���روع ف��ى م��وس��وع��ة غينيس ل��أرق��ام
القياسية ،مضيفة أنها اعتمدت املشروع
وأكملته مت��ام��ا وت��ت��واص��ل م��ع ج��ه��ات عدة
لتبنيه ،حتى تقوم برعايته رعاية كاملة لتوفير
املواد الالزمة والتنقالت واملصممني بشكل

باالعتماد على هندسة اخلاليا اجلذعية  :طريقة جديدة لعالج الصلع
كتب  :محمد اخلولى – نهله احمد
حقق علماء ف��ى مركز ريكني اليابانى ألبحاث
مهما فى إيجاد
ديناميات النظم احليوية
ً
تقدما ً
عالج للصلع وذل��ك باستخدام اخلاليا اجلذعية
لتجديد الشعر املفقود.
واختبر الباحثون بقيادة تاكاشى تسوجى العالج
باخلاليا اجلذعية على خاليا الفراء والشعر لدى
الفئران ،فنجحت واحد وثمانون باملئة من بصيالت
الشعر املزروعة بثالث دورات منو أو أكثر ،وفق
موقع إنترست إينجنيرينج ففى الثدييات يتكرر
منو الشعر وتساقطه فى دورة مستمرة ،ولهذا فإن
العالج الناجح للصلع يتطلب زرع بصيالت شعر
حتقق هذه الدورة.
واختبر الباحثون زرع اخلاليا اجلذعية من الفراء
والشعر ل��دى الفئران فى وس��ط مغذ جديد من
الكوالجني مع خمس مواد ،وراقبوا جتدد الشعر

ل��ع��دة أس��اب��ي��ع ،وج��رب��وا  220تركيبة م��ن تلك
املكونات.
ووج���د العلماء أن  81%م��ن بصيالت الشعر
طبيعيا
شعرا
املتولد فى الوسط املغذى أنتجت
ً
ً
ومرت بثالث دورات شعر على األقل ،أما 79%

من بصيالت الشعر التى منت فى وسط مغذ آخر
أنتجت دورة شعر واحدة فقط ووجد الباحثون أن
أفضل دورة للشعر كانت مرتبطة بإضافة خاليا
 Itgβ5إلى التركيبة .وقال ماكوتو تاكيو املؤلف
األول للبحث «الحظنا أن ما يقرب من  80%من
البصيالت وصلت إلى ثالث دورات شعر عندما
أضفنا خاليا  Itgβ5إلى بذرة بصيلة الشعر ،لكن
حينما لم نضفها وصلت  13%باملئة فقط من
البصيالت إلى ثالث دورات شعر».
طبيعيا
وأظهر التحليل أن هذه اخلاليا املهمة توجد
ً
فى اجلزء العلوى من منطقة انتفاخ بصيلة الشعر.
وق��ال تسوجى «ط��ورت أبحاثنا طريقة للتجديد
ال��دورى لبصيالت الشعر من اخلاليا اجلذعية
لبصيالت الشعر ،م��ا سيجعل ال��ع��الج بتجديد
معتمدا على نطاق واسع املستقبل
بصيالت الشعر
ً
القريب».

احتاد الكرة املصرى  :ال إلغاء لتقنية الفيديو..

كب :نهله مقلد  -باسل خالد
قالت مروة عيد عبدامللك ،العبة كرة اليد بالنادى األهلى املصرى سابقا ً ونيس
حاليا ،إنها ال تعرف سبب الهجوم والتنمر عليها على مواقع التواصل
الفرنسى ً
االجتماعى بصورة مفاجئة ،مؤكدة أن البعض يرغب فى وضعها فى صورة
سببا لذلك.
معينة وال تعرف ً
قالت مروة عيد عبد امللك ،العبة كرة اليد بالنادى األهلى املصرى سابقا ً
حاليا ،إنها ال تعرف سبب الهجوم والتنمر عليها على مواقع
ونيس الفرنسى ً
التواصل االجتماعى بصورة مفاجئة ،مؤكدة أن البعض يرغب فى وضعها فى
سببا لذلك.
صورة معينة وال تعرف ً
وواجهت مروة  -التى تعد أول مصرية حتترف باخلارج  -عبارات تنمر عبر
صفحات محسوبة على جماهير نادى الزمالك املصرى على مواقع التواصل
االجتماعي ،بحجة أنها دائمة التنمر على شيكاباال ،جنم النادى األبيض.وسبق
أن لعبت كرة القدم مع نادى وادى دجلة واملنتخب املصري ،وكانت هدافة
الدورى ملدة  3سنوات ،قبل أن تترك كرة القدم وتتجه إلى اليد ،وانت
قلت لصفوف فريق كرة اليد بالنادى األهلى عام  ،1996واستمرت مع النادى
عاما ،لم تخسر سوى مبارتني طيلة فترة لعبها مع النادي.
األهلى ً 14
أخيرا تقول مروة فى تصريحات ملوقع “سكاى
تنمر
من
له
تعرضت
وعن ما
ً
نيوز عربية” ،إن بعض اجلماهير يستعيدون أشياء من املاضى سبق أنها
أوضحتها للجمهور ،مشددة على أنها لم تقصد التنمر على العب كرة القدم
بنادى الزمالك املصرى شيكاباال ،وأن تعليقاتها كروية فقط وال تتجاوز ذلك
لكن “الناس مش عايزة تفهم” حسب ما ذكرت.
وأك��دت العبة كرة اليد أن الدعم الكبير ال��ذى القته خالل األي��ام املاضية
كبيرا فى سعادتها وجتاوزها
من اجلماهير واملتابعني واإلعالميني كان ً
سببا ً
األزمة ،مضيفة أن كثيرين تواصلوا معها وبعثوا لها برسائل دعم كبيرة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
حاليا بهذا الشكل ،مشيرة إلى
وشددت على أنها ال تعرف سبب التنمر عليها ً
أن هذه التصرفات السخيفة لن تثنيها عن حتقيق حلمها واستكمال مشوارها،
بل على العكس ستكسبها قوة فى مشوارها ،قائلة“ :يكفينى حب الناس وأنا
فخورة بنفسى وربنا يكرمنى ألحقق كل طموحى وأحالمي”.
تابعت مروة أنه على قدر الضرر الواقع عليها من هذا التنمر الذى وصفته
بالسخيف واملستفز ،كان هناك دعم أكبر لها على مواقع التواصل االجتماعي،
مؤكدة أن فكرة التنمر والتحرش موجودة فى مصر منذ سنوات وأنها تتمنى
أن تنتهى هذه الظاهرة ،الفتة إلى أن “التنمر شيء بشع وسبق أن تعرضت
له سابقا”.

إخراج هذا العمل البطولى للجماهير بالشكل األمثل ،وأن كافة املعدات التى
ظهرت فى الفيلم حقيقة ،وأنه على ثقة بأن أحاسيس املمثلني الصادقة سوف
إلى اجلمهور مبجرد مشاهدة الفيلم ،الذى سيشفى
ت�������ص�������ل
غليل الكثير من املصريني.
للمرة
أض��اف استمتعت خ��الل الفيلم مبشاركة
العمل مع املخرج املوهوب أحمد جالل،
االولى  “ :ملحمة ثأر”
ألن��ه مخرج يعرف كيف ميتلك أدوات��ه
وطائرات حربية حقيقية ..
ويوظفها التوظيف الصحيح ،مؤكداً أن
الفنانني الذى شاركوا فى البطولة سواء
وتعاطف كبير من املصريني
أحمد السقا أو أحمد حامت أو شريف
انتظار لعرض الفيلم
م��ن��ي��ر ،ق��دم��وا م��ب��اري��ات متثيلية رائ��ع��ة
وتفوقوا على أنفسهم” ،مشيرا إلى أنه يعتبر
هذا الفيلم إضافة حقيقة إلى تاريخه الفني.
مجلس إدارة الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية ،تامر
ون���ش���ر رئ��ي��س
مرسي ،عبر حسابه الرسمى على موقع فيسبوك ،البرومو الرسمى التشويقى
لفيلم “السرب” ،الذى يحكى عن قصة حقيقة عن ملحمة وطنية مصرية،
بقيام القوات اجلوية املصرية بقصف مواقع لتنظيم داع��ش اإلرهابى فى
منطقة “درنة” ،داخل دولة ليبيا.

كتب  :نهله مقلد – محمد شوقى
كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثالثية املكلفة من قبل الفيفا بإدارة
احت��اد الكرة ،عن إن مباراة منتخب مصر مع جزر القمر فى اجلولة
اخلامسة بالتصفيات املؤهلة لكأس األمم األفريقية ستقام بستاد القاهرة،
بناء على طلب اجلهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري.
وق��ال مجاهد إن االنتخابات القادمة ملجلس جديد سيكون مدته 4
سنوات أو إقامة دورة أوليمبية أيهما أسبق ،مشيرا إلى أنه اعتبارا من
 20ديسمبر سيتم إنهاء عمل اجلهاز الفنى ملنتخب الشباب ،وجتميد
املستحقات املالية حلني فصل جلنة االنضباط فى أح��داث التصفيات
املؤهلة لكأس األمم بتونس.
أضاف مت اختيار جلنة لصياغة الالئحة من  4أعضاء ممثلني لأندية،
ولم يحدث أى تدخل مطلقا ،ومت اختيار سيد بخيت إلدارة جلنة املسابقات
وهو كفء ولديه خبرات كبيرة” ،نافيا ماتردد حول فصل موظفني باحتاد
الكرة توفيرا للنفقات.
أوضج مت إلغاء مسابقات وبطوالت دولية ومنع السفر ،وكذلك كان لنا
رؤية مختلفة فى بعض األمور وبناء على ذلك حدثت تعديالت وتغييرات
فى بعض األجهزة الفنية ،وهناك دع��م كامل ملنتخب الصاالت الذى
سيشارك فى املونديال ،ووافقنا على املشاركة فى البطوالت اإلفريقية
للكرة النسائية ولم يتم حتديد بعد املوعد أو املكان ،لذا مت االكتفاء مبا مت
إعالنه من األجهزة الفنية لعدم حتميل االحتاد أعباء إضافية”.
أشارمجاهد أن البند اخلاص بصرف زيادة  % 10سنويا للجهاز الفنى
للمنتخب الوطنى موجود فى العقد ،والتزمنا به ،وما قيل عن إلغاء هذا
البند غير صحيح ،بعد الرجوع ملحاضر مجلس اإلدارة ،كان هناك إرجاء
وليس إلغاء بسبب الظروف املالية موضحا أن هناك تعاونا كبيرا مع
األندية بخصوص املستحقات ،منها دائن وآخر مدين ،وخاطبنا اجلهات
املعنية لتحمل نفاقات لقاح كورونا جلميع املسابقات ،إليقاف نزيف
مصروفات املسحات.

يساعد على خ��روج امل��وض��وع للنور بشكل
الئ���ق ،مضيفة أن امل��وض��وع ج��اه��ز وميكن
تنفيذه خالل أقل من شهر حال توفر الدعم
ال��الزم .وبينت أنها خاطبت وزارت��ى اآلثار
والسياحة فى مصر لتبنى املشروع ،فضال
عن تواصلها مع بعض رجال األعمال لنفس
الغرض موضحه أن مشروعها مت عرضه
فى وقت سابق فى جتمع لرواد األعمال فى
إمارة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة.
أضافت سيتم إنشاء ماكينات خاصة يتم
احل��ج��ز م��ن خاللها مسبقا وي��خ��ت��ار فيها
الضيف اللغة التى يريد التعامل بها واحلقبة
الزمنية ،وامللك الذى يريد رؤيته والتحدث
إليه ،وأى أسرة ينتمى إليها ،ما يجعله يحتاج
للحجز املسبق لتحديد املكان واللغة التى
يريدها وباقى التفاصيل ،وعندما يدخل
ويشاهد هذا امللك ويخطر فى رأسه سؤال
م��ا سيرد عليه امللك بشكل واض��ح وكأنه
حقيقى وبشكل شبه ملموس”.

“الطلب” وصل داخل غرفتك ..حادث غريب لـ ــ” أمازون “

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
وجد عامل توصيل لدى شركة “أم��ازون” نفسه فى موقف ال يحسد
عليه ،حني اصطدمت شاحنته بالباب األمامى ألحد املنازل ،فى والية
جورجيا األميركية .ونشرت الشرطة فى مدينة روزوي��ل ،بالقرب من
أتالنتا ،صورا للحادث ،األسبوع املاضي ،وقالت معلقة عليها “إشعار
التسليم :وصلت طلبيتك .املوقع :داخل غرفتك” .وذكرت صحيفة “ديلى
ميل” البريطانية أن احلادث وقع بعد ظهر األربعاء املاضي ،حني ركن
عامل التوصيل شاحنته أمام باب املنزل .وأضافت أنه حني خرج السائق
لتوصيل الطلب ،تراجعت الشاحنة للخلف ،فى ظل وجود منحدر ،األمر
الذى جعلها تصطدم بالباب وتقتحم املنزل .وذكر املصدر أن احلادث
لم يخلف أى إصابة .وقالت الشرطة روزويل“ :من الواضح أن شاحنة
توصيل عانت من عطل فى الفرامل ،وتدحرجت للخلف ثم اصطدمت
بالباب األمامى للمنزل” .هذا ومن غير املعلوم من سيكون مسؤوال عن
األضرار اجلسيمة التى حلقت باملنزل.

بحضور رئيس أكادميية  :احلوسبة الفائقه
واالطاقة الشمسية فى ندوة

 3مهمات نحو املريخ ..ماهى الفوارق واألهداف؟
كتب  :نهله مقلد – محمد شوقى
شهد عام  2020إطالق  3مهمات إلى كوكب املريخ ،األولى هى “مسبار
األمل” اإلماراتي ،والثانية مسبار “تيانوين ”-1الصيني ،والثالثة هى مسبار
“برسفيرنس” من وكالة الفضاء األميركية “ناسا” ،فما هو الفرق بني املهمات
الفضائية الثالث التى تستهدف الكوكب األحمر؟.
وكانت دولة اإلمارات أطلقت “مسبار األمل” نحو املريخ فى ال� 19من يوليو
املاضي ،ليمثل املهمة األولى من نوعها على نطاق العالم العربي ،واخلامسة
على مستوى العالم وجنح املسبار اإلماراتى فى دخول مدار كوكب املريخ
فى التاسع من فبراير ،وستستمر مدة املهمة  687يوما ،أى ما يعادل عاما
مريخيا .وتتمثل أهداف “مسبار األمل” الرئيسية فى دراسة كوكب املريخ،
ونقل صورة شاملة عن مناخه وطبقات غالفه اجلوى املختلفة أما مسبار
“تيانوين ”-1الصيني ،فقد أُطلق فى  23يوليو  ،2020وهو أول مهمة
فضاء صينية تستهدف املريخ .وجنح املسبار فى دخ��ول م��دار املريخ فى
العاشر من فبراير ،إال أنه لن يكتفى بالتحليق فوق الكوكب األحمر ،إذ تسعى
املهمة الصينية إلى إنزال روبوت صغير على سطحه ،جلمع بيانات عن املياه
اجلوفية ورمبا عالمات على وجود حياة قدمية يذكر أن مدة هذه املهمة
ستسمر  90يوما .من جانبها ،أطلقت وكالة الفضاء األميركية “ناسا” مسبار
“برسفيرنس” فى ال� 30من يوليو املاضي ،لتكون خامس مهمة أميركية من
هذا النوع ومن املفترض أن حتط املركبة على املريخ فى  18فبراير اجلاري،
وستستمر املهمة ملدة  687يوما.

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
نظمت أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع األكادميية
الوطنية للعلوم ببيالروسيا ورشة عمل عبر تطبيق “زووم” ملناقشة أوجه
التعاون اجلديدة بني الطرفني فى مجال الطاقة الشمسية واحلوسبة
الفائقة .افتتح الورشة د .محمود صقر ،رئيس أكادميية البحث العلمى
والتكنولوجيا ،والدكتور فالدميير جوساكوف ،رئيس األكادميية الوطنية
للعلوم فى بيالروسيا ،والدكتورة جينا الفقي ،املشرف على قطاع العالقات
العلمية والثقافية بأكادميية البحث العلمى .
أشار صقر فيما يتعلق مبجاالت التعاون التى مت مناقشتها بورشة العمل
اليوم إلى ما قامت به األكادميية فى مجاالت الطاقة اجلديدة واملتجددة
مشيراً إلى املعمل املصرى الصينى املشترك للطاقة املتجددة ،ومحطات
بحوث وتطوير مل��راك��زات الطاقة الشمسية وحتلية املياه ببرج العرب
وبلبيس باإلضافة إلى أن األكادميية أسست مركز احلوسبة السحابية
وأطلقت التحالف القومى للثورة الصناعية الرابعة .4.0
أك��د هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع
جمهورية بيالروسيا ،وأكد أيضا ً على ضرورة استغالل الدعم السياسى
وع��الق��ات ال��ص��داق��ة ب��ني الرئيسني السيسى ولوكاشينكو ف��ى تنفيذ
مشروعات مشتركة ذات مردود ملموس فى مجال البحث العلمى ونقل
التكنولوجيا .وكشف صقر ،خالل الورشة ،عن تطلع األكادميية ملزيد من
التعاون مع اجلانب البيالروسى فى مجال البحث العلمي ،وخاصة فى
مجال االبتكار ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة والعمل على
متكني العلماء الشباب فى العلوم والتكنولوجيا .وخالل اللقاء مت بحث
مدى تقدم املشروعات املشتركة اجلارية بني أكادميية البحث العلمى
املصرية وأكادميية بيالروسيا للعلوم ،كما شمل اللقاء مباحثات ثنائية
من أجل تطوير التعاون بني الطرفني ،حيث مت بحث إمكانية زيادة عدد
املشروعات املشتركة وأن متتد لتشمل مجاالت متعددة.

عبر شبكات التواصل االجتماعى  :كيف احتفل جنوم العالم بعيد احلب؟

كتب :عادل فريج – محمد اخلولي
مبناسبة عيد احلب “فالنتاين داي” ،عبر املشاهير مثل كل ع��ام ،على
منصات التواصل االجتماعى عن حبهم للنصف اآلخر ،وخرجوا من أجواء
التوتر الناجتة عن وباء كورونا بنشر صور جميلة على تطبيق إنستغرام،
مفعمة باحلب والتقدير ويطغى عليها لون الباقات احلمراء.
ديفيد بيكهام وفيكتوريا نشر بيكهام جنم كرة القدم اإلجنليزى السابق
صورة ينفجر ضحكا برفقة زوجته فيكتوريا ،وكتب “عيد حب سعيد ألروع
إلهاما .أحبك جدا”.
األمهات وأكثر الزوجات
ً
كبيرا !” فى  14فبراير  ،2021أعلن ماكس فوستر،
“آرتشى سيكون أ ًخا ً
املتحدث باسم الزوجني امللكيني ،عن اخلبر عبر منشور على تويتر .األمير
هارى اعتبر اليوم فرصة لكشف النقاب عن لقطة رائعة باألبيض واألسود
حيث ميكننا بالفعل رؤية بطن ميغان ماركل احلامل بطفل ثان.

باراك أوباما
من جانبه ،شارك الرئيس األسبق للواليات املتحدة ،باراك أوباما لقطة
ظهر فيها إلى جانب زوجته ميشيل وابنتيه ساشا وماليا أوباما.وعلق أوما:
دائما ما يجعلوننى أبتسم .نورك
“عيد حب سعيد لأشخاص الثالثة الذين ً
املبهر يجعل كل شيء أكثر إشرا ًقا”.
بريانكا شوبرا ونيك جوناس
واحتفلت بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس بعيد احلب عن بعد هذا العام
بسبب التزاماتهما املهنية ،أحدهما فى لندن واآلخر فى لوس أجنلوس ،لكن
ذلك لم مينع املغنى من مفاجأة املمثلة ب�باقات الزهور وشاركها نيك كلمات
دائما ما نسير
لطيفة“ ،أينما ذهبت ،سنكون معا فى السراء والضراء ،ألنه ً
شكرا لك على ملء كل يوم بالسعادة
نحو األحسن .عيد حب سعيد بريانكاً ،
والسالم .أحبك حلد اجلنون”.
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Google reports a record number of requests to disclose user information in 2020 H1
By ; Mohamed Shawky – Nahla Makled
For civil, administrative, criminal, and national
security purposes, a range of laws enables government agencies worldwide to request user information from Google.
Recent findings by Atlas VPN reveal that these
requests have been steadily growing in the past
five years. In the first half of 2020, Google reported a record number of applications for the
disclosure of user information.
The number of requests grew by 17,847, comparing the first half of 2020 to the second half of
2019, representing a 21% increase. Moreover,
the number of internet users affected by these
requests jumped from 175,712 in 2019 H2 to
235,449 in 2020 H1, amounting to a 34% surge.
Figures dating back to 2016 reveal that in less
than five years, the number of requests for internaut information shot up 2.31 times.

These days, when more and more people are
active on the internet due to lockdowns, the requests for information do not instill confidence
in the fact that the government cares about their
citizens’ privacy.
Google tracks a lot of critical data about its
users, like location history, emails, and search
history. Meaning, government agencies can retrieve this information after submitting an official request.
Worth noting, Google began charging law enforcement agencies $45 for a subpoena, $60 for
a wire trap, and $245 for a search warrant, since
the start of 2020.
Google approves 76% of requests
Not only is the number of requests growing, but
Google continues to approve a higher percentage of these requests continuously since the second half of 2016.

In the “Requests for user information FAQs”
Google states that they always try to negotiate
with the agencies to provide as little information as possible. However, the truth is that users
do not know how hard the tech giant fights to
protect this sensitive data.
The search engine monopoly approved 76% of

requests for the disclosure of their user information in the first half of 2020.
One of the most sensitive provisions of information is known as “geofence searches”. Here,
law enforcement requests for Google to provide
its users’ location data that is stored in an enormous database called Sensorvault. Government
agencies use this location data from hundreds
of devices to find suspects and witnesses.
Another sensitive request of information is
called a “keyword warrant”. Here, the court
orders Google to provide a database of people
who searched for a specific term in their search
engine.
One could argue that a keyword warrant threads
close to the line where the Fourth Amendment
could be violated.
The future of privacy is concerning
Driven by domestic security interests, private

OBG : GROWTH IN HEALTH AND MED-TECH INDUSTRY SET TO ACCELERATE AS REGIONAL DEMAND
FOR SERVICE PROVISION RISES
By ; Mohamed Shawky – Basel Khaled
A new Covid Response Report (CRR), produced by Oxford Business Group (OBG) in
partnership with the digital health platform
Altibbi, explores the rapid development and
uptake of medical and health technology
across four MENA markets in 2020, while
considering the major part that further innovation will play in driving economic recovery in the region.
The CRR provides in-depth analysis of how
Egypt, Jordan, Saudi Arabia and the UAE
responded to the pandemic in an easy-tonavigate and accessible format, focusing on
key data and infographics relating to the
technological advances in the health care
system of each country against the broader
socio-economic landscape.

The report tracks the investment made by
all four countries in health care provision in
recent years which, while varying in terms of
funds allocated and inflows, bolstered their

efforts to contain the virus when it arrived
and care for patients.
It looks, in particular, at the broad range of
tech-led medical and health services introduced by each market, which proved crucial in the pandemic by making alternative,
remote solutions available and reducing the
overall pressure on traditional systems.
Key examples included e-health and telemedicine options, which were key in delivering vital public health information and facilitating remote consultations, thereby helping
to prevent the spread of Covid-19.
Subscribers will also find coverage of the
medical and health technology industry’s
potential for growth in areas such as medical record digitalisation, which is expected
to gain momentum in line with demand for

integrated health care systems, telemedicine
and automation.
Jalil Allabadi, Founder and CEO, Altibbi,
said that having enabled governments to provide essential health information and medical services remotely when Covid-19 arrived,
new technologies were now expected to
play an even greater role in post-pandemic
health care, driven forward by changing demographics, rising levels of internet use and
pressure on current systems.
Karine Loehman, OBG’s Managing Director
for Africa, said that unlike key areas of the
global economy, technology-enabled health
services had performed strongly during the
pandemic, with health-tech companies able
to tap into the disruption to doing business.

Moro Hub, in collaboration with Avaya, to spearhead Emirates NBD’s digital growth
By ; Mohamed El Kholy – Nahla Ahmed
Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions
LLC), a subsidiary of Digital DEWA, the
digital arm of Dubai Electricity and Water
Authority (DEWA) in collaboration with
Avaya, has partnered with Emirates NBD
Bank to provide the bank with an omnichannel platform – Moro Connect.
Moro Connect, built on technology powered by Avaya OneCloud, is an all-in-one
Cloud Communications solution for Contact Centre as a Service (CCaaS) that will
drive the bank’s profitability and competitiveness and improve agent desktop experiences through the integration of core systems.
“Moro Hub operates in line with the vision
and directives of HH Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Vice President
and Prime Minister of the UAE and Ruler
of Dubai to make the UAE, particularly

CEO of Moro Hub on the organisation’s
key services which include cloud hosting
services, cybersecurity, digital solutions
and services and managed and professional
services. They also had a chance to view the
state-of-the-art Smart Cities Command and
Control Centre and its offered services.
Moro Connect will enhance the collaboration experience with the bank’s stakeholders by empowering its workforce, engaging
with its customers and exchanging legacy
Dubai, a leader in digital solutions. As a systems such as business phone systems,
leading data hub, our key aim is to strength- meeting services, and on-premise contact
en and streamline access to data, which is centre solutions with a fully integrated, endinline with Dubai 10X and UAE Centennial to-end cloud communications platform.
2071 that positions the country as a global “We are pleased to partner with Moro Hub to
capital of advanced digital solutions,” said avail its advanced services.
HE Saeed Mohammed Al Tayer –CEO of The partnership is a testament to the fact
that businesses in the region seek innovaDEWA.
The delegation from Emirates NBD Bank tive solutions to differentiate themselves in
was briefed by Mohammad Bin Sulaiman, the digital landscape. As an organisation,

Leading Egyptian F&B Company Selects Epicor iScala to Support Business Growth
Faten Elkholy - Basel Khaled
GBS Global Business Solutions, the
Epicor iScala partner in Egypt, providing
high quality ERP (Enterprise Resource
Planning) systems, has announced that
Alexandria Confectionary & Chocolate
Company – Corona, one of the Confectionery & Chocolate leaders in the Egyptian market, has chosen the global enterprise resource planning (ERP)
solution, Epicor iScala.
Choosing Epicor iScala will
help Corona enable its business
transformation, whilst supporting the organizations’ ambitious
growth plans.
Corona’s IT Director, Sherif
Abd El Rahman identified a challenge with the special nature of the
FMCG products, noting that they were
either sold too quickly, had a short shelf
life, or were characterized by large-scale
distribution.
The benefits of iScala include:
‘Lot traceability’ — This helps in addressing and managing the ‘short shelf life’ by
issuing through ‘First Expiry First Out’
Web balances inquiries — Key to helping the sales team to deal with fast-paced
requests
Connected interface — The ease of dealing with iScala helped in designing an
interface to connect with the ‘Salesforce’
application to face large-scale distribu-

tion
Commenting on the decision to select
Epicor iScala, Sherif said, “From a technology standpoint, we want the solution
to include the latest programming and
database management systems (DBMS)
techniques to ensure speed, security, and
hardware compatibility with other
data capturing mechanisms within
our organization. Finally, from
a user perspective, we require
the system to be easy to use
in terms of layout and design.
Epicor iScala checks all these
boxes, making it a good fit for
our business.”
“In an attempt to overcome
these challenges—and laying a
basis for growth within the company—we were looking for an ERP
system that is as adaptable and changeable as our day-to-day environment. We
also needed a system that could grow
with the business, enhancing go-to-market strategies and customer service— instead of hampering us. We knew that if
we could achieve this, we would be doing something right and would reap the
benefits,” added Sherif.
Photo Caption: Sherif Abd El Rahman,
IT Director, Corona
About Global Business Solutions
GBS Global Business Solutions is considered one of the most professional soft-

ware companies in Egypt with its professional team & offering the strongest
support & consulting infrastructure.
Out of our concern to establish the infrastructure & our continuous efforts to
introduce the highest level of products &
services, GBS has more than 140 implementations of ERP with different industries & market segments all over MENA
region.
GBS delivers Epicor/iScala ERP systems
which are made up of applications &
tools that help all areas of your business
communicate with each other more effectively. ERP systems integrate all facets of
an enterprise into one comprehensive
information system. All data is available
in real-time, which enables employees
to make faster, more informed business
decisions. With ERP systems, all vital
business functions share a central source
of up-to-the-minute information. ERP
systems can help you collect & store data
into one centralized place from areas
such as: Finance & Accounting, Supply
Chain Management, Production Management, Project Service Management,
Human Resources, HCM, Customer Relationship Management, Business Intelligence, Warehouse Management, Inventory Management.
For more information please visit www.
gbs-eg.com, email us at sales@gbs-eg.
com or call us at +20-1012266332

“stc” opts for Ericsson Operations Engine Managed Services
By ; Nahla Ahmed – Mohamed El
Kholy
Saudi Telecom Company (stc) has selected Ericsson as its managed services
provider in Saudi Arabia. As part of the
agreement, Ericsson will deploy Ericsson Operations Engine to strengthen
stc’s network operations with the latest technology solutions to transform
operations to a predictive and proactive
automated operation.
Ericsson will deploy its latest Artificial
Intelligence (AI) powered software
suite and machine learning tools and
capabilities to provide an automated
end-to-end managed operations service.
The Ericsson Operation Engine will
support activities in Network Operation, IT Operations and Field Support
and Maintenance for stc’s networks,
covering technology domains from the
core to access, including 5G.
The suite will further empower stc

to maintain its network quality at the
highest level and deliver the best user
experiences via transition towards a
data-driven and proactive identification
of network and performance issues.
The agreement will enable stc to succeed in its operational efficiency and
digitization objectives in support of the
Saudi Vision 2030.
Bader Abdullah Allhieb, Operations
Vice President, stc, says: “We are committed to providing a futuristic network
that enables world-class experience
for our customers in Saudi Arabia and

this agreement shows our commitment
in this direction. We are confident that
this partnership with Ericsson will
strengthen stc’s operational capabilities
to improve our people’s quality of life
and contributing to the economic and
social development of Saudi Arabia in
line with Saudi Vision 2030.”
Mathias Johansson, Vice President and
Head of Saudi Arabia and Egypt, Ericsson Middle East and Africa, says: “Today’s network managed services agreement demonstrates stc’s continued
confidence in our end-to-end solutions
and IT operations. Through Ericsson
Operations Engine, we will be able to
develop data-driven insights to deliver
enhanced performance focused on
end-user experience. We will continue
to work closely with stc to ensure consumers, enterprises and society benefit
from the new experiences, services, and
capabilities enabled by 5G.”

Emirates NBD Bank has always strived to
deliver exceptional, best in class customer
service and through this partnership we
are bringing this ambition to the next level,
with a broader offering of digital channels,
benchmark efficiency and a state of the art
omnichannel platform” said HE Hesham
Abdulla Al Qassim - Vice Chairman and
Managing Director from Emirates NBD
Bank.
“At Avaya, we understand the requirements
for accelerated digital transformation, and
how critical it is for our customers to stay
ahead. To enable this for Emirates NBD
Bank, which Avaya has a long-standing strategic technology partnership with, we have
partnered with Moro Hub to fulfil the bank’s
transformation needs. Moro Connect will
give Emirates NBD Bank the flexibility and
agility to scale its services, and provide a platform to adopt innovative solutions quickly.

Presenting the 2020 Partech Africa Report:

The African Tech ecosystem is still accelerating with a total funding of US$ 1.43B

By ; Adel Farig – Mohamed El Kholy
Partech Africa publishes its annual report on VC Funding for African Startups. It appears that, in the middle
of the global pandemic, the African tech ecosystem
is still growing fast, with more deals closed, and is
getting a boost from the accelerated digitalization of
foundational economic sectors.
More equity rounds in a challenging year
In 2020, more startups have closed deals than in any
previous year: 359 deals were closed by 347 startups, compared with 250 rounds in 2019, i.e., a +44%
growth YoY. Another very positive signal is the number of seed deals which massively accelerated, reaching 228 deals (+80% YoY). Venture stages (Series A &
B) are continuing to grow (+11% deals YoY) despite
a general erosion of round sizes. Growth stage sees a
low deal count and a marked drop in ticket size (-60%
YoY).
The effects of the global crisis
Despite the strong growth in activity, the total amount
raised by African startups decreased for the first time
after nearly a decade of growth: the equity funding
raised by African startups in 2020 totaled US$ 1.429
Billion, representing a -29% drop YoY. Another effect
of the crisis was the drop in the average deal size of
African VC tech equity deals.
The monthly breakdown shows that there was no clear
and significant impact on activity level attributable to
the crisis and, in fact, every month of 2020 saw more
deals closed than the same month in 2019.
Investors may have slowed down their processes, and
founders delayed their rounds for better times, but the
ecosystem still benefitted from a boost and acceleration of digitalization of key economic sectors, such
as: Agriculture, Logistics & Mobility, Offgrid Energy,
and Healthcare.
Key facts:Country breakdown: Nigeria remains the
leader with US$ 307 million invested, while Egypt
is first in equity deal count with 86 deals: an +83%
growth YoY. 4 countries attracted 80% of the volume
invested but 26 countries in total have attracted capital.
Sector breakdown: Fintech is the first in total equity
funding, with 25% of total amounts, but the highlight
is the digital transformation of key economic sectors
with Agritech (US$ 179 Million), Logistics & Mobility (US$ 157 Million), Offgridtech (US$ 148 Million)
and Healthtech (US$ 141 Million).
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enterprise, and new technologies, national
governments are increasingly expanding the
amount of digital data they collect about their
citizens.
Worldwide, almost all governments are increasing their attempts to collect and access data by
tracking private citizens, seeking permission to
use corporate-collected data, or collecting foreign government information.
With the increase of internet usage due to the
pandemic, the current state of users’ privacy is
tremendously troubling.
Luckily, Atlas VPN offers a Virtual Private Network service that encrypts the user’s browsing
data and prevents nosy third parties, such as the
government, ISP, or hackers, from seeing what
the user is doing online. Download and use Atlas VPN for free by visiting our homepage and
clicking on “VPN apps” at the top menu.

Hector Rodriguez, Senior Vice President,
Regional Risk Officer,
CEMEA, Visa

Payment Security Predictions for
” 2021 “ 2 – 2
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. Modernizing payment infrastructures will reveal new
potential vulnerabilities.
A growing number of central banks and fintechs are challenging tradition and exploring new and faster ways to
send money, settle payments and share information. Real
time payments, digital currency and Open Banking supports innovation that matches the expectations of digitally
savvy consumers and will help drive digital commerce for
decades to come.
In the recent past, the Egyptian government and the Central Bank of Egypt (CBE) have made numerous efforts
to improve the quality of financial services and speed up
transactions. Recently, the CBE instructed all banks to
execute transfers within three hours of request, which is
expected to have a significant impact on how society relies
on digital banking. But faster payments open up opportunities for faster fraud and sharing of customer information
must have data privacy in mind.
Fintechs and central banks need to have mechanisms in
place to spot atypical patterns that can be an indicator
of fraud. It is also important that the principles of Open
Banking and the sharing of data are used responsibly and
ethically across all products, services and technology.
2021 will see payment volumes in real time payments
continue to grow, digital currencies continue to become
mainstream, consumer and data privacy at the forefront of
many discussions, and industry players working together
to resolve new vulnerabilities that are revealed.
2. Government agencies will implement stronger authentication measures due to fraud losses in 2020.
Globally, fraud activities spiked during the first phase of
the pandemic. For example, in the U.S. government benefits meant for vulnerable citizens affected by the pandemic were targeted by fraudsters. By using stolen identities
to apply for benefits –fraudsters were able to effectively
siphon away the funds making fewer funds available to
individuals who needed them the most.
If government agencies want to avoid further losses, they
will need to revisit their processes and technologies used
to support the verification of eligibility and distribution of
benefits. Strengthening authentication capabilities to better assess government benefit eligibility will be a priority
in 2021.
Last year, Egypt’s new banking law was introduced with
the aim of integrating digital services, including e-signature, electronic payment modes and online customer identification. While this certainly strengthens the resilience
of the Egyptian banking sector, the benefits go far beyond
that. The new law improves governance in the banking
sector, ensures customer privacy and security, creates fair
competition among banks, and improves the overall performance of the Egyptian banking sector.
3. Momentum behind digital identity will continue to
build led by a shift to strong customer authentication solutions
The move away from passwords and knowledge-based
authentication will accelerate with adoption of strong customer authentication standards like FIDO, which is now
available in all major browsers and mobile devices.
Plans for government and bank-led electronic identity
schemes (e-ID) will advance along with trust frameworks
and regulation to inform how the various parties can interact. Accelerated by Covid-19, demand for solutions that
help banks and merchants digitally verify consumer identity will grow. Relying parties who are unable to manage
identity effectively will become targets for fraud.

EU-funded South Programme IV round
table focuses on improving dashboards management at Egyptian administrative courts
By : Nahla Ahmed – Adel
Farig
In the framework of the
South Programme IV, the
European Commission for
the Efficiency of Justice
(CEPEJ) has organised today an online round table
for judges of the Egyptian
Council of State on “Improving the management of
dashboards at Egyptian administrative courts”.
The round table was opened
by the President of the
Egyptian Council of State,
in the presence of repre-

sentatives of the Delegation
of the European Union to
Egypt in Cairo, the CEPEJ
secretariat and international
experts.
The discussions focused on
presenting the CEPEJ tools,
concerning dashboards, performance indicators, and
statistical data management
techniques based on the
CEPEJ methodology, to the
Council of State judges and
staff, and on how these tools
can help understand, manage and improve the courts’
performances.
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To support innovative work and entrepreneurship for young people:

Minister of Communications: Prizes for the winners of the first round of the French-Egyptian
competition for startups will be awarded
By: Basel Khaled – Nahal Ahmed
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology, and Stefan Romate, Ambassador of the
State of France in Cairo, witnessed the ceremony of announcing the results and awarding the prizes of the first session
of the French-Egyptian Competition for Startups, which was
launched to advance the means of bilateral cooperation in the
field of innovation and entrepreneurship, and to assist Egyptian start-ups in developing in order to Become leading companies in the field of digital transformation, as eight Egyptian
startups won the competition.
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology, affirmed that Egypt is investing heavily in
developing the digital capabilities of youth to create cadres
capable of implementing projects for building a digital Egypt,
developing an information society based on knowledge and
producing added value. He pointed out that this forum is a
testament to the excellence of Egyptian youth and their creative thinking, which is the basis of the communications and
information technology industry.
The Minister commended the efforts of the Egyptian-French
partnership in the field of building digital capabilities, research and development in specialized technologies, and developing a culture of creativity and innovation using digital
technologies. He pointed to the constructive cooperation with
major academic institutions in France in localizing AI technologies and refining youth skills in this field.
For his part, Stéphane Romatier, the French ambassador in
Cairo, said that he was pleased to participate in the award
ceremony for the winners of the first session of the Egyptian-

French competition for startups, which represents a breakthrough towards a new phase of cooperation between the
two countries in the fields of innovation and entrepreneurship, which has become very important more than ever. Went
on to promote sustainable economic growth; He emphasized
the excellence of the Egyptian entrepreneurial environment,
which has a lot to offer.
The competition was launched in November 2019 and the
Technology Innovation and Entrepreneurship Center of the
Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) participated in its implementation. The startups were
sponsored by a group of active institutions from the business
community, including Credit Agricole Bank, Crédit Agricole, Axa, Orange, and Schneider Electric. Electric, Danone,
Danone, Sanofi, and Valeo, providing support, technical expertise and prize money for the winners.
Participants in the competition received intensive virtual

training and empowerment opportunities in the areas of financial culture, investor presentation skills, innovation,
building relationships with investors and industry, effective
communication with the community of innovators and other
important topics necessary for the growth of emerging companies presented by a group of competition partners and specialists in development The innovation and entrepreneurship
environment in Egypt, namely TIEC, Falak, Flat6Labs, and
EFG EV Fintech.
The competition provided an opportunity for Egyptian startups to use modern technologies to develop systems and applications that contribute to meeting societal and economic
challenges in the fields of health, financial technology and
sustainable cities.
During the qualifying stages for more than 150 startups, two
companies in each of the competition axes qualified to win:
In the field of health: “Therapy Tech” (first prize), and Bypass (second prize).
- In the field of financial technology: the “Society” company
(first prize) and Ocra Wallet (second prize).
- In the field of “sustainable cities”: Transport for Cairo (first
prize) and Hood (second prize).
Two special prizes were awarded to two startups to stimulate
innovative work using technology, namely:
The “Coup de cœur” award is presented by the French business community in Egypt and won by NanoEbers, and the
“Community Award” presented by Orange Egypt was awarded to Tink as a result of the vote of the participants on the
Egyptinnovate platform, which is concerned with communicating with innovators in Egypt.

Mobile gamers, Ready, Set, Race!
3D car racing game ‘King of Steering’ zooms into HUAWEI AppGallery
HUAWEI AppGallery, home to the lat- and experience a number of drift modes.
est games, has added ‘King of Steering’, The customisation options are endless, alpopular 3D multiplayer racing game, to lowing for a unique garage and customtheir exciting line-up of popular games. modified cars, all in a mobile game.
The game is now available to Huawei us- With the car selected, it’s time to hit the
ers across the MENA region.
road – and race on streets or cruise on
King of Steering is a racing game devel- highways. Players can also create their
oped by UMX Studio for Technology. own virtual networks with their friends, or
This multiplayer 3D game allows players even meet other petrol heads in the game.
to pick and customize cars in the game, “King of Steering is an exciting addition to

EU-funded MED GAIMS releases online
adventure game to promote touristic
sites across the Mediterranean
By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
In an effort to promote the concept of gamification in tourism, MED GAIMS is releasing an online mini game, in
which the project promotes the 40 games being developed
in Spain, Italy, Lebanon and Jordan.
The simple adventure game takes you through key touristic sites of the MED GAIMS project all across the Mediterranean in the quest to find the missing pieces of an ancient
stone tablet that holds the key to unlocking of the secret
of the pirate Black Eye. The game is filled with historical
nuggets scattered throughout the dialogs.
The game can be played in any browser with simple click
and drag controls.
The MED GAIMS is an EU funded (€2.3 million) project under the ENI CBC Med Programme for cross-border
cooperation in the Mediterranean area. It aims to revamp
tourism in the region by shifting the paradigm of tourism
to an active interaction rather than a passive one. This will
be achieved via employing experience design through the
context of gamification. Game mechanics will be utilized
to highlight a novel story telling approach in tourism. This
will expand to an experience that will not only serve to
enhance the tourism experience, but also to increase the
influx of tourists to less known sites. This project is gearing up to be a grass roots movement that engages the local
community to become developers rather than users of the

Twinning launches new group for
teachers on media literacy
By ; Basel Khaled – Mohamed Shawky
The EU-funded eTwinning schools project, which this year
focuses on media literacy and disinformation, is opening a
dedicated group, aiming to improve teachers’ understanding of how to respond to disinformation and reinforce their
skills to teach media literacy.
Through the ‘Media Literacy and Disinformation’ group,
eTwinning teachers will be able to share their expertise,
discuss methodologies with other colleagues across Europe and beyond, and find support for professional development.
The group will provide its participants with materials, project kits and teaching guides. Registered eTwinners can
also join online events organised by the group, and participate in activities and discussions.

our gaming line-up, offering mobile gamers the opportunity to enjoy virtual racing like never before. Complete with its
stellar graphics and seamless multiplayer
gaming interface, these features make it a
must-have for every motorhead and mobile gamer in the region”, said Adam Xiao,
managing director of Huawei Mobile Services in the Middle East and Africa, Huawei Consumer Business Group.

Presenting the 2020 Partech Africa Report:

The African Tech ecosystem is still accelerating with a total funding of US$ 1.43B (-29% YoY)
By ; Mohamed El Kholy - Basel
Khaled
Partech Africa publishes its annual report on VC Funding for African Startups. It appears that, in the middle of the
global pandemic, the African tech ecosystem is still growing fast, with more
deals closed, and is getting a boost
from the accelerated digitalization of
foundational economic sectors.
More equity rounds in a challenging
year
In 2020, more startups have closed
deals than in any previous year: 359
deals were closed by 347 startups, compared with 250 rounds in 2019, i.e., a
+44% growth YoY. Another very positive signal is the number of seed deals
which massively accelerated, reaching
228 deals (+80% YoY). Venture stages
(Series A & B) are continuing to grow
(+11% deals YoY) despite a general
erosion of round sizes. Growth stage
sees a low deal count and a marked
drop in ticket size (-60% YoY).
The effects of the global crisis
Despite the strong growth in activity, the total amount raised by African
startups decreased for the first time
after nearly a decade of growth: the
equity funding raised by African startups in 2020 totaled US$ 1.429 Billion,

representing a -29% drop YoY. Another
effect of the crisis was the drop in the
average deal size of African VC tech
equity deals. The absence of megarounds explains to a great extent the
drop in funding amount.
The monthly breakdown shows that
there was no clear and significant impact on activity level attributable to the
crisis and, in fact, every month of 2020
saw more deals closed than the same
month in 2019.
A resilient ecosystem which already
creates value
Investors may have slowed down their
processes, and founders delayed their
rounds for better times, but the ecosys-

tem still benefitted from a boost and
acceleration of digitalization of key
economic sectors, such as: Agriculture,
Logistics & Mobility, Offgrid Energy,
and Healthcare.
Key facts Country breakdown: Nigeria
remains the leader with US$ 307 million invested, while Egypt is first in equity deal count with 86 deals: an +83%
growth YoY. 4 countries attracted 80%
of the volume invested but 26 countries
in total have attracted capital.
Sector breakdown: Fintech is the first
in total equity funding, with 25% of
total amounts, but the highlight is the
digital transformation of key economic
sectors with Agritech (US$ 179 Million), Logistics & Mobility (US$ 157
Million), Offgridtech (US$ 148 Million) and Healthtech (US$ 141 Million).
Founder gender breakdown: Femalefounded startups raised 13% of the
rounds in 2020 – 4 points down from
17% in 2019 – but they accounted for
14% of the total equity funding, just
above 13% in 2019 (+8% YoY).
Investor breakdown: Africa’s tech ecosystem is not only attracting more investors (+24% YoY), but they are also
more committed to the market, with
108 of them involved in 2 or more deals,
and 22 very active in 5+ deals.

Chromebook Shipments Surged by 74% in 2020 Driving Windows Market Share Below 80%
By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
According to the research data analyzed and published by Finaria, Chromebook shipments grew by 74% to 29.6 million
units in 2020. Growth is expected to carry into 2021, with
total shipments estimated at 40 million, up by 37% yearover-year (YoY).
Based on a Canalys report, HP sold the highest number of
Chromebooks in 2020 while Samsung had the highest YoY
growth. HP unit sales soared by 83% from 5.1 million to 9.4
million. Samsung’s sales grew by a whopping 400% from 0.4
million to 1.9 million.
Global PC and Tablet Shipments Soared by 17% to 458 Million Units
Lenovo also posted remarkable performance, shipping 6.8
million units, up by 287% from 1.7 million. It had a particularly spectacular Q4 2020, shipping 2.8 million units, up by
1,766% from Q4 2019. Its Chromebook market share rose
from 12% to 22% during the year.
Due to the impressive growth of Chromebook sales, Windows’ market share fell below 80% for the first time. According to TrendForce, it is set to keep dropping to stabilize at
70% to 75%. On the other hand, Chromebook’s market share
is expected to increase from 14.8% in 2020 to 18.5% in 2021.

It is expected to stabilize at 15% to 20%.
Tablets also had a phenomenal year, with total shipments
surging by 28% YoY to 160.6 million units. They set an alltime high during Q4 2020 as shipments rose to 52.8 million.
Apple had the highest total tablet sales in 2020 with 58.8
million units, while Samsung was second with 31.1 million.
Huawei ranked third with 16.9 million, Amazon fourth with
15.9 million and Lenovo fifth with 14.2 million

TSMC Stock Up 121% YoY Following 25% Revenue Uptick in 2020

By ; Nahla Makled – Adel Farig
Thanks to an upsurge in demand for notebook PCs, 5G smartphones and high-end PCs,
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
(TSMC) had a blockbuster year in 2020.
According to the research data analyzed and
published by Stock Apps, TSMC’s net revenue soared by 25.2% to NT$1,339.26 billion
($47.78 billion) in 2020. It was the highest annual revenue figure in the company’s history.
TSMC stock shot up by around 60% in 2020

and was trading at $138 as of February 11,
2021. According to Marketwatch, it had increased by 120% over the previous year.
TSMC To Spend $25 Billion to $28 Billion in
2021 on Advanced Chip Production
TSMC’s record sales in 2020 were attributed
to the high demand for chips. Its consolidated
sales in Q4 2020 totaled NT$361.53 billion,
up by 1.43% QoQ. Profits shot up by 23% to
NT$142.8 billion ($5.1 billion), setting a new
record.
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Head of Business Area Technologies & New Businesses

My IoT predictions for 2021: Smarter
tech will make better business “ 1 – 2 “
Find out what IoT trends we will see more of in 2021.
Among the IoT predictions ranging from digital healthcare, remote learning, connected manufacturing, and
micro-mobility to sustainability, the common denominator is the overall accelerated adoption of wireless
technologies.
With 2020, the world will never be the same. Nevertheless, I am eager to kick-start an exciting new year. If
2020 was the year to mitigate and manage the COVID-19 pandemic, 2021 is the year when “the new normal” becomes a cliché. What is evident is that the pandemic has disrupted daily routines and accelerated the
adoption of new technologies, enabling us to work remotely, study from home, and maintain social distance.
Many of those trends will continue into 2021, and there
are strong implications for the Internet of Things (IoT).
IoT and connectivity have certainly helped keep us
closer on a personal level while we’ve all been physically apart. The pandemic has nudged businesses to
push forward with IoT adoption perhaps faster than
they would have liked. To unleash the full value of IoT,
secure, wireless connectivity is required.
Here are my IoT predictions for 2021:
1. Transition to digital healthcare increases and pop up
locations for testing and vaccines become more accessible – and pave the way for a new standard for health
care services
2. Remote teaching and learning open the doors to new
digital experiences and shared resources – but also help
democratize the access to knowledge
3. Manufacturers and logistics become even smarter,
and digital twins offer performance optimization and
savings – with growing adoption and broader application
4. Micro-mobility solutions transform our mode of
transportation in urban environments
5. The pandemic may have overshadowed sustainability, but it is the top challenge we have to jointly tackle becoming the new standard for winning innovation and
business
The upsurge in digital healthcare for patients and caregivers
5G and IoT have enabled the possibility for remote or
robot-led surgeries. Still, the COVID-19 pandemic has
given new urgency to the need to limit contact between
doctors and patients.
Those techniques have recently gone from theory to reality. In October 2020, two nine-month-old conjoined
twins were successfully separated by doctors at UC
Davis’s Children’s Hospital. The two young girls were
joined at the head, creating a problem for surgeons
because of the complicated network of blood vessels
in the head. To map it all out, the doctors used Magic
Leap’s mixed reality goggles to plot out what would
need to be detangled before setting foot in the operating room – lowering the risk and increasing the chances
for a successful surgery.
Not all the IoT’s impact on healthcare will be in the surgical theater. Better monitoring technology like wearables to track body temperature and heart rate can help
people do more at home, reduce the need for doctor visits, and save costs. With the help of connected sensors,
regional hospitals can track assets such as hospital beds,
ventilators, lifesaving machines and decrease spending
time on locating equipment. With 5G and consistent
high-speed connectivity, high-quality video virtual
check-ups can deliver quality and at scale.
Pop up COVID-19 test and vaccine locations will also
be a focal point for 2021. Offering rapid response solutions with secure wireless connectivity will allow
emergency and medical professionals to focus on patients and provide services and tools in new and unexpected venues.

EU-funded ARTOLIO project launched
to support small olive oil producers
across the Mediterranean
By ; Nahla Makled - Basel Khaled
A new EU-funded project called "ARTOLIO" was launched
with the aim of contributing to the establishment of a new
level of superior quality for extra virgin olive oil, in addition to focusing on process improvement, sustainability and
energy efficiency.
The project seeks to improve the local economy of the participating countries (Israel, Jordan, Palestine, Greece, Cyprus,
Spain, France) as well as to provide the rural world and/or
agricultural sector with tools that will help place the product
on the market, but also to position its quality and give it visibility in other spaces of international scope.
It will also help producers implement sustainable development methods and best energy efficiency practices.
In addition, the project aims to provide knowledge in marketing and sales, as well as to provide technology that helps
improve the global visibility of the local product. To do so,
ARTOLIO will provide a digital system in which it intends
to bring together producers, experts, buyers and consumers,
with the goal of also activating the existing knowledge and
culture surrounding extra virgin olive oil.
ARTOLIO is funded by the European Union under the ENI
CBC Med Programme. It has a total budget of €2.9 million,
with 90% of the funding provided by the European Union
(€2.6 million).

For the 2020 to 2025 period, the company projects a compound annual growth rate (CAGR)
target of between 10% and 15%.
TSMC stock growth was primarily driven
by Intel’s shortage of chips in 2020. Over
the year, Intel’s stock declined by 12% YoY.
Intel is planning to tap TSMC in the process
of manufacturing an enhanced 7nm process
slated for release in 2023. Later in 2021, it
also plans to work on the advanced 3nm
process. According to Tech News, the up-

coming 3nm process is already fully booked
through 2024. It is planning to spend $25
billion to $28 billion in advanced chip production in 2021.
In 2020, TSMC had a 50% share of the global
market for contract manufacturing chips. 48%
of its annual sales came from smartphone chips
and 33% from high-computing chips. Auto
chips contributed 3%. Thanks in part to the robust semiconductor business, Taiwan’s economy grew by 2.98% in 2020.
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الصحة العاملية  :اكتشاف انتشار  12ساللة من
“كورونا” فى ووهان عام 2019
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقى
اكتشف محققون من منظمة الصحة العاملية ،يبحثون فى أصول فيروس
كورونا فى الصن ،عالمات على أن تفشى الفيروس كان أوسع نطاقا
بكثير فى ووه��ان فى ديسمبر من عام  2019مما كان يعتقد سابقا،
ويسعون بشكل عاجل إلى الوصول إلى مئات اآلالف من عينات الدم من
املدينة التى لم تسمح لهم الصن بفحصها حتى اآلن.
وقال املحقق الرئيسى لبعثة منظمة الصحة العاملية ،بيتر بن إمباريك،
فى مقابلة ُمطولة مع شبكة «سى إن إن» اإلخبارية األمريكية ،إن البعثة
وجدت عدة عالمات على انتشار الفيروس فى  2019على نطاق أوسع،
مبا فى ذل��ك املنشأ األول ،حيث ك��ان هناك أكثر من  12ساللة من
الفيروس فى ووهان بالفعل فى ديسمبر.
وأُتيحت للبعثة فرصة للتحدث إلى أول مريض قال املسئولون الصينيون
إنه أصيب ،وهو عامل مكتب فى األربعينيات من عمره ،وليس لديه سجل
سفر ملحوظ ،فى  8ديسمبر.
أضاف اختصاصى سالمة األغذية مبنظمة الصحة العاملية ،أن العلماء
الصينين قدموا للفريق  174حالة إصابة بفيروس كورونا فى ووهان
وحولها فى ديسمبر  ،2019وهو ما يعنى أن املرض كان قد أصاب ما
يقدر بأكثر من  1000شخص فى ووهان فى ذلك الشهر.

تويتر حتضّر مفاجأة لرؤساء الدول وستبدأ
بتسمية حسابات وسائل اإلعالم التابعة للدولة
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
تخطط شركة “تويتر” فى األسبوع املقبل إلضافة تسميات لتحديد
املزيد من احلسابات التابعة للدولة ،مبا فى ذلك احلسابات الشخصية
لقادة العالم ،وذلك فى سبيل منح املستخدمن املزيد من السياق بشأن
املحادثات اجليوسياسية عبر املنصة وتأتى هذه اخلطوة فى الوقت
الذى يخضع فيه نهج تويتر جتاه الشخصيات البارزة واحلكومية
للتدقيق ،بعد احلظر البارز حلساب الرئيس األمريكى السابق ،دونالد
ترمب ،واندالع العواصف السياسية فى ميامنار والهند .وفى شهر
أغسطس ،قالت تويتر :إنها تبدأ بتسمية حسابات وسائل اإلعالم
التابعة للدولة ،مثل :سبوتنيك الروسية وشينخوا الصينية ،وبعض
املسئولن احلكومين الرئيسين لألعضاء اخلمس الدائمن فى
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة :الصن وفرنسا وروسيا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة.
أضافت املنصة فى تدوينة ،أنها توسع تسمياتها لتشمل كبار املسئولن
احلكومين واملؤسسات من دول مجموعة السبع وأغلبية البلدان التى
حددت فيها تويتر ما تعتبره عمليات معلومات مرتبطة بالدولة.
كما ذك��رت من��اذج التسميات التى شاركتها تويتر مؤسسة حكومية
أمريكية أو مسئول حكومى أم��ري��ك��ي .ح��ول كيفية حتديد تويتر
للتسميات احلكومية فى مواقف ،مثل ميامنار حيث استولى اجليش
حدي ًثا على السلطة فى انقالب ،قال مدير السياسة العامة العاملية
فى تويتر( ،نيك بيكلز(  :Nick Picklesإن الشركة لم تس ِم الدول
التى كانت احلكومة فيها محل خ��الف .أضاف نأخذ فى االعتبار
النقاشات الدولية حول شرعية احلكومة عندما نفكر فيما إذا كان
من املناسب تطبيق هذه التسميات ،وتضاف التسميات إلى احلسابات
التى مت التحقق منها فقط وتشمل البلدان اجلديدة التى يتم تسمية
كبار املسؤولن واملؤسسات فيها هي :مصر وكندا وكوبا واإلك��وادور
وأملانيا وه��ن��دوراس وإندونيسيا وإي��ران وإيطاليا واليابان واململكة
العربية السعودية وصربيا وإسبانيا وتايالند وتركيا واإلمارات.

منوعات
محافظة القاهرة تنفى تهجير أهالى “مدينة األمل” “ من منازلهم لتطوير املنطقة

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
ردا على ما تداولته بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
أنباء بشأن تهجير أهالى “مدينة األمل” “عزبة الهجانة” سابقا ً من منازلهم
بدعوى تطوير املنطقة ،وقد قام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل
مع محافظة القاهرة ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لتهجير
أهالى “مدينة األمل” “عزبة الهجانة” سابقا ً من منازلهمُ ،موضحةً أن ما
تشهده منطقة “مدينة األمل” “عزبة الهجانة” سابقا ً هو عملية تطوير شاملة
لرفع كفاءة كل اخلدمات األساسية والبنية التحتية باملنطقة ،مع توفير كل
سبل احلياة الكرمية للمواطنن املقيمن بها على نحو يرتقى بأحوالهم
املعيشية ،ودون املساس بأى حق من حقوقهم ،إلى جانب ربط املنطقة
بشبكة الطرق اجلديدة باملناطق املحيطة بها ،لتحويلها إلى منطقة حضارية
متكاملة اخلدمات ،مع إطالق اسم “مدينة األمل” على تلك املنطقة ،مما
يعكس مساعى الدولة لتغيير واقعها إلى األفضل.
ونناشد جميع وسائل اإلعالم ومرتادى مواقع التواصل االجتماعى حترى
الدقة واملوضوعية فى نشر األخبار ،والتواصل مع اجلهات املعنية للتأكد

بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

الصحافة  ..بني استغالل وهيمنة املنصات الرقمية
قبل نشر معلومات ال تستند إلى أى حقائق ،وتؤدى إلى إثارة البلبلة بن
املواطنن.

بالهاتف املحمول  :باحث عراقى يبتكر طريقة لتلقيح النخل

أكادميية البحث العلمى  7 :متسابقني لنهائى “مختبر الشهرة” 2021

كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
بعد أن أصبحت مهنة “طالع النخلة” مهددة باالندثار ،أصبح مزارعو النخيل
يجدون صعوبة فى العثور على العمالة ،التى تقوم بتلقيح النخلة.
وسعيا حلل لتلك األزمة التى باتت تهدد القيام بعمليات خدمة النخلة بانتظام،
أصبحت هناك حلوال بديلة مثل اللجوء إلى ماكينات التلقيح واستخدام
الطائرات ،ولكن لكل حل منها بعض السلبيات ،وتوصل باحث عراقى إلى
جهاز لتلقيح النخلة يتم إدارته عبر الهاتف املحمول ،ينهى هذه السلبيات،
وحصل به على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى عام
.2021
ومت اإلعالن عن منح املخترع عقيل هادى عبدالواحد ،األستاذ بكلية الزراعة
جامعة البصرة العراقية ،جائزة عن هذا االختراع ،فى مجال االبتكارات
ال��رائ��دة واملتطورة ،مناصفة مع شركة طيبة للصناعات الهندسية بدولة
اإلمارات  ،عن ابتكارها ألكثر من جهاز خلدمة نخيل التمر.
وتوجد أكثر من طريقة لتوصيل حبوب اللقاح إلى النخيل ،إما بشكل يدوى عن
طريق العامل الذى يتسلق النخلة ،أو من خالل ماكينة تلقيح النخيل ،والتى
تقوم بتوصيل بودرة حبوب اللقاح املخلوطة بالطحن بنسب معينة إلى قمة
النخلة ،كما تستخدم أيضا الطائرات لنثر بودرة حبوب اللقاح.
وبينما تعانى الطريقة األولى من ندرة العمالة وارتفاع أجرها ،وتعانى الثانية
من أضرار تسببها املاكينات واجل��رارات امللحقة بها على األرض الزراعية،
حيث تسبب إجهاد لألرض ،وال يكون ارتفاع سعر الثالثة مالئما لكل املزارعن،
فإن اجلهاز اجلديد الذى ابتكره الباحث العراقى يتجاوز كل هذه املشاكل.

كتب  :نهلة أحمد – عادل فريج
كشفت اكادميية البحث العلمى وصول  7متسابقن للمرحلة النهائية فى
بناء على رأى جلنة التحكيم،
املوسم ال�  12من مسابقة “مختبر الشهرة” ً
وذلك استمرارا للنجاح الذى حققه التعاون املثمر بن أكادميية البحث العلمى
كشريك وطنى واملجلس الثقافى البريطانى  .واجتمع رأى جلنه التحكيم
باختيار ال���  7متسابقن وه��م إمي��ان عامر � طبيبة األسنان  ،هند أم��ن �
مهندسة � جهاد شعبان � طبيبة بيطرية  ،محمد عصمت � الطالب محمد
الشوربجي ،الطالب محمد أمي��ن ،وش��روق محمد من ضمن  19متسابقا
شاركوا فى املسابقة النصف نهائية هذا العام  ،2021والتى مت تنظيمها
افتراضيا ً عبر اإلنترنت فى ظل تداعيات كورونا واتخاذ التدابير اإلحترازية.
وقد اقيمت املسابقة النصف نهائية على جولتن من التصفيات الختيار
األفكار املقدمة التى تتفق مع املعايير األساسية للمسابقة ،وشملت جلنة
اإلختيار منسقى األكادميية واملجلس الثقافى وجلنه التحكيم واملتسابقن
الذين قاموا بعرض موضوعات علمية بطريقة شيقة مبتكرة إلثبات قدراتهم،
ومتت إذاعة فعاليات اجلولة على قناة اليوتيوب اخلاصة بأكادميية البحث
العلمى واملجلس الثقافى البريطاني.
وأتاحت اللجنة املنظمة للمسابقة الفرصة للجمهور هذا العام للتصويت
للمشاركن عبر اإلنترنت ،وتفاعل اجلمهور بشكل كبير هذا العام حيث بلغ
عدد األصوات  7730صوتا ،وجاءت نتائج تصويت اجلمهور بترشيح الطالبة
منه شاكر ،الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب � جامعة القاهرة التى قامت
بتقدمي عرض بعنوان “الصرع :رحلة بن األسطورة والعلم”.

فرنسا حتذر من هواتف اجليل اخلامس  ..ميكن تشكل خطرا على املالحة اجلوية
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
ح���ذرت س��ل��ط��ات ال��ط��ي��ران امل��دن��ى ف��ى فرنسا
من أن الهواتف العاملة بنظام اتصاالت اجليل
اخلامس قد تع ّ
طل عمل أجهزة قياس االرتفاع
فى الطائرات بسبب استخدامها موجات تردد
مشابهة ،موصية بإطفاء ه��ذه األج��ه��زة خالل
الرحالت اجلوية وتضم فرنسا أكثر من 8600
موقع لشبكة اجليل اخلامس متاحة لالستخدام
التجارى من مشغلى االتصاالت .
وأوض��ح ناطق باسم املديرية العامة للطيران
املدنى لوكالة فرانس برس أن “استخدام أجهزة
اجليل اخلامس على منت الطائرات قد يؤدى
إلى مخاطر تشويش قد تسبب أخطاء فى قياس
االرت��ف��اع وه��ذه الظاهرة املحتملة الناجمة عن

“تشويش فى اإلشارة من موجة تردد قريبة وبقوة
مشابهة أو أعلى من تلك العائدة إلى مقاييس
االرتفاع ال���راداري” ،قد تسبب أخطاء “توصف
ب��اخل��ط��رة ،خ��اص��ة خ��الل مرحلة الهبوط على
األجهزة” ،وفق املديرية الفرنسية.
وأصدرت املديرية األسبوع املاضى نشرة تتضمن

اكتشاف ثغرات أمنية عدة فى تطبيق “شاريت” الشهير
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
ششفت شركة تريند مايكرو “�Trend Mi
 ”croألمن تكنولوجيا املعلومات أنها وجدت
“العديد من الثغرات األمنية” فى التطبيق
الشهير “شاريت” .
وي��ع��د “ن��ش��ره��ا” ( )SHAREitه��و تطبيق
مجانى لنقل امللفات والصور والفيديوهات
وغيرها ب��ن أج��ه��زة التى يتوفر بها “واى
فاي” ويعتبر التطبيق شهيرا فى مختلف بقاع
العالم ،مع أكثر من مليار تنزيل من متجر
“جوجل بالي”.
ويقول تقرير الشركة إن ثغرات “شاريت”
ميكن “إس��اءة استخدامها لتسريب بيانات
املستخدم احلساسة وتنفيذ تعليمات برمجية
عشوائية من خالل التصاريح التى يطلبها
التطبيق” ويطلب “ش��اري��ت” من املستخدم
الوصول إلى مساحة تخزين هاتفه بالكامل
وجميع الوسائط والكاميرا واملايكروفون

واملوقع.
وذك��رت شركة أم��ن املعلومات أنها شاركت
الثغرات مع  ShareItقبل  3أشهر ،لكن
الشركة لم تصدر بعد حتديثات اوضحت
ب��ع��دم��ا سجلنا ع���دم ت��ف��اع��ل التطبيق مع
الثغرات التى شاركناها معه ،قررنا الكشف
عن نتائج بحثنا ألن العديد من املستخدمن
قد يتأثرون بهذا الهجوم”.
أضافت “رمبا يجب على املستخدمن إلغاء
تثبيت التطبيق فى أسرع وقت ممكن”.

سفينة فضاء روسية حتمل “أوكسجني” تصل املحطة
الفضائية الدولية
اإلمارات  :البدء فى تصنيع مكونات القمر
االصطناعى اجلديد
كتب  :نهلة احمد – عادل فريج
كشفت شركة اإلمارات للصناعات الدقيقة “إى بى آي” تعاونها مع
مركز محمد بن راشد للفضاء ,املسؤول عن برنامج اإلمارات الوطنى
للفضاء ,لتصنيع املكونات الرئيسية ملشروع القمر االصطناعى
اجلديد ح��آغ � سءش .وذك��رت وكالة األنباء األماراتية “وام” أن
املشروع ال��ذى يستمر ستة أشهر يشهد ,إنتاج شركة إى بى آى /
 / 147قطعة آلية حلساب املركز إضافة إلى تنفيذ خدمات معاجلة
وفحص األسطح,وسيصبح حآغ�سءش ,املتوقع إطالقه عام ,2023
أكثر األقمار االصطناعية تقدما فى املنطقة فى مجال صور األقمار
االصطناعية عالية الدقة .وقال كريستيان زيه � الرئيس التنفيذى
باإلنابة لشركة اإلمارات للصناعات الدقيقة ,إن هذا التحالف يعزز
قيمة االستفادة من ال��ق��درات املحلية لتشكيل منظومة مخصصة
لتصنيع التكنولوجيا واألنظمة املتعلقة بالفضاء.
وبالنسبة إلى إى بى آي ,يقدم هذا التعاون فرصة فريدة لتنمية خبرة
الشركة فى مجال التصنيع لقطاع الفضاء ,وزيادة تنويع العمليات.

كتب  :عادل فريج  -محمد اخلولي
م����������������������ن امل���������������ق���������������رر
تلتحم سفينة فضاء روسية
حتمل “أوكسجن” ومعدات
باملحطة الفضائية الدولية
ص���ب���اح ي����وم األرب���ع���اء
ويحمل صاروخ سايوز
السفينة غير املأهولة
وشحنة ت��زن 5ر2
ط��ن إل��ى املحطة
الفضائية.
وحت����������م����������ل
ال���س���ف���ي���ن���ة
ال��ف��ض��ائ��ي��ة
بروجريس
وق�����ودا وم����واد
إلغ������الق ث���غ���رة ت��ق��وم
ب��ت��س��ري��ب ال���ه���واء ف���ى وح���دة
زفيزدا باملحطة الفضائية منذ أغسطس
املاضي .ومن املتوقع أن يساعد مجهر جديد
طاقم العمل فى التوصل ملصدر التسرب.
ويسبب التسرب إزعاجا لرواد الفضاء منذ

أ ن

نبضات

أش��ه��ر ،كما أن��ه أدى النخفاض مؤقت فى
الضغط .وأشار رواد الفضاء ،بقيادة سيرجى
ريزهيكوف ،إل��ى أن إم���دادات األوكسجن
تنفد أسرع من املتوقع كما من املتوقع
أن يحصل طاقم عمل املحطة
الفضائية على أدوية
ومالبس.

م��ع��ل��وم��ات خ��اص��ة ب��ه��ذا امل��وض��وع م��وج��ه��ة إل��ى
الشركات املشغلة ف��ى قطاع الطيران وتلحظ
هذه الوثيقة تدابير وقائية عدة ،أبرزها “إطفاء
كل األج��ه��زة اإللكترونية العاملة بنظام اجليل
اخلامس أو تشغيلها فى وضع الطيران”.
إل��ى ذل��ك“ ،ف��ى ح��ال حصول اضطرابات ،على
طواقم الطائرات إعالم مشغل خدمات املالحة
اجلوية كى تتخذ اخلطوات العمالنية الالزمة
وتخطر سلطة امل��راق��ب��ة وهيئة إدارة امل��ط��ار”،
وفق املصدر عينه كذلك أشارت املديرية العامة
للطيران املدنى إلى أنها “وضعت أطرا لشروط
نشر ه��وائ��ي��ات اجليل اخل��ام��س على األراض��ى
لضبط مخاطر التشويش على أنظمة الطيران
خالل مرحلة الهبوط فى املطارات الفرنسية”.

مارك “ مؤسس فيس بوك”
ملوظفيه  :أحلقوا األذى بـ “ أبل “
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
أعرب مارك زوكربيرج عن قلقه لسنوات من أن الرئيس
التنفيذى ألبل تيم كوك لديه نفوذ كبير على أعمال عمالقة
التواصل االجتماعي ،وتفاقم غضبه فى عام  2018كما
يوضح التقرير أن إحدى نقاط التحول فى املعركة كانت
مقابلة أج��راه��ا ك��وك ف��ى ع��ام  2018وس��ط فضيحة
 Cambridge Analyticsاخلاصة بشركة فيس بوك.
أبدا
وفى املقابلة ،أعلن كوك أن أبل ما كانت لتجد نفسها ً
فى مثل هذا املوقف ،ودعا إلى تنظيم جيد الصياغة ملنع
حدوث مواقف مماثلة فى املستقبل.
بدوره ،رد زوكربيرج باحلديث عل ًنا ،واص ًفا تعليقات كوك
بأنها عفوية وعابرة وال تتماشى على اإلطالق مع احلقيقة
إلى ذلك ،يقول التقرير إن زوكربيرج كان أكثر قسوة فى
السر ،وبحسب ما ورد قال لفريقه فى فيس بوك“ :نحن
بحاجة إلى إحلاق األلم بشركة أبل” .وأفادت التقارير أن
فيس بوك قد تعمدت فى أواخر عام  2020االنضمام إلى
 Epic Gamesفى معركتها القانونية ضد شركة أبل.
وبينما ق��ررت الشركة ف��ى النهاية البقاء على احلياد،
فقد وافقت على تقدمي املستندات إلى Epic Games
واملساعدة عند الضرورة .كما أشارت التقارير األخيرة إلى
أن فيس بوك تخطط لدعوى قضائية ملكافحة االحتكار
ضد شركة أبل .بدورها ،قالت (دانى ليفر) ،Dani Lever
املتحدثة باسم فيس بوك ،فى بيان :إن عرض أبل لالختيار
بن اخلدمات الشخصية واخلصوصية هو مقايضة
خ��ط��أ ،وف��ي��س ب��وك ت��وف��ر كليهما ،وه��ذا
ال يتعلق بشركتن ،ب��ل مبستقبل
اإلنترنت املجاني.
وأك������������������دت أن
ال��ش��رك��ات
ال��ص��غ��ي��رة
وم�����ط�����ورى
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات
وامل��س��ت��ه��ل��ك��ن
يخسرون مبوجب
آب������ل اجل����دي����دة،
ق�����واع�����د
ش��رك��ة آب��ل أن هذا
وأض���اف���ت :تدعى
يتعلق بالربح ،ونحن
يتعلق باخلصوصية ،لكنه
ننضم إلى اآلخرين لإلشارة إلى تفضيلهم الذاتى وسلوكهم
املناهض للمنافسة.
ك��ذل��ك ،نفت املتحدثة باسم شركة فيس ب��وك أن يكون
شخصيا ،وقالت :إن فيس بوك
اخل��الف بن الشركتن
ً
عمدا فى مواجهة أبل نيابة عن الشركات واملطورين
تقف ً
املتضررين من السياسة اجلديدة.

منذ نحو  20عاما ومع ظهور ما بات يعرف بشبكات التواصل االجتماعي
العاملية او املنصات الرقمية كانت هناك عالقة وطيدة بن هذه املنصات
اإللكترونية وبن كل من املؤسسات الصحفية واإلعالمية حيث كانت هناك
نوعية من الشراكة  ،غير الرسمية  ،وليست موثقة يف صورة عقود حتفظ
لكل طرف حقوقه املالية ،وحقوق امللكية الفكرية ،وتضمن أن تعم الفائدة
من مفهوم اإلع��الم الرقمي اجلديد وال��ذى يدمج بن ث��ورة االتصاالت
واإلنترنت واإلعالم التقليدي .
ولألسف لم ينتبه أحد أو باألحرى لم يتوقع أحد أن ينمو دور املنصات
الرقمية بهذه الصورة لتستحوذ على اإلنترنت ،باملعنى احلريف للكلمة
 ،حيث باتت متثل هي اإلنترنت للمالين من املستخدمن حول العالم
والذين هجروا زيارة املواقع اإللكترونية للمؤسسات الصحفية واإلعالمية
معتمدين بصورة كبيرة على زيارتهم لصفحاتهم وحساباتهم على شبكات
التواصل االجتماعي العاملية والتي استفادت من قيام املؤسسات الصحفية
واإلعالمية بفتح حسابات وصفحات لها على هذه الشبكات دون ان تدري
أنها بذلك تسحب البساط من حتت أرجلها وما يخبئه لها التحول إلى
العالم االفتراضي من تغيرات يف أهم مواردها املالية وهو اإلعالنات
التجارية والرعايات املالية.
وف��ى احلقيقة جنحت منصات التواصل االجتماعي العاملية يف انتهاز
الفرصة ب��ص��ورة مثالية واستثمرت ام���واال ضخمة يف تطوير بنيتها
التكنولوجية التحتية يف ظل الدعم الكبير الذي كانت تقدمه لها الصحافة
ومختلف وسائل االإعالم سواء من خالل تقدمي املحتوى بصورة مجانية
أو من خالل تسليط الضوء واحلديث املستمر عن هذه املنصات  ،وهو ما
أدى إلى زيادة عدد مستخدمي هذه الشبكات إلى مئات املالين حول العالم
وهنا بدأت هذه املنصات يف تغيير استراتيجيتها بصورة جذرية .
فمع عدم حتمل هذه املنصات ألي تكاليف مالية إلنتاج املحتوى أو إعداده
فإنه بدأت التفكير يف كيفة استثمار هذا اإلقبال الكبير عليها ملتابعة هذا
املحتوى  ،والتي تقوم بإعدادها املؤسسات الصحفية واإلعالمية  ،من خالل
الدخول إلى مجال اإلعالنات الرقمية وتنظيمها حمالت نوعية لصالح كل
مؤسسات األعمال مبختلف أحجامها أو مجال عملها  ،األمر الذي متت
ترجمته يف صورة أنهار األم��وال وجني هذه املنصات لألرباح من خالل
استحواذها الكامل على ما بات يعرف باإلعالنات الرقمية والتي رويدا
رويدا اصبحت تشكل النسبة الكبرى من حجم سوق االإعالنات العاملية .
وبعد أن فطنت املؤسسات الصحقية ووسائل اإلعالم للمطب أو املصيدة
التى أوقعت نفسها فيها  ،كان الوقت فات وأصبحت اليد العليا ملنصات
التواصل االجتماعي يف سوق اإلعالنات العاملية ومع قدوم جائحة فيروس "
كورونا " وتراجع حجم نشاط االقتصاد العاملي وتخفيض غالبية مؤسسات
األعمال مليزانيات الدعاية واإلعالن اخلاصة بها ازداد األمر سوءا بالنسبة
للمؤسسات الصحفية فهي بن مطرقة تراجع حجم اإلعالنات وبن سندان
زيادة سيطرة منصات التواصل االجتماعي على هذه السوق .
وهنا بدأت األصوات علي مستوى العالم تتعالى متسائلة أين هى حقوق
امللكية الفكرية للمؤسسات الصحفية واالعالمية؟ والتى تشكل نحو 40
 %من املحتوى الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل االجتماعي ،فهي
شريك استراتيجي يف جناح هذه املنصات وما جتنيه من أرباح من وراء
اإلعالنات يف ظل االقتصاد الرقمي خاصة أن الكثير من هذه املؤسسات
بدات تغلق أبوابها وهو ما أدى إلى فقدان اآلالف من الصحفين لوظائفهم
ناهيك عن تراجع كبير يف مراتب الكثير من العاملن فى هذه املؤسسات .
وفى احلقيقة كانت املؤسسات الصحفية واالعالمية يف استراليا هي األعلى
واألكثر تنظيما بل واألكثر تفاوضا خاصة مع إقتناع احلكومة االسترالية
بسالمة منطق هذه املؤسسات ودعمها ملوقفها التفاوضي مع منصات
التواصل االجتماعي بل ومت إصدار تشريع قانوني مبا يعالج إختالل توازن
القوة التفاوضية بن املؤسسات الصحفية واإلعالمية واملنصات الرقمية
حيث تشير الدراسات إلى استحواذ كل من جوجل والفيس بوك على نحو
 35دوالرا من كل  100دوالر يتم انفاقه فى سوق االعالنات .
وهنا نود االش��ادة بدور وزير االتصاالت االسترالى بول فليتشر والذي
أكد أنه يجب أن يكون للحكومات دور فى وقف نزيف اخلسائر الذى
تتعرض له املؤسسات الصحفية وسائل اإلعالم التقليدية بسبب استيالء
شركات التكنولوجيا على أغلب كعكة اإلعالنات ،وأن احلكومة الفيدرالية
يف استراليا جادة يف إصدار قواعد جتبر تلك الشركات على تقاسم األرباح
مع مقدمي األخبار موضحا إن القرار يتعلق بنظام إعالمي قوي ومستدام
خاصة أن املنصات الرقمية غيرت بشكل أساسي الطريقة التي يتم بها
إنتاج املحتوى اإلعالمي وتوزيعه واستهالكه وأن هذه املنصات الرقمية
حتتاج إلى بذل املزيد لتحسن شفافية عملياتها ملقدمى اإلعالم اإلخبارى
مع تأثيرها الكبير على قدرة مؤسسات اإلعالم على بناء جمهور واحلفاظ
عليه واحلصول على موارد من املحتوى اإلعالمى الذى يقدمونه.
على حن ان وزير اخلزانة فى استراليا جوش فريدنبيرج اشار فى رده
على استفسار املنصات الرقيمة فى ديسمبر املاضى  ،انه طلب من جلنة
املنافسة واملستهلك فى استراليا أن تطور "كود" يشمل قواعد منظمة بن
شركات اإلعالم واملنصات الرقمية من بينها جوجل وفيس بوك وهذا الكود
يطلب من الشركات أن تتفاوض بحسن نية على كيفية الدفع لشركات
اإلعالم على استخدام محتواها ،واستشارة وسائل اإلعالم اإلخبارية قبل
إجراء تغييرات فى اخلوارزمية من شأنها أن تؤثر على تصنيفات املحتوى،
وتفصيل املصدر األصلى للمحتوى اإلخباري على نتائج صفحة البحث
ومشاركة البيانات مع شركات اإلعالم.
وبالفعل أثمر هذا التحرك االيجابي واجلماعي  ،بن احلكومة االسترالية
واملؤسسات الصحفية واالعالمية  ،فى إقتناع شركة " جوجل " فى بحث
اليات منح هذه املؤسسات حلقوقها عن امللكية الفكرية للمحتوى الذى تقوم
باعداده وتعويضها بشكل عادل عن إنتاجها للمحتوى األصلي اذ يجب أن
تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم املادي وعدم االخالل بحقوق كل
االطراف يف حن أن " فيس بوك " اختار طريق املواجهة وأكد أنه فى حالة
اقرار احلكومة االسترالية ملثل هذا القانون فإنه سيقوم بغلق صفحات
وحسابات هذه املؤسسات على كل من الفيس وانستجرام وهذا ما قام به
بالفعل مؤخرا .
وفى احلقيقية فان التحديات ووض��ع الضحافة فى مصر ال يختلف
كثيرا عن استراليا ومن ثمة فإن املؤسسات الصحفية املحلية يف حاجة
ماسة لتدخل كل من وزارة االتصاالت واملالية ووزارة االعالم و "نقابة
الصحفين " و " الهيئة الوطنية للصحافة "لضمان توفر شروط
مفاوضات عادلة بن املؤسسات اإلعالمية وعمالقة اإلنترنت مثل "فيس
بوك وجوجل " ،إذ يدفعون مبالغ ضئيلة لقاء هذا املحتوى ورمبا ال يدفعون
اصال رغم ان هذه املؤسسات الصحفية هي املصدر الوحيد لألخبار
املوثوق بها والتيح يتم تداولها على شبكات التواصل االجتمىاعي والتي
تذحر لالسف بالكثير من األخبار املغلوطة والشائعات وترويج الشائعات
وتقليب الرأي العام .
ويف ظل اعالن القيادة السياسية بأهمية دور الصحافة فى توعية الرأي
العام وكشف الشائعات ومحارية اإلرهاب ودعم مسيرة التنمية لبالدنا فهل
ميكن ان نشهد قريبا حتالفا بن احلكومة املصرية واملؤسسات الصحفية
واإلعالمية السترجاع احلقوق املالية لهذه املؤسسات والتي تستحوذ عليها
املنصات الرقمية ؟ خاصة أن هذا املنصات الرقمية تتبنى لالسف منوذج
عمل قائم على دعم وتوفير التمويل للمحتوى الهايف والذى يفتقد ألي
قيمة مضافة حقيقية ولكن يعتمد فقط على لفت األنظار والترفيه من
خالل ممارسات يعاقب عليها القانون وهو يساهم فى تدهور الذوق العام
وخلق حالة من االستياء والغضب لدى الرأي العام من الدور السلبي لهذه
املنصات فى هدم القيم واألخالق وتدمير صناعة املحتوى .

وكالة الفضاء األوروبية  :إطالق عملية بناء جيل جديد من الرواد
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
تعتزم وكالة الفضاء األوروبية البدء ببناء جيل جديد من رواد فضاء فى
صفوفها تقل أعمارهم عن  50عاما ً ويتمتعون مبؤهالت علمية قوية ،لكى
يكونوا فى عداد البعثات املقبلة إلى محطة الفضاء الدولية ثم إلى القمر،
وتتجه إلى إسناد املزيد من املواقع القيادية فى هذا املجال إلى النساء.
تعن الوكالة فى هذه احلملة األولى لقبول رواد فضاء منذ  11عاماً،
ولن ّ
سوى عدد محدود منهم إذ ستكتفى باختيار أربعة إلى ستة فحسب من بن
املرشحن ،بعد عملية غربلة طويلة تبدأ فى  31مارس باستقبال طالبى
االنتساب ،وتنتهى فى أكتوبر .2022

