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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير خالـد حسن

جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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بالشراكة بني “ النصر”و “ والهندسية” للسيارات مع “برايت سكايز”

 250مليون جنيه استثمارات توفير االحتياجات
الصناعية ملبادرة الرئيس “حياة كرمية”
كتب  :نهلة أحمد – محمد اخلولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
 ،التقديرات تُشير إلى أن االستثمارات اخلاصة بتنفيذ
مشروع تطوير القرى املصرية ،متوقع أن تزيد عن 500
مليار جنيه ،تستحوذ املستلزمات واملنتجات الصناعية
على نحو  200-250مليار جنيه منها ،وهذه فرصة
تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر ،من حيث حجم
االستثمارات املوجهة ملستلزمات االنتاج.
جاء ذلك خالل ،اجتماعا ً ملتابعة توفير االحتياجات
واملستلزمات الصناعية لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس
اجلمهورية “حياة كرمية” ،وذلك بحضور نيفني جامع
وزي��رة التجارة والصناعة ،واملهندسة ران��دة املنشاوى
مساعد أول رئيس مجلس ال��وزراء ،واملهندس محمد
السويدى رئيس احتاد الصناعات ،واملهندس محمد عبد
الكرمي املدير التنفيذى ملركز حتديث الصناعة وأشار
رئيس الوزراء أن املشروع القومى الضخم الذى أطلقه
مؤخراً الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس اجلمهورية،
واخلاص بتطوير القرى املصرية ،ضمن مبادرة “حياة
كرمية” ،الفتا ً أن��ه على الرغم من أن احلكومة تقوم
بتنفيذ ع��دد كبير من املشروعات القومية والتنموية
حالياً ،إال أن مشروع تطوير القرى املصرية.

مليار مستخدم لإلنترنت فى الصني
بنهاية 2020
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
بلغ إجمالى ع��دد مستخدمى اإلنترنت فى الصني
نحو  989مليون نسمة بنهاية ع��ام  ،2020وذل��ك
بزيادة 4ر 85مليون شخص عن م��ارس العام املاضى
وذكر تقرير إحصائى حول تنمية اإلنترنت فى الصني -
صادر عن مركز الصني ملعلومات شبكة اإلنترنت اليوم /
األربعاء - /أن نسبة تعميم اإلنترنت ارتفعت مبقدار 9ر5
نقطة مئوية من الرقم املسجل فى مارس املاضى لتصل
إلى 4ر 70%من اإلجمالي ،وأن  986مليون صينى
يستخدمون الهواتف املحمولة لتصفح اإلنترنت ،وهو ما
ميثل 7ر 99%من مستخدمى اإلنترنت .ويعيش حوالى
 309ماليني ،أو 3ر 31%من مستخدمى اإلنترنت فى
املناطق الريفية ،بزيادة قدرها 71ر 54مليون شخص
عن مارس اوضح التقرير أنه فى الوقت نفسه ،بلغت نسبة
تعميم اإلنترنت فى املناطق الريفية نحو  ،56%بزيادة
7ر 9نقطة مئوية عن مارس.

للمرة االولى  :مصر تدخل عصر تصنيع السيارات الكهربائيه بتكنولوجيا وعقول مصربة % 100
كتب  :باسل خالد  -نهله أحمد
للمرة االول���ى منذ نحو  % 70ب��دات
صناعة ال��س��ي��ارات امل��ص��ري��ه تصحيح
مسارها بدال من االعتماد على مفهوم
جتميع املكونات املستوردة من اخلارج
الى تصميم وتطوير هذه املكونات محليا
ب��ه��دف ام��ت��الك التكنولوجا اخل��اص��ة
مب��ك��ون��ات ال��س��ي��ارة الكهربائيه وبهذا
االط��ار شهد هشام توفيق وزي��ر قطاع
األعمال العام توقيع بروتوكولى تعاون
ب��ني شركتى “ الهندسية “ لصناعة
السيارات و” النصر “ لصناعة السيارات
وش��رك��ة “ ب��راي��ت سكايز “  ،املصرية
املتخصصة فى تطوير انظمة التشغيل
وال��ت��ح��ك��م ف��ى ال��س��ي��ارات الكهربائية
 ،ب���ه���دف ت��ع��م��ي��ق ت���وط���ني وت��ط��وي��ر
املكون التكنولوجى لصناعة السيارات
املستقبلية فى مصر.
من جهته أكد هشام توفيق وزير قطاع
األع��م��ال أن التعاون م��ع شركة برايت
سكايز يعكس حرص الدولة على تعظيم
املشاركات مع القطاع اخلاص وخصوصا ً

فيما يتعلق بالتكنولوجيا احلديثة فى
ضوء الثورة التى يشهدها مجال صناعة
السيارات الكهربائية.
من ناحيته اك��د املهندس وف��ا توفيلس
العضو امل��ن��ت��دب التنفيذى للشركة “
الهندسية “ لصناعة السيارات ردا على
س��ؤال “ عالم رقمى “ أن استيراد اى
مكون من اخل��ارج يتضمن قيمة حقوق
امللكية الفكرية  ،والتى تشكل اكثر من
 % 30م��ن قيمة اى منتج  ،بجانب
تكلفة عملية التصنيع والنقل باالضافة
الى ربح الشركة املصنعة ولكن االتفاق
ال����ذى مت إلق���ام���ة اول م��رك��ز للبحث
والتطوير هو مبثابة اللبنة االستراتيجية
ال��ت��ى ت��س��ت��ه��دف م��س��اع��دة ال��ش��رك��ات
املصية للسيارات على امتالك حقوق
امللكية الفكرية لتصنيع مكونات السيارة
مبا سيوفر جزء كبير جدا من اجمالى
تكلفة مكونات امللكية الفكرية للسياراة
الكهربائيه املنتجة ف��ى مصر وه��و ما
سينعكس على املواطن .
من ناحية اخرى أوضح املهندس هانى

اخلولى العضو املنتدب التنفيذى لشركة
النصر لصناعة السيارات ردا على سؤال
“ عالم رقمى “ أن االتفاقيات تعد مبثابة
نقله نوعية كبيرة فى فلسفه توطني
صناعة ال��س��ي��ارات املصرية وانتقالها
من مرحلة التجميع ملكونات مستورده
على امتالكنا الى التكنولوجيا املصنعة

لهذه املكونات حيث تعلمنا من جتربتنا
م��ن شركة “ف��ي��ات” العاملية للسيارات
أن اول��ى خطوات بناء صناعة حقيقة
للسيارات هو ض��روة امتالكنا حلقوق
امللكية الفكرية للمكونات الرئيسية
لهذه السيارة لهذا بدانا بتطوير بطارية
مصرية بالشراكة مع “ برايت سكايز “

املصرية .
أض��اف يشكل االتفاق ترجمة ايجابية
على ارض الواقع للشراكة بني شركات
القطاع ال��ع��ام واخل���اص والتكامل بني
االمكانيات الفنية والبنية التحتية التى
متتلكها ش��رك��ة “ ال��ن��ص��ر “ لصناعة
السيارات وب��ني اخلبرات التكنولوجية
التى متتكلها شركة “ برايت سكايز “ .
وم��ن ناحية اخ��رى اك��د الدكتور خالد
العمراوى الرئيس التنفيذى لشركة “
برايت سكايز “ ردا على سؤال “ عالم
رقمى “ ان االتفاقية ستشكل عالمة
ف��ارق��ه ف��ى مسيرة صناعة السيارات
املصرية  ,التى بدأت منذ نحو  70عام ,
اذ ستعمل “ برايت سكايز “ على توطيف
احللول التكنولوجية التى طورتها بالفعل
للتحكم فى السيارات ذاتية القيادة
الضافتها للسيارة الكهربائيه املصرية
لتعطيها عد من املزايا التنافسية القوية
حيث ان هدفنا ليس مجرد تلبية السوق
املحلى وامنا ايضا الدخول فى منافسة
ع��امل��ي��ة واالس���ت���ف���ادة م���ن االت��ف��اق��ي��ات

رئيس الوزراء يزور مركز “ “ ”N.N.1ومدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
ق��ام ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ي ،رئ��ي��س مجلس ال���وزراء،
ومرافقوه ،بتفقد أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة اإلدارية
اجلديدة باحلى احلكومى “ ”N.N.1بصحبة الدكتور عمرو
طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وعمرو محفوظ
ئيس هيئة تنمية صنعة تكنولوجيا املعلومات “ ايتيدا “ وذلك
خالل زيارته للعاصمة اإلداري��ة اجلديدة ،ملتابعة موقف تنفيذ
املشروعات املختلفة.
استمع رئيس ال��وزراء لشرح حول مكونات املركز ،واملوقف
التنفيذى ألع��م��ال البنية التحتية والتكنولوجية ل��ه ،ونسب
التنفيذ اخلاصة بتلك األعمال ،وفى هذا الصدد متت اإلشارة
إلى املوقف التنفيذى اخلاص باألعمال املدنية ومد الشبكات

برتوكول تعاون بني “الغرفة التجارية بالقاهرة”
و”إى أسواق مصر” لتعزيز التجارة االلكترونية

كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولى
وقعت غرفة القاهرة التجارية مذكرة
ت��ف��اه��م م��ع ش��رك��ة تكنولوجيا تشغيل
األسواق اإللكترونية “إى أسواق مصر”
“ ”Misr e-Aswaaqإح��دى شركات
“إى ف��اي��ن��ان��س” ل��ل��ت��ع��اون ف��ى تشغيل
���ن��ص��ة أس������واق م��ص��ر www.as-
 waaqmisr.comكمنصة للتجارة
اإللكترونية الوطنية للمصانع والشركات
والتجار “”B2B, B2C .B2B2Cحيث
وق��ع م��ذك��رة التفاهم ك��ل م��ن املهندس
إب��راه��ي��م العربى رئيس االحت���اد العام
للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة،
وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة
شركة “إى فاينانس” املالكة لشركة “إى
أسواق مصر”.
من جهته قال املهندس إبراهيم العربى
ن��ه��دف ل��دع��م ال��ت��ج��ار أع��ض��اء الغرفة

الثمن  5 :جنيهات
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وكابالت الفايبر للمبانى احلكومية ،وك��ذا ما يتعلق بالربط
بني مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات املوحد كما قام
رئيس الوزراء بتفقد مشروع مدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية
اجلديدة ،حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت ،وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حول معدالت تنفيذ املشروع،
ومكوناته.
من جهته أشار وزير االتصاالت أن مدينة املعرفة تقع على
مساحة حوالى  200فدان ،وتضم مركز اإلبداع واالبتكار على
مساحة تزيد على  15ألف م ،2ومركز إبداع مصر الرقمية،
وامل��ع��ه��د ال��ق��وم��ى ل��الت��ص��االت على مساحة نحو  10آالف
م ،2ومركز تطوير التكنولوجيات املساعدة ،وجامعة مصر
املعلوماتية ،واألك��ادمي��ي��ة الوطنية لتدريب ذوى االحتياجات

حنفى  % 300 :معدل منو حجم أعمال “ ديجيتال بالنتس” مصر

واالهتمام بتفعيل جتربة التحول الرقمى
ملنتسبى الغرف التجارية؛ متاشيا ً مع
استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية
وسعيا لتحسني جودة وكفاءة اخلدمات
ً
املُقدمة للمواطنني حيث تتواصل جهود
وزارة االتصاالت ووزارة املالية والبنك
املركزى املصرى والبنوك الوطنية وشركة
التجارة اإللكترونية الوطنية (إى أسواق
مصر) فى دعم التحول الرقمى خاصة
فى ظل اجتاه الدولة إلى تطوير األداء
االق��ت��ص��ادى حيث إن تطوير وتشغيل
م���واق���ع ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة تعتبر
خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى
للقطاعات املختلفة فى الدولة ومساندة
قوية ملنتسبى الغرف التجارية فى اتخاذ
ال��ط��رق احل��دي��ث��ة ل��ت��س��وي��ق منتجاتهم
والترويج لها بشكل يتناسب مع متطلبات
العصر .

وزيرا اإلسكان واإلنتاج احلربى :زيادة االعتماد على التكنولوجيا
املحلية لتشجيع الصناعة املصرية
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
أكد الدكتور عاصم اجلزار وزير اإلسكان ،أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،
تؤكد االعتماد على املنتجات املحلية مصرية الصنع ،ومنح االولوية للتكنولوجية املحلية
فى تنفيذ املشروعات املختلفة باملبادرة الرئاسية “حياة كرمية” ،من أجل توطني وتشجيع
الصناعة املصرية ،وتوفير فرص عمل للمجتمع املحلى ،وهو من أهم أهداف املبادرة
الرئاسية ،وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع لالحتياجات مما يساهم فى خفض
تكلفة تنفيذ تلك املشروعات.
جاء ذلك خالل االجتماع الذى عقده وزيرا اإلسكان مع املهندس محمد أحمد مرسى
وزير الدولة لإلنتاج احلربى والفريق عبد املنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
لبحث سبل التعاون لتوفير مهمات ومستلزمات تنفيذ مشروعات املبادرة الرئاسية “حياة
كرمية” لتطوير القرى والتوابع على مستوى اجلمهورية
من جهته أوضح وزير الدولة لإلنتاج احلربي ،أن املبادرة الرئاسية “حياة كرمية” ،هى
من املشروعات القومية املهمة جداً على مستوى الدولة املصرية فى الوقت احلالى ،وتعد
فرصة ذهبية لتوطني الصناعة ،واالعتماد على املنتجات املحلية ،فى تنفيذ املشروعات
املختلفة ألهالينا بالريف املصري.

كتب :باسل خالد – نهلة أحمد
أك��د أحمد حنفى املدير التنفيذى شركة “ديجيتال بالنتس
“ ، “ Digtal Planetsاملتخصصة والشريك املميز ألفضل مز ّودى
خدمات االتصاالت واحللول التقنية فى مصر والشرق األوسط ،
ردا على سؤال “ عالم رقمى “ أن الشركة جنحت فى عام 2019
إل��ى تلبية متطليات  300عميل ولكن فى ع��ام  , 2020رغم
تداعيات جائحة كورونا  ،متت مضاعفات عدد عمالئنا لنحو 850
عميل مبعدل منو سنوى يعادل  % 200ونحو  300%مقارنة بعام
 . 2018وردا على سؤال “عالم رقمي” عن حجم العمالة بالشركة
قال إن عدد العاملني فى الشركة لم يتجاوز عام  2019نحو 9
موظفني وتضاعف فى عام  2020ووصل إلى  22موظفا ومت

حتسني بيئة العمل وكذلك التأمني الصحى  ،لتغطية األسرة لكل
موظف  ،وذبك دون انتقاص جلميع حقوق املوظفني.
أضاف الربع االخير من  2020شهد عودة حجم نشاط الشركة
لكما كان قبل ظهور فيروس “كورونا “ وذلك فى ضوء منو الطلب
على قطاع أم��ن املعلومات خ��الل ع��ام  2020إذ باتت احللول
التكنولوجية ضرورة ملحة  .وردا على سؤال “ عالم رقمى “ عن
جهود الشركة فى مجال حلول التعليم الرقمى قال إننا قمنا مببادرة
ذاتية ملساعدة املدارس احلكومية لتطبيق مفهوم التعليم اإللكترونى
واطالق منصة إلكترونية  ،كتطبيق عبر األجهزة املحمولة مجانا ،
مع شريكنا “  ، “ 3cxوت م منحها إلى  640مدرسة حكومية
بجميع املحافظات.

مببيعات  100مليون دوالر “ ..زايد” تفتتح مكتبها فى مصر ..وتوفير عموالت بـ  15مليون دوالر
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
كشفت شركة “زايد”،املتخصصة فى التجارة اإللكترونية ،عن
توسعها بالسوق املصرى من خالل مساعدة املطاعم وجتار التجزئة
على البيع لعمالئهم عبر اإلنترنت ب��دون عموالت وذل��ك بعد ضخ
استثمارات بقيمة  2مليون دوالر،مب��ا يزيد على  30مليون جنيه،
وذلك بعد إطالق الشركة فى بدايات  2018خلدمة السوق الكويتى
وجناحها فى مساعدة أصحاب املطاعم واملشتركني لديها لتحقيق
إي��رادات تفوق  100مليون دوالر منذ إطالق اخلدمة و 15مليون
دوالر توفيراً فى العموالت التى كانت تتكبدها املطاعم ملزودى اخلدمة
اآلخرين .صرح بذلك حمد اجلديع الرئيس التنفيذى لشركة “ زايد “

وقال نسعى بالتوسع فى السوق املصرية ،ونراهن على جناح التجربة
فيه ،ليس فقط بسبب كونه سوقا ً كبيراً وواع��داً ولكن أيضا ً نظرا
للمزايا العديدة التى نقدمها للعمالء للمساعدة فى تعزيز أعمالهم
وأهمها أننا ال نحصل على أى عموالت نتيجة البيع وهى ميزة تنافسية
كبيرة جدا “ .أضاف من املميزات الكبيرة التى متنحها زايد للمطاعم
والشركات هى إمكانية إطالق اخلدمة لديهم فى غضون  24ساعة
فقط ونوفر دعما ً فنيا ً طوال أيام األسبوع على مدار الساعة ،إضافة
إلى تقدمي حتليالت و تقارير عن املبيعات ،و عقدنا شراكة مع شركة
بوسطة للشحن ونسعى للتعاقد مع عدد من شركات التوصيل األخرى
للتسهيل على عمالئنا.

بقيم ــة  25مليون دوالر “ :رؤيا “تضخ اس ــتثماراتها مبنصة”  “ STARZPLAYبلفيدي ــو عن ــد الطل ــب
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
حصلت منصة “  ، “ STARZPLAYلتقدمي خدمة مشاهدة
الفيديو حسب الطلب فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
على أول متويل مستقل بالدين فى املنطقة بواقع  25مليون دوالر
من شركة “رؤي��ا بارتنرز” ،لالستثمار البديل املستقلة وتركز على
استثمارات االئتمان اخلاص فى األسواق الناشئة  ،وجاء هذا التمويل
نتيجة األداء القوى الذى حققته املنصة ،وسيتم استخدامه لتعزيز
توسعها اجلغرافى ووصولها إلى العمالء ،وإضافة املزيد من املحتوى
وإنتاج املحتوى األصلى .
من جهته قال معاذ شيخ الرئيس التنفيذى والشريك املؤسس
ل�  :STARZPLAYهذه الشراكة مع “رؤي��ا بارتنرز “ تؤسس أول
استثمار لها فى منصتنا اذ تؤكد الشراكة اجلديدة قدرتنا على

للمرة األولى  :إيرادات “ أمازون” تتجاوز  126مليار دوالر
بالربع األخير من 2020

مع “أبوظبى لالستثمار” أنغامى “ “ Anghami
تؤسس مقرها العاملى فى أبوظبى

كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
أظهرت تقارير شركة “أم��ازون”  ،األمريكية املتخصصة فى مجال التجارة
االلكترونية  ،أنها حققت إيرادات بلغت  125.6مليار دوالر فى الربع األخير من
 2020وتشير التقارير إلى أن إيرادات الشركة فى  3أشهر جتاوزت ال�100
مليار دوالر ألول مرة ،وازدادت بنسبة  44%باملقارنة مع الربع الرابع من عام
 ،2019حيث بلغت إيراداتها  87.4مليار دوالر .وجتاوزت إيرادات “أمازون” فى
الربع األخير من  2020توقعات املحللني الذين رجحوا أن تسجل  119مليار
دوالر وفى عام  2020إجماال ارتفعت إيرادات “أمازون” بنسبة  38%عن العام

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت منصة أنغامى “  ، “ Anghamiاملوقع اإللكترونى وتطبيق لبث
حى للموسيقى عبر الهواتف  ،عن استعدادها لتأسيس مقرها العاملى فى
إمارة أبوظبي ،حيث دخل مكتب أبوظبى لالستثمار فى شراكة مع منصة
البث املوسيقى الرائدة فى الشرق األوسط ،التى ستستفيد من الدعم املتاح
عبر برنامج االبتكار اخلاص باملكتب .يعتبر تطبيق أنغامى من أبرز منصات
البث فى املنطقة.

لدعم املؤسسات الصحفية “ :مايكروسوفت” تقترح سد فراغ “جوجل” باستراليا
كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
اقترحت شركة “مايكروسوفت” سد الفراغ الذى ستخلفه “جوجل “ فى
حال توقيف محرك البحث التابع لها فى أستراليا ردا على مشروع أسترالى
يرغمها على الدفع لوسائل اإلعالم عند استخدام محتوياتها.
وتعمل احلكومة األسترالية 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.
وأعلن براد سميث رئيس “مايكروسوفت” فى بيان أن مجموعته “تدعم

اخلاصة على مساحة نحو  7اآلف م ،2ومبنى هرم العروض
الرقمية موضحا أن مدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة
ت��ض��م أي��ض �ا ً م��رك��زاً ل��ل��ب��ح��وث ،ومنطقة ج��ام��ع��ات ،وم��راك��ز
متخصصة فى مجال التكنولوجيا ،وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ
رؤي��ة ال��دول��ة “مصر  . ”2030واستعرض وزى االتصاالت
املوقف التنفيذى لألعمال املدنية ومد الشبكات وكابالت الفايبر
للمبانى احلكومية ،وما يتعلق بالربط اخلارجى ،وكذا الربط بني
مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات املوحد ،والتجهيزات
اخلاصة مبركز البيانات التبادلى كما تطرق العرض للموقف
التنفيذى اخلاص بإعداد وجتهيز مختلف التطبيقات املشتركة،
والتخصصية ،التى سيتم العمل عليها من قبل املوظفني املنتقلني
للعمل بالعاصمة االدارية اجلديدة .

بالكامل” هذا املشروع “الرامى إلى التصدى بصورة منطقية الختالل
التوازن بني املنصات الرقمية واملؤسسات الصحافية األسترالية” ،كما
يشكّل “خطوة أساسية فى اجتاه أرضية عمل أكثر توازنا ونظام رقمى أكثر
عدالة للمستهلكني والشركات واملجتمع” .أشار سميث أن “مايكروسوفت”
مستعدة لتحسني محركها للبحث “بينغ” الذى يستحوذ على حصة صغيرة
من السوق ،كما أنها مستعدة الستقبال املعلنني األستراليني “من دون حتويل
فى التكاليف كما لفت إلى أن “مايكروسوفت” مستعدة “لالستثمار من أجل
التأكد من تزويد بينغ بقدرات مشابهة لتلك املوجودة لدى منافسينا” .

استقطاب نخبة املستثمرين من الشركات ،مع استمرارنا بدفع عجلة
منونا وتعزيز أرباحنا موضحا أن عدد مشتركى املنصة وصل حاليا ً
إلى  1.8مليون مشترك ملتزم بدفع اشتراكه ،ومت حتميل تطبيقها
على أكثر من  6ماليني جهاز .وتتمتع املنصة بحصة سوقية تتجاوز
 ،32%إذ سجلت معدالت منو استثنائية فى العام  ،2020حيث
كشف بحث مستقل عن معدالت منو استثنائية بلغت  141%فى
ع��دد املستخدمني خ��الل ال��ع��ام .م��ن ناحيته ق��ال راش��د صديقى
الشريك املؤسس والشريك اإلدارى لشركة “رؤي��ا بارتنرز”“ :يعتبر
متويل  STARZPLAYأحد خطواتنا االستثمارية الرئيسية فى قطاع
التكنولوجيا فى دولة اإلم��ارات العربية املتحدة .وباعتبارها عالمة
محلية ،متكنت املنصة من االنتشار سريعا ً فى السوق وتلبية الطلب
املتنامى فى قطاع الترفيه املنزلى .

كرمي مصر :تخفض أس ــعار خدمات “جو” بنس ــبة تصل إلى % 10
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
كشفت شركة “ك��رمي” ،منصة اإلنترنت املتخصصة للخدمات واحللول
التكنولوجية ،عن تخفيض أسعار خدمة “جو” بنسبة  10%فى القاهرة
انسجاما مع خطط الشركة لتعزيز نطاق
و 6%فى اإلسكندرية ،وذل��ك
ً
خدماتها فى النقل التشاركي .صرح بذلك هيثم عصام املدير العام لشركة
دائما لتقدمي حلول تكنولوجية جلعل حياة األفراد
“كرمي” مصر وقال نسعى ً
دائما على تعديل وتطوير خدمات “كرمي” لتلبية
أسهل،
ً
مؤكدا أنه يتم العمل ً
احتياجات املجتمعات.

تخريج  156مدربا من املشاركني ببرنامج املدربني بالذكاء
االصطناعى مع كلية “ “ EPITA
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
مت مؤخرا تخريج  156من الكوادر املصرية املشاركني ببرنامج تدريب
امل��درب��ني ف��ى م��ج��ال ال��ذك��اء االصطناعى ال���ذى أطلقته وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات ونفذته كلية احلاسوب والتكنولوجيات املتقدمة الفرنسية
 EPITAبهدف اعداد كوادر وطنية من املدربني املعتمدين لتدريس دبلومة ملدة
 9أشهر فى مجال الذكاء االصطناعى من خالل معهد تكنولوجيا املعلومات.
ج��اء ذل��ك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات وقال البرنامج التدريبى فى إطار التعاون بني الوزارة وكلية احلاسوب
والتكنولوجيات املتقدمة الفرنسية  EPITAلتطوير برنامج تعليمى مشترك
وخلق نظام فعال لنقل املعرفة من خالل إعداد مدربني وإطالق برنامج دبلومة
فى مجال الذكاء االصطناعى.

التجارية ملصر م��ع االحت���اد االوروب���ى
 ،وك��ذل��ك ال��ت��واج��د بالسوق العربى و
االفريقى .
ومن ناحية اخ��رى اكد املهندس هشام
عرفه املدير التنفيذى للعمليات بشركة“
برايت سكايز “ ردا على سؤال “ عالم
رقمى “ ان االتفاقيتان تستهدفان العمل
على تطوير أحد أهم مكونات السيارة
الكهربية وهو البطارية والتى تشكل نحو
 % 25من قيمة السيارة الكهربائيه من
تطوير احللول التى تتعلق بإدارة وحتزين
ال��ط��اق��ة ب��ال��ب��ط��اري��ة ح��ي��ث يستهدف
مركز التطوير انتاج بطارية للسيارات
الكهربائيه قادرة على املنافسة بالسوق
العاملى ب��ج��ودة وك��ف��اءة عالية وتطابق
املعايير العاملية وحاصلة على الشهادات
املوثقة من اجلهات املختصة بذلك وذلك
اعتمادا على اخلبرات التكنولوجية التى
اكتسبتها “ برايت سكايز “ من خالل
ت��ق��دمي خ��دم��ات ع��ى م���دار  7سنوات
لعمالئها ف��ى العديد م��ن دول العالم
اوروبا وامريكا.
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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
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متابعات

توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل الكود املصرى لشبكات االلياف الضوئية
لالتصاالت فى املبانى واملنشآت
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
فى إطار التعاون املثمر بني وزارتى االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،واإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية إلدراج
كابالت األلياف الضوئية لالتصاالت ضمن اشتراطات
البناء وحتديث الكود املصرى للبناء ليتضمن كود شبكات
االتصاالت لتلبية احتياجات املواطنني من خدمات االنترنت
فائق السرعة؛ وق��ع اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت
واملركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء بروتوكول تعاون
لتفعيل عمل الكود املصرى ألسس التصميم واشتراطات
تنفيذ شبكات األلياف الضوئية لالتصاالت فى املبانى
واملنشآت اعتبارا من أول أبريل املقبل.
وقع البروتوكول املهندس حسام اجلمل الرئيس التنفيذى
للجهاز القومى لتنظيم االتصاالت ،والدكتور خالد الذهبى
رئيس مجلس إدارة املركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء.
يأتى البروتوكول تنفيذا خلطة الدولة لتحقيق التحول
الرقمى؛ حيث تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
واجل��ه��از القومى لتنظيم االت��ص��االت من خ��الل الشركة
املصرية لالتصاالت بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية
لالتصاالت ملواكبة املتطلبات الفنية لتقدمي اخلدمات
الرقمية للمواطنني ب��ك��ف��اءة ،وتشمل اخل��ط��ة استبدال
الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد
هذه الشبكات داخل املبانى واملنشأت؛ مما استلزم توافر
ش��روط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم الستقبال تلك

الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة الالزمة وهو
األم��ر ال��ذى يعكس اهمية تطبيق الكود املصرى ألسس
التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات األل��ي��اف الضوئية
لالتصاالت فى املبانى واملنشآت الصادر مبوجب قرار
السيد وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية رقم
 818لسنة .2020
ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود املصرى
لأللياف الضوئية وإج���راءات التحقق من االشتراطات
البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات األعمال ومعايير
استالمها.

ومبوجب البروتوكول؛ يتم تشكيل جلنة فنية من اخلبراء
املُتخصصني من الطرفني ومن اجلهات ذات الصلة مبا
يكفل مراجعة التصميمات الهندسية واإلنشائية للمبانى
واملنشآت ،وفقا ً ملتطلبات الكود املصرى لأللياف الضوئية،
على أن تختص اللجنة بوضع قائمة باملتطلبات الفنية
واإلنشائية ال��الزم مراعاتها وفقا ً ألسس الكود املصرى
لأللياف الضوئية وال��الزم��ة للحصول على الترخيص،
وك��ذل��ك ش���روط وآل��ي��ات االخ��ت��ب��ارات ال��الزم��ة الستالم
األعمال ومنح رخص التشغيل ،باإلضافة إلى وضع قائمة
باإلرشادات العامة مبا يضمن إحاطة اجلهات القائمة على
التراخيص واملُتقدمني للحصول عليها مبتطلبات الكود.
كما ينص البروتوكول على العمل سويا على تكليف أجهزة
املُدن التابعة لهيئة املجتمعات العمرانية ورؤس��اء األحياء
التابعة لوزارة التنمية املحلية ،مبراعاة أعمال التوصيات
واآلليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.
اجلدير بالذكر أنه قد مت االتفاق فى  2019بني وزارتى
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات ،واالس��ك��ان وامل��راف��ق
واملجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابالت األلياف
الضوئية للمنازل واملبانى اجلديدة على مستوى اجلمهورية
ضمن االشتراطات اخلاصة بالبناء ،وحتديث الكود املصرى
للبناء ليتضمن ك��ود شبكات االت��ص��االت وال���ذى يشمل
مواصفات قياسية للبنية التحتية اخلاصة بتقدمي خدمات
االتصاالت.

البريد املصرى يوقع بروتوكول تعاون مع شركة “باى سكاي” فى مجال اخلدمات املالية الرقمية
واالندماج والتكامل املالى بني الهيئة ومختلف مؤسسات
الدولة والقطاع اخلاص.
ومن جانبه صرح الدكتور وليد صادق رئيس مجلس ادارة
شركة “باى سكاي” نحن فخورون بهذه الشراكة االستراتيجية
مع هيئة البريد املصرى كونه احد اعرق الكيانات اخلدمية و
املالية بالسوق املصرى و الذى متتد خدماته لتشمل عشرات
املاليني من املواطنني و نطمح من خالل هذه الشراكة أن
نقدم لهم حلول رقمية و مالية متكاملة لتحقيق رؤية الدولة
للتمكني الرقمى للمصريني”
وأضاف دكتور وليد صادق أن منصة “ yallaالرقمية”
تقدم العديد من اخلدمات لعمالئها من األفراد واملؤسسات
لتمكينهم من إدارة تعامالتهم اليومية املالية و الغير مالية
لتكون مبثابة أول تطبيق ذكى شامل ( )Super Appيجمع
العديد من اخلدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا املالية
املبتكرة ( )FinTechو تطبيقات الذكاء االصطناعى “.”ai
و جدير بالذكر ان باى سكاى هى الشركة الرائدة فى
مجال حلول املدفوعات االلكترونية مبصر و الشرق االوسط
و التى تقدم حلول الدفع االلكترونى والتحول الرقمى لكبرى
املؤسسات املصرفية و الكومات باملنطقة لتعزيز اجندات
التنمية االقتصادية و الشمول املالى و التمكني الرقمي.

كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة
“باى سكاي” فى مجال حلول الدفع اإللكترونى و اخلدمات
املالية الرقمية.
صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة
القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إط��ار تنفيذ
توجه الدولة نحو التحول الرقمى و تطبيق أهداف الشمول
املالى مبا ُيساهم فى تيسير حصول املواطنني على اخلدمات
بكل سهولة ويسر ،مشيراً إلى أن الهيئة تسعى دائما ً إلى
التعاون مع جميع الشركات والهيئات واملؤسسات فى مختلف
املجاالت فى سبيل حتقيق اخلطة االستراتيجية التى يعتزم
البريد املصرى حتقيقها.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد املصرى حتول
من الشمول املالى إل��ى التمكني الرقمى حيث أن��ه يسعى
حاليا ً إل��ى تطبيق أفضل اللول التكنولوجية على كافة
اخل��دم��ات وامل��ع��ام��الت باستخدام التكنولوجيا املتطورة،
واللول الرقمية املتكاملة لتسهيل وتأمني املعامالت بهدف
الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقدمي اخلدمات مبا
يتواكب مع متطلبات خطة التمكني الرقمى بالبريد املصري،
ومبا يضمن حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني،

جوميا تطلق مركز تكنولوجيا جديد فى مصر

صفوت “ :العقول البشرية املصرية كلمة السر الختيار جوميا مصر الستضافة مركز التكنولوجيا اجلديد”
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
ان��ط��الق��ا م���ن ري�����ادة م��ص��ر ف���ى م��ج��ال االت���ص���االت
وتكنولوجيا املعلومات نتيجة ت��واف��ر ك��وادره��ا البشرية
املدربة على أعلى مستوى احترايف ،أعلنت جوميا منصة
ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��رائ��دة ف��ى مصر وإف��ري��ق��ي��ا عن
اتخاذها السوق املصرية الستضافة مركز لتكنولوجيا
املدفوعات اإللكترونية وال��ذى مت إطالقه فى مطلع عام
 2020ليعد أول مركز للشركة فى إفريقيا ويقوم بتقدمي
خدماته للسوق املصرية وكذلك أسواق املنطقة وخاصة
أفريقيا .مت فتح مركز التكنولوجيا بشكل جتريبى العام
املاضى ولكن مت تأجيل االفتتاح الرسمى بسبب انتشار
وباء كورونا املستجد.
وتنفرد السوق املصرية بهذا املركز اجلديد والذى يعد
ترجمة حقيقية ملا تقوم به جوميا فى مصر من مضاعفة
أع��م��ال��ه��ا ب��ص��ورة م��ب��اش��رة واي��ض��ا ت��وف��ي��ر وظ��ائ��ف عمل
جديدة للشباب من اجلنسني فى مجاالت جديدة يتطلبها
السوقني املحلى واإلقليمي ،حيث حترص جوميا منذ بدء
أعمالها فى مصر على تطويع التكنولوجيا واالستفادة من
الكفاءات البشرية املدربة لتقدمي خدمات غير مسبوقة
فى السوق وتصديرها ايضا لألسواق املحيطة وهو ما
دفعها اليوم لإلعالن عن اتخاذها مصر مرك ًزا لتقدمي
ه��ذه اخلدمات حيث أصبحت مصر وجهة للتكنولوجيا
املالية.
وي���ه���دف امل���رك���ز إل���ى ت��ط��وي��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وات��اح��ة
اس��ت��خ��دام��ات��ه��ا ع��ل��ى ق��اع��دة ع��ري��ض��ة م��ن املستخدمني
للمساهمة ف��ى حتقيق رؤي��ة مصر  ، 2030حيث يعد

املركز التقنى اجلديد انعكاسا جلهود الدولة املصرية فى
توفير الكفاءات الرقمية التى تذخر بها مصر من أجل
االستفادة منها محليا وتصديرها للخارج مبا يدر دخال
إضافيا للخزانة العامة للبالد ،وتعزيز مكانة مصر على
خريطة تكنولوجيا املعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول
املصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب
على نطاق واسع من خالل تأهيلهم على ممارسة الوظائف
الرقمية الرة.
العقول البشرية املصرية هى كلمة السر التى دفعتنا
اليوم لهذا اإلعالن ،هذا ما أكده املهندس هشام صفوت،
الرئيس التنفيذى لشركة جوميا فى مصر ،مشيرا إلى أنه
من اليوم األول لوضع حجر أس��اس هذا املركز وجوميا
تسعى إلى املساهمة فى أن تصبح مصر مركزاً لالنطالق
وريادة األعمال فى مجال الدفع اإللكترونى بالنسبة للقارة
اإلفريقية مبا يتيح نقل اخلبرات إلى باقى الدول املحيطة
والعمل على توفير وسائل دفع إلكترونية يستطيع العمالء

استخدامها بكل سهولة ويسر وأمان ،حيث تعمل جوميا
جنبا إلى جنب مع رؤي��ة وتوجهات الدولة املصرية التى
تعظم من القيمة املضافة للتحول الرقمى والشمول املالي.
و أضاف صفوت ،يعكف العاملون فى املركز التقنى
للمدفوعات الرقمية على تطوير خ��دم��ات Jumia-
 Payوخ���دم���ات رق��م��ي��ة أخ���رى مم��ا س��اع��د ف��ى خلق
عشرات من فرص العمل للشباب املصرى من اجلنسني
ويعكس امل��رك��ز أهمية مصر ك��س��وق ن��اش��ئ ف��ى مجال
التجارة اإللكترونية بالنسبة جلوميا العاملية باإلضافة
إل��ى ثقتها ف��ى اخل��ري��ج��ني امل��ص��ري��ني م��ن امل��ط��وري��ن و
املهندسني ،حيث تقوم جوميا من خالل املركز اجلديد
بتوفير ع��ش��رات م��ن ف��رص ال��ت��دري��ب والعمل للشباب
املصرى من خالل صقل مهاراتهم فى مجال التطوير
واملدفوعات اإللكترونية .كما يقوم املركز بتقدمي الدعم
الفنى من خ��الل خدمات الدفع اإللكترونية اجلديدة
عبر  JumiaPayوخدمات رقمية أخرى.
ويعمل امل��رك��ز على إن��ش��اء ط��رق دف��ع ج��دي��دة وتقدمي
أفضل اللول التكنولوجية لدعم منصات التحول الرقمى
وحتفيز االبتكار وتنمية املهارات املصرية من أجل تعزيز
تنافسيتها على الصعيد العاملى وحتسني جودة اخلدمات.
وتابع أن عمليات اإلصالح االقتصادى الذى عكفت عليها
اإلدارة املصرية ساعد فى تبنى منظومة التحول الرقمى
والشمول املالى حيث تأتى مصر فى مقدمة هذه الدول
ألنها أصبحت األق��ل تكلفة ،ورغ��م ذل��ك هناك ن��درة فى
توافر الكوادر البشرية بسبب هجرة العقول البشرية إلى
اخلارج.

بهدف خلق جيل جديد من الشباب املدرب على احدث التقنيات التكنولوجيه

اكادمييه “كاد ماسترز “ تطلق مبادره لتدريب شباب املهندسني فى الصعيد
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
فى خطوة رائدة تستهدف خلق اجيال جديدة من املهندسني
املؤهلني و املدربني على احدث التقنيات الديثة فى كافه
املجاالت الهندسيه الصناعيه و االداري���ه والفنيه اطلقت
اكادمييه “ك��اد ماسترز” املتخصصه فى تدريب و تأهيل
الكوادر البشريه مبادرة لتاهيل و تدريب شباب املهندسني
فى صعيد مصر .
و فى اطار هذة املبادرة و حتت رعاية وزاره االتصاالت
تكنولوجيا املعلومات و نقابة املهندسني فى محافظة قنا
قامت كاد ماسترز بعقد محاضرة فى املؤمتر العلمى األول
باملحافظة بجامعة جنوب ال���وادى وذل��ك لتعريف شباب
اخلريجني باملحافظة بآخر ما توصلت له التكنولوجيا و احدث
التقنيات فى مجال البرامج الهندسيه اخلاصة بالتصميم
والتشييد والبناء فى مقر معهد تكنووجليا املعلومات iTi
.ألقى املحاضرة املهندس طاهر سعيد مؤسس كاد ماسترز
و الذى اكد على اهتمام الشركه بنشر العلم واملعرفة فى
محافظات الصعيد حيث تعد هذه املرة الثانية على التوالى

التى تقوم فيها الشركة بعقد محاضرات علمية فى محافظة
قنا بعد املحاضرة التى عقدت فى مقر نقابة املهندسني
الفرعية باملحافظة و ذلك فى اطار اهتمام االكادمييه بتاهيل
و تدريب شباب الصعيد من خالل عدد من الشراكات مع
اجلهات املعنيه فى محافظات الصعيد
اضاف سعيد ان كاد ماسترز كانت قد أقامت العديد من
النشاطات العلمية فى العديد من املحافظات كاملنيا وأسوان

واإلسماعيلية واإلسكندرية وغيرها و ذلك فى اط��ار خطه
متكامله متتد فى كل محافظات مصر خلاق جيل قادر على
املنافسه فى سوق العمل
وم��ن جانبه اش��ار نقيب املهندسني باملحافظة الدكتور
محمود أبو زيد الى أهمية املشاركة املجتمعية بني العديد
من املؤسسات فى حتقيق أقصى فائدة لشباب اخلريجني وأن
هذه التجربة التى تعد تعاونا بني ثالث مؤسسات متنوعة هى
منوذج على ذلك
كما أكد طاهر أن كاد ماسترز تسعى دائما ً لتوفير تدريب
على أعلى مستوى من العامليه واالحترافية للمجتمع الهندسى
واإلدارى مبصر و اجلدير بالذك ان كاد ماسترز جنحت فى
تدريب ما يقرب من  25ألف مهندس مصرى منذ بداية عملها
ابتداء من عام  2007حيث تقوم سنويا ً بتدريب
داخل مصر
ً
 4000مهندس من خالل فرعيها داخل مصر فى القاهرة
واإلسكندرية وكذلك خارج مصر من خالل فرعها فى الكويت،
كما قامت بتوفير تدريبات للعديد من أكبر شركات املقاوالت
واملكاتب الهندسية واالستشارية العمالقة فى مصر واخلليج.

نسبة حوادث االستحواذ على احلسابات فى  2020زادت بـ  % 20مقارنة بـ 2019
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
توصل تقرير حديث ص��ادر عن كاسبرسكى إل��ى أن نصف معامالت االحتيال فى
القطاع املالى خالل العام  2020كانت عبارة عن عملية استحواذ على حسابات .ووف ًقا
إلحصاءات واردة من مصادر جرى التعتيم على هوياتها ،وتتعلق بالوادث التى جرى
للكشف عنها فى تقرير كاسبرسكى الصادر عن قسم “الوقاية من االحتيال” Kasper-
 ،sky Fraud Preventionفقد زادت نسبة هذه ال��وادث من يناير إلى ديسمبر
صعودا من  34%فى
 2020لتصل إلى  54%من جميع معامالت االحتيال ،وذلك
ً
شيوعا فى االستحواذ على السابات
 .2019ووجد التقرير كذلك أن أكثر األساليب
ً
شيوعا
املصرفية هما أسلوب “املنقذ” وأسلوب “املستثمر” ،اللذان ال يزاالن من بني األكثر
ً
منذ العام .2019
ازدادت أهمية اخلدمات املالية الرقمية والتجارة اإللكترونية فى العام ،2020
حيث أمضى املاليني حول العالم أوقا ًتا أطول فى منازلهم ج ّراء اجلائحة .ويشير خبراء
كاسبرسكى إلى أن ذلك أدى ب��دوره إلى ارتفاع حاد فى استخدام مجرمى اإلنترنت
لتقنيات الهندسة االجتماعية فى استهداف املستخدمني .ولهذا السبب من املهم لكلّ

من املؤسسات املالية والعمالء أن يكونوا على دراي��ة بأساليب االحتيال ومخططاته
النموذجية ،وأن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم .وع��الوة على االرتفاع الاصل
فى عمليات االستحواذ الناجحة على السابات ،أسيء استغالل أدوات اإلدارة عن بُعد
الرسمية ،مثل التطبيق  ،TeamViewerفى محاولة للوصول إلى حسابات املستخدمني،
وذلك فى  12%من حوادث االحتيال .نسبة حاالت االحتيال التى رصدتها كاسبرسكى
فى تقرير  Kaspersky Fraud Preventionفى 2020
وأوض��ح التقرير أن هناك نوعني شائعني من األساليب التى يستخدمها املهاجمون
للوصول إلى السابات ،وكالهما استمرار لتوجهات مماثلة لوحظت فى العام .2019
زاعما أنه خبير أمنى ولديه سيناريوهات
ويتنكّر املحتال فى األسلوب األول بهيئة “منقذ”،
ً
إلنقاذ املستخدم من خطر داه��م .ويتصل املجرمون بعمالء البنوك متظاهرين بأنهم
مسؤولون عن األمن الرقمي ،ويزعمون بوجود رسوم أو مدفوعات مشبوهة عارضني
عليهم املساعدة .وقد يطلب “املنقذ” من العمالء التحقق من هويتهم عبر إرسال رمز
فى رسالة نصية أو إشعار من تطبيق ،إليقاف معاملة مشبوهة أو حتويل األموال إلى
“حساب آمن”.

ولنا رأى
بقلم:

حسامالرفاعى

مع من حتب
مالك يا ثوبان قد تغير لونك ؟!!
فقال  :ما بى يارسول اهلل وجع وال مرض ..
غير أنى إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك،
وإنى ذكرت اآلخرة فأخاف أن ال أراك ،ألنك تُرفع مع النبيني ،وإنى إن دخلت
اجلنة فى منزلة أدنى من منزلتك،
وإن لم أدخل اجلنة ال أراك أبداً.
فنزلت اآليه الكرمية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم “ َو َمن ُي ِط ِع اهللََّ َوال َّر ُسو َل َفأُوٰ َل ِئ َك َم َع ال َِّذي َن أَ ْن َع َم
الص ِّد ِ
الص ِ ِ
ني ¬ َو َح ُس َن أُوٰ َل ِئ َك
ال َ
يق َ
اهللَُّ َعلَ ْيهِ م ِّم َن الن َِّب ِّي َ
ني َو ُّ
ني َو ِّ
الش َه َد ِاء َو َّ
رَ ِفي ًقا “ ( )69النساء
“أنس” الذى خد َمك،
ت أنا
فما كن ُ
َ
سندك،
مر” الذى َ
وال “ ُع َ
صدقَك،
وما كن ُ
ت “أبا بكرٍ” وقد َ
ت “عل ًّيا” عندما ِ
حفظَك،
وما كن ُ
نص َرك،
وال “ ُعثما َن” حي َنما َ
ت أنا “ َحمزةُ” وال “ َعم ُر” وال “خا ِل ُد”،
وما كن ُ
أسمع “بِ الالً” لظةَ التّكبير،
ولم َ
لكننى يارسول اهللّ من صميم قلبى واهلل أُح ُّبك.
البيضاء بالقُب ِل
ض مبتسماً ،و أوافى كفك
 #عسانى ألقاك عند الو ِ
َ
#أعظم_خلق_اهلل_محمد

بقلم:

إيهاب كناري
نائب رئيس قطاع األعمال
ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
لدى "كومسكوب"

توجهات قطاع االتصاالت فى املنطقة فى عام 2021
ٍ
عشية وضحاها والتخلى عن واقع العمل املادى
مع انتقال أغلب الشركات بني
واعتمادها اخلدمات الرقمية ،يزداد الطلب على شركات االتصال للمساعدة
فى تبنى ه��ذه اللول .فيما تتحول األسابيع إل��ى شهور نالحظ أن مبدأ
استمرارية األعمال هو تركيز املؤسسات على ما هو قادم وطرح السؤال الشائع
"ما هو التالى فى هذا املجال؟" .لذا تصدر "كومسكوب" ()CommScope
توقعاتها حول توفير مشغلى الشبكات املرونة والسالسة فى تقنيات تكنولوجيا
وتكيفها املستمر مع واقع العمل اجلديد الذى فرضته اجلائحة.
املعلومات ُّ
فى عام  2021وما بعده ،ستتأقلم املنظمات مع بيئة اقتصادية مختلفة،
حيث رأينا بالفعل االعتماد السريع للتحول الرقمى مع بعض الاالت التى
من املفترض أن يستغرق تنفيذها عشر سنوات ،ولكن رأينها قد نفذت فى
غضون عدة أشهر".
وأضاف قائالًُ " :ينظر إلى إنترنت األشياء على أنه جزء من الل فيما يخص
أمور التكلفة ،وال س ّيما فى بعض القطاعات كالرعاية الصحية والنقل اللتان
تشهدان فوائد عدة مثل مراقبة املريض باستخدام تقنيات مراقبة املؤشرات
اليوية عن بُعد والتحقق اآللى من درجات حرارة املسافرين فى املطارات".
تغيراً ملحوظا ً فى طريقة عملنا وحياتنا .فنحن جميعا ً
إن عام  2021سيشهد ُّ
نخضع لعملية التك ّيف والتحقق من املستقبل .حيث لم تلعب شبكة االتصال
حتى اآلن دوراً أساسيا ً ألننا نتأقلم وبشكل دائم مع متطلبات الواقع املتغيرة.
لذا قد حددت "كومسكوب" االجتاهات التى ستؤثر على واقع عمل الشبكات
فى عام .2021
تسارع وتيرة عمليات االنتقال إلى السحابة
يقدر أحد التقارير بأن سوق مراكز البيانات فى منطقة الشرق األوسط سينمو
ّ
مبعدل منو سنوى مركب مبقدار  3%وسيصل إلى ما قيمته  3.7مليار دوالر
بحلول عام  .2025وفى ظل غياب شكل "العمل التقليدي" ،تستمر املؤسسات
والشركات الصغيرة باالنتقال إلى السحابة ،حيث ستتسارع وتيرة هذا االجتاه
فى عام  2021بغض النظر عن التغييرات املرافقة جلائحة "كوفيد."-19
إضاف ًة إلى ذلك ،أدى زيادة معدالت التسوق االلكترونى باملقارنة مع معدالت
التسوق التقليدي ،إلى التأثير بشكل ملحوظ على مراكز البيانات .فمن خالل
استطالع للرأى أجرته مؤخراً شركة "فيزا" ( )Visaتبني أن نشاط التسوق
عبر اإلنترنت قد ازداد بني املستهلكني فى اإلمارات العربية املتحدة مع بداية
اجلائحة.
استمرارية تبنى خدمات شبكات اجليل اخلامس ،مع إضافة الكومات
طيوف ترددية جديدة
تعد عملية "مسح الطيف" ( )Clearing the spectrumأمراً مهما ً كونها
تسمح باستيعاب املزيد من أعداد املستخدمني و الزيادة فى سعة البيانات على
الشبكة ،مما يساعد الشركات والكومات فى بناء مستقبل يكون فيه االتصال
موجوداً ومتاحا ً للجميع وبشكل فعلي .حيث تتطلب جهود إع��ادة توظيف
هذه النطاقات و مشاركتها مع خدمات اجليل التالى من تقنيات االتصاالت،
تدخالت نشطة من املستخدمني الاليني والهيئات التنظيمية الكومية،
فضالً عن إجراء حوارات و مناقشات طويلة تتمحور حول إمكانية تخفيف
التأثير على اخلدمات الالية .وبنظرة عامة على منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا ،خصص العديد من مشغلى الشبكات الطيف الترددى من النوع
 C-bandلشبكاتهم فى كل من اإلم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية وقطر وسلطنة ُعمان ،ودولة جنوب إفريقيا.
عدد أشخاص أقل ،وشبكات أكبر
مع تناقص أعداد األشخاص فى املكاتب وزيادة وتيرة العمل عن بُعد ،ستصبح
شبكات األبنية والرم اجلامعى ذات أهمية أكبر فى عام  2021مما يؤدى
إل��ى ع��دم ال��وض��وح فى بناء مؤسسات تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا
التشغيلية باإلضافة إلى ارتفاع عمليات االنتقال إلى السحابة .وبالرغم من أن
درجة تعقيد الشبكة سيظل موضوعا ً أساسيا ً مع زيادة التقنيات والتطبيقات
اجلديدة ،إلى أننا نرى فرصة كبيرة لهذا النوع من الشبكات بالتألق وأن
تصبح قوة و مرونة ،ما يساعد مؤسسات تكنولوجيا املعلومات و التكنولوجيا
التشغيلية لالستعداد ملا هو قادم.
ازدياد عرض النطاق الترددي
لعبت جائحة "كوفيد "-19دوراً محوريا ً وغير مسبوق فى نسبة الزيادة الكبيرة
الفورية لركة مرور البيانات فى شبكات النطاق العريض العاملية ،حيث منا
متوسط عرض النطاق الترددى لسرعات التحميل فى ساعة الذروة بنسبة
تصل إلى  25٪فى غضون شه ٍر واحد فقط .حيث أدى تبنى ثقافتى العمل
والتعليم عن ُبعد وتبنى تطبيقات املكاملات املرئية من قبل مليارات األشخاص
إلى خلق ٍ
حتد واضح فى عرض النطاق الترددي ،ولكن التحدى األكبر الذى
واجهه العديد من مشغلى الشبكات هو سرعات الرفع على الشبكة أو ما يعرف
بال�(.)upstream
ازدياد عدد املنازل املتصلة
خالل فترة اجلائحة ،أضاف عديد املستهلكني حول العالم إلى منازلهم .فقد
أظهرت هذه الزيادة املستمرة فى األجهزة املتصلة املتراكمة ،مع استمرار
معظمنا بالعمل والتعلّم عن بُعد ،مدى أهمية وج��ود اتصال باإلنترنت فى
منازلنا .حيث أيقن اجلميع بأهمية شبكات االتصال الالسلكى "الواي-فاي"
وشبكات االتصال باإلنترنت كونها أصبحت حاجة أساسية فى تسلسل "ماسلو"
الهرمى لالحتياجات الفيزيولوجية (كحاجتنا للماء وال��ه��واء) بعد انتشار
اجلائحة.
وتتطلع صناعة االتصاالت السلكية والالسلكية إلى عام  ،2021وأيضا ً إلى
بناء مستقبل أفضل يكون فيه االتصال متوفراً فى كل مكان للجميع دون
استثناء .وعلى الرغم من أن جائحة "كوفيد "-19قد أ ّث��رت على االنتشار
اإلقليمى لشبكات اجليل اخلامس ( ،)5Gإال أن عمليات ط��رح مثل هذه
الشبكات ستستمر على قدمٍ وساق فى عام  2021تزامنا ً مع وصول العديد
من الهواتف الذكية الداعمة لتقنية اجليل اخلامس إلى السوق كجهاز "أيفون
 "12من أبل".
كما يتطلع عدد من املشغلني الرئيسيني بالوصول إلى سرعة  10جيجابايت
فى الثانية فى نقل البيانات عن طريق اتخاذهم مسار آخر هو الشبكات
الضوئية اخلاملة ( .)PONفى حني أن املفتاح للعديد من املشغلني الذين
ينفذون خطواتهم النهائية فيما يخص خدمة توصيل األلياف الضوئية إلى
املنازل ( ،)FTTHهو استثماراتهم فى شبكات األلياف املحورية الهجينة
( )HFCواملكونات اخلاملة للتوسع فى القدرات النشطة والبرمجية واخلدمية
التى ميكن أن توفر سرعات أعلى".
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متابعات
بني وزيرا البترول والنقل :

مع وزيرا االتصاالت واالسكان :

رئيس الوزراء يتابع مشروع مد الشبكات وكابالت الفايبر للمبانى احلكومية بالعاصمة االدارية اجلديدة
كتب  :باسل خالد – نهله أحمد
اس��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور مصطفى م��دب��ول��ي ،رئيس
مجلس ال���وزراء ،املوقف التنفيذى لألعمال املدنية
ومد الشبكات وكابالت الفايبر للمبانى احلكومية،
وم���ا يتعلق ب��ال��رب��ط اخل���ارج���ى ،وك���ذا ال��رب��ط بني
مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات املوحد،
والتجهيزات اخلاصة مبركز البيانات التبادلى.
وتطرق العرض إلى املوقف التنفيذى اخلاص بإعداد
وجتهيز مختلف التطبيقات املشتركة ،والتخصصية،
التى سيتم العمل عليها من قبل املوظفني املنتقلني
للعمل بالعاصمة االداري��ة اجلديدة ،وك��ذا ما يتعلق
برقمنة الوثائق وأرشفة املستندات ملختلف اجلهات
املنتقلة.
جاء ذلك خالل اجلولة التى قام به مؤخرا فى
العاصمة اإلداري��ة اجلديدة ،ملتابعة موقف تنفيذ
املشروعات املختلفة ،يرافقه الدكتور عمرو طلعت،
وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والدكتور
عاصم اجلزار ،وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات
العمرانية اجل��دي��دة ،وال��ل��واء ايهاب ال��ف��ار ،رئيس
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ع��دد م��ن مسئولى ال���وزارات املعنية والهيئة
ال��ه��ن��دس��ي��ة ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ،وش��رك��ة العاصمة
اإلدارية اجلديدة.
واستهل رئيس ال��وزراء الزيارة بعقد اجتماع مبقر

تكليف من الرئيس السيسى بأهمية مراعاة كافة املواصفات فى
اإلنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة

مجلس ال��وزراء باحلى احلكومى بالعاصمة االداري��ة
اجلديدة ،الستعراض املوقف التنفيذى للمشروعات
املنفذة داخ��ل احل��ى احلكومى ،م��ؤك��داً خ��الل ذلك
أن حجم اإلنشاءات التى تتم فى العاصمة اإلداري��ة

اجلديدة كبير وضخم ،مشيراً إلى أن هناك تكليفا
من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس اجلمهورية،
بأهمية مراعاة كافة املواصفات فى اإلنشاءات لتظهر
بصورة تؤكد عظمة الدولة املصرية وعراقتها.

وزير املالية  :بدء تطبيق النظام اجلمركى االلكترونى للتسجيل
املسبق للشحنات «»ACI

بحضور وزيرا اإلنتاج احلربى والتجارة :

اتفاقية تصنيع مشترك بني “ 200احلربي” و “غبور” لتصنيع
األوتوبيسات الكهربائية
كتب  :نهله أحمد – محمد
شوقي
ش��ه��د امل��ه��ن��دس م��ح��م��د أحمد
مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى
و ن��ي��ف��ني ج��ام��ع وزي�����رة ال��ت��ج��ارة
والصناعة مراسم توقيع اتفاقية
تصنيع مشترك بني مصنع إنتاج
وإص��الح املدرعات (مصنع 200
احل��رب��ي) وش��رك��ة صناعة وسائل
ال��ن��ق��ل  ،MCVوذل����ك بحضور
امل��ه��ن��دس م��ح��م��د م��ح��م��د ص��الح
ال���دي���ن م��ص��ط��ف��ى ن���ائ���ب رئ��ي��س
مجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج
احل��رب��ى وال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ،وق��ام
بتوقيع البروتوكول املهندس رفيق
رزق رئ��ي��س مجلس إدارة مصنع
إنتاج وإصالح املدرعات واملهندس
ك��رمي غ��ب��ور رئ��ي��س مجلس إدارة
شركة  MCVوالعضو املنتدب،
وج��اء ذلك مبقر دي��وان عام وزارة
اإلنتاج احلربي.
أوض���ح امل��ه��ن��دس محمد أحمد
مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى
أن االت��ف��اق��ي��ة تستهدف التعاون
املشترك ف��ى مجال نقل وتوطني
تكنولوجيا تصنيع األوتوبيسات
الكهربائية ،فى إطار سعى الدولة
لتنفيذ إستراتيجية توطني املركبات
الكهربائية فى مصر من منطلق
احل�����رص ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د
من العوائد االقتصادية والبيئية
م��ن خ���الل زي����ادة االع��ت��م��اد على
مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة
واالرتقاء بنمط حياة املواطن ودعم
الصناعة الوطنية .
أك����د ال��������وزارة ت��س��ع��ى لتلبية
اح��ت��ي��اج��ات ال���س���وق امل��ح��ل��ى من
مختلف املنتجات مبا متتلكه من
ق�����درات تصنيعية وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة
وك����وادر فنية م��درب��ة ع��ل��ى أعلى

م��س��ت��وى ،م��ض��ي��ف�ا ً أن من��و حجم
الطلب ف��ى ال��س��وق املحلية ميثل
فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة
السيارات مبصر وسيؤدى لتوفير
العملة األجنبية الستيراد املركبات.
م��ن جهتها ق��ال��ت نيفني جامع
وزيرة التجارة والصناعة ان االتفاق
ي��دع��م ال��ت��وج��ه احل���ال���ى ل��ل��دول��ة
امل��ص��ري��ة بالتوسع ف��ى استخدام
امل��رك��ب��ات ال��ت��ى ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة
النظيفة وذل��ك فى اط��ار املبادرة
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��ى اطلقها فخامة
الرئيس عبد الفتاح السيسى خالل
افتتاحه لفعاليات املعرض االول
لتكنولوجيا حتويل واحالل املركبات
للعمل بالطاقة النظيفة ،مشير ًة
ال��ى اهمية توسيع أط��ر التعاون
الصناعى املشترك بني احلكومة
وم��خ��ت��ل��ف ال���ش���رك���ات ال��ع��امل��ي��ة
والوطنية العاملة فى مجال انتاج
السيارات بالسوق املصرى لتوطني
صناعة السيارات الكهربائية ونقل
ك��اف��ة اخل��ب��رات والتكنولوجيات
العاملية املطبقة فى ه��ذا الصدد
للصناعة الوطنية.
اض��اف��ت ال�����وزارة تعمل حاليا ً
ع��ل��ى وض���ع اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة شاملة

ووج��ه مدبولى خ��الل االجتماع بأهمية اإلس��راع
مبعدالت التنفيذ مبختلف املشروعات ،واقامة سياج
شجرى على جانبى الطرق واملحاور املرورية الرئيسية،
كما وجه بإزالة جميع املخلفات على جانبى الطرق
الناجتة عن عمليات البناء أوالً باول.
وخالل االجتماع ،تناول العرض املقدم حول املوقف
التنفيذى مل��ش��روع انتقال احلكومة إل��ى العاصمة
اإلداري���ة اجل��دي��دة ،موقف أعمال البنية األساسية
والتكنولوجية للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل
احلى احلكومى ،ال��ذى يضم مبانى ملجلس ال��وزراء،
ومجلس النواب ،ومجلس الشيوخ ،والرقابة االدارية،
باإلضافة إلى عدد  34مبنى وزاريا ،وعدد من املبانى
اخلدمية الواقعة ف��ى نطاق احل��ى احلكومى ،إلى
جانب مبنى التحكم ،ومبنى االدارة والتشغيل ،ومركز
معلومات العاصمة.
وأش���ار املستشار ن��ادر سعد ،املتحدث الرسمى
لرئاسة مجلس الوزراء ،إلى أن العرض أوضح نسب
التنفيذ اخلاصة باملبانى داخل احلى احلكومى ،وما
يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق باملرافق والبنية
األس��اس��ي��ة ،كشبكات ال��ك��ه��رب��اء ،وامل��ي��اه ،وال��ص��رف
الصحى ،والغاز ،والطرق ،واألمطار ،وال��رى ،ومتت
اإلشارة إلى البرنامج الزمنى املقرر لالنتهاء من تنفيذ
مختلف األع��م��ال بتلك املبانى ،كما تناول العرض
املوقف التنفيذى حلى املال واألعمال.

كتب  :نهله أحمد – محمد شوقى
أصدر الدكتور محمد معيط وزير املالية ،قرارًا
وزاري���ا ب��اإلج��راءات التنفيذية للنظام اجلمركى
ً
للتسجيل املسبق للشحنات « ،»ACIالذى ينطلق
وإلزاميا فى أول يوليو
جتريبيا أول أبريل املقبل،
ً
ً
 2021ويشمل فى املرحلة األولى املوانئ البحرية،
ثم يتم االنتقال إلى املوانئ اجلوية والبرية ،وذلك
من خالل البوابة اإللكترونية «نافذة»www. :
nafeza.gov.eg؛ وذل���ك ف��ى إط���ار امل��ش��روع
القومى لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة اجلمركية
الذى مُيسهم فى تبسيط اإلجراءات ،وتقليص زمن
اإلفراج اجلمركى ،وخفض أسعار السلع باألسواق
املحلية ،وحتسني ترتيب مصر فى ثالثة مؤشرات
دول��ي��ة مهمة« :التنافسية ال��ع��امل��ي��ة ،ومم��ارس��ة
األعمال ،وبيئة االقتصاد الكلي».
أضاف الوزير النظام اجلمركى للتسجيل املسبق
للشحنات « »ACIمينح املستوردين أو أصحاب
البضائع أو وكالءهم من املستخلصني اجلمركيني
املنضمني للمنظومة اجلديدة ،املوافقة املسبقة
على الشحن ،لبدء إج��راءات اإلف��راج املسبق عن
الشحنات ،وتقليص زمن فحص وحتليل البضائع
باملوانئ؛ مبا مُيسهم فى زي��ادة معدالت التخليص
املسبق لإلجراءات قبل وصول البضائع ،واإلفراج
اجلمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ ،من
خالل االستفادة مبا مُيتيحه نظام « »ACIمن تبادل
إلكترونيا؛
مسبق ملعلومات ومستندات الشحنات
ً
بحيث تكون املوانئ بوابات للعبور فقط وليست
أماكن للتخزين ،على النحو الذى يضمن انسيابية
حركة التجارة.
أشار إلى إلزام املستورد أو صاحب البضاعة،
أو وكيله م��ن املستخلصني اجلمركيني بتقدمي
حزمة البيانات واملستندات الرقمية اخلاصة
بالبضاعة إل���ى مصلحة اجل��م��ارك م��ن خ��الل
املنصة اإللكترونية «ن��اف��ذة» قبل شحنها إلى
البالد؛ لتتولى املصلحة التأشير عليها برقم قيد
جمركی مبدئى « ،»ACIDث��م يتولى املستورد
أو صاحب البضاعة ،أو وكيله من املستخلصني
اجلمركيني ،إخطار الشاحن برقم القيد اجلمركى
املبدئی « »ACIDلقيده بجميع مستندات شحن
البضاعة ،ويستخدم التوقيع اإللكترونى فى إدراج
البيانات والتقدمي اإللكترونى للمستندات مبا فى
ذلك الفاتورة ،وذلك عند قيد البيانات اجلمركية
اخلاصة بنظام التسجيل املسبق للشحنات «»ACI

لصناعة ال��س��ي��ارات والصناعات
امل��غ��ذي��ة ل��ه��ا ت��رت��ك��ز ع��ل��ى حتقيق
االس���ت���ف���ادة ال��ق��ص��وى م���ن ك��اف��ة
امل��ق��وم��ات واالم���ك���ان���ات الكبيرة
لالقتصاد امل��ص��رى وال��ت��ى تؤهل
لتدشني صناعة سيارات حقيقية
تفى باحتياجات ال��س��وق املحلى
وال��ت��ص��دي��ر ل���الس���واق االقليمية
والعاملية ،الف��ت�ةً ف��ى ه��ذا االط��ار
ال��ى اهمية تعظيم االستفادة من
الطاقات التصنيعية الكبيرة لوزارة
االن��ت��اج احل��رب��ى لتنمية وتطوير
مختلف ال��ق��ط��اع��ات الصناعية
وبصفة خاصة صناعة السيارات
من ناحيته أعرب املهندس كرمي
غبور رئيس مجلس إدارة شركة
ص��ن��اع��ة وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل MCV
والعضو املنتدب أن “ ”MCVعن
سعادته بالشراكة اإلستراتيجية
مع “اإلن��ت��اج احل��رب��ي” خاصةً مبا
متتلكه ش��رك��ات��ه��ا ووح��دات��ه��ا من
إمكانيات بشرية وفنية وتكنولوجية
وتصنيعية ،م��ؤك��داً ع��ل��ى تنامى
التوجه العاملى فى الفترة احلالية
لهذه النوعية من املركبات لتقليل
األثر الناجت عن املركبات التقليدية
على البيئة واالقتصاد.

بحث تكنولوجيا تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة
جونة حوض البترول مبيناء االسكندرية

كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
عقد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية والفريق مهندس
كامل الوزير وزير النقل اجتماعا ً مشتركا ً مبقر وزارة البترول حضره عدد
من قيادات الوزارتني لبحث أولويات التعاون فى مجال تطوير واستغالل
التسهيالت البترولية مبوانىء االسكندرية فى إطار حرص الوزارتني على
تكامل اجلهود لرفع كفاءة البنية األساسية فى هذا املجال احليوى ،حيث
اتفق الوزيران على البدء فى تنفيذ إج��راءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع
كفاءة جونة حوض البترول مبيناء االسكندرية والتى تشمل تطوير  5أرصفة
مخصصة لشحن وتفريغ واردات املنتجات البترولية و كذلك السلع التموينية
مبا يسهم فى حتقيق التشغيل األمثل وتعزيز قدرات امليناء واحلفاظ على
البنية األساسية بجونة حوض البترول بامليناء  ،ومت االتفاق على االستعانة
بشركة بتروجت الذراع التنفيذى لقطاع البترول لتنفيذ أعمال املشروع.
كما تطرق االجتماع إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بني شركات
قطاع البترول وهيئة ميناء االسكندرية شملت املوقف احلالى للعالقة
التعاقدية بني اجلانبني الستغالل امليناء الفرنساوى وميناء الدخيلة،
عالوة على بحث سبل التعاون لتعديل مسارات األنابيب الناقلة للمنتجات
البترولية واخلام فى بعض مشروعات تطوير املوانئ والتى تشمل إقامة
منطقة لوجستية مبيناء االسكندرية.
ومت االتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارتني لسرعة التنسيق
للبدء فى إجناز مشروع تطوير جونة حوض البترول واألرصفة البحرية
اخلاصة بها والعمل على تذليل أى حتديات فى مختلف جوانب التعاون
بني قطاعى البترول والنقل فى مجال تطوير املوانىء واستغاللها بالشكل
األمثل ،وكذا بحث باقى املوضوعات املشتركة.

سعفان أمام جلنة القوى العاملة بالبرملان :

حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة  100%قبل
االنتقال للعاصمة اإلدارية اجلديدة
من خالل منصة «نافذة» ،الف ًتا إلى إلزام الناقل
أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل
األخ���رى أو وكالئهم املالحيني أو م��ن ميثلونهم
بتقدمي املعلومات واملستندات وق��وائ��م الشحن
إلكترونيا
اخلاصة بالبضائع املشحونة إلى املوانئ
ً
إلى مصلحة اجلمارك من خالل منصة «نافذة»،
وإدراج رقم القيد اجلمركى املبدئى مبستندات
الشحن اخلاصة بالبضائع الواردة للبالد ،وأرقام
تعريف أطراف بوليصة الشحن.
أوض����ح ال���وزي���ر أن ن��ظ��ام ال��ت��س��ج��ي��ل املسبق
للشحنات « »ACIيعتمد على إت��اح��ة بيانات
الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير ،ويتطلب
ذلك من املستورد أو صاحب البضاعة ،أو وكيله
من املستخلصني اجلمركيني إنشاء حساب على
البوابة اإللكترونية ملنظومة «ن��اف��ذة» ،ويشترط
مشيرا إلى
أن يكون له حق التوقيع اإللكتروني،
ً
أن املستورد أو صاحب البضاعة ،أو وكيله من
املستخلصني اجلمركيني يقوم بتسجيل بيانات
امل��ص� ِّ�در األج��ن��ب��ى ف��ى بلد التصدير م��ن خالل
منصة «نافذة» على أن تتضمن البيانات« :الدولة
للمصدر -
املصدر  -رقم التسجيل
املسجل بها
ِّ
ِّ
املصدر مُم ِنتج أو
للمصدر -نوع
االس��م التجارى
ِّ
َّ
فرع للشركة أو غيرهما  -العنوان التفصيلى -
للمصدر ،وغيرها من بيانات
البريد اإللكترونى
ِّ
املصدر» ،ويقوم املستورد أو صاحب البضاعة ،أو
ِّ
وكيله من املستخلصني اجلمركيني بإدراج البيانات
األولية األساسية للشحنة املزمع استيرادها ،على
املصدر
أن تتضمن هذه البيانات« :رقم تسجيل
ِّ
األجنبى كود بلد التصدير  -كود ميناء التصدير -
بیانات السلعة  -بند التعريفة اجلمركية املتكاملة
أرق���ام  -بيانات ال��ف��ات��ورة ،وغيرها م��ن بيانات
الشحنة».

كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
عقدت جلنة القوى العاملة مبجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب
ع��ادل عبد الفضيل؛ استمعت فيه إل��ى وزي��ر القوى العاملة محمد
سعفان ،بشأن البيان الذى ألقاه أمام املجلس بجلسته العامة يوم اإلثنني
املاضى عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج احلكومة ،وذلك بحضور
النائبني سوالف دروي��ش ،والسيد مهني ،وكيلى اللجنة ،وحتدث أمام
اللجنة كل من النواب :عبد الفتاح محمد  ،ومنيرة عبد احلليم  ،وسيد
نصر ،وأحمد عاشور ،وإحسان شوقي.
وأك��دت اللجنة أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزي��ر القوى العاملة
يتضمن مالحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على مالحظات النواب
لتقدميه لهيئة مكتب البرملان.
أوضح مت رفع كفاءة ومهارة املفتشني وتعظيم االستفادة من أدوات
عمليات التفتيش ،وذل��ك م��ن خ��الل تعميم احلوسبة على مستوى
اجلمهورية ،مشيرا إلى أن ال��وزارة طبقت املرحلة األولى من مشروع
التنافسية على مستوى  11محافظة ،مستهدفا  26مكتبا لتفتيش
العمل والسالمة والصحة املهنية ،ضمت  120مفتشاً ،ومنح املفتشني
أجهزة تابلت وتدريبهم على استخدامها ،مشددا على أن مصر تبوأت
عامليا فى تطبيق املشروع لالنتقال من
املكانة األولى على أرض الواقع
ً
االعتماد على النظام الورقى للنظام اإللكترونى ،وهو األفضل من ضمن
 23مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم .
أض��اف ال��وزارة استكملت منظومة احلوسبة باجلهود الذاتية فى
 6محافظات أخ��ري ،مؤكدا إن قبل اإلنتقال إلى العاصمة اإلداري��ة
اجلديدة سيكون مت حوسبة املكاتب بنسبة 100%

وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين فى
اإلنتخابات اإللكترونية لبرملان شباب مصر

وزيرة التخطيط:

جائزة أفضل وزيرة تقدير للدولة املصرية بكل مؤسساتها..و”الرقمنة” ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية الشاملة
كتب  :محمد اخلولى  -نهله مقلد
تسلمت الدكتورة هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية
االقتصادية جائزة أفضل وزيرة عربية فى احتفالية مبقر
ال��وزارة؛ وبحضور الدكتور ناصر القحطاني ،مدير عام
املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،والسادة مسئولى املنظمة
وقيادات الوزارة.
وفى بداية كلمتها أش��ارت الدكتور هالة السعيد إلى
الدور الفاعل للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية كواحدة
من أه��م املنظمات العربية املتخصصة ،وبيت اخلبرة
العربى لتحقيق التنمية اإلداري���ة ف��ى ال���دول العربية،
موجهة الشكر إلى املنظمة ،وجامعة الدول العربية ،ودولة
اإلمارات العربية على هذا التقدير وهذه اجلائزة.
كما أش��ارت السعيد إل��ى ملف “الرقمنة أو التحول
الرقمي” كركيزة أساسية للتنمية االقتصادية الشاملة
خاصة فى إطار االقتصاد الرقمى والتوسع
واملستدامة،
ً
فى اخلدمات املالية اإللكترونية؛ والتى أصبحت متثل
عامليا تتبناه دول العالم املختلفة ،فالتحول
ونهجا
توجها
ً
ً
ً
إل��ى االقتصاد الرقمى أح��د ن��واجت وثمار التفاعل بني
تطبيقات االقتصاد العاملى والثورة املعرفية والتطورات
املتالحقة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

أشارت مت إجنازه فى مصر من بنية معلوماتية حديثة،
وال��ت��ى ع��ززت ق��وة االق��ت��ص��اد امل��ص��رى ف��ى ظ��ل جائحة
كوفيد  ،19وما شهدته من اعتماد كامل على التطبيقات
االلكترونية ،كما أشارت إلى إطالق املواقع اإللكترونية
الكترونيا
لالستعالم عن اخلدمات والتقدم لها والدفع
ً
للحصول عليها عبر “بوابة اخلدمات احلكومية” ،وإطالق
الوحدات املتنقلة لتقدمي اخلدمات احلكومية للمواطن
بالقرب من مقر سكنه.
وأك���دت السعيد أن اجل��ائ��زة تقدير وت��ك��رمي للدولة
املصرية بكل مؤسساتها ،فهى نتاج عمل وجهد جماعى

تكرميا للمرأة
للحكومة املصرية ،كما أن التكرمي يعد
ً
وتتويجا ملا تقوم به من دور ملموس فى التجربة
املصرية
ً
التنموية املصرية ،وما حتققه من جناحات ملموسة فى
كل املجاالت ،وجتسيداً ملا حتظى به من ٍ
ٍ
كبيرة ودعم
ثقة
غير مسبوق من القيادة السياسية فى القيام بهذا الدور،
كما توجهت السعيد بالشكر ملوظفى وقيادات ال��وزارة
دائما شركاء
باعتبارهم شركاء فى هذه اجلائزة ،كما هم ً
فاعلني فى جناح منظومة العمل فى الوزارة.
وأث��ن��ت وزي���رة التخطيط والتنمية االقتصاية خالل
كلمتها على فكرة جائزة التميز العربي ،والتى جاءت فى
األساس كمبادرة محمودة أطلقتها حكومة دولة اإلمارات
العربية الشقيقة بالتعاون م��ع جامعة ال���دول العربية
واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مشيرة إلى أن العمل
التنموى العربى فى حاجة ملثل ه��ذه امل��ب��ادرات ،والتى
تهدف إل��ى نشر ثقافة اجل��ودة والتميز فى املؤسسات
احلكومية العربية ،وتعزيز املمارسات احلكومية الرشيدة
والتوظيف األمثل للموارد ،واإلسهام فى التطوير اإلدارى
والتميز املؤسسى احلكومي ،كما توفر اجلائزة منصة
عربية لتبادل أفضل املمارسات والتجارب فى مجال
التطوير اإلداري ،واالحتفاء بالتجارب اإلدارية واحلكومية

الناجحة فى الوطن العربي.
وقالت السعيد إن احلصول على جائزة أفضل وزيرة
عربية شرف عظيم على املستوى الشخصي ،كما يعد
ً
تكليال جلهود التجربة التنموية املصرية ،وم��ا قامت
بها الدولة خالل السنوات املاضية فى مجال التطوير
احلكومى واإلص���الح املؤسسى والتنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة ،مشيرة إلى أن مصر لديها جتربة
تنموية شاملة جاء فى القلب منها االصالح اإلداري ،والذى
تضمن العديد من املحاور أهمها اإلص��الح التشريعى
والتطوير املؤسسي ،ورفع كفاءة اجلهاز االدارى للدولة،
وتطوير وميكنة اخل��دم��ات احلكومية ،وف��وق ك��ل ذلك
خصوصا لكل من الشباب
وقبله التدريب وبناء القدرات
ً
واملرأة ،والذى يأتى فى إطار توجه أعم واشمل للدولة
املصرية بالتوسع فى االستثمار فى البشر ،وتأهيل
الشباب للقيادة ،وحتقيق الهدف االستراتيجى الذى
حددته احلكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية
وهو بناء االنسان املصري ،وإع��داد الكوادر الالزمة
لرفع كفاءة اجلهاز اإلدارى وتطوير األداء احلكومي،
وتنفيذاً الستراتيجية التنمية املستدامة “رؤي��ة مصر
.”2030

كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
ك� َّرم الدكتور أش��رف صبحى وزي��ر الشباب والرياضة ،أعضاء
برملان شباب مصر الفائزين فى اإلنتخابات اإللكترونية األولى
التى أطلقتها الوزارة  2021/2020حتت شعار"كن قيادياً....كن
مؤثراً".
أكد الوزير جناح أولى مناذج محاكاة احلياة السياسية املصرية
"من��وذج محاكاة مجلس ال��ن��واب " وال��ذى ش��ارك فيه العديد من
الشاب والفتيات من أعضاء برملان شباب مصر من محافظات "
البحراألحمر ،البحيرة ،اجليزة ،القاهرة ،بورسعيد ،املنوفية" .
أشار على حرص القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ،على دمج الشباب واستغالل
طاقاتهم اإلبداعية املختلفة والذى يأتى جزء منها فى اشراكهم فى
مناذج احلياة السياسية املختلفة والتى تتم عن طريق خطوات علمية
ملموسة.
أضاف اللقاء احلوارى الذى يعقده مع اعضاء برملان شباب مصر
فى نسخته األولى ولن تكون االخيرة ،حيث يعمل دائما على التواصل
مع الشباب ومعرفة آرائهم وأفكارهم املختلفة حول ما يحيط بهم،
والعمل على تذليل مختلف العقبات والصعوبات ومساعدتهم للنجاح
فى حياتهم العلمية والعملية.

التعليم توقع بروتوكول إنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة مبجال إصالح وصيانة السيارات
كتب  :نهله أحمد – محمد اخلولي
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول
ت��ع��اون م��ع مجموعة “فولكس فاجن “ ف��ى مصر ،إلط��الق
مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية ،بالعام
الدراسى .2021/2022
ووق��ع ال��ب��روت��وك��ول الدكتور ط��ارق ش��وق��ي ،وزي��ر التربية
والتعليم والتعليم الفني ،وكرمي جنار ،ممثل مجموعة فولكس
فاجن فى مصر ،بحضور الدكتور محمد مجاهد ،نائب وزير
التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،والدكتور عمرو بصيلة،
رئيس اإلدارة املركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة
م��دارس التكنولوجيا التطبيقية ،وع��دد من قيادات ال��وزارة
ومجموعة فولكس فاجن.
من جهته أكد الدكتور طارق شوقي ،وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني ،على خطى الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد
مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإدراج العديد من التخصصات

اجل��دي��دة وف��ق اح��ت��ي��اج��ات س��وق العمل ومب��ا يتناسب مع
استراتيجية الدولة املصرية ورؤية  ،2030وتوفير تعليم فنى
ميكّن الطالب من
يجمع بني اجلانبني النظرى والعملى مبا مُ َ
اكتساب التقنيات واملهارات والقدرات الالزمة لسوق العمل.
أشار خطة الدولة نحو توطني صناعة السيارات والصناعات

املغذية لها مبصر ،وأبعادها التنموية والبيئية واالقتصادية،
الف ًتا إلى أن الدولة تولى اهتمام كبير نحو افتتاح مجموعة من
مدارس التكنولوجيا التطبيقية املتخصصة مبجال السيارات،
محليا،
لتحفيز صناعة وسائل النقل والصناعات املغذية لها
ً
مواكبة التقدم العاملى فى مجال صناعة السيارات واآلفاق
املستقبلية لتلك الصناعة.
من ناحية اخرى أكد الدكتور محمد مجاهد ،نائب وزير
التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ،على ال��دور الفعال
لتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركات
القطاع اخل��اص إلط��الق م��دارس التكنولوجيا التطبيقية،
وما يترتب على هذا التعاون من تبادل خبرات وموازنة بني
اجلانبني النظرى والعملى تثرى من العملية التعليمية وتثقل
مهارات وق��درات الطالب ،وفيما يتعلق مبدرسة مجموعة
فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية،
أضاف سيتم تطبيق اجلانب النظرى باملدرسة على أساس

مناهج دراسية قائمة على نظام اجلدارات ،واجلانب العملى
من خالل توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطالب باملصانع
والشركات؛ وذلك لضمان مواكبة الطالب ملستجدات مجال
إصالح وصيانة السيارات.
أوض��ح سيتم م��راع��اة تطبيق املعايير الدولية ف��ى طرق
ال��ت��دري��س وال��ت��دري��ب والتقييم وامل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة املتبعة
باملدرسة كنظائرها مبدارس التكنولوجيا التطبيقية ،وسيتم
قريبا عن فتح ب��اب التقدمي للمعلمني واإلداري���ني
اإلع��الن
ً
لاللتحاق باملدرسة عبر املوقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني.
ومن جهته قال كرمي جنار ،ممثل مجموعة فولكس فاجن
فى مصر ،عن سعادته بتوقيع ه��ذا البروتوكول مع وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني ،وأكد على الدور الهام للتربية
فى تأهيل أبنائنا الطالب ،فمجموعة فولكس فاجن حترص
على إع���داد اج��ي��ال ج��دي��دة م��ن الفنيني واملتخصصني فى

مجال صيانة وإصالح السيارات يكونوا متميزين بأخالقهم
ودراستهم ومهاراتهم وقدراتهم ،ليصبحوا مؤهلني بشكل كامل
ملواكبة متطلبات سوق العمل ،وقادرين على املساهمة فى
تطوير هذا املجال.
اض��اف تعاون مجموعة فولكس فاجن مع وزارة التربية
والتعليم والتعليم الفني ،إلنشاء مدرسة مجموعة فولكس
فاجن للتكنولوجيا التطبيقية التى سيتم افتتاحها بالعام
الدراسى  ،2021/2022يأتى وفق توجهات الدولة املصرية
وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باالهتمام
بالتعليم الفنى والعمالة الفنية ،وأك��د على ب��ذل مجموعة
فولكس فاجن أقصى جهدها لتطويرها للمحتوى العلمى وفق
املعايير الدولية و إع��داد خريجني مواكبني ملتطلبات سوق
العمل وطبيعة املتغيرات السريعة فى مجال السيارات؛ لتكون
هذه املدرسة أحد دعائم خطة الدولة نحو توطني صناعة
السيارات والصناعات املغذية لها مبصر.
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شركات عربية

فى تقرير جودة اخلدمات للقومى لالتصاالت:

تراجع مستوى جودة الصوت وحتسن ملموس فى خدمات اإلنترنت خالل الر بع األخير من 2020
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
ف���ى إطار حرص اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت على حتس���ن جودة خدمات
االتص���االت املقدمة للمواطنن؛ أصدر اليوم املركز القومى ملراقبة جودة خدمات
االتص���االت التاب���ع للجه���از تقريره لنتائ���ج قياس���ات الربع الرابع لع���ام 2020
(الفترة من أكتوبر  -ديس���مبر  .)2020يش���مل التقرير مؤشرات جودة خدمات
الصوت واإلنترنت املقدمة من ش���ركات االتصاالت العاملة فى الس���وق املصري؛
حي���ث مت إج���راء اختبارات قياس���ات جودة خدم���ات الهاتف املحم���ول لعدد 81
منطق���ة (مدين���ة وح���ي) ،ومت فى الربع األخي���ر من عام  2020زي���ادة القدرات
الفنية إلجراء القياسات امليدانية للوصول إلى املستوى اإلدارى الثالث فى الطرق
وامل���دن واألحياء ،مم���ا أدى إلى مضاعفة عينات قياس ج���ودة الصوت وخدمات
نقل البيانات ،وذلك باس���تخدام س���يارات القياس ملس���افات تص���ل إلى  35ألف
كم شهرياً.
مضاعفة عينات قياس خدمات الصوت والبيانات:
زادت عينات قياس جودة الصوت من  66،500عينة فى شهر أكتوبر ،إلى 103
الف عينة فى شهر ديسمبر بنسبة زيادة تقدر ب�  .55%كما زادت عينات القياس
اخلاص���ة بخدم���ات نقل البيان���ات من  3,5مليون عين�ة فى ش����هر أكت�وبر إلى 6
مالين عينة فى ش���هر ديس���مبر بنس���بة زيادة تقدر ب�  .72%فيما يلى إجمالى
أع���داد املناط���ق (املدن واألحياء) التى مت رصد أنها تعانى من مش���اكل فى جودة
اخلدمات الصوتية فى الربع الرابع من عام :2020
فودافون :من أصل  81مدينة وحى مت إجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد
إجمالى عدد  35منطقة تعانى من س���وء جودة اخلدمات الصوتية ،وعلى رأسها
القاهرة والدلتا والصعيد واإلسكندرية.
أوراجن :م���ن أص���ل  81مدينة وحى مت إجراء اختب���ارات القياس عليهم مت رصد
عدد  37منطقة تعانى من س���وء جودة اخلدمات الصوتية ،وعلى رأس���ها الدلتا
واإلسكندرية والقاهرة والقناة.
اتصاالت :من أصل  81مدينة وحى مت إجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد
عدد  45منطقة تعانى من س���وء جودة اخلدمات الصوتية ،وعلى رأسها الصعيد
والدلتا والقاهرة واإلسكندرية
وي :م���ن أص���ل  81مدين���ة وح���ى مت إجراء اختب���ارات القي���اس عليهم مت رصد
عدد  49منطقة تعانى من س���وء جودة اخلدمات الصوتية ،وعلى رأسها القاهرة
والصعيد والدلتا واإلسكندرية
مؤشرات قياس جودة اخلدمات الصوتية
مؤش���ر ع���دم ب���دء املكاملة :بلغ إجمالى ع���دد املناطق التى تعانى من س���وء جودة
اخلدمة الصوتية فيما يتعلق مبؤش���ر عدم بدء املكاملة 64 :منطقة لش���هر أكتوبر
مقسمة كاآلتى ( 13منطقة لشركة فودافون –  17منطقة لشركة أوراجن – 19
منطقة لش���ركة اتصاالت –  15منطقة لش���ركة وي)  72منطقة لش���هر نوفمبر
مقسمة كاآلتى ( 16منطقة لشركة فودافون –  15منطقة لشركة أوراجن – 18
منطقة لش���ركة اتصاالت –  23منطقة لش���ركة وي)  66منطقة لش���هر ديسمبر
مقس���مة كاآلتى ( 9مناطق لش���ركة فودافون –  18منطقة لشركة أوراجن – 12
منطقة لش���ركة اتصاالت –  27منطقة لش���ركة وي) ولوحظ حتسن فى إجمالى
عدد املناطق التى تعانى من عدم بدء املكاملة لش���ركة اتصاالت على مدار الثالثة
أشهر ،بينما زاد إجمالى عدد املناطق املتأثرة لشركة وى على مدار الثالثة أشهر.
مؤش���ر جودة صوت املكاملة :بلغ عدد املناطق التى تعانى من س���وء جودة اخلدمة
الصوتي���ة فيم���ا يتعلق مبؤش���ر جودة ص���وت املكامل���ة 27 :منطقة لش���هر أكتوبر
مقس���مة كاآلتى ( 13منطقة لش���ركة فودافون –  7مناطق لش���ركة أوراجن – 4
مناط���ق لش���ركة اتص���االت –  3مناطق لش���ركة وي)  13منطقة لش���هر نوفمبر
مقس���مة كاآلتى ( 10مناطق لش���ركة فودافون  -منطقة واحدة لشركة اتصاالت
– منطقتن لش���ركة وي)  14منطقة لش���هر ديسمبر مقس���مة كاآلتى ( 9مناطق
لش���ركة فودافون  3 -مناطق لش���ركة اتصاالت  -منطقتان لش���ركة وي) ولوحظ
حتس���ن إجمالى عدد املناطق التى تعانى من جودة صوت املكاملة لش���ركة أوراجن
عل���ى م���دار الثالثة أش���هر ،بينما تعد فودافون الش���ركة التى حتظ���ى بأكثر عدد

مناطق تعانى من سوء جودة صوت املكاملة على مدار الثالثة أشهر.
مؤشر عدم اكتمال املكاملة
بلغ إجمالى عدد املناطق التى تعانى من س���وء جودة اخلدمة الصوتية فيما يتعلق
مبؤش���ر عدم اكتمال املكاملة 7 :مناطق لش���هر أكتوبر مقس���مة كاآلتى (منطقتان
لشركة فودافون – منطقة لشركة أوراجن  -منطقتان لشركة اتصاالت  -منطقتان
لشركة وي)  19منطقة لشهر نوفمبر مقسمة كاآلتى (منطقتان لشركة فودافون
– منطقتان لش���ركة أوراجن –  14منطقة لشركة اتصاالت  -منطقة لشركة وي)
 18منطقة لشهر ديسمبر مقسمة كاآلتى (منطقتان لشركة أوراجن –  10مناطق
لش���ركة اتصاالت –  6مناطق لش���ركة وي) ولوحظ ازدياد إجمالى عدد املناطق
الت���ى تعانى من عدم اكتمال املكاملة لش���ركتى اتصاالت ووى فى ش���هر ديس���مبر
مقارنة بش���هر أكتوب���ر .فيما يلى إعداد املناطق (امل���دن واألحياء) التى مت رصد
أنه���ا تعان���ى من مش���اكل فى جودة خدمات تنزي���ل البيانات فى الرب���ع الرابع من
ع���ام  2020فبالنس���بة ل� "فودافون "  :فإن���ه من أصل  81مدينة وحى مت إجراء
اختبارات القياس عليهم مت رصد عدد  3مناطق تعانى مشاكل من جودة خدمات
تنزي���ل البيان���ات ،وعلى رأس���ها القاهرة والدلتا .على ح���ن ان أوراجن :من أصل
 81مدينة وحى مت إجراء اختبارات القياس عليهم مت رصد منطقة واحدة تعانى
مشاكل من جودة خدمات تنزيل البيانات ،وهى منطقة الصعيد.
وبالنسلة التصاالت :من أصل  81مدينة وحى مت إجراء اختبارات القياس عليهم
مت رصد عدد  4مناطق تعانى مش���اكل من ج���ودة خدمات تنزيل البيانات ،وعلى
رأسها اجليزة والدلتا والقناة .وي :من أصل  81مدينة وحى مت إجراء اختبارات
القياس عليهم مت رصد عدد  19منطقة تعانى مش���اكل من جودة خدمات تنزيل
البيانات ،وعلى رأسها القاهرة واجليزة والدلتا واإلسكندرية.
مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات " "Download
متوسط س���رعة تنزيل البيانات لوحظ انخفاض متوس���ط سرعة تنزيل البيانات
للمش���غلن األربعة خالل ش���هر ديسمبر مقارنة بش���هر أكتوبر ،حيث تبن ما يلي:
انخفض متوس���ط س���رعة تنزيل البيانات لش���ركة فودافون فى ديس���مبر ليصبح

 23ميجابت فى الثانية بش���هر ديسمبر مقارنة ب��  25ميجابت فى الثانية بشهر
أكتوب���ر .انخف���ض متوس���ط س���رعة تنزيل البيانات لش���ركة أوراجن فى ديس���مبر
ليصب���ح  23ميجابت فى الثانية بش���هر ديس���مبر مقارنة ب�����  34ميجابت/ثانية
بشهر أكتوبر.
انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصاالت فى ديسمبر ليصبح 18
ميجابت فى الثانية بشهر ديسمبر مقارنة ب��  28ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر.
انخفض متوس���ط س���رعة تنزيل البيانات لش���ركة وى فى ديس���مبر ليصبح 20
ميجابت فى الثانية بش���هر ديس���مبر مقارنة ب��  24ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر.
أعداد املناطق التى ُس���جلت فيها س���رعات تنزيل بيانات اقل من  5ميجابايت /
ثانية (لنس���بة  10%فقط من عينات القياس) بلغ إجمالى عدد املناطق املتأثرة
بس���وء ج���ودة تنزي���ل البيانات  78منطق���ة لش���هر أكتوبر ،و147منطقة لش���هر
نوفمبر ،و 153منطقة لش���هر ديس���مبر ،وحازت ش���ركة فودافون على أكثر عدد
من املناطق املتأثرة على مدار الثالثة أشهر.
إج���راءات اتخذها اجلهاز لرفع مس���توى جودة اخلدمات املقدمة للمس���تخدمن
إعداد استطالع رأى لتقييم خدمات الهاتف املحمول من قبل املستخدمن وقياس
م���دى رضاه���م قام اجله���از القومى لتنظي���م االتصاالت بتطوي���ر منهجية وطرق
قياس جودة اخلدمات املقدمة للمس���تخدمن لتش���مل طرفى الس���وق (املش���غلن
واملس���تخدمن) ،حي���ث يق���وم اجلهاز بقي���اس املؤش���رات الفنية والتقني���ة لتقييم
املش���غلن ش���هرياً ،وباإلضافة ال���ى ذلك ألول مرة يقوم اجله���از بالتعاون مع أحد
بيوت اخلبرة العاملية فى مجال بحوث السوق باستطالع رأى مستخدمى خدمات
الهاتف املحمول فى جودة اخلدمات املقدمة لهم من قبل مشغليهم ،للوقوف على
مستوى رضا العمالء احلقيقي ،وربطه بنتائج تقارير اجلودة.
قياسات اجلودة الفنية
تشمل قياسات الربع األخير من  ،2020تقرير قياسات اجلودة الفنية باإلضافة
إل���ى التقرير األول الس���تطالع رأى مس���تخدمى خدمات الهات���ف املحمول خالل
الفترة من اكتوبر  2020وحتى ديسمبر .2020
 .2تطوي���ر منظوم���ة نقل األرقام (مجاناً وخالل  24س���اعة) قام اجلهاز القومى
لتنظيم االتصاالت بتطوير منظومة نقل األرقام بن املش���غلن فى يونيو ،2020
والتى متكن مستخدمى الهاتف املحمول من االنتقال بن الشبكات مع االحتفاظ
بنف���س الرق���م مجاناً وف���ى  24س���اعة فقط ،وذل���ك بهدف تس���هيل اإلجراءات
ويكن ذلك
عل���ى املواطن���ن وخفض املدة الزمنية لنقل اخلطوط بن الش���بكاتُ .
املس���تخدم من التنقل إلى الش���بكة األفضل وفق التوزيع اجلغرافى ملستوى جودة
اخلدمات وهو ما ينش���ر بش���كل دورى ضمن تقارير اجلودة ،ونتج عن ذلك ارتفاع
نسبة جناح عملية نقل األرقام إلى  ،95%حيث مت نقل  110آالف خط ما بن
املش���غلن فى الربع الرابع من  2020مقارنة ب�  5آالف خط مت نقلها فى الربع
الرابع من .2019
 .3اتاح���ة ت���رددات جدي���دة ملقدمى خدمات االتص���االت :قام اجله���از القومى
لتنظيم االتصاالت بطرح ترددات إضافية ملقدمى خدمات االتصاالت فى السوق
املصرية ألول مرة باس���تخدام تقنية ال����  TDDوالتى تعتمد على عمليتى حتميل
وتنزي���ل البيان���ات فى حزمة ترددية واحدة مع التقاس���م الزمن���ى بينهما بدالً من
اس���تخدام تقني���ة ال����  FDDوالتى تعتمد عل���ى نظام احلزم امل���زدوج للفصل بن
اإلرس���ال واالستقبال ،مما يعظم االس���تفادة من كفاءة استخدام الطيف الترددى
فى عمليات نقل البيانات من حيث الس���رعات والسعات .تساهم تلك الطروحات
اجلدي���دة والتقني���ات احلديثة على عمل نقلة نوعية ف���ى جودة اخلدمات املقدمة
للمس���تخدمن ،حيث من املتوقع زيادة س���رعة نقل البيانات باستخدام الترددات
اجلديدة بنسبة  70%عن السرعات احلالية للشبكات فى املناطق املغطاة.
 .4إصدار إطار تنظيمى لتراخيص إنشاء وتأجير أبراج املحمول أصدر اجلهاز
القومى لتنظيم االتصاالت إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة إلنش���اء وتأجير
أبراج االتصاالت الال س���لكية ،وذلك فى إطار دور اجلهاز لضمان توفير خدمات
االتصاالت بجودة عالية .التنس���يق مع وزارة اإلس���كان واملحليات لضمان س���رعة
إصدار تراخيص بناء األبراج.

توقيع بروتوكول تعاون إلنشاء مركز"إبداع مصر الرقمية"بجامعة بنها لتوطني التكنولوجيا باملحافظات
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
ش���هد الدكتور خال���د عبدالغفار وزير التعليم العالى والبح���ث العلمي ،والدكتور
عمرو طلعت وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات توقيع بروتوكول تعاون بن
جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا املعلومات؛ بهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية
لتنمي���ة مه���ارات الش���باب من طلب���ة وخريجى اجلامع���ة ومحافظ���ة القليوبية،
وتأهيلهم ملتطلبات س���وق العمل املحلية والعاملية فى تكنولوجيا املعلومات وريادة
األعمال ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
من جهته أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار
التع���اون املش���ترك بن وزارة التعلي���م العالى ووزارة االتص���االت؛ لتنفيذ املبادرة
الرئاسية إلنش���اء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل اجلامعات املصرية
فى ضوء اس���تراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمى وخلق وإعداد الكوادر
البش���رية فى املجاالت التكنولوجية املختلفة فيما يس���اهم فى إتاحة فرص عمل
جديدة ومتكن الشباب باملهارات املطلوبة ملهن املستقبل.
انطالقة قوية
أضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا البروتوكول يعتبر انطالقة قوية لبداية
تنفيذ املرحلة الثالثة من مراكز إبداع مصر الرقمية ،التى متت بدايتها بالتعاون
ب���ن وزارتى التعلي���م العالى والبحث العلمى واالتص���االت وتكنولوجيا املعلومات
داخل جامعات (املنصورة ،واملنوفية ،واملنيا ،وأس���وان ،وسوهاج ،وجنوب الوادى
بقن���ا)؛ لتأهيل الش���باب م���ن طالب وخريج���ى اجلامعات لس���وق العمل املحلى
والعاملي ،وإعداد كوادر تس���اهم فى دعم وتطوي���ر صناعة تكنولوجيا املعلومات،

وكذل���ك املس���اهمة فى نش���ر الوع���ى بأحدث التط���ورات فى مج���ال تكنولوجيا
املعلومات وتخصصاتها واملهارات املطلوبة لها.
بيئة محفزة لإلبداع
وم���ن ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
أن مراكز إبداع مصر الرقمية تهدف إلى خلق بيئة محفزة لإلبداع التكنولوجى
وري���ادة األعم���ال يتم م���ن خاللها توفي���ر التدري���ب التقنى املتخص���ص ،وتبادل
اخلب���رات بن الش���باب ف���ى املحافظات مبا يس���اهم فى إعداد كف���اءات رقمية

متخصصة ومتكن الش���باب من إطالق مش���اريعهم الريادي���ة وخلق فرص عمل
جديدة متميزة ،وهو األمر الذى ينعكس إيجابيا على تنمية املحافظات.
أضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى عدد من
املش���روعات ومت اختيار اجلامعات لتكون مقرا ملراك���ز اإلبداع الرقمى للوصول
إلى الشباب فى أماكنهم ولتحقيق التعاون مع أعضاء هيئة التدريس فى تدريب
وإرشاد الشباب داخل املراكز فى األنشطة اإلبداعية وريادة ا ألعمال .
 5مراكز قادمة
أش���ار هذا البروتوك���ول يعد باكورة التعاون فى تنفيذ املرحلة الثالثة للمش���روع،
ليص���ل إجمالى ع���دد مراكز اإلبداع الرقمى إلى  11مركزا خالل عامن ،حيث
ش���ملت املرحلة األولى التش���غيل التجريبى لعدد خمس���ة من مراكز إبداع مصر
الرقمي���ة بجامعات فى كل م���ن (املنصورة ،واملنوفية ،واملنيا ،وس���وهاج ،وجنوب
ال���وادى بقن���ا)؛ كم���ا يج���رى حاليا العمل فى إنش���اء خمس���ة مراك���ز أخرى فى
(اإلسماعيلية ،وأسوان ،والقاهرة ،واجليزة ،والعاصمة اإلدارية اجلديدة) ضمن
املرحل���ة الثانية للمش���روع .وقع البروتوك���ول الدكتور ناصر اجلي���زاوى القائم
بأعم���ال رئي���س جامع���ة بنه���ا ،والدكتورة هبة صال���ح � رئيس معه���د تكنولوجيا
املعلومات .وأكد الدكتور ناصر اجليزاوى أن منهجية ومحاور العمل األساس���ية
اخلاصة بإنش���اء تل���ك املراكز تتمثل فى تقدمي استش���ارات للمس���ارات املهنية،
وتقدمي برام���ج تدريبية تقنية وتطبيقية فى االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات.
وأش���ارت الدكت���ورة هبة صالح إل���ى أن البروتوك���ول ينص على تدريب س���فراء
التكنولوجيا من هيئة التدريس باجلامعات.

أفيكتا" تُسلم درع بطل املعلوماتية للنائب حسانني توفيق رئيس شركة ACT
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات يف مصرللحص���ول عل���ى ه���ذا
التكرمي.
وع���ن الف���رص املوج���ودة يف الق���ارة الس���مراء  ،أك���د
توفي���ق أنإفريقي���ا تعتبر ق���ارة واعدة وبها ف���رص كبيرة
لالس���تثماروعلى الش���ركات املصري���ة اقتن���اص الفرصة
للتواج���د فيه���ذه ال���دول من خ���الل مش���روعات التحول
الرقم���ي ونقلخبرات الش���ركات املصرية فيه���ا وتصدير
كف���اءات بش���ريةمدربة لتنفيذ املش���روعات  ،مش���يرا ان
مص���ر تلع���ب دوراكبي���را يف إفريقيا ليس عل���ى اجلانب
السياسي فقط باليضا يف النواحي التكنولوجية  ،خاصة
وأن شركةاحلاس���بات املتقدم���ة  ACTتس���تعد للتواجد
يف  6دوإلفريقي���ة بالتع���اون م���ع ش���ركات عاملي���ة كبرى
لتنفيذمش���روعات عمالق���ة يف قطاع الفندق���ة والقطاع
الزراعيوايض���ا الصناع���ي م���ن خ���الل احلل���ول الرائدة
واملتخصصةالتي متتلكها الشركة بفضل خبراتها الكبيرة
الت���ي متتدألكثر من  30عام وكوادرها البش���رية املدربة
على أعلىمستوى احترايف .

من رواداملعلوماتية يف مصر للحصول على هذا التكرمي .
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة
كرم���ت املنظمةاإلفريقي���ة لتكنولوجي���ا املعلوم���ات وم���ن جانب���ه  ،ق���ال املهن���دس حس���ام اجلم���ل ،الرئيس
واالتص���االت (أفيكتا) حس���انن توفي���ق ،رئيس مجلس الس���ابقلمنظمة أفيكت���ا إن املنظم���ة التي مت تأسيس���ها
إدارة ش���ركة ACTوعضو مجلس الش���يوخ املصري بعد يف ع���ام 2012كان���ت تض���م  6دول أعض���اء فيها منهم
مص���ر واليومبل���غ ع���دد أعضائها  200عض���و من أكثر
فوزه بجائزة بطإلفريقيا للمعلوماتية لعام 2020
م���ن  30دول���ة ،حيثتلع���ب املنظم���ة دورا ب���ارزا يف
ويف حف���ل ضخم ض���م قيادات جمعي���ة اتصال
حسانني
صياغ���ة االس���تراتيجياتالوطنية للكثير من الدول
ومنهمالدكت���ور ح���ازم الطح���اوي ،رئي���س
توفيق  :إفريقيا من خ���الل ال���دور املح���وري الذيتلعب���ه يف دعم
مجل���س اإلدارة والدكتورمحم���د ش���ديد،
صناع���ة االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات ،
املدير التنفيذي  ،املهندس حسام اجلمل،
الرئي���س الس���ابق ملنظمة أفيكت���ا ولفيف قارة واعدة وعلى
مش���يرا أن اتصال باعتبارها واح���دا من أبرز
األعضاءاملؤسسن لهذه املنظمة تلعب دور كبير
من قيادات منظمةاتصال وش���ركة ACT
نائبرئيس الشركات املحلية
يف كل األنشطةالتي تقوم بها أفيكتا .
ق���ام الس���يد  /عاصم وهب���ي،
مجلس إدارة منظمة أفيكتا ملنطقة ش���مال اقتناص الفرصة من جانب اخر  ،أعرب
حس���انن توفيق ،رئيسشركة  ACTوعضو مجلس
إفريقيابتسليم درع التكرمي.
الش���يوخ ع���ن س���عادته بهذاالتك���رمي  ،مؤك���دا أن هذا
وأك���د الدكت���ور ح���ازم الطح���اوي ،رئي���س اتصال
أن ف���وز حس���انن توفي���ق ،به���ذه اجلائ���زة املرموقة يعد الترش���يح للجائزة واحلصول علىأكبر نسبة تصويت يعد
تكريألس���م الدولة املصرية الختيار ش���خصية مصرية وس���ام على ص���دري ممثال عنقيادات قط���اع االتصاالت

" بيتو"  ..تطبيق صينى لتواصل اجتماعى مخصص للمستخدمني بالوطن العربى
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
يب���دو أن تطبي���ق "بيت���و" (أح���د أح���دث وس���ائل التواص���ل
االجتماعي) بدأ بلفت انتباه اجلمهور العربى خالل األش���هر
القليل���ة املاضي���ة .ولكن الس���ؤال املهم :ما ه���و مصدر هذا
التطبيق؟ وما الشركة التى تقف خلفه؟
لفت بحث اس���تقصائى نش���رته صحيفة ويكسينج الصينية
املعروفة ،إلى أن تطبيق بيتو مت تطويره من قبل شركة ويبو
(عم���الق مجتم���ع الترفيه الصين���ي) ،حيث جاء االس���تنتاج
مس���تندًا إلى  3أس���باب رئيس���ية ،يكن تلخيصه���ا فى أنه
تظه���ر عب���ارة "بدعم م���ن  "Weiboعلى كل م���ن الصفحة
الرئيس���ية االفتتاحي���ة لتطبي���ق بيت���و والصفحة الرئيس���ية
للموق���ع الرس���مى  ،يتبع لش���ركة ويب���و مدونة حتمل اس���م
 Sina Blogويصل مستوى التشابه بن أيقونتها األساسية
وأيقونة تطبيق  Beetoإلى مستوى التطابق التام  ،ثم تظهر
معلوم���ات املصدر  XXفى الصفحة الرئيس���ية للتطبيق فى
خانة توصيات التطبيقات اخلارجية ( ،Apps )148وعند
النقر على "اش���ترِ اآلن" ،س���تنتقل صفحة الويب تلقائ ًيا إلى

حس���اب اإلصدار احلقيقى ملتج���ر Beeto's App Store:
.WEO Technology Limited
ولم ينف املسئولون فى شركة" بيتو "  ،صلة التطبيق بشركة
ويبو الصينية ولكنهم أكدوا أن التطبيق ليس أحد منتجاتها،
الفت���ن إل���ى أن عمالق مجتمع الترفي���ه الصينى قدم بعض

املساعدة للتطبيق فى مجال األعمال.
ويعد تطبيق بيتو ،ورغم حداثة جتربة إطالقه ،إال أنه حقق
نتائ���ج جي���دة على متاج���ر تطبيقات  iOSف���ى دول عربية،
حيث جت���اوز ف���ى املتجر الس���عودى ومتاج���ر عربية أخرى
عمالق التواصل االجتماعى فيسبوك ،واحتل صدارة قائمة
األعل���ى تصني ًف���ا .مت إط���الق  Beetoرس���م ًيا عل���ى App
 Storeفى  21نوفمبر  ،2020وأوصت به  Appleرسم ًيا
كالتطبيق رقم  1فى صفحتها الرئيسية .أما بالنسبة ملتجر
 Google Playفق���د أطل���ق تطبي���ق بيتو ف���ى  17نوفمبر
 2020وبالنظر إلى اهتمام السعودين امللفت بتطبيق بيتو،
فإن���ه يك���ن القول بأن محطة انطالق التطبيق فى الش���رق
األوس���ط س���تكون من اململكة العربية الس���عودية ،وأن نظرة
بدأت تتش���كل ل���دى عموم املس���تخدمن الع���رب لبيتو بأنه
سيتحول ل�"النسخة العربية من تويتر".
بالنس���بة لطريقة التس���جيل ف���ى بيتو فهى ليس���ت معقدة،
ف���كل ما حتتاجه فى الفترة احلالية "رمز دعوة" ورقم هاتف
محم���ول يكن تلق���ى رمز التحقق من خالله عبر الرس���ائل

القصيرة ،حيث ُيكن لرمز دعوة كل مس���تخدم فى Beeto
شخصا ومع كل استجابة تنقص تدريج ًيا .عندما
دعوة 50
ً
يس���جل شخص ما برمز دعوة املس���تخدم ،سيصبح الطرف
اآلخر تلقائ ًيا معج ًبا باملس���تخدم ،وس���يقوم النظام بإرس���ال
رس���الة إل���ى املس���تخدم مث���ل "مت تس���جيل  xxxبنجاح من
خ���الل دعوتك" ،وس���يتم وضع عالمة على دعوة املس���تخدم
على الصفحة الرئيس���ية الشخصية للمس���تخدم عدد قليل
من املستخدمن.
وتب ًع���ا لنظ���ام التس���جيل ع���ن طري���ق "رم���ز الدع���وة" ،فإن
الصيني���ن يتفوقون بذل���ك على األميركين ف���ى التجمعات
االفتراضية التقليدية مثل "تويتر" ،حيث ال يؤدى اس���تخدام
رم���ز الدعوة اخل���اص بهم إلى زيادة معجبيهم فحس���ب؛ بل
يؤدى ً
أيضا إلى إنش���اء دائرة ش���به معارف حية فى مجتمع
افتراضي ،وس���يصبحون بطبيعة احل���ال املركز االجتماعى
لهذه الدائرة .هذا األس���لوب الصينى مناس���ب بشكل خاص
ملس���تخدمى الش���رق األوس���ط الذي���ن يرغبون ف���ى التجمع
والتواصل االجتماعى عبر اإلنترنت.

األعلى لإلعالم  :إحالة مواقع وصحف للتحقيق
العاجل لنشر قضايا تسيء للمجتمع

كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
ق���رر املجلس األعلى لتنظي���م اإلعالم إحالة بعض املواق���ع والصحف إلى
حتقيقات عاجلة ،بسبب اإلسراف فى نشر القضايا األخالقية التى تسيء
للمجتمع واألس���رة ومن تناولهم ،دون سند من القانون أو حتقيقات النيابة
العامة.
وأكد املجلس أنه يجرى فى الوقت الراهن رصد دقيق حول جرائم النشر
غي���ر األخالقي���ة ،بجانب الش���كاوى الت���ى تلقاها من املواطن���ن ومن ذوى
الش���أن ،وكلها تس���تنكر اخلوض فى س���معة وأعراض املواطنن البس���طاء
جرياً وراء جذب اجلمهور ،دون الوضع فى االعتبار أنهم ينتهكون حرمات
مقدس���ة ،ويس���تبيحون أعراضاً لم تثبت إدانتها ،ويسيئون استخدام حرية
وسائل اإلعالم التى من املفترض أن تدافع عن األبرياء وال تنتهك الدستور
والقانون والقواعد التى حتظر اخلوض فى الس���يرة الش���خصية دون سند
أو دليل.
وأوض���ح املجلس أنه فى حالة انعقاد مس���تمر لبحث ومناقش���ة املخالفات
والتج���اوزات الت���ى تبث على املواقع ووس���ائل اإلع���الم املختلفة والتى من
ش���أنها أن تسيء لس���معة املواطنن دون سند أو إثبات ،واتخاذ اإلجراءات
الالزمة جتاهها.

سيجنال يشعل املنافسة مع واتساب ..وإطالق
ميزات دردشة تعجب اجلمهور

كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
فق���د جلب اإلصدار األحدث من تطبيق س���يغنال لكل من )iOS )5.3.1
و أندرويد ( )5.3.7عددا من إضافات الدردش���ة الس���ائدة اجلديدة إلى
تطبي���ق املراس���لة املش���فر .تتضمن هذه امليزات الش���ائعة ،مث���ل :خلفيات
الدردش���ة وامللصقات املتحركة وقس���م حول فى ملفك الشخصى ويتعامل
تطبي���ق  iOSاآلن م���ع البيانات بش���كل أكثر كفاءة ،مم���ا يجعله أقرب إلى
تكافؤ امليزات مع تطبيق أندرويد.
ومما زاد ش���عبية التطبيق ،توصية من الرئيس التنفيذى ل� "تيس���ال" ،إيلون
ماسك ،وهو ما جعل باقى منافسى واتساب يثبتون أكثر فى سوق املنافسة
وكان التطبيق أعلن عن بعض امليزات اجلديدة للمرة األولى فى  12يناير
وأبلغ���ت التقاري���ر عن طرحها فى اإلصدار التجريبى من س���يجنال لنظام
أندرويد الصادر األسبوع املاضي.
وباستخدام خلفيات الدردشة ،يكنك االختيار من بن عدد من اإلعدادات
الس���ابقة أو حتديد صورة خاصة بك ،ويكنك ً
أيضا تعين خلفية ملحادثة
معين���ة أو جميعها ،ويحتوى اإلصدار التجريب���ى على  24ملص ًقا متحر ًكا
فف���ى الوقت نفس���ه ،يعد تطبيق  iOSأكثر كفاءة م���ع البيانات ،حيث يرى
مس���تخدمو آيفون إعدا ًدا جديدًا لتقليل اس���تخدام البيانات أثناء املكاملات
وهن���اك ً
أيضا خي���ار إليقاف تنزي���الت املرفق���ات تلقائ ًيا أثن���اء املكاملات،
والضغط املحسن للصور من بن التحسينات األخرى.
وتعك���س امليزات اجلديدة زيادة ش���عبية التطبيق ،حيث يكن ملس���تخدمى
سيغنال إنش���اء حزم ملصقات  APNGاملتحركة اخلاصة بهم عبر نسخة
سطح املكتب من التطبيق.
فيما تعرض معاينات قائمة الدردش���ة املوسعة اسم املرسل فى الدردشات
اجلماعية ،لذلك من الس���هل حتديد سالسل املحادثات التى يجب البحث
عنها أوالً ولطاملا كان سيغنال خيا ًرا شائ ًعا للمراسلة ألولئك الذين يركزون
عل���ى أمان االتصاالت ،وطلبت املفوضية األوروبي���ة من املوظفن االنتقال
إلى  Signalفى شهر فبراير .2020

باستخدام تتكنولوجيا تنقية مياه  :البيئة
توفيق أوضاع  3مصانع مببلغ  25مليون جنيه
كتب  :باسل خالد
 نهله احمدفى إط��ار توجيهات
الدكتورة ياسمن فؤاد
وزي���رة البيئة بتنفيذ
تكليفات السيد رئيس
اجل��م��ه��وري��ة ب���إع���ادة
ت���أه���ي���ل ال��ب��ح��ي��رات
امل��ص��ري��ة واس��ت��ع��ادة
ن��ظ��م��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة مبا
يحقق التنمية ورؤي��ة
مصر  2030ساهمت
وزارة ال���ب���ي���ئ���ة ف��ى
االن���ت���ه���اء م���ن ت��وف��ي��ق
األوض��اع البيئية لعدد
 3م��ن��ش��آت صناعية
وذلك فى إطار العمل
ع��ل��ى حت��س��ن ال��وض��ع
البيئى لنوعية مياه
بحيرة املنزلة وتوفيق
األوض���������اع ال��ب��ي��ئ��ي��ة
ف���ى م���ج���ال ال��ص��رف
الصناعى ال��ن��اجت عن
تلك امل��ن��ش��آت ،وذل��ك
م�����ن خ�������الل ت���ق���دمي
ال��دع��م الفنى واملالى
والذى قدر مببلغ  25مليون جنيه.
تضمنت تلك املنشآت شركة مصر للزيوت والصابون مبحافظة
الدقهلية حيث شملت خطة توفيق األوضاع البيئية بها رفع كفاءة
محطة معاجلة مياه الصرف الصناعي ،وإنشاء  2مصيدة خرسانية
لتنقية مياه الصرف الصناعى من الزيوت والشوائب بتكلفة قدرها
 1.2مليون جنيه ،إضافة إلى شركة قها لألغذية املحفوظة مبحافظة
الشرقية حيث متثلت خطة توفيق األوضاع البيئية بها إنشاء محطة
ملعاجلة مياه الصرف الصناعى والصحى بطاقة استيعابية قدرها
 400م /3يوم وبتكلفة مالية بلغت  3.8مليون جنيه.
كما ساهمت وزارة البيئة فى اإلنتهاء من توفيق األوضاع البيئية
لشركة الدقهلية للغزل والنسيج متثلت فى إنشاء محطة معاجلة
ثالثية للصرف الصناعى بطاقة استيعابية 500م /٣يوم بتكلفة
قدرها  20مليون جنيه.
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 5.2تريليون دوالر خسائر الهجمات اإللكترونية عامليا :

شراكة بني “ماستركارد” و “مركز دبى املالى العاملي” لتعزيز جهود األمن اإللكترونى فى املنطقة
كتب  :نهلة أحمد  -محمد اخلولى
وتواجه احلكومات واملؤسسات املالية والشركات فى جميع
أنحاء العالم زي��ادة فى التهديدات اإللكترونية مع تزايد
رقميا .ووفقا ً لدراسة حديثة ،تواجه
اتصال الناس واألعمال ً
الشركات حول العالم تهديداً كبيراً يتمثل فى الهجمات
اإللكترونية املباشرة وغير املباشرة ،حيث تشير التقديرات
إلى أن تكلفتها قد تصل إلى  5.2تريليون دوالر أمريكى من
التأثير اإلقتصادى فى السنوات اخلمسة القادمة.
كما أش��ارت دراس��ة أخ��رى إل��ى أن  50%من الشركات
تعزيز التكنولوجيا املالية واالبتكار
العاملية غير مستعدة للتعامل مع الهجمات اإللكترونية.
ويعتبر مركز دبى املالى العاملى موطنا ً ألكثر من 2500
وفى هذا اإلطار أطلقت شركة “ ماستركارد “
شركة مالية ،مبا فى ذلك  17من أكبر  20بنكا ً فى
برنامجها العاملى «»Cyber Forward
برنامج
العالم وأكثر من  240شركة عاملة فى مجال
بالشراكة مع مركز دبى املالى العاملي،
التكنولوجيا املالية واالبتكار .ويعمل مركز دبى
امل��رك��ز امل��ال��ى ال��رائ��د ف��ى منطقة
“�Cyber For
املالى العاملى باستمرار على تطوير قوانن
الشرق األوسط وأفريقيا
وجنوب  ”wardاجلديد يهدف
ولوائح مبتكرة لتعزيز مستقبل القطاع املالي.
آسيا ،والذى يتمتع بأكبر منظومة
ف��ى م��ج��ال التكنولوجيا املالية لبناء منظومة رقمية آمنة من وفى وقت سابق من هذا العام ،أطلق املركز
املالى أول قانون متوافق مع الالئحة العامة
وأكثرها تطوراً فى املنطقة.
خالل الشراكة بني القطاعني حلماية البيانات ،ون��ظ��ام اخل��دم��ات املالية
أنظمة رقمية آمنة
األكثر شموالً فى املنطقة.
ججمع ب��رن��ام��ج «�Cyber For
واخلاص
العام
م��ن جهته ق���ال عيسى ك��اظ��م ،محافظ مركز
 »wardال���ع���امل���ى ب����ن ق�����درات
دبى املالى العاملي“ :تدعم هذه الشراكة العاملية بن
ماستركارد املتطورة فى مجال األمن
ماستركارد ومركز دبى املالى العاملى طموحات وأهداف
اإللكترونى وق��درات مؤسسات القطاع العام
الرائدة لتوفير أنظمة رقمية آمنة على املستوين الوطنى اإلستراتيجية الوطنية لألمن اإللكترونى وإستراتيجية دبى
واملحلي .وستسهم هذه الشراكة مع مركز دبى املالى العاملى لألمن اإللكتروني.
فى تعزيز مرونة القطاع املالى وجهوزيته اإللكترونية ،مما وانطالقا ً من كونه املركز املالى املتخصص فى منطقة
يتيح اإلش��راف الفعال على األم��ن اإللكترونى من خالل الشرق األوس��ط وأفريقيا وجنوب آسيا ،نحن ملتزمون
منصة تبادل املعلومات املتعلقة بالتهديدات اإللكترونية ب��أن نكون فى طليعة اجلهات الداعمة جلميع املبادرات
التابعة لسلطة دبى للخدمات املالية ،والتى مت إطالقها فى الرامية لتعزيز مكانة القطاع املالى على الصعيدين الدولى
واإلقليمى وفى إمارة دبي ،مبا فى ذلك املبادرات التى تعنى
يناير .2020

بالتركيز على السحابة “ Acronis“ :متنح قدرات
متكينية لشركات إعادة البيع وموفرى اخلدمة عبر برنامج
الشراكة “ “ #CyberFit

كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
كشفت ش��رك��ة “  ، “ Acronisالعاملية املتخصص ف��ى م��ج��ال احلماية
اإللكترونية  ،عن تفاصيل برنامجها اجلديد للشراكة  .#CyberFitويأتى هذا
مزيدا من التركيز على دعم تنمية
التطوير للبرنامج احلالى للشركة ليضفى
ً
الشركاء ،السيما فيما يخص اخلدمات القائمة على السحابة ،فيما يكافئ
موفرى اخلدمة وشركات إعادة البيع عن خبراتهم والتزامهم وتطورهم مع
شركة  ،Acronisوذلك عن طريق مزايا تستند إلى األداء وتعويضات مالية.
وشهد النظام املتكامل للخدمات السحابية لشركة  Acronisزي��ادة بأكثر
منوا هو األكبر فى
من الضعف منذ عام  ،2018كما سجل العام املاضى ً
عدد الشركاء اجلدد بزيادة بلغت نسبتها  30%فى عدد الشركاء النشطن
وبناء على التعليقات املقدمة
املختصن بتوفير اخلدمة خالل عام  .2020اآلن
ً
برنامجا للشراكة يدعم استراتيجيات
من شركاء  ،Acronisتقدم الشركة
ً
دخول السوق ذات الرؤية املستقبلية ،مبا ميكن الشركاء من حتقيق املزيد من
األرباح أثناء نشر احللول القائمة على السحابة واملالئمة بشكل فريد للتعامل
مع حتديات احلماية العصرية التى يواجهها عمالؤهم.
من جهه قال سيرجى بيلوسوف مؤسس شركة  Acronisورئيسها التنفيذى
“تعطى شركة  Acronisاألولوية لربح ّية شركائنا .ومنذ قيامنا بإطالق نظام
 Acronis Cyber Protectالعام املاضي ،فقد انهالت علينا التعليقات
اإليجابية إلى ٍ
حد كبير من جانب الشركاء حول القدرة على توسيع نطاق
أعمالهم وزي��ادة إنتاجية املتخصصن فى مجال تقنيات املعلومات بشكل
هائل .وقد مكنت منصة احلماية اإللكترونية Acronis Cyber Platform
الشركاء من أمتتة احلماية اإللكترونية وتخصيصها وتقدميها مبستوى لم
يكن ممك ًنا من قبل”“ .اآلن ومع تقدمي برنامج الشراكة  #CyberFitاجلديد
– والذى يركز على األعمال السحابية – فسيتوفر للشركاء جميع األدوات
التى تساعدهم على تنمية أعمالهم بشكل مطرد وعلى توفير خدمات حماية
إلكترونية جديدة لعمالئهم”.
ومت وضع تصور جديد لبرنامج الشراكة  #CyberFitلشركة Acronis
موحدا ملوفرى اخلدمة وشركات إعادة البيع ،فبات يشتمل اآلن
برنامجا
ليكون
ً
ً
على احلوافز املالية التى تزداد مع تقدم الشركات ضمن مستويات البرنامج،
مبا فى ذلك التخفيضات وصناديق تنمية السوق القائمة على العروض، .
مقومات للتسويق واملبيعات ،باستخدام أدوات أمتتة التسويق اإلضافية وأدوات
التجديد التى ستطلق فى مارس القادم من عام  ، 2021املساعدة فى إدارة
احلسابات التى تزداد بازدياد مستوى البرنامج ،وذلك بفضل دعم تسويقى
مخصص ومتاح للشركاء من فئة  Platinumباالضافو الى الدعم الفنى
حسن لتمكن أوقات استجابة أسرع.
امل ُ ّ
عبر املوقع االلكترونى لوزارة االسكان :

الطرح األول بنظام احلصة العينية والنقدية مع املطور
العقارى بالعلمني اجلديدة باستثمارات  30مليار جنيه
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
أعلن الدكتور عاصم اجلزار ،وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات
العمرانية ،عن قيام هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة بالطرح األول
بنظام احلصة العينية والنقدية مع املطور العقارى مبدينة العلمن
اجلديدة ،ويشمل الطرح  8قطع أراضٍ مبساحات تتراوح بن 24
و 56فداناً ،ومبساحة إجمالية نحو  270فداناً ،إلقامة أنشطة
عمرانية متكاملة ،بإجمالى استثمارات  30مليار جنيه ،ومن املتوقع
أن توفر  200ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ميكن للمستثمرين االط��الع على األراض��ى
أضاف
املتاحة من خ��الل املوقع اإللكترونى
لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة
(www.newcities.gov.
 )egوذل����ك ح��ت��ى  7ف��ب��راي��ر
اجل��ارى ،وسيتم تلقى طلبات
املستثمرين اعتباراً من يوم 8
وحتى يوم  15من شهر فبراير
اجلارى مبقر هيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة.
م���ن ج��ه��ت��ه أوض����ح ال��دك��ت��ور
ول���ي���د ع����ب����اس ،امل����ش����رف ع��ل��ى
قطاع التخطيط واملشروعات بهيئة
املجتمعات العمرانية اجل��دي��دة ،اآللية
والضوابط اخلاصة بتلك األراض���ي ،حيث يتقدم املستثمر بطلب
لتخصيص قطعة األرض ،ويشمل طلب املستثمر (قطعة االرض محل
الشراء � السجل التجارى � صحيفة االستثمار � عناوين املراسالت
� سعر املتر املربع من قطعة األرض وفقا لعرض املستثمر � سابقة
األعمال � املالءة املالية واملركز املالى � قيمة التكلفة اإلنشائية للمتر
املربع مبانى من احلصة املطلوبة كامل التشطيب ومبا ال يقل عن
 % 45إجمالى املسطحات البنائية من مكونات املشروع للمنشآت
بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).

باألمن اإللكتروني.
ومن خالل هذه الشراكة ،سيكون مبقدور الشركات واألفراد
االس��ت��ف��ادة م��ن نهجنا التعاونى ملعاجلة حت��دي��ات األم��ن
اإللكترونى وتعزيز مكانة دبى باعتبارها الوجهة األكثر أمانا ً
فى املنطقة للقيام بأنشطتهم املالية”.
اجلرائم اإللكترونية
م��ن ن��اح��ي��ت��ه  ،ق���ال أج����اى ب����اال� ،
رئيس احللول األمنية واملعلومات
لدى ماستركارد“ :تعتبر اجلرائم
اإللكترونية من أكبر املشاكل التى
ت��ه��دد ثقة املستهلكن .وال ميكن
ل��ل��ش��رك��ات أن تستمر ف��ى مم��ارس��ة
أعمالها م��ا ل��م تكسب ثقة عمالئها،
خاصة فى هذه الفترة احلالية.
نحن نعمل على تطوير ودم���ج أح���دث التقنيات
اإللكترونية بالتعاون مع شركائنا فى جميع أنحاء العالم
للمساعدة فى تعزيز مستويات األمان والثقة فى املنظومة
الرقمية .ومن املؤكد أن شراكتنا مع مركز دبى املالى العاملى
ستساهم فى بناء اقتصادات رقمية أكثر أمانا ً وازدهاراً”.
مستقبل القطاع املالي
من ناحية أخ��رى ق��ال ع��ارف أم��ي��رى الرئيس التنفيذى
لسلطة مركز دبى املالى العاملى يتمتع مركز دبى املالى
العاملى بإطار عمل قانونى وتنظيمى هو األق��وى واألكثر
مرونة فى املنطقة .وتعكس شراكتنا مع ماستركارد أهمية
األمن اإللكترونى وستسهم فى مساعدة عمالء املركز املالى
والقطاع املالى العاملى فى تسريع حتقيق أهدافهم
الرقمية بأمان وفعالية .إن التعاون مع شركات رائ��دة
تربطنا معها رؤى مشتركة فى مجال األمن اإللكترونى هو
خطوة أساسية ستساعدنا على دفع عجلة منو مستقبل
القطاع املالي”.

التقنيات املبتكرة
ومن جهته قال خالد اجلبالى الرئيس اإلقليمى ملاستركارد
فى منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا“ :إن إب��رام
الشراكات وتسهيل الوصول إلى التقنيات املبتكرة
واآلم�����ن�����ة م����ن اخل����ط����وات
املهمة للتصدى للتهديدات
اإللكترونية التى ت��ؤدى إلى
اجلرائم اإللكترونية.
أض��اف تشكل هذه الشراكة
اإلستراتيجية مع مركز دبى
املالى العاملى عالمة فارقة
وخطوة أساسية لبناء نظام
إلكترونى ق��وى يعزز الثقة
فى االقتصاد الرقمي”.
أوض��ح يعتمد هذا البرنامج
ع��ل��ى ش����راك����ات إض���اف���ي���ة عبر
القطاعات للمساعدة فى تعزيز اجلاهزية اإللكترونية
وامل��رون��ة فى القطاع امل��ال��ي .وف��ى العام امل��اض��ي ،أطلقت
ماستركارد أول مركز أوروب��ى للمرونة اإللكترونية بهدف
تعزيز التعاون بن القطاعن العام واخل��اص فى مجال
التصدى للتهديدات التى تواجه منظومة املدفوعات .وبدعم
من احلكومة الكندية ،مت تصميم مركز املعلومات واإلنترنت
التابع للشركة فى فانكوفر لتسريع االبتكار فى مجال األمن
الرقمى واإللكترونى والذكاء االصطناعى وإنترنت األشياء.
وسيتم تطبيق الدروس املكتسبة من هذا البرنامج األولى
فى جميع أنحاء العالم من خالل برامج ماستركارد املختلفة
وغيرها من جهود الشراكة بن القطاعن العام واخلاص.
ومن خالل توحيد اجلهود بن هذين القطاعن ،سيتمكنان
من تأمن املعامالت اليومية وتوفير ثقة أكبر فى كل تفاعل
من خالل التطبيق املستمر للتقنيات الناشئة.

“إس إيه بي” تطلق منظومة حلول ثورية إلحداث التحوّل فى أعمال العمالء
كتب  :باسل خالد  -نهلة أحمد
ُعد
أطلقت شركة إس إيه بي” ”SAPحزمة “رايز”  RISEمن “إس إيه بي” ،التى ت ّ
منظومة حلول بارزة تدفع بق ّوة عملية التح ّول الشامل للعمالء إلى مؤسسات ذكية.
متاما
وتتيح املنظومة املبتكرة “راي��ز” من “إس إيه بي” للعمالء طريقة جديدة
ً
إلعادة صميم العمليات باستخدام التقنيات الذكية لتحسن نتائج
األعمال التجارية فى جميع
مراحل التح ّول الرقمي .ومن املنتظر أن متكّن منظومة احللول
اجلديدة شركة “إس إيه بي” ومنظومتها املتينة من الشركاء،
من الوصول إلى القيمة املنشودة وحتقيق املرونة الالزمة
لالزدهار وسط عملية التغيير ،وذلك من دون استثمارات
حتضيرية كبيرة
وأعلنت “إس إي��ه ب��ي” عن املنظومة اجل��دي��دة املعن ّية ب�
“ت��ق��دمي ال��ت��ح� ّول ف��ى األع��م��ال ك��خ��دم��ة” خ��الل فعاليتها
التى حملت عنوان “مقدمة :راي��ز مع إس إيه ب��ي” .وميكن
متابعة األح��داث املس ّجلة للفعالية التى ش��ارك فيها الرئيس
التنفيذى للشركة كريستيان كالين ومسئولون من شركات كبرى بينها
مايكروسوفت وسيمنز و”ليڤ كايندلي”.
والتحديات البيئية واجلائحة املستمرة جتبر
وأكّد كالين أن التوترات السياسية
ّ
املؤسسات على تسريع التعامل مع التغيرات غير املسبوقةً ،
قائال إن املؤسسات
التى تستطيع تكييف عملياتها التجارية بسرعة “سوف يكون النجاح حليفها”،
أضاف”ميكن حللول “إس إيه بي” مساعدة املؤسسات فى حتقيق ذلك ،وهذا ما
تتناوله منظومة احللول التى تساعد العمالء باستمرار على متهيد سبل جديدة
إلدارة األعمال فى السحابة من أجل البقاء فى صدارة املنافسة فى قطاعاتهم”.
متهد
أشارت ّ
ُعد منظومة “رايز” من “إس إيه بي” مجموعة متكاملة من احللول التى ّ
الطريق أمام املؤسسات للوصول إلى منوذج املؤسسة الذكية ،بغض النظر عن
ُقدم خدمات املنظومة للعمالء من
نقطة انطالقها أو التعقيدات التى مت ّر بها .وت ّ

مختلف املؤسسات على أساس االشتراك ،وتشتمل على طرف واحد مسئول عن
اتفاقية مستوى اخلدمة والعمليات والدعم .ومن املق ّرر أن يساعد النهج الشامل
لهذه املنظومة املؤسسات فى إحداث التح ّول فى أعمالها التجارية ،وجتاوز فن ّيات
االنتقال التقليدى إلى السحابة لتمكن التح ّول املستمر .وت ّوجه “إس إيه بي”
ومنظومتها من الشركاء املؤسسات خالل مسيرة التحول من
خالل:
أش��ار معلومات العمليات التجارية تأتى مبنية على من��وذج “إس إيه
بي” لألعمال التجارية وخالصة اخلبرات املكتسبة فى العمليات
قطاعا .وبوسع
من العمل مع أكثر من  400,000عميل فى 25
ً
العمالء حتليل كيفية أداء عمليات أعمالهم باستمرار ،ومقارنتها
مبعايير القطاع ،وتكييفها بسهولة مع املتطلبات اجلديدة واحتياجات
األعمال .وميكن تضمن
املعلومات فى العمليات التجارية بفضل اتصالها املباشر بسير العمل
فى منظومة “إس إيه بي” وأمتتة العمليات الروبوتية وخدمات الذكاء
االصطناعى األخرى.
وتعد أدوات “إس إيه بي” وخدماتها الالزمة لدعم املسيرة التقنية بأكملها
وتسريع الوصول إلى القيمة املنشودة ،مع ّززة مبنتجات وحلول من منظومة “إس
إيه بي” املتينة .ويتضمن
ه��ذا اخلدمات املؤمتتة اخلاصة باملساعدة فى االنتقال إل��ى منصات للحلول
املعيارية
والقياسية لضمان االستهالك األسرع لالبتكار فى السحابة عالوة على احلصول
على الدعم من مهندسى التصميم التقنين للمساعدة فى متكن الترحيل السلس
التبنى العالي.
يجرى تشغيل البنية التحتية السحابية املختارة فى مركز بيانات “إس إيه بي” أو
باستخدام أداة التوسع املختارة ،لالستفادة من القدرات التى يتيحها تقدمي البنية
التحتية كخدمة ،من دون قفل.

كينجستون تكنولوجى تطلق “كينجستون معكم” لدعم تخزين البيانات والذاكرة مبنطقة الشرق األوسط
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
تتزايد احلاجة حللول تخزين البيانات املوثوقة
وعالية اجل��ودة فى أعمالنا اليومية أكثر من أ ّي
وقت مضى ،ال سيما فى عصرنا الذى يشهد إنتاج
كميات هائلة من البيانات كُل ثانية ،بدءاً من الصور
ومقاطع الفيديو اخلاصة باملناسبات الشخصية
وصوالً إلى املعلومات الشخصية واملؤسسية األكثر
حساسية.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ،ق���� ّررت ش��رك��ة كينجستون
تكنولوجي ،ال��رائ��دة عامليا ً ف��ى تصنيع منتجات
الذواكر اإللكترونية واحللول التقنية ،اعتماد فلسفة
شاملة عاملية ج��دي��دة حت��ت ع��ن��وان “كينجستون
معكم” وطرحت الشركة فلسفتها اجلديدة بشكل
رسمى فى منطقة الشرق األوسط مؤخراً تأكيداً
اللتزامها بتوفير حلول تكنولوجية ُميكن لألفراد
وامل��ؤس��س��ات االعتماد عليها ف��ى جميع األوق��ات
وحاالت االستخدام.
وتأتى اخلطوة فى فترة تشهد فيها املنطقة تزايد
عدد مبادرات التحول الذكي ،بهدف تعزيز اعتماد
احللول الرقمية فى مختلف األنشطة اليومية فى
املنطقة ،ما يسهم فى زي��ادة الطلب على منتجات
التخزين احلديثة ذات سعة الذاكرة العالية وفى
ض��وء ه��ذه الفلسفة وباالعتماد على حلولها فى
مجال تخزين البيانات والذاكرة الكفيلة باستيعاب
أكثر من  14تريليون جيجابايت من املعلومات سنويا ً
وحماية البيانات بكلّ أمان ،تسعى كينجستون إلى
إثبات جاهزيتها ملساعدة العمالء على تلبية مختلف

احتياجاتهم ،بدءاً من اختيار األنظمة األكثر كفاءة
وص��والً إلى اتخاذ القرارات املناسبة بشأن حلول
التخزين وحماية البيانات لتعزيز األنظمة األمنية
لبياناتهم من خالل احللول التكنولوجية املشفرة.
من جهته ق��ال أنطوان ح��رب ،رئيس فريق عمل
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فى شركة
’كينجستون تكنولوجي“ :ستبقى كينجستون مع
عمالئها على ال��دوام وتدعمهم باختالف مجاالت
عملهم ومواقعهم ونسعى ملساعدة العمالء على
حفظ أسعد حلظاتهم وأهم رحالتهم ،فضالً عن
نقل البيانات بن األجهزة فى املؤسسات وحفظ
نسخ احتياطية عن الوثائق املهمة وذلك من خالل
منتجات تخزين البيانات والذاكرة املتطورة التى
نقدمها”.
أوض��ح تعد قدرتنا على ت��زوي��د العمالء بالدعم
واخلبرة واملعارف واألدوات واخلدمات التفاعلية

والضرورية ألعمالهم من أهم نقاط قوتنا ،باإلضافة
طبعا ً إلى احللول التقنية التى نقدمها .ونلتزم فى
كينغستون فى تقدمي حلول ومنتجات أساسية للبنى
التحتية التكنولوجية التى تستخدمها الشركات
واألف��راد فى مهامهم اليومية .وتلعب جميع هذه
العناصر دورها فى تعزيز ريادتنا للسوق مبنطقة
الشرق األوسط والعالم”.
أشار تعتمد العديد من املؤسسات ومراكز البيانات
والعاملن ف��ى مجال التكنولوجيا على منتجات
وخدمات كينجستون فى مجاالت التخزين والذاكرة؛
إذ تُقدم الشركة باقة واسعة من خيارات التخزين
الزاخرة باملزايا واإلمكانات املتطورة ،بدءاً من حلول
ذاك��رة  USBوبطاقات ال��ذاك��رة وص��والً ألق��راص
احلالة الثابتة SSDوتعد وسائط التخزين الداخلية
واخلارجية وبطاقات الذاكرة التى تُنتجها الشركة
معياراً مرجعيا ً لقدرات تخزين امللفات والصور
ومقاطع الفيديو على أجهزة احلاسوب والكاميرات
والهواتف.
بينما تستخدم تقنيات الشركة فى مجال أقراص
احلالة الثابتة املزودة بخاصية الذاكرة غير املتطايرة
 ،NVMe SSDوالتى توفر أعلى مستويات السعة
والسرعة والتوافقية ،فى العديد من التطبيقات مثل
اخل��وادم ومراكز البيانات واحلواسيب الشخصية
واحل��واس��ي��ب املكتبية واحل��واس��ي��ب املخصصة
ل��ألل��ع��اب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ال سيما وأ ّن كينغستون
تكنولوجى ط��� ّورت ه��ذه احل��ل��ول لتحسن األداء
اإلجمالى ألجهزة احلاسوب.

“هيتاشي” تطلق خدمات “لومادا” إلدارة أداء األصول ،وإدارة أصول املؤسسات وإدارة اخلدمة امليدانية
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
كشفت شركة “هيتاشى إي��ه ب��ى ب��ى ب��اور جريدز”
و”هيتاشى فانتارا” عن دم��ج حلول “هيتاشى إيه
بى بى باور جريدز” الرقمية الرئيسية للمؤسسات
( )DEضمن محفظة حلول وخدمات منصة “لومادا”
 Lumadaالرقمية املتطورة لتحويل البيانات
لرؤى معمقة.
وات��ف��ق كيانا هيتاشى ال��ت��ج��اري��ان على
إع�������ادة ت��س��م��ي��ة م���ك���ون���ات احل���ل���ول
الرقمية للمؤسسات ( )DEلتصبح
“ل����وم����ادا إلدارة أداء األص�����ول”
( )APMو”ل���وم���ادا إلدارة أص��ول
امل���ؤس���س���ات” ( )EAMو”ل���وم���ادا
إلدارة اخلدمة امليدانية” (،)FSM
مما يعزز من تنامى محفظة منصة
“”DataOpsوح��ل��ول إنترنت األشياء
ال��ص��ن��اع��ي��ة وت��س��اه��م محفظة احل��ل��ول
ال��رق��م��ي��ة للمؤسسات ( )DEوسابقاتها
فى متكن العمالء عبر العديد من الصناعات
العاملية من تشغيل وحتليل أصول تزيد قيمتها على 4
تريليون دوالر وحتقيق االستخدام األمثل لها بصفة
يومية.
من جهته قال ماسيمو دانيلى العضو املنتدب لوحدة
أعمال ميكنة الشبكات ،فى شركة “هيتاشى إيه بى
بى باور جريدز”“ :تتميز محفظة حلولنا البرمجية
ومنصة لومادا مبستويات عالية من التكامل أوضح
وم��ع دم��ج محفظة احل��ل��ول الرقمية للمؤسسات

( )DEضمن منصة ل��وم��ادا ،يتم استكمال هذه
التجربة مبحرك تكنولوجيا رائ��د لتأمن الوصول
إلى املعلومات واألنظمة واألشخاص والتحليالت عبر
املنظمات كثيفة االستخدام لألصول.
أض��������اف م�����ن خ�������الل دم����ج
محفظة احللول الرقمية
ل��ل��م��ؤس��س��ات ضمن
م��ن��ص��ة ل���وم���ادا،
س���ي���ت���م ت��ع��زي��ز
خبرة “هيتاشى
إيه بى بى باور
ج���ري���دز” فى
مجال الطاقة
ب������واس������ط������ة
منصة ل��وم��ادا
النترنت األشياء
ال���ص���ن���اع���ي���ة م��ن
“هيتاشي.”.
ومت تصنيف “هيتاشي”
م��ؤخ��راً ضمن فئة ال��ق��ادة فى
تقرير جارتنر ماجيك ك��وادران��ت ملنصات انترنت
األشياء الصناعية  ،2020وذل��ك بناء على تقييم
مؤسسة األبحاث العاملية “جارتنر” للشركة وبرنامج
لومادا النترنت األشياء اخلاص بها.
أش��ار دم��ج ق���درات إنترنت األش��ي��اء ملنصة لومادا
األفضل ضمن فئتها مع اخلبرة املتخصصة املكتسبة
ف��ى تطبيقات احل��ل��ول الرقمية للمؤسسات يوفر

للعمالء اجلدد واحلالين مستويات ال مثيل لها من
املرونة وزم��ن أس��رع لتحقيق القيمة ،مع املحافظة
فى ذات الوقت على قيمة استثماراتهم السابقة فى
البرامج.
من ناحيته قال “بريان جرين” ،املدير العام ،قسم
إدارة األص����ول ف��ى م��ؤس��س��ة ال��س��ك��ك احل��دي��دي��ة
األسترالية (“ :)ARTCتتيح لنا حلول لومادا إلدارة
أص��ول املؤسسات وإدارة اخلدمة امليدانية توسيع
نطاق حل “ ”Ellipse EAMاخلاص بنا بسالسة،
مما ميكننا من مشاركة املعلومات عبر جميع أقسام
منظمتنا ،ما يسمح بتخطى النماذج اإلدارية التقليدية
ومينحنا الفرصة لصياغة استراتيجية أطول أجالً
وشاملة تعكس النتائج التجارية املحددة لدينا كما
ميكّننا تطبيق تلك احللول من حتسن جودة البيانات
التى نقوم بجمعها وكذلك ضمان عمليات تشغيل
جتارية آمنة فعالة وممتثلة للمعايير”..
ونت ناحية اخرى قال “كريس شيفر” نائب رئيس أول،
قسم ممارسات الصناعة ،فى “هيتاشى فانتارا”“ :إن
جلب هذه احللول التى ينطوى كل منها على خبرة
متخصصة عميقة إلى منظومة لومادا البيئية األوسع
نطاقا ً مينح العمالء مجموعة قوية للغاية من األدوات
لتحديث أعمالهم التجارية.
اض��اف تتيح النظرة الشاملة لألصول إل��ى جانب
املعلومات التى توفرها لومادا ،لقادة األعمال إمكانية
التحليل والتصرف فى الوقت احلقيقي ،مبا يعزز
من كفاءة وفعالية العمليات وميهد الطريق لتحقيق
مستقبل أكثر استدامة”.

اجلمعية للتكنولوجيا املالية  :عمرو أبو العزم
رئيساً غير تنفيذى وأحمد محمود رئيسا للشركة

كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
مت اختيار عمرو كمال أبو العزم رئيسا ً غير تنفيذى للمجلس االستشارى
بشركة اجلمعية للتكنولوجيا املالية  ،بجانب كونه مستثمراً ،كتطبيق
ومنصة إلكترونية تتيح التمويل املتبادل من قبل األفراد املعروفة باسم
اجلمعيات املالية  ،وأحمد محمود عابدين يتولى منصب الرئيس التنفيذى
للشركة.
من جهته قال عمرو كمال أبو العزم � الرئيس غير التنفيذى لشركة
“اجلمعية للتكنولوجيا املالية “ يشرفنى االنضمام للمجلس االستشارى
لشركة اجلمعية للتكنولوجيا املالية ملا لهذا الكيان املرموق من أثر جلى
فى تقدمي أحدث االبتكارات واحللول املالية اخلالقة للوطن .فتزامنا ً مع
مساعى احلكومة املصرية نحو ترسيخ سبل الشمول املالى لدعم النمو
االقتصادي ،ستسهم الشركة من خالل منتجاتها الرقمية اخلالقة فى
إح��داث طفرة نوعية مبفهوم االدخ��ار املالى واالرتقاء بخدمة العمالء
للنهوض باخلدمات املالية الرقمية فى السوق املصري.”.
من ناحيته قال أحمد محمود عابدين � املؤسس والرئيس التنفيذى
لشركة اجلمعية يسعدنا تولى عمرو أبوالعزم منصب الرئيس غير
التنفيذى للشركة .سيثرى أبو العزم من خبرة مجلسنا االستشارى بسجله
احلافل املمتد على مدار  28عاما ً فى مجال اخلدمات املصرفية واملالية
ومتويل االستثمارات .فبفضل استعانتنا باخلبرات املشهودة فى القطاع
من ناحية واستراتيجيات البنك املركزى لترسيخ سبل الشمول املالى من
ناحية أخرى ،تسعى شركة اجلمعية للتكنولوجيا املالية جاهدة إلى زيادة
حجم أعمال التمويل املتبادل لألفراد فى السوق املحلية بتعظيم االستفادة
من وضع مصر املمتاز عامليا ً فى هذا الشأن.”.
ويشغل عمرو كمال أبوالعزم حاليا ً منصب رئاسة مجلس اإلدارة والعضو
املنتدب لشركة متويلى للمشروعات متناهية الصغر ،فضالً عن شغله
منصب عضو مجلس إدارة املجلس ال��دول��ى للمشروعات الصغيرة
( ،)ICSBورئاسة مجلس الشرق أوسطى لقطاع املشروعات الصغيرة
وريادة األعمال ( ،)MCSBEوعضوية مجلس إدارة وعضو جلنة إعادة
الهيكلة ببنك ناصر االجتماعي .سبق وأن تقلد أبو العزم منصب عضو
مجلس إدارة جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
( )MSMEDAفضالً عن توليه منصب الرئيس التنفيذى ونائب رئيس
مجلس اإلدارة والشريك املؤسس لشركة تنمية للمشروعات متناهية
الصغر ،كما عمل كنائب الرئيس التنفيذى لبنك التنمية األملانى “”KFW
فى مصر ،بجانب كونه مستثمراً فى العديد من الشركات الناشئة ومشرفا ً
على عدد من رواد األعمال الشباب ومستشاراً لشركات التكنولوجيا
املالية الناشئة.

“ بالو ألتو نتوركس “ توسع نطاق حماية أجهزة إنترنت
األشياء ليشمل حماية األجهزة الطبية
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي

أطلقت شركة “ بالو ألتو نتوركس “ حلها األكثر شموالً ،واخلاص بحماية
أجهزة إنترنت األشياء ضمن قطاع الرعاية الصحية .ويتيح احلل املقدم
من بالو ألتو نتوركس حلماية أجهزة إنترنت األشياء تبسيط عمليات حماية
أجهزة إنترنت األشياء الطبية  IoMTمن خالل عمليات الوقاية واملتابعة
واإلنفاذ املدعومة بتقنيات التعلم اآللي ،باإلضافة إلى تقدمي هذا احلل
ملعلومات متعمقة وهامة حول أجهزة الرعاية الصحية ونقاط الضعف
القابلة لالختراق فى هذه األجهزة .وهذا ما يساعد فى حتسن مستويات
حماية البيانات والتأكد من سالمة املرضى ،فضالً عن تلبية احتياجات
فرق تكنولوجيا املعلومات وفرق الهندسة الطبية احليوية.
من جهته ق��ال أناند أس���وال ،نائب الرئيس األول وامل��دي��ر العام لقسم
خدمات اجلدار النارى كمنصة لدى بالو ألتو نتوركس“ :متتلك تقنيات
إنترنت األشياء الطبية القدرة على حتسن الرعاية الصحية ،وإنقاذ
األرواح ،وحتقيق وف��ورات ضخمة فى التكاليف ،لكن إذا لم يتم حماية
هذه األجهزة بشكل صحيح فيمكن أن تتحول بذاتها مبخاطر كبيرة لذا
رؤيتنا هى منح مؤسسات الرعاية الصحية قدرات متابعة كاملة ،وحتليل
متعمق للمخاطر ،وخيارات وقاية مدمجة ،حتى
تتمكن ه��ذه امل��ؤس��س��ات م��ن احل��ص��ول على
أفضل املزايا من هذه التقنيات املتطورة مع
تقليل املخاطر التى يتعرض لها املرضى
وبياناتهم”.
وعلى الرغم من إطالق إنترنت األشياء
العنان ملجموعة واس��ع��ة م��ن اخلدمات
اجلديدة واملبتكرة عبر مختلف القطاعات،
إال أن��ه��ا أدت أي��ض �ا ً إل��ى ظ��ه��ور مخاطر
جديدة على مستوى األمن السيبراني .وهذا
ينطبق على مجال الرعاية الصحية بشكل خاص.
فو فقا ً
لتقرير جديد صدر عن الوحدة  42التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس ،فإن
 83%من أجهزة التصوير الطبى باتت تعمل على أنظمة تشغيل غير
مدعومة ،مما يعنى أنها باتت أدوات محتملة ميكن للمهاجمن استخدامها
لتنفيذ هجماتهم .وميكن أن تؤدى مثل هذه الهجمات على األجهزة الطبية
إلى تعطيل جودة الرعاية الصحية املقدمة والسماح للمهاجمن بسرقة
بيانات املرضى السرية.
ومت تصميم احلل املقدم من بالو ألتو نتوركس حلماية إنترنت األشياء
على ضمان قدرة مؤسسات الرعاية الصحية على االستفادة من مزايا
إنترنت األشياء لرفع مستويات الرعاية املقدمة للمرضى من دون التضحية
بياناتهم .احلل اجلديد هو الوحيد ضمن القطاع الذى يستخدم تقنيات
التعلم اآللى وعمليات القياس عن بُعد من مصادر متعددة بغية إنشاء
ملفات تعريف سريعة ودقيقة لكافة األجهزة على الشبكة ،حتى تلك التى
لم يسبق أن اتصلت بالشبكة من قبل .كما يوفر احلل اجلديد اخلاص
بحماية أجهزة إنترنت األشياء توصيات مدعومة بالتعلم اآلل��ى بهدف
خفض عمليات التدخل اليدوية ،ومنع محاوالت استغالل األجهزة املتصلة،
وتطبيق خدمات احلماية للكشف عن البرمجيات الضارة التى تستهدف
أجهزة إنترنت األشياء ،وحماية مواقع اإلنترنت ونظام أسماء النطاقات،
بهدف إيقاف هجمات إنترنت األشياء التى تتم عبر مواقع الويب.
وتشمل املزايا التى يقدمها حل حماية أجهزة إنترنت األشياء الطبية
والرعاية الصحية تضمن مستندات الشركات املصنعة :تسمح املستندات
املقدمة والتى تتضمن وثائق أمان األجهزة الطبية لشركات تصنيع األجهزة
الطبية بالكشف عن امليزات املتعلقة بحماية أجهزتهم ،األمر الذى يسمح
بدوره بتطبيق عمليات حتليل أعمق للثغرات األمنية املمكنة ،واكتشاف
التغييرات الطارئة فى البيانات ،وتطبيق سياسات محددة موصى بها
بجانب معلومات حول العمليات التشغيلية :تعزز هذه املعلومات قدرات
فرق الهندسة الطبية احليوية والسريرية من متابعة كيف وأين ومتى يتم
تنفيذ عمليات استخدام وتشغيل األجهزة الطبية على شبكاتهم ،وهو ما
يسمح لهذه الفرق بتحسن عمليات تخصيص امل��وارد وتعزيز مستويات
الرعاية للمرضى فضالً عن تعزيز قدراتهم على وضع اخلطط اخلاصة
برأس املال وتخفيض تكاليف الصيانة.
كما يشمل تعزيز القدرة على اكتشاف أجهزة إنترنت األشياء الطبية :من
خالل إضافة العديد من البروتوكوالت الطبية اخلاصة األخرى ،تتيح ميزة
 App�IDاآلن قدرة أكبر على اكتشاف وحماية أجهزة إنترنت األشياء
الطبية الفريدة وتطبيقات الرعاية الصحية.
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بحضور طارق شوقى  :ختام البرنامج الريادى “التميز
البحثى متعدد التخصصات”

اتصال
أحمد حنفى املدير التنفيذى “ “ Digtal Planetsلـ “ عالم رقمى “ :

هدفنا التواجد فى  5أسواق إقليمية لـ “ ديجيتال بالنتس” و % 300معدل منو حجم أعمال الشركة
 712مليار دوالر قيمة اإليرادات فى سوق استهالكى موجه ملزودى اخلدمات بحلول عام 2030

كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
أعرب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ببرنامج
التميز البحثى متعدد التخصصات مشيرا أن بنك املعرفة يتعاون مع العديد
من املؤسسات ومنها وزارات التعليم العالى والصحة واإلسكان وقدم العديد
من البرامج التدريبية.
صرح بذلك خال حضوره برفقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى خالد
عبد الغفار احتفالية ختام فعاليات البرنامج الريادى (التميز البحثى متعدد
التخصصات :مهارات القرن احل��ادى والعشرين أه��داف مجمعة للتنمية
املستدامة) فى ضوء استراتيجية مصر  2030بالتعاون مع بنك املعرفة
املصرى وهو برنامج تدريب شامل لبناء القدرات وتعزيز البحث العلمى متعدد
التخصصات فى اجلامعات املصرية مت تنفيذه فى الفترة من سبتمبر وحتى
ديسمبر .2020
وأضاف شوقي -فى بيان اليوم االحد أن البرنامج يهدف إلى تقدمي محتوى
علمى ومناقشات عملية وتطبيقات فى مناذج واقعية جتمع بني العمل الفردى
واجلماعى وتقييم جميع األعمال املقدمة من امللتحقني بالبرنامج من خال
مقاييس محددة بنتائج املهارات املعرفية والعملية ومدى املشاركة الفعالة
لتطوير الكفاءات األساسية للبحوث متعددة التخصصات بناء على أهداف
النمو االقتصادى والسياسات احلكومية وردود أفعال أصحاب املصلحة
املصريني واستشارة اخلبراء الدوليني.
من جهته وجه الدكتور خالد عبد الغفار الشكر لبنك املعرفة على اجلهود
املبذولة فى مجال املعرفة لتقدمي اخلدمات التعليمية للطاب والباحثني
مبختلف املراحل التعليمية سواء فى التعليم اجلامعى أو ما قبل اجلامعى
مشيرا إلى أن البرنامج الريادى التميز البحثى متعدد التخصصات هو أحد
ثمار جناح التعاون بني ال��وزارة وبنك املعرفة املصرى بالتعاون مع مؤسسة
 ،Knowledge Eالذى نحتفل بتخريج أول دفعة منه اليوم والبالغ عددهم
 32باحثا من  14جامعة مصرية.
تضمنت االحتفالية إعان برنامج  2021متعدد التخصصات والذى يحدد
ثاثة برامج فرعية هى (التدريب األساسى ملجموعات جديدة من الباحثني
والتصميم التعليمى لتضمني البحث متعدد التخصصات فى اجلامعات وزيادة
تأثير البرامج من خال توسيع شبكات االتصال والعاقات مع الصناعة
واملجتمع وصانعى السياسات واملشاريع املستهدفة وفى ختام االحتفالية
مت منح ش��ه��ادات للمجموعة األول���ى م��ن برنامج (التميز البحثى متعدد
للتخصصات) وهو تعاون تدريبى مبتكر بني بنك املعرفة املصرى و Knowl-
edge E

دعم الصادرات التكنولوجية
أجرى احلوار :خالد حسن
بالنسبة لدعم الصادرات التكنولوجية من هيئة مت ية صناعة تكنولوجيا املعلومات
أعده للنشر :باسل خالد ـ نهلة أحمد
قال رئيس مجال ادارة شركة “ ديجيتال بانتس “ فرغم تواجدنا فى األسواق
اخلارجية إال أنه لضمان استيراد احتياجاتنا من عمائنا من الشركات العاملية
أكد أحمد حنفى املدير التنفيذى شركة “ديجيتال بانتس “Digtal Planets
بصورة أساسية وباإلضافة لتصدير خدمات الدعم الفنى لبعض العماء ولذلك
“  ،املتخصصة والشريك املميز ألفضل م��ز ّودى خدمات االتصاالت واحللول
لم نستفد من دعم الصادرات .
الطلب
التقنية فى مصر والشرق األوسط  ،ردا على سؤال “ عالم رقمى “ أن
جوائز التميز السيبراني
على حلول قطاع أمن املعلومات شهد منوا كبيرا خال عام  2020ألن احللول
من جهته ق��ال خالد حلمى مدير املبيعات بشركة “ ديجيتال بانتس “
التكنولوجية أصبحت ضرورة ملحة .
 ،ال��رائ��دة فى حلول أم��ن املعلومات بالسوق املصرية  ،إن الشركة خال
الرقمى
التعليم
حلول
مجال
فى
الشركة
جهود
وردا على سؤال “ عالم رقمى “ عن
العامني املاضينب حصلت على اجلائزة على مجموعة من اجلوائز من عدد
قال إننا قمنا مببادرة ذاتية ملساعدة املدارس احلكومية لتطبيق مفهوم التعليم
من الشركات العاملية منها فوز الشركة بجائزة «التميز السيبراني» من ِقبل
اإللكترونى وإطاق منصة إلكترونية تطبيق عبر األجهزة املحمولة مجانا  ،مع
شركة «سوفوس» اإلجنليزية ،الرائدة فى تقنيات أمن املعلومات لعام 2020
شريكنا “  ، “ 3cxومت منحها ل�  640مدرسة حكومية بجميع املحافظات
بالسوق املصرية.
ومت منح لهم فرصة الدخول للمنصة أون الين ولكن الترفيك لم يكن عاليا كما
ف «ديجيتال بانتس» ،تعد هى الشريك املتميز للمصرية لاتصاالت ،WE
أضا
ّ
كنا نتوقع نظرا لعدم وجود ثقافة لدى املدارس احلكومية أو قدرة على استخدام
والتى تعد واحدة من أفضل مزود حللول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى
التكنولوجيا ..
مصر والشرق األوسط لتقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عالية
مع
للتعامل
مضطرون
والطاب
التعليمية
املؤسسات
أن
2021
وتوقعاتى فى
اجلودة ،ويتمتع الفريق االستشارى للشركة بأكثر من  10سنوات من اخلبرة،
.
الكورونا
بسبب
اآلن
مغلقه
املدارس
أن
خاصة
االفتراضى
العالم
جيدا.
يدعمه فريق من املوظفني املدربني
تدريبا ً
ً
هدف للهاكرز
معادلة النجاح
أشار أحمد أن التهديدات اإللكترونية سوف تتزايد فى  2021مع تزايد
وردا على سؤال” عالم رقمى “ عن أهم محاور معادلة النجاح للشركة
استخدام التكنولوجيا  ،من جانب املؤسسات واألفراد  ،ومن ثمة فإنها
حلمى:
أكد فى  2019أصبحنا” براند نيم” فى مصر والشرق األوسط
إطالق
أصبحت هدفا للهاكرز وبالتالى البد ان يكون لدى كل مستخدم
وردا على س���ؤال ع��ال��م رق��م��ى ع��ن حجم العمالة
وعمرنا 3سنوات وكلنا فريق العمل فى الشركة من الشباب،
العمل
فريق
حلول متكاملة لتأمني البيانات على كافة مستويات وهو ما نسميه
“
مجانية
“
منصة
أول
ال
2019
�ام
�
ع
فى
كانت
العمالة
قال
بالشركة
حيث إن أكبر واحد  35عاما  ،وليست هناك استثمارات من
استراتيجية متكاملة لتأمني البيانات وحماية املعلومات وهذا ما للتعليم اإللكترونى  ..لتطوير تتجاوز  9موظفني وتضاعفت فى عام  .. 2020باقات متكاملة للحلول  ..شريك عاملى ورغم ذلك ننافس بقوة ونتواجد بقوة فى السوق
توفر “ ديجيتال بانتس “ .
وصلنا إلى  22موظفا ومت حتسني بيئة العمل
أشار فريق عمل الشركة ثروتنا احلقيقية والذين جنحوا فى
نيم
براند
لكل
�رة
�
األس
لتغطية
،
الصحى
التأمني
وكذلك
جناح
محاور
أهم
الفنى
الدعم
وضع الشركة فى مكان تنافسى قوي.
أوض��ح كنا اول ش��رك��ة  ،مت انشائها منذ  3س��ن��وات  ،لتلبية منظومة التعليم فى 640
موظف  ،ودون انتقاص جلميع حقوق املوظفني.
أسعار تنافسية
“
Digital
“Planets
متطلىات التكنولوجية من الشركات الصغيرة واملتوسطة لتقدمي
أض��اف الربع األخير من  2020شهد ع��ودة حجم
مدرسة
أوضح العنصر الثانى ملعادلة النجاح تقدمي حلول متكاملة للسوق
حلول لهذه الفئات من الشركات وإتاحة حلول للعميل دون أن يضطر
نشاط الشركة كما كان قبل ظهور فيروس كورونا .
املصرية وتعمل بحلول مقلدة وباقة من احللول ..باقتان من احللول
لضخ استثمارات كبيرة ولكن من خ��ال اش��ت��راك شهرى يتضمن كل
توسع إقليمي
لقطاع التجزئة والشركات الصغيرة واآلخ���رى ملؤسسات األعمال
وهناك
احللول التى يحتاج إليها املستخدم خدمات الدعم الفنى والصيانة
املدير
أوضح
اخلارجية
�واق
�
األس
فى
بالتواجد
الشركة
باهتمام
يتعلق
وفيما
التى لديها فروع وهى متاحة بأسعار تنافسية حيث إن الشركات التى تشترى
مرونة عالية كما جنحت الشركة فى تسليط الضوء على املساهمة البنّاءة التنفيذى ل� “ ديجيتال بانتس “ نتواجد فى اإلم��ارات منذ ديسمبر , 2019احتياجات بنيتها التكنولوجية وفقا خلطتها املستقبلية  ،على مدار  4سنوات ،
حللول شركة “  “ Sophosالعاملية فى تتويج وتأمني استراتيجيات الشركات والفرع الثالث مت افتتاحه فى بريطانيا فى ديسمبر  2020ونتطلع ان ننهى فى فإنها ال تستغل جزءا كبيرا منها اآلن أما نحن فنقدم لها ما حتتاج له فعا اآلن
واملؤسسات بقصص جناح فريدة ساهمت فى ترسيخ مفهوم التأمني الرقمى  2023التواجد فى جنوب أفريقيا والسعودية حتى تهدف الشركة من خال مع القادة على تلبية متطلباتها مع منو حجم أعمالها فى املستقبل وباآللى نقلل
املؤسسى موضحا تعد «ديجيتال بانتس» أول شريك باتينى فى مصر لشركة ذلك إلى تعزيز تواجدها وتوفير خدمات األمن السيبرانى والدعم األساسية النفقات املالية االستثمارية املطلوبة من مؤسسات األعمال .
“ سوفوس” .
لقاعدة عمائها فى اإلمارات.
أشار خالد حلمى أن العنصر الثالث يتمثل فى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية
 850عميال
أكد حنفى نركز فى  2020على مشروعات فى العاصمة اإلداري��ة من خال حيث نستثمر بقوة فى العقول البشرية فى الشركة .
وبالنسبة لنمو الشركة خال الفترة املاضية قال حنفى إننا فى عام  2019إحدى شركات مطورى العقارات وكذلك املشاركة فى بطولة كاس العالم لكرة أكد العنصر الرابع هو أننا نتعامل مع كل العماء بنفس االهتمام سواء ولدينا
حققنا  300عميل ولكن حققنا مضاعفات منو وصلت إلى نحو  850عميل فى اليد كما ندعم رواد األعمال مثل تطبيق “ نقابتي” ونقدم لهم خدمات االمن قنوات متنوعة سواء عبر” اون الين “ أو “ اإلمييل اإللكترونى “ كما نقدم الدعم
عام  2020ومعدل منو % 200ونحو 300%مقارنة بعام. 2018
واملعلومات .
الفنى من أى مكان وأى وقت بالتكامل مع أنظمة “ أندر ويد” و “ . “ ios

تقرير اجلمعية الدولية ملحمول “  : ”GSMAتعزيز االقتصاد الرقمى فى أوروبا بعد “كورونا”
كتب :محمد اخلولى – نهلة مقلد
قدمت اجلمعية الدولية لشبكات الهاتف املحمول أو
جى إس إم إي��ه “  ، “ GSMAنيابة عن أعضائها
األوروب��ي��ني  ،رؤي���ة صناعة الهاتف املحمول لعام
 2021وما بعده  ،املوضحة فى ورقة بيضاء بعنوان
“السيادة واملرونة والثقة” .تشمل األولويات القصوى
تنفيذ خطة عمل  5Gللمفوضية األوروبية  ،وبناء
سحابة موزعة وبنية حتتية متطورة وتقليص الفجوة
الرقمية.
عقدا
نظرا ألن املفوضية األوروبية تتصور ً
وكشف أنه ً
رقميا  ،ف��إن تنفيذ اإلستراتيجية الرقمية ألوروب��ا
ً
�اح��ا م��ن أى وق��ت مضى .اعترا ًفا
أصبح أكثر إحل� ً
باالتصال باعتباره “البنة األساسية للتحول الرقمي”
 ،حتدد اإلستراتيجية مجموعة من التدابير لتعزيز
االقتصاد الرقمى فى أوروب��ا  ،وتوليد القيمة مبا
يتماشى مع القيم األوروبية  ،وإرساء سيادة أكبر فى
عصر التكنولوجيا الكبرى.

ح��ي��ث ال��س��ي��ادة الرقمية م��ب��دأ م��رك��زى ؛ يجب أن
تضمن أوروبا أن البنية التحتية واخلدمات الرقمية
حصريا من قبل الشركات األجنبية
ال يتم حتديدها
ً
التى ليست مصاحلها خاصة بها والتى تتمتع بسلطة

اجلامعة املصرية اليابانية  :مشروع بحثى جديد
لتطوير طريقة تشخيص كورونا
كتب  :نهله أحمد – باسل خالد
كشف الدكتور رئيس اجلامعة املصرية
اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أحمد
اجلوهري ،إط��اق اجلامعة مشروعا
بحثيا جديدا لتطوير طريقة تشخيص
فيروس كورونا.
وق���ال رئ��ي��س اجل��ام��ع��ة إن
فريقا بحثيا باجلامعة
ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر
ش����ري����ط اخ���ت���ب���ار
لتشخيص فيروس
ك���ورون���ا املستجد
عن طريق األجسام
املضادة وعينة من
اللعاب.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أوض��ح
الدكتور حسن شكرى
األس��ت��اذ بقسم الهندسة
البيئية بكلية هندسة الطاقة
باجلامعة ،أن شريط اختبار تشخيص
فيروس كورونا املستجد يعتمد على
جزيئات الذهب النانوية والتى ميكن
أن تتغير خصائصها ب��احت��اده��ا مع
البروتني املميز للفيروس ،ويتم إجراء

االختبار ع��ن طريق وض��ع عينة من
اللعاب على طرف شريط االختبار.
أشار االختبار التشخيصى للفيروس
املعتمد على عينة من اللعاب يساعد
فى حتديد األشخاص الذين تعرضوا
للفيروس ولكن ال تظهر عليهم
أعراض.
م��������وض��������ح��������ا أن
االختبارات املعتمدة
على مسحات من
ال���ل���ع���اب ت��ت��م��ي��ز
بأنها آمنة وغير
م����ؤمل����ة وق���اب���ل���ة
ل��ل��ت��ك��رار وسهلة
االس������ت������خ������دام
ك��م��ا مي��ك��ن إج���راء
االخ����ت����ب����ار ف����ى أى
مكان سواء مركز اختبار
أو حتى باملنزل م��ع سرعة
ظهور النتيجة فى دقائق معدودة مما
يساعد الفرق الطبية املعاجلة على
سرعة العاج ،باإلضافة إلى تكلفتها
ال��ب��س��ي��ط��ة م��ق��ارن��ت��ه��ا ب��االخ��ت��ب��ارات
التقليدية.

باستثمارات  30مليون جنيه“ :زيدا” تتوسع فى مصر
لتوفير حلول التجارة اإللكترونية للمطاعم بـ “صفر” عموالت
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
كشفت شركة زي��دا ،املتخصصة فى التجارة اإللكترونية ،عن توسعها فى
السوق املصرية من خ��ال مساعدة املطاعم وجت��ار التجزئة على البيع
لعمائهم عبر اإلنترنت دون عموالت وذلك بعد ضخ استثمارات بقيمة 2
مليون دوالر مبا يزيد على  30مليون جنيه.
يأتى إعان زيدا للتوسع فى مصر كسوق واع��دة للتجارة اإللكترونية بعد
إط��اق الشركة فى بدايات  2018خلدمة السوق الكويتية وجناحها فى
مساعدة أصحاب املطاعم واملشتركني لديها لتحقيق إي��رادات تفوق 100
مليون دوالر منذ إطاق اخلدمة و 15مليون دوالر توفيراً فى العموالت التى
كانت تتكبدها املطاعم ملزودى اخلدمة اآلخرين.
من جهته قال حمد اجلديع � الرئيس التنفيذى للشركة“ :سعداء بالتوسع
فى السوق املصرية ،ونراهن على جناح التجربة فيها ،ليس فقط بسبب
كونها سوقا ً كبيرة وواع��د ًة ولكن أيضا ً نظرا للمزايا العديدة التى نقدمها
للعماء للمساعدة فى تعزيز أعمالهم وأهمها أننا ال نحصل على أى عموالت
نتيجة البيع وهى ميزة تنافسية كبيرة جدا “.أض��اف من املميزات الكبيرة
التى متنحها زيدا للمطاعم والشركات هى إمكانية إطاق اخلدمة لديهم
فى غضون  24ساعة فقط ونوفر دعما ً فنيا ً طوال أيام األسبوع على مدار
الساعة ،إضافة إلى تقدمي حتليات وتقارير عن املبيعات ،وعقدنا شراكة مع
شركة بوسطة للشحن ونسعى للتعاقد مع عدد من شركات التوصيل األخرى
للتسهيل على عمائنا .أشار تغطى خدمات شركة زيدا جميع املناطق فى
مصر باستثناء البحر األحمر لكنها تخطط للشراكة مع شركات التوصيل
هناك ،وتبلغ تكلفة االشتراك  999جنيها ً فقط شهريا ً .

محدودة عليها.
أك��د التقرير أن أوروب��ا ميكن أن تخرج من أزمة
 COVID-19بشكل أقوى  ،وسوف يلعب االتصال
أساسيا .على املدى القصير  ،ستسمح احللول
دورًا
ً
الرقمية للناس بالعودة إل��ى العمل بشكل أسرع
من خال تسهيل التباعد االجتماعي .على املدى
الطويل  ،سنحتاج إلى النظر فى املكان الذى يجب
أن يستهدف االستثمار فيه  ،مع االع��ت��راف بأن
النشاط االقتصادى قد ال يعود إلى مستويات ما
قبل األزم��ة لسنوات ق��ادم��ة .قد ال تتعافى بعض
متاما  ،وسيؤدى ذلك إلى
ساسل التوريد العاملية
ً
عدم كفاءة النظام.
رمبا متثل اضطرابات سلسلة التوريد فرصة ألوروبا
الستعادة السيادة فى بعض املجاالت ذات األهمية
االستراتيجية .من ناحية أخرى  ،قد يتعرض قطاع
االتصاالت ال��ذى ضعف بسبب اإلف��راط املزمن فى
التنظيم إلى سيطرة أجنبية أكبر.

مهما
كما سيلعب قطاع االتصاالت القوى واملرن دورًا ً
فى قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها البيئية .من
خال ما نسميه “تأثير التمكني”  ،فإن االستخدام
املتزايد للتقنيات الذكية املتصلة عبر جميع القطاعات
�ح��ا ف��ى انبعاثات
االقتصادية سيحدث ف��ر ًق��ا واض� ً
غازات االحتباس احلراري.
سيتطلب منا املستقبل أن نكون أكثر مرونة وأكثر
رقمية  ،وهذا يتطلب إج��راءات سريعة وجريئة .من
خ��ال زي��ادة وتيرة الرقمنة  ،ميكن ألوروب��ا حتقيق
ك��ف��اءات ج��دي��دة مرتبطة ب��امل��واق��ف والسلوكيات
اجلديدة التى نراها تترسخ فى املجتمع.
يسلط تقرير  GSMAاجلديد الضوء على ثاثة
م��ج��االت :البنية التحتية لاتصاالت  ،واالقتصاد
الرقمى  ،وعقد اجتماعى جديد  ،حيث هناك حاجة
إل��ى سياسات حاسمة لدفع أوروب���ا نحو مزيد من
تقرير املصير الرقمى والقيادة التكنولوجية  -لصالح
اجلميع

باستثمارات  30مليون جنيه“ :زيدا” تتوسع فى مصر لتوفير حلول التجارة
اإللكترونية للمطاعم بـ “صفر” عموالت
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
كشفت شركة زيدا ،املتخصصة فى التجارة اإللكترونية ،عن توسعها
فى السوق املصرية من خال مساعدة املطاعم وجت��ار التجزئة
على البيع لعمائهم عبر اإلنترنت دون عموالت وذلك بعد ضخ
استثمارات بقيمة  2مليون دوالر مبا يزيد على  30مليون جنيه.
يأتى إعان زيدا للتوسع فى مصر كسوق واعدة للتجارة اإللكترونية
بعد إط��اق الشركة فى بدايات  2018خلدمة السوق الكويتية
وجناحها فى مساعدة أصحاب املطاعم واملشتركني لديها لتحقيق
إيرادات تفوق  100مليون دوالر منذ إطاق اخلدمة و 15مليون
دوالر توفيراً فى العموالت التى كانت تتكبدها املطاعم ملزودى
اخلدمة اآلخرين.
من جهته قال حمد اجلديع � الرئيس التنفيذى للشركة“ :سعداء
بالتوسع فى السوق املصرية ،ونراهن على جناح التجربة فيها،
ليس فقط بسبب كونها سوقا ً كبيرة وواع���د ًة ولكن أيضا ً نظرا
للمزايا العديدة التى نقدمها للعماء للمساعدة فى تعزيز أعمالهم
وأهمها أننا ال نحصل على أى عموالت نتيجة البيع وهى ميزة
تنافسية كبيرة جدا “.أض��اف من املميزات الكبيرة التى متنحها
زيدا للمطاعم والشركات هى إمكانية إطاق اخلدمة لديهم فى
غضون  24ساعة فقط ونوفر دعما ً فنيا ً طوال أيام األسبوع على
مدار الساعة ،إضافة إلى تقدمي حتليات وتقارير عن املبيعات،
وعقدنا شراكة مع شركة بوسطة للشحن ونسعى للتعاقد مع عدد
من شركات التوصيل األخرى للتسهيل على عمائنا.
أشار تغطى خدمات شركة زيدا جميع املناطق فى مصر باستثناء
البحر األحمر لكنها تخطط للشراكة مع شركات التوصيل هناك،
وتبلغ تكلفة االشتراك  999جنيها ً فقط شهريا ً وتتيح للعماء

كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
كشفت شركة “ إريكسون “ عن تصنيفها مرة
أخ���رى ك��واح��دة م��ن أك��ث��ر ال��ش��رك��ات اس��ت��دام��ة
اامليا َ ،فى مؤشر “كوربوريت نايتس Corpo-
 ،”rate Knightsالسنوى ل� “أكثر  100شركة
مستدامة فى العالم” وتتضمن قائمة “أكثر 100
شركة مستدامة فى العالم” ،التى مت إصدارها
فى  25يناير  ،2021البيانات التى مت جمعها
من التقارير السنوية وتقارير االستدامة ومواقع
بناء على مقاييس
الشركات ،الختيار الشركات ً
م��ح��ددة ،مثل حصة اإلي����رادات واالس��ت��ث��م��ارات

“النظيفة” والكفاءة البيئية والتنوع فى مجالس
اإلدارة وعلى مستوى املديرين التنفيذيني.
من جهتها قالت هيذر جونسون � رئيس وحدة
االستدامة واملسئولية املؤسسية فى إريكسون“ :
تتشرف إريكسون باختيارها كإحدى أكثر الشركات
استدامة حول العالم ،فى مؤشر شركة “كوربوريت
نايتس  ”Corporate Knightsالسنوى ل� “أكثر
 100شركة مستدامة فى العالم” .أضافت يعود
الفضل فى ذلك ،إلى التزامنا املستمر باالستدامة
وقضايا مسؤولية الشركات والتعاون مع الشركاء
والعماء واملوظفني على نحو ي��وم��ي .إن��ه ح ًقا
إجناز عظيم ،يجب أن يحتفل به الزماء الذين
يقودون برامج وممارسات مستدامة ومسئولة فى
الشركة” .ويعزز تصنيف مؤشر شركة “كوربوريت
نايتس  ،”Corporate Knightsالسنوى ل�
“أكثر  100شركة مستدامة فى العالم” ،مكانة
إريكسون كشركة عاملية فى مجال االستدامة.
وتركز استراتيجية إريكسون لاستدامة ومسئولية
الشركات على ث��اث ركائز :مسئولية الشركة،
واالستدامة البيئية ،والشمول الرقمي .اقرأ املزيد
عن التأثيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية
لشركة إريكسون وأهدافها وأدائ��ه��ا فى تقرير
االستدامة ومسئولية الشركات السنوي.

“الوطنية للدواجن” تعتمد تطبيقها الذكى “National
 ”Poultryواحد ًا من منافذ بيع منتجاتها

حتديد شكل مطعمهم أوناين واختيار الدومني واألشكال التى
تناسب ذوقهم وقوائم الطعام املرنة باإلضافة إلى إدارة املنتجات
واملخزون بسهولة وحتديث قائمة الطعام فى أى وقت وفى أى مكان.
أوض��ح تضمن الشركة أن كل عميل ميكنه تشغيل وإدارة املطعم
حتى أثناء السفر وضبط إعدادات الفروع من خال لوحة حتكم
سهلة وفقا ً للدور الوظيفى لكل فرد وإتاحة حتديد مناطق توصيل
الطلبات وضبط األسعار وجمع الطلبات من خال وسائل التواصل
االجتماعى املختلفة وإخطار فريق العمليات بها مع تفعيل وسائل
الدفع اإللكترونية املختلفة س��واء نقديا أو من خال البطاقات
االئتمانية ويتم إيداع اإليرادات املحصلة اوناين فى حساب العميل
فى خال أيام معدودة.

خدمات هواوي لألجهزة املحمولة( )HMSتطرح منصة
"إعالنات هواوي" HUAWEI Ads
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقي
أعلنت خدمات ه��واوي لألجهزة املحمولة( )HMSعن توسيع
نطاق أعمالها يف مجال اإلعانات لتشمل األسواق العاملية ،مبا
فيها منطقة الشرق األوسط وأفريقيا (الشرق األوسط وأفريقيا
وب��اك��س��ت��ان) .وحتقيقا ً ل��ه��ذا ال��غ��رض ط��رح��ت ال��ش��رك��ة منصة
“إعانات هواوي”  ،HUAWEI Adsوهي سوق متخصصة يف
نشر اإلعانات الفورية املرتكزة على خاصية العرض والطلب،
والتي تتمكن من خالها شركات وسائل اإلعام من التحكم بظهور
اإلعانات بكل ثقة واعتمادية عن طريق استخدام التكنولوجيا
ال��ب��رم��ج��ي��ة .وتتضمن امل��ن��ص��ة أداة لتحقيق ال��دخ��ل لناشري
حاليا
التطبيقات .كما يتوفر اإلص��دار التجريبي من اخلدمة
ً
للمعلنني ووكاالت شراء املساحات اإلعانية وناشري التطبيقات.
=وبفضل هذه املنصة ،أصبح بإمكان املعلنني اليوم الوصول إلى
شريحة غير مكتشفة من املستخدمني .ويشمل ذلك مستخدمي
أجهزة “هواوي” ،وتطبيقات الطرف الثالث ،وتطبيقات “هواوي”
مثل متجر  ، HUAWEI AppGalleryومتصفح “ه��واوي”،
ومساعد “هواوي” وموسيقى “هواوي” وفيديو “هواوي” وسِ مات
“هواوي” ومحرك البحث “بيتال” من “ه��واوي” .وهذا من شأنه
دعم قدرات الناشرين واملعلنني ومتكينهم من الوصول إلى شريحة

تصنيف “ إريكسون “ كإحدى أكثر الشركات
استدامة مبؤشر “كوربوريت نايتس “ العاملى

أكبر من املستهلكني غير املكتشفني من قبل ،وتسويق منتجاتهم
وخدماتهم ،م��ع االل��ت��زام بأنظمة اخلصوصية ذات الصلة=.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن هذه االداة تتيح للناشرين أيضا ً حتقيق
معدالت تعبئة أعلى للمخزون ،وتكلفة مجدية لكل ظهور إعاني،
استنادا إلى
مع إمكانية زيادة الدخل من خال التحكم بالعائد
ً
إستراتيجية حزمة اإلعانات اخلاصة بهم .وهناك ما يتوج هذه
اخلاصية ،وه��ي منصة جانب الطلب ذاتية اخل��دم��ة ()DSP
القائمةعلى استخدام التكنولوجيا البرمجية ،والتي تز ّود وكاالت
اإلع��ان ب��أداة فاعلة وراسخة لدعم حمات التسويق اخلاصة
بعمائها .ويقوم العماء الذين يحظون بإمكانية الوصول إلى
اإلصدار التجريبي حاليا ً بإطاق حماتهم اإلعانية عبر املخزون
اإلعاني احلصري خلدمات هواوي لألجهزة املحمولة()HMS
 ،وذلك من خال دمج مجموعة أدوات إعانات خدمات هواوي
لألجهزة امل��ح��م��ول��ة( )HMSعبر متجر تطبيقات “ه���واوي”:
 ، HUAWEI AppGalleryوهو متجر التطبيقات الرسمي
لشركة “هواوي” .ومن خال هذه املنصة اإلعانية ،يتمكن العماء
من طرح احلمات الترويجية لعاماتهم التجارية بكفاءة ،وتوسيع
نطاق ال��وص��ول إل��ى املستخدمني ،وزي���ادة قاعدة املستخدمني،
وحتقيق أهداف تسويقية أخرى.

كتب  :محمد اخلولى  -نهلة
احمد
فى ظل التحول الرقمى الذى
ت��ش��ه��ده م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات
االق��ت��ص��ادي��ة ،وم��واك��ب��ة منها
ل��ت��وج��ه��ات ع��م��ائ��ه��ا الرقمية
امل��ت��س��ارع��ة ،وج��ه��ت ال��ش��رك��ة
الوطنية ل��ل��دواج��ن  -اململوكة
ل��ش��رك��ة دل م��ون��ت��ى ال��ع��امل��ي��ة-
زب��ائ��ن��ه��ا الع��ت��م��اد تطبيقها
لل��ذك��ى National Poul-
 ””tryكواحد من منافذ البيع
ملنتجاتها.
وي��ح��ت��وى التطبيق ال���ذى يتيح
خ���دم���ة ال��ت��وص��ي��ل ل��ل��ع��م��اء،
على أب���رز منتجات ال��دواج��ن
ال��ط��ازج��ة وامل��ج��م��دة ،إض��اف��ة
إلى منتجات الشركة اخلاصة
واملميزة منها على سبيل املثال
ال احل��ص��ر؛ ال��دج��اج الكامل،
وال����دج����اج امل��ق��ط��ع ،وص����دور
الدجاج الطرية ،والدجاج املتبل،
وم��ص��ن��ع��ات ال��ل��ح��وم وغ��ي��ره��ا
الكثير.
م��ن ج��ه��ة أك���د أح��م��د ال��رع��ود
م��دي��ر ع���ام ال��ش��رك��ة الوطنية
ل��ل��دواج��ن  ،أن ف��ك��رة إط��اق
م��ت��ج��ر إل���ك���ت���رون���ى ل��ت��س��وي��ق
منتجات الشركة ،يأتى فى ضوء
مواكبة “ الوطنية للدواجن”
للتغييرات التى شهدتها ثقافة املستهلكني وتوجهاتهم األخيرة نحو التحول الرقمى خصوصا ً بعد
انتشار جائحة كورونا.
أضاف ُيعد التطبيق خدمة مبتكرة ومتطورة من الشركة هدفها التيسير على عمائها الراغبني
باحلصول على منتجاتها املتنوعة رقميا ً ودون احلاجة إلى زيارة املحات التقليدية وتسهيل الوصول
إليها بأى وقت ،ورفع مستوى التفاعل معهم ،لتحسني مستوى اخلدمات املقدمة لهم ،إضافة إلى
حرص الشركة على صحتهم وسامتهم “.
أوضح الشركة تقوم بتطوير خدماتها ومنتجاتها مبا يلبى احتياجات وتطلعات العماء من جهة
ولتعزيز تنافسيتها فى السوق املحلية من جهة أخ��رى ،الفتا ً إلى أن الشركة ستعمل باستمرار
على حتسني وحتديث التطبيق جلعله أكثر تطوراً للمستخدم بإضافة حتسينات متنوعة فى األداء
والتصميم.
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متابعات
د .خالد العمراوى رئيس "برايت سكايز " لـــــ "

":

هدفنا امتالك تكنولوجيا تصنيع السيارة الكهربائيه كنواة توطني هذه الصناعة
-

أجرى احلوار  :خالد حسن
أعده للنشر  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
بات توطني صناعة السيارات فى مصر هو أحد أهم القضايا املجتمعية التى
تهم الغالبية العظمى من املواطنيني سواء من راغبى إقتناء سيارة خاص او
مستخدمى وسائل النقل التجارى أو وسائل النقل اجلماعى وذلك فى ظل
االستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،لتعظيم
املنتج املحلى والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها
من الطاقات التى حتول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة ،مبشاركة
العقول واخلبرات والشركات املصرية .
وللتعرف أكثر على الرؤية املستقبلية للصناعة كان ل " عالم رقمى " هذا
اللقاء الدكتور خالد العمراوى الرئيس التنفيذى لشركة " برايت سكايز
"  ،املصرية املتخصصة فى تطوير أنظمة التشغيل والتحكم فى السيارات
الكهربائية  ،وسنسلط الضوء على عدد من القضايا املتعلقة بوضع ومستقبل
صناعة السيارات الكهربائيه والفرص املتاحة أمامنا لتعميق هذه الصناعة
باستخدام احللول التكنولوجية.
** ......................................................؟
 فى اليداية نؤكد ان صناعة السيارات تشهد منذ سنوات تغير جذرى من خاللاالعتماد على التكنولوجيا وااللكترونيات بصورة كبيرة وباتت تشكل نحو  % 40من
قيمة أى سيارة وبالتالى فان مصر امامها فرصة كبيرة جدا القتحام هذه الصنىاعة
والتواجد بقوة لوضع نفسها على اخلريطة العاملية لصناعة السيارات من خالل ما لدينا
من كفاءات وعقول بشرية متخصصة فى محتلف املجاالت الهندسية التى حتتاج اليها
صناعة السيارات بجانب توافر شركات التكنولوجيا املصرية  ،على غرار
برايت سكايز  ،والتى جنحت على مدار سنوات طويلة فى تقدمي حلول
تكنولوجية متنوعة يتم االعتماد عليها من قبل عمالء فى االسواق
العاملية وعلى رأسها أسوق االوروبية وامريكا .
توجه حكومي
** ......................................................؟
 اكد ان املبادرة القومية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاحالسيسى الحالل السيارات للعمل بالطاقة النظيفة " كهرباء
او غاز الطبيعى " تعد مبادرة حتويل و إحالل املركبات للعمل
بالغاز الطبيعى إحدى املبادرات القومية الطموحة التى تتكامل
مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة املواطنني وتقدمي أفضل
اخلدمات لهم  ،فضال عن دعم الصناعة الوطنية فى مجال السيارات،
وتعظيم االستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التى متت مؤخراً ،كما أنها
تدعم توجهات الدولة وخططها الستخدام الغاز كوقود بديل عن السوالر والبنزين ،مبا
يحقق عوائد اقتصادية ومادية ،إلى جانب الفوائد البيئية املتمثلة فى تقليل االنبعاثات
الضارة للوقود التقليدي.
تكامل االمكانيات
** ......................................................؟

بالطبع بروتوكولى التعاون الذى مت توقيعهما بني شركتى " الهندسية " لصناعة

الدولة املصرية لدعم صناعة السيارات املصرية من خالل تشجيع وزيادة نسبة التصنيع
املحلية عبر التركيز على احللول التكنولوجية واملكونات االلكترونية
التى تشكل أعلى قيمة مضافة فى هذه الصناعة وأبدى حماسة
الشديد لالعتماد على برمجيات وحلول شركة " برايت سكايز
" املصرية لتصميم وتصنيع البطاريات اخلاصة بالسيارات
الكهربائيه سواء لالتوبيسات او سائل النقل العام والتجارية
حيث اننا ميكن ان نحصل على املنتجات املصنعة واملستود
من اخل���ارج و لكن ال نستطيع احلصول على
تكنولوجيا تصنيع هذه املنتجات وهنا تأتى
اهمية هذه التعاون وذلك بدال من إعتماد
صناعة السيارات احلالية فى مصر على
جتميع املكونات املستوردة من اخلارج بدون ان
يكون ملا أى دور فى تصميم أو حق معرفة التقنيات
املستخدمة فى تصنيعها .
أضاف االتفاقة تعد منوذج ايجابى المكانية الشراكة بني االمكانيات
الفنية والتكنولوجية بني شركات قطاع االعمال العام  ،شركتى النصر
التهدسية للسيارات  ،وبني شركة خاصة  ،برايت سكايز ،السبما واننا
نضع أهداف مستقبلية كبيرة وأولها إنتاج بطارية مبواصفات جودة عاملية
وحاصلة على كافة الشهادة املوثقة من اجلهات العاملية املعنية باختبارات الكفاءة
واجلودة وان يتم تصديرها للسوق العاملى .
تأهيلالكوادر
** ......................................................؟
 متتلك مصر بالفعل قاعدة كبيرة من املوارد البشرية املتخصصة فى مجال هندسةالسيارات وكذلك البرمجيات وجنحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،من
خالل أذرعها كهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " ايتيدا " ومعهد تكنووجليا

السيارات و" النصر " لصناعة السيارات وشركة " برايت سكايز " يشكالن
% 24
دفعة قوية لتوطني صناعة السيارات الكهربائيه فى مصر حيث للمرة
االول��ى ستقوم مصر بامتالك حقوق امللكية الفكرية
لتكنولوجيا تراجع الطلب العاملى على
تصميم وتصنيع مكونات الرئيسية للسيارة ومت اختيار البطارية
حتديدا نظرا النها متثل نحو  % 30من قيمة مكونات السيارة
والتطوير السيارات..وارتفاع الطلب على
الكهربائيه وسيتم من خ��الل مركز البحث
 ،الذى يجرى انشائه حاليا  ،تطوير حلول أدارة
نسعى
الكهربائيه ستشكل
وتخزين الطاقة بالبطارية مبا يضمن لنا حتقيق
ملحاكاة التجارب الدولية
اعلى مستوى من كفاءة االداء واجلودة السيما
العاملىوانناوليس % 40من السوق
نخطط ان يتم تصديرها الى السوق
فى توطني صناعة السيارات
مجرد تلبية احتياجات السوق املحلى .
تالفى أخطاء املاضى
اعتمادا على توظيف احدث
** ......................................................؟
 هذا االستثمار يتصف بانه إستثمار طويل االجل ويستهدف امتالكالتقنيات
شركات تصنيع السيارات املصرية لتقنيات تصنع مكونات السيارة
الكهربائيه  ،وتالفى أخطا املاضى  ،من االكتفاء بعملية التجميع بدون ان
يكون لنا مساهمة ملموسة فى تطوير تكنولوجيا تصنيع مكونات السيارة ولذلك
ظلت هذه الصناعة مرهونة مبا يقدمه لك املصنعيني اخلارجيني وليس وفقا الحتياجات
السوق املحلى او مراعاة ظروف املستخدم املصري
رسالةإيجابية
** ......................................................؟
 فى احلقيقة هناك ترحيب و تعاون كبير جدا من جانب وزير قطاع االعمال العامهشام توفيق  ،وذلك خالل توقيع البروتوكوالت  ،مؤكدا أن هذه اخلطوة تتسق مع رؤية

املعلومات "  , iTiمن خالل جهودها منذ سنوات فى بناء قاعدة واسعة من الكفاءات
البشرية املؤهله فى العديد من التقنيات احلديثة مثل الذكاء االصطناعى واحلوسبة
وانترنت االشياء و االلكترونيات والروبوتات وهذه مجاالت تعد مبثابة أحد املحاور
األساسية لتطوير تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائيه وبالتالى تساعد فى توطني
الصناعة محليا .
جتارب دولية
** ......................................................؟
 ليس مطلوب منا اختراع العجلة من البداية ولكن نريد التعلم ومحاكاة جتارب غيرنامن الدول التى سبقتنا فى توطني صناعة السيارات واعتمادها على فى بداية هذه
الصناعة على تقليد منتجات الدول االخرى التى لديها سمعة جيدة فى هذه الصناعة
وعلينا النظر لتجارب كل من اليابان وكوريا والصني وجناحها فى تطوير سيارات خاصة
بهم من خالل االعتماد على مفهوم البحث والتطوير وتخصيص ميزنيات مالية ضخمة
بصورة سنوية لتطوير سيارات ابتكارية جديدة بحلول تكنولوجية محلية حتى اصبحت
الصني حاليا تسبق اوروبا فى مجال صناعة السيارات الكهربائيه .
** ......................................................؟
 رغم تداعيات جائحة فيروس " كورونا " إال أن مصر من إقل الدول التى تعرضت لتراجعأقتصاد بل على العكس فهى ثانى أعلى معدل منو اقتصادى على مستوى العالم ناهيك عن
التوسع احلالى من جانب احلكومة لتطبيق مفهوم التحول الرقمى وتنبى احللول التكنولوجية
فى كافة املجاالت من أجل تطوير وحتديث اخلدمات واملنتجات االمر الذى ينعكس ايجابيا
عنداحلديثعنصناعةالسياراتباعتباهاأحدالصناعاتاالستراتيجيةوالتىتعدصناعة
كثيفة العمالة ملا يترتبط بها من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
الطلباملستقبلي
** ......................................................؟
 شهد السوق العاملى للسيارات تراجع بنحو  % 24فى الطلب على السياراتبشكل عام ولكن الطلب على السيارات الكهربائيه فى منو متزايد السيما
فى ظل تنبى غالبية حكومات دول العالم لسياسات تشجيع وسائل
النقل والسيارات الكهربائيه باعتباها أحد أهم أدوات تقليل التلوث
والضوضاء واحلفاظ على البيئة وتقليص االحتباس احل��رارى
وتخفيض استهالك البترول وتشير التقارير العاملية ان السيارات
التقليدية مسؤوله عن استهالك  % 25من النفط العاملى وانه من
املتوقع ان تشكل السيارات الكهربائيه نحو  % 40من حجم السوق
العاملى للسيارات فى عام 2035خاصة فى ظل السباق املشتعل حاليا
بنالدولةالكبرىالمتالكتكنولوجياتصنيعالسياراتالكهربائيهللحفاظ
على مكانتها والسيطرة على السوق .
الطلب على النفط
** ......................................................؟
 ال نستطيع ان نقول ان شركات انتاج البترول العاملية تقف فى طريق انتشار السياراتالكهربائيه خوف من تراجع الطلب على النفط والبنزين وتأثر أرباحها وذلك لعدة
أسباب أولها ان هذه الشركات هى نفسه التى تنتج الغاز وكذلك املواد اخلام املستخدمه
فى محطات توليد الكهرباء وبالتالى فانها ستكون املستفيدة من تزايد الطلب على
الكهرباء والغاز .

مصر
متتلك مقومات تعميق
صناعة السيارات الكهربائيه وأهمها
الكوادر البشرية واالمكانيات
الفنية والسوق

بهدف توطني صناعة السيارات الكهربائيه :

اتفاقيتان تعاون للتكامل بني االمكانيات الفنية ل ــ”الهندسية”و”النصر للسيارات”مع تكنولوجيا “برايت سكايز”
كتب  :باسل خالد  -نهله أحمد
شهد هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام توقيع بروتوكولى تعاون بني شركتى
" الهندسية " لصناعة السيارات و" النصر " لصناعة السيارات وشركة " برايت
سكايز "  ،املصرية املتخصصة فى تطوير أنظمة التشغيل والتحكم فى السيارات
الكهربائية  ،بهدف تعميق توطني وتطوير صناعة السيارات فى مصر.
وينص البروتوكول األول بني الشركة " الهندسية " لصناعة السيارات وبرايت
سكايز على تطوير منوذج أوتوبيس كهربائى بحيث تقوم الشركة الهندسية بإنتاج
كافة مكونات األوتوبيس على أن تسهم برايت سكايز فى تطوير البطارية ونظام
الدفع الكهربائي.
أما البروتوكول الثانى الذى مت توقيعه بني شركة "النصر " لصناعة السيارات
وشركة برايت سكايز فيتضمن عمل دراسة جدوى بالتعاون بني اجلانبني بهدف
إنشاء مركز بحوث وتطوير للبطاريات وأنظمة التحكم والدفع الكهربائى اخلاصة
بالسيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية وذلك بناء على اخلبرات العاملية لبرايت
سكايز فى هذا املضمار.
إنشاء أول مركز تطوير مصرى للسيارات
وينتظر أن ميهد البروتوكول إلقامة أول مركز بحوث وتطوير مصرى خاص
بصناعة السيارات الكهربائية عقب االنتهاء من إع��داد دراس��ة اجل��دوى التى
ستستغرق ستة أشهر على أن يتم االتفاق على املكان املخصص إلقامة املركز بناء
على ما ستوصى به الدراسة مع األخذ فى االعتبار االستفادة من إمكانات شركة
النصر لصناعة السيارات.
ويعد توقيع هاتني االتفاقيتني خطوة طموحة لتعميق توطني املكون التكنولوجى
املصرى فى صناعة السيارات املستقبلية.
ومن جهته أكد هشام توفيق وزير قطاع األعمال أن التعاون مع شركة " برايت
سكايز " يعكس ح��رص ال��دول��ة على تعظيم امل��ش��ارك��ات م��ع القطاع اخل��اص
وخصوصا ً فيما يتعلق بالتكنولوجيا احلديثة فى ضوء الثورة التى يشهدها مجال
صناعة السيارات الكهربائية.
امتالك حقوق امللكية الفكرية
من ناحيته اكد املهندس وفا توفيلس العضو املنتدب التنفيذى للشركة " الهندسية
" لصناعة السيارات ردا على سؤال " عالم رقمى " أن استيراد أى مكون من
اخلارج يتضمن قيمة حقوق امللكية الفكرية  ،والتى تشكل اكثر من  % 30من
قيمة أى منتج  ،بجانب تكلفة عملية التصنيع والنقل باالضافة الى ربح الشركة
املصنعة ولكن االتفاق الذى مت إلقامة أول مركز للبحث والتطوير هو مبثابة البنية

االستراتيجية التى تستهدف مساعدة الشركات املصرية للسيارات على امتالك
حقوق امللكية الفكرية لتصنيع مكونات السيارة مبا سيوفر جزء كبير جدا من
إجمالى تكلفة مكونات امللكية الفكرية للسياراة الكهربائيه املنتجة فى مصر وهو
ما سينعكس على املواطن .
أضاف سيكون هناك تنسيق وتعاون مع اجلامعات املصرية  ،سواء حكومية أو
خاصة ،لتأهيل الطالب احلاليني واخلريجني لتنمية وتأهيل كوادرنا البشرية
املتخصصة فى مجال صناعة السيارات وهذا ما تقوم به شركة " برايت سكايز "
والتى جنحت فى تصدير برمجياتها لعدد من األسواق اخلارجية .
أوضح هذا البروتوكول هو خطوة أولى فى سبيل إنتاج مركبات مصرية تعمل
بالطاقة النظيفة ،حيث أن املرحلة األول��ى هى إنتاج أتوبيسات تعمل بالغاز
الطبيعي ،واملرحلة التالية هى أتوبيسات تعمل بالكهرباء.
إحياء "النصر " لصناعة سيارات وليس جتميع
من ناحية اخرى أوضح املهندس هانى اخلولى العضو املنتدب التنفيذى لشركة
النصر لصناعة السيارات ردا على سؤال " عالم رقمى " االتفاقيات تعد مبثابة
نقله نوعية كبيرة فى فلفسة توطني صناعة السيارات املصرية وانتقالها من
مرحلة التجميع ملكونات متسوردة على إمتالكنا للتكنولوجيا املصنعة لهذه
املكونات حيث تعلمنا من جتربتنا من شركة "فيات" العاملية للسيارات أن إولى
خطوات بناء صناعة حقيقة للسيارات هو ضروة إمتالكنا حلقوق امللكية الفكرية

للمكونات الرئيسية هذه السيارة لهذا بدانا بتطوير بطارية مصرية بالشراكة مع
" برايت سكايز " املصرية .
أضاف يشكل االتفاق ترجمة ايجابية على أرض الواقع للشراكة بني شركات
القطاع العام واخل��اص والتكامل بني االمكانيات الفنية والبنية التحتية التى
متتلكها شركة " النصر " لصناعة السيارات وبني اخلبرات التكنولوجية التى
متتكلها شركة " برايت سكايز " .
أوضح هذه اخلطوة تؤكد عودة شركة النصر لصناعة السيارات ليس فقط إلنتاج
سيارة كهربائية ولكن أيضا ً إلنتاج سيارة مصرية ق��ادرة على املنافسة محليا
وعامليا ً بأيدى وعقول أبناء الوطن.
أشار تطبيق خطة شركة " النصر " لصناعة السيارات مع شركة " دوجن فينج "
 ،الصينية النتاج السيارات ،والتى يتجاوز حجم إنتاجها من السيارات نحو 3.5
مليون سيارة سنويا ولديها  5مناذج من السيارات الكهربائيه  ،سيبدأ خالل الربع
الثانى من  2022حيث سيتم البدء بإنتاج السيارة الكهربائية "  " E-70بنحو
 25ألف سيارة سنويا وستكون متاحة خالل هذه الفترة باسعار تبدا من 300
ألف جنيه مع إلتنزامنا بتوفير كافة خدمات ما بعد البيع مبا فى ذلك إتاحة
قطع الغيار اخلاصة بالسيارة وكذلك مراكز الصيانة وخدمات الدعم الفنى على
مستوى اجلمهوية وهو ما يتم حاليا باالتفاق مع إحدى كبرى الشركات املصرية
العاملة فى هذا املجال .

توطيف أحدث التقنيات
ومن جهته اكد الدكتور خالد العمراوى الرئيس التنفيذى لشركة " برايت سكايز
" ردا على سؤال " عالم رقمى " ان االتفاقية ستشكل عالمة فارقه فى مسيرة
صناعة السيارات املصرية  ,التى بدأت منذ نحو  70عام  ,اذ ستعمل " برايت
سكايز " على توطيف احللول التكنولوجية التى طورتها بالفعل للتحكم فى فى
السيارات ذاتية القيادة الضافتها الى السيارة الكهربائيه املصرية لتعطيها عد
من املزايا التنافسية القوية حيث ان هدفنا ليس مجرد تلبية السوق املحلى وامنا
ايضا الدخول فى منافسة عاملية والتواجد فى السوق االوروبى  ،واالستفادة من
االتفاقيات التجارية ملصر مع االحتاد االوروبى  ،وكذلك التواجد بالسوق العربى
و االفريقى .
أضاف وفقا ملا شهدناه من رؤية وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق فاننا
نسعى لالستثمار فى فى العقول واإلبداع وتوطني االبتكار فى مجال تكنولوجيا
السيارات مع االستفادة من كافة التجارب التى سبقتنا والبدء من حيث إنتهى
إليه االخرون وهذا ما حدث مع كل من صناعة السيارات اليابانية والتى قامت
مبحاكاة صناعة السيارات االمريكية وكذلك صناعة السيارات الكورية ومحاكاة
السيارات اليابانية واخيرا صناعة السيارات الصينية والتى قامت مبحاكاة
صناعة السيارات الكورية ولكن علينا التركيز على ىجودة املنتج النهائى ليكون
جواز املرور لنا لألسواق العاملية .
معربا عن سعادته بتوقيع بروتوكولى التعاون مشيراً إلى أنها متثل خطوة جادة
أولى لتعميق توطني صناعة السيارات الكهربائية فى مصر وذلك لدعم جهود
البحث والتطوير إلنتاج وتطوير أج��زاء وأنظمة مصرية خالصة فى مجال
إلكترونيات السيارات.
أضاف تشهد صناعة السيارات ثورة تكنولوجية تتمثل فى السيارات ذاتية القيادة
والسيارات الكهربائية والسيارات املتصلة باإلنترنت وينعكس ذلك على زيادة
املكون التكنولوجى املتمثل فى دوائر اإللكترونيات والبرمجيات والتى تعتبر ميزة
تنافسية قوية للكوادر املصرية.
األولوية للجودة
ومن ناحية اخرى اكد املهندس هشام عرفه املدير التنفيذ للعمليات بشركة "
برايت سكايز " ردا على سؤال " عالم رقمى " ان االتفاقتيان تستهدفان العمل
على تطوير أحد أهم مكونات السيارة الكهربية وهو البطارية والتى تشكل نحو
 % 25من قيمة السيارة الكهربائيه من تطوير احللول التى تتعلق بادارة وحتزين
الطاقة بالبطارية .

هانى اخلولى العضو املنتدب للنصر للسيارات لــــــ" عالم رقمى ":

 2.2مليار جنيه استثمارات استراتيجية إعادة احياء الشركة وامتالك تكنولوجيا السيارات الكهربائية
أجرى احلوار  :خالد حسن
أعده للنشر  :باسل خالد  -محمد شوقى
رغم انها كانت من أوائل شركات تصنيع السيارات فى منطقة الشق االوسط
وافريقيا  ،منذ ستينات القرن املاضى بعد ان أنشائها الرئيس جمال عبد الناصر
 ،اال انها لالسف لم تستطيع حتقيق الهدف الذى إنشت من أجله وهو توطني
صناعية السيارات فى مصر وانتاج سيارة مصرية  % 100وظلت جهودها
مرهونة بحصولها على ترخيص انتاج من شركة " فيات " االيطالية وعندما
قررت وقف منحها التراخيص توقف العمل بشركة " النصر لصناعة السيارات
" وحتول الصرح الصناعى العمالق الى شركة أطالل و غير قادرة على املنافسة .
وفى السطور التالية كان ل " عالم رقمى " هذا اللقاء مع املهندس هانى اخلولى
العضو املنتدب التنفيذى لشركة " النصر لصناعة السيارات " للتعرف اكثر
على أهم محاور إستراتيجية إعادة احياء هذا الكيان العمالق والتى تتجاوز
استثماراتها نحو  2.2مليار جنيه والتى تستهدف عودة الشركة بقوة الى سوق
السيارات من خالل التركيز على تعميق صناعة السيارات ولكن ببداية جديدة
قائمة على امتالك الشركة حلقوق امللكية الفكرية النتاج مكونات السيارة
الكهربائيه.

التعلم من التجربة
** ......................................................؟
فى البداية نؤكد اننا تعلمنا جيدا من جتربتنا السابقة مع شركة فيات االيطالية وقرنا
عند وضع استراتيجية متكاملة الحياء الشركة ان يكون االولوية لالعتماد على البحث
والتطوير واقامة مركز للتطوير مكونات السيارة الكهربائيه ومن هنا وقع االختبار
على شركة " برايت سكايز " املصرية للتكنولوجيا السيارات للدخول فى شراكة ثنائيه
تستهدف دمج وتكامل قدراتنا فى مجال تصنع السيارات حتى ال نبدا من
الصفر ولكن لالنطالق بسرعة كبيرة نحو تطوير مكونات هذه السيارة
بتكنولوجيا مصرية وهذا ما مت مؤخرا عبر توقيع بروتوكالت تعاون
بني الشركتنب .
** ......................................................؟
 أكد أن احد اهدف الشراكة مع " برايت سكايز " هو رجوعشركة النصر بقوة لسوق السيارات ولكن ليس للتجميع ولكن
ان يكون لدينا قدرة على انتاج مكونات السيارات مبستوى جودة
عاملى واعتمادا على العقول املصرية وهو ما يشكل نقله جديدة
فى صناعة السيارات املصرية خاصة وان هذه الشراكة تستهدف
زيادة قدراتنا التنافسية للتواجد فى االسواق اخلارجية والسيما
السوق االوروبى والعربى واالفريقى .
أضاف سنبدا من خالل مركز االبحاث والتطوير مع "برايت سكايز " بتصميم
وتطوير بطارية السيارة ملواكبة التقدم التكنولوجى العاملى لتصنيع البطارية اال انه فى

نفس الوقت نؤكد ان البطارية التى نقدمها حاليا مع الشركة الصينية " دوجن فينج "
متتد صاحلة للعمل إلى  10سنوات وميكن أن متتد ل  5سنوات اخرى بشرط حسن
االستخدام من جانب قائدى السيارات الكهربائيه .
استراتيجةاحياءالشركة
** ................................................؟
 تبلغ القيمة االستثمارية لالستراتيجية إعادة احياء شركة النصرلصناعة السيارات نحو  2.2مليار جنيه وذل��ك بعد عرضها
ومناقشتها مع وزير قطاع االعمال العام هشام توفيق واملوافقه
عليها والبدء فى تنفيذها موضحا اننا نقوم حاليا باالتفاق مع
شركة " دوجن فينج " الصينية النتاج السيارات ،بإعداد
البنية التحتية فى مصنع الشركة وتدريب وتاهيل
العمالة لبدء االنتاج الفعل فى عام  2022حيث
نعمل حاليا  24ساعة فى اليوم على مدار االسبوع
ونسابق الزمن لبدء ع��ودة الشركة النتاج السيارات
الكهربائيه واستعادة مكانتها الطبيعية فى سوق السيارات املصرى
.
** ......................................................؟
 اكد ان مبادرة السيد رئيس اجلمهوية عبد الفتاح السيسى الحاللالسيارات للعمل بالطاقة النظيفة مهمة جدا لتوطني ودعدم صناعة
السيارات الكهربائيه كذلك فان قرار احلكومة باحالل كافة السيارات
التابعه لها بسيارات كهبائيه يشكل دفعة حقيقة لصناعة السيارات الكهربائيه وهو
بالتاكيد ما يشجع شركة النصر للدخول بقوة فى مجال انتاج السيارات الكهبائيه

اتاحة
 3االف فرصة عمل
مع بداية انتاج السيارة فى
 2022وهدفنا التواجد
بالسوق العاملى

ننتظرها منذ عام  ، 2013مبا يتسق مع رؤية السيد رئيس اجلمهوية عبد الفتاح
السيسى والذى يوجه دائما بضرورة مساعدة وتعميق الصناعة املحلية وعلى رأسها
صناعة السيارات والتى تعتبر بالفعل صناعة كثيفة العمالة فمقابل كل فرصة عمل
واحدة فى مصنع للسيارات هناك نحو  30فرصة أخرى مرتبطه بها بصورة غير
مباشرة فى الصناعات املغذية والنقل والبيع والتسويق .
** ......................................................؟
 األوض��اع السابقة لسوق السيارات لم تكن مشجعة اطالقا للمستثمرين لضخاستثمارات فى الصناعة املغذية ملكونات السيارات ولكن فى ظل االستراتيجية
املتكاملة العادة احياء شركة النصر للسيارات عقدنا إجتماع مع الكثير من املستثمرين
فى هذه الصناعة وأكدنا لهم الفرصة التى سيتم اتاحتها لهم من خالل قيامنا بانتاج
اول سيارة كهربائيه فى مصر وهناك تفاؤل كبير من جانبهم وهو ما سيترجم على
ارض الواقع مع نهاية العام احلالى والعام املقبل .
الطلب العاملي
** ......................................................؟
 على املدى الطويل السيارة الكهربائية تكلفتها اقل بكثير من الشركة التى تعملفرص العمل
بالبنزين  ،بنحو  % 20من اجمالى تكلفة السيارة البنزين  ،وبالتالى فهى أكثر اقتصاد
** ......................................................؟
 يصل عدد املوظفني فى الشركة حاليا لنحو  97موظف  ،وذلك نظرا لتوقف نشاط بالنسبة لغالبية املواطنيني موضحا ان غالية دول العالم تخطط ان تنتج وتستخدم 20الشركة منذ نحو  15عاما  ،ولكن نتوقع مع تطبيق االستراتيجية اجلديدة  %من سياراتهم تعمل بالكهرباء فى عام  2030وتعد الصني فى املرتبة االولى الكثر
ان يتم اتاحة نحو  1000 900-فرصة عمل جديدة فى كل وردية دول العالم استخدام للسيارات الكهربائيه وحاليا ومتثل  % 11من اجمالى إنتاج
عمل ومع التخطيط لتطبيق  3وردي��ات عمل فإننا سنتيح نحو الصني من السيارات ويليها الواليات املتحجة االمريكية .
االسعارالتنافسية
 3االف فرصة عمل جديدة لشبابنا من املهندسني والفنيني
** ......................................................؟
املتخصصني فى مجال صناعة السيارات .
 نعمل على توفير كافة خدمات ما بعد البيع ومنها توفير قطاع الغيار للسيارة** ...................................................؟
الكهربائية وكذلك خدمات مراكز الصيانة والدعم الفنى اذ جارى االتفاق
 بالطبع حدثت أخطاء تاريحية فى صنعة السيارات300
مع واحدة من اكبر الشركات املصرية فى ها املجال وستكون هذه
املصرية أدت ال��ى ع��دم قدرتنا على توطني هذه
اخلدمات متوفرة على مستوى جميع املحافظات قبل اطالق
الصناعة بالصوة التى كنا نتطلع اليها وظل
االمر الف جنيه تكلفة (سعر)
السيارة فى السوق املصرى
مرهون بالتجميع للمكونات املتسوردة من اخلارج
** ......................................................؟
ولعل أهمها هو السماح بوجود  16كيان متنافس على
سوق ال يتجاوز  200الف سيارة  ،سنويا منهم  130الف سياة السيارة الكهربائيه وتكلفه تشغيلها  -نحرص على تقدمي افضل االسعار مقارنة باالسعار فى السوق
املحلى  ،خاصة ان السيارة الكهربائية التى سنطلقها تعد من فئة
مستودة من اخلارج  ،وبالتالى فان اجلميع كان يعمل فقط على
االستفادة من االعفاءات اجلمركية املمنوحة ملكونات االنتاج ويجنى  % 20من البنزين واتاحة خدمات السيارة املتوسطة  ،اال انه تقدم أعلى معايير االمان واحلماية
والرفاهية وباسعار مناسبة جدا تبدأ من  300الف جنيه اذ ليس
الربح من وراء ذلك خاصة مع غياب رؤية الدولة لهذه الصناعة واصبح
ما بعد البيع
لدينا جمارك على السيارة الكهربائية بجانب االعفاء من ضريبة
االمر مجرد نوع من التجارة فى مكونات السيارات .
القيمة املضافة ناهيك عن تكلفة شحن كيلو الكهرباء أقل من السعر
الدعماحلكومي
املعتاد حيث تصل تكلفة الشحن للمرة الواحدة الى  100جنيه لتسير
** ......................................................؟
 -نتطلع الى اصدار احلكومة الى استراتيجيتها لتوطني صناعة السيارات  ،والتى السيارة  500كيلو متر  ،ويتم شحنها فى  6ساعات بالشحن العادى فى املنزل.

للمرة
االولى امتالك حقوق
امللكية الفكية لتقنيات انتاج
مكونات السيارة مع " برايت
سكايز "

8

السنة الرابعة عشر  -العدد 701
االحد 7فبراير  25 - 2021جمادى الثانى  1442هـ

متابعات
بقلم:

فى استطالع" بى دبليو سى " للشركات العائلية فى مصر لعام :2021

مطلوب تعزيز االحترافية والكفاءة املهنية واالستثمار بالقدرات الرقمية ملواجهة " كوفيد" -19
للمساهمني ،وال يوجد لدى  45%منهم خطة تعاقب ،وأشار  43%منهم إلى
كتب  :باسل خالد – نهلة أحمد
أنهم لم يشركوا اجليل التالى من أفراد العائلة عند جتهيزهم للتعاقب.
نشرت شركة " بى دبليو سى " استطالعها األول للشركات العائلية فى مصر
وف��ى ض��وء الظروف التى فرضتها جائحة كوفيد ،-19ال ميكن للشركات
والذى يتناول األثر التجارى واالقتصادى جلائحة كوفيد -19على الشركات
العائلية فى مصر أن تفترض أن تستمر الروابط العائلية غير الرسمية فى
العائلية فى مصر .أشار التقرير إلى أن بعض الشركات العائلية فى مصر
احلفاظ على الكيانات املؤسسية وحتقيق قيمة مستدامة فى سوق يزيد فيه
قد أظهرت مرونة وسرعة فى التعامل مع الظروف العسيرة التى جنمت عن
التنافس يوما ً بعد يوم .لذا يجب على الشركات العائلية أن تضع بأسرع وقت
األزم��ة ،حيث إن البعض اآلخ��ر منها لم يستطع مواكبة التغير االقتصادى
إجراءات تنظم كيفية تفاعل العائلة مع الشركة بدالً من االعتماد على العادات
السريع الذى تركته أزمة كوفيد -19فى تسريع معدالته.
واإلجراءات القدمية بل يجب عليهم وضع خطط استراتيجية واضحة تستفيد
لم يكن من املستغرب أن يأتى حتسني الربحية فى أعقاب اجلائحة على رأس
من قدرة التقنيات الرقمية.
قائمة أولويات معظم املشاركني فى االستطالع .ولكن يبدو أن العديد من
ويجب أيضا ً أن يأتى التخطيط الدقيق للتعاقب الوظيفى على رأس أجندة
الشركات العائلية فى مصر لم تستوعب على النحو الكافى السرعة التى تُغير
أعمال الشركات العائلية ،مما سيمكنها من تقليل احتمالية حدوث نزاعات
بها التقنيات الرقمية وجه االقتصاد العاملى حيث أشار  64%من املشاركني
داخلية وضمان بقاء الشركة فى أيدى أفراد العائلة فى ضوء األوضاع اجلديدة
فى االستطالع إلى أنهم ال يعتقدون أن أعمالهم عرضة للتغيير الناجت عن
املتمثلة فى تسريع وتيرة التغيير القائم على التقنيات.
التحول الرقمي ،بينما أش��ار  55%من املشاركني إلى أنهم ليسوا عرضة
التعافى من اجلائحة
لهجوم إلكترونى فى حني أع��رب  9%فقط عن ض��رورة االبتكار أو إجراء
بطيئة جتاه تعزيز االحترافية والكفاءة املهنية إلدارتها وعملياتها مقارنة
ولذا ،فإن الشركات العائلية التى تواكب هذه التغييرات ،بدالً من مقاومتها،
تغييرات فى مناذج أعمالهم بينما صنف  6%منهم فقط التحول الرقمى
بنظيراتها على مستوى العالم .وفى هذا الصدد ،أشار 43%
سوف حتتل مكانة أفضل متكنها من االستمرار واالزدهار مع تعافى
على أنه أحد أهم أولوياتهم.
الشركات
6%
من املشاركني فى االستطالع إلى عدم امتالكهم خلطة
مصر من اجلائحة.
الترابط بني التقنيات الرقمية وبقاء الشركة
استراتيجية ديناميكية تغطى الثالث إلى
من جهته قال نبيل دياب ،الشريك والرئيس التنفيذى للعمليات
ال تستوعب على
ال يسع للشركات العائلية فى مصر أن تتجاهل مدى قوة العالقة
اخلمس فقط من املشاركني
س��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة ،ف��ى ح��ني أش���ار  80%إل��ى
لدى شركة " بى دبليو سى " مصر تقدم النتائج التى توصلنا
وال��ت��راب��ط ب��ني التقنيات الرقمية وب��ني ب��ق��اء تلك الشركات
وجناحها ضمان استمراريتها فى السنوات القادمة بغض النظر النحو الكافى السرعة التى ترجيح قيامهم فى الفترة احلالية بوضع خطة أكدوا أن التحول الرقمى يعد إليها أدلة على ضعف قدرة الشركات العائلية فى مصر على
استراتيجية ،بينما أشار  45%منهم إلى عدم
عن حجم تلك الشركات والقطاعات التى تعمل بها .وعليهُ ،
التجاوب مع التغير االقتصادى السريع .حيث إن تفعيل املزيد
يجب عليها أن تستثمر سريعا ً فى القدرات واملهارات الرقمية تغير بها التقنيات الرقمية وجود مجالس إدارة رسمية لشركاتهم.
واحدا من أهم األولويات فى من التقنيات الرقمية على كل مستويات الشركة ومنح األولوية
عدم وجود إطار رسمى للمالك
على كل مستوياتها ،بدءاً من أمتتة العمليات ووصوالً إلى حتليالت وجه االقتصاد العاملى
لتعزيز االحترافية وكفاءة العمليات والثقافة املهنية سيمكن
باإلضافة إل��ى ذل��ك ،لم يضع العديد من مالكى
املرحلة الراهنة
هذه الشركات من التغلب على هذه األزمة واخلروج منها بقوة
البيانات ،وهو ما سيمكنها من خدمة عمالئها بشكل أفضل.
الشركات العائلية إطاراً رسميا ً لعالقتهم بالشركة ،وال
أكبر مما كانت عليه قبلها".
يؤكد االستطالع أيضا ً أن الشركات العائلية فى مصر تسير بخطى
يوجد لدى  64%من املشاركني فى االستطالع اتفاقية رسمية

من خالل تقنية الطباعة ثالثية األبعاد  :إصالح العظام بطباعتها مباشرة بجسم اإلنسان
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولى
طور فريق من الباحثني فى جامعة نيو ساوث ويلز فى
خزفيا لطباعته بطريقة
حبرا
مدينة سيدنى األسترالية ً
ً
ثالثية األبعاد مع اخلاليا احلية دون استخدام املواد
الكيميائية السامة التى تدخل عادة فى هذه العملية،
وفق ما نشره موقع إنتريستنجإجننيرينج
ويرى الباحثون أن طريقتهم اجلديدة تتيح طباعة العظام
بطريقة ثالثية األبعاد مباشرة فى جسم اإلنسان .وقالت
إميان روحاني ،املؤلفة املشاركة فى الدراسة واملهندسة
احليوية فى كلية الكيمياء فى جامعة نيو س��اوث ويلز
«خال ًفا للمواد املستخدمة ساب ًقا فى هذا املجال تقدم
تقنيتنا طريقة لطباعة التعويضات العظمية فى مكان

مكتب " "FBIاألمريكى  :يحذر من هجمات صينية
تستهدف أسرار لقاحات كورونا

كتب  :محمد شوقى  -نهلةأحمد
ح��ذر مكتب التحقيقات الفيدرالى األمريكى "  "FBIمن هجمات
إلكترونية تشنها الصني ،تستهدف بيانات لقاحات وع��الج فيروس
كورونا املستجد وجاء فى تغريدة نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالى
على تويتر" :يجب على الباحثني األمريكيني الذين يدرسون (فيروس)
كوفيد ،-19أن يظلوا متيقظني".
وأضاف" :مكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة األمن السيبرانى وأمن
البنية التحتية ،يحذران من أن جهات إلكترونية مرتبطة بجمهورية
الصني الشعبية ،قد حتاول جمع بيانات امللكية الفكرية والصحة العامة
املتعلقة باللقاحات والعالجات واالختبارات".
وفى نوفمبر املاضي ،كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية ،نقال عن
خبراء فى األمن الرقمي ،أن قراصنة إنترنت مدعومني من دول مثل
الصني وروسيا وإيران وكوريا الشمالية ،يخوضون محاوالت دؤوب من
أجل سرقة أسرار اللقاحات التى جرى تطويرها ضد فيروس كورونا.
لكن هذه األعمال ليست أمرا جديدا ،ففى بداية الوباء ،أيضا ،حتدثت
بعض التقارير عن هجمات إلكترونية مماثلة ألجل سرقة بيانات بشأن
املواصفات اجلينية للفيروس.
وتتحرك أجهزة مخابراتية غربية ،فى حالة من التأهب ألجل تفادى أى
سرقة من هذا النوع ،وأكد مكتب األمن السيبرانى البريطانى أنه ملتزم
بحماية موارد البالد ،لكنه لم يفصح عن الشيء الكثير.

تركيبها ،وهى تشبه بنية العظام وموادها الكيميائية».
والواقع أن االجتاه إلى استخدام تقنية الطباعة ثالثية
األبعاد فى إصالح العظام واملفاصل وتعويضها بدأ منذ
أعوام فوجدنا علماء يطورون مكعبات تساعد فى جبر
الكسور والتئام األنسجة الرخوة بالطباعة ثالثية األبعاد
ودرس استخدام الطباعة ثالثية األبعاد ملعاجلة كسور
العظام أو تشكيلها حسب الطلب
إال أن هذه التقنيات ما زالت فى نطاق التجارب بسبب
أحبارا وم��واد خطرة على جسم اإلنسان،
استخدامها
ً
والطريقة األشيع اليوم إلص��الح العظام هى التطعيم
ال��ذات��ي ،أى من الشخص نفسه ،إال أن ه��ذه الطعوم
تصاب بااللتهابات مبعدالت عالية وال تفيد إن كانت

جدا.
املادة العظمية املطلوبة كبيرة ً
ولهذا يبدو احل��ل ال��ذى وص��ل إليه باحثو جامعة نيو
حبرا
س��اوث ويلز واع� ً
��دا ف��ى ه��ذا امل��ج��ال ،إذ ط���وروا ً
ً
قابال للطباعة ثالثية األبعاد فى بيئة مائية تشبه جسم
اإلنسان ،وهو يشبه املعجون فى درجة ح��رارة الغرفة،
لكن حينما يغطس فى اجليالتني يتصلب على شكل بنية
بلورية نانوية تشبه بنية نسيج العظام.
���رح����ا ل��ط��ري��ق��ت��ه��م ف����ى م��ج��ل��ة
ن���ش���ر ال���ب���اح���ث���ون ش� ً
حاليا على جتارب
أدفانسدفنكشناملتيرلياز ،ويعملون
ً
طباعة أج��زاء عظمية كبيرة بالتقنية ثالثية األبعاد،
ثم اختبارها على احليوانات الكتشاف مدى فعاليتها
وسالمتها.

اإلمارات  :منو متسارع لقطاع اإلنتاج الفيديوى فى حمالت التسويق
للقطاعني العام واخلاص فى 2021
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
أك��د ط��الل جليالتى خبير متخصص ف��ى مجال
التسويق الرقمى  ،املؤسس والرئيس التنفيذى ل�
"ماسترمايند " أن هناك منواً متسارعا ً لقطاع اإلنتاج
الفيديوى ف��ى حمالت التسويق للقطاعني العام
واخلاص فى االمارات فى .2021
ج��اء ذل��ك مبناسبة إكمال "ماستر مايند" ،الوكالة
املتخصصة ف��ى م��ج��ال االت��ص��ال ،إع���ادة تصميم
عالمتها التجارية استجابةً للنمو املتسارع للشركة
وجتديد رؤيتها املؤسسية وفى خضم تلك العملية،
كشفت الشركة عن تغيير فى هويتها البصرية من
أج��ل تعزيز قيمها التى تعكس تفانيا ً ف��ى حتقيق
النجاح للعمالء وتطوير عالقاتهم م��ع جمهورهم
امل��س��ت��ه��دف .ي��ن��ط��وى ه���ذا التغيير ع��ل��ى ج���زء من
استراتيجيتهم ال��ت��ى تستهدف التأكيد على قوة
قدراتهم ومنوهم والتزامهم مبساعدة العمالء وتعزيز
مكانتهم داخل السوق.
وعلى مدار السنوات الثمانية املاضية ،عززت"ماستر
م��اي��ن��د"م��ك��ان��ت��ه��ا ك��ش��رك��ة متخصصة ف��ى ال��س��وق
إلن��ش��اء امل��ح��ت��وى التقليدى وال��رق��م��ى التفاعلي.
تشتهرالشركةبخدماتها اإلعالنية املتكاملة متعددة
التخصصات ،وقد عملت مع أكثر من  100عالمة

جت��اري��ة إلن��ش��اء حمالت إعالنية مبتكرة وجذابة
وتقدمي خدمة رقمية تضمن وص��ول رسالتها إلى
اجلمهور املستهدف املناسب .شهدت "ماستر مايند"
منواً بنسبة  15%على أساس سنوي ،حيث وصل
عدد العمالء إلى  65عميال فى دول الشرق األوسط
وأوروبا.
أض��اف تتمثل رؤيتنا فى أن نصبح الوكالة األكثر
شهرة واألكثر ثقة وابتكاراً فى صناعتنا .مهمتنا هى
مساعدة العالمات التجارية على اكتشاف إمكاناتهم
ومساعدتهم على تعزيز وجودهم فى السوق .نحن
فخورون بأننا نسعى باستمرار لنكون أفضل فى كل
ما نقوم به كل يوم لعمالئنا".
اوض��ح م��رت ثمانى سنوات منذ أن قمنا بتحديث
شكل وأس��ل��وب "ماسترمايند" بشكل ج���ذري .مع
دخولنا ال��ع��ام اجل��دي��د ،اعتقدنا أن��ه م��ن الصواب
حتديث هوية عالمتنا التجارية وتبسيطها وزي��ادة
تأثيرها .ستساعد الهوية البصرية اجل��دي��دة فى
وص��ف اللحظات احلاسمة التى صنعت خبراتنا
لتساعدنا على م��واص��ل��ة ال��زخ��م خ��الل السنوات
القادمة و عملتماسترمايندفى العديد من املشاريع
الرائدة ،والتى تشمل أكثر من  100مشروع على
م��دار العام وعبر أكثر من  65من عمالئها ،مبا

فى ذل��ك املؤسسات احلكومية والشركات متعددة
اجلنسيات والشركات املحلية.
وتشمل بعض املشاريع الرئيسية التى عملت عليها
الشركة خالل الفترة املاضية ،حملة "معا ً نتجاوز
ال��ت��ح��دي" م��ع وزارة امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة وال��ت��وط��ني
وشركةدبيللتأمني ،و"ج��ائ��زة حمدان /اليونسكو
لتطوير أداء املعلمني" ،ومشروع محاكاة منوذج القمر
الصناعى البيئى ( )DM SAT1وشخصية (حذر)
سفير الصحة والسالمة فى بلدية دبي ،باإلضافة
إلى تنظيم بطولة غرب آسيا لرفع األثقال املؤهلة
ألوملبياد طوكيو مع احت��اد اإلم��ارات لرفع األثقال،
ومشروع التسويق االستراتيجى مع مجموعة جاكوار
حللول احلمامات املتكاملة ف��ى ال��ش��رق األوس��ط،
ومبادرة (عالمات اخلير) حول املسؤولية املجتمعية
للشركات ( )CSRلدعم أصحاب الهمم .يتكون فريق
ماسترمايند م��ن مجموعة م��ن اخل��ب��راء املبدعني
من جميع أنحاء العالم ،وفريق داخلى من خبراء
التصميم املبدعني ورسامى الرسوم املتحركة وخبراء
رقميني متخصصني فى التسويق والعالقات العامة
وغيرهم ،وجميعهم على استعداد للمساعدة فى
إنشاء عالمتك التجارية والترويج لها فى مختلف
الوسائل اإلعالنيةاملعاصرة.

منصة إلكترونية لتفعيل استراتيجية شباب الدارسني باخلارج"  " MEDCEجنى الثمار

وزيرة التضامن تفوز بجائزة "املرأة العربية"
..وضمن أهم  ٧سيدات مؤثرات باملنطقة العربية
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
طالبا بالتسجيل فى مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسني
قام 90
ً
باخلارج  ،MEDCEوذلك فى اليوم األول عقب إطالق السفيرة نبيلة مكرم
عبدالشهيد وزي��رة الدولة للهجرة وشئون املصريني باخلارج ،لالستراتيجية
الوطنية لشباب الدارسني باخلارج .ويعد مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب
الدارسني باخلارج  MEDCEهو األول من نوعه فى مصر واملنطقة ويعمل
على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطالب املصريني الدارسني باخلارج

واستدامة التواصل معهم ،من خ��الل إط��الق منصة تفاعلية كاملة للمركز
تستهدف جميع املصريني الدارسني باخلارج ،لدعم وطنهم معرفيا وبحثيا سواء
اختاروا العودة إلى البالد أو العمل خارجها ،وليكونوا حائط صد قوى ضد
محاوالت االستقطاب السياسى والثقافى لشباب الدارسني باخلارج .ويتضمن
املركز عدة فعاليات تنقسم إلى رقمية وواقعية ،حيث تشتمل الفعاليات الرقمية
على :تدريبات على املهارات الشخصية  ،soft skillsعصف ذهنى تهدف إلى
مناقشة فكرة ما لتنميتها وتطويرها ،ورش عمل مختلفة حسب التخصصات،
محاضرات ملوضوع ما أو فكرة أو حدث تاريخي ،جلسات حوارية ملناقشة كتاب،
مقابلة شهرية مع شخصية شهيرة ،جلسة تفاعلية ملناقشة اخلطة املستقبلية
للمركز ،جلسات حوارية  ،Panelفعالية  call for ideasعن موضوع مهم
أو مشروع جديد يخص مصر أو إح��دى ال���وزارات أو القطاعات الفعاليات
الواقعية ،حفل استقبال للدفعات اجلديدة ،اجتماعات مع متخذى القرار
فى مصر ،محاضرات وزيارات ميدانية ألهم املواقع واملشروعات فى مصر.
كما يتضمن املركز شبكات طالبية  Students Networksملساعدة دوائر
املصريني باخلارج فى تكوين دوائرهم بناء على موقعهم اجلغرايف ،فضال عن
وجود مركز أيضا للتدريب الصيفى يشمل نادى الكتاب ،ويضم توفير فرص
تدريبية للطالب الدارسني خالل فترة عطلتهم الصيفية ،وتنظيم زيارات لتفقد
املشروعات القومية واملصانع واملدن اجلديدة حتت عنوان "زور مصر".

ريجينيرون  :تكنولوجيا لألجسام املضادة رمبا فاعلة فى الوقاية من "كوفيد-19
كتب  :نهلة أحمد – محمد شوقى
قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تهنئة مجلس الوزراء
لنيفني القباج ،وزي��رة التضامن االجتماعي؛ وذل��ك مبناسبة اختيارها
ضمن أهم  ٧سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي ،وحصولها
على جائزة "امل��رأة العربية" ,املقدمة من قبل املجلس العربى للمسئولية
املجتمعية ،وذلك تكرميا ً جلهودها املبذولة فى إطار دعم أنشطة التمكني
االجتماعى للمرأة والفئات املهمشة واألكثر احتياجا ،إلى جانب جهودها
من أجل دعم األشخاص ذوى اإلعاقة ودمجهم فى املجتمع .جاء ذلك
حالل اجتماع مجلس الوزراء  ،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى  ،وأعلن
مدبولى أنه يتم حاليا إعداد ومراجعة املوازنة العامة للدولة للعام املالى
اجلديد  ، 21/2022مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الوزارات باإلسراع
فى مراجعة كل احتياجاتها ،وتقدمي مشروعاتها فى املواعيد املحددة؛ حتى
يتسنى االنتهاء من إعداد املوازنة اجلديدة .كما قدم مجلس الوزراء التهنئة
ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس ال��وزراء على
ُمجمل ما حتقق من إجنازات ومتيز فى األداء خالل الفترة املاضية ،والتى
من بينها وجود املركز ضمن أفضل  20مركز فكر على مستوى العالم فى
التعامل مع أزمة فيروس كورونا ،وكذا شغل املركز الترتيب ال� 30؛ كأفضل
مركز فكر حكومى من إجمالى  73مركز فكر حكومى على مستوى العالم،
فضالً عن حصوله على الترتيب رقم  21من إجمالى  64مركز فكر على
مستوى العالم ،كصاحب أفضل فكرة أو منوذج جديد مت تطويره بواسطة
مركز فكر خالل عام  2020وغيرها من النجاحات التى أحرزها.

كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
قالت شركة "ريجينيرون" إن النتائج املؤقتة من جتربة كوكتيل
األج��س��ام امل��ض��ادة أظهرت أن العالج فعال فى الوقاية من
"ك��وف��ي��د "-19ل��دى األش��خ��اص املعرضني للمصابني بالفعل
بالفيروس.
وزعمت الشركة يوم  ،أن عالجها ميكن أن يستخدم ك� "لقاح
سلبي" للوقاية من "كوفيد ،"-19لألشخاص املعرضني خلطر
اإلصابة بالعدوى ،مثل أولئك الذين يعيشون فى املنزل نفسه
مع شخص مصاب بالفيروس.
وقالت شركة التكنولوجيا احليوية األمريكية إن كوكتيل األجسام
املضادة ،الذى ر ّوج له الرئيس األمريكى السابق دونالد ترامب
بعد فترة قضاها ف��ى املستشفى م��ع "ك��وف��ي��د ،"-19تسبب
فى انخفاض بنسبة  100%فى اإلصابة بأعراض وخفض
معدالت اإلصابة اإلجمالية بنسبة .50%
وتستند النتائج إلى بيانات التجارب املؤقتة من نحو 400
م���ش���ارك ،جميعهم ك��ان��وا ي��ع��ي��ش��ون م��ع ش��خ��ص م��ص��اب ب�
"ك��وف��ي��د ."-19وق��ال��ت الشركة إن��ه سيتم إص���دار مجموعة
البيانات الكاملة فى الربع القادم.
من جهته قال جورج يانكوبولوس ،الرئيس واملسئول العلمى
األول فى "ريجينيرون"" :تشير هذه البيانات التى تستخدم
 REGEN-COVكلقاح سلبي ،إلى أنه قد يقلل من انتقال
الفيروس باإلضافة إلى تقليل العبء الفيروسى واملرض لدى
أولئك الذين ما زالوا يصابون بالعدوى".

وقال يانكوبولوس إن العالج ميكن أن يستخدم لكسر سلسلة
العدوى من خالل حماية أقرب األشخاص املصابني بالفيروس.
وقالت "ريجينيرون" إنها ستناقش النتائج املؤقتة مع املنظمني
الصحيني فى الواليات املتحدة الستكشاف توسيع ترخيص
استخدام مزيج األجسام املضادة احلالى فى حاالت الطوارئ.
وأُع��ل��ن أن احلكومة األملانية اشترت  200أل��ف جرعة من
العالج بتكلفة مذهلة لكل منها  2400دوالر.

اجاى قاومت
مدير املنتج االستراتيجى شبكة
اجليل اخلامس للنفاذ الراديوي

أهمية حل تشريح شبكة اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى من
إريكسون لتحقيق إمكانات ووعود تقنية اجليل اخلامس
ما مدى أهمية تشريح شبكة اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى لتحقيق
إمكانات ووعود تقنية اجليل اخلامس؟ تساهم هذه العملية كجزء حيوى
من تقنية التشريح املتكامل للشبكة ،فى إطالق إمكانات مجموعة واسعة
من ح��االت االستخدام ملختلف الصناعات والشركات وقطاع النطاق
العريض املتنقل املحسن .األمر الذى دفعنا ملناقشة عملية تشريح شبكة
اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى من إريكسون ،فى أحدث دراساتنا البحثية،
لتعزيز الوعى بأهمية هذه التقنية ،ودورها األساسى فى حتقيق اإلمكانات
الكاملة لشبكة اجليل اخلامس.
تعد تقنية اجليل اخلامس بتوفير منصة ابتكار مفتوحة ،متكن األعمال
�اء وأما ًنا واستدامة ،على كافة
واملجتمع للتواصل فى مستقبل أكثر ذك� ً
اجلوانب واملستويات ،بدءاً من الهواتف الذكية ووصوالً إلى املصانع الذكية.
وتوفر عملية تشريح شبكة اجليل اخلامس للمزودين ،القدرة على توفير
مجموعات واسعة من االستخدامات بفضل مزايا االتصال السريع واألداء
املحسن .األمر الذى يدفع باملزودين حول العالم لتشريح شبكات اجليل
اخلامس ،حيث يتم تخصيص شرائح معينة من الشبكات االفتراضية
لتلبية متطلبات االتصال اخلاصة بحاالت االستخدام املختلفة .ويسهل
تشريح الشبكة متايز اخلدمة وضمان تعزيز القدرات االستيعابية واالرتقاء
ب��األداء ،وهى من العوامل األكثر أهمية خالل أوقات الذروة التى تشهد
كثافة استثنائية فى حركة البيانات ،للوفاء بااللتزامات املرتبطة باتفاقات
مستوى اخلدمة.
وم��ن األمثلة على ذل��ك األل��ع��اب عبر اإلن��ت��رن��ت ،حيث أظ��ه��رت دراس��ة
استقصائية مت إجراؤها من قبل مختبر املستهلكني فى إريكسون على
 7000مستهلك ،أن  90%من املستخدمني الذين مي��ارس��ون ألعاب
الفيديو أسبوعيا ً على األقل ،قد تأثروا سلبيا ً بتأخر االتصال عند اللعب،
مع توقف  1من أصل  3العبني فى بعض األحيان عن اللعب نتيجة لذلك.
وتختلف األل��ع��اب الرقمية فيما بينها م��ن ناحية م��ع��دالت البيانات،
ومتطلبات زمن االنتقال واملوثوقية على شبكات االتصاالت املتنقلة .ويعتبر
هذا التنوع مثاليا ً على مدى أهمية تشريح الشبكة ،حيث ميكن ملزودى
اخلدمات توفير شرائح مخصصة لأللعاب السحابية أو أى تطبيق من
الواقعني االفتراضى أو املعزز .وميكن إلطار التشريح االحتفاظ باملوارد
املخصصة من خالل تنظيمها عبر شبكات االتصال الراديوية وشبكات
النقل والشبكات األساسية.
متاما ً كما هو احلال مع مثال األلعاب السحابية ،ميكن ملزودى اخلدمة
اعتماد تقنية تشريح الشبكة ،كطريقة للتمييز بني عروض اجليل اخلامس
اخلاصة بهم .فهى تساعد على االستفادة من اإلمكانات الهائلة ملجموعة
واسعة من االستخدامات للمؤسسات وأس��واق النطاق العريض املتنقل
املحسن بأداء مضمون.
ّ
ويعزز حل إريكسون لتشريح شبكة اجليل اخلامس للنفاذ الراديوي ،أداء
مزودى اخلدمة عبر توفير عمليات معاجلة متميزة للخدمات اجلديدة ،
بجودة فائقة وحتسني عملية إدارة املوارد الراديوية لتحقيق اتفاقية مستوى
اخلدمة .كما يتميز هذا احلل مبرونته وقابليته للتطوير بدرجة كافية،
لدعم عدد متزايد من حاالت استخدام التشريح ،وتسويقها على نحو
أكثر سرعة.
ملزيد من املعلومات ح��ول ه��ذا امل��وض��وع ،ميكنك االط��الع على أحدث
دراستنا البحثية ،والتى نناقش فيها أهمية تشريح شبكة اجليل اخلامس
للنفاذ الراديوى لتحقيق إمكانات ووعود تقنية اجليل اخلامس.

ملواكبه التطور التكنولوجى  :تركيب عدد  190ألف
عداد مسبق الدفع وعدد  4آالف عداد ذكي.
كتب  :محمد اخلولى نهلة مقلد
أكد الدكتور محمد شاكر � وزير الكهرباء والطاقة املتجددة أنه فى مجال
مواكبة التطور التكنولوجى ومعاجلة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من
أهم مشاكل العمالء فقد تركيب عدد ( )190ألف عداد مسبق الدفع وعدد (
 )4000عداد ذكى  ،كما مت تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العمالء بجميع
فروع الشركة باملحافظة مبا يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز اخلدمة
 ،وتيسير إجراءات التعاقد من خالل تدعيم جميع الهندساتباحلواسب اآللية
والطابعات وتدريب العاملني على استخدام البرامج املتعددة  ،وتطبيق كثير
من البرامج اجلاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات
إرشادية لهذه اخلدمات معلقة بكل هندسة.
وقد أدى تطوير اخلدمات املقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل
سعيا ً إلى حتقيق رضاء املشتركني .واستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم
بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة خلطط التطوير
بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى اجلمهورية،
وفى إطاراالهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى اخلدمة املقدمة جلمهور
املشتركني على كل أنحاء اجلمهورية .أوضح جهود وزارة الكهرباء والطاقة
املتجددة بشركاتها املختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وحتسني مستوى
األداء وذل��ك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا ً ملعايير
اجلودة وتقليل فترات إنقطاع التيار وملواجهة الزيادة املستمرة فى استهالك
الطاقة الكهربائية واألحمال املتوقعة فى أمناط االستهالك ،وذلك مع اتخاذ
كل اإلجراءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا املستجد.

هيئة قناة السويس تنفى إنشاء طرق برية جتارية
منافسة مما يؤثر على إيراداتها
كتب  :باسل خالد  -محمد شوقي
ت��داول��ت بعض وس��ائ��ل اإلع���الم وامل��واق��ع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى فيديو يزعم إنشاء طرق برية جتارية منافسة لقناة السويس مما
يؤثر على إيراداتها من العملة األجنبية ،وقام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء
بالتواصل مع هيئة قناة السويس ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة
لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة األجنبيةُ ،مشدد ًة على أن مسار القناة
سيظل املسار األقصر واألكثر أمنا ً للربط بني الشرق والغرب ،حيث تتمكن
حاويات النقل البحرى عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع ،وبتكلفة
أقل من أية مسارات بريةُ ،مشير ًة إلى أن حركة املالحة بالقناة تسير وفق
املعدالت الطبيعية ،حيث بلغت حصيلة اإليرادات املحققة خالل عام ،2020
نحو  5.61مليار دوالر ،كما سجلت القناة عبور  18829سفينة بإجمالى
حموالت صافية قدرها  1.17مليار طن خالل عام  ،2020وهى ثان أعلى
حمولة سنوية صافية فى تاريخ القناة ،رغم أزمة فيروس كورونا.

لتطوير القدرات التصنيعية والتكنولوجية :تعاون بني "اإلنتاج احلربي"
والقطاع اخلاصلتصنيع اللوحات الكهربائية
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
شهد املهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة لإلنتاج
احلربى مراس�م توقيع بروتوك�ول تعاون بي��ن الهيئة
القومية لإلنتاج احلربى وشركة السويدى للصناعات
الهندسية والشركة العربية للصناعة والتجارة ،وقام
بتوقيع البروتوكول املهندس محمد محمد صالح الدين
مصطفى � نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية
لإلنتاج احلربى والعضو املنتدب واملهندس محمد
زكى السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى
للصناعات الهندسية ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة
الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو املنتدب،
وذلك مبقر ديوان عام وزارة اإلنتاج احلربي .أوضح
وزي��ر ال��دول��ة لإلنتاج احلربى أن الهدف من توقيع
البروتوكول هو التعاون فى مجال تصنيع وتركيب
ال��ل��وح��ات الكهربائية (ضغط منخفض ومتوسط)
وكشافات اإلن���ارة وم��د وتركيب الشبكات الكهربية
وذلك من خالل إقامة مصنع بإحدى الشركات التابعة
للوزارة لهذا الغرض ،وأكد الوزير "مرسي" على إميان
"اإلنتاج احلربي" بدور القطاع اخلاص فى مجاالت
التصنيع املختلفة ،والذى يؤكده وجود تعاون كبير بني
ال��وزارة والقطاع اخلاص الذى يعد شريكا ً هاما ً فى

تنفيذ العديد من املشروعات القومية الكبرى ،ومتت
اإلشارة إلى حرص ال��وزارة على التكامل مع مختلف
الشركات املحلية والعاملية مبا يدعم استراتيجيات
التنمية الشاملة واملستدامة بالدولة وزيادة االعتماد
على قدرات التصنيع املحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير
اجلودة .من جانبه أوضح املهندس محمد زكى السويدى
أن "السويدى للصناعات الهندسية" هى إحدى الشركات
املتخصصة فى تصميم وتصني�ع وتركي��ب اللوح��ات
الكهربائي��ة وكشاف��ات اإلن��ارة ومد وتركيب الشبكات
الكهربائية للضغط املنخفض واملتوسط والعالي ،والشركة
العربية للصناعة والتجارة متخصصة فى مجال احللول
الكهربائية وتصنيع الكابالت ولوحات التحكم.
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المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
(سالبى القيم )1
ها أن��ت قد قمت بإلقاء النظرة على األش��خ��اص الذين مينحونك
أكبر قيمة فى حياتك ،دعنا ننظر للجهة األخ��رى .أري��دك أن تنظر
لألشخاص الذين يقومون بإرهاقك؛ السلبيون .هؤالء هم األشخاص
الذين ميتصون مواردك أو يبددون طاقتك أو يحطمون من معنوياتك.
ه��ؤالء ه��م األش��خ��اص ال��ذي��ن يخبرونك أن��ك ل��ن تنجح ،األشخاص
املتطلبون دائماً ،األشخاص الذين متر بهم احلياة دون أن يقوموا بفعل
أى شيء ذو قيمة .ه��ؤالء هم املشتكون الذين ينقلون إليك طاقتهم
السلبية حتى تقوم باالستسام.
قد يفعلوا ذلك عن عمد أو دون قصد .فبعض األشخاص قد ظهروا
فى حياة الناس ليفعلوا ذل��ك فقط .والبعض األخ��ر حقود ،فهم ال
يحتملون رؤية غيرهم ينجحون ألن ذلك سيفضح عيوبهم.
أيا ً ما كان األمر ،فعليك االبتعاد عن سالبى القيمة .رمبا يوجد بعضا ً
منهم ليس مبقدورك االبتعاد عنهم (سنتحدث عنهم عاجاً) ولكن
عليك التخلص من أى شخص يسلبك القيمة وقتما أمكنك ذلك .فهم
يقومون بإعاقتك ويسلبونك طاقتك النفيسة ويحبطونك ما لم تنتبه
لذلك.
سنتحدث فى هذا املقال عن النوع األول وسنتناول فى املقاالت القادمة
باقى األنواع األربعة كما يلي:
 )1الشكاؤون
هناك بعض األشخاص السلبيني جداً وال يوجد هناك حداً لسلبيتهم.
فا يوجد هناك شيئا ً جيداً بالدرجة الكافية بالنسبة لهم .دائما ً
يريدون املزيد وينتقدون القليل حتى وإن كان كايف ،فإن لم يطلبوا
املزيد فإنهم يريدون كل شيء بطريقة أسهل .فهم ال يقدرون العمل
اجلاد وهناك دائما ً شخصا ً يلقون عليه اللوم أن حياتهم بتلك الصعوبة.
فهؤالء األشخاص يعملون بالكاد ليحصلوا على القليل من األموال
ثم يغضبون على أنهم لم يحصلوا على املزيد .فهم يريدون املنزل،
والسيارة والكمبيوتر ونظام الصوت املحيطى وتلفاز  4kولكنهم مع
هذا ال يريدون فعل أى شيء للحصول على تلك األشياء .اليريدون أن
يعملوا بجد أكبر .فهم ال يريدون وضع األهداف وال حتمل املخاطر .فى
الواقع رمبا هم ال يريدون حتى تلك األشياء التى يدعون أنهم يرغبون
بها .رمبا يريدون فقط أن يشتكوا.
مشكلة الشكَّائني ال تقتصرعلى جلب الطاقة السلبية فحسب ،ولكن هم
أيضا ً يريدونك أن تشترك معهم فى الشكوى.
فى إحدى املرات كنت فى مطعم للوجبات السريعة ،أقف خلف امرأة
والتى بدأ صبرها فى النفاد .قامت باالستهزاء ثم مشت بضع خطوات
ً
واضحا ،فقد
طويا وكان السبب
ونظرت فى ساعتها .كان الطابور
ً
كان املطعم به القليل من العمال وكان بامكانى رؤية العمال يهرولون
ويعملون بكل جد حتى يلبوا طلبات زبائنهم.
تلفتت ثم نظرت إلي ،هل تتخيل ماذا قالت لي؟ قالت”:ال أصدق أن
هذا يأخذ منهم كل هذا الوقت ما خطب هؤالء الناس؟”
ص� ِ�دم��ت .نظرت إل��ى العمال املساكني الذين يبذلون قصارى
لقد ُ
جهدهم من أجل حتضير طلبات الزبائن ،ثم نظرت إليها وقلت “ال
ت لو أضفت
يوجد شيء خطأ بهم” “هم يبذلون قصارى جهدهم وود ُ
“رمبا املشكلة بك ِ
أنت”.
زاد ردى هذا من غضب تلك املرأة فبالنسبة لها ال مشكلة فى التشكى
من أمر ال ميكن ألحد فعل أى شيء حياله .أرادتنى أن أشارك معها
فى سلبيتها .بل رمبا أكثر أرادتنى أن أغضب على العمال الذين كانوا
يبذلون قصارى جهدهم.
وعندما وجدتنى لن أشارك معها غضبت أكثر .ال بأس بهذا ،ميكنها
ض َبى ،فهذا من حقها ولكن من حقى أيضا ً أال أشارك
أن تصبح َغ ْ
علي الشكوى فأنا بإمكانى رؤية املوقف ،وكان
فى غضبها .ال يتحتم ِّ
بإمكانى االنتظار فى الطابور أوالذهاب ببساطة ألى مطعم أخر.
وعليك أنت أيضا ً التوقف عن السماح للمشتكني بإماء ما عليك أن
تشعر به حيال موقف ما ،كما ال تسمح لطاقتهم السلبية بأن حتبطك.
سنتحدث فى املقال القادم عن تنابلة السلطان والكارهون وأخيراً
املستغلون ،فاستعد.

عبر إنستجرام  :اتهامات للنجم األمريكى
مانسون باالغتصاب
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
اتُهم املغنى األمريكي ،ماريلني مانسون باالغتصاب واالع��ت��داء اجلنسى على
عدد من نساء  ،من بينهن املمثلة األمر كية إيفن رايتشل وود التى قالت إنها
واجهت “انتهاكات مريعة طيلة سنوات” ونشرت خمس نساء على األقل بصورة
شبه متزامنة على حساباتهن على “إنستجرام” ،اتهامات للمغنى واسمه األصلى
براين هيو وورنر .وتؤكد إيفن رايتشل وود ،البالغة  33عاما ،أن املغنى “تاعب
عندما كانت دون سن العشرين ،قائلة إنها تعرضت
بها نفسيا”
بعدها ل� “انتهاكات مريعة طيلة سنوات” وكانت
املمثلة التى ُع��رف��ت خصوصا ب��دوره��ا فى
مسلسل “وستوورلد” ،تشارك رسميا حياة
م��اري��ل��ني م��ان��س��ون ع��ل��ى م���دى س��ن��وات،
قبل خطوبة جمعتهما فى  2010ولم
تعمر سوى بضعة أشهر .وفى ،2018
ّ
أدلت املمثلة بشهادة أمام جلنة الشئون
القضائية فى مجلس النواب األمريكي،
حتدثت فيها عن معاناتها الطويلة كضحية
ان��ت��ه��اك��ات نفسية وج��س��دي��ة وف���ى رسالة
نشرتها  ،كشفت املمثلة أن املعتدى عليها الذى
لم تكشف هويته قباً ،هو براين هيو وورنر وكانت
الكوجنرس أنها تعرضت لاغتصاب مرات عدة ،بحسب
أك��������دت أم�����ام
وكالة “فرانس برس” .كما اتهمت أربع نساء أخريات يقلن إنهن ك ّن على عاقة
باملغنى ماريلني مانسون ،بالتاعب بهن والتحرش اجلنسى وإس��اءة معاملتهن
وتهديدهن وحتدثت إحدى النسوة ،والتى بدأت عاقتها باملغنى فى ،2015
أيضا عن تعرضها لاغتصاب مرات عدة.
وبنى ماريلني مانسون البالغ  52عاما ،صورته على شخصيته الغامضة ومظهره
الغريب وحتدثت النساء اللواتى أدلني بشهاداتهن  ،وكثيرات منه ّن ك ّن معجبات
بالفنان ،عن أساليب ملتوية اعتمدها ماريلني مانسون لإلغواء واإليقاع بهن ،إذ
قلن إنه كان يهددهن بالقتل أو تعاطى املخدرات.

عبر الكبسوالت  ..فيرجن هايبرلوب تقدم
تصورها للسفر املستقبلى بسرعة الصوت
كتب  :محمد اخلولى  -باسل خالد
كشفت شركة فيرجني هايبرلوب عن رؤيتها للسفر فائق السرعة فى املستقبل من
خال نشر فيديو يتصورها ويظهر جتربة الركاب فيها.
وتعمل الشركة على تطوير نظام نقل يستخدم كبسوالت لنقل الركاب من وجهة
إلى أخرى بسرعة تفوق سرعة الصوت.
مستقبليا ملحطة هايبرلوب خال رحلة من حلظة دخول
مشهدا
يصور الفيديو
ً
ً
الراكب إلى الكبسولة إلى اللحظة التى يخرج فيها من املحطة على اجلانب اآلخر
ويظهر املشهد العد التنازلى للوقت املتبقى حتى وصول الكبسولة إلى الوجهة ،مع
تضمنها مقاعد وثيرة تشبه مقاعد الطائرات .ال توجد فى الكبسولة نوافذ – بل
تعمل أنظمة اإلضاءة على توفير اإلضاءة املطلوبة.
يتوقع أن تكون جتربة سفر ممتعة واقتصادية وسريعة ،ألن كل كبسولة ستحمل
 28راكبا فى كل مرة  ،وتتحرك على شكل قافلة فى األنابيب املفرغة من الهواء،
فرديا إلى وجهاتها من املحطات ما ميكن آالف الركاب فى الساعة من
ثم تتفرع
ً
التنقل بساسة.
وأوضح جاى والدر � الرئيس التنفيذى للشركة أن أسعار التذاكر ستتباين وفق
مسار الرحلة ولكنها تظل فى متناول اجلميع  ،وإال لن يستخدمها الناس.
والهدف النهائى حتويل الرحات التى تستغرق ساعات طويلة إلى دقائق معدودة
وقبل شهرين جنحت فيرجن هايبرلوب الشركة فى تنفيذ رحلة جتريبية لنقل
راكبني ميثل هذا اإلجناز أول جتربة ركاب فائقة السرعة .وتتطلع إلى تطوير ذلك
لتبدأ العمليات التجارية فى العام .2030

نتاوى
خالل الدورة الثالثة لقمة “  “ Visaللتجارة اإللكترونية :

الشركات املعززة رقمياً هى األقدر على النمو فى عام  2021ومطلوب التوازن مع التجارة التقليدية
كتب  :محمد شوقى – نهلة أحمد
نظمت شركة “  ، “ Visaالعاملية املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املدفوعات
الرقمية  ،نسختها الثالثة من “قمة التجارة اإللكترونية فى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا” ،والتى تأتى تزامنا ً مع النمو القوى فى قطاع التجارة الرقمية منذ
بداية جائحة “ كوفيد. “ -19
وش��ه��دت القمة االفتراضية التى انعقدت حت��ت شعار “االزده����ار ف��ى الواقع
اجلديد” ،مشاركة العديد من كبار املسئولني فى القطاع احلكومى مثل اقتصادية
دبى ووزارة املالية فى اململكة العربية السعودية؛ واملصارف املحلية مثل البنك
التجارى القطري؛ والشركات مثل “نون” و”داراز” (مجموعة على بابا) و”مجموعة
أزاديا” وشركة  Kidzappومزودى منصات املدفوعات ،الستكشاف فرص تعزيز
اإلقبال على التجارة الرقمية ومساعدة الشركات على االزدهار فى الواقع اجلديد.
 % 20منو التجارة اإللكترونية
وبينما كان قطاع التجارة اإللكترونية فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 % 50من املشتريات عبر اإلنترنت
يسجل منواً سنويا ً ملموسا ً يتراوح بني  15-20٪قبل جائحة كوفيد ،-19متفوقا ً وسلّطت جلسات احل��وار الضوء على البروز الواسع ملفهوم التجارة املتكاملة
بذلك على املناطق األخ��رى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدالت استخدام والتوازن اجلوهرى الذى ينبغى على جتار التجزئة حتقيقه بني مناذج التجارة
اإلنترنت ،إال أن حت��ول املستهلكني إل��ى التسوق اإللكترونى بني عشية
اإللكترونية والتجارة التقليدية لتقدمي التجربة املثلى لعمائهم فقد كشفت
وضحاها نتيجة للجائحة ساهم فى دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع
دراس��ة “ال��ع��ودة إل��ى األع��م��ال” من  Visaأن  45٪من املستهلكني
تقدمي
حتقيق تقدم رقمى يعادل ستة أعوام فى غضون ستة أشهر فقط.
املشاركني فى االستطاع فى اإلم��ارات يعتزمون شراء أكثر من
ففى مصر  ،كشفت دراسة “ابق آمناً” التى أجرتها ،Visaأن��ه جتربة متميزة للعمالء
نصف مشترياتهم عبر اإلنترنت ،بينما يعتزم  34%التسوق فى
منذ بداية اجلائحة ،أختار  20٪من املستهلكني الدفع عبر
املتاجر أو عبر الطرق التقليدية.
اإلنترنت باستخدام البطاقات املصرفية أو املحافظ الرقمية خالل الواقع اجلديد الذى
واستعرض املشاركون فى اجللسات جتاربهم ح��ول منظومة
بدالً من الدفع عند االستام  ،كما أصبحت التجارة اإللكترونية فرضته استمرارية سلوكيات التجارة املتكاملة التى ميكن للتجار تقدميها فى إطار اخليارات
فى مصر واح��دة من أس��رع القطاعات من��واً خ��ال جائحة
التى يوفرونها مثل استام املتسوقني ملشترياتهم خارج املتاجر
كوفيد ،19حيث شهدت من��واً يتراوح من  300إلى
500%عبر التسوق بسبب كورونا
وخيارات التوصيل الا تامسية البديلة.
مبا ميثل حوالى  2مليار دوالر ،مبا فى ذلك عمليات الشراء
وتشير التوقعات إلى أن املدفوعات فى نقاط البيع ومنصات التمويل
اإلنترنت وحجوزات الفنادق والطيران.
ستشهد حتوالً جذريا ً مبا يضمن ترسيخ خيارات الدفع الرقمى كخيار
التحول الرقمي
مفضل بني املستهلكني .أضف إلى ذلك أن استخدام املحافظ الرقمية يعد واحد ًا
وميكن أن يعود جزء كبير من تنامى قطاع التجارة اإللكترونية فى مصر إلى من التوجهات الصاعدة فى عام  ،2021حيث باتت الوسائط املختلفة توفر
مبادرات التحول الرقمى التى أطلقتها احلكومة ،ففى يناير  ،2020بلغ مستخدمى إمكانات هائلة للقطاعات التى غالبا ً ما كانت تعتمد على املعامات الشخصية.
اإلنترنت فى مصر حوالى  54.74مليون مستخدم ،بزيادة حوالى  22٪سنوياً،
توجهات مستقبلية
مما جعل نسبة انتشار اإلنترنت  .54٪ومن املتوقع أن يرتفع الرقم بشكل أسرع،
رئيسي للخدمات املصرفية
كداعم
ا
أيض
()CBE
املصرى
املركزى
البنك
وعمل
ً
ً
مع األخذ فى االعتبار أن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أصبح القطاع الذكية ،حيث مت تخصيص  63.76مليون دوالر لنشر  300ألف نقطة بيع على
منوا فى مصر فى عام  2019بنسبة .16.4٪
األسرع ً
كل املحافظات ،كما أصدر قرارات جديدة لضمان حتويات العملة املحلية فى
وتخللت القمة سلسلة من جلسات احل��وار االستشرافية والعروض التقدميية
أيضا عن العموالت على هذه التحويات حتى
التنازل
مع
ممكن،
وقت
أقصر
ً
وجلسات األسئلة واألجوبة مع احلضور ،وفيها استعرض املشاركون توقعاتهم نهاية يونيو .2021
حول التوجهات املستقبلية للتجارة اإللكترونية فى منطقة الشرق األوسط وشمال من جهته قال مادور ميهرا ،مدير مبيعات التجار واالستحواذ فى  Visaالشرق
أفريقيا ،والدور املحورى الذى يلعبه القطاع فى تعافى األعمال حليويتها والنمو األوسط وشمال أفريقيا“ :هيمنت إجراءات االستجابة املؤقتة للجائحة على اجلزء
املستقبلى لاقتصادات الوطنية ،حيث قام صندوق النقد الدولى
ً
مؤخرا بتعديل األكبر من عام  ،2020لكن اإلقبال املتزايد على التجارة اإللكترونية يعد واحداً
توقعاته للناجت املحلى اإلجمالى ملصر بالزيادة إلى  ،2.8٪مما يعكس انكما ًشا من التوجهات التى ستدوم حتى بعد انقضائها .فرواد التجارة اإللكترونية من
ً
أكثر
اعتداال من املتوقع فى اقتصاد الباد ويجعلها على األرجح واحدة من الدول التجار واملؤسسات املالية سيتصدرون املشهد فى عام  2021وسيكون مبقدورهم
غالبية
لدى
صدى
لقى
وهوما
،2021
عام
فى
ا
إيجابي
ا
منو
تسجل
التى
القليلة
ً
ً
اغتنام الزخم احلالى ومواصلة استكشاف التقنيات واالبتكارات اجلديدة لدعم
املنظمات املتعددة األطراف ،مبا فى ذلك األمم املتحدة ،والتى ّ
قدرت ،فى تقرير عمائهم.
حديث بعنوان الوضع االقتصادى العاملى وآفاق  ،2021منو إجمالى الناجت املحلى
الصمود وقت األزمات
بنسبة  5.4٪فى عام .2021
وعلى وجه اخلصوص ،حتظى الشركات الصغيرة اليوم بفرصة تعزيز حضورها

ردا على شائعات اإلنترنت والتواصل االجتماعى :

التضامن  :تنفى ادعاء أشخاص انتسابهم للوزارة لتقدمي خدمات لهم مقابل احلصول على مبالغ مالية
الصفحات الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي،
أو مكاتب خدمة املواطنني باملحافظات ،وسيتم اتخاذ
كل اإلج���راءات القانونية حيال ه��ؤالء األشخاص.
وف��ى إط��ار دع��م األس��ر األول��ى بالرعاية من خال
توفير ف��رص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم
ثمار عملهم إل��ى جانب الدعم النقدي ،مت إطاق
مشروع منظمة العمل الدولية“ ،تشغيل الشباب فى
مصر :التمكني االقتصادى فى إطار برنامج فرصة”،
بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،
ويستهدف املشروع تقدمي برامج متخصصة لدعم
ري��ادة األعمال اجلماعية وتنمية ق��درات املنظمات
األهلية لتأسيس وإدارة الوحدات اإلنتاجية وساسل
القيمة وتنمية األنشطة املدرة للدخل التى تستهدف
الفئات األولى بالرعاية ،والتوسع فى الشمول املالي.

كتب  :نهلة أحمد – باسل حالد
ردا على ما انتشر فى بعض امل��واق��ع اإللكترونية
وصفحات التواصل االجتماعى من أنباء بشأن ادعاء
أشخاص انتسابهم ل��وزارة التضامن والتواصل مع
املواطنني بزعم تقدمي خدمات لهم مقابل احلصول
على مبالغ مالية ،وق��ام امل��رك��ز اإلع��ام��ى ملجلس
ال��وزراء بالتواصل مع وزارة التضامن االجتماعي،
والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لتوجيه
الوزارة أشخاصا للتواصل مع املواطنني بزعم تقدمي
خ��دم��ات لهم مقابل احل��ص��ول على مبالغ مالية،
ُموضحةً أن ه��ؤالء األشخاص غير تابعني للوزارة
نهائياًُ ،مشير ًة إلى أن اخلدمات املقدمة للمواطنني،
وكذلك القرارات اجلديدة تتم إتاحتها بدون وسطاء
س���واء م��ن خ��ال امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ى ل���ل���وزارة ،أو

..والشباب  :ال صحة بشأن حتويل مركز شباب “جنع العرب” مبحافظة سوهاج إلى حظيرة مواشي
كتب  :نهله أحمد – باسل خالد
ردا على ما تداولته بعض املواقع اإللكترونية فيديو
بشأن حتويل مركز شباب “جنع العرب” مبحافظة
س��وه��اج إل���ى ح��ظ��ي��رة م��واش��ي ،وق���د ق���ام امل��رك��ز
اإلعامى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب
والرياضة ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال
صحة لتحويل أى من مراكز الشباب على مستوى
اجلمهورية إلى حظيرة مواشي ،وأن الفيديو املتداول
ال عاقة له مبراكز الشباب نهائياًُ ،موضحةً أنه ال
يوجد أى مركز شباب فى محافظة سوهاج يحمل
اسم “جنع العرب” ،وأن األرض املتداولة فى الفيديو

“مش هنسيبكم” ..حملة جديدة برعاية برملانى
مصرى لردع املتنمرين
كتب  :نهلة مقلد  -محمد اخلولي
يقود برملانى مصرى حملة تشريعية ومجتمعية لوقف كل أشكال التنمر
ضد األشخاص ذوى االحتياجات اخلاصة؛ سعيا إلى توفير “بيئة آدمية”
لهم باملجتمع .وقال النائب محمد مصطفى الساب ،وكيل جلنة الصناعة
مبجلس النواب املصري ،ل�”سكاى نيوز عربية” إنه سيتقدم األحد إلى مجلس
النواب؛ بتعديات على قانون العقوبات تقضى بتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى
اإلعاقة .وقال “الساب” إنه وفقا لتعدياته اجلديدة ،يعاقب املتنمر ،ضد
شخص من ذوى اإلعاقة ،باحلبس مدة ال تقل عن عام وبغرامة تتراوح من
 50ألف إلى  100ألف جنيه ،وتكون العقوبة احلبس لعامني وبغرامة حدها
األدنى  75ألف جنيه ،فى حال وقوع جرمية التنمر من شخصني أو أكثر.
وك��ي��ل جلنة الصناعة ف��ى مجلس ال��ن��واب
أك��د أن تلك العقوبات ستسهم فى
ردع املتنمرين ،خاصة مع تغليظ
العقوبة على م��ن يتنمر على
ذوى االحتياجات اخلاصة
وح�����ول م����ب����ررات ت��ق��دمي
م�����ش�����روع ال���ت���ع���دي���ات
اجلديد ،قال الساب إنه
الح��ظ م��ن خ��ال مقاطع
فيديو منتشرة ،سواء عبر
مواقع التواصل االجتماعي،
أو بالشارع ،حاالت تنمر على
أشخاص من ذوى االحتياجات
اخلاصة.
ونبه الساب إلى أن “القانون احلالى
ع����������ام،
ينص على أن هناك عقوبة على املتنمر بشكل
وليس من يتنمر على األش��خ��اص من ذوى االحتياجات اخل��اص��ة ،الذين
يواجهون حتدى اإلعاقة” وتساءل ما الذى يدفع للتنمر على شخص من ذوى
اإلعاقة ،ال يستطيع دفع الضرر عنه جسديا أو لفظيا؛ لذا فهذا األمر البد
أن يتم جترميه بتغليظ العقوبات”.

غير تابعة للوزارة باعتبارها أرض طرح نهر يتعذر
إقامة أى منشآت رياضية عليها وفقا ً للقرار رقم
 92لسنة ُ ،2003مشير ًة إلى أن هناك  175مركز
شباب مبحافظة سوهاج منها  13مركزاً تابعا ً للجنة
األوملبية ،إلى جانب  35ن��ادى “هيئة رياضية”،
و 10أندية هيئات خاصة ،و 42جلنة رياضية.
وفى سياق متصل ،مت تطوير  32مركز شباب على
مستوى املحافظة بتكلفة إجمالية  9مايني و150
ألف جنيه ،كما يوجد أكثر من  120ملعبا ً خماسيا ً
على مستوى مراكز املحافظة تابعني للوزارة بتكلفة
إجمالية  50مليون جنيه.

من خالل املنصة اإللكترونية للكهرباء :
مليون طلب للتحول من املحاسبة إلستهالكات الكهرباء
بنظام املمارسة لعدادات كودية حتى أول فبراير
اسل خالد
كتب  :نهلة مقلد  -بدورية لتفعيل العمل باملنصة اإللكترونية
إستمراراً للمتابعة ال أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة
خلدمات الكهرباء التى 2020تلقى الدكتور محمد شاكر وزير
فى األول من يوليو جددة تقريراً يوضح اإلحصائيات الى
الكهرباء والطاقة املتونية ،وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل
تلقتها املنصة اإللكتر
املنصة حتى  1فبراير اجلارى:
تستقبل املنصة حوالى  60ألف زائر يوميا ً
م���ن خ���ال أج���ه���زة احل���اس���ب اآلل���ى
واجهزة التليفونات املحمولة.
تلقت املنصة حوالى  1.07مليون
(مليون و 70ألف) طلب للتحول
م���ن امل��ح��اس��ب��ة إلس��ت��ه��اك��ات
ال��ك��ه��رب��اء ب��ن��ظ��ام امل��م��ارس��ة
إل��ى ع���دادات ك��ودي��ة ل��ع��دد من
ال��وح �دات العقارية بلغ حوالى
 2,45مليون وح��دة (  2مليون
و 450ألف وحدة عقارية )وشملت
الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء
�ش��رك��ات ف��ى إستكمال
ال��ت��س��ع.وت��س��ت��م��ر ال� املطلوبة لتركيب ال��ع��دادات حيث بلغت
��راءات التنفيذية
اإلج�ينات حتى اآلن اكثر من  200ألف معاينة.
املعا
عددا كبيرا من اإلستفسارات ويتم الرد
وتستقبل املنصة أيضا ًمن خال خدمة اإلستفسارات والشكاوى
عليها مباشرة ،وذلك
رونية.كما أكد على سرعة إستكمال اإلجراءات
على املنصة اإللكت حول من املحاسبة إلستهاكات الكهرباء
لتنفيذ كل طلبات التعدادات كودية لإلنتهاء منها فى أقرب وقت
بنظام املمارسة إلى على إستمرار تلقى املنصة لطلبات التحول
ممكن وأكد أيضا ً اكات الكهرباء بنظام املمارسة إلى عدادات
من املحاسبة إلسته
ودية حتى نهاية مارس من العام اجلارى.
ك

الرقمى وتوسيع رقعة نشاطها ومبيعاتها لتضمن بذلك التعافى سريعا ً من تداعيات
اجلائحة ولتحقق منواً مستقبليا ً متميزاً � أيضا ً � عبر االستثمار فى التقنيات
الرقمية اجلديدة .فقد أظهرت دراساتنا أن الشركات التى اعتمدت التجارة
اإللكترونية فى عام  2020أو استثمرت فى حلول املدفوعات الرقمية جنحت فى
الصمود أمام تداعيات األزمة أفضل من غيرها.
ومن هذا املنطلق ،نعمل عن كثب مع األطراف املعنية فى القطاع ونسخّر خبرات
 Visaوحلولها الرقمية املبتكرة وحتلياتها ملساعدتهم على فهم سلوكيات
املستهلكني وتوقعاتهم .وبالتعاون مع أبرز اخلبراء ،سنواصل أيضا ً سعينا إلى
تأسيس بيئة داعمة تتيح للشركات اغتنام فرص التجارة اجلديدة وتطوير حلول
جتارية توفر احلد األدنى من التامس”.
منصات املدفوعات
من جهه قال ماركو إنكالكاتيرا � مدير التقنيات فى “مدفوعات نون”“ :تأسست
منصة ’نون‘ بهدف دعم الناس والشركات فى منطقة الشرق وتلبية احتياجاتهم.
أض��اف س��رع��ان م��ا قمنا ببناء ق���درات محلية متميزة ف��ى سوقنا وخدماتنا
اللوجستية ومنصات املدفوعات ،لنتحول بذلك إلى منظومة رقمية متكاملة من
املنتجات واخلدمات املطورة بالكامل لارتقاء بجودة احلياة اليومية لعمائنا
ومتكني املنتجني من الوصول إلى جمهور أوس��ع واألدوات التى تتيح ألعمالهم
حتقيق النجاح واالزدهار.
أوضح خال فترة اجلائحة ،اضطر الكثير من العماء للتحول إلى أشكال الدفع
الرقمية حفاظا ً على مسافات التباعد االجتماعي ،ونحن فى ’ن��ون‘ فخورون
بقدرتنا على توفير خدمة ال تامسية بالكامل بدءاً من املدفوعات اإللكترونية إلى
التوصيل املنزلى مبنتهى السرعة والكفاءة واألمان”.
دفع التكاليف
من ناحيته ،قال كرمي بيدس � مؤسس شركة “ :Kidzappلطاملا شهدت املنطقة
إق��ب��االً منخفضا ً على تبنى امل��دف��وع��ات الرقمية ،وق��د ملسنا ذل��ك ف��ى تطبيق
 Kidzappحيث كان أولياء األم��ور يفضلون دفع تكاليف أنشطة األطفال فى
املوقع عوضا ً عن التطبيق رغم أنه يوفر التجربة ذاتها.
أضاف قبل فترة اإلغاق ،أظهر نحو  20من عمائنا شيئا ً من التردد فى دفع
تكاليف األنشطة عبر اإلنترنت أو التطبيق رغم مزايا الراحة واحلسومات التى
يوفرها ذلك .وقد ملسنا حتوالً فى ذلك التوجه منذ اإلغاق ،فقد اعتاد مزيد من
أولياء األمور على استخدام املدفوعات الرقمية التى أصبحت ضرورة أثناء تلك
الفترة ورغم بعض التردد الذى مازال واضحا ً حتى اليوم ،نقدر أن نحو 50٪
من العماء الذين كانوا عادة من املترددين ،أصبحوا اآلن أكثر ارتياحا ً إلجراء
املعامات اإللكترونية بانتظام ،ورمبا هم مرتاحون بالكامل”.
املرونة الكبيرة
وقال جهته محمد س ّجاد بوجانى نائب الرئيس للتجارة اإللكترونية والرقميات
فى “مجموعة أزاديا”“ :سواء بالنظر إلى عملياتنا الداخلية أو على امتداد السوق،
يبدو بوضوح أن الشركات التى امتلكت مزايا الرقميات والتجارة اإللكترونية
والقنوات املتعددة كانت أكثر قدرة على الصمود فى وجه اجلائحة .وبالتأكيد،
ملست هذه الشركات ومنها ’أزادي��ا‘ سهولة أكبر فى التوسع وتلبية واحتياجات
عمائها خال هذه الفترة العصيبة ،فقد حتولت ش ّركات عدة مثلنا إلى حلول
’البرمجيات كخدمة‘ لإلسراع إلى تزويد العماء بحلول التجارة اإللكترونية،
وأعتقد أن السوق تزخر اليوم بالكثير من احللول ومعظمها تقوم على منوذج
’البرمجيات كخدمة‘ القادر على توفير املرونة والكفاءة والنتائج بسرعة”.

..والنقل :ال صحة استيراد صفقة عربات قطارات
السكك احلديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيالتها
كتب  :محمد اخلولى
 محمد شوقىردا ع��ل��ى م���ا ت��داول��ت��ه
بعض املواقع اإللكترونية
وص���ف���ح���ات ال���ت���واص���ل
االج��ت��م��اع��ى م���ن أن��ب��اء
ب��ش��أن اس��ت��ي��راد صفقة
عربات قطارات السكك
احلديدية بتكلفة باهظة
تفوق مثياتها ف��ى دول
العالم ،وق��د ق��ام املركز
اإلعامى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل ،والتى نفت تلك األنباء،
ُمؤكد ًة أنه ال صحة الستيراد صفقة عربات قطارات السكك احلديدية
بتكلفة باهظة تفوق مثياتها فى دول العالم .
ُموضحةً أن الصفقة التى مت التعاقد عليها لتصنيع وتوريد  1300عربة
جديدة للسكك احلديدية ،تقدر قيمتها مبليار و 16مليونا ً و 50ألف يورو،
وهى تكلفة أقل من الصفقات املماثلة على مستوى العالم ،حيث مت التعاقد
على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بني العديد من الشركات العاملية
املتخصصة ،وقد قدم التحالف الروسى املجرى أفضل سعر وأفضل عرض
متويلى للمشروع ،حيث تشمل الصفقة  800عربة مكيفة مقسمة إلى
( 500درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقدميها للركاب ألول
مرة فى تاريخ سكك حديد مصر ،و 180درجة ثانية فاخرة ،و 90عربة
درجة أولى فاخرة و 30عربة بوفيه مكيفة) ،و 500عربة درجة ثالثة ذات
تهوية ديناميكية.
وفى سياق متصل ،وصل حتى اآلن من هذه الصفقة  227عربة جديدة
درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ،وسيتوالى وصول العربات األخرى وفقا ً
للجدول الزمنى املتفق عليه ،وفور وصول العربات اجلديدة يتم إدخالها
اخلدمة للمساهمة فى استمرار تقدمي خدمة مميزة جلمهور الركاب وفقا ً
لتوجيهات القيادة السياسية.

مع " هيونداي"  :أربن إيربورت تصميم بأول
مطار للنقل اجلوى الداخلى فى املدن
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
كشفت شركة" أربن إيربورت" البريطانية الناشئة أنها عقدت شراكة
مع شركة "هيونداي" موتور العماقة لصناعة السيارات لتصميم
مطار مستقبلى لطائرات النقل اجلوى الداخلى فى املدن ،وأطلقت
عليه اسم «أربن إيربورت» والتى تعنى «املطار املديني».
�زءا من بنية حتتية عدمية االنبعاثات
وسيكون املشروع اجلديد ج� ً
الكربونية لهبوط وإقاع الطائرات الكهربائية والطائرات دون طيار
ً
مستقبا.
ذاتية القيادة ،التى ستصبح وسيلة تنقل شائعة فى املدن
ونقل موقع إنتريستنج إجننيرجن عن ريكى ساندو ،املؤسس والرئيس
التنفيذى لشركة أربن إيربورت قوله «حتتاج الطائرات إلى مطارات
كى تقلع وتهبط ،وال بد لطائرات اإلقاع والهبوط العمودى الكهربائية
من إنشاء موانئ جوية فى امل��دن .منذ أكثر من مائة عام أقلعت
أول رحلة جتارية جوية فى العالم ،وأطلقت بداية بناء عالم حديث
أيضا على تعزيز ذلك االتصال
مترابط ،وموانئ أربن إيربورت ستعمل ً
بني أطراف مدننا ،وتعزز اإلنتاجية ،وجتعل بريطانيا النموذج الرائد
متاما».
حتت مظلة اقتصاد عاملى نظيف جديد ً
أضاف أعتدنا أن نفكر بالسيارات الطائرة على أنها مجرد خيال
مستقبلي ،إال أن مطاراتنا للنقل اجلوى النظيف فى املدن ستوسع
جديدا من
أفق هذه التقنية وجتعلها متاحة لعموم الناس وتطلق عاملًا
ً
التنقل اجلوى با انبعاثات كربونية».
ميتاز التصميم اجلديد لهذا املطار املدينى بأنه أصغر بنسبة 60%
من مهبط طائرات الهليكوبتر التقليدي ،وال يستغرق بناؤه سوى بضعة
أيام ،ويسهل نقله إلى مواقع بديلة إن دعت احلاجة .ويضاف إلى هذا
أنه يراعى البيئة إذا ال تنطلق منه انبعاثات كربونية ملوثة.
يتوافق ه��ذا امليناء اجل��وى احلضرى مع مختلف أن��واع الطائرات
الكهربائية ،وهو مناسب لظروف الطوارئ ،فهو يتيح نشر طائرات
دون ط��ي��ار وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ط��ائ��رات ،لنقل اإلم�����دادات وامل��ع��دات
واألشخاص فى احلاالت احلرجة.
وم��ن جانب آخ��ر ،أوضحت شركة هيونداى أنها تخطط لتطوير
منوذجها اخلاص من الطائرات عمودية اإلقاع والهبوط ،وأن دعمها
لتطوير ه��ذا املطار فى املدينة يدخل حتت إط��ار خطتها لتسويق
طائراتها بحلول العام  2028وسيبنى املطار احلضرى اجلديد فى
مدينة كوفنترى فى إجنلترا ،ليكون أول مطار فى العالم للسيارات
الطائرة ،ويتوقع اكتماله فى نوفمبر  .2021وتلقى املشروع منحة من
احلكومة البريطانية بقيمة  1.65مليون دوالر.
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The Engineering Automotive Manufacturing,El Nasr Automotive Manufacturing & BrightskiesSign Protocols to Develop First
Egyptian Electric Vehicle ments with the private sector, especially in light the nations’ people. Dr. Khaled Elamrawi, CEO of
By ; Basel Khaled – Nahla Makled
control unit.
H.E. Hisham Tawfik, Minister of Public Business
Sector, witnessed the signing of two cooperation protocols between the Engineering Automotive Manufacturing Co. (EAMCO) and El Nasr
Automotive Manufacturing Co. (NASCO) with
Brightskies, an Egyptian company specialized in
the development of embedded control systems for
electric vehicles, with the aim of deepening and
localizing the development and manufacturing of
the automotive industry in Egypt.
The first protocol between the Engineering Automotive Manufacturing Co. (EAMCO) and Brightskies entitles for developing an electric bus prototype, in which EAMCO will produce the bus and
Brightskies will contribute to the development of
the power battery pack and powertrain electronic

The second protocol, signed between El Nasr
Automotive Manufacturing Co. (NASCO) and
Brightskies, includes a feasibility study between
both parties with the aim of establishing an R&D
center for power battery packs, electric powertrain systems and other automotive subsystems
based on Brightskies global expertise in this field.
The protocol is expected to pave the way for the
establishment of the first Egyptian R&D center
for the electric car industry after the completion
of the six-month feasibility study, with the location of the center to be agreed upon based on what
the study will recommend, taking into account
the potential of utilization of El-Nasr Automotive
Company capabilities.
The signing of these protocols is an ambitious

step to deepen and emphasize the localization
and manufacturing of technological components
to the future of the Egyptian automotive industry.
H.E. Hisham Tawfik, Minister of Public Business
Sector, said that the cooperation with Brightskies
reflects Egypt’s keenness to maximize engage-

of the technological revolution and trends happening within the electric car industry. Within
the same context, Eng. Wafa Tawfillis, Executive
Managing Director of the Engineering Automotive Manufacturing Co. (EAMCO), praised the
protocol, statiing: “This is a first step towards the
production of Egyptian vehicles with clean energy.
The first stage is the production of natural gas buses,
while the next stage will be the electric buses.” Eng.
Hani Al-Kholi, Managing Director of El Nasr Automotive Manufacturing Co. (NASCO), said that
this move confirms the return of El Nasr Automotive Manufacturing Co. not only to the production of
electric cars, but also to produce Egyptian cars that
will be competitive locally and internationally with
the hands and minds of

ICT Minister Appoints Two New Vice Presidents for ITIDA
By ; Mohamed Shawky - Nahla
Ahmed
The Minister of Communications and
Information Technology Amr Talaat has
issued a decree appointing Hazem Nabil
as ITIDA’s Vice President for Electronic
Transactions Security and Amani Rabei
as the Vice President for ICT Markets
Development, for one year.
Hazem is to oversee all the related eSignature activities including licensing,
the national Root Certificate Authority
(Root CA), and e-Signature Competency
Center according to the highest security
standards. His client-centric role is pivotal in availing IT tools and applications
that lay the groundwork for the mass

formation, data analytics systems, and the American University in Cairo.
artificial intelligence.
For her part, Amani Rabei who comes
Before joining ITIDA in November with more than 25 years of experience in
2020, Hazem worked as an independent the IT field, joins ITIDA as the VP for
management consultant for the govern- ICT Markets Development.
ment and public sector in Egypt. Previ- Rabei earned her BSc in Computer Sciously, Nabil spent nearly 25 years in dif- ence from the American University in
ferent positions and leadership roles at Cairo. She obtained an executive diploIBM, where he managed all operational ma from Copenhagen Business School
aspects of the IT business and contribut- and another one from the University of
ed
greatly to the company’s growth and Michigan.
adoption of digital signature and help in
expansion in Egypt.
Before joining ITIDA, she served in sevachieving Digital Egypt strategy.
Hazem
holds
a
Master
of
Business
Aderal executive roles and management poNabil has more than 25 years of IT background, primarily in developing decision ministration from the prestigious War- sitions, the last of which was the Head of
support systems. His expertise focuses wick Business School, University of Vodafone Intelligent Solutions (_VOIS)
on providing high-performance tech so- Warwick. In 1995, he earned his BSc in and Head of the company’s Global Cuslutions and consulting in digital trans- Computer Science and Electronics from tomer Care.

Amr Aboelazm Tapped as ElGameya’s Non-Executive Chairman & Ahmed Mahmoud as CEO
By ; Basel Khaled – Nahla
Makled
Mr. Amr Kamal Aboelazm has
been tapped as ElGameya’s Nonexecutive Chairman for the Advisory Board, in addition to being
a well-renowned investor at the
company. ElGameya has also
declared Mr. Ahmed Mahmoud
Abdeen to be the new Chief Executive Officer.
In this regard, Mr. Amr Kamal
Aboelazm, Non-executive Chairman & Investor at ElGameya
stated: “I am honored to join ElGameya’s Advisory Board; given
how this prestigious entity has
had a clear impact on supplying
the nation with the latest innovations and financial solutions that
technology has to offer. Seeing
how the company’s creative digi-

tal solutions go in line with the
On his part, Mr. Ahmed
Egyptian government’s endeav- Mahmoud Abdeen - Founder and
ors to support the economy by CEO of ElGameya commented:
establishing financial inclusion, “We are thrilled to have Mr. Amr
I believe our contributions shall Aboelazm as our Non-executive
induce a paradigm shift to the Chairman, in addition to his betraditional methods of financial ing an eminent investor at the
savings, as well as improve the company. Aboelazm comes with
customer service levels, and ulti- a proven track-record extending
mately boost the digital financial over 28 years in the field of bankservices in the Egyptian market.” ing and financial services. We

strongly believe that he will be a
great added value to our advisory
board. Whilst taking into account
how CBE’s strategies reaffirm financial inclusion, ElGameya sees
eye to eye by systematically commissioning subject-matter experts
and striving to increase the local
mutual fund businesses for individuals; via capitalizing on the
external position of the Egyptian
economy in this respect.”
Amr Kamal Aboelazm currently
holds the position of Chairman
of the Board of Directors and
Managing Director of Tamweely
Microfinance, in addition to
his position as a member of the
Board of Directors of the International Council for Small Businesses (ICSB), Chairman of the
Middle East Council for Small

Digitally-enabled businesses best positioned for growth in 2021,
say experts at Visa eCommerce Summit
By ; Basel Khaled - Mohamed El
Kholy
Building on the surge in digital commerce since the start of the pandemic,
Visa (NYSE:V), the world leader in
digital payments, hosted the third
edition of its eCommerce Summit
for the Middle East and North Africa (MENA) region. Held virtually
under the theme, “Thriving In The
New Normal”, the event brought together government representatives
from Dubai Economy (Dubai DED)
and Saudi Ministry of Finance, local
bank such as Commercial Bank of Qatar, businesses including Noon, Daraz
(Alibaba Group), Azadea Group and
Kidzapp, and payment platform providers to explore opportunities to further drive digital commerce and help
businesses thrive in the new normal.
While the MENA region’s eCommerce sector was witnessing significant growth of 15-20% per annum[1]
even before COVID-19 – outpacing
other regions on the back of higher
smartphone and internet usage – consumers’ shift to online almost overnight because of the pandemic has accelerated that growth with the sector
accomplishing almost six years of digital advancement in just six months[2].
In Egypt, Visa’s “Stay Secure” study
revealed that since the outbreak, 20%
of consumers opted more for paying
online with card or digital wallet over
COD[3]. Moreover, eCommerce industry in Egypt has become one of the
fastest growing sectors amid COVID-19 pandemic, seeing a growth of
between 300 to 500%[4] to some $2
billion, including online purchases
and hotel and airline bookings.
A major part of Egypt’s growing
eCommerce sector can be attributed
to the digital transformation initiatives launched and sponsored by the
government. In January 2020, there
were some 54.74 million internet users in Egypt, up by roughly 22% y-o-y,
setting the internet penetration ratio
at 54%.[5] The figure is projected to

rise even faster, considering that the
ICT sector has become Egypt’s fastest
growing sector in 2019 at 16.4%.[6]
In a series of forward-thinking panel
discussions, presentations and engaging Q&A sessions with attendees, delegates shared their predictions for future eCommerce trends in the MENA
region and its fundamental role in
business recovery and future growth
of national economies.
The panel discussions highlighted the
mainstream emergence of integrated
commerce and the critical balance
retailers will need to find between
eCommerce and commerce IRL (in
real life) to deliver the ultimate customer experience. Panelists shared
their experiences on new frictionless
integrations merchants can introduce
as part of their offerings such as curbside pickup and alternate contactless
delivery options.
Point-of-sale payments and financing
platforms are expected to undergo major transformation to ensure digitalfirst options become a preferred option, and use of digital wallets is also
a rising trend for 2021, with the different modes representing tremendous
potential across sectors that typically
relied on in-person transactions.
Madhur Mehra, MENA Head of Merchant Sales and Acquiring at Visa,
said: “While most of 2020 was spent

in reactive mode, the resulting preference for eCommerce is lasting. eCommerce leaders from the merchant community and financial institutions are in
the driving seat in 2021 to capitalize
on the momentum and continue to
explore new technologies and innovations to support their customers. Small
businesses in particular now have the
chance to expand digital presence of
their business and expand the reach
and sales not just to recover sooner
but also capture future growth by investing in new digital technologies.
Our studies showed that merchants
who adopted eCommerce in 2020 or
invested in digital payment solutions
were able to better survive the impact
of the crisis than those that did not. We
work closely with the industry, leveraging Visa’s expertise, innovative
digital solutions and analytics, to support them in understanding consumer
behaviors and expectations. By collaborating with our panel of experts
we continue to foster a supportive ecosystem for businesses to unlock new
commerce opportunities and develop
low-touch commerce solutions.”
Marco Incalcaterra, Head of Technology, noon payments, said: “Noon.
com was created to serve and support people and businesses in the
Middle East, this is our mission. We
have rapidly built deep native capabilities in our marketplace, fulfillment, logistics, and payment platforms, growing to become a digital
ecosystem of products and services,
all developed to enhance the everyday lives of customers and give
producers access to wider audiences
and tool to help their businesses
thrive. During the pandemic, many
customers were left with little choice
but to turn to digital forms of payment in order to maintain distance.
We’re proud we could offer a 100%
contactless service with noon, with
everything from online payments to
doorstep drop delivery taken care of
swiftly, safely and efficiently.”

Businesses and Entrepreneurship (MCSBE), a member of the
Board of Directors and a member
of the Re-Structuring Committee
at Nasser Social Bank. Aboelazm
has formerly held the position of
a member of the Board of Directors of the Small, Micro, Small
and Medium Enterprises Development Agency (MSMEDA), as
well as the position of CEO, ViceChairman of the Board of Directors and the founding partner of
Tanmeyah Microenterprise Services. He has also held the post of
Executive Vice President of KFW
Development Bank in Egypt, as
well as being an investor in several startups and mentoring a number of young entrepreneurs and a
consultant for emerging financial
technology companies.

Ericsson named one of the
world’s most sustainable companies
By ; Nahla Ahmed Basel Khaled
Ericsson has once
again been ranked as
one of the most sustainable companies,
landing a place on
the 2021 Corporate
Knight’s Global 100
list.
The Global 100 list,
which was released
on January 25, 2021,
incorporates
data
collected from annual
reports, sustainability reports, and company websites to score companies
based on metrics such as
share of “clean” revenue
and investments, ecoefficiency, diversity on
boards of directors and
among executives.
One of the world’s largest magazines in circulation, Global Knights is
focused on the intersection of business and sustainability and produces
rankings and financial
product ratings based on
corporate sustainability
performance.
Heather Johnson, Head of
Sustainability and Corporate Responsibility, Ericsson, says: “As our commitment to sustainability
and corporate responsibility, and collaboration
with partners, customers,
and employees continues
each day, we’re honored
to once again be included
on Corporate Knight’s
Global 100 list of the
world’s most sustainable companies. This is
truly a great achievement

Brightskies, expressed his happiness at the signing
of the two cooperation protocols, noting that it represents a serious first step to deepen the localization
of the electric car industry in Egypt in order to support research and development efforts to produce
and develop exclusive Egyptian parts and systems
in the field of automotive electronics. The automotive industry will be witnessing a technological
revolution in Egypt within the coming period, with
the introduction of autonomous driving cars, electric
vehicles as well as connected cars, which will ultimately increase Egypt’s capability to further grow
in the area of technological components in cars,
mainly represented in electric circuits and software
development, which has been a competitive edge
for Egyptian engineering calibers.

By ;
Ajay Gautam
Strategic Product Manager 5G RAN

How to tap the 5G potential with
Ericsson’s 5G RAN Slicing solution
Why is 5G RAN slicing key to delivering on the promise
of 5G? As a vital part of end-to-end network slicing technology, RAN slicing will help unlock the potential of a
wide range of use cases for various industries, enterprise
and enhanced mobile broadband segment. In our latest
paper, we discuss what is Ericsson RAN slicing and how
it can help realize the full potential of 5G.
From smartphones to smart factories, the promise of 5G
is an open innovation platform that enables business and
society to take the leap towards a smarter, safer and more
sustainable future.
5G network slicing gives service providers the ability to
serve a multitude of use cases with lightning-fast connectivity and enhanced performance. Service providers around the world are moving towards 5G network
slicing, where slices of virtual networks are allocated
to the meet connectivity demands of different use cases.
Network slicing facilitates service differentiation and
secures the necessary capacity and performance during
high load to fulfill service-level agreements (SLA).
A case in point is online gaming. An Ericsson ConsumerLab survey of 7,000 consumers found that 90 percent of
those who play video games at least weekly were negatively affected by lag when playing, with at least 1 in 3
sometimes quitting as a result.
Different game genres have different data rates, latency
and reliability requirements on mobile networks. This
is an area where service providers can offer customized
slices for cloud gaming or any AR/VR application. The
slicing framework can reserve dedicated resources by
orchestrating these across the radio, transport and core
networks.
Just like with this cloud gaming example , service providers can use network slicing as a way of differentiating their 5G offering. It helps tap the huge potential of a
wide range of use cases for the enterprise and enhanced
mobile broadband markets with guaranteed performance.
Ericsson RAN slicing solution enables service providers to offer differentiated handling of new services with
respective quality of service and radio resource management for SLA fulfillment. What’s more, our solution is
scalable and flexible enough to support a growing number of slicing use cases with faster time to market.
Looking for more on this topic? Take a look at our latest
paper, in which we discuss the importance of RAN slicing in delivering on the promise of 5G.

Acronis empowers resellers and
service providers with new cloudfocused #CyberFit Partner Program
that should be shared by
colleagues driving sustainable and responsible
programs and practices
throughout the company.
The inclusion on the Corporate Knight’s Global
100 list further reinforces
Ericsson’s position as a
leading global company
in the area of sustainability. In November 2020, Ericsson was again selected
for inclusion in the Dow
Jones Sustainability Indices (DJSI) and in October 2020, the Wall Street
Journal named Ericsson
one of the world’s most
sustainable companies in
a ranking that assessed
more than 5,500 publicly
traded businesses.
Ericsson’s sustainability
and corporate responsibility strategy focuses on
three pillars: corporate
responsibility, environmental sustainability, and
digital inclusion. Read
more about Ericsson’s
environmental,
social,
and economic impacts,
targets, and performance
in our annual Sustainability and Corporate Responsibility Report.

By :Mohamed El Kholy - Nahal Makled
Acronis, a global leader in cyber protection, today unveiled
the details of the new Acronis #CyberFit Partner Program.
This update to the company’s existing program places increased emphasis on supporting partner development, particularly for cloud-based services, while rewarding service
providers and resellers for their expertise, commitment, and
growth with Acronis through performance-based benefits
and financial compensation.
Acronis’ cloud ecosystem has more than doubled since 2018
and last year saw the largest growth in the number of new
partners, with a 30% increase in the number of active service provider partners during 2020. Now, based on feedback
from its partners, Acronis provides a partner program that
supports forward-thinking go-to-market strategies – enabling partners to earn more while deploying cloud-based solutions that are uniquely suited to meet their clients’ modern
protection challenges.
“Acronis makes profitability of our partners a priority. Since
the launch of Acronis Cyber Protect last year, we received
overwhelmingly positive feedback from partners about the
ability to scale their business and increase their IT professionals’ productivity by orders of magnitude. Acronis Cyber
Platform enabled partners to automate, customize and deliver cyber protection at a level that was not possible before,”
said Serguei “SB” Beloussov, Acronis’ Founder and CEO.
“Now, with the introduction of the new #CyberFit Partner
Program, focused on Cloud business, partners have all the
tools to steadily grow their business and introduce new cyber protection services to their customers.”
Acronis enhanced partner program
Reimagined as a unified program for service providers and
resellers, the Acronis #CyberFit Partner Program now includes Financial incentives that increase as partners advance
within the program’s levels, including rebates and proposalbased market development funds (MDF) , Marketing and
sales assets, with additional marketing automation tools and
renewal tools coming in March 2021 , Account management
assistance that increases with program level, with dedicated
marketing support available to Platinum partners and Enhanced technical support to enable faster response times.
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WEEKLY NEWS
In the presence of the Minister of Communications:

Graduating participants with the training of trainers program in artificial intelligence with the French “EPITA” college

By: Basel Khaled - Nahla Ahmed
mation technology. He praised the efficiency of the training
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Informaprogram that is implemented in joint cooperation between
tion Technology via video conference, witnessed the activithe Ministry of Communications and Information Technoloties of graduating participants in the training of trainers progy and the French College of Computer and Advanced Techgram in the field of artificial intelligence launched by the
nologies, as well as the model adopted by the ministry to
Ministry of Communications and Information Technology
build and develop the technological capabilities of the largand implemented by the French College of Computer and
est number of qualified Egyptian youth in all parts of Egypt.
Advanced Technologies EPITA with the aim of preparing naFor his part, Stefan Romatier, Ambassador of France in Caitional cadres of certified trainers to teach a 9-month diploma
ro, expressed his happiness to participate in the graduation
in the field of intelligence Artificial through the Institute of
ceremony for the batch of trainers within the program that
Information Technology.
is implemented in cooperation with the French College of
The training program comes within the framework of coComputer and Advanced Technologies EPITA. Referring to
operation between the Ministry of Communications and Inthe contribution of the French embassy in coordinating the
formation Technology and the French College of Computer
first meeting with the French College during the minister’s
and Advanced Technologies EPITA to develop a joint educavisit in 2019; He emphasized his aspiration to build on this
tional program and create an effective system for knowledge
success through other partnerships in areas of common intertransfer by preparing trainers and launching a diploma proest.
gram in the field of artificial intelligence.
Engineer Golestan Radwan, Advisor to the Minister of
The program was implemented over a period of two months
Communications and Information Technology for Artificial
via the Internet by specialists from the French College of lege of Computer and Advanced Technologies, which began Intelligence, explained that the National Strategy for ArtifiComputer and Advanced Technologies to train (156) of during the Minister’s visit to France with the aim of ben- cial Intelligence aims to employ AI technology to develop
Egyptian expertise on the curricula and training content of efiting from its expertise in capacity building in the field of all sectors and enhance Egypt’s regional leadership in this
the AI diploma that the college developed to suit the Egyp- artificial intelligence, which would contribute to the realiza- field. Its axes also include capacity building and providing
tian market. The trainees were selected by a joint commit- tion of utilizing the potential of this technology to address training to all segments of society in this technology as well
tee from the Ministry of Communications and Information the challenges facing the Egyptian society. He expressed his as developing practical applications and disseminating AI
Technology and the French College to represent various aca- aspiration to expand Egyptian-French cooperation in various systems. Noting that it looks forward to the participation of
demic and industrial bodies from among more than 1,600 fields and specialties of technology.
AI diploma graduates to play a pioneering role in using this
In his speech to the training program graduates: The Minis- technology to achieve development.
applications.
During the meeting; Dr. Amr Talaat, Minister of Commu- ter indicated that creativity and human effort are the focus Dr. Heba Saleh, head of the Information Technology Instinications and Information Technology, emphasized that the of any initiative’s success. Emphasizing the confidence of tute, indicated that the completion of the trainers’ training
training program comes within the framework of the minis- the Ministry of Communications and Information Technol- coincides with the opening of the door for applying for the
try’s keenness to build the capacities of young minds, as it ogy in their competence and experience gained from train- professional training grant in the field of Artificial Intellirepresents an investment for the future and a basic pillar for ing, which qualified them to be certified trainers for this gence (AI-Pro), which is the first of its kind in Egypt and the
building a digital Egypt. He pointed to the ministry’s interest distinguished program; He called on them to transfer their duration of study in it is nine months, during which the Inforin harnessing all potentials to enrich the training program experiences and provide training content to build specialized mation Technology Institute trains more From 1000 young
that is being implemented in cooperation with the French personnel in this field.
people annually on the applications of this specialization,
College while working on making it available to larger num- Alaa Youssef, Egypt’s ambassador to France, referred to the using the base of trainers and the training curriculum that
effective cooperation that Egypt and France are witnessing, the French College of Computer and Advanced Technolobers.
Dr. Amr Talaat praised the partnership with the French Col- especially in the fields related to communications and infor- gies has prepared.

National Poultry Company’s App
Offers Shoppers an Additional and
Elevated Experience
By ; Mohamed Shawky – Mohamed E Kholy
In line with the digital transformation that many economic sectors are witnessing, and in response to the unique
needs of its clients, the National Poultry Company (NPC),
a subsidiary of Del Monte International, is highlighting
its app as one of the sales outlets for purchasing its products. The app, which offers delivery services, includes
fresh and frozen NPC products, including whole chicken, shredded chicken, tender chicken breasts, marinated
chicken and processed meats.
Commenting on this step, NPC General Manager Ahmad
Al-Raoud said that the concept of launching an online
store to market the company’s products is directly in line
with NPC’s efforts to keep pace with the latest cultural
and digital transformation trends as well as the needs of
customers, especially in light of the coronavirus pandemic. Al-Raoud went on to add, “NPC’s innovative app offers advanced and tailored services that provide quick and
easy digital access
to the company’s
wide range of offerings. This increases the level
of interaction with
our clients and
improves the level
of the provided
services. It also
reflects the tireless work that the
company puts in to
protect the health
and safety of its
customers.”
According to AlRaoud, NPC continuously
develops the scope of
services it offers
its clients, which
meet their unique needs while simultaneously increasing
competitiveness in the local market. NPC will continue
its development of the app’s specific design and function
features, keeping it relevant today and in the future.
NPC, a subsidiary of the multinational Fresh Del Monte
Produce Inc., is a leading private-sector company, one
that effectively contributes to the development of the
agricultural and industrial sectors in Jordan. Through its
continuous investment policy, NPC advances the economic growth of regions in the southern part of the Kingdom, providing more than 1500 work opportunities for
residents, both male and female, of the communities in
which it operates.

Egypt Family Business Survey 2021:

professionalising the business and investing in digital capabilities is key for emerging stronger from the COVID-19 crisis

By ; Nahla Makled - Mohmed Shawky
PwC Middle East shared today its inaugural Egypt Family
Business Survey, which looks at the business and economic
impact of COVID-19 on family businesses in Egypt.
The report highlights that while some of Egypt’s family
businesses displayed resilience and agility in navigating extreme crisis conditions, others are vulnerable to rapid economic change, which the COVID-19 crisis has accelerated.
Not surprisingly, as a result of COVID-19, improving profitability is the top priority for most respondents. However, it
appears that many family businesses in Egypt have not sufficiently grasped the speed with which digital, data-driven
technologies are transforming the global economy. 64% of
the survey respondents do not believe they are vulnerable
to digital disruption and 55% say they are not prone to a
cyber attack. Only 9% said they needed to innovate or make
changes to their business model, while just 6% ranked digital transformation as a top concern.
Egypt’s family businesses cannot ignore the degree to which
digital technologies will be integral to their survival and success in the coming years, regardless of their company’s size
and sector. They should invest urgently in digital capabili-

ties and skills throughout the business, from automation to
data analytics, that will enable them to serve their customers
better.
The survey also confirms that Egypt’s family businesses
have been slow to professionalise their governance and operations compared with their global peers. 43% of the survey
respondents said that they do not have a dynamic strategic
plan in place for the next three to five years, however 80%
reported that they are now likely to introduce one, and 45%
have no formal board of directors.
Further, many family owners haven’t formalised their involvement in the company. 64% of respondents do not have
an official shareholders’ agreement, 45% have no succession
plan and 43% say they have not involved the next generation
of family members when preparing for the succession.
In the COVID-19 era, Egypt’s family businesses can’t assume that informal family bonds will be enough to hold
the company together and deliver sustainable value in an
increasingly competitive market. Family businesses should
urgently put in place processes to govern how the family interacts with the business rather than rely on old customs and
procedures and develop clear strategic plans that harness the
power of digital technologies.
Rigorous succession planning should also be top of the
agenda, enabling family businesses to minimise the potential for internal conflict and ensure the business remains in
the family’s hands in the new normal of accelerating, techdriven change.
Family businesses which embrace these changes, rather than
resist them, will be best placed to survive and prosper as
Egypt recovers from the pandemic.
Nabil Diab, Partner and Chief Operations Officer, PwC
Egypt: “Our findings provide evidence of the vulnerability
of Egypt’s family businesses to rapid economic change. Further introduction of digital technologies across their businesses and prioritisation of professionalising operations and
culture, will see family businesses emerge stronger from the
crisis.”
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Mastermind Advertising Unveils a
New Visual Identity as Part of an Extensive Rebranding Initiative

By ; Nahal Ahmed – Basel Khaled
Mastermind Advertising a leading advertising agency, has completed an extensive rebranding effort in
response to accelerated company growth and a renewal to its corporate vision. At the heart of this rebranding is a change of its visual identity and values
that reflects a deep dedication to client success and
relationships. This change is part of their strategy targeted to emphasize the strength of their capabilities,
their growth, and their commitment to help clients
brand identify their position in the marketplace.
Over the past 8 years, Mastermind has cemented its
status as the market leader for interactive traditional
and digital content creation. Known for its fully integrated multidisciplinary advertising services, Mastermind has worked with 100+ brands to create innovative and engaging ad campaigns and provide digital
service that ensure their message gets the right target audience. It has experienced 15%+ year on year
growth, tallying 65+ customers in across Middle east
and Europe countries.
"Our vision is to become the most loved, most trusted,
and most innovative agency in our industry," said
Talal Jlilati, Founder and CEO of Mastermind Advertising. “Our mission is to help brands discover the
potential of their story and help them accelerate their
presence in the market. We are proud that we continually strive to be better at everything that we do,
every day, for every client."
"It's eight years since we've updated Mastermind's
look and feel in a significant way. As we enter into
a new year, we thought this was right to modernize,
streamline and simplify our brand identity. The new
visual identity will help describe the defining moments that have shaped our journey and help us continue the momentum in years to come," added Jlilati.
Mastermind has worked on several projects, which
include over 100 projects across a year, across 65+
clients including government organisations, multinational companies (MNCs) and local companies.
Some of the key projects include - Ministry of Human Resource and Emiratization (MOHRE) with
Dubai Insurance Company – Together we overcome
challenges-COVID, Hamdan – UNESCO global
prize for the effectiveness of teachers, Dubai Municipality – DM Sat 1 satellite simulation model &
Hathar character to promote awareness among community, Emirates Weightlifting Authority – competition for Tokyo Olympic qualifications, Jaquar MENA
– strategy marketing to promote bathroom luxury solutions and a project on Corporate Social Responsibility (CSR)– Helping people of determination.
Mastermind’s team consist of consortium of creative
experts worldwide and an inhouse team of experts
range from Creative Designers, Animators, Digital
Experts, and Marketing & PR Specialists and more,
who are all ready to help get your brand established
and running.

Strengthening Europe’s Digital Economy After COVID-19
By ; Mohamed El Kholy – Nahla Makled
The GSMA, on behalf of its European members, presents
the mobile industry’s vision for 2021 and beyond, outlined
in a white paper titled “Sovereignty, Resilience and Trust”
published today. Top priorities include delivering on the
European Commission’s 5G Action Plan, building a distributed cloud and edge infrastructure and shrinking the
digital divide. As the European Commission envisions a
Digital Decade, implementation of Europe’s digital strategy is more pressing than ever. Acknowledging connectivity as “the most fundamental building block of the digital

transformation,” the strategy identifies a range of measures
to strengthen Europe’s digital economy, generate value in
alignment with European values and establish greater sovereignty in the era of Big Tech. Digital sovereignty is a
central tenet; Europe must ensure that digital infrastructure
and services are not defined exclusively by overseas companies whose interests are not its own and over which it has
limited authority. The European mobile industry applauds
these aspirations. We believe that Europe can emerge from
the COVID-19 crisis stronger, and connectivity will play
an essential role. In the short term, digital solutions will

allow people to return to work more quickly by facilitating
social distancing. Longer-term, we will need to consider
where investment should be targeted, recognising that economic activity might not return to pre-crisis levels for years
to come. Some global supply chains might never fully recover, and this will introduce inefficiency to the system.
Supply-chain disruptions may present an opportunity for
Europe to regain sovereignty in some strategically important areas. On the other hand, a telecoms sector weakened
by chronic overregulation could be exposed to greater foreign control.

Mastercard and Dubai International Financial Centre Partner to Enhance Regional Cybersecurity Efforts
By ; Basel Khaled – Nahla Makled
Mastercard today launched its Global Cyber
Forward program in partnership with Dubai
International Financial Centre (DIFC), the
leading global financial center and largest fintech hub in the Middle East, Africa and South
Asia (MEASA) region.
Governments, financial institutions and businesses around the world have been facing an
increase in cyber threats as people and businesses become more digitally connected. According to an industry study, the threat of
direct and indirect cyberattacks on global businesses is significant, with up to $5.2 trillion in
economic impact being at risk over the next 5
years[1]. Another study reported that 50 percent of global businesses are not prepared to

deal with cyberattacks[2].
The Global Cyber Forward program combines
Mastercard’s cutting-edge capabilities in cyber
security with those of leading public sector organizations to create secure digital ecosystems
at a national, local and city-level. This partnership with DIFC will help boost cyber readiness and resilience across the financial industry, enabling effective cyber security oversight
through the Dubai Financial Service Authority
(DFSA) Threat Intelligence Platform (TIP)
that was launched in January 2020.
DIFC is home to over 2,500 financial related
companies, including 17 of the world’s top
20 banks and over 240 FinTech and Innovation companies. DIFC continuously develops
innovative laws and regulations enabling the

national Financial Centre, said: “This global any other time in history. We are developing
partnership between DIFC and Mastercard and embedding the latest cyber technologies,
supports the National Cybersecurity Strategy in collaboration with our partners around the
and Dubai Cyber Security Strategy. As the world, to help advance security and trust in the
leading financial center in the MEASA region, digital ecosystem. Our partnership with DIFC
we are committed to being at the forefront of will help to create more secure and thriving
initiatives, including cyber security, that will digital economies.”
advance the finance industry globally, region- “DIFC has the region’s most robust and resilally and in Dubai. Firms and individuals will ient legal and regulatory framework. Our partbe able to benefit from our collaborative ap- nership with Mastercard recognizes the improach to managing the issue and see Dubai portance of cyber security and will help DIFC
future of finance. Earlier this year, it launched as the region’s safest place to undertake their clients and the global finance industry accelerthe first GDPR-compliant data protection laws financial activities.”
ate their digital agendas safely and effectively.
and the most comprehensive money services Ajay Bhalla, President, Cyber and Intelligence, Collaborating with leading, like minded organregime in the region.
Mastercard said: “Cybercrime is one of the ization on cyber security is a key factor that
Commenting on the announcement, His Excel- biggest threats to consumer trust. Without trust will help us drive the future of finance,” said
lency Essa Kazim, Governor of Dubai Inter- we cannot do business – more so now than at Arif Amiri, CEO of DIFC Authority.
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وزير االتصاالت يصدر قرارًا بتعيني كل من حازم
محمد و أمانى محمد نائبني جديدين لرئيس “ايتيدا “
كتب  :باسل خالد – نهله أحمد
قرارا
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
ً
نائبا للرئيس التنفيذى لهيئة
بتعين املهندس حازم محمد نبيل أحمد مرسى ً
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات لتأمن املعامالت اإللكترونية ،وق��رارًا
بتعين أمانى محمد ربيع أحمد على ،نائبا ً للرئيس التنفيذى للهيئة لتطوير
أسواق تكنولوجيا املعلومات ،وذلك ملدة عام.
وتتضمن مهام منصب نائب الرئيس التنفيذى لتأمن املعامالت اإللكترونية
بالهيئة تعظيم االستفادة من أدوات وتطبيقات التكنولوجيا وتسريع عمليات
االعتماد على التوقيع اإللكترونى واستخدامه على نطاق واسع مبا يساهم
فى حتقيق استراتيجية مصر الرقمية باإلضافة لإلشراف على اإلدارات
والوحدات اخلاصة بتامن املعامالت اإللكترونية ومن ضمنها إدارة السلطة
اجلذرية للتوقيع اإللكتروني ،وإدارة تراخيص التوقيع اإللكتروني ،ومركز متيز
التوقيع اإللكترونى واإلدارات التابعة له وميتلك املهندس حازم خبرة واسعة
عاما فى مجال تكنولوجيا حيث شغل العديد من املناصب
ألكثر من ً 25
القيادية فى “ ”IBMالعاملية
وحصلت أمانى ربيع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة لتطوير أسواق تكنولوجيا
املعلومات على بكالوريوس احلاسب االلى من اجلامعة األمريكية ،وذلك إلى
جانب دبلومة إدارة األعمال التنفيذية من جامعة كوبنهاجن وأخرى من جامعة
عاما فى مجال
ميتشجن وتتمتع أمانى ربيع بخبرة واسعة تبلغ أكثر من ً 25
تكنولوجيا املعلومات شغلت خاللها العديد من املناصب القيادية والوظائف
التنفيذية بعدد من الشركات العاملية كان أخرها منصب رئيس شركة فودافون
للخدمات الذكية فى مصر ورئيس خدمة عمالء الشركة على مستوى العالم
عاما بشركة أوراكل العاملية .
كما عملت ملدة ً 20

بروتوكول تعاون بني “اإلنتاج الحربي” ونادى الزمالك
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولى
شهد املهندس محمد أحمد مرسى وزي��ر الدولة لإلنتاج احلربى واللواء
عماد عبد العزيز رئي�س اللجن�ة املؤقت�ة إلدارة نادى الزم�الك مراس��م توقي��ع
بروتوك���ول تع��اون بي��ن “الهيئة القومية لإلنتاج احلربي” و”نادى الزمالك
لأللعاب الرياضية” ،وذل��ك بحضور املهندس محمد محمد صالح الدين
مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لإلنتاج احلربى والعضو املنتدب.
أكد املهندس محمد أحمد مرسى وزي��ر الدولة لإلنتاج احلربى أن توقيع
هذا البروتوكول يأتى فى ضوء استراتيجية “اإلنتاج احلربي” لالستفادة من
اإلمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل املساهمة فى تنفيذ املشروعات
اخلدمية لصالح مختلف اجلهات بالدولة ،مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم
الشراكة مع نادى الزمالك الذى يعد أحد أهم النوادى الرياضية املصرية،
مضيفا ً أن التعاون املشترك بن اجلانبن سيساهم فى إحداث طفرة إنشائية
ورياضية فى النادى وهو ما سينعكس على الرياضة املصرية ككل ،مؤكداً على
حرص الوزارة الدائم على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة كما حترص
على تنفيذ املشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقا ً للمقاييس العاملية
مع اإللتزام بالتوقيتات الزمنية املحددة للتنفيذ.
ومن جهته أعرب اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة نادى
الزمالك عن سعادته بالتعاون مع “اإلنتاج احلربي”  ،وأشار إلى أن “الزمالك”
سيقوم مبوجب هذا البروتوكول بتحديد املشروعات واألعمال واخلدمات
والتوريدات التى يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات واخلرائط املساحية
والرسومات الهندسية إلى شركة اإلنتاج احلربى للمشروعات واالستشارات
الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها فى تنفيذ تلك املشروعات ،معربا ً
عن ثقته فى اإلمكانيات التكنولوجية والبشرية املتميزة لشركة اإلنتاج احلربى
للمشروعات والتى أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجاالت التشييد واملقاوالت
وتقوم بتنفيذ العديد من املشروعات القومية الهامة بالدولة.

مع األكاديمية الوطنية للتدريب ..الهجرة
توفري فرص تدريبية لشباب الدارسني بالخارج
كتب  :نهله احمد – محمد شوقى
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون املصرين
باخلارج ،أنه بالتعاون مع األكادميية الوطنية للتدريب ،مت توفير  15فرصة
تدريبية فى الهيكل اإلدارى باألكادميية لتدريب شباب املصرين فى اخلارج
(سواء الدارسن أو املقيمن) ،حيث مت منح هذه الفرص من خالل مركز وزارة
الهجرة للحوار لشباب املصرين الدارسن باخلارج .MEDCE
وقدمت الوزيرة الهجرة خالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب املدير
التنفيذى لألكادميية الوطنية للتدريب ،على التنسيق والتعاون املستمر مع
الوزارة ،وتوفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من شبابنا فى
اخلارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كافة املسئوليات.
ويأتى توفير هذه الفرص التدريبية فى إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة
لالستراتيجية ،وهو إقامة ملتقى سنوى للتوظيف للشباب الدارسن باخلارج
بهدف دم��ج اخل��ب��رات املكتسبة ب��اخل��ارج إل��ى داخ��ل السوق املصرية وفى
الشركات واملؤسسات املصرية .ولكل من يرغب فى التسجيل ،عليه الدخول
إلى الرابط التالى وملء البيانات/https://medcegypt.net/view :
التدريب/22/األكادميية-الوطنية-للتدريب
وكانت السفيرة نبيلة مكرم أعلنت عن اإلطالق الرسمى ل� “االستراتيجية
الوطنية لشباب الدارسن باخلارج” والتى جاءت خللق مكون رئيسى جلميع
الفاعليات واألنشطة التى تنظمها الوزارة ألبناء الدارسن باخلارج ،وكذلك
إنشاء مظلة واحدة جتمع كافة أبناء املصرين املغتربن لزيادة ربطهم بوطنهم
حتى ال ينقطعون عنه ويشاركونه فى خطة البناء والتنمية كما أطلقت مركز
وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسن باخلارج  ،”MEDCEوهو األول من
نوعه فى مصر واملنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع
الطالب املصرين الدارسن باخلارج واستدامة التواصل معهم ،من خالل
إط��الق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع املصرين الدارسن
باخلارج عبر الرابط “ “ https://medcegypt.net

منوعات

«اورنچ مصر» حتصل على شهادة «Employer Topكأفضل بيئة عمل لعام
 »2021فى مصر وأفريقيا
كتب  :محمد اخلولى  -نهله مقلد
حصلت ش��رك��ة «اورن����چ م��ص��ر» املتخصصة فى
خدمات االتصاالت املتكاملة ،على شهادة «أفضل
بيئة عمل لعام  »2021فى مصر وافريقيا للعام
للسابع على التوالى من قبل مؤسسة «Top Em-
 »ployersالعاملية ،وذلك نتيجة ملا حققته الشركة
من جناحات مستمرة ومتواصلة فى توفير أفضل
بيئة عمل ملوظفيها فضالً ع��ن تنمية مهاراتهم
وتطوير قدراتهم.
وج���اء ه��ذا ال��ف��وز املحقق ع��ن ج���دارة بعد جناح
الشركة فى اجتياز العديد من االختبارات الدقيقة
واالستبيانات املتخصصة التى قامت بها مؤسسة
« »Top Employersالعاملية وفقا ً ملجموعة من
الضوابط واالشتراطات واملعايير الهامة مبا فيها
معايير الثقافة وبيئة العمل ،واستراتيجية إدارة
املواهب والكفاءات البشرية ،وإدارة وتقييم األداء،
وتنمية املهارات القيادية ،واملزايا واألجور ،وكذلك
التعلم والتطور الشخصى واملهنى للموظفن.
من جهته قال عماد السنباطى نائب رئيس اورنچ
مصر لقطاع املوارد البشرية،
أن الشركة اليوم وجميع موظفيها يشعرون بالفخر

والريادة املستدامة بعد احلفاظ على هذه املكانة
اخل��اص��ة وامل��ت��ف��ردة ب��ن مختلف كبرى الشركات
العاملية لسنوات متتالية االمر الذى يعد شهادة ثقة
وإش��ارة حتفيز للسعى قدما ً فى حتقيق مزيد من
النجاحات املحلية والدولية واحدة تلو األخرى.
أضاف أن «اورنچ مصر» جنحت فى الفوز بشهادة
«أفضل بيئة عمل لعام  »2021فى ظل ظروف
كانت هى األصعب على جميع املوظفن والعاملن
ف��ى مختلف ال��ش��رك��ات ح��ول ال��ع��ال��م ،وف��ى حن
قامت العديد من الشركات باالستغناء عن بعض

موظفيها بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا ،إال
أن اورن��چ كانت وما زال��ت تقوم بتعين املزيد من
املوظفن حتى اآلن .أوضح أن الشركة جنحت فى
تنفيذ استراتيجيات متنوعة من خالل االستثمار
فى أصولها البشرية وحمايتهم خالل جائحة كورونا
مع ضمان استمرار العمل بأعلى كفاءة ممكنة،
وعلى كافة مستويات اإلدارة والتوظيف كان للشركة
خطط واستراتيجيات مختلفة حلماية العاملن،
ومازالت الفروع ومنافذ اورنچ تقوم بتنظيم عمليات
دخول وخروج العمالء بطريقة متطورة تعتمد على
التباعد االجتماعى واملسافات اآلمنة بينهم ،وجعل
وقت االنتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من
التباعد وعدم الزحام.
ولفت إلى أهمية هذا النجاح الكبيرة وهذه الشهادة
املوثوقة التى حصلت عليها «اورن���چ مصر» من
أح���د أه���م وأك��ب��ر امل��ؤس��س��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة
واألكثر نزاهة وحيادية فى دراسة وتقييم اجلهود
التى يبذلها جميع العاملن بالشركة وروح الفريق
الذى حقق هذا التميز فى األداء املنعكس مباشرة
على نتائج الشركة لهذا العام وفى كل عام رغم
التحديات املتالحقة».

الجامعة املصرية اليابانية تنظم مسابقة
كربى للطالب فى التنمية املستدامة

وزيرة البيئة متابعة إدارة منظومة املخلفات
الصلبة بمحافظة البحر األحمر

كتب  :محمد اخلولى – نهله احمد
تنظم اجلامعة املصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حتت رعاية الدكتور أحمد
اجلوهرى رئيس اجلامعة مسابقة كبرى للطالب فى البحث العلمى مبجال التنمية
املستدامة لتعزيز قدارتهم على اإلبداع واالبتكار ,وتقدمي املوضوعات التطبيقية
والتى تساهم فى حتقيق أهداف التنمية املستدامة وخطة مصر .2030
وأكدت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة
والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات باجلامعة -فى تصريح صحفى اليوم الثالثاء-
أن املسابقة تقام حتت عنوان “نحو غد مستدام” وتهدف إلى تعزيز اإلبداع لدى
طالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية ,فى مجال االستدامة
للمساهمة فى احلفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية .وأشارت إلى أن املسابقة
تأتى فى إطار التعاون بن اجلامعة وشركة بيرال كربون مصر بعد توقيع بروتوكول
تعاون معها,وأن الطالب التى ستشارك فى املسابقة بتقدمي أبحاث علمية فى
مجال االستدامة  ,يتم تقييمها من خالل عدة معايير منها اآلثار البيئية والنظم
اإليكولوجية والتأثير على املجتمع وإمكانية تطبيق املشروع واقتصادياته.

كتب  :محمد شوقى – نهله مقلد
قامت الدكتورة ياسمن فؤاد وزي��رة البيئة إلى محافظة البحر األحمر بجولة
تفقدية لعدد من املحميات الطبيعية ومقر الفرع اإلقليمى جلهاز شئون البيئة
باملحافظة ،كما ستلتقى باللواء عمرو حفنى محافظ البحر األحمر ملناقشة
عدد من املوضوعات املشتركة وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بن وزارة البيئة
ومحافظة البحر األحمر .يتضمن اإلجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة املخلفات
الصلبة فى املحافظة  ،باإلضافة إلى مخلفات الصيد والصيد اجلائر  ،كما سيتم
مناقشة عمليات تطوير الشمندورات ،باإلضافة إلى تنسيق اجلهود بن وزارة
البيئة ومحافظة البحر األحمر للحفاظ على منطقة صمداى ملا حتويه من درافيل
وشعاب مرجانية وكائنات بحرية .وستقوم وزيرة البيئة خالل الزيارة بعقد إجتماع
مع السيد مدير فرع البحر األحمر والسادة مديرى املحميات الطبيعية  ،كما
ستلتقى خالل جولتها مبسئولى جمعية احلفاظ على بيئة البحر األحمر “هيبكا”،
و ستعقد وزيرة البيئة إجتماع مع عدد من السادة نواب البرملان باملحافظة وعدد
من الصيادين بالبحر األحمر الستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.

تعيني عبري الحلو رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للربيد
كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولى
أصدر الدكتور شريف ف��اروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ق��راراً بتعين عبير غريب
احللو رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للبريد .تتمتع عبير احللو بخبرة كبيرة فى مجال
تكنولوجيا املعلومات وادارة املشروعات تصل الى  25عاما ً تقلدت خاللها العديد من املناصب وساهمت بخبراتها
العلمية والعملية فى تطوير نظم املعلومات وادارة املشروعات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات فى العديد من اجلمعيات
واملؤسسات االهلية ،والوزارات .جدير بالذكر ان احللو حاصلة على ماجستير فى إدارة األعمال التنفيذية  EMBAمن
جامعة االسكندرية ،ودبلومة  Computer Scienceمن جامعة القاهرة ،والعديد من الدورات فى ادارة املشروعات،
وتدريب املدربن ،وشهادة مدرب معتمد من شركة سيسكو العاملية .وقد بدأت مسيرتها املهنية مسئولة عن اقسام
تكنولوجيا املعلومات فى احدى اجلمعيات االهلية الكبرى على مستوى الفروع ،لتطوير مهارات الشباب فى التعامل
مع تكنولوجيا املعلومات باإلضافة للتعاون مع شركة مايكروسوفت والبرنامج االمنائى لألمم املتحدة إلدارة مشروع
تطوير قدرات الشباب فى التعامل مع تكنولوجيا املعلومات فى العديد من املحافظات .ثم انضمت كمدير مشروع
لوزارة التضامن االجتماعى إلنشاء وتطوير “اكادميية للجمعيات االهلية” لبناء قدرات اجلمعيات االهلية من
الناحية التكنولوجية وتصميم نظام الكترونى بالتعاون مع وزارة االتصاالت “إلدارة اعمال اجلمعيات”.

“ جالكسو سميث” و”كيورفاك” ستتعاونان لتطوير لقاح ضد كورونا
كتب  :نهله احمد – محمد شوقي
أع��ل��ن مختبر األدوي����ة البريطانى “غالكسو
سميث كالين” ومنافسه األملانى “كيورفاك”
األربعاء أنهما سيعمالن معا على تطوير لقاح
بتقنية احلمض النووى الريبى املرسال ضد
النسخ اجلديدة من فيروس كورونا على أمل أن
يكون جاهزا العام  2022والهدف هو تطوير
“لقاح محتمل يستجيب للنسخ املتحورة التى
ظهرت” خالل الوباء .
وسيستهدف النسخ اجل��دي��دة وتلك التى قد
تستجد الحقا بحسب ما أعلنت املجموعتان
امل��رت��ب��ط��ت��ان أس��اس��ا ألن “غ��الك��س��و سميث”
اشترت  10%من أسهم هذا املختبر األملانى
فى يوليو املاضي.
ستبدأ األع��م��ال ف��ورا على أم��ل التوصل الى
اللقاح فى  2022إذا نال موافقة السلطات
الصحية وينص االتفاق على أن تقدم غالكسو
سميث كالين  150مليون يورو للشركة الناشئة
األمل��ان��ي��ة م��ا سيتيح للمجموعة البريطانية
امتالك حقوق اللقاح اجلديد فى كل ال��دول

باستثناء أملانيا والنمسا وسويسرا.
وقالت إمي��ا واملسلى املديرة العامة لغالكسو
سميث “نعتبر أن اجليل اجلديد من اللقاحات
سيكون مهما ج��دا ف��ى املكافحة املستمرة
لكوفيد.”-19
وتلتزم شركة “جالكسو سميث كالين “ فى
صنع ما يصل الى مئة مليون جرعة منه فى
ح��ن أن لقاحها ال���ذى ط��ورت��ه م��ع الفرنسى
سانوفى تأخر ولن يكون جاهزا إال فى نهاية
 2021بسبب نتائج أتت دون التوقعات.

املالية ..تنفى خصخصة الخدمات الحكومية املقدمة للمواطنني
بالصحة والتعليم والنقل

كتب  :نهله احمد – محمد اخلولي
ردا على م��ا ت��ردد ف��ى بعض وس��ائ��ل اإلع��الم
وامل���واق���ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وص��ف��ح��ات ال��ت��واص��ل
االجتماعى أنباء بشأن خصخصة اخلدمات
احلكومية املقدمة للمواطنن ف��ى قطاعات
الصحة والتعليم والنقل مبوجب قانون “تنظيم
مشاركة القطاع اخلاص فى مشروعات البنية
األساسية واخلدمات واملرافق العامة” ،وقد
قام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل
م��ع وزارة امل��ال��ي��ة ،وال��ت��ى نفت تلك األن��ب��اء،
ُم��ؤك��د ًة أن��ه ال صحة خلصخصة اخل��دم��ات
احلكومية املقدمة للمواطنن ف��ى قطاعات
الصحة والتعليم والنقل مبوجب قانون “تنظيم
مشاركة القطاع اخلاص فى مشروعات البنية

األساسية واخلدمات واملرافق العامة”ُ ،مشدد ًة
على استمرار ملكية الدولة لتلك القطاعات
االستراتيجية دون أى نية خلصخصتها ،مع
االل��ت��زام بتقدمي ك��اف��ة اخل��دم��ات احلكومية
للمواطنن بشكل طبيعى ومنتظمُ ،موضحةً
أن القانون يستهدف إش��راك القطاع اخلاص
فى تنفيذ مشروعات البنية األساسية واملرافق
ال��ع��ام��ة لتحسن ج����ودة اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
للمواطنن ،ورفع األعباء املالية عن كاهل الدولة
لتحقيق التنمية الشاملة.
وف��ى س��ي��اق متصل ،ف��إن إج����راءات وآل��ي��ات
قانون “تنظيم مشاركة القطاع اخل��اص فى
م��ش��روع��ات ال��ب��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة واخل��دم��ات
وامل��راف��ق ال��ع��ام��ة” ،ال ت��ؤدى ب��أى شكل إلى
خصخصة املشروعات حيث تستمر ملكية
ال���دول���ة ل���ألرض وامل���راف���ق ،وال ي��ؤث��ر ذل��ك
على سعر اخل��دم��ة املقدمة إل��ى املواطنن،
حيث أن الدولة هى التى تدفع ثمن اخلدمة
الفعلى إلى القطاع اخل��اص وتقدم اخلدمة
للمواطنن طبقا ً ل��ش��رائ��ح ال��دع��م امل��ق��ررة،
مع االلتزام بتقدمي كل اخلدمات احلكومية
للمواطنن بشكل طبيعى ومنتظم ،حيث أن
ك��ل أص���ول امل��ش��روع ت���ؤول إل��ى ال��دول��ة بعد
انتهاء العقد فى “حالة تشغيلية كاملة”.

للمرة الثانية  :فشل تجربة صاروخ “
شتارشيب إس.إن  “ 9الجديد من سبيس إكس
كتب  :نهله احمد – باسل خالد
انفجر من��وذج أول��ى لصاروخ ستارشيب ال��ذى أنتجته شركة
سبيس إكس لدى هبوطه بعد جتربة إطالق من بوكا تشيكا
فى والية تكساس األميركية فى تكرار حلادثة دمرت صاروخا
جتريبيا سابقا وانفجر الصاروخ شتارشيب إس.إن  9فى آخر
مراحل هبوطه مثلما ُدمر الصاروخ إس.إن  8قبله.
وكان الصاروخ منوذجا أوليا لصاروخ األحمال الثقيلة الذى
تطوره شركة امللياردير إيلون ماسك حلمل البشر وشحنة تزن
مئة طن فى مهام إلى القمر واملريخ فى املستقبل ولم يتمكن
الصاروخ إس .إن 9 .من إبطاء نفسه بدرجة كافية أو التحرك
بشكل عمودى للهبوط واصطدمت املركبة مبوقع الهبوط بقوة
بعد حوالى  6.5دقيقة من اإلق��الع ،وانفجرت محدثة كرة
من اللهب .من جهته قال جون إنسبروكر ،مهندس التكامل
الرئيسى فى سبيس إكس ،خالل البث الشبكى إلطالق سبيس
إكس“ :مرة أخرى ،علينا العمل على هذا الهبوط قليالً”.
أض��اف حصلنا على الكثير من البيانات اجل��ي��دة ،والهدف
األساسي -إظهار السيطرة على املركبة فى إعادة الدخول دون
جيدا للغاية ،وسنأخذ الكثير من ذلك”.
سرعة الصوت  -بدا ً
وتعمل سبيس إكس على تطوير ستارشيب لنقل األشخاص
واحلموالت إلى القمر واملريخ والوجهات البعيدة األخرى.

بريطانيا تدرس تطبيق نظام
السرعة الذكى لتقليل حوادث املرور
كتب  :نهله احمد – محمد شوقى
بهدف التقليل قدر اإلمكان من حوادث املرور ،تدرس السلطات
فى بريطانيا فرض نظام ذكى للتحكم فى السرعة بجميع
املركبات ،اعتبارا من عام  2022وتتسبب حوادث املرور فى
وفاة ما ال يقل عن  1700شخص سنويا ،فى أنحاء بريطانيا
ويتوقع أن يطبق النظام ال��ذى أق��ره االحت��اد األوروب���ي ،فى
بريطانيا أيضا ،رغم تنفيذ إجراءات “بريكست”.
والنظام املقترح الذى يستخدم العالمات املرورية وكاميرات
السرعة واملوقع اجلغرافى للمركبة ،سيكون بإمكانه حتديد
السرعة املطلوبة لكل مركبة فى أغلب طرق بريطانيا  ،بحيث
يقلل السرعة تدريجيا إذا لم يقم السائق بذلك بنفسه.
ويقول خبراء إن املركبات احلديثة من صنع “ مرسيدس “
و”فورد” و”فولفو” و”رينو” تستخدم أصال هذا النظام ،الذى
يراد أن يصبح إلزاميا فى جميع املركبات بحلول العام املقبل
ويقوم النظام بإرسال إشارات متعاقبة لتنبيه السابق بضرورة
تخفيف السرعة  ،قبل أن يخخف النظام السرعة تلقائيا إذا
لم يقم بذلك بنفسه ويتيح النظام استثناءات محدودة لتجاوز
املركبات البطيئة أ و احلافالت ،لكن ضمن معادلة للزمان وملوقع
املركبة ،وسيكون مرتبطا بتشغيل املركبات ،غير أن تشغيله وإيقاف
العمل به سيكون متاحا .وتشير دراسات أولية إلى أن النظام جاء
لتقليل احلوادث التى تؤدى إلى مصرع  25ألف شخص وتخلف
 140ألف مصاب سنويا فى أوروبا .

نبضات
بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

الذكاء االصطناعي ..وامتالك الكوادر املؤهلة
لعل من أهم مزايا قطاع التكنولوجيا أنه ميثل النواة الرئيسية إلحداث
التغيرات ف��ى ك��ل امل��ج��االت م��ن خ��الل تطوير مجموعة م��ن احللول
والتقنيات االبتكارية التى تستهدف حتسن منط اإلنتاجية واحلياة
للجنس البشرى مما أدى الى تغير كلى فى الكثير من صور العمل والنقل
والصحة والتعليم وحتى الترفيه والتسلية عبر ما يعرف بتقنيات الذكاء
االصطناعى " أرتيفيشال إنتليجانس " والتطبيقات التشاركية .
ويتوقع خبراء التكنولوجيا أن العقد القادم سيشهد تغييرات مرعبة إذ
إن الكثير من مؤسسات األعمال سيكون مصيره إما االندثار واالختفاء
واخلروج من األسواق ،وإما االزدهار واالنتعاش والنمو املتواصل بشرط
مدى قدرة هذه املؤسسات على استيعاب حجم التغيرات السريعة التى
تتالحق فى مجال التقنيات احلديثة.
فهناك تكنولوجيا ت��ب��دأ بطريقة ل��م يتوقع لها النجاح ول��ك��ن فجأة
تتحول لتسيطر وتد ّمر كل ما حتتها " "Disruptiveوسنراها بالذكاء
االصطناعى "  ، " Artificial Intelligenceالصحة ،السيارات بدون
سائق ،طباعة الثرى دي ،الزراعة ،التعليم  ..إنه اجليل الرابع من الثورة
الصناعية!
وبالطبع تدرك وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أهمية االستعداد
لهذا التغير االستراتيجى وهو ما نستطيع ملسه من خالل النشاط الكبير
للدكتور عمر طلعت � وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات خالل
العامن األخيرين  ،وذلك فى إطار إعداد االستراتيجية الوطنية للذكاء
االصطناعي"  " AIوالتى تسعى مصر من خاللها إلى إقامة شراكات
عاملية فى مجاالت البحث والتطوير ،وتبنى تقنيات الذكاء االصطناعى
وتوظيفها مبا يساهم فى متكن عمليات التحول الرقمي ،وحتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية بجانب تعزيزه للتعاون الدولى والشراكات مع
املؤسسات العاملية فى مجال بناء قدرات الشباب املصرى مبجال الذكاء
االصطناعى وزيارته لعدد من دول العالم على رأسها فرنسا  ،ولقائه
مع العديد من اجلامعات والكيانات التعليمية والشركات واملؤسسات
احلكومية املعنية بالذكاء االصطناعى "  " AIوتوقيعه لعدد من االتفاقيات
منها خطاب نوايا مع كليه املعلوماتية والتكنولوجيات املتقدمة الفرنسية"
 " EPITAلدعم التعاون بن اجلانبن فى مجاالت التدريب وتنمية
املهارات السيما فى التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بعلم
البيانات والذكاء االصطناعى للمساعدة فى تطوير املناهج والدورات
التدريبية فى مجاالت علوم البيانات ،والذكاء االصطناعي ،والوسائط
املتعددة ،واألمن السيبراني ،واألنظمة املدمجة ،وهندسة البرمجيات
وغيرها؛ مبا فى ذلك البرامج اخلاصة "بتدريب املعلمن" ،ليتم اتاحتها
من خالل معهد " " iTiأو على شبكة اإلنترنت وكان اولى ثمارها انه مت
األسبوع املاضى تخريج  156مدربا مصريا متخصصا فى مجال تعليم
وتدريس مناهج الذكاء االصطناعى وه��ؤالء املدربن سيتولون عملية
تأهيل نحو  1000شاب مصرى فى مجال الذكاء االصطناعى .
وفيما يتعلق بأنظمة تشخيص أمراض العيون األخرى باالستعانة بالذكاء
االصطناعى كانت وزارة االتصاالت  ،وقعت العام املاضي ،مذكرة تفاهم
مع شركة ( )Ai Visionالفرنسية لتعزيز أطر التعاون بن اجلانبن فى
تطبيقات الذكاء االصطناعى فى مجال الكشف عن أمراض العيون ،وبناء
القدرات وتنمية املهارات على أن تقوم الوزارة بتعين فريق من املهندسن
املصرين سيضطلع باجلولة األولى من تطوير منظومة الكشف املبكر
عن اعتالل شبكية العن السكرى فى فرنسا من خالل التدريب والتطبيق
العملى حيث ستتولى الشركة "إيه آى فيجن" التدريب والعمل مع الفريق
املصرى على احللول التى تقدمها وكذلك على تقدمي املزيد من برامج
التدريب على تكنولوجيا الكشف عن أمراض العيون.
كذلك تقوم وزارة االتصاالت ببحث آليات العمل املشترك مع عدد من
شركات التكنولوجيا العاملية املتخصصة فى مجال الذكاء االصطناعى
فى مجاالت بناء القدرات فى مجاالت  ،AIوعلوم البيانات ،ومناقشة
امكانية التعاون البحثى بن اجلانبن خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التى
متثل أولوية فى االستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعى والتى من
أبرزها التطبيقات املتعلقة بالرعاية الصحية ،والزراعة ،واملرور باإلضافة
لتعزيز التعاون الثنائى فى مجال إنشاء جامعة متخصصة فى علوم
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى مدينة املعرفة بالعاصمة اإلدارية
اجلديدة  ،والتى انطلق التدريس بها خالل العام احلالى  ،مع التركيز
فى مجال بناء القدرات لشباب اخلريجن فى البرامج املتخصصة فى
علوم الذكاء االصطناعى واألمن السيبرانى وحتليل البيانات الضخمة
واحلوسبة السحابية.
فى النهاية نؤكد أننا نحن بالفعل أم��ام ث��ورة ونقل نوعية وتغييرات
تكنولوجية كبيرة  ..وعلينا سواء جهات حكومية أو كيانات تعليمية أو
مؤسسات أعمال خاصة أو قطاع أعمال عام  ،أن نكون جاهزين بقاعدة
كبيرة من كوادرنا البشرية املؤهلة فى مجاالت التكنولوجيا احلديثة التى
ستشكل نحو  % 70من إجمالى وظائف املستقبل وكأهم متطلبات
تطوير أو بقاء أى مؤسسة .

كبسوالت كهربائية  :الشارقة تجرب نظامًا
اً
بديال لنقل الركاب والبضائع سريعًا

كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
بدأت مدينة الشارقة فى دولة االمارات العربية املتحدة فى إنشاء شبكة جتريبية
لنظام مواصالت عالى السرعة ،يحمل اسم «سكاى وي» ويعتمد على كبسوالت
كهربائية معلقة على كبل ف��والذي .ط��ورت النظام شركة « يونيتسكى سترينج
تكنولوجيز » فى بيالروسيا ،التى يقودها أناتولى يونيتسكي ،وهو عالم ومخترع
فى مجاالت البناء والنقل والهندسة والصناعات اإللكترونية والكيميائية.
وجتهز الشركة املسار التجريبى للنظام بطول كيلومترين فى مجمع الشارقة
لألبحاث والتكنولوجيا واالبتكار .ولم يعلن عن املوعد املحدد إلطالقه ،لكن يتوقع
بدءا مارس/آذار من العام اجلاري،
أن يبدأ فى نقل الركاب فى كبسوالت فاخرة ً
املجمع على اإلنترنت .ويتفوق نظام النقل املقترح بالعديد من
وف ًقا ملا نشره موقع
ّ
املزايا على حلول النقل األخرى مثل الباصات والقطارات واملترو ،فهو منخفض
التكلفة ويتطلب عمليات صيانة أقل بكثير ،ويتيح التنقل بسرعة كبيرة تصل إلى
 500كيلومتر فى الساعة .وقال أوليج زاريتسكي ،الرئيس التنفيذى لشركة سكاى
وى جرين تيك ،التى منحتها حكومة الشارقة امتياز تشغيل النظام «من بعيد،
قد يبدو مثل التلفريك ،لكنه يتقدم عليه بسنوات ضوئية موضحا انه نظرا ألن
كبسوالت النظام تتحرك على ارتفاعات عالية ،فهو ال يشغل األرض املحيطة،
بل يتيح استخدامها كمساحات خضراء املفتوحة أو إلنشاء العقارات التجارية
والسكنية .أضاف ال نحتاج إلى شق الطرق أو هدم املنازل كما نفعل إلنشاء البنى
التحتية األخرى للنقل ،وهذا ميكننا من إنشاء نظام النقل هذا على مسافة قريبة
جدا من منازل الناس وقال حركة الكبسوالت ال حتتاج إلى طاقة كبيرة فهى تشبه
ً
سكة احلديد حيث تتدحرج العجالت على السكة ،ويحدث االحتكاك بن فوالذها
وف��والذ السكة ،ما يجعلها تستهلك طاقة أقل من السيارات ،ويكفى لتحريكها
جزئيا بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
محرك كهربائى ميكن تشغيله
ً
راكبا وتسافر بسرعة  150كيلومتر/ساعة،
أشار تتسع الكبسولة الواحدة ً 14
راكبا بسرعة  500كيلومتر/ساعة،
وحتمل العربات األكبر ما بن  48وً 75
ولو بنى مسار لهذا النظام بن أبوظبى ودبي ،فلن تستغرق الرحلة أكثر من 20
أيضا بعربات تتسع ما يصل إلى  25ط ًنا للعربة
دقيقة ويستخدم النظام للشحن ً

