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الثمن  5 :جنيهات

لتعميق التعاون اإلقليمى والقارى وتوطني التكتولوجيا فى أفريقيا:

طلعت  :مصر البوابة الرئيسية للمساعدة فى حتقيق التحول الرقمى
بدول القارة السمراء
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات على أهمية تعميق التعاون
اإلقليمى والــقــارى لتحقيق الــتــحــول الرقمى
وذلــك فى إطــار استراتيجية التحول الرقمى
للقارة األفريقية التى مت إطالقها خالل اجتماع
مجلس وزراء االتصاالت والتكنولوجيا األفارقة
فــى  2019بــشــرم الــشــيــخ ومت إقـــرارهـــا من
قبل الــقــيــادات السياسية لــدول الــقــارة؛ حيث
تتضمن االستراتيجية عدة محاور من أبرزها
البنية التحتية الرقمية ،وتنمية املهارات ،وتبنى
االبتكارات الرقمية ،وخلق فرص عمل متميزة.
جــاء ذلــك  ،خــالل كلمته فى اجللسة والتى
نظمها مــركــز التنمية التابع ملنظمة التعاون
االقــتــصــادى والتنمية “  ،“ OECDمبناسبة
إطــالق تقرير مفوضية االحتــاد األفريقى عن
ديناميكيات التنمية فى أفريقيا ،مبشاركة اجنيل
جوريه ـ األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادى
والتنمية ،واستيال متبيسا ـ وزيــرة االتصاالت
والــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة جلــمــهــوريــة جنوب
أفريقيا وقــال إن التقرير قــدم حتليالً شامالً
مدعما ً باألدلة حول سياسات كل دولة ومنطقة

لفهم وتوجيه مسارات التنمية فى أفريقيا بشكل
أفضل؛ مع التأكيد على أهمية توافر بنية حتتية
قوية للتكنولوجيا واالتصاالت لتمكني املواطنني
من احلصول على اخلدمات األساسية؛ مشيدا
باجلهود التى بذلتها الــدول األفريقية لتحفيز

آلــيــات الــدفــع عبر الهاتف املــحــمــول ،وتقدمي
اخلــدمــات املالية املميكنة ،وإطـــالق مــبــادرات
إلنشاء مراكز تكنولوجية.
أوضح طلعت أن مصر من أوائل الدول التى
صادقت على اتفاقية التجارة احلــرة القارية

ايتيدا” اطالق برنامج املساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا عن عائدات صادرات عامني متتاليني
كتب  :عادل فريج  -باسل خالد
أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا” دورة جديدة
من برنامج املساندة التصديرية للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت واملــعــروف بــاســم “ ”Export ITوذلـــك فى
إطارحرصها على حتفيز منو سوق التكنولوجيا وتوفير السيولة النقدية
للشركات الصغيرة واملتوسطة  .من جهته قال املهندس عمرو محفوظ
ـ الرئيس التنفيذى للهيئة أن تقدمي املساندة التصديرية على العائدات
املُحصلة من الصادرات خالل عامني متتاليني يأتى فى إطــار مساندة
وتشجيع الشركات على زيــادة صادراتها وكحافز من الهيئة للشركات
املتوسطة والصغيرة لدعم وحتفيز النمو االقتصادى فى ظل تداعيات
جائحة “كورونا” كما ان الهيئة ستقدم املساندة التصديرية عن عائدات

صادرات الشركات خالل عامني متتاليني وهما  2019و 2020وذلك
ألول مرة منذ أطالق البرنامج بهدف مساعدة الشركات املحلية العاملة
بهذا املجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها فى
خفض تكاليفها املرتبطة بالتصدير .أشار محفوظ أن الدورة اجلديدة من
البرنامج ستُمكن الهيئة من احلصول على مؤشرات وبيانات محدثة عن
صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية مبا يساهم فى حتسني
وتطوير خطط الهيئة التنموية والتعرف على اجتاهات السوق وخلق فرص
جديدة للنمو واختراق أسواق جديدة .أوضح مبوجب البرنامج ،حتصل
الشركات املصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
حافز صادرات مباشر يتراوح من % 10إلى  % 20من القيمة املضافة
عن صادراتها وفقا ً حلجم الشركة.

الزراعة  :رفع كفاءة معامل األغذية مبيناء
اإلسكندرية وتزويدها بأحدث أجهزة الفحص
كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
أكــد الدكتور ممتاز شاهني مدير معهد صحة احليوان
أنــه مت تطوير وتوسيع ورفــع كفاءة معامل االغــذيــة مبيناء
االسكندرية وتزويدها باحدث االجهزة فى فحوص االغذية
والقدرة االستعابية للمعمل مائة الف عينة سنويا مبعدل
مائتان وخمسون عينة يوميا .
أوض تقوم املعامل بفحص االغذية ذات االصل احليوانى
(اللحوم .االســمــاك .الــدواجــن .الكبدة .الــكــالوي .القلوب
منتجات االلــبــان) الـــواردة عــن طريق مينائى االسكندرية
والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة
القياسية املصرية املعمل معتمد من املجلس الوطنى لالعتماد
 EGACطبقا للمواصفة الدولية  17025/2017بعدد
 80اختبار معملى فى مجاالت فحوص االغذية -املياة-
االعــالف  -املسحات -الفحص الكيمائى  -فحص بقايا
االدوية -الهرمونات  -املبيدات -السموم الفطرية -السموم
البكتيرية -بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

األفريقية؛ مؤكدا على استعداد مصر لتوحيد
اجلهود مع جميع الدول األفريقية لربط سالسل
التوريد من مختلف البلدان واملناطق وإلتاحة
وصول الشركات الصغيرة واملتوسطة للمنطقة
واألســواق شبه اإلقليمية؛ وذلك اميانا بأهمية
التعاون لتوفير حلول فى مجاالت مثل الضرائب
الرقمية ،وحماية البيانات الشخصية ،ونقل
البيانات عبر احلدود.
واستعرض طلعت استراتيجية بناء القدرات
التى انتهجتها وزارة االتصاالت ملواكبة تطورات
التحول الرقمى وانعكاساته على متطلبات سوق
العمل؛ والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى
يستهدف قاعدة كبيرة من املواطنني لتزويدهم
باملهارات األساسية فى مجاالت التكنولوجيا
مــن خــالل بــرامــج قابلة للتطوير مــع القطاع
اخلاص مع التدرج لبرامج أكثر عمقا تتماشى
مع توجهات الصناعة؛ حيث يتم تدريب الشباب
على تأسيس شركاتهم الصغيرة واملتوسطة؛ ثم
التدرج لتقدمي برامج تدريب مخصصة للمهنيني
املستقلني فــى جميع أنــحــاء مــصــر؛ وذلـــك مع
تنفيذ خطة لنشر مراكز لإلبداع الرقمى إلتاحة
التدريب وتقدمي برامج لدعم االبتكار الرقمي.

إطالق الدورة األولى من مبادرة “ “ Startup Launchpad
لبناء قدرات رواد األعمال
األعمال وأصحاب األفكار املبتكرة فى مجاالت تكنولوجيا
وتقدمي آليات وحلول للتحديات التى يواجهونها لزيادة فرص
جناح حتويل األفكار لشركات ناشئة ناجحة .وميتد البرنامج
ملدة  8أسابيع ،ويقدم شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة
األعمال باجتياز مراحله بنجاح والتخصص فى مجال ريادة
األعــمــال،إذ يتضمن البرنامج منهج تدريبى معتمد عامليا ً
ومقدم من حاضنة أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة AUC
 Venture Labوذلك بصفتها عضو فى شراكة بابسون
كولبروتيف التابعة لكلية بابسون األمريكية املؤسسة التعليمية
الرائدة واألولى عامل ّيا ً فى مجال اإلدارة وريادة األعمال .
وأكد وزير االتصاالت أن البرنامج يستهدف دعم قدرات
الشباب على ريادة األعمال لتأسيس مشاريع إبداعية؛ اتساقا
مع استراتيجية الــوزارة لتحفيز اإلبــداع التكنولوجى وتنمية
الشركات الناشئة من خــالل تشجيع الشباب على العمل
الريادى واالبتكارى وخلق فرص عمل مشيرا لريادة مصر
اإلقليمية فى جذب االستثمارات بالشركات الناشئة باملنطقة .

كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولى
مت إطالق فعاليات الــدورة األولــى من برنامج Startup
 Launchpadالــذى تقدمه هيئة “ايتيدا” بالتعاون مع
حاضنة أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة لبناء قدرات
رواد األعمال وأصحاب املشروعات الناشئة فى مجاالت
التكنولوجيا ومساعدتهم فى إطــالق مشاريعهم من خالل
توفير محتوى تدريبى مكثف وباقة من املــهــارات واملــواد
التعليمية الالزمة لوضع اخلطط الفعالة للمشاريع الريادية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت ـ وزيــر االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واملهندس عمرو محفوظ ـ الرئيس
التنفيذى لهيئة “ايتيدا” ،والدكتور حسام عثمان ـ نائب رئيس
الهيئة ورئيس مركز اإلبــداع التكنولوجى وريــادة األعمال،
والدكتور شريف كامل ـ عميد كلية إدارة األعمال باجلامعة
األمريكية بالقاهرة ،والدكتور أمين إسماعيل مدير حاضنة
أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،حيث يستهدف البرنامج
حتفيز بيئة االبتكار التكنولوجى من خالل مساعدة رواد

 10مراكز لتوطني اإلبدع باملحافظات
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على سعى الــوزارة أنه لكى تتبوأ مصر املكانة
الــالئــقــة بــهــا مــن حــيــث عـــدد وحــجــم شــركــات الناشئة
التكنولوجيا وجــذب استثمارات خارجية ومنحها فرصا
لتكون قادرة على النجاح على املستويات املحلية واإلقليمية
والدولية؛ موضحا أن الوزارة قامت بإنشاء خمسة مراكز
لإلبداع الرقمى فى املحافظات؛ كما يجرى حاليا العمل
فى إنشاء خمسة مراكز أخرى وذلك بهدف حتفيز اإلبداع

وريادة األعمال لدى الشباب فى كل أنحاء اجلمهورية .
مــن جهته قـــال املــهــنــدس عــمــرو محفوظ ـ الرئيس
التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات أن
الشركات الناشئة تعد من املحركات الرئيسة لالقتصاد
وخــلــق فــرص العمل وواحــــدة مــن أســبــاب جــذب رؤوس
األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة؛ مؤكدا على أن
مصر لديها كفاءات ومهارات فى هذا املجال ويتم العمل
على تنميتها ورعايتها للحفاظ على مكانة مصر فى ظل
املنافسة القوية على املستوى اإلقليمى والدولي.

رئيس الوزراء  :زيادة االستثمارات احلكومية بالبنية
األساسية والتنمية البشرية وزيادة فرص العمل

التعليم العالى  :وضع مناهج مواءمة لبرامج اجلامعات التكنولوجية
اجلديدة مع” البنك الدولي”

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  ،أن ما تتبناه الدولة
من خطط استثمارية تستهدف حتسني مستوى اخلدمات املقدمة فى كل
القطاعات ،موضحا أن احلكومة تعمل على زيــادة االستثمارات احلكومية؛
لالستمرار فى تنفيذ خططها للتنمية املستدامة ،وما ينتج عنها من توفير مزيد
من فرص العمل للمواطنني فى كل املجاالت.
جــاء ذلــك  ,خــالل اجتماعه
الســـتـــعـــراض مــقــتــرح اخلــطــة
االستثمارية للعام املالى املقبل
وذلـــــك
،2021/2022
بحضور الدكتورة هالة السعيد
ـ وزيــــرة التخطيط والتنمية
االقــتــصــاديــة ،والــدكــتــور أحمد
كمالى نــائــب الــوزيــرة لشئون
الــتــخــطــيــط ،والــدكــتــور جميل
حلمي ،مساعد الوزيرة لشئون
متابعة تنفيذ خــطــة التنمية
املــســتــدامــة ،ومــحــمــد فــريــد،
مساعد الــوزيــرة للمشروعات
القومية وعرضت كما عرضت
السعيد إجمالى املخصصات
املقترحة لقطاعات :البنية األساسية ،والتنمية البشرية ،والتخطيط اإلقليمي،
وذلك خالل العام املالى  ،2021/2022مقارنة مبخصصات هذه القطاعات
فى خطة العام املالى اجلاري ،وكذا املخصصات املقترحة للوزارات والهيئات
املختلفة بالدولة.
وقال املستشار نادر سعد ،املتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء
تطرق العرض كذلك إلى مؤشرات اخلطة االستثمارية املتحققة منذ عام
 ،2018/2019وتلك املتوقعة خالل العامني املاليني اجلارى واملقبل وكذلك
نسبة االستثمارات احلكومية من إجمالى االستثمارات العامة.

كتب  :نهلة مقلد -محمد شوقى
أكــد الدكتور خالد عبد الغفار ـ وزيــر التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الشراكة بني
مشيدا بدور البنك فى دعم خطط التنمية مبصر ،خاصة مساندة البنك
الوزارة والبنك الدولي،
ً
عامليا فى بناء قاعدة معرفية
لإلصالحات الرامية بتدعيم النظم التعليمية ،بوصفه شريكًا
إمنائيا ً
ً
عالية اجلودة كما ناقش اجلانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى
حول آليات قابلية التوظيف ومالءمة خريجى التعليم العالى فى مصر؛
بهدف املساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالى لتحسني
قابلية توظيف خريجى اجلامعات احلكومية من خالل ربط التعليم
العالى باحتياجات سوق العمل ،وإعداد اخلريج مبا يواكب التطورات
العاملية ،ووضع مناهج مواءمة لبرامج اجلامعات التكنولوجية اجلديدة
مع احتياجات سوق العمل ،باإلضافة إلى حتسني مالءمة البرامج
اجلامعية وزيــادة فرص توظيف اخلريجني .جاء ذلك خالل لقائه
مع عدد من ممثلى البنك الدولى برئاسة مارينا ويس ـ املدير اإلقليمى
بالبنك الدولى ملصر واليمن وجيبوتى والشرق األوسط وشمال أفريقيا كما بحث اجلانبان آليات تطوير
استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمي؛ بهدف احلفاظ على مستقبل الطالب،
وإعداد خريجني مؤهلني ملواكبة متطلبات سوق العمل محليا ً وعاملياً .أن العوملة والتحوالت الرقمية
وخاصة فى ظل كورونا أدت بإعادة تشكيل الطلب على املهارات املطلوبة فى اخلريجني.

وزير البترول  5 :عقود للبحث عن الذهب بإستثمارات  13مليون دوالر
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولى
شهد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية التوقيع على  5عقود للبحث والتنقيب
عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة املصرية العامة للثروة املعدنية بإجمالى استثمارات
يقدر بنحو  13مليون دوالر وذلك فى  13قطاعا ً  ،والتى تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن
الذهب التى اسفرت عنها املزايدة العاملية األولى لعام  2020والتى طرحتها مصر ومت اإلعالن
عن نتيجتها فى شهر نوفمبر املاضى .وشملت العقود التى جرى توقيعها ثالثة عقود مع شركة
لوتس جولد الكندية احدى الشركات العاملية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب وذلك فى 11
قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو  9ماليني دوالر  ،الى جانب عقد لشركة ميداف املصرية
للتعدين والصناعة للبحث فى قطاع واحد بإستثمارات  3ماليني دوالر  ،عالوة على عقد مع
شركة ابداع فورجولد املصرية للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى مليون
دوالر  .وأوضح املهندس طارق املال ان توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب ميثل ترجمة فعلية
للتعديالت على تشريعات ونظم االستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ االستثمار
فى هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة االستثمار العاملى فى البحث عن الذهب

شعراوى  :اصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
انتظار املركبات بالشوارع والكاميرات الرقمية
كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
وافــق اللواء محمود شعراوى وزيــر التنمية املحلية  ،على إصدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  150لسنة  2020بشأن تنظيم انتظار
املركبات بالشوارع اخلاضعة لوالية املحافظات وأجهزة املدن التابعة
لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة  ،وذلك تنفيذاً لنص املادة الثانية
من مواد القانون والذى صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى
فى شهر يوليو  2020بأن يكون لوزير التنمية املحلية االختصاص
بإصدار قــراراً بالالئحة التنفيذية للقانون
متهيدا لنشره بالوقائع املصرية.
وذلك
ً
أضـــاف الــقــانــون ســيــســاعــد فــى حتقيق
االنضباط للشارع املصرى وتعظيم مــوارد
الدولة واملحافظات ودمج بعض األنشطة غير
الرسمية فى االقتصادى الرسمى للدولة اذ
نص على إنشاء جلنة بكل محافظة وجهاز
مــديــنــة تــابــع لهيئة املجتمعات العمرانية
اجلديدة لتنظيم انتظار املركبات فى الشوارع
اخلاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلني عن وزارة الداخلية  ،مشيراً
أن تلك اللجنة تختص بتحديد األماكن واألوقات التى يجوز فيها انتظار
السيارات بالشوارع اخلاضعة لواليتها مبا ال يعيق حركة املرور ،وحتديد
متهيدا
املقابل املالى النتظار السيارات  ،وإعداد كراسات الشروط لها
ً
لطرح حق استغاللها مبعرفة السلطة املختصة للشركات أو األفراد مبا
ال يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة  75%من تلك الرسوم لصالح
املحافظات .قال وزير التنمية املحلية أن اللجنة مسئولة عن منح رخصة
مزاولة نشاط تنظيم انتظار املركبات لألفراد وكذا األشخاص التابعني
للشركات احلاصلة على حق استغالل أماكن االنتظار.

لصالح وزارة القوى العاملة  “ :االتصاالت” تطور البوابة واخلدمات اإللكترونية
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقى
وقع محمد سعفان ـ وزير القوى العاملة والدكتور عمرو طلعت ـ وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بروتوكوال للتعاون بني الوزارتني بشأن تنفيذ أعمال تطوير البوابة اإللكترونية واخلدمات
اإللكترونية لوزارة القوى العاملة وإتاحتها على بوابة مصر الرقمية ،وذلك فى إطار تفعيل دور أدوات
وتقنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمحرك رئيسى لتطوير كل اخلدمات واألعمال بشكل عام
بهدف حتسني كفاءة اخلدمات املقدمة للمواطن بشكل خاص ،وذلك من خالل تطوير بوابة وزارة
القوى العاملة وميكنة بعض خدماتها .كما التقى وزير القوى العاملة  ،املمثل املقيم ومدير مكتب
القاهرة التابع لبرنامج األمم املتحدة لألغذية العاملى منجستاب هايلى  ،فى إطار التعاون املشترك
بني الوزارة والبرنامج  ،حيث قام “هايلي” بتسليم الوزارة  30جهاز تابلت (األجهزة اللوحية)  ،وذلك
فى إطار دعم البرنامج ملبادرة “مهنتك مستقبلك” ليتم استخدامها فى الوحدات املتنقلة لدعم نقل
وتوصيل املعلومات فى مشروعات الوزارة املختلفة.

لتعزيز مدن اجليل الرابع  :تشغيل محطة محوالت غرب
قنا باستثمارات  41مليون جنيه
كتب  :باسل حالد – نهله مقلد
اكد املهندس رضوان عبدالرشيد ،رئيس جهاز تنمية مدينة قنا اجلديدة واملشرف
على جهاز تنمية مدينة غرب قنا ،بأنه مت إطالق التيار الكهربائى مبحطة محوالت
الكهرباء ملدينة غرب قنا لتغذية املناطق املختلفة باملدينة .أضاف رئيس اجلهاز ،أن
املحطة من تنفيذ الشركة املصرية األملانية “أجيماك” ،بتكلفة إجمالية  41مليون
جنيه ،ومت االنتهاء من تتفيذها فى وقت قياسي .أشــار رئيس اجلهاز ،إلى أن
مدينة غرب قنا من مدن اجليل الرابع التى مت إطالق التيار الكهربائى بها ،بهدف
مد املدينة بالتيار الكهربائى املنتظم مراعاة للتوسعات املستقبلية ،وكذا حتقيق
التنمية املستهدفة مبدن الصعيد اجلديدة .وأكد أنه يتم تنفيذ عدد من وحدات
اإلسكان باملدينة ،التى تناسب مختلف شرائح الدخل ،تنفيذا لتكليفات الدكتور
عاصم اجلزار ،وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية.

معيط :تطبيق املرحلة األولى ملنظومة اجلمركى للتسجيل املسبق للشحنات “ “ ACI
كتب  :محمد شوقى  -باسل خالد
أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير املالية ،أن املرحلة األولى لتطبيق النظام
اجلمركى للتسجيل املسبق للشحنات « »ACIتشمل املنافذ البحرية ،ومت
إجراء االختبارت األولية لهذه املنظومة اإللكترونية للتأكد من فعاليتها قبل
االنطالق التجريبى فى أول أبريل املقبل ،واإللزامى فى أول يوليو املقبل؛
مبا يتسق مع املشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة اجلمركية
الــذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ،و ُيسهم
فى تبسيط اإلجــراءات ،وتقليص زمن اإلفراج اجلمركى ،وخفض أسعار
السلع باألسواق املحلية ،وحتسني ترتيب مصر فى ثالثة مؤشرات دولية
مهمة« :التنافسية العاملية ،وممارسة األعمال ،وبيئة االقتصاد الكلي»؛ من أجل حتفيز بيئة االستثمار،
وجذب استثمارات جديدة ،وتشجيع املستثمرين على التوسع فى أنشطتهم اإلنتاجية ،وتعظيم تنافسية
املنتجات املصرية فى األسواق العاملية .أضاف بالتطبيق املتكامل للنظام اجلمركى للتسجيل املسبق
إعالميا بـ «الكاحول» ،ذلك الشخص مجهول
للشحنات « »ACIسوف تُودع املنافذ اجلمركية ما ُيعرف
ً
الهوية الذى يكون اجلانى فى قضايا البضائع مجهولة املصدر ،والشحنات املخالفة واملجرمة.

عبر االنترنت  :طرح مشروع الالئحة
التنفيذية لقانون اإلجراءات الضريبية
املوحد للحواراملجتمعى
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
أكــد الدكتور محمد معيط ـ وزيــر املاليه أنــه مت
اإلنتهاء من إعداد مشروع الالئحة التنفيذية لقانون
اإلجــراءات الضريبية املوحد الصادر بالقانون رقم
مشيرا إلى أن القرار اجلمهورى
 206لسنة ،2020
ً
بــإصــدار قانون اإلجـــراءات الضريبية املوحد رقم
 206لسنة  ، 2020وألــزم وزيــر املالية بإصدار
الالئحة التنفيذية للقانون خالل  6أشهر من تاريخ
العمل به..
اضاف مت طرح مشروع الالئحة التنفيذية لقانون
اإلجراءات الضريبية املوحد للحوار املجتمعى  ،وذلك
من خالل وضعه على املوقع االلكترونى لوزارة املالية
 ،واملوقع االلكترونى ملصلحة الضرائب املصرية ،
حتى يتسنى التوافق عليه مع املجتمع الضريبى ،
وذلك إدرا ًكا ألهمية ترسيخ جسور التواصل اإليجابى
مع املمولني؛ باعتبارهم شركاء فاعلني فى حتقيق
املصلحة الوطنية  ،الفتا ً إلــى أنــه ســوف يتم تلقى
االقترحات واآلراء بشأنه حتى يوم اخلميس املوافق
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أوضح مصلحة الضرائب قامت بإرسال مشروع
الــالئــحــة إلــى مــؤســســات املجتمع املــدنــى ومكاتب
املحاسبة املختلفة  ،حيث مت إرسالها إلى االحتاد
العام للغرف التجارية  ،واحتــاد الغرف السياحية
 ،واحتـــاد املــقــاولــني ،واحتـــاد جمعيات املستثمرين
 ،واحتـــاد الصناعات املصرية  ،وجمعيات رجــال
األعــمــال واملستثمرين وغيرهم لدراسته وإرســال
املالحظات واملقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية
تتوافق معها كل األطراف املعنية .

لبناء مجتمع ر قمى  :بروتوكول بني اإلنتاج احلربى وهيئة الرعاية الصحية
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
مت توقيع بروتوكول تعاون بني الهيئة القومية لإلنتاج احلربى والهيئة
العامة للرعاية الصحية بشأن التطوير املؤسسى والتحول الرقمى للهيئة
العامة للرعاية الصحية ،بحضور املهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة
لإلنتاج احلربى حيث قام بتوقيع البروتوكول املهندس محمد محمد صالح
الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لإلنتاج احلربى والعضو املنتدب
والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية  ،وذلك مبقر
ديوان عام وزارة اإلنتاج احلربى  .أشار مرسى ان البروتوكول يهدف لقيام
الهيئة القومية لإلنتاج احلربى من خالل “ مركز نظم املعلومات واحلواسب “
بتنفيذ كل املشروعات فى مجاالت ( تكنولوجيا املعلومات والرقمنة وتصميم
وتنفيذ البرمجيات والشبكات املعلوماتية وأنظمة احلماية واملراقبة األمنية
) لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية وكذلك توريدات وصيانة أجهزة

احلاسبات والشبكات بأنواعها  ،كما مت التأكيد على أن وزارة اإلنتاج احلربى
تستغل فائض الطاقة اإلنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة من أجل املساهمة
فى تنفيذ املشروعات القومية التنموية واخلدمية ملختلف الوزارات واجلهات
بالدولة ومبا يعود بالنفع على املواطنني .أضاف يساعد على دفع عجلة
العمل إلى األمام وذلك باالستفادة مبا متتلكه الشركات والوحدات التابعة من
خبرات فنية وتكنولوجية وتصنيعية  ،كما أشار “ مرسى “ إلى أن هذا التعاون
مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لبناء
مجتمع رقمى ودعم كافة قطاعات الدولة وتهيئتها للتحول الرقمي ،والتركيز
على الهيئة العامة للرعاية الصحية ينطلق من أهميتها باعتبارها أداة الدولة
لضبط وتقدمي اخلدمات الصحية من خالل العديد من املستشفيات واملراكز
والوحدات الصحية على مستوى الدولة مبا يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع
الصحة واالرتقاء مبنظومة اخلدمات الصحية .
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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
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متابعات

إطالق الدورة األولى من مبادرة  Startup Launchpadلبناء قدرات رواد األعمال
بالشراكة مع اجلامعة األمريكية كعضو فى برنامج كلية  Babsonالعاملية
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
شهد الدكتورعمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس
فعاليات إطالق الدورة األولى من برنامج  Startup Launchpadالذى تقدمه هيئة تنمية
صناعة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع حاضنة أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة
لبناء قدرات رواد األعمال وأصحاب املشروعات الناشئة فى مجاالت التكنولوجيا ومساعدتهم
فى إطالق مشاريعهم من خالل توفير محتوى تدريبى مكثف وباقة من املهارات واملواد التعليمية
الالزمة لوضع اخلطط الفعالة للمشاريع الريادية.
حضر فعاليات اإلط��الق؛ املهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا املعلومات ،والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز اإلبداع التكنولوجى
وريادة األعمال ،والدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة األعمال باجلامعة األمريكية بالقاهرة،
والدكتور أمين إسماعيل مدير حاضنة أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة ،وعدد من رواد
األعمال ومؤسسى الشركات الناشئة التى مت قبولها فى املرحلة األولى من البرنامج.
ويستهدف البرنامج حتفيز بيئة االبتكار التكنولوجى فى مصر من خالل مساعدة رواد
األعمال وأصحاب األفكار املبتكرة فى مجاالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتقدمي آليات
وحلول للتحديات التى يواجهونها لزيادة فرص جناح حتويل األفكار إلى مشروعات جتارية
وشركات ناشئة ناجحة.
وميتد البرنامج على مدار  8أسابيع ،ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة
األعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص فى مجال ريادة األعمال ،حيث يتضمن
البرنامج منهج تدريبى معتمد عامليا ً ومقدم من حاضنة أعمال اجلامعة األمريكية بالقاهرة
 AUC Venture Labوذلك بصفتها عضواً فى شراكة بابسون كولبروتيف التابعة لكلية
بابسون األمريكية وهى املؤسسة التعليمية الرائدة واألول��ى عامل ّيا ً فى مجال اإلدارة وري��ادة
ً
فضال عن سمعتها املتميزة والفريدة فى برامجها األكادميية والتعليمية.
األعمال
وخ��الل اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزي��ر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على أن
البرنامج يستهدف دعم قدرات الشباب على ريادة األعمال لتأسيس مشاريع إبداعية؛ اتساقا مع
استراتيجية الوزارة التى تستهدف حتفيز االبداع التكنولوجى وتنمية الشركات الناشئة من خالل
تشجيع الشباب على العمل الريادى واالبتكارى وخلق فرص عمل غير تقليدية للشباب املصري؛
مشيرا إلى ريادة مصر اإلقليمية فى مجال جذب االستثمارات فى الشركات الناشئة مبنطقة
شمال افريقيا والشرق األوسط.

ما هى وصية من يخافه الشيطان ؟

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى سعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لكى تتبوأ مصر
املكانة الالئقة بها من حيث عدد وحجم الشركات الناشئة وجذب استثمارات خارجية ومنحها
فرص لتكون قادرة على النجاح على املستويات املحلية واإلقليمية والدولية؛ موضحا أن الوزارة
قامت بإنشاء خمسة مراكز لإلبداع الرقمى فى املحافظات؛ كما يجرى حاليا العمل فى إنشاء
خمسة مراكز أخرى وذلك بهدف حتفيز االبداع وريادة األعمال لدى الشباب فى كافة انحاء
اجلمهورية ،كما قامت ال��وزارة بإطالق مبادرة مستقبلنا..رقمى والتى تستهدف بناء قدرات
الشباب فى تخصصات تطوير الويب ،وعلوم حتليل البيانات ،والتسويق اإللكترونى مما يساهم
فى توفير كوادر مدربة للعمل بالشركات الناشئة.
وأوضح الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة األعمال باجلامعة األمريكية بالقاهرة أن هذا
البرنامج يعد بداية ملرحلة جديدة من التعاون بني اجلامعة االمريكية بالقاهرة ووزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات ،كما يأتى فى إطار اهتمام كلية
إدارة االعمال باجلامعة األمريكية بطرح مبادرات ومشروعات لدعم ورعاية أفكار ومشروعات
مشيرا الى أن البرنامج يتيح الفرصة لرواد األعمال من مختلف املحافظات
الشباب الريادية؛
ً
لالستفادة ولتحقيق اإلفادة للمجتمع فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى والتوجه العاملى نحو
تسريع االعتماد على التكنولوجيا بسبب جائحة كورونا.

وأش���ارت ال���وزارة إل��ى أب��رز أه��داف برامج تنمية وبناء
ال��ق��درات الرقمية للعاملني املنتقلني للعاصمة اإلداري���ة
اجلديدة ،وتتمثل فى تعزيز األداء احلكومى ،ودعم آليات
احلوكمة والشفافية ومكافحة الفساد ،والتأثير فى رحلة
املواطن داخل املؤسسات احلكومية ،والتأسيس العتبارات
السمات والقدرات.
وفيما يتعلق مبحاور برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية
التى تنفذها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للعاملني
املنتقلني للعاصمة اإلداري��ة اجلديدة ،أوضحت ال��وزارة أنها
تشتمل على أربعة محاور أساسية هى :محور تنمية الثقافة
الرقمية طبقا ً للمستويات الوظيفية ،محور تنمية املهارات
الرقمية استرشاداً بنتائج تقييم العاملني ،ثم محور تطبيقات
العاصمة ،وال���ذى يعتمد على ال��ب��رام��ج الفنية اخلاصة
بالتطبيقات ونظم التشغيل والعمل داخل العاصمة ،وأخيراً
محور تنمية م��ه��ارات العاملني ب��وح��دات نظم املعلومات
والتحول الرقمى.

وأعلنت الوزارة عن االنتهاء من تدريب الغالبية من موظفى
اجلهاز اإلداري للدولة املرشحني لالنتقال للعاصمة اإلدارية؛
حيث مت االنتهاء حتى اآلن من تدريب  18419من العاملني
على املعارف والثقافة واملهارات الرقمية الالزمة ملواكبة بيئة
العمل بالعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وكشفت ال��وزارة أنه مت تدريب نحو  6396متدربا ً من
الوزارات واجلهات احلكومية املنتقلة على مهارات احلاسب
اآللى وذلك استرشاداً بنتائج تقييم العاملني ،ونحو 5426
متدربا ً على برنامج التحول الرقمى للقيادات التنفيذية
واإلش��راف��ي��ة ،و 2684م��ت��درب �ا ً على ب��رن��ام��ج أساسيات
التحول الرقمى ،و 876متدربا ً على برامج اإلدارة الرقمية
للمشروعات ،و 968متدربا ً على البرنامج املتقدم للتحول
الرقمى 1365 ،متدربا ً على برنامج التحول الرقمى ملكافحة
الفساد ،ومت تدريب عدد  704من العاملني بوحدات التحول
الرقمى املستحدثة ب��ال��وزارات واجلهات املنتقلة للعاصمة
اإلدارية.

رئيس «ايتيدا» يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية لبحث تفعيل بنود االتفاقية
وتعزيز التعاون فى مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

كتب  :باسل خالد -محمد اخلولى
استقبل املهندس عمرو محفوظ ،الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات “ايتيدا” ،وامكيلى ميني ،السكرتير العام ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
“ ”AFCFTAوالذى يزور القاهرة على رأس وفد رفيع املستوى لعقد سلسلة من اللقاءات
الهامة بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة احلرة األفريقية.
ووجه املهندس عمرو محفوظ التهنئة للسكرتير العام على تعيينه فى هذا املنصب الهام،
كبيرا بتفعيل بنود اتفاقية
مؤكدا على أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تولى
ً
ً
اهتماما ً
التجارة احلرة القارية األفريقية ،من خالل دراسة كافة اجلوانب املتعلقة بالتكامل التجارى
واملالى فى إطار االتفاقية ،وتقدمي كافة سبل الدعم ملساعدة السكرتارية على حتقيق أهداف
االتفاقية.
وأشار محفوظ إلى أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يعد من أول القطاعات التى
قامت بتقدمي جداول االلتزامات اخلاصة بتحرير خدمات االتصاالت وخدمات الكمبيوتر
وخدمات البريد السريع ،وذلك من أجل حتفيز الدول للدخول فى االتفاقية ومساعدتهم فى
تنفيذ االلتزامات مبا يعزز من فرص زيادة التبادل التجارى بني الدول األفريقية فى مجال
خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأكد املهندس عمرو محفوظ على استعداد الهيئة الكامل للمشاركة فى استكمال املفاوضات
اخلاصة ببنود االتفاقية املتعقلة مبجاالت تكنولوجيا املعلومات والتوصل لرؤى مشتركة بني

الدول األعضاء حيث أشار إلى أنه مت وضع املقترحات فى إطار استراتيجية وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واجلهات املعنية بالقطاع والتى تهدف الى تنمية صادرات القطاع من
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات وتوفير فرص عمل للكوادر املصرية وتركيز التعاون
مع كافة الدول االفريقية لفتح األسواق ،وجذب املزيد من االستثمارات األجنبية فى مجال
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.
ومن جانبه ،أكد وامكيلى مينى السكرتير العام ملنطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية على
أن تفعيل االتفاقية سيوفر فرص غير مسبوقة لتعزيز منو اقتصادات القارة وتنمية مساهمة
مشيرا إلى الدور املحورى لالتفاقية فى دعم جهود
القارة األفريقية فى التجارة العاملية،
ً
التنمية من خالل ربط األسواق األفريقية ببعضها البعض ،مبا ينعش القطاعات الصناعية
والزراعية فى الدول األفريقية ويطور من املنظومة االقتصادية للقارة.
وأضاف أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة اإللكترونية تأتى
ضمن أولويات االتفاقية وتأتى على رأس أجندة املرحلة الثانية من املفاوضات التى ستنطلق
هاما فى تسهيل اإلج��راءات
فى يوليو القادم ،وأوضح أن اخلدمات الرقمية ستلعب دورًا ً
والتواصل من خالل خلق منصات رقمية تعمل على تعزيز التجارة البينية وتكامل األسواق،
مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون للتوصل إلى صياغات مشتركة للتشريعات املحفزة جلذب
االستثمارات األجنبية فى مجاالت تكنولوجيا املعلومات للدول األعضاء.
وفى نفس السياق ،أشار محفوظ إلى أن املقترحات التى قدمتها الوزارة تتمثل فى تعزيز
التعاون املشترك فى جوانب مختلفة منها حترير التجارة فى مجال خدمات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات فى إطار اتفاقية  AFCFTAعلى نحو نقل وتبادل اخلبرات واملعرفة،
أيضا بحث
وتطوير الكفاءات والقدرات سواء على املستوى التقنى أو اإلداري ،كما تضمنت ً
سبل متكني الشركات املصرية من املشاركة فى مشروعات التحول الرقمى والبنية التحتية
لالتصاالت فى القارة األفريقية واستغالل موقع مصر اجلغرافى املتميز لتصبح بوابة إفريقيا
لألسواق األوروبية والعربية ،وضرورة إرسال بعثات الستكشاف األسواق وحتديد الفرص
املتاحة أمام الشركات املصرية لتقدمي منتجاتها وخدماتها فى تلك األسواق.
كما أكد على حرص وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على التعاون املشترك لتعميق
وتوطني الصناعات اإللكترونية والكهربائية وتبادل اخلبرات وإعطائها أهمية قصوى لقيادة
قاطرة التنمية فى القارة األفريقية .ولفت محفوظ إلى مقترح الوزارة بأهمية التزام جميع
الدول األعضاء بتضمني قوانينها إلجراءات إنفاذ حقوق امللكية الفكرية من أجل تسهيل اتخاذ
تدابير فعالة ضد أى تعدى على حقوق امللكية الفكرية التى سوف تغطيها تلك االتفاقية،
باإلضافة إلى العمل على إنشاء مكتب إقليمى باملنظمة يختص بتسهيل إج��راءات وإيداع
وتسجيل جميع حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بالدول األعضاء باملنظمة.

“ايتيدا” تطلق برنامج املساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا املعلومات عن عائدات صادرات عامني متتاليني
كتب  :باسل خالد -محمد اخلولى
فى إط��ار حرصها على حتفيز منو س��وق تكنولوجيا
املعلومات فى مصر وتوفير السيولة النقدية للشركات
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ،أط��ل��ق��ت هيئة تنمية صناعة
تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا” دورة جديدة من برنامج
املساندة التصديرية للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت واملعروف باسم “.”Export IT
وأعلنت الهيئة ،أنها ستقدم املساندة التصديرية عن
عائدات صادرات الشركات خالل عامني متتاليني وهما
 2019و 2020وذلك ألول مرة منذ أطالق البرنامج
بهدف مساعدة الشركات املحلية العاملة بهذا املجال على
تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها فى
خفض تكاليفها املرتبطة بالتصدير.
وقال املهندس /عمرو محفوظ ،الرئيس التنفيذى للهيئة
أن تقدمي املساندة التصديرية على العائدات املُحصلة من
الصادرات خالل عامني متتاليني يأتى فى إطار مساندة

بقلم:

حسامالرفاعى

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تستعرض جهود تنمية وبناء القدرات الرقمية ملوظفي
اجلهاز اإلداري للدولة املرشحني لالنتقال إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة

كتب  :باسل خالد -محمد اخلولى
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى كفاءة
وأداء العاملني طبقا ً ألحدث األساليب واملهارات ،وفى إطار
استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملني باجلهاز
ً
واستكماال جلهود االن��ت��ق��ال للعاصمة اإلداري���ة
اإلدارى،
اجلديدة ومتطلباته ،قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بتنفيذ مجموعة متكاملة من البرامج املعرفية
واملهارية والتدريبية لبناء القدرات الرقمية للعاملني املنتقلني
للعاصمة اإلدارية اجلديدة.
وكشفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن تلك
البرامج تأتى اتساقا ً مع خطة التطوير املؤسسى للجهاز
اإلدارى للدولة والتى تستهدف خلق منوذج عمل جديد داخل
املؤسسات احلكومية يساهم فى بناء مصر الرقمية ويواكب
التطورات املصاحبة النتقال ال���وزارات واجل��ه��ات التابعة
والهيئات العامة للعاصمة اإلدارية اجلديدة كانتقال حضارى
يفرض متطلبات ومهارات جديدة للعاملني والقيادات.

ولنا رأى

وتشجيع الشركات على زي��ادة صادراتها وكحافز من
الهيئة للشركات املتوسطة والصغيرة لدعم وحتفيز النمو
االقتصادى فى ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأش��ار محفوظ إلى أن ال��دورة اجلديدة من البرنامج
ستُمكن الهيئة من احلصول على مؤشرات وبيانات محدثة
عن صادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املصرية
مبا يساهم فى حتسني وتطوير خطط الهيئة التنموية
والتعرف على اجتاهات السوق وخلق فرص جديدة للنمو
واختراق أسواق جديدة.
وأوضحت الهيئة فى بيانها أنه يجب على الشركات
التى شاركت بالبرنامج خالل العشر سنوات السابقة أن
تقوم بالتسجيل حتت بند – برنامج املساندة التصديرية
لصادرات تكنولوجيا املعلومات لعام  2019و/أو،2020
كما أشار بيان الهيئة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى
ل��ع��ائ��دات تصدير ال��ش��رك��ة وحجمها وع���دد املوظفني،
وستكون جميع الشركات املوثوقة التى تستوفى معايير

البرنامج مؤهلة للمشاركة فى البرنامج.
ومبوجب البرنامج ،حتصل الشركات املصرية العاملة
فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حافز
صادرات مباشر يتراوح من % 10إلى  % 20من القيمة
املضافة عن صادراتها وفقا ً حلجم الشركة ،وذلك بحد
أقصى  2.5مليون جنيه مصرى لكل شركة أو  3مليون
جنية مصرى للشركات العاملة أو التى لديها فروع فى
أحد املناطق التكنولوجية اجلديدة.
وذلك باإلضافة إلى نسب إضافية للشركات التى تقوم
بالتصدير فى مجاالت التصميم االلكترونى e-Design
والصحة اإللكترونية  e-Healthواأللعاب اإللكترونية
 e-Gamingوالتجارة اإللكترونية ،e-commerce
ول��ل��ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ف��ى أح���د امل��ن��اط��ق التكنولوجية
اجلديدة ،والشركات التى تشترك فى البرنامج ألول مرة،
والشركات العاملة باملحافظات بخالف القاهرة واجليزة
واإلسكندرية.

عندما طعن سيدنا عمر (رضى اهلل عنه وأرضاه ) فأوتى باحلليب فشربه
فخرج احلليب من خاصرته ..
فقال له الطبيب  :اوصى يا أمير املؤمنني فإنك لن تعيش. .
فنادى عبداهلل بن عمر وقال له  :ائتنى بحذيفة بن اليمان .
وجاء حذيفة(رضى اهلل عنه وارضاه) وهو الصحابى الذى أعطاه الرسول
(صلى اهلل عليه وسلم )جدوال بأسماء املنافقني وال يعرفهم إال اهلل ورسوله
وحذيفة.. .
وقال عمر والدماء جترى من خاصرته :
يا حذيفة بن اليمان اناشدك اهلل هل قال الرسول اسمى بني املنافقني؟.
فسكت حذيفة ودمعت عيناه
وقال  :ائتمننى على سر الاستطيع أن أقوله يا عمر!
قال:بحق رسول اهلل عليك قل لى هل قال رسول اهلل اسمى بينهم؟
فبكى حذيفة فقال :
اقول لك وال اقولها لغيرك واهلل ما ذكر اسمك عندى .
فقال عمر  :بقى لى من الدنيا أمر واحد.
فقال له  :ما هو يا ابتاه؟
قال  :أن ادفن حتت قدمى رسول اهلل،يا بنى اذهب الى عائشة أم املؤمنني
وال تقل أمير املؤمنني بل قل عمر يستأذنك فأنتى صاحبة البيت إن إذنت أن
يدفن عمر حتت قدمى صاحبيه.
فقالت  :نعم قد كنت أعددت هذا القبر لى واليوم اتركه لعمر.
فعاد عبداهلل فرحأ وقال  :يا ابتاه قد إذنت ثم رأى خد عمر على التراب
فجلس عبداهلل ووضع خده على فخده فنظر إلى ابنه وقال له :
لم متنع خدى من التراب.
قال :يا ابتاه!
قال :ضع خد ابيك على التراب ليمرغ به وجهه فويل عمر أن لم يغفر له
ربه غدا!
ومات عمر وأوصى ابنه
فقال أن حملتنى وصليت على فى مسجد رسول اهلل فأنظر إلى حذيفة
فقد يكون راعنى فى القول فإن صلى على حذيفة فاحملنى باجتاه بيت رسول
اهلل....ثم قف على الباب فقل يا أماه ولدك عمر وال تقل أمير املؤمنني فقد
تكون استحييت منى فأذنت لى فإن لم تأذن فادفنى فى مقابر املسلمني.
فحمله ونظر فى املسجد فجاء حذيفة وصلى عليه .
فاستبشر بن عمر وحمله إلى بيت عائشة،
فقال يا أمنا ولدك عمر فى الباب هل تأذنني له.
فقالت :ادخلوه ...فدفن سيدنا عمر (رضى اهلل عنه ) بجانب صاحبيه.
رحم اهلل عمر بن خطاب فقد مأل االرض عدال وخاف اهلل خوفا شديدا
مع ان الرسول صلى اهلل عليه وسلم بشره باجلنة ،،
فما بالنا نحن اليوم اليدرى احدنا أر ُّب��ه راضٍ عنه ام ال! ومع ذلك نلهو
ونضحك والنخاف وال نخشى والنفكر مبصيرنا بعد املوت..
[[ اللهم اهدنا ثم اهدنا ثم اهدنا وذرياتنا ..هداية النشقى والنضل
بعدها ابداً ]].

رؤية مستقبلية :
مختبر " إريكسون "

املكتب الرقمى و تقنية إنترنت احلواس بأماكن عام 2030
يسلط مختبر القطاعات من إريكسون الضوء على فكرة املكتب الرقمي ،من
وجهة نظر املوظفني ذوى الياقات البيضاء ،حول واقع مستقبلى محتمل ،من
املتوقع أن تتفاعل فى إط��اره التكنولوجيا الرقمية بحلول عام  2030مع
حواسنا البصرية والصوتية والذوقية والشمية واللمسية.
مرحبا بكم فى بيئة العمل املستقبلية ،ولكن ما هى مالمح هذه البيئة؟ حيث
قمنا باستطالع آراء أكثر من  8400شخص من العاملني ذوى الياقات
البيضاء ،الذين تبنوا ال��واق��ع املعزز أو ال��واق��ع االفتراضى أو املساعدين
االفتراضيني مبكراً من  16دولة ،ميثلون حوالى  133مليون شخص ،حول
توقعاتهم اخلاصة ببيئة العمل املستقبلية.
وتتضمنت اربعة توقعات أوبلها محطة عمل رقمية تتبدل مع تبدل املهام ،
ثانيا تذوق كعكة يقدمها لهم أحد الزمالء افتراضيا ً  ،ثالثا اجتماعات رقمية
تفاعلية مع اآلخرين واخيرا إجناز األعمال املستقبلية رقمياً ،عبر زيارة املتاجر
واملستودعات االفتراضية
لقد غيرت اجلائحة عقلية العديد من الشركات وموظفيها .ونقدم فى هذا
التقرير رؤيتنا إلنترنت احل��واس فى مكان العمل  ،2030حيث نستكشف
التحديات والفرص التى ميكن أن يقدمها لنا.
وشملت التقرير  6نتائج رئيسية اولها "املوظفون يودون اعتماد إنترنت احلواس
فى مكان العمل " اذ تخيل جتربة مكتبية غامرة على نحو متكامل ،حيث تتفاعل
جميع التجارب احلسية رقمياً .بحلول عام  ،2030قد يصبح املكتب الرقمى
حقيقة واقعة ،وبالنسبة ألولئك الذين يعملون من املنزل ،فإن املكتب املنزلى
الرقمى متكامل احلواس ،يكتسب اهتماما ً واسع النطاق .فى الواقع ،صرح
نصف املجيبني عن رغبتهم فى احلصول على منصة عمل رقمية ،متكنهم من
العمل عن بعد بشكل حسى من أى مكان .وبينما تستثمر الشركات أموالها
حالياً ،لتطوير املساحات املكتبية التقليدية ،يأمل املشاركون فى االستطالع
أن تتوجه الشركات ،لتوجيه استثماراتها من أجل حتسني مكاتبهم املنزلية.
اما النتيجة الثانية فهى " الوباء كنقطة محورية فى مسيرة التحول الرقمى "
حيث غ ّيرت جائحة كوفيد -19عقلية العديد من الشركات وموظفيها .فبعد
شهور من العمل على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم فى املنزل ،واملشاركة فى
اجتماعات الفيديو من بيئاتهم املنزلية الفوضوية أحيا ًنا ،يتوقع حوالى  6من
كل  10مجيبني ارتفاع مستمر فى اعتماد االجتماعات االفتراضية .واعتبر
املشاركون أن تزايد أهمية االتصال ،يتطلب احلاجة لتطوير االجتماعات
الرقمية قبل أن تكتسب ذات األهمية التى تكتسبها االجتماعات التقليدية
حالياً ،حيث تزداد احلاجة للحصول على األدوات التى تدعم التفاعل عن
بعد بشكل أفضل.
ومتثلت النتيجة الثالثة فى " املكتب الرقمى املستدام" فمن املتوقع أن يؤدى
اعتماد املكاتب الرقمية إلى تعزيز املبيعات وحتسني الكفاءة ،ومن املؤكد أن
اعتماد هذا النوع من املكاتب سيؤدى إلى احلد من التلوث البيئي .يؤدى
التوسع فى منهجية اعتماد املكاتب االفتراضية على سبيل املثال ،إلى احلد من
احلاجة للتنقل أو تشغيل املساحات املكتبية التقليدية .ويشير حوالى 77%
من املشاركني إلى أن اعتماد إنترنت احلواس فى األعمال التجارية سيعزز
استدامة الشركات.
على حني ان النتيجة الرابعة هي" التفاعل االفتراضى مع العمالء والزمالء
" ماذا لو قرر فريق العمل تنظيم رحلة إلى بومبي؟ ولكن ماذا لو ثار بركان
فيزوف فجأة وأغرقهم فى احلمم البركانية؟ سيكون هناك الكثير لنتحدث
عنه حول مبرد املياه االفتراضى الحقاً .من املعروف أن تعزيز التعاون بني
أفراد فريق العمل ،يحتاج للمشاركة فى عدد من االجتماعات الفعلية ،لكن
أيضا .يقول 50%
التفاعل االفتراضى له فوائد إيجابية متعددة للشركات ً
من املشاركني أن درجة احلرارة الرقمية ستُستخدم لتعزيز التفاعل مع العمالء
على نحو أكثر شموالً بحلول ع��ام  .2030وسيتيح توفير بيئات مبيعات
شاملة وغامرة ،مثل مركز تسوق افتراضى أو مستودع ،للعمالء إمكانية جتربة
املنتجات رقميا ً قبل شرائها.
وركزت النتيجة اخلامسة على " جتارب تذوق تستشرف املستقبل " لست من
محبى تناول الطعام فى الكافيتيريا؟ يعتقد املجيبون أن تقنية إنترنت احلواس
أيضا داخل الشركات وميكن أن تساعد فى تعزيز جتارب املوظفني،
ستُستخدم ً
حيث يرى  73%من كبار املديرين أن الطعام فى كافيتيريا الشركة ميكن
رقميا لتذوق أى شيء بحلول عام  ،2030ما يتيح خفض النفقات
حتسينه
ً
واالرتقاء مبستوى اجلودة املتوقعة.
وأخيرا النتيجة السادسة فتدور حول " األم��ن واخلصوصية من العوائق
الرئيسية " اذ سيشكل اختراق اخلصوصية بشكل متزايد حتد مليء باملفارقات
على مدار العقد املقبل .بينما يقدر العديد من املوظفني فوائد التكنولوجيا
ونظرا ألن التفاعل الرقمى
املحسنة ،إال أن التخوف ما زال سيد املوقف.
ً
يتجاوز عوامل الصوت والرؤية لدمج جميع حواسنا ،مع احتمال متكني وظائف
مبتكرة مثل التحكم فى عمل األجهزة ،فإن سبل االحتيال والتالعب وسرقة
الهوية ستتزايد على نحو كبير .وفى وقت يعتقد  66%من املشاركني ،أنه
بحلول ع��ام  ،2030ستمكنهم التكنولوجيا من الشعور بالوضع النفسى
أيضا أن امل��دراء سيستطيعون التعرف على حالتهم
لزمالئهم ،فهذا يعنى
ً
النفسية .ويتمثل التحدى هنا ،فى إيجاد ت��وازن يسمح باالعتماد السريع
أيضا.
للتكنولوجيا الرقمية فى مكان العمل ،مع احترام خصوصية املوظفني ً
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متابعات

رئيس الوزراء أمام مجلس النواب:

إقامة  15جامعة أهلية وجامعة تكنولوجية بكل محافظة لتأهيل طالبنا على أحدث التقنيات
جامعة أهلية جديدة.
كتب :باسل خالد  -محمد اخلولى
أكد رئيس ال��وزراء أنه مت حتقيق إجن��ازات ملحوظة أثمرت عن توفير
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء ،كلمة أمام مجلس
الطاقة الكهربائية والغاز لالستهالك املنزلى والصناعى وكل األنشطة،
النواب ،وأطلع النواب خاللها على أبرز ُمؤشرات تقدم األعمال فى برنامج
بعد أن حققنا االكتفاء الذاتى منها ،ومتت إضافة  2790ميجاوات
عمل احلكومة “مصر تنطلق” ،كما أهدى نسخا ً من تقرير املتابعة الدورى
قدرات توليد حرارية باستثمارات جتاوزت  24مليار جنيه ،كما مت إضافة
لبرنامج عمل احلكومة خالل الفترة من  2018حتى  ،2020إلى رئيس
 2121ميجاوات من الطاقات املتجددة باستثمارات حوالى 8ر1مليار
املجلس املستشار حنفى جبالى رئيس املجلس ،ووكيليه املستشار أحمد
جنيه وأكد أن قيمة االستثمارات التى مت ضخها فى مجال البحث والتنمية
سعد ،ومحمد أبو العينني ،لتكون بني أيدى نواب الشعب لالطالع على ما
والتشغيل للثروة البترولية ،بلغت نحو  11مليار دوالر كما أن احلكومة
تتضمنه من نتائج.
تستهدف الوصول من خالل مشروعات البتروكيماويات إلى االكتفاء
فيما يتعلق بالتوجه نحو التحول الرقمي ،تناول رئيس ال��وزراء اجلهود
الذاتى من املنتجات البترولية عام .2023
املبذولة فى ه��ذا الصدد ،مشيراً إل��ى أن��ه يتم تنفيذ منصات رئيسية
وفيما يتعلق باملدن اجلديدة ومدن اجليل الرابع ،أشار مدبولى إلى أن
للمدفوعات ،وحصر أمالك الدولة ،واملعلومات اجلغرافية ،مبا يساعد
احلكومة وجهت استثمارات جتاوزت  60مليار جنيه لتطوير  21مدينة
على مكافحة الفساد ومراقبة أداء اجلهات احلكومية املختلفة .وحول
عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو  90مليار جنيه لتطوير
املحور الرابع ،من محاور برنامج عمل احلكومة ،واخلاص ببناء اإلنسان
البنية التحتية ملدن اجليل الرابع وعددها  22مدينة جديدة من بينها
املصري ،أشار أنه مت توفير حوالى  1.35مليون جهاز لوحى “تابلت”
العلمني اجل��دي��دة ،والعاصمة اإلداري����ة اجل��دي��دة ،واملنصورة
العام املالى  2020 19لتشمل مختلف التخصصات،
لطالب الصف األول الثانوى فى جميع محافظات اجلمهورية،
اجل��دي��دة ،وغ��رب أس��ي��وط وغ��رب قنا ،وأك��ت��وب��ر اجل��دي��دة،
ومنها م��ا يتعلق بالتكنولوجيا احليوية ،والطب
حيث فعلت وزارة التربية والتعليم آليات التعلم عن بعد ،ومت
الفتا ً إلى أن احلكومة أولت أهمية كبرى لتطوير عواصم
البشري ،والعالج الطبيعي ،واللغات والترجمة،
اإلعتماد بشكل رئيسى على الوسائل التكنولوجية فى العملية
املحافظات واملدن الكبرى .
والهندسة ،وإدارة األعمال ،وطب األسنان.
التعليمية خالل جائحة كورونا ،إلى جانب إنشاء وإحالل
أضاف الدكتور مصطفى مدبولى ،فى كلمته أن صافى حجم
وتناول رئيس الوزراء ما يتعلق بإنشاء عدد
وجتديد أكثر من  26ألف فصل مبختلف املراحل التعليمية،
االستثمار األجنبى املباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف
( )4جامعات أهلية جديدة تضم  50كلية
وك��ذا إنشاء وجتهيز وتشغيل وإدارة  9م��دارس النيل ل�
الصعبة أكثر من  14مليار دوالر ،حيث مت تأسيس أكثر
متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث
(متوسطى الدخل) ،وإنشاء  41مدرسة مصرية  /يابانية،
من  44ألف شركة جديدة منها  6755شركة للمستثمرين
البرامج التعليمية ،ومنها جامعة امللك سلمان
منها  6م��دارس يابانية خالل العام الدراسى 19/2020
األجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر 8مليار دوالر و37653
ال��دول��ي��ة ،وج��ام��ع��ة اجل��الل��ة ،وج��ام��ع��ة العلمني
(متوسطى الدخل) ،وإنشاء 11مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية
شركة ملستثمرين مصريني ب��رؤوس أم��وال مصدرة 1ر 7مليار
الدولية ،وجامعة املنصورة اجلديدة ،مؤكداً على بدء
تلبى احتياجات سوق العمل املصرى أبرزها فى مجاالت الصناعة،
دوالر ،كما مت توجيه استثمارات بقيمة أكثر من  10مليارات جنيه
الدراسة فى هذه اجلامعات بالعام اجلامعى احلالى 2020
التركيبات الكهربائية ،إدارة الفنادق ،صناعة احللى واملجوهرات،
إلقالة املشروعات املتعثرة وبطيئة التنفيذ خالل العامني املاضيني،
 ،2021/عدا جامعة املنصورة اجلديدة.
ه��ذا فضالً عن توقيع  21عقد شراكة مع القطاع اخلاص
22
تنفيذ
منها نحو  4مليارات جنيه ساعدت فى االنتهاء من تنفيذ 21
موضحا ً أن ه��ذه اجلامعات تهدف إل��ى حتقيق
فى التعليم والتدريب
مزارع.املزدوج وإنشاء مدارس داخل املصانع ،مدينة جديدة
7320
مشروعا ً فى الفترة من يوليو  2018حتى يونيو  .2020وفيما
املنافسة العاملية فى مجال العلوم والتكنولوجيا
ومدارس داخل
وبالنسبة جلهود االرت��ق��اء باخلدمات املقدمة فى قطاع من مدن اجليل الرابع وت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة ،واحل���ف���اظ ع��ل��ى الهوية مشروعاً حتى ديسمبر يتعلق مبلف دعم االستثمار فى مصر .أوضح رئيس الوزراء
أنه مت إطالق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين
املصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية
التعليم ال��ع��ال��ي ،وال��ت��وس��ع ف��ى إق��ام��ة اجل��ام��ع��ات ،أش��ار
رئيس الوزراء إلى صدور قرارات بإنشاء عدد  3جامعات و  32مليون مواطن واألفريقية ،مضيفا ً أنه مت إنشاء  3جامعات  2019بتكلفة
وخ��دم��ات احلجز اإللكترونى ل��أراض��ي ،حيث مت االنتهاء
من جتميع كل اخلرائط االستثمارية والصناعية فى خريطة
حكومية ج��دي��دة وه��ى جامعة ال���وادى اجل��دي��د ،وجامعة شملتهم برامج احلماية تكنولوجية فى كل من القاهرة اجلديدة ،وبنى
مهنية استثمارية 591
موحدة على مستوى اجلمهورية ،الفتا إلى أنه فى إطار جهود
سويف وقويسنا بهدف تخريج ك��وادر
م��ط��روح ،وجامعة األق��ص��ر ،وعليه سيكون لدينا جامعة
أخرى االجتماعية..
مليار جنيه
احلكومة لتعميق التصنيع املحلى واإلح��الل محل ال��واردات مت
فنية فى جميع املجاالت ،مضيفا ً أنه يتم التوسع
على األق��ل فى كل محافظة ،فيما ص��درت ق���رارات
إنشاء  5مجمعات صناعية خلدمة الصناعات املتوسطة والصغيرة،
فى هذه النوعية من اجلامعات ،ونستهدف أن تكون
بإنشاء عدد  8جامعات خاصة ،وهى احلياة ،ومايو ،واللوتس،
وكذا إنشاء  2292وحدة باملجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت
هناك جامعة تكنولوجية فى كل محافظة ،باإلضافة إلى تنفيذ
وميريت ،والسالم ،وسفنكس ،ورشيد ،واملدينة ،إلى جانب إنشاء 60
كلية جديدة فى اجلامعات اخلاصة باملحافظات منها  45كلية خالل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية بتنفيذ  15أكثر من  10آالف فرصة عمل وإصدار نحو  19ألف رخصة صناعية.

نستهدفُ
حتقيق االكتفاء
الذاتى من املنتجات
البترولية عام
2023

اجلاري :
استعدادا للبت بالعروض الفنية واملالية  28يناير
ً

املصيلحي :إنشاء املستودعات االستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا
لزيادة املخزون االستراتيجى للسلع

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز
تنمية ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ب��ت ف��ى ال��ع��روض الفنية
واملالية للشركات التى تقدمت لشراء كراسات الشروط
واملواصفات اخلاصة للمستودعات االستراتيجية يوم 28
اجلاري ،فى  4محافظات كمرحلة أولى من إجمالى
يناير
ً
 7مستودعات سيتم تنفيذهم على مرحلتني ،بغرض
ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية
األساسية وغيرها من السلع األخرى وذلك بهدف تخزين
وتدبير احتياجات االستهالك احلالى واملستقبلى للبالد
،طبقا ً لتوجيهات القيادة السياسية باإلسراع فى إنشاء
وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.
من جهته ق��ال الدكتور على املصيلحى وزي��ر التموين
وال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة ،إن���ه سيتم إن��ش��اء امل��س��ت��ودع��ات
االستراتيجية وف��ق أح��دث تكنولوجيا إلدارة عمليات
تخزين السلع  ،ومب��ا يضمن سالمة وج���ودة املنتجات
بجانب أيضا تأمني مخزون استراتيجى من املنتجات
الغذائية على مدار العام وفقا لتوجيهات الرئيس عبد
الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ،وأن إنشاء مثل هذه

املستودعات االستراتيجية سيعزز من زي��ادة املخزون
االستراتيجى للمنتجات ملدة تصل إلى  8أو  9أشهر.
من ناحيته أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول
وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه مت
عقد جلنة استفسار بحضور وزير التموين ،ورئيس جهاز
تنمية التجارة مع ممثلى الشركات التى تقدمت لشراء
كراسات الشروط ومت الرد على كل االستفسارات املتعلقة
بإنشاء املستودعات االستراتيجية واملواصفات اخلاصة
بها ،كما مت االتفاق على ضغط فترة التنفيذ فى فترة
تتراوح من 18الى  24شهرا بدال من  3سنوات  ،وأن كل
مستودع سيخدم أكثر من  4محافظات ،ومتوسط التكلفة
االستثمارية للمستودع الواحد قد تصل ل�  5مليارات
جنيه .
أضاف سيتم البدء فى إنشاء  4مستودعات مبحافظات
الشرقية والسويس والفيوم واألقصر كمرحلة أولى بعد
البت فى العروض الفنية واملالية للشركات ،الفتا أنه
رمب��ا يحدث حتالفات ألكثر من شركة إلنشاء مستوع
أو أكثر ،مؤكدا أن العامل األساسى فى أساليب التقييم
هو االلتزام باملواصفات واالشتراطات والتقنيات الفنية
إلدارة ه��ذه املستودعات وميكنة املخزون ،األم��ر الذى
سيمكن من معرفة كميات السلع املخزنة وأيضا حجم
املنتجات املنصرفة ،مما سيساهم فى ضبط منظومة
التخزين ومنع التالعب ،إضافة إلى سهولة اجلرد ومعرفة
األرصدة فى جميع املحافظات وكميات السلع املتوافرة،
وأيضا السلع التى بها نقص ،مما يضمن تأمني احتياجات
البالد لنحو  25سلعة أساسية كما سيتم طرح املرحلة
الثانية النشاء  3مستودعات أخرى فى محافظات اجليزة
وكفر الشيخ واإلسماعيلية خالل الربع األول من العام
اجلارى .2021
ً

انخفاض
معدل الفقر
ألول مرة فى مصر منذ
عشرين عاما ليصل إلى
29.7%

كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
تنفيذا
أكد الدكتور محمد معيط وزير املالية ،أنه
ً
للتوجيهات الرئاسية ،فإن احلكومة صرفت أكثر من
 ٢١مليار جنيه خالل عام لدعم القطاع التصديرى
واملصدرين ،من خالل  ٦مبادرات كان آخرها مبادرة
«السداد النقدى الفورى لدعم احلكومة للمصدرين»
بخصم تعجيل سداد  ٪١٥التى انضم إليها ١٠٦٩
شركة مصدرة ،صرفت جميعها كل املبالغ املتأخرة
ل��دى ص��ن��دوق تنمية ال���ص���ادرات قبل ح��ل��ول عام
 ،٢٠٢١مب��ا ُيسهم ف��ى توفير سيولة نقدية ُمتَّكن
شركات القطاع التصديرى من الوفاء بالتزاماتها
جتاه عمالئها واحلفاظ على العمال فى ظل جائحة
«كورونا» .
قال الوزير إن جميع الشركات املصدرة املستفيدة
من م��ب��ادرة «ال��س��داد النقدى ال��ف��وري» صرفت كل
مبالغ دع��م التصدير املتأخرة ل��دى صندوق تنمية
الصادرات ،خالل شهرى نوفمبر وديسمبر املاضيني،
بقيمة إجمالية  ١٣مليار جنيه؛ مبا يعكس جناح
احلكومة ف��ى حتقيق األه���داف املنشودة م��ن هذه
املبادرة التى حظيت بإقبال كبير من املصدرين.
أوض��ح الوزير أن املبادرات اخلمسة السابقة التى
طرحتها احلكومة ل��س��داد املبالغ امل��ت��أخ��رة لدعم
املصدرين لدى صندوق تنمية ال��ص��ادرات ،استفاد
منها  ٢٥٠٠ش��رك��ة م��ص��درة ،وق��د مت ص��رف ٥,٦
مليار جنيه خالل العام املالى املاضى ،و ٢,٤مليار
جنيه خالل الفترة من أول يوليو حتى  ٢٥نوفمبر
املاضيني ،بإجمالى نحو  ٨مليارات جنيه لسداد مبالغ
دعم املصدرين ،الف ًتا إلى أن هذه املبادرات أسهمت
بفعالية فى توفير السيولة النقدية الالزمة للشركات
املصدرة مبا يضمن استمرار عجلة اإلنتاج ،وزيادة
قدراتها اإلنتاجية ،وتوسيع القاعدة التصديرية،

وتعزيز تنافسية املنتجات املصرية ف��ى األس��واق
العاملية.
أشاد الوزير بتعاون القطاع املصرفى ووزارة التجارة
والصناعة وصندوق تنمية ال��ص��ادرات فى مبادرة
«ال��س��داد النقدى ال��ف��وري» ،ال��ذى أسهم فى إجناح
واح��دة من أس��رع امل��ب��ادرات التى مت تنفيذها لرد
«املبالغ املتأخرة لدعم املصدرين» لدى صندوق تنمية
الصادرات إلى الشركات املصدرة ،حيث استغرقت
حوالى شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات
حتى آخر يوم صرف.
�ص��درة استفادت من
أش��ار إل��ى أن  ٢٣٥١شركة ُم� َّ
مبادرة «صغار املصدرين» ،ومبادرة سداد  ٪٣٠من
صدرة «مقاصة» بني
املبالغ ،وأج��رت  ٣٣٧شركة ُم َّ
مبالغ ال��دع��م التصديرية واالل��ت��زام��ات الضريبية
واجلمركية واج��ب��ة األداء بنحو  ١,٢مليار جنيه،
�ص��درة من مبادرة
واستفادت
أيضا  ١٥٣شركة ُم� َّ
ً
االستثمار بصرف الدفعة األول��ى من مبالغ دعم
التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى ١,٨
كبيرا من الشركات
علما بأن هناك ً
عددا ً
مليار جنيهً ،
جمع بني أكثر من مبادرة.

 83ألف سجلوا على املوقع اإللكترونى  ..و 30ألف طلب مبحافظات املرحلة األولى حتى اآلن

طلبات املواطنني لالشتراك فى البرنامج ،كما مت إطالق حملة إعالمية عبر
موقع التواصل االجتماعى “فيسبوك”؛ لتوضيح مدى االستفادة من التحول
الى استخدام الغاز  ،وبلغ عدد من سجلوا على املوقع اإللكترونى للمبادرة 83
ألف مشترك ،فيما بلغت عدد الطلبات الفعلية حوالى  30ألف طلب حتى اآلن
فى محافظات املرحلة األولى � السبع.
وفى هذا السياق ،كلّف رئيس ال��وزراء بسرعة البدء فى اتخاذ اإلج��راءات

الالزمة مع الذين تقدموا حتى االن بطلبات الستبدال سياراتهم القدمية ،مع
صياغة حملة إعالمية توضح بشكل دقيق ومفصل مميزات وحوافز التطبيق،
كما وج��ه بسرعة قيام املحافظني فى املحافظات السبع التى ستشهدها
املرحلة األولى من املبادرة ،بتحديد الساحات التى سيتم فيها جتميع وتخريد
السيارات .وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أعداد الطلبات املقدمة من
أصحاب السيارات املالكى وامليكروباص والتاكسي ،واألع��داد املتقدمة فى
كل محافظة من محافظات املرحلة األولى ،وكذا طرازات وأعداد السيارات
املالكى والتاكسى وامليكروباص التى يرغب املواطنون فى احلصول عليها
كبديل عن السيارات املتقادمة.
من جانبه ،قال الدكتور محمد معيط إن وزارة املالية عكفت خالل الفترة
املاضية ،بالتنسيق مع كل اجلهات املشاركة فى امل��ب��ادرة ،على اتخاذ كل
اإلجراءات الالزمة إلزالة أى عقبات قد تعيق التنفيذ الناجح واملأمول للمبادرة
كما يجرى دراسة احلافز األخضر الذى سيتم إقراراه لسيارات امليكروباص
والتاكسى واملالكي ،كما استعرض العبء املالى املتوقع خالل األعوام الثالثة
لتنفيذ املبادرة موضحا انه فيما يتعلق بساحات جتميع وتخريد السيارات،
فإنه مت تقدمي ترشيحات لعدد من قطع األراض��ى التى سيتم تخصيصها
لعمليات التجميع والتخريد ،ومتت معاينة بعضها.

قطاع األعمال :تقادم التكنولوجيا وانخفاض تركيز احلديد املستخرج أهم أسباب تصفية”احلديد والصلب”
كتب :نهلة مقلد – محمد اخلولى
كشفت وزارة قطاع األعمال العام ،خالل تقريرها  ،عن
معلومات مهمة بشأن شركة احلديد والصلب املصرية،
وص� ً
�وال إلى قرار التصفية الذى اتخذته اجلمعية العامة
للشركة فى  11/1/2021أولها استعرض فى اجلدول
التالى أرباح  /خسائر الشركة خالل العقدين من 1997-
 1998إلى  ،2017-2018وذلك من واقع الدراسة التى
قامت بها الشركة القابضة للصناعات املعدنية عام :2019
تشير األرقام املوضحة فى العمود الثانى إلى حتقيق أرباح
هامشية فى أغلب السنوات خالل الفترة من عام / 1997
 1998حتى الفترة  2003 / 2002ولكنها فى احلقيقة
ال تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام
الفروق الدائنة نتيجة إلع��ادة تقييم األص��ول (األراض��ى)
بلغت  4092مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان
مثار اعتراض من اجلهاز املركزى للمحاسبات.
أم���ا األرب����اح ال��ت��ى حققتها ال��ش��رك��ة خ���الل ال��ف��ت��رة من

 2006/2005حتى عام  2010/2009فقد تأثرت
ب��إي��رادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إي���رادات
سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها ،وفى حالة
استبعاد هذه اإليرادات تتحول هذه األرباح الى خسائر كما
هو موضح باألرقام فى العمود الثانى باللون األحمر وتعدت
اخلسائر فى العامني التاليني  2019 /2018و /2019

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس ال��وزراء  ،مبقر مجلس
ال��وزراء ،الدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
وذلك ملناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخالل اللقاء ،استعرض وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،املوقف
التنفيذى لعدد من املشروعات التى تقوم ال��وزارة بتنفيذها خالل هذه
الفترة ،بالتعاون مع عدد من اجلهات ،خاصة فيما يتعلق مبلف التحول
الرقمي ،وتطوير ورقمنة اخلدمات املقدمة للمواطنني من خالل عدد من
القطاعات ،مبا يوفر املزيد من الوقت واجلهد ،و ُيتيح املزيد من اخلدمات
املميكنة تيسيراُ على املواطنني.
وتناول وزير االتصاالت خالل اللقاء ،موقف البنية التحتية التكنولوجية
اخلاصة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة ،وآخر املستجدات املتعلقة بها ،إلى
جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية للمنتقلني للعمل بالعاصمة اإلدارية
اجلديدة ،على التطبيقات التخصصية والتشاركية.
كما تطرق الوزير خالل اللقاء ،إلى خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة،
مبا يضمن رف��ع كفاءة خدمات التليفون املحمول املقدمة للمواطنني
مبختلف مناطق اجلمهورية ،سواء باملحافظات أو املدن اجلديدة ،وذلك
وفق مجموعة من الضوابط املحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن،
منوها ً إلى ما يتم تقدميه من تيسيرات إلجراءات احلصول على تراخيص
إلقامة تلك األبراج.

ضمن خطته لدعم التحول الرقمى واالقتصاد األخضر :

املشاط“ :البنك األوروبي” يستثمر مليار يورو فى
مصر وتعزيز جهود التنمية املستدامة

املالية  :صرف  21مليار جنيه خالل عام لدعم التصدير واملصدرين

ملتابعة تنفيذ مبادرة إحالل السيارات للعمل بالغاز :

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،اجتماعا؛ ملتابعة املوقف
التنفيذى ملبادرة إحالل املركبات املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي ،وذلك بحضور
الدكتور محمد معيط � وزير املالية ،ونيفني جامع � وزيرة التجارة والصناعة،
واللواء محمد أمني � مستشار رئيس اجلمهورية للشئون املالية ،رئيس صندوق
حتيا مصر ،فيما شارك فى االجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” املهندس
طارق املال � وزير البترول والثروة املعدنية ،وهشام توفيق ،وزير قطاع األعمال
العام ،وأشرف البهي ،وكيل محافظ البنك املركزي،
وفى مستهل االجتماع ،أكد رئيس الوزراء أن احلكومة تولى أهمية كبيرة لهذه
املبادرة ،فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة تنفيذها وفق
الضوابط واملحفزات املتفق عليها موضحا أنه سيعقد اجتماعا شهريا ملتابعة
املوقف التنفيذى للمبادرة بحضور ال��وزراء املعنيني ،وكذا مبشاركة صندوق
حتيا مصر ،فى ضوء التوجيهات الرئاسية مبشاركة الصندوق فى دعم تنفيذ
هذه املبادرة.
وخالل االجتماع ،استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم اخلطوات التنفيذية
املتخذة لتنفيذ البرنامج القومى إلحالل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ،الذى
مت إطالقه فى  4يناير اجلارى وقالت إنه مت إطالق موقع إلكترونى لتلقى

مدبولى  :يبحث مع وزير االتصاالت ملفات تطوير
ورقمنة اخلدمات املقدمة للمواطنني والتحول الرقمى

 2020حاجز ال��� 1500مليون و 1000مليون جم على
التوالي.
ويعتبر السبب األساسى لتحقيق تلك اخلسائر هو تقادم
التكنولوجيا املستخدمة وانخفاض تركيز احلديد املستخرج
من مناجم الشركة فى الواحات والذى ال يتعدى  50%فى
املتوسط ،مما يساهم فى االستهالك الكبير من فحم الكوك
والغاز فى العملية اإلنتاجية وتضخم التكاليف املباشرة،
حيث إن التركيز املطلوب لإلنتاج بصورة اقتصادية هو فى
حدود .60%كما أن سوء حالة األفران والتوقفات املتكررة
للفرن الرابع (وصلت إلى  )92%قد ساهمت فى ارتفاع
استهالك الطاقة حيث وصل نصيب الطن املنتج من عناصر
الطاقة فى احلديد والصلب  44,3مليون وحدة حرارية
بريطانية مقابل  20,6مليون وح��دة حرارية بريطانية/
طن فى املصانع املنافسة وذلك بخالف الكوك الذى يصل
نصيب الطن منه بالنسبة لشركة احلديد والصلب 1300
كيلو مقابل متوسط عاملى الستهالك الطن من 300-600

كيلو .بالنسبة للحقائق اخلاصة باملحاوالت التى قامت بها
ال���وزارة والشركة القابضة للصناعات املعدنية النتشال
الشركة من عثرتها فانه مت عام  2014تكليف االستشارى
العاملي” تاتا ستيل “املتخصص فى هذه الصناعة بعمل
دراسة شاملة ألوضاع شركة احلديد والصلب بتكليف من
الشركة القابضة ،وفى بداية عام  2018متت االستعانة
بشركة “تاتا ستيل” مرة أخرى لتحديث دراستها نظرا ملرور
 4سنوات من تاريخ اعداد التقرير األول ومت تلقى التقرير
املبدئى فى يوليو  2018والذى أشار حلدوث أضرار كبيرة
فى األفران نتيجة سوء التشغيل خالل ال�  4سنوات و عدم
قدرة اإلستشارى على حتديد حجم الضرر وبالتالى سبل
اإلصالح ،كما أشار ملدى واسع جدا لإلستثمارات املطلوبة
وطلب اإلستشارى تشغيل األفران بالطاقة القصوى ملدة 3
أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة
الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل املستمر  12يوما
فقط.

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
كشفت الدكتورة رانيا املشاط � وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى
البنك األوروب���ى إلع��ادة اإلعمار والتنمية ،أن مصر كانت الوجهة األول��ى
الستثمارات البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية خالل عام  2020على
مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر املتوسط ،التى تضم مصر ولبنان
واملغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة ،باستثمارات أكثر من مليار يورو،
مشروعا فى املنطقة.
من إجمالى  2.13مليار يورو وجهها البنك ل� 48
ً
أضافت العالقة بني جمهورية مصر العربية والبنك األوروبى إلعادة اإلعمار
والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية فى العديد من القطاعات
السيما املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومكافحة تغير املناخ وتعزيز فرص
العمل ومتكني امل��رأة ،مبا يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل موضحة أن
البنك األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية قدم متويالت بقيمة  784مليون يورو
عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات املالية والبنوك املصرية من أجل إعادة
إقراضها للمشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك ضمن حزمة االستجابة التى
خصصها البنك األوروبى للمؤسسات ملواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير
السيولة للشركات ملساندتها ودعم جهود التعايف.
ومثلت وزيرة التعاون الدولي ،جمهورية مصر العربية فى االجتماعات السنوية
للبنك التى عقدت خالل أكتوبر املاضي ،بصفتها محافظ مصر لدى البنك،
حيث شاركت فى التصويت على االستراتيجية اجلديدة للبنك للفترة من
 ،2021-2025والتى ترتكز على ثالثة محاور أساسية هى دعم التحول
إلى االقتصاد األخضر وتعزيز االستدامة البيئية ،واملحور الثانى تعزيز تكافؤ
الفرص بني اجلنسني ،وثال ًثا تسريع وتيرة التحول الرقمي ،كما شاركت فى
انتخاب أوديل رينو باسو ،كأول سيدة تتولى رئاسة البنك.

هيئة الدواء املصرية  :إطالق منصه “ برومات
“ االلكترونية ميكنة تقدمي الدواء

كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أعلنت هيئة ال��دواء املصرية عقد أولى ورش العمل اخلاصة بتأهيل الشركات
الستخدام املنصة اإللكترونية “برومات” مليكنة التقدم للحصول على املوافقات
اخلاصة مبواد التسويق واإلعالن.
وقال املتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء املصرية ،الدكتور على الغمراوي ،إنه مت
تنظيم ورشة العمل بالتعاون بني كل من اإلدارة املركزية للرعاية الصيدلية ،واإلدارة
املركزية للسياسات الدوائية ودعم األسواق ،الفتا إلى أن الهدف من الورشة هو
تعريف ممثلى الشركات بإجراءات التحول الرقمى وميكنة كل اخلدمات التى
تقدمها اإلدارة العامة لتنظيم مواد التسويق واإلعالن.
يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية ،وانطالقا من اجلهود
احلثيثة التى تخطوها هيئة ال��دواء املصرية نحو التحول الرقمي ،وميكنة كل
اخلدمات التى تقدمها الهيئة; مبا يسهم فى تطوير ورفع كفاءة البنية املعلوماتية،
ويحقق االستغالل األمثل لتكنولوجيا املعلومات ،كذلك العمل على تسهيل خطوات
التقدمي اإللكترونى اخلاص مبلفات اإلدارة ،وتسهيل خطوات متابعة واستكمال
الطلبات اخلاصة بامللفات ،وربطها بالقواعد املعلنة ،وذلك مبا يضمن سهولة
استيفاء الشركات للطلبات ،وحفظ وتسجيل امللفات املقدمة إلكترونيا ً على مدار
الساعة لسهولة استرجاعها.
بدورها ،أشارت رئيسة اإلدارة املركزية للرعاية الصيدلية ،الدكتورة شيرين عبد
اجل��واد ،إلى أن الورشة تضمنت التعريف باملنصة اإللكترونية ،وتنفيذ تدريب
عملى على استخدامها ،واإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اخلاصة بالسادة
ممثلى الشركات؛ حتى يتسنى لهم سهولة التعامل مع املنصة.
يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على اإلسراع فى تطبيق وهيكلة برنامج رقمنة
كل اخلدمات التى تقدمها الهيئة ،وتفعيل نظام احلوكمة الرشيدة ،وسرعة وجودة
تقدمي اخلدمة ،ودعم شركات ال��دواء ،وتذليل كل العقبات اإلداري��ة التى كانت
تواجههم ،وهو ما ينعكس بدوره على نشاط سوق الدواء
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باستثمارات  100مليون جنيه من رابطة مستوردى إكسسوار املحمول ومشتمالته :

إطالق أول مول جتارى متخصص فى مبيعات اكسسوار املحمول باجلملة فى أركيديا مول فى مصر
مليار جنيه السوق الرسمية إلكسسوارات الهواتف بنسبة  % 50من إجمالى حجم السوق الفعلية
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
مت إطالق أول مول جتارى متخصص فى مبيعات اكسسوار وأجهزة املحمول
باجلمل����ة ف����ى مص����ر " بأركيديا مول " وأعلنت رابطة مس����توردى اكسس����وار
املحمول (حتت اإلنش����اء) عن إطالق املول مببادرة من حتالف يضم  63من
تتويجا ملجموعة من
كبار التجار واملس����توردين فى املجال .تأتى هذه اخلطوة
ً
اجلهود للمساهمة فى حتقيق خطة الدولة خللق بيئة عمل منظمة وقانونية
تضم جميع التجار واجلهات املعنية بالقطاع ،ومن املخطط افتتاح ً 60
محال
ميثل����ون املرحلة األولى من املبادرة يوم اجلمعة  29يناير  ،2021باإلضافة
إلى ً 60
محال خالل الشهور الثالث القادمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور على فهمى رئيس مجلس إدارة شركة دلتا املالكة
لراديو ش����اك،وممثلني عن كبرى الش����ركات واملس����توردين العاملني بالقطاع،
ومبش����اركة أس����امة حبيب � نائب رئيس مجلس إدارة ش����ركة "تس����ويق إلدارة
املراك����ز التجاري����ة –  "TSMالقائم����ة عل����ى إدارة أركيدي����ا م����ول حيث تضم
الرابطة أكبر جتار اجلملة واملس����توردين املتخصصني فى اكسسوار املحمول
ومش����تمالته ،ومتثلهم اللجنة املفوضة باس����م الرابطة بعضوية كل من عصام
بدرالدين � رئيس ش����عبة االتصاالت واملحمول فى الغرفة التجارية باجليزة،
وعض����و مجل����س إدارة اللجنة املهنية للعاملني مبجال املحمول ومس����تلزماته،
ورئيس مجلس إدارة ش����ركة "هاى فون" إلكسس����وار املحمول وأحمد وهدان �
رئيس مجلس إدارة شركة"س����ل تل"لالس����تيراد ؛ وهش����ام عبداهلل أبو شامة �
رئيس شركة  Trustالكسسوار املحمول.
االندماج باالقتصاد الرسمي
من جهته أكد الدكتور على فهمى رئيس مجلس إدارة ش����ركة دلتا وصاحب
ً
طويال،
راديو شاك ،أهمية هذه املبادرة والتى تعتبر بالفعل خطوة انتظرناها
وهى فرصة جلميع جتار اجلملة واملستوردين العاملني باملجال ليكونوا جز ًءا
من مظلة النظام االقتصادى الش����امل الذى تسابق احلكومة الزمن لتطبيقه،
وه����و ما يصب فى مصلحة جميع األط����راف املعنية ونأمل أن يكون انطالقة
لتنظيم مختلف مجاالت سوق املحمول قري ًبا".
بيئة عمل منظمة
م����ن ناحيته أك����د عص����ام بدرالدين � رئيس ش����عبة االتص����االت واملحمول

بالغرفة التجارية باجليزة ورئيس مجلس إدارة ش����ركة "هاى فون" وعضو
اللجن����ة املفوضة– على أهمية هذه اخلط����وة اذ تكللت مجهوداتنا بالنجاح
بع����د س����عى طوي����ل لتخصي����ص مول جت����ارى للعامل����ني فى قط����اع مبيعات
اكسس����وار املحم����ول باجلمل����ة ،ليك����ون األول من نوعه عل����ى غرار موالت
إكسس����وار املحمول باجلملة فى الصني والهند ،مما سيمهد الطريق خللق
بيئ����ة عم����ل منظمة ورس����مية لتجارة اجلملة فى س����وق اكسس����وار الهاتف
املحمول ومش����تمالته".
أضاف فى مطلع عام  2020بلغ حجم الس����وق الرسمية إلكسسوار الهاتف
املحمول نحو مليار جنيه ،لكنه ال ميثل سوى  50%من إجمالى حجم سوق
اإلكسس����وار فى مص����ر وقال وقع اختيارنا على أركيدي����ا مول ملا وجدناه من
ترحيب ودعم وتعاون من كل اجلهات املعنية ،مبا فى ذلك إدارة املول واملالك
السابقني للوحدات".
مشاركة  63تاجرا
م����ن ناحي����ة أخرى قال هش����ام عبد اهلل أبو ش����امة � رئيس ش����ركة" Trust
"إلكسس����وار املحم����ول وعضو اللجن����ة "إن املبادرة حتظى بدع����م كبار التجار
واملس����توردين ف����ى جميع أنحاء اجلمهورية ،ونس����تعد لالفتتاح الرس����مى فى
 29من الش����هر اجلارى مبش����اركة  63تاج ًرا ،يشغلون ً 60
محال فى املول،
باإلضافة إلى  60محال آخر جارى التجهيز الفتتاحها خالل الشهور الثالث

القادم����ة ".ووف ًق����ا لتقدي����رات جلنة املفوضني باس����م الرابطة ،بل����غ إجمالى
اإلستثمارات التى أنفقها التجار املشاركون فى املول نحو  100مليون جنيه
 ،مت ضخها فى إيجارات ومتلك املحال التجارية باملول والبضاعة املعروضة
أوضح أبو ش����امة أن الرابطة تس����تهدف النمو والتطوير فى مراكز
بها .كما ّ
تسوق أخرى.
نقله نوعية
م����ن جهت����ه قال أحمد وه����دان � رئيس مجلس إدارة ش����ركة س����ل تل وعضو
اللجن����ة ،إن����ه ال يوجد وقت مناس����ب له����ذه اخلطوة أكثر من الي����وم ،إذ طاملا
عانين����ا م����ن ضعف التنظيم ف����ى املجال طوال الس����نوات املاضية ،ومثل هذه
املب����ادرة ستس����اهم فى تنظيم املهن����ة ووضع نظام واضح ،وأظ����ن أننا جمي ًعا
سعداء للغاية بهذه اخلطوة التى تعمل على نقل التجارب اخلارجية الناجحة
وتقدميها للسوق املصرية".
أض����اف هذا اإلع����الن يأتى مبثابة دعوة ونداء لكل الش����ركات الكبرى وكبار
ال����وكالء واملس����توردين لالنضمام للمب����ادرة ،فباإلضافة لكونه����ا إجنازًا غير
مس����بوق فى الس����وق املصرية ،فإنها ً
أيضا متهد الطريق لتكوين رابطة تعمل
على حماية حقوق املس����توردين وتقنني األوضاع وحتديد األدوار .إننا نطمح
خللق منظومة متطورة تتسع جلميع التجار وتكون حلقة أولى فى سلسلة من
املوالت املتخصصة خلدمة العاملني فى املجال حول اجلمهورية".
انطالقة قوية
م����ن ناحي����ة أخ����رى قال أس����امة حبيب � نائ����ب رئيس مجلس إدارة "تس����ويق
للمراكز التجارية" القائمة على إدارة أركيديا مول" ،إن إدارة املول حتمس����ت
من����ذ البداي����ة لتكون ج����ز ًءا من ه����ذه املب����ادرة ،و"نحن نس����عى لتذليل جميع
العقبات التى قد تواجه الس����ادة املس����تأجرين واملالك لتوفير انطالقة قوية
لكيان هو األول من نوعه فى مصر".
أوضح حبيب أن إدارة املول حريصة كل احلرص على تنفيذ جميع اإلجراءات
الوقائية الالزمة فى ظل أزمة الكورونا ،مبا فى ذلك تش����غيل بوابات التعقيم
حرصا
على مداخل املول والعناية بجودة التهوية والتعقيم جلميع أركان املول
ً
عل����ى صحة وس����المة رواد املول م����ن اجلمهور وأصحاب املح����ال ،باإلضافة
لتدري����ب جمي����ع العامل����ني بالصيانة واألم����ن والنظافة فى امل����ول على اتخاذ
االحتياطات الالزمة".

بالتعاون مع منصة االستشارات املهنية " :"Career180

"أورجن" مصر ترعى ملتقى التوظيف  Egypt Career Summitلشباب الصعيد

كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقى
قامت ش���ركة أورجن مص���ر برعاية ثالث قمة توظي���ف Egypt Career
 Summitوالتى أقيمت ً لدعم ش���باب صعيد مصر بالتعاون مع منصة
االستش���ارات املهني���ة الش���املة  Career180بع���د أن حق���ق امللتق���ى
املجانى جميع أهدافه.
وجمع امللتقى الذى عقد افتراضياً عبر اإلنترنت أكثر من  6آالف ش���اب
وش���ابة وأتاح الفرصة أمام أكبر عدد من املهتمني لالس���تفادة من امللتقى
باإلضافة إلى تقدمي املش���ورة والتوجيه الوظيفى الالزم بشكل آمن متاماً
ف���ى ظل التدابير االحترازية التى تفرضها جائحة كورونا "أونالين" خالل
ديسمبر املاضي.
وانطلق���ت قمة مصر املهنية  Egypt Career Summitنس���خة صعيد
مص���ر مبفه���وم "اإلرش���اد الوظيف���ي" ،حيث ركزت بش���كل أساس���ى على
مس���اعدة الطلب���ة وخريجى جامع���ات صعيد مصر لفهم متطلبات س���وق
العمل وإمدادهم باملعلومات واألدوات التى تؤهلهم للنجاح عن طريق أكثر
من  40جلسة استشارية مباشرة عبر اإلنترنت و 30ورشة عمل مجانية
وأونالين.
كم���ا ش���اركت مجموع���ة كبيرة من ش���باب الصعي���د فى مج���االت العمل
املختلفة ومنهم داليا أحمد � مشرفة املوارد البشرية بقسم رعاية العمالء
واملوارد البشرية والدعم بشركة أورجن مصر ،ومحمد شادى مدير املوقع
فى خدمة العمالء مبركز اتصال أسيوط التابع ألورجن مصر.
وخ���الل الورش املختلفة قدمت داليا أحمد عرضاً وافياً عن فرص العمل

ف���ى صعي���د مصر وكيفية االس���تعداد للحصول عليها والنج���اح فى تأدية
املهام املطلوبة فيها ،فى حني قدم محمد شادى عرضاً لقصة جناح مركز
اتصال أس���يوط والدور الذى يلعبه فى تقدمي الفرص املناس���بة للش���باب
املب���دع وم���ن خالل امللتقى س���عت أورجن مصر إلى تق���دمي الدعم لصعيد
مص���ر الذى يعتبر من أكث���ر املناطق حرما ًنا فيما يتعل���ق بفرص التطوير

الوظيف���ى رغ���م وجود الكثير من املواهب الش���ابة املتمي���زة بالطموح التى
ميكنها حتقيق جناحات كبيرة إذا حصلت على الدعم املناسب.
وتعد القمة هى ثالث ملتقى توظيفى حتت رعاية أورجن مصر فى ،2020
حيث واصلت الشركة فى دعم ملتقيات التوظيف كونها الوسيلة الرئيسية
ملس���اندة ش���باب املجتمع املصرى خاص���ة الطالب وخريج���ى اجلامعات،
وجنح���ت ملتقيات أورجن للتوظيف فى تقدمي خدماتها ألكثر من  16ألف
ش���اباً وش���ابة فى جميع أنحاء مصر وتأتى ملتقي���ات أورجن للتوظيف فى
إطار مس���ئولية أورجن املجتمعية والتى تس���تهدف تق���دمي الدعم للمجتمع
املص���رى بكل فئاته وعبر حمالت ومبادرات مختلفة ومتنوعة ،كما تترجم
اإلمي���ان العمي���ق من أورجن مص���ر بكفاءة وإبداع الش���باب املصرى ورغبة
الشركة فى دعم طموحهم وأحالمهم مهما كانت الصعوبات.
من جهتها قالت هالة عبدالودود � مدير قطاع املسئولية املجتمعية بشركة
أورجن مصر ،إن جهود املس���ئولية املجتمعية للش���ركة ال تتوقف عند حد
معني ،حتى فى املجال الواحد حترص الش���ركة على تنويع سبل الوصول
إل���ى أعل���ى درجات الفائ���دة للمجتم���ع والفئات املس���تهدفة ،وقد جنحت
الش���ركة فى تعظيم دورها املجتمعى للمس���اهمة فى القضاء على البطالة
وتقليص الفجوة بني متطلبات سوق العمل وخبرات خريجى اجلامعات.
أضافت مثل هذه الفعاليات تخلق نوعا من التواصل املباش���ر بني جهات
التوظي���ف املختلفة والش���باب الطموح من خالل ع���رض للوظائف املتاحة
فى مجاالت مختلفة بحيث تثمر جهود الش���ركة بنتائج ملموسة وعمليات
توظيف محققة على أرض الواقع.

مع تفعيله بني  35دولة أفريقية يناير اجلاري:

وزيرة الصناعة تبحث مع سكرتير عام اتفاقية" "AFCFTAاليات حماية االبتكار وامللكية الفكرية
كتب :محمد شوقى – نهلة مقلد
أكدت نيفني جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل اتفاقية
التج����ارة احل����رة القاري����ة األفريقي����ة " "AFCFTAوالتى بدأ العم����ل مبوجبها
اعتباراً من بداية العام اجلاري ،مش����ير ًة أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق
التكامل األفريقى وتعزيز التجارة بني دول القارة الس����مراء ودمجها مبنظومة
التج����ارة العاملية من خالل إدخال هذه االتفاقية حيز النفاذ فى ظل الرئاس����ة
املصرية لالحتاد األفريقى خالل عام ..2019
ج���اء ذل���ك خ���الل جلس���ة املباحث���ات الت���ى عقدته���ا الوزي���رة م���ع وفد
س���كرتارية اتفاقية التجارة احل���رة القارية اإلفريقية برئاس���ة وامكيلى
مينى سكرتير عام االتفاقية الذى يزور القاهرة حالياً وأشارت الوزيرة
ان مل���ف حماية حق���وق امللكية الفكرية ميثل أولوية كبيرة لتعزيز التعاون
التج���ارى والصناعى املش���ترك بني الدول األفريقي���ة ،منوه ًة إلى أهمية
وضع هذا امللف حتت مظلة الس���كرتارية األمر الذى يس���هم فى احلفاظ
عل���ى املي���زة التنافس���ية لالبت���كار وحتقيق نظ���ام ملكية فكري���ة متوازنة
وفعال���ةف���ىتنفي���ذاالتفاقي���ة.
أضاف����ت املباحثات تناولت أهمية قي����ام املنظمة بدور فاعل فى تعزيز التعاون
املش����ترك ب����ني ال����دول اعض����اء االتفاقي����ة وبصف����ة خاص����ة فى مج����ال تنمية
املش����روعات املتوس����طة والصغيرة والتى متثل ركيزة اساس����ية فى اقتصادات
ال����دول األفريقي����ة الفت���� ًة ف����ى ه����ذا االطار إل����ى أنه س����يتم خالل زي����ارة وفد

األفريقي����ة أن إقامة منطقة جتارة حرة أفريقية لتكون س����وقاً قارية مش����تركة
تتطلب تكاتف جميع الدول األعضاء لالتفاق حول أسس توحيد قواعد املنشأ
واملواصفات الس����لعية والنظم واإلجراءات اجلمركية واملالية واإلدارية املُتعلقة
باالس����تيراد والتصدير لضمان تدفق الس����لع املنتجة بأياد أفريقية إلى أسواق
الدول األعضاء ،ومبا يس����هم فى زيادة القدرة التنافس����ية للمنتجات األفريقية
أم����ام نظيراتها األجنبية ،مش����يراً إلى تطلعه إل����ى التعاون مع اجلانب املصرى
واالستفادة من خبراته الطويلة مبا يسهم فى خلق سوق أفريقية موحدة تتمتع
مبكان����ة مرموق����ة على خريطة التجارة العاملية مبا يصب فى النهاية فى صالح
الشعوب األفريقية.
أضاف عدد الدول التى صدقت على اتفاقية التجارة احلرة القارية األفريقية
حت����ى اآلن بل����غ  35دول����ة حي����ث تتطل����ع الس����كرتارية إلى تصدي����ق كل الدول
األعضاء على االتفاقية بنهاية العام اجلارى .
الس����كرتارية ملص����ر حالي����اً عقد لقاء مش����ترك بني الوفد ونائ����ب رئيس جهاز
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل االستفادة
م����ن الكوادر واخلبرات املتوافرة فى اجلهاز فض ً
ال عن االس����تفادة من اآلليات
التمويلي����ة التى تخصصها الس����كرتارية للنهوض بقطاع املش����روعات الصغيرة
واملتوسطة فى دول القارة.
م����ن جهت����ه أكد وامكيلى مينى س����كرتير ع����ام اتفاقية التج����ارة احلرة القارية

كتب  :نهلة مقلد  -محمد اخلولي
كش����فت تقارير تقنية ،مؤخ����را ،أن هاتف "آيفون
 "13املرتقب فى سبتمبر املقبل ،لن يأتى مبزايا
"ثورية" ،لكنه قد يتضمن قارئ بصمة مدمجا فى
الشاشة وبحس����ب "بلومبرج" ،فإن قارئ البصمة
املدم����ج يش����ك ُل أبرز خاصية تعكفُ ش����ركة "أبل"
على جتريبها ،خالل السنة احلالية.
وب����د ًءا م����ن هات����ف "آيف����ون  ،"Xطرحت ش����ركة
"أب����ل" ،كل هواتف "آيفون" من دون قارىء بصمة
 ،باس����تثناء "آيفون  "SEالذى مت اإلعالن عنه فى
س����نة  .2020ومت التخلى عن قارئ البصمة من
أجل االعتماد على ح����ل بديل يتمثل فى خاصية
التع����رف البيومت����رى عن طري����ق الوجه لكن تبني
فيم����ا بعد أن خاصية التع����رف عن طريق الوجه
كانت أضعف أداء ،من الناحية العملية ،الس����يما
ف����ى ظل الوب����اء احلالى الذى يحت����اج فيه الناس

إل����ى ارتداء الكمام����ات  ،ورمبا يج����دون صعوبة
فى تعري����ة وجوههم بالكام����ل عندما يكونون فى
اخل����ارج .وتبع����ا لذل����ك ،وج����د كثيرون أنفس����هم
مضطري����ن إل����ى إدخال "الكود" الس����رى من أجل
تفادى ن����زع الكمامة الواقية م����ن فيروس كورونا
املس����تجد لك����ن "أب����ل" قد ال تس����تفيد م����ن هذه
اخلاصية ،ألنها ليس����ت "مكس����با كبيرا" فى نظر
مس����تخدمى "أبل" ،على اعتب����ار أنها متاحة منذ
سنوات فى هواتف "سامسوجن" املنافسة.
ول����ن تتخلى "أبل" عن خاصية التعرف عن طريق
الوجه ،بل س����تضيف ق����ارئ البصمة فقط ،حتى
يكون املس����تخدم أمام خي����ارات أكثر عندما ينوى
ف����ك القفل فى غض����ون ذلك ،ذك����رت تقارير أن
"أبل" تنوى إزالة منفذ الشحن من أحد موديالت
"آيف����ون  ،"13م����ن أجل االنتقال صوب الش����حن
الالسلكي.

بقلم:

فريد شوقي
ثقة املواطن واملقاومة الذاتية للرقمنة احلكومية
الشك أن التوجه نحو احلكومة االلكترونية لم يعد مبثابة نوع
من اخليار املتاح أمام األجهزة احلكومية لتطوير وحتسني خدماتها
وإع��ادة بناء الهيكل املترهل للمؤسسات واجلهات احلكومية والتى
تعمل بشكل منفصل ال يتيح أى ف��رص للتكامل أو ال��ت��ع��اون مع
املؤسسات األخ��رى عالوة على دوره��ا فى حتسني الصورة السيئة
املوجودة لدى املواطن جتاه كافة اخلدمات احلكومية .
وإذا كنا جاز لنا أن نشيد بنجاحنا على مدار السنوات العشرين
املاضية فى اطالق نحو عدد من اخلدمات من خالل االنترنت بجانب
إطالق خدمة أنظمة السداد عند االستالم وأصبحنا اآلن يف املركز
ال�  23عامليا فى مجال خدمات احلكومة االلكترونية  ،متخطيني
العديد من الدول العربية واإلفريقية وحتى األوروبية  ،فان هذا ال
يعنى أن ضرورة اإلشارة إلى ان هناك نسبة كبيرة من املواطنيني ال
يعلمون شىء عن خدمات احلكومة االلكترونية كذلك فأن العديد من
اجلهات احلكومية ال تعلن عن خدمات التى تقدمها اون الين ناهيك
عن كونها لم تفعلها بعد باالضافة الى عدم وجود معايير لقيسا مدى
جودة خدمات احلكومية الرقمية ومدى اتساقها ومواكبتها مع ما
يحدث فى هذا املجال على املستوى العاملى .
ولسوء حظي فاننى اضطر سنويا الى الذهاب الى مجمع القطامية
لسيارات النقل الجراء عملية ترخيص لسيارتي “ دودج رام 5600
“  ،والتى تنتجها شركة كرايسلر األمريكية  ،وطبعا ادارة املرور
ترفض منح الترخيص “مالكي” لهذه السيارة رغم علمهم التام انها
ال تستخدم فى النقل مطلقا وهو ما يشكل بالفعل مصدر شقاء
جلميع مالك هذه النوعية السيارات وضروة تعاملهم مع اكثر من 5
جهات حكومية للحصول على التراخيص بل واالغرب ان اداة املرور
تصر ان يكون الترخيص سنويا وليس كل  3سنوات على غرار ما يتم
مع السيارات املالكي علما بان تكلفة التراخيص تكون اضعاف تكلفة
التراخيص للسيارة املالكي .
وتبدا رحلة التعامل مع اجلهات احلكومية لترخيص النقل بداية
من مكاتب هيئة التامنيات االجتماعية وم��ا ادراك ما هى هذه
النوعية من املكاتب والعذاب الذي يواجه كل من يتعامل معها بداية
مهن غالسة وقلة ذوق املوظفيني ناهيك عن عدم وجود اى ملمح
للتحول الرقمي او استخدام احللول التكنولوجية وكأنك تتعامل مع
مكاتب من العصر احلجرى  ،باملعنى احلرفى للكلمة  ،بل واملدهش
انك مضطر للتعامل تقريبا مع كافة موظفي املكتب نحو  6موظفني
ب  6طوابير للحصول على ورقة واحدة “ وهى تامني سائق  ،هذا
منتهي العبث .
ونصل للمرحلة الثانية وهى التعامل مع مصلحة الضرائب وطبعا
ما ادرك ما هذه املصلحة فرغم كل احلديث عن منظومة تطوير
الضرائب اال انه  ،وقوال واحدا  ،فعلى ارض الواقع ال يوجد شىء
يفيد امل��واط��ن ف��اوال ال تستطيع للذهاب للمامورية قبل الساعة
العاشرة صباحا حتي يصل املوظفيني وللحصول على ورقة سدادك
للضرائب عليك التعامل مع  6موظفني  ،منهم من يجلس على مكتبه
ومنهم من تضطر للبحث عنه فى أورق��ة املأمورية  ،وعلى غرار
مكاتب التامينات فان هناك حالة خصام للتكنولوجيا فى مامويات
الضرائب .
وبعدها تبدأ مرحلة احلصول على شهادة مخالفات املرور ورغم
انني اعتدت قمت استخراجها ودفعها بصورة الكترونية اال انها
عادة تستغرق بني  6 – 4ايام لتصل اليك مما دفعني للذهاب الى
مجمع القطامية للسيارات املالكي وهو فى احلقيقة منوذج ايجابى
ملا نتحدث ونسمعه عن التحول الرقمي وحتسني اخلدمات احلكومية
للمواطن فخالل  10دقائق فقط ومن خالل التعامل مع موظف
واح��د فقط امامه شاشة كمبيوتر حصلت على الشهادة ودفعت
الرسوم والغرامة وكل شيء انتهى من شباك واحد ..والسؤال اذا كنا
قادرين ونستطيع كسب ثقة املواطن وجنحنا فى ذلك بامتياز فلماذا
ال نعمم التجربة فى جميع اجلهات احلكومية التى يضطر املواطن
للتعامل معها ؟
ثم تاتى للخطوة االصعب فى تراخيص السيارة وهي الذهاب
الى مرو القطامية لسيارات النقل وما ادرك ما هذا املكان الذى
لم متتد اليه يد التطوير من عقد كامل  ،منذ اضطررت للتعامل
معه  ،ول��ن أنتاول حجم ع��دم التنظيم باملكان  ،ولكن ساركز
على حجم املعاناة وأنك مضطر الى التعامل مع  9موظفني ،
كال يف مكتبه والوقف فى  9طوابير  ،قبل ان تستطيع تقدمي
اوراق��ك ال��ى املوظف امل��س��ؤول وتسليم أوراق��ك واالنتظار الى
انتهاء مراجعة املوظف املختص ثم الذهاب الى الدفع واالنتظار
ساعتني الستالم الرخصة حيث يستغرق االمر نحو  6ساعات
بالكمال والتام ..
معقول فى الوقت الذى ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس اجلمهورية بضرورة تبنيى كافة اجلهات احلكومية حللول
التحول الرقمي والتيسير على املواطن فى تقدمي اخلدمات احلكومية
اال انه يبدوا ان هناك الكثير من اجلهات احلكومية التى لم تصلها
رسالة الرئيس بل واألده��ي من ذلك انها تشكل نوع من املقاومة
الذاتية وتعمل عكس كل ما تقتضيه عملية “ الرقمنة “ لتطوير
اخلدمات احلكومية للمواطنني وتوفير الوقت واملجهود للحصول على
اخلدمات احلكومية ناهيك عن فقدان الثقة فى كل بعمل بطريق
إلكترونية أو احلكومة الرقمية .

 6حتالفات تفوز فى " نداء"أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا
لتطوير حلول ابتكارية

دراسة جلامعة " ماساشوستس" " :حيلة بسيطة "
لوقف انتشار كورونا داخل السيارة
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
كشفت دراس��ة حديثة ،عن احتمال انتقال فيروس
كورونا املستجد بني أشخاص يركبون السيارة نفسها،
السيما أن هؤالء األشخاص يكونون قريبني جدا من
بعضهم البعض ويرى الباحثون أن انتشار العدوى داخل
السيارات لم يحظ باالهتمام العلمى املطلوب ،إذ جرى
التركيز فقط على بعض األماكن املغلقة مثل املتاجر
إلى جانب قاعات الرياضة واملطاعم واملقاهي .وتكمن
خطورة السيارة باألساس فى حجمها الصغير ،بخالف
املحالت الكبرى ،مما يعنى أنها قد تكون عامال بارزا
من عوامل انتشار الوباء ألن مراعاة التباعد االجتماعى
بداخلها أم ٌر غير ممكن .ويقول عالم الفيزياء فى جامعة
ماساشوستس ،فارغيسى ماتاي“ ،حتى إن كنت ترتدى
ث
كمامة ،فإن جزيئات متناهية الصغر من الهواء تنبع ُ
منك فى كل مرة تتنفس فيها” وقام الباحث إلى جانب 3
من زمالئه األكادمييني ،بإنشاء نظام محاكاة بالكمبيوتر
ألجل التقريب مما يكون عليه انتشار الفيروس داخل
السيارة والباحثون الثالث اآلخرون فى جامعة براون
ه��م؛ أسيمانشو داس وجيفرى بيلى وكينيث ب��رور،
بحسب صحيفة “واشنطن بوست” .ووجدت الدراسة
أن فتح نوافذ السيارة من شأنه أن يحدث تيارات هوائية
مفيدة فى السيارة ،وبالتالي ،فإن هذه اخلطوة ناجعة
فى الوقاية من انتشار وباء “كوفيد  ”19داخل املركبات
موكدين أن مستوى التهوية كان سيئا عندما تغلق النوافذ
األربعة للسيارة ،بشكل كامل ،وهذه البيئة مناسبة جدا
النتقال الفيروس وفى هذه احلالة.

كلمات ومعاني

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كش����ف املركز القومى للبحوث برئاس����ة الدكتور محمد هاش����م � رئيس "املركز
القوم����ى للبح����وث " ع����ن  6حتالفات فازت فى " ن����دا "  ،االتفاقية املبرمة بني
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا والشبكة الوطنية للتكنولوجيا احليوية ،
للعام املالى  -21 20برئاس����ة الدكتور محمود صقر � رئيس األكادميية على
س����تة حتالفات حيث جاءت التحالفات الفائزة ملش����روعات تطبيقية واالبتكار
ف����ى مج����ال الزراعة وحتالفات املي����اه والطاقة والصوب والتح����ول االلكترونى
طبق����ا ألولوي����ات الدولة ملرحلة م����ا بعد كورونا وفى احلمل����ة القومية للنهوض
بالزراعات الصحراوية مبليون ومليون ونصف فدان وذلك بالتعاون بني شعبة
البح����وث الزراعي����ة والبيولوجية باملركز م����ع مركز البح����وث الزراعية ومركز
بحوث الصحراء وجامعة الفيوم وجامعة النيل.
وحصل����ت الدكتورة وفاء حجاج �رئيس ش����عبة البح����وث الزراعية والبيولوجية
على حتالف ملش����روع "العيادة الزراعية لألراضى الصحراوية واملس����تصلحة"،
وذل����ك فى مجال العيادة الزراعية ،لتنفيذ العديد من مناذج التعلم اإللكترونى
لتمك����ني التع����رف الذكى وتوقع����ات العالج لآلم����راض الزراعي����ة واإلجهادات
النباتي����ة واألنش����طة الزراعي����ة املرتبطة بذلك بحيث تصب����ح النتائج املتحصل
عليها قابلة للتطبيق فى املجتمع الزراعى ككل وبصفة خاصة بالوادى اجلديد
واملغرة.
وف����ى مج����ال إنت����اج التقاوى  ,حص����ل الدكتور أحم����د جاللة بش����عبة البحوث

الزراعية والبيولوجية على مش����روع نحو إس����تنباط هجن وأصناف واعدة من
بعض محاصيل اخلضر االستراتيجية والهدف أن املحلى يحل محل املستورد
ويقل����ل من التكلفة والعملة الصعب����ة ومتأقلمة من محاصيل الطماطم والفلفل
والباذجنان والكنتالوب والكوس����ة والقرع العسلى واليقطني والباميا وامللوخية
والبصل والثوم والفول الرومى والبسلة.
أم����ا مبجال إس����تصالح األراض����ى مت احلصول على حتالف����ات الزراعة واملياة
والطاقة اخلاصة باحلقل املكشوف فقد حصل أ.د .مجدى توفيق عبداحلميد
� الباح����ث بش����عبة البح����وث الزراعي����ة والبيولوجية عقد م����ع أكادميية البحث
العلمى والتكنولوجيا كمنس����ق ملشروع "املمارس����ات الزراعية اجليدة للتحسني
املس����تدام إلنتاجية وج����ودة النباتات فى املناطق املس����تصلحة حدي ًثا فى واحة
املغرة " ومن خالل هذا املش����روع س����يتم تنفيذ تطبيق ذكى يعمل على حس����اب
االحتياجات املائيه للرى ومواعيد الريات لكل املحاصيل املسجله من املستخدم
مما يساعد على زيادة كفاءة اإلنتاج و توفير املياه املهدرة .
وف����ى مجال حتال����ف املياه والطاق����ة والزراعات املحمية حص����ل أ.د عبد اهلل
غنيم بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية على مشروع تطوير منوذج جتارى
لص����وب زراعي����ة آلية التحك����م باس����تخدام أنظم����ة إنترنت األش����ياء والطاقة
الشمس����ية وحتلي����ة املياه فى صح����راء املغرة " والذى يهدف إل����ى التوصل إلى
منظومة متكاملة عن طريق استخدام التكنولوجيات احلديثة والتى من خاللها
ميكن اس����تخدام الطاقة الشمس����ية لتوليد مصدر للطاقة الالزمة لتشغيل كل
من نظامى ضخ مياه الرى من اآلبار اجلوفية وحتلية مياه الري.
كما حصل ا.د حمدى الغيطانى ضمن هذا التحالف على مش����روع أس����تخدام
الطاقة الشمس����ية ف����ى تغطية األحم����ال الكهربائية للمزرع����ة النموذجية فى
صح����راء املغ����رة ضمن حتال����ف الزراعة واملياه والطاقة والصوب حيث س����يتم
اس����تخدام الطاقة الشمسية لتغطية كل األحمال الكهربية للمزرعة النموذجية
ف����ى صح����راء املغرة لنظام ضخ املياه للمضخة الغاطس����ة املوضوعة داخل بئر
املوق����ع واملضخ����ات الداعمة لض����خ املقننات املائي����ة لكل تطبيق من مش����اريع
املزرعة النموذجية واألحمال الكهربائية لنظام حتلية املياه
وأيضا حصل د .أحمد حمزة � الباحث بالشعبة ورئيس الفريق البحثى ملشروع
" :اس����تخدام نظ����م االكوابونيك إلنت����اج اخلضر فى املناط����ق القاحلة واملتاثرة
بامللوحة مبنطقة املغرة" واملش����روع يهدف إلنشاء نظم مختلفة من االكوابونيك
للتغل����ب على مش����اكل ندرة املي����اه العذبة وكذل����ك التغلب عل����ى األراضى غير
الصاحلة للزراعة.
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متابعات

إلنتاج  25ألف سيارة كهربائية سنويا بسعر  320ألف جنيه:

لرفع كفاءتها يف إجناز املهام املعقدة عالية التقنية :

إحياء شركة النصر للسيارات وتوقيع اتفاقية تصنيع السيارة “نصر” الكهربائية مع دوجن فنج الصينية

"إي فاينانس" حتصد شهادةCMMI-DEV
العاملية يف تطوير البرمجيات

دوجن فنج الصينية وشركة برايت  -سكايز املصرية واالتفاق على أهداف
كتب  :محمد اخلولى  -باسل خالد
ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير املزمع إنشاؤه.
شهد هشام توفيق � وزي��ر قطاع األعمال العام ،قيام شركة النصر لصناعة
وفى كلمته ،أكد الوزير إلى أن املشروع يستهدف إنتاج  25,000سيارة سنويا
السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات املعدنية – إحدى شركات وزارة
(فى الوردية الواحدة) ،وسيصل سعر السيارة الى نحو  320الف جنيه  ،وطبقا
قطاع األعمال العام  -بتوقيع اتفاقيتني مع شركة “دوجن فنج” الصينية إلعادة
لدراسات السوق فإنه من املتوقع أن ي��زداد حجم الطلب مع الدعم واحلافز
تأهيل مصنع شركة “النصر” وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر ،وذلك بحضور
احلكومى املتوقع إلى ضعف هذه الكمية .
لياو ليتشياجن � السفير الصينى بالقاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
األولوية للسوق املحلية ثم التصدير
وقع االتفاقيتني من جانب شركة النصر للسيارات املهندس هانى اخلولى العضو
ويعتمد املشروع فى البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع على اختيار أحد رواد
املنتدب للشركة ،ومن اجلانب الصينى – عبر تقنية الفيديو كونفرانس  -واى
هذا املجال فى السوق املحلية بإنشاء شركة متخصصة تكون شركة النصر شريكا
وينشينج املدير التنفيذى لشركة “ DFMIECوتساجن تشن � املدير التنفيذى
فيها ،ويجرى حاليا اختيار الشريك ذى اخلبرة فى هذا املجال ،كما يستهدف
لشركة “دوجن فنج للبحث والتصميم” التابعتني لشركة “دوجن فنج” الصينية،
املشروع بعد إثبات جدارته فى السوق املحلية االستفادة من فرص التصدير إلى
وذل��ك بحضور كل من املهندس محمد ال��س��ع��داوى رئيس الشركة القابضة
السوق اإلقليمية التى جتمعها اتفاقيات اإلعفاء اجلمركى املتبادل مع جمهورية
للصناعات املعدنية ،و لى تساوتسو � الرئيس التنفيذى لشركة دوجن فنج ،ونائبه
مصر العربية بحثا عن فرص التنمية املستدامة ولتحقيق توازن املنافع املتبادلة
تساجن تسوتوجن .وفى مستهل كلمته ،خال حفل التوقيع ،رحب الوزير بالسفير
من هذه االتفاقيات ،ومن املستهدف أن يبدأ اإلنتاج بشركة النصر لصناعة
مشيدا بعمق ومتانة العالقات بني مصر والصني ،والتى شهدت
الصينى بالقاهرة
ً
املشروع
هذا
إلجناح
الدولة
فى
املعنية
والوزارات
اجلهات
جميع
تتعاون
حيث
املهم
السيارات خالل عام من تاريخ توقيع هذه االتفاقية.
ظا خالل السنوات املاضية.
منوا ملحو ً
ً
االستراتيجي ،ومنها االستعداد لنشر الشواحن السريعة فى الشوارع ومواقف توطني تكنولوجيا السيارات
انطالقة قوية لصناعة السيارات املصرية
الكهرباء
شبكات
إعداد
خالل
من
وكذلك
الدولة،
أنحاء
جميع
فى
السيارات
من جهته أشاد السفير الصينى بالقاهرة بالتعاون املثمر واملستمر بني
وأكد أن اليوم ميثل بداية االنطالق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو
الستيعاب الزيادة املتوقعة فى االستهالك وسياسات الدعم
مصر والصني ،والذى تتمثل أحد مظاهره فى االتفاقية اإلطارية بني
مشروع توطني صناعة السيارات الكهربائية فى مصر ،فى ضوء
إطالق
السيارة”
الالزمة والتى متثل عامالً مهما ً فى تشجيع املستهلك
شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع األعمال العام وشركة
توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطني صناعة
على تغيير األساليب القدمية من وسائل النقل التى مشروع توطني صناعة
دوجن فنج الصينية ،مؤكدا على دعم التعاون بني الشركات
املركبات املُستخدمة للطاقة النظيفة ..هذا املشروع الذى يهدف
بسرعة
“
E70
مت استخدامها لعدة عقود ،واملرافق التجارية
املصرية والصينية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة،
إلى احلفاظ على البيئة من خالل تقليل االعتماد على الوقود
األحفورى واالنبعاثات احلرارية التى لها تأثير سلبى على الناس  150كم /ساعة وقدرة التى تدعم ظهور صناعة بهذا احلجم الكبير.
السيارات الكهربائية فى مصر وتوطني تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
إلى
استندت
���وزارة
�
ال
أن
�ر
�
�وزي
�
ال
��ح
�
أوض
كما
جدير بالذكر أن توقيع ه��ذه االتفاقية يأتى بعد ع��ام من
واالقتصاد ،كما أنه ميثل مواكبة االجتاه العاملى املتزايد للنقل  145حصان ومدى دراس����ات فنية وجت��اري��ة ف��ى س��وق ال��س��ي��ارات مبكون محلى ..50%
املفاوضات املستمرة وتبادل املعلومات الفنية بني فريقى العمل
الكهربائي.
ومركز بحثى لتعميق
أوضح الوزير أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية إلنتاج السيارة  400كم فى الشحنة الكهربائية احلديثة نتج عنها اختيار الصني
املصرى والصينى نتج عنها االتفاق على نسب التصنيع املحلى
واختيار شركة دوجن فنج ،واختيار موديل السيارة
ومبقتضاها تبدأ فرق العمل مباشرة فى مراحل إنشاء وتشغيل
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��ش��رك��ة ال��ن��ص��ر ل��ل��س��ي��ارات ب��ال��ت��ع��اون م��ع شركة
الصناعة
الواحدة
 ،E70مستهدفة االستفادة من املردود االقتصادى والبيئى
املصنع وإبرام عقود توريد األجزاء مع شركات القطاع اخلاص ذى
“ ”DFMIECوهى شركة تابعة ملجموعة دوجن فينج الصينية الرائدة
وحتقيق النجاح املستدام فضال عن مواكبة ذلك التوجه املتسارع
اخلبرة فى صناعة السيارات ،ومت التوقيع على عقدين :عقد االتفاق على
(التى تعد واحدة من أكبر  4شركات لصناعة
الذى تتسابق إليه الصناعة العاملية.
تصنيع السيارة  E70فى مصر وكذلك عقد االتفاق على تصميم وتوريد وتركيب
السيارات فى الصني) ،التى تنتج  3.5مليون
أض���اف أن��ه فى
ضوء توجيهات فخامة الرئيس باستهداف خطوط التصنيع والتجميع واالختبارات الالزمة للسيارة ،وحاليا ً يجرى العمل
سنويا مع شركائها الرئيسيني فى
سيارة
ً
املكون
نسبة
من
ممكن
قدر
أكبر
إلى
الوصول
داخل الشركة على قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة املصانع الستقبال
صناعة السيارات فى العالم ،باإلضافة
امل��ح��ل��ي ،تستهل ش��رك��ة ال��ن��ص��ر لصناعة املعدات اجلديدة وتركيبها طبقا ً لتصاميم دوجن فنج الصينية.
إلى توقيع اتفاقية جتديد مصنع شركة
السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة مواصفات ورفاهية
النصر للسيارات ب��أح��دث التقنيات
توطني تبلغ  ،50%ثم تتوسع اخلطة لتعميق وتصل الفئة األساسية للسيارة إلى سرعة قصوى  150كم/س بقدرة 145
وأساليب اإلنتاج بالتعاون مع شركة
الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير حصان ومدى قيادة يتخطى  400كم فى الشحنة الواحدة ،وحتتوى على أنظمة
دوجن فنج للتصميم.
مب��ش��ارك��ة ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة وال��ش��رك��ات أم��ان متطورة مثل  ،ABS, EBD, ESC, BA, TCS, HSAباإلضافة إلى
إعداد شبكات شحن الكهرباء
متعددة ،مثل فتحة سقف وكراسى كهربائية وشاشة
املصرية املتخصصة وبالتعاون مع املؤسسات مواصفات رفاهية
أض���اف ه��ذا امل��ش��روع ي��أت��ى ف��ى إط��ار
األكادميية املصرية .حيث يتم حاليا ً االتفاق حتكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بالزما ،وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية املحيطية
استراتيجية تصنيع السيارات التى تتبناها القيادة السياسية،
شركة
مع
وتطوير
بحوث
مركز
إنشاء
على
 360درجة ،مؤشر ضغط اإلطارات ..BSD, Reversing Radar
والتى تأخذ فى االعتبار جميع العوامل املرتبطة بهذا املشروع

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
متكنت شركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية "إى فاينانس" من حصد
شهادة منوذج استحقاق اجل��ودة املدمج للتطويرCMMI-DEV v1.13
وهى شهادة عاملية فى تطوير البرمجيات ،حصدتها الشركة بعد أن تخطت
بنجاح وفى وقت قياسى املستوى الثالث من النموذج مع تطبيقها ملنهجية
"أجايل" املتطورة لبناء وإدارة املشاريع البرمجية.
وحصلت "إى فاينانس" على الشهادة من معهد  CMMIالرائد عامليا فى
تطوير أفضل املمارسات على صعيد األفراد والعمليات والتقنية ،أما النموذج
فقد قام بتطويره معهد هندسة البرمجيات األمريكى ( ،)SEIوهو معهد
تابع جلامعة "كارنيجى ميلون" ( )Carnegie Mellon Universityوهى
جامعة أمريكية متخصصة فى علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.
ويعد النموذج من أهم شهادات اجلودة العاملية فى مجال البرمجيات حيث
يقوم بتحديد مدى نضج الشركات العاملة فى تطوير البرمجيات ،وقد مت
تطويره فى األصل بتمويل من وزارة الدفاع األمريكية لتقييم جودة وقدرات
شركات البرمجيات املتعاونة معها ،فضال عن تقييم الشركات املتعاقدة مع
احلكومة األمريكية وفهم قدراتها وحتليل أدائها ،بحيث أصبحت تلك الشهادة
دليال على توافق الشركة احلاصلة عليه مع املعايير األمريكية الفائقة.
ومتكنت "إى فاينانس" من احلصول على املستويني الثانى والثالث على التوالى
م���رك���ز تقييم
من النموذج فى وقت قياسي ،اعتمادا على مساعدة
واعتماد هندسة البرمجيات بالشركة.
وبحصولها على ال��ش��ه��ادة ،رفعت "إى
فاينانس" م��ن كفاءتها ف��ى تقدمي
أفضل املمارسات املنظمة داخل
بيئات األعمال التقنية ،وبالتالى
حتسني األداء وحتقيق أه��داف
العمل وف��ق��ا ألرب��ع��ة عناصر
رئيسية هى خفض التكلفة،
وتنظيم ال��وق��ت ،وتوصيف
دق��ي��ق للوظائف ،وحتسني
اجلودة.
وباعتبارها تعمل ف��ى تنفيذ
العديد من املشاريع التى تعتمد
على البنية التحتية الذكية لصالح
احلكومة املصرية والقطاع اخل��اص،
م����ه����ام����ه����ا
أصبحت "إى فاينانس" أكثر قدرة على إجناز
فى بيئات األعمال املعقدة عالية التقنية ،وعززت قدرتها على بناء منتجات
وخدمات أكثر تطورا ،فضال عن إدارة وتطوير تلك املنتجات وفق دورة عمل
أكثر إحكاما واحترافية ،ووفق أعلى معايير األمن واالنضباط.
كما يضمن حصول "إى فاينانس" على شهادة منوذج استحقاق اجلودة املدمج
للتطوير ،قدرتها على تالفى أى عيوب محتملة تؤثر على جودة منتجاتها
التقنية قبل إطالقها ،ما يعنى الثقة الكاملة فى وفاءها باملواعيد النهائية
املقررة لتنفيذ مشروعاتها ،باإلضافة إلى ضمان عدم جتاوز التكاليف املحددة
للمشروع سلفا .كما تضمن هذه الشهادة أن "إى فاينانس" قادرة على تزويد
عمالئها مبنتجات تفوق توقعاتهم خاصة فيما يتعلق بدورة حياة املنتج بأكملها
من التسليم إلى الصيانة والعمليات.
وعلى مستوى الشركة نفسها ،تثبت الشهادة أن "إى فاينانس" اكتسبت املرونة
التنظيمية الالزمة لالستفادة من فرص تعزيز اإليرادات وخفض التكاليف
لتقدمي املنتجات واخلدمات بسرعة وفعالية وثبات ،فضال عن امتالكها
خارطة طريق واضحة لبناء القدرات وحتسينها وقياسها.
وبحصولها على الشهادة ،تؤكد "إى فاينانس" جدارتها باملكانة التى حصلت
عليها باعتبارها أهم منفذ ملشروعات التحول الرقمى والشمول املالى فى
مصر ،فبرغم إجنازها للعديد من املشاريع الكبرى التى دخلت مبصر فى
مرحلة متقدمة للغاية من التكنولوجيا الرقمية ،تواصل الشركة على الدوام
تطوير قدراتها وفقا ألعلى املعايير العاملية وتعمل على حتديث منتجاتها
لتقدمي خدمات تليق مبستوى الدولة املصرية وبكرامة املواطن املصري.

 67%من تعامالت املستهلك بالقطاع
الشخصى والتجارى باإلمارات مع الشركات ستتم
عبر اإلنترنت خالل 2021

كتب  :محمد اخلولي -باسل خالد
فى الوقت الذى تستمر فيه سلسلة أحداث العام  2020فى إعادة تعريف جتربة
املستخدمُ ،يجمع قرابة  92%من املختصني فى قطاع اخلدمات على أن اجلائحة
احلالية قد سلطت الضوء على الثغرات التقنية ،فى وقت حترص الشركات
الرائدة فى مجال خدمة العمالء على إعادة صياغة عملياتها ،واإلسراع فى تنفيذ
مشاريع التح ّول الرقمي ،وجتديد إستراتيجيات إدارة القوى العاملة لديها.
وكانت هذه النتيجة التى أشار إليها اإلص��دار الرابع من تقرير حالة اخلدمة
الصادر اليوم عن شركة “سيلزفورس” ،وال��ذى سلط الضوء أيضا على أهم
األول��وي��ات ،والتحديات ،واملسارات التى تسلُكها فرق خدمة العمالء فى دولة
اإلمارات ومختلف دول العالم.
من جهته قال تيرى نيكولت � نائب الرئيس االقليمى لدى شركة سيلزفورس
ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا“ :واجهت  92%من املؤسسات فى دولة اإلمارات
ثغرات تقنية خالل أزمة اجلائحة ،األمر الذى يدفعهم اليوم إلعادة النظر فى قيمة
التجربة والتفكير فى أمناط جديدة للتفاعل مع العمالء واملوظفني على حد سواء.
أضاف اننا على يقني بأننا سنشهد ظهور مؤسسات أكثر ابتكارا ومرونة جتعلها
تبدو أشد قُربا ً للعمالء ،كما ستكون قادرة األعمال أكثر حرصا على إضافة مزيد
من االنسيابية لتجربة املستخدم .كما يتوجب على املؤسسات أن تعير مزيدا ن
االهتمام لتعزيز التدريب وتعيني فرق العمل عن بعد لتمكينهم من تقدمي جتربة
استخدام ترتكز على العمالء”.
وقال  92%من املختصني فى مجال خدمة العمالء فى دولة اإلمارات أن ظروف
اجلائحة كشفت لهم عن الثغرات التقنية ،وأشار  91%إلى األمر ذاته فيما يتعلق
بقنوات اخلدمات ،ال سيما مع تدفق العمالء نحو املنصات الرقمية وتسارع وتيرة
الت ّحول الرقمى للعمالء والعاملني على حد سواء تشير تقديرات املستهلك فى
القطاع الشخصى والتجارى بدولة اإلم��ارات إلى أن  67%من التعامالت مع
الشركات سوف تتم عبر اإلنترنت خالل العام .2021
وعلى مستوى العالم ،سجلت أعمال الدعم باستخدام تقنية الفيديو أعلى زيادة فى
معدالت التطبيق منذ العام  ،)+42%( 2018يليها الدردشة الفورية ()+35%
وتطبيقات التراسل مثل “واتساب” و”مسنجر فيسبوك” ( .)+29%فى املقابل،
سجلت املؤسسات التى ال ت��زال تقدم الدعم الشخصى تراجعا بنسبة 16%
معدل تبنّى حلول الذكاء
كما سجلت فرق اخلدمات حول العالم ارتفاعا فى ّ
االصطناعى بنسبة وصلت إلى  32%منذ العام  ،2018فى بلغت نسبة اعتماد
تطبيقات الدردشة اآللية  Chatbotsإلى .67%
فرق اخلدمات تواجه حتديات عصر جديد من تفاعل القوى العاملة عمل ما
يزيد على نصف ( )54%املختصني فى خدمة العمالء حول العالم من منازلهم
خالل العام  ،2020فى حني يتوقع أن يعود  43%منهم فقط إلى أماكن العمل
الطبيعية خالل العام .2021
وفى حني يتوقع  21%من املؤسسات فى دولة اإلمارات ارتفاعا فى عدد طلبات
الدعم ،فقد جلأ العديد منهم إلى تعيني موظفني مؤقتني أو استعانوا مبوظفني من
أقسام أخرى لتقدمي املساعدة

“ فى ام وير “  3 :توقعات ترسم مالمح مستقبل بيئات العمل خالل العام 2021
على امل��دخ��الت لصالح إي��الء املزيد من االهتمام
للمخرجات.
اضافت سنشهد خالل العام  2021تسارعا ً فى
وتيرة تغ ّير طرق التفكير ،بحيث ستتوجه مؤسسات
االبتكار عالية التنافسية نحو إلى قياس املخرجات
والنتائج ،عوضا ً عن املدخالت واألسباب (مبا فيها
الدوام الروتينى فى مقر الشركة)” ،وفقا ً لرأى
د“ .فراي” ومن املتوقع أن يشهد العام 2021
توجها ً كبيراً نحو تقييم األداء استناداً إلى
الثقة املتبادلة التى سيتم من خاللها تقييم
بناء
أداء املوظفني وفقا ً إلجنازاتهم ،وليس ً
على يقوم به املوظف.
أما التوقع الثانى فهو “ احتدام املنافسة
على استقطاب امل��واه��ب ،واحلفاظ
عليها “ تعيش الشركات حالةً من
التنافس املستمر الذى ال يقتصر
فقط على أسواق املنتجات ،بل
أيضا ً على أسواق العمل.
وع���ن���دم���ا ي��س��ق��ط ع��ائ��ق
التواجد فى بيئة العمل،
ت��ن��م��و أص�����ول امل���واه���ب
ب��ح��ي��ث ي��ص��ب��ح ب��إم��ك��ان
أص��ح��اب ال��ع��م��ل توظيفها
واستثمارها من أى مكان يتواجد فيه
الربط الشبكى باإلنترنت” ،يضيف
د“ .فراي”.

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى
حمل عام  2020بجدارة لقب عام التغيير ،فعلى
م��رور أي��ام��ه قمنا بتغيير ط��رق وأساليب وبيئات
وأوق��ات عملنا ،بل تخطينا جميع ذلك لدرجة أننا
غ ّيرنا الهدف املنشود من وراء عملنا ،األمر الذى
أسفر عن صعود قوى عاملة “موزعة فى كل
مكان” ،بالتزامن مع ظهور إشارات مبكرة
من قبل املؤسسات حول العالم تشير
إلى أن هذا التوجه بات أمراً واقعاً.
واستعرضت شركة فى إم وير ،وعلى
لسان كريستني دال ستيدل ،نائب
رئ��ي��س وح���دة حوسبة املستخدم
ال��ن��ه��ائ��ى ف��ى أوروب�����ا وال��ش��رق
األوس���ط وأفريقيا ،بالتعاون
مع د .ك��ارل بينيديكت ف��راي،
مدير برنامج مستقبل بيئات
العمل لدى جامعة “أكسفورد”،
أب��رز  3توقعات ح��ول مستقبل
بيئات العمل لعام  ،2021حيث
يتمثل ال��ت��وق��ع األول ف��ى “قياس
م��ع��دل إنتاجية امل��وظ��ف سيعتمد
ع���ل���ى امل���خ���رج���ات ول���ي���س ع��ل��ى
املدخالت “لن يشكل احلضور إلى
املكتب وتسجيل ساعات العمل
أى م��ي��زة إض��اف��ي��ة للموظف،
ح��ي��ث س��ي��ت��راج��ع ال��ت��رك��ي��ز

فعندما متتلك املؤسسات قاعدة متينة وموزعة من
القوى العاملة ،يتالشى احل ّيز اجلغرايف ،وهو ما يتيح
للشركات القدرة على التوظيف وفقا ً حلزمة املهارات
واملزايا.
وهو ما وجدناه جل ًّيا عندما قمنا باستطالع آراء
قادة الشركات واألعمال فى منطقة أوروبا والشرق
األوس���ط وأفريقيا ،حيث أش��ار  82باملائة منهم
أن ممارسات العمل عن بُعد ساهمت فى توظيف
امل��رش��ح��ني ال��ذي��ن يعيشون خ���ارج ح���دود امل��راك��ز
والعواصم االقتصادية الكبرى.
وف���ى خ��ض��م احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة م��ن أج��ل
االستحواذ على املواهب ،فإن التحلى بالقدرة على
توفير جتربة رقمية حقيقية ورائ��دة للموظفني ،مع
إتاحة إمكانية الوصول إلى األجهزة والتطبيقات التى
يحتاجونها ،سيحتل ذات الدرجة من األهمية ،إن لم
يكن أكثر ،مقارنةً بعوامل التوظيف التقليدية ،مثل
الراتب واملزايا.
على حني ان التوقع الثالث يتمثل فى “ تعزيز قيمة
التفاعل ب��ني ال��ق��وى العاملة امل��وزع��ة “ ي��ق��ول د.
“ف��راي”“ :ع��ادت التقاربات والتفاعالت العشوائية
اجلمة على مسيرة االبتكار ،وذل��ك منذ
بالفائدة
ّ
أن انطلقت خالل عصر النهضة فى فلورنسا حتى
وصلت إلى عصر “سليكون فالي” ومن األرج��ح أن
نشهد ظهور مجموعة جديدة من برامج وأدوات
التشاركية التى ستحاول إدراج عنصر الصدفة غير
املدروسة إلى بيئات عملنا املهنية”.

إريكسون :اخلصوصية يف املنازل الذكية :كيف ميكن جتنب تطفل “مصوري البيانات”
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
م��ن املعلوم أن م��ص��وري املشاهير يلجؤون ع��ادة
اللتقاط ص��ور س��ري��ة لألشخاص األك��ث��ر شهرة،
وبيعها للصحف واملجالت .يف سياق مماثل ،هل
ميكن أن ي��ؤدي اعتمادنا املتزايد على األجهزة
ال��ذك��ي��ة امل��ت��ص��ل��ة ،إل���ى ت��ط��وره��ا لتصبح مبثابة
"مصوري البيانات" السريني؟ وماذا ميكننا أن نفعل
لتجنب ذلك؟ دعونا نتعرف على هذا املوضوع بشكل
أكثر تفصيالً.
تقوم أجهزتنا الذكية التي نستخدمها على نحو
ي��وم��ي ،بجمع البيانات وإرس��ال��ه��ا إل��ى مجموعة
من األط��راف اخلارجية :إن��ذار السالمة املنزلي،
وال��ش��رك��ة امل����زودة للكهرباء ،وال��ش��رك��ة املصنعة
لساعات اللياقة البدنية ،وعالمة السيارات املتصلة
التي نستخدمها ،وغيرها من امل��راج��ع واملصادر
املتنوعة .على صعيد آخ��ر ،يستمع املساعدون
األذكياء إلى أوامرنا الصوتية ،ليتم نقلها إلى شبكة
اإلنترنت لتنفيذ أوامرنا.
إال أن األجهزة الذكية تقوم بعمليات تتجاوز مزاياها
املعروفة -حيث تشمل :جهاز التحميص املتصل ،أو
الغسالة أو ماكينة اخلياطة أو فرشاة األسنان!
إن البيانات التي يتم نشرها عبر جهاز واح��د ال
تشكل أي حتد حقيقي ،إال أن دمج البيانات من
أجهزة متعددة ،قد يؤدي إلى تشكيل منظومة من
البيانات اخلاصة حول مستخدم معني أو شركة
من أي ن��وع كانت .وم��ع توفر املزيد من األجهزة
الذكية يف املنازل ،تتزايد املخاوف بشأن طريقة
إدارة البيانات الشخصية والقدرة على التحكم فيها
واستخدامها من قبل األجهزة واملؤسسات.
ق��د يشكل ك��ل ج��ه��از ج��دي��د م��ص��در م��ه��دد ألمن

البيانات ،يف حال لم يتم إدارته بشكل صحيح خالل
االس��ت��خ��دام .وعلى ه��ذا األس���اس ،يجب التركيز
على هذه املخاطر الرقمية من قبل جميع اجلهات
الفاعلة يف سلسلة القيمة ،مبا يف ذلك مالك اجلهاز،
بغض النظر عما إذا كانت األجهزة تستخدم من قبل
املستهلكني أو القطاعات أو املدن الذكية.
إذن ،ما العناصر األكثر أهمية التي يجب التنبه
لها لضمان استفادة املستخدمني من مزايا اجلهاز،
واحل��ص��ول على القيمة املتكاملة ال��ت��ي توفرها
األجهزة واخلدمات ذات الصلة ،مع جتنب املخاطر
التي تهدد األمن الرقمي للمستهلك؟ وكيف ميكننا
مواجهة التحديات املهددة لبياناتنا األكثر أهمية،
والتي قد يتم نشرها على نحو عفوي عبر مصوري
البيانات باستخدام عدسات الكاميرا يف األجهزة
التي تالزمنا على امتداد النهار والليل؟
سنقوم يف إطار هذه املدونة ،بإلقاء الضوء على هذه
العوامل وم��دى أهميتها ملالكي األجهزة ،والطرق
األمثل ملواجهة التحديات الناجمة عنها.
ويتفاعل الكثير منا مع ما ال يقل عن  3إل��ى 5
يوميا  -هاتف ذكي أو حتى اثنني ،وساعة
أجهزة ً
ذكية ،وجهاز كمبيوتر لوحي ،وكمبيوتر محمول
للعمل ،ورمبا تلفزيون ذكي .وتشير أحد التقديرات
إلى أنه بحلول عام  ،2030سيمتلك كل فرد منا
ً
متصال ،ويتم توصيل بعض األجهزة،
 15جها ًزا
مثل ال��س��ي��ارة املتصلة أو ال��ع��داد ال��ذك��ي ،بشكل
افتراضي ،حيث يتم إدارتها عاد ًة من قبل الشركة
املزودة للجهاز أو السلعة ،باعتماد خدمات االتصال
اخللوي .بالنسبة للعديد من األجهزة األخرى ،يقوم
غالبا
املستخدمون باختيار نوع االتصال وتشغيلهً ،
عبر شبكة  Wi-Fiأو شبكة خلوية ،حيث يكونون

مسؤولني بشكل شخصي عن إدارة هذه األجهزة.
قبل كل شيء ،يجب أن تكون البنية التحتية للشبكة
جميعا أن
واألجهزة آمنة ،فمن املهم بالنسبة لنا
ً
نثق يف كيفية عمل أجهزتنا ومعاجلة البيانات التي
متر عبرها ،وجتدر اإلشارة هنا ،إلى أهمية ضمان
أم��ان اجلهاز خ��الل دورة حياته االعتيادية .ومع
النمو السريع ملجموعة واسعة من األجهزة الذكية
واملتصلة من مختلف العالمات التجارية  -التي
تتوفر مع واجهات ووظائف مختلفة للمستخدم -
قد يكون من الصعب حتديث جميع األجهزة من
حيث البرامج الثابتة وحالة األم���ان ،على سبيل
املثال ،منذ شراء اجلهاز وحتى إعادة تدويره .ومع
ذلك ،يعد هذا األمر غاية يف األهمية ،لتمكني بيئة
آمنة وموثوقة ملنظومة أجهزة إنترنت األشياء.
وسلطت الئ��ح��ة النظام األوروب����ي ال��ع��ام حلماية
ال��ب��ي��ان��ات ،وغ��ي��ره��ا م��ن امل��ن��ظ��م��ات ال��ض��وء على
أهمية خصوصية البيانات للجميع دون حصرها
باألشخاص املشهورين أو الذين يتولون مناصب
ق��ي��ادي��ة ه��ام��ة ،وش��ه��د ال��ق��ط��اع ج��ه��ود وحت��رك��ات
واسعة النطاق لتعزيز الوعي بهذا املوضوع .ويسود
االع��ت��ق��اد ال��داف��ع ل��ه��ذا ال��ت��وج��ه ،يف إط��ار رؤي��ة
خاصة تشير إلى أن تعزيز الوعي والثقافة لدى
�ام��ا
ش��رائ��ح املجتمع املتنوعة ،يجعلهم أك��ث��ر إمل� ً
مبثل هذه القضايا ،مع حثهم على توسيع دائرة
معلوماتهم للتعرف على كيفية استخدام أجهزتهم
وبياناتهم وإدارتها على النحو األمثل ،األمر الذي
سيؤدي إلى تزايد الطلب على األدوات واحللول
التي ميكنها التعرف على البيانات التي جتمعها
األج��ه��زة ،ومشاركتها والتحقق منها والتحكم
فيها.

“سيتا مصر” تدعم القطاع الفندقي باحدث
احللول التكنولوجية للحجز الفندقي االلكتروني
بالتعاون مع ريت جاين العاملية
كتب  :أحمد سليمان  -نهله مقلد
كشفت شركة سيتا مصر–SITA Egyptاملتخصصة يف احللول التكنولوجية
السياحية -اليوم عن جهودها لدعم القطاع الفندقي يف مصر حيث وقعت
عقد شراكة حصرية مع ريت جاين العاملية Rate Gain؛ تستطيع سيتا مصر
من خالله تقدمي حلول تقنية متطورة فى انظمة احلجز اإللكتروني للفنادق
بهدف تيسير عملية احلجز الفندقي االلكترونية وزي��ادة مبيعات الفنادق
من خالل القنوات اإللكترونية مبا يدعم القطاع ويسهم يف زيادة اإليرادات
واملبيعات للقطاع الفندقي املصري.
من جهته قال كاميش شوكال  Kamesh Shuklaنائب رئيس مجلس اإلدارة
واملدير التنفيذي ملناطق اسيا واوروبا و الشرق األوسط لشركة ريت جاين
 “ Rate Gainنحن سعداء بالتعاون مع سيتا مصر وندعمها كوكيل مصري
احتياجات
حصري ونؤكد أن هذه الشراكة سوف تعمل علي تلبية
ح������ي������ث
سالسل الفنادق املستقلة واملحلية يف مصر؛
eGain
تتساعد منصة التوزيع اخلاصة ب� Rat-
م�������������ن
ال��ف��ن��ادق املصرية على االت��ص��ال بأكثر
 1500منصة الكترونية للبيع اونالين
على مستوى العالم ،كما يوفر ادوات
ملراقبة التنافسية السوقية للقطاع
من خالل تقارير احصائية وحتليلية
م��ت��ط��ورة  ،وم��ن خ��الل ه��ذه احللول
ستتم مساعدة الفنادق على حتقيق
املزيد من اإلي��رادات كل يوم باستخدام
تقنيات ال��ذك��اء الصناعي Artificial
Intelligence, Big Data and Machine learning
أضاف تقوم شركة ريت جاين  Rate Gainالعاملية بتقدمي منظومة رقمية
متكاملة ومتطورة لساللسل الفنادق العاملية واملحلية من خالل حزمة من
التطبيقات للمساعدة فى زي��ادة حجم املبيعات والتركيز علي القنوات
اإللكترونية وزي���ادة حجم تشغيلها متاشيا مع سياسات التحول الرقمى
والشمول املالي ملواكبة التطور العاملي يف هذا املجال.
ومن ناحيته اكد املهندس عادل عبد املسيح مدير عام سيتا مصر عن سعادته
على أهميتها يف هذا التوقيت الذي تقوم فيه الدولة بالتحول الرقمي يف كافة
القطاعات إلى جانب اجلهود احلثيثة التي تبذلها وزارة السياحة واالثار يف
تنشيط السياحة والنهوض بالقطاع الفندقي املصري”.
أضاف هناك الكثير من مقدمى اخلدمات فى هذا املجال ،ولكن سيتا مصر
تطمح إلى أن تصبح مقدم اخلدمة الرائد خلدمات الضيافة الفندقية يف
للسوق املصري مبساعدة أفضل احللول التكنولوجية مثل  RezGainو Op-
 tima Marketوذلك ألن كالهما منتج تقني مبتكر ومشهودا له عامليا يف
الصناعة الفندقية”.

لتعزيز التجارة االلكترونية يف مصر :

صفوت  :هدف “ جوميا” مساعدة الشركات لتوصيل منتجاتها ملخازنها وعمالئها لدعم منظومة التجارة اإللكترونية

كتب  :محمد اخلولى – وسيم امام
مساهمة منها فى دعم منظومة التجارة اإللكترونية وتعظيم
القيمة املضافة للشركات العاملة فى مجال توصيل البضائع
واملنتجات واخل��دم��ات اللوجيستية ،أك��دت جوميا منصة
التجارة اإللكترونية الرائدة فى السوق املصرية واإلفريقية
على استمرار دعمها للشركات العاملة فى مجال اللوجستيات
من خ��الل توفير كافة اآلل��ي��ات ال��الزم��ة لتوصيل منتجات
الشركات على اختالف أحجامها س��واء كانت صغيرة أو
متوسطة أو كبيرة لفروعها املنتشرة فى كل أنحاء اجلمهورية
وك��ذل��ك توصيل املنتجات والبضائع للعمالء خ��اص��ة فى
املشروعات متناهية الصغر والصغيرة اعتمادا على خبرات
ووميا املتراكمة فى هذا املجال من خالل Jumia Ser-
.vices
وتهدف جوميا من وراء هذه اخلدمات إلى مساعدة الشركات

الناشئة ورواد األعمال والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
ف��ى امل��ق��ام األول لتساهم ف��ى دعمهم ومن��و األع��م��ال
اخل��اص��ة بهم ومساعدتهم لإلشتراك ف��ى منظومة
التجارة اإللكترونية وأيضا دع��م منظومة التجارة
اإللكترونية التى تتبناها جوميا فى مصر وتعظيم
االستفادة من خبرات جوميا فى مجال اللوجستيات
والتوصيل وتقدمي خدمات التجارة اإللكترونية لعمالء
هذه الشركات حيث يتم شحن هذه املنتجات وتوصيلها
سواء للشركات فى فروعها أو توصيلها للعمالء مما
يساعد فى حتسني ورف��ع كفاءة اخلدمات
املُقدمة ،ومن ناحية أخرى تشارك جوميا
بخبراتها فى مجال اللوجستيات لتدعم
من��و ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ى مصر
وزي��ادة مفهومها وتوعية العمالء بها

مما يساعد على منو حجم السوق وزيادة وعى الشركات
واألفراد لتبنى مفهوم التجارة الرقمية.
وانعكست األنشطة التى تقوم بها جوميا فى مصر
والتى تأتى جنبا إلى جنب مع املبادرات التى اتخذتها
الدولة املصرية نحو تشجيع التحول الرقمى فى
احلكومة ومؤسسات القطاع اخل��اص إلى الدفع
بعجلة التجارة اإللكترونية إلى األمام وزادت أعداد
املتعاملني على املنصات الرقمية والتى جنحت
فى اكتساب شريحة جديدة من العمالء
س��واء كانوا شركات أو أف��راد كل
س���اه���م ف���ى منو
ه����������������ذا
معدالت التجارة
وت���ط���وي���ر
اإللكترونية فى السوق املصرية.
وتعقيبا على ه��ذا ال��ت��ع��اون ،أكد

املهندس هشام صفوت ،الرئيس التنفيذى لشركة جوميا
فى مصر أن هذا التعاون سينعكس إيجابا على منو معدالت
التجارة اإللكترونية فى مصر وزيادة أعداد املستخدمني عالوة
على زيادة الثقة فى منصات التجارة اإللكترونية من جانب
آخر ،خاصة بعد أن انتعشت منصات التجارة اإللكترونية فى
السوق املصرية بنسبة كبيرة خالل العام املاضى نتيجة انتشار
فيروس كورونا (كوفيد  )19واإلجراءات االحترازية والوقائية
التى اتخذتها جوميا ،حيث انعكس ذلك على زيادة الثقة لدى
املتعاملني معها ،وتبلغ اليوم وفقا للمؤشرات العاملية واملحلية
حجم التجارة اإللكترونية فى مصر  40مليار جنيه.
أض��اف صفوت ،أن خدمات جوميا التى تقدمها للشركاء
والعمالء تعمل على تزويد السوق املصرية بخدمات لوجستية
ع��ال��ي��ة اجل����ودة اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ج��وم��ي��ا وت��ق��دمي اخل��دم��ات
اللوجيستية وفقا الحتياجات ك��ل عميل وإت��اح��ة خدمات

النقل بني الشركات التى تنقل منتجات العمالء من مكان
إلى آخر وخدمه عمالء متعددين من قطاعات مختلفة وهذا
ما يساعدنا على النمو بشكل ملحوظ  ،و تساهم أيضا فى
توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى مصر
مما ينعكس ايجابا على حل جزء من أزمة البطالة فى مصر
 ،وتعمل جوميا ايضا على الوصول لقاعدة عمالء أكبر
وللجمهور املستهدف لهذه الشركات لتحقيق مبيعات أعلى،
الذى تنعكس آثاره على االقتصاد الرسمى وغير الرسمي،
مشيرا أن التوصيل واللوجيستيات يعد عقبة وحت��د كبير
يواجه بعض الشركات خاصة الصغيرة وسبل إدارة املخازن،
وعرض ابتكارات مجال التخزين للمواد اللوجيستية القابلة
للتلف ،لذلك جلأت جوميا إلى توسيع قاعدة املستفيدين
من خدماتها لتشمل هذه الشركات وتعزيز منظومة التجارة
اإللكترونية وتخفيض تكاليف التوصيل ايضا.
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قطار االبداع  ...طريقك للنج

خريجى مراكز االبداع نجوم تتألأل
مبادره مستقبلنا رقمي لبناء املهارات الرقميه للشباب

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

من ناحيته قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات  ،ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " إيتيدا
"ورئيس مركز االبداع التكنولوجى وريادة االعمال ،انه بالنسبة ملحور االبداع
الرقمى  ،فهو احد اعمدة أستراتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
فى املرحلة اجلديدة  ،فنحن نريد أن ندخل مرحلة انتاج االبداع التكنولوجى
ونركز عليها وحتى نخوض فى االستراجتية التى تتبناها الوزارة فيجب وجود
منصة على مستوى الدولة تستطيع أن حتفز األب��داع التكنولوجى وري��ادة
األعمال هذه املنصة كما أعلن الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات فأننا بدأنا بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث
العملى فى انشاء  7مجمعات لالبداع حتى يكون لدينا شبكة من مراكز
األب��داع داخل اجلامعات سوف تعمل على تقدمي خدمات لطالب اجلامعة
والشباب اخلريجني لتحفيزهم على ريادة االعمال وانشاء شركات ناشئة
والتحول الرقمى وه��ذه منصة حقيقية على مستوى الدولة وس��وف تنمو
لتقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات .
أضاف لدينا منصة ثانية ضمن استراجتية الدولة مثل اجلامعة االفتراضية
على مستوى الدولة " جامعة أونالين " وتعمل على تقدمي اخلدمات للشباب
وطالب اجلامعة  ,وأشار أيضا أن ال��وزارة أطلقت منذ  5شهور مبادرة "
مستقبلنا رقمى " وأن هذه املبادرة مهمة جدا للشباب لبناء املهارات الرقمية

األساسية  ،والتى تعد املحور الثانى الستراتيجة وزارة االتصاالت فى تطبيق
التحول الرقمى  ،ومت أختيار  20مهارة للعمل عن بعد والعمل احلر ومت
وضعهم فى  3مسارات تطوير ويب  ,علوم بيانات وذكاء اصطناعى وتسويق
ألكترونى ومت وضعهم على مختلف املستويات  ،بداية املبتديء إلى املحترف
 ،وهى متاحة مجانا للشباب  ,وهى منصة لبناء القدرات التكنولوجية لطالب
اجلامعات وتنميتها ,
أشار مستشار وزير االتصاالت انه بالنسبة لنوعية اخلدمات والبرامج التى
يقدمها مركز االبداع التكنولوجى وريادة االعمال "  " TIECوميكن للطالب
األستفادة منها خاصة لو الشركة أو الطالب متواجد فى األقاليم ومنها
خدمات مضافة يجب العمل عليها حتى يتم حتويل الشباب إلى مؤسسني
شركات ناشئة لذا اطلقنا برنامج "  " InnovEgyptوالتى يتضمن تنظيم
دورة ملدة اسبوع لتدريب الشباب وتوعيتهم بأساسيات ريادة األعمال وهذه
خدمة أولى هدفها البحث عن األشخاص التى تفكر بفكر ري��ادة االعمال
ومساعدة الطالب واخلريجني على استخدام مهاراتهم الفكرية مع التدريب
على كيفية إداراتها وتطويرها واضاف اخلطوة الثانية تتمثل فى ان هناك
مجموعة مسابقات ومجموعة برامج للبحث عن املبدع من خالل مشروعات
التخرج أو مسابقات تنافسية فى اجلامعات وخالل أزمة فيروس " كورونا
" مت اصدار نسخة من البرنامج وهى "  " InnovEgypt Onlineويتيح
التقدمي أونالين للتنافس من جميع املحافظات وهناك مجموعات كثيرة تقدم
ألنشاء شركات .

حسن  :تعزيز االفكار القابلة للتطبيق ومهارات االحتكاك
اهم حتديات نشر االبداع

أكد الكاتب الصحفى خالد حسن رئيس حترير جريدة " عالم رقمى
" انه فى ظل تعدد الكيانات املعنية بدعم االبداع التكنولوجى بداية من
اجلهات احلكومية ممثله هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات  ،التابعة
لوزاة االتصاالت  ،واكادميية البحث العلمى  ،التابعة لوزارة التعليم العالى ،
بجانب اجلهات اخلاصة مثل صناديق راسمال املخاطر واملؤسسات البنكية
فان التحدى الرئيسى بات يتمثل فى ندرة االفكار اجليدة القابلة للتنفيذ
ونقص املعلومات عن قطاع كبير من العاملني فى مجال االبداع .
جاء ذلك خالل فاعليات الدورة الرابعة عشر ملبادرة " االبداع ..طريقك
للنجاح " والتى اقامتها جريدة " عالم رقمي " بكلية احلاسبات واملعلومات
بجامعة أسيوط التى اقيمت مؤخرا بالتعاون وزارة االتصاالت ممثال يف
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت " ايتيدا " ومركز
االبداع التكنولوجي وريادة االعمال ومعهد تكنولوجيا املغلومات .
أضاف هناك أكثر من  8جهات  ،حكومية وغير حكومية ” لديها حاليا
برامج لتمويل ودع��م األفكار اإلبداعية لطلبة اجلامعات ومنها وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلوما هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
“ ،“ www.itida.gov.egعبر مبادرات انشاء  6مجمعات لالبداع"
 " iCluster initiativeفى اجلامعات باملحافظات حيث تستهدف تاهيل
الشركات الناشئه وتوعية الطالب من الرواد واملبدعني.
أوضح رئيس حترير " عالم رقمى " ان أكادميية البحث العلمي ” www.
 ، ” asrt.sci.egمن خالل برامج مكتب دعم االبتكار ونقل وتسويق
التكنولوجيا "  " TICOومجموعة من البرامج جلهاز تنمية اإلبداع واالبتكار
ومسابقة “القاهرة تبتكر " كذلك هناك صندوق العلوم وتطوير التكنولوجيا
التابع للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ” ” www1.stdf.org.eg
عبر متويل عدد من املشروعات البحثية وكذلك دور صناديق االستثمار
يف شركات التكنولوجيا حديثة املنشأ والصغيرة واملتوسطة باإلضافة إلى
دور منظمات العمل املدني واملشاركة يف املسابقات التي تنظمها شركات
تكنولوجيا املعلومات وبعض املؤسسات والهيئات املحلية والدولية الكتساب
خبرات االحتكاك وتبادل املعلومات الالزمة إلدارة وإجناح أفكارنا وحتويلها
ملشروعات” وهو ما يعرف بريادة األعمال  ،وتعلم كيفية عرض أفكارنا
بطريقة جيدة ..ناهيك عن االستفادة بقيمة اجلوائز املالية لترجمة أفكارنا
إلى منتجات ملموسة .
بساطة االفكار
اش��ار أن األف��ك��ار اإلبتكارية ،القابلة للتنفيذ  ،باتت تعد أح��د أهم
التحديدات فى تنمية مفهوم ريادة االعمال بصناعة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املحلية فى ظل توافر العديد من اجلهات التى التى توفر
التمويل للمشروعات التكنولوجية س���واء التابعة ل���وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات أو إدارة التعليم العالى والبحث العلمى .
اكد انه منذ  14سنوات اطلقت جريدة " عالم رقمى " مبادرة " اإلبداع

..طريقك للنجاح " بباجلامعات بهدف نشر ثقافة االب��داع والعمل احلر
وري���ادة األع��م��ال داخ��ل اجلامعات املصرية  ،ومحاولة عمل جسر من
التواصل بني الطالب من ناحية  ،وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
من ناحية ثانية  ،مطالباً خالل ارشاداته التي وجهها للطالب  ،بضرورة
االستفادة من وجود هذه الشركات للتعرف على احتياجات سوق العمل ،
التي تتطلب مهارات عديدة بجانب احلصول على الشهادة اجلامعية  ،التي
أصبحت ال تكفي للعمل داخل هذا القطاع .
وأوض��ح رئيس التحرير  ،أن االب��داع هو التفكير بطريقة مختلفة يف
تطوير منتج أو خدمة موجودة بالفعل  ،أو ابتكار منتجات وخدمات غير
موجود يستطيع من خاللها الشخص املبدع إفادة املجتمع وحل جزء من
مشكالته  ،من خالل االعتماد على االدوات التكنولوجية املتاحة  ،مشيراً
يف هذا الصدد إلى أن كل انسان بداخله نوع معني من االبداع او االبتكار
او التميز يف مجال او فكرة معينة  ،وهو ما يجب على الطالب واخلرجني
أيضاً البحث عنه  ،خالل مرحلة البحث عن فرصة العمل التي مير بها
الشباب حالياً  ،مؤكداً أن املجتمع املصري يفتقد بشكل كبير إلى مفهوم
تعلم االبتكار وتنمية االب��داع  ،وهو ما يجب تغييره  ،خاصة من جانب
دارسي املجاالت التكنولوجية .
ثقافة االبداع
وأشار إلى وجود ثالث عوامل أساسية  ،يجب على داسي التخصصات
الهندسية والتكنولوجية االستعانه بها  ،يف ضوء سعيهم للحصول على
العمل املناسب يف ه��ذه املجاالت  ،وه��ي ما وصفها ب� “ثالوث التآء” ،
وهي التدريب والتعلم واكتساب مهارات االتصال والتواصل واللغات وال�
 ، Soft Skillsومن ثم التأهيل والتخصص يف مجال معني داخل قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،وأخيراً التصميم واالرادة على حتقيق
الهدف املحدد من جانب الشباب  ،مشدداً على ضرورة تنمية املهارات
املختلفة أثناء فترة الدرسة بجانب مجال التخصص الهندسي  ،والعمل
بشكل دائم على التدريب والتأهيل ومحاولة إزالة العوائق  ،مشيراً يف هذا
الصدد إلى أن طرق التعليم يف اخلارج تعتمد على التدريب التفاعلي  ،من
خالل الطالب وبعضهم واالنترنت  ،بجانب حتقيق أقصى استفادة ممكنة
من االساتذة  ،ومن ثم التأهيل واالحتكاك .
املسابقات واالحتكاك
وأش��ار حسن إل��ى وج��ود العديد من املسابقات التي تقوم الشركات
العاملية بتنفيذها وبعض الكيانات املجتمعية املعنية بالتننمية التكنولوجية
التي تعتبر نوع من أنواع االحتكاك بني الطالب واخلرجني يف املجاالت
التكنولوجية  ،والتي ميكن من خاللها التعرف على أولويات واحتياجات
أسواق العمل التكنولوجي  ،التي ال ترتبط مبكان أو سوق معني بل تكاد
تكون موحدة يف جميع اسواق العالم  ،مؤكداً أن هذه املسابقات تساعد
الشباب يف عملية االحتكاك  ،والقدرة على التعبير والعمل من خالل فريق
والتعرف على افكار االخرين  ،وبالتالي اخلروج الى ما هو افضل  ،بشرط
الرغبة والتصيم على النجاح .
توجهات السوق
حدد رئيس التحرير مجموعة من املجاالت التي تعتبر مجاالت عمل مهمة
داخل أسواق التكنولوجيا على مستوى العالم  ،وهي تطبيقات املحمول
 ،التي متكنت خ��الل فترة قليلة حتقيق أعلى عائدات مالية يف مجال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ،والتي أصبحت عليها احتياج شديد من
جانب املستخدم وزيادة طلب عليها بصورة كبيرة  ،فض ً
ال عن مجال امن
املعلومات الذي مازال يعاني من قلة أعداد املتخصصني يف هذا املجال
 ،باالضافة الى مجال احلوسبة السحابية  ،التي تعتبر ببيئة افتراضية
متتلك امكانيات الشركات الكبيرة من خالل السحابة  ،مقابل اشتراك
شهري يدفعه املستفيد والغاء مفهوم البنية التحتية واتاحة كافة التطبيقات
والبرامج اون الين وكذلك تقنيات انترنت االشياء وحتليل البيانات الكبيرة
 ،بجانب مجال مراكز االتصاالت الكول سنتر ومراكز التعهيد  ،مشيراً أن
هناك  50الف كادر بشري يعملون يف هذا املجال بشكل مباشر وعدد أخر
من الوظائف الغير مباشرة داخل السوق املصري بجاتب مجال االلعاب
االلكترونية وامن املعلومات والذى يشعد منو كبير فى ظل تغلل االعتماد
على التكنولوجيا سواء فى مؤسسات االعمال اواالفراد .

ندوة

جاح فى كلية حاسبات و معلومات جامعه اسيوط

في سماء الصعيد و تنطلق الى العالمية
عياد  :هدفنا توطني ثقافة العمل احلر ..وتأهيل الطالب من خالل  35برنامج
للتدريب التكنولوجي
أكد العميد أمين عياد مدير فرع معهد تكنولوجيا املعلومات
"  " iTiفى جامعة أسيوط ان الفرع جنح فى تخريج عدد من
الدفعات " سواء من منحة التدريب  9شهور للخريجني " حيث
يصل إجمالى عدد كل دفعة نحو  100خريج وتتجاوز نسبة
التوظيف نحو  % 85من اجمالى اخلريجني .
أض��اف املعهد يقوم ايضا بتنفيذ دورات تدريبية للطالب
مل��دة  3شهور ف��ى اح��دث م��ج��االت التكنولوجيا على م��دار
العام ولكن نظرا ملحدودية املكان نقوم بتنظيم مجموعة من
الورش العمل واملؤمترات التحدى تساعد الطالب على التعرف
على احتياجات سوق العمل املحلى والعاملى السيما فى ظل
التنافسية العالية للسوق وانتشار ثقافة العمل احلر .
اشار املعهد مهنم جدا ميشاعدة الطالب على توي ثقافة
العمل احلر وتنمية قداراتهم من خالل تنظيم دورات تديبية
لتأهليهم على اح���دث التقنيات وال��وظ��ائ��ف املطولبة عبر
املنصات العاملية للعمل احلر و أن يستفيد املطوريني وشركات
البرمجيات املحلية نتيجة زيادة القدرة التنافسية السعرية ،
بسبب رخصة تكلفة ساعة املطور  ،فى املحافظات  ،مقارنة مبا
هو موجود فى األسواق العاملية  ،وعلينا اقتناص هذه الفرصة
لتوطني صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
اوضح نقدم نحو  35برنامج تدريبي كل واحد منهم مرتبط
بتخصص وظيفى مطلوب فى السوق العمل " املحلى والعاملى
" بناءا على دراس��ة الحتياجات شركات التكنولوجيا وايضا

املشروعات القومية التى تنفذها احلكومة واخيرا التوجهات
العاملية لصناعة تكنولوجيا املعلومات العاملية والتى حتتاج إلى
كوادر بشرية فى تخصصات جديدة إذ أن برامج التدريب التى
يقدمها املعهد تغطى تقريبا  % 80من التخصصات العاملية
األكثر طلبا .
اشار العميد امين ان هذه البرامج التدريبية مت تصميمها
وفقا لدراسة ملتطلبات مستقبل صناعة تكنولوجيا املعلومات
والذكاء االصطناعي وحتليل البيانات الكبيرة بجانب برامج
التصميم لإللكترونيات.
اك��د م��دي��ر ف��رع معهد تكنولوجيا املعلومات ف��ى جامعة
أسيوط انه من املهم أن يتعلم الطالب طبيعة مفهوم العمل
احل��ر "  " Feerlancerوالتى ميكن أن توفر ف��رص عمل
كبيرة ومتنوعة تتسق مع ظروف الشخصية للمطوريني وبدون
االنتقال إلى مقر العمل وإمنا تقدمي خدماته فى مجال تطوير
البرمجيات عبر اإلنترنت ناهيك عن كونه ميثل عائد مالى
جيد وبالفعل جنح الكثير من طالبنا فى تقدمي خدماتهم عبر
منصات اخلاصة بالعمل احلر " ." Feerlancer
اوض��ح اننا نقوم حاليا فى املعهد بتقدمي كافة برامجنا
التدريبية بصورة اون الين "online Capacity Building
" للتوسع فى عملية التأهيل والتدريب التكنولوجى وإتاحة
فرصة أكبر أمام الطالب للحصول على هذه الدورات  ،وتوسيع
نطاق التأثير " على مستوى كافة املحافظات .

محمود طه " :ريلمى" لديها استراتيجيه لرعايه االبتكار
و اإلبداع لدى الشباب
أكد محمود طه مدير تسويق شركة ريلمى
يسعدنى ان اك��ون محاضرا فى ه��ذه الندوه
الهامه عن اإلب��داع و االبتكار و توجه بالشكر
جلريده عالم رقمى على اتاحه الفرصه له
للتواصل مع املجتمعات الطالبيه اجلديده قال
يسعدنى ان اكون محاضرا فى ندوه بجامعتى
التى تخرجت منها فانا خريج كلية الصيدلة
جامعه املنصوره عام  2011أضاف انه يجب
على الطالب أن تستفيد من دراستها وتتعلم
شئ جديد يوميا و كنت و انا طالب اميل الى
التكنولوجيا وق��ررت صقل مهاراتى فى هذا
املجال بحضور عدد من الدورات التدريبيه فى
مجال اجلرافيك و التصميم و عقب تخرجى
من اجلامعه استكملت دراستى و عملت على
دبلومة فى التسويق و احلصول على املاجستير
وحاليا أعمل على احلصول على الدكتوراة
و أشار الى ان الطالب يجب أن يشتغل فتره
تواجده باجلامعه للحصول على مهارات كثيره
و يوسع من دائره عالقاته باجلامعة الكتساب
خبرات من اآلخرين و تبادل املعرفه فأنت ال
تدرك زميلك ميكن أن يعمل فى شركة كبرى
مثل مايكروسوفت ويعطيك فرصة
أك��د ان��ه ال مكان مميز فى ه��ذا العالم اال
لالفراد املبدعني الذين يستطيعون حل املشاكل
ونحن فى شركه ريلمى امنا منذ اليوم األول
باهميه دورنا للبحث عن املبدعني و املبتكرين
الذين يفكرون فى وضع حلول للمشاكل التى
نواجها يوميا وكيف ميكن أتاحه التكنولوجيا
ألكبر عدد من املستخدمني لتلبيه احتياجاتهم
املختلفه بشكل جيد و سهل .
أشار طه ان مصر قطعت شوطا كبيرا فى

حتفيز الشباب على االبتكار و اإلب���داع من
خ��الل العديد م��ن امل��ب��ادرات كما ان جائحه
كورونا وضعت كل األفراد أمام اختبار حقيقى
مما جعلنا نخطو خطوات جاده جتاه التحول
الرقمى
و فى الوقت الذى تأثرت فيه بعض القطاعات
بالسلب مثل السفر أو خ��ط��وط امل��الح��ة أو
الصناعات املختلفة ولكن القطاعات التى
تأثرت باأليجاب هى الصناعات املعتمدة على
التكنولوجيا احلديثة مثال التجاره االلكترونيه
فلقد زاد عدد األفراد الذين يشترون أونالين
بشكل كبير بسبب البقاء فى املنزل و تلبيه
احتياجاتهم
و فيما يتعلق بشركه ريلمى كنا جاهزين

بدرجه كبيره للتعامل مع ازمه كورونا و استطعنا
حتقيق منو بنسبه كبيره ألننا ركزنا فى اجتاه
تطويع التكنولوجيا خلدمه األفراد
فعلى سبيل املثال كنا نعمل على حل مشكلة
توجد عند الشباب أو عند املستهلك أو كيف
جنعل هذه التكنولوجيا تصل إلى أفراد كثيرون
ألن سعرها لم يكن فى متناول اجلميع وهذا
جعلنا نحقق منو جيد جيدا  .وكنا أسرع شركة
حتقق منو ونصل االن إلى  50مليون مستخدم
على مستوى العالم  ,فالشيء األساسى الذى
يجب أن ينظر إليه الشاب املبدع والذى لديه
فكرة يريد أن يحققها هو احلل ملشكلة موجودة
يجب أن يؤدى ذلك الى حل مشاكل اآلخرين
امل��ع��ادل��ة ال��ت��ى تطبقها ريلمى أن ن��ح��اول أن

جنعل التكنولوجيا التى لم تكن متاحة جلميع
األف��راد بسبب األسعار أن تكون متاحة ألكبر
عدد ممكن بأسعار مناسبة و لذلك ندعم بشده
البحث و التطوير.
وميكن أن أعطى مثال على حل ملشكلة عملت
على حلها ريلمى وهى هدر الوقت فى شحن
الهاتف املحمول ريلمى وف��رت تكنولوجيا أن
ميكنك أن تشحن هاتفك فى  3دقائق 13%
وعندما أعلنا عن هذا الهاتف حظى بإشادة
األفراد واملستخدمني قمنا بتطويرها فيمكنك
شحن الهاتف فى  3دقايق ليصل إلى 33%
وذلك من خالل شحن  125وات
و لدينا فكر و خطط جتاه الشباب فريلمى
ال تصنع الهواتف الذكية فقط ولكننا نسخر
التكنولوجيا لتكون أسهل لألفراد وذل��ك من
خالل االعتماد على الذكاء االصطناعى لدينا
ف��رق تعمل على البحث و التطوير فى أكثر
من مكان حول العالم هناك من يعمل فى الهند
وفريق موجود فى الصني ويرسلون االقتراحات
واحللول مع دراسة ماذا يريد املستخدم وهذا
يضع فى األعتبار انه عندما تقدم حلول جديدة
أو عمل جديد يجب أن تتأكد أن ه��ذا يقدم
حلول يحتاجها األفراد حتى يكون منتج نهائى
ويصل للمستهلك بجودة عالية .
نحن نغطى مصر كلها لدينا أكثر م��ن 5
إالف نقطة بيع تغطى مصر كلها ولدينا أيضا
مراكز صيانة موجودة فى كل مصر ونحاول
أيضا أن نرعى الشباب ولدينا مبادرات لدعم
الشباب فهناك مسابقات للتصوير ومسابقات
لتطبيقات الهواتف املحمولة و يحظى مطورو
التطبيقات بدعم خاص من قبل ريلمى
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سامسوجن تطلق أحدث اضافاتها فى سلسلة  Sالرائدة؛  Galaxy S21و Galaxy S21+و  Galaxy S21 Ultraبإمكانيات ذكية لتجربة فريدة

كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
.أعلنت شركة سامسوجن لإللكترونيات اليوم ،عن إطالق أحدث هواتف فى
للسلتها الرائد ة  Galaxy Sوهما  Galaxy S21و  Galaxy S21+و�Gal
axy S21 Ultraوالتى تُعد نقلة جديد ة فى سوق الهواتف الذكية ،حيث تتجاوز
إمكانيات الهاتف اجلديد ما ميكن أن يفعله أى هاتف ذكى من خالل نظام كاميرا
وذكاء باإلضافة الى معالج األكثر
سطوعا
احترافى فريداً من نوعه وشاشة أكثر
ً
ً
تقدما على اإلطالق فى جهاز  .Galaxyكما أعلنت سامسوجن عن اطالق اجليل
ً
التالى من السماعات الالسلكية  ، Galaxy: Buds Proوالتى تتميز بصوت
غامر وجود ة صوت فائقة أثناء التواصل وخاصية  ANCالذكية بجانب اتصال
محسن لألجهز ة – كل فى تصميم عصرى أنيق ،لتصبح Galaxy Buds Pro
ّ
السماعات الالسلكية األكثر متي ًزا من سامسوجن حتى األن.
من جانبه صرح تى إم روه ،رئيس ومدير قسم األبحاث والتطوير فى قسم
تكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت املتنقلة فى شركة سامسوجن لإللكترونيات
“ن��درك فى سامسوجن أهمية الهواتف الذكية اليوم وكيف أصبحت الهواتف
املحمولة تتصدر قائمة األولويات لكل املستخدمني مبختلف أمناط حياتهم ،خاصة
مع اجتاه الكثير منا للعمل عن بُعد وقضاء املزيد من الوقت فى املنزل .لذا تقدم
سامسوجن اخليار املثالى من خالل سلسلة  Galaxy S21الذى ُيعد مثاالً آخر
لقياد ة سامسوجن لالبتكار الهادف من أجل منح املستهلك جتربة شخصية تُثرى
حياته ومتكنه من التعبير عن نفسه”.
ابتكار مذهل فى تصميم جذّ اب
تكشف سلسلة  Galaxy S21عن أسلوب جديد وجريء يضعها فى مكانة
ريادية مختلفة فى سوق الهواتف الذكية ،حيث يتمتع  Galaxy S21بتصميم
ألولئك الذين يبحثون عن هاتفا خفي ًفا وشاشة صغير ة بحجم  6.2بوصة بينما
يتميز هاتف  Galaxy S21+بشاشة كبير ة مقاس  6.7بوصة وبطارية أكبر ،مما
مثاليا ملحبى ألعاب الفيديو واملشاهد ة.
يجعله
ً
أما عن  Galaxy S21 Ultraفهو األكبر فى عائلة  Galaxy S21وذلك
بشاشة بحجم  6.8بوصة بتقنية  ،Dynamic AMOLED 2Xوتتميز شاشة
 Galaxy S21بتقنية  Dynamic AMOLED 2X Infinity�Oمن احلافة
للحافة ،ومبعدل حتديث  120Hzما ُيسهلّ عملية حتريك الشاشة للرؤية ألنها
تقوم تلقائيا ً بضبط إطار الشاشة مبا يتناسب مع املحتوى الذى يشاهده املُستخدم،
وللحد من إجهاد العينني ،تتميز شاشة الهاتف بخاصية Eye Comfort Shield
التى تقوم تلقائيا ً بضبط مستوى الضوء األزرق وف ًقا للمحتوى الذى يشاهده
املُستخدم وتوقيت استخدام الهاتف.
أفضل جتربة كاميرا فى فئتها
كليا للكاميرا
ملحبى التصوير ،فإن سلسلة  Galaxy S21تتمتع بإطار جديد ً
يندمج بسالسة مع اإلطار املعدنى للجهاز مما يعطيه مظهر جمالى أنيق ،كما
تواصل سلسلة  Galaxy S21إرث سامسوجن العريق فى تطوير الكاميرات
بإدخال ابتكارات وحتسينات احترافية متكًن املستخدم ،سواء محترف أو غير
محترف ،من احلصول على أفضل لقطات تصويرً ،أيا كان احلدث .حيث تتيح
تقنية  8K Snapامل ُحسنة من التقاط صور واضحة من لقطات الفيديو بدقة 8K
ليتمكن املستخدم من التقاط جميع األحداث وقت حدوثها واحلصول على لقطات
ثابتة مميز ة عند تسجيل فيديو مع درجة ثبات عالية بتقنية Super Steady
إطارا فى الثانية.
مبعدل ُمحسن 60
ً
ويتيح وضع  Director’s Viewاجلديد من املعاينة والتبديل بني العدسات
الختيار أفضل اللقطات ،كما ميكن التصوير بالكاميرا اخللفية واألمامية فى
نفس الوقت واحلصول على نفس الرؤية وطريقة العرض ،باإلضافة الى خيارات
إضاء ة لألستوديو االفتراضى وإضافة تأثيرات على اخللفية باستخدام الذكاء

تقدما حتى اآلن فى سلسلة
اجليل اجلديد وذلك باستخدام أحدث رقاقات واألكثر
ً
هواتف  Galaxyلزياد ة السرعة والكفاء ة وقدرات احلوسبة املتقدمة التى تدعم
خدمات اجليل اخلامس والذكاء االصطناعى على الهاتف .لذا فقد مت تأمني
 Galaxy S21بواسطة  Samsung Knox Vaultوهى منصة أمان خاصة
بشركة سامسوجن بتقنية النظام على شريحة ( ،)SoCوالتى تتيح للهاتف طبقة
جديد ة من احلماية بفضل إضافة ذاكر ة مؤمنة ومقاومة للعبث إلى معالج الهاتف
اآلمن.

االصطناعى ليظهر العنصر محل التصوير بشكل أفضل .أما عن خاصية Zoom
 Lockالتى تقلل اللقطات املهتز ة ،فقد جعلت التقاط الصور أكثر وضوحا ً عند
التقريب ل�  30xفى هاتفى  Galaxy S21و  Galaxy S21+وذلك بفضل
تقنية ال��ذك��اء االصطناعى التى تساعد فى احلفاظ على تفاصيل الصور ة،
باإلضافة لتحسني قو ة معاجلة الصور ة مما يعنى صوراً ساطعة ،حتى فى الظالم.
وألول مر ة على هاتف  ،Galaxyميكن التصوير بدقة  4Kمبعدل  60إطارًا
ىى الثانية لكافة العدسات اخللفية واألمامية مع هاتف �Galaxy S21 Ul
 ،traبحيث ميكن للمستخدم االنتقال من إطار صور ة إلى األخر بنفس اجلود ة.
باإلضافة إلى خيار ملف بصيغة  ،12�bit RAWالذى يساعد على حفظ كافة
التفاصيل عند حترير الصور .يتميز هاتف  Galaxy S21 Ultraبكاميرا خلفية
رباعية (عدسة واسعة الزاوية ،عدسة فائقة االتساع ،عدسة مزدوجة للتصوير عن
حدث بدقة  108ميجابكسل ميكنه التقاط صوراً
بُعد) وذلك مبستشعر احترافى ُم ً
بتقنية التصوير باملدى الديناميكى العالى  )HDR )12 bitبدقة ألوان مرتفعة
أغنى  64مر ة ونطاق ديناميكى أوسع بثالث مرات.
املحسن من  Galaxy S21 Ultraالطفر ة
كما ُيعد مستشعر Bright Night
ّ
األكبر من نوعها لسامسوجن فى التصوير الفوتوغرافى بإضاء ة منخفضة .فبفضل
املحسن وتقليل الضوضاء وتقنية  Nona�binningبدقة
خاصية الوضع الليلى
ّ
 12ميجابكسل ،ميكن للمستخدمني التقاط لقطات صعبة � بغرفة ذات اضاء ة
خافتة أو منظر طبيعى ً
ليال – وذلك بسرعة وبجود ة ممتاز ة.
أداء وحماية ميكن االعتماد عليهما
حترص سامسوجن على مساعد ة مستخدميها للبقاء على اتصال واحلفاظ
على سرية وأمن البيانات اخلاصة بهم وتدعم أجهز ة  Galaxy S21أداء من

كما ميكن من خالل خاصية ال�  Private Shareالتحكم أيضا ً فيمن ميكنه
الوصول إلى املحتوى الذى يقوم املُستخدم بإرساله ،وفتر ة إتاحته حتى يتمكن
املُستخدم من مشاركة املحتوى دون قلق.
وألول مر ة على جهاز من سلسلة  ،Sتقدم سامسوجن جتربة ال���””S pen
الشهير ة فى هاتف  Galaxy S21 Ultraلترتقى باإلنتاجية واالبداع إلى أعلى
مستوى وذل��ك بتقنية  .Wacomكما ميكن استخدام جهاز Galaxy S21
للفتح التلقائى ألبواب السيارات املتوافقة ،دون احلاجة الستخدام املفتاح بفضل
تكنولوجيا النطاق العريض للغاية ( )UWBاملتوفر ة فى هاتفى Galaxy S21
 Ultraو  ،S21+والتى متكن املستخدم من التواصل من خالل الرسائل للبحث
عن شيء مفقود باستخدام “مكتشف الواقع املعزز” .AR Finder
متمت تصميم أجهز ة  Galaxy S21بشكل يتناسب لالستخدام مع أجهز ة �Gal
 axyاألخرى ،كما ميكن من خالل خاصية  SmartThings Findحتديد موقع
أجهز ة  Galaxyاملتوافقة بسرعة وسهولة حتى وإن كانت غير متصلة باإلنترنت
وذلك باستخدام جهاز  Galaxy SmartTagلدعم املستخدم فى حتديد موقع
األجهز ة بخاصية البلوتوث.
سماعات  .. Galaxy Buds Proصوت استثنائى لكل حلظة
تضمن سماعات  ، Galaxy Buds Proجتربة صوت استثنائى لكل حلظة،
حيث حتتوى على مكبر صوت  11ملم لتجربة صوت أعمق ومكبر صوت  6.5ملم
للحصول على ثالثة أضعاف تركيز الصوت .مما يجعل من هذا اإلصدار أفضل
جتربة صوتية من سامسوجن حتى اآلن � بصوت ديناميكى ومتوازن .كما تفصل
 Galaxy Buds Proصوتك عن األصوات غير املرغوب فيها بثالثة ميكروفونات
ووحد ة التقاط الصوت ( ،)VPUلتضمن سماعك بوضوح الى أقصى حد ممكن.
معا بشكل تلقائي،
عالو ة على ذلك ،تعمل خاصية  ANCوالوضع املحيطى ً
حيث يتكيفان مع محيطك لتحسني جتربتك الصوتية .وميكنها التعرف على صوتك
تلقائيا بني إلغاء األصوات القريبة وتضخيمها.
عندما تتحدث لتقوم بالتبديل
ً
وعند استخدام سماعات  Galaxy Buds Proمع هاتف ،Galaxy S21
ميكن ضبط اإلعدادات فى وضع الفيديو االحترافى على حامل ثالثى واستخدام
ً
بديال عن امليكروفون بشكل ميكُن املُستخدم من تسجيل الكالم
السماعات
واحلركة والصوت فى اخللفية بجود ة عالية.
هواتف  GALAXY S21فى السوق
�دءا من  29يناير اجلاري،
تتواجد سلسلة  Galaxy S21بألوان مختلفة ب� ً
ويتاح جهاز  Galaxy S21بأربعة ألوان وهم بنفسجى شاحب ،وزهرى شاحب،
أبيض شاحب ورمادى شاحب .ومن املنتظر إتاحة مزيد من األلوان حصريا ً على
املوقع الرسمى لسامسوجن مثل الفضى الشاحب واألحمر الشاحب .أما عن هاتف
 ،Galaxy S21 Ultraفيأتى بلونني جريئني  ،Haze Finishالفضى الشاحب
واللون األسود الشاحب وستتوفر مزيد من األل��وان على املوقع الرسمى كالبنى
الشاحب والكحلى الشاحب والتيتانيوم الشاحب.
يبدأ احلجز املسبق لهواتف  GalaxyS21بهدية مميز ة فى فروع سامسوجن
وأكبر املتاجر ومنافذ البيع االلكترونية.

“إميرسون” تفوز بجائزة “آي .أو .تي .بريك ثرو  ”2021عن فئة “أفضل منصة حتليالت لهذا العام”-
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
حصدت “إميرسون” ( ،)Emersonإحدى الشركات العاملية
الرائد ة فى مجال تكنولوجيا األمتتة والبرمجيات واملدرجة
فى بورصة نيويورك حتت الرمز ( ،)NYSE: EMRجائز ة
“أفضل منصة حتليالت لهذا العام” ضمن جوائز “آي .أو.
تي .بريك ثرو” ( )IoT Breakthroughوذلك عن منصة
التحليالت “بالنت ويب أوبتكس أناليتكس” (Plantweb
 .)Optics Analyticsومت منح الشركة هذه اجلائز ة فى
إطار حفل جوائز “آي .أو .تي .بريك ثرو” السنوى اخلامس
تقديراً لتميز برنامجها لتحليل البيانات والذى يستخدم تقنيات
الذكاء االصطناعى وتعلم اآللة لتحسني املوثوقية والسالمة
واالستدامة مع تعزيز مستويات االنتاج لشركات التصنيع.
وقال ستيوارت هاريس ،رئيس املجموعة لقسم التحول الرقمى
ٍ
كميات ضخمة من
لدى “إميرسون”ً “ :تنتج الشركات املصنعة
البيانات ،لكن ع��دداً قليالً منها يستفيد من هذه البيانات

لتعزيز العمليات التشغيلية .ومن خالل منصتنا “بالنت ويب
أوبتكس أناليتكس” ،نقدم لشركات التصنيع قدرات
حتليلية متقدمة جتمع ما بني سهولة التنفيذ والنشر
وسرعة استخالص النتائج .ويأتى حصولنا
على جائز ة “آي .أو .تي .بريك ثرو” تتويجا ً
البتكاراتنا الصناعية ال��رائ��د ة وخبراتنا
املتراكمة وتركيزنا على توفير منتجات ذات
قيمة عالية لعمالئنا”.
وتفتح التكنولوجيا احلديثة آف��اق �ا ً واسعة
وفرصا ً واع��د ة أمام شركات التصنيع اليوم،
حيث ميكن للتحليالت أن تسهم فى حتقيق منوٍ
يزيد عن  4ترليون دوالر ضمن قطاع التصنيع،
بحسب شركة “مكنزي” ( .)McKinseyوتعد
منصة “بالنت وي��ب أوبتكس أناليتكس” من “إمي��رس��ون”
برنامجا ً حتليليا ً رائ��داً قائم على تقنيات إنترنت األشياء

بقلم:

علىشنيمر
رئيس تطوير األعمال لدى بوبا العربية

احللول الرقمية ..جندى صحى مجهول واجه وباء “كورونا”
أك��د تقرير اس��ت��ش��ارى مشترك ص��ادر حدي ًثا ب��ني W7Worldwide
لالستشارات االستراتيجية واإلعالمية ،وشركة بوبا العربية للتأمني التعاوني،
على ارتفاع الطلب على خدمات مؤسسات قطاع الرعاية الصحية خالل
جائحة كورونا ،وهو ما حتّم على إدارات االتصال املؤسسى لديها ببذل مزيد
من جهودها فى إعداد وبناء استراتيجيات التواصل ،خاصة فى ظل املتغيرات
تقريبا.
الرقمية التى يشهدها القطاع منذ ستة أشهر
ً
ويساعد الدليل اإلرش��ادى ملتخصصى االتصال املؤسسى فى القطاعات
الصحية احلكومية واألهلية على إعداد استراتيجيات ملرحلة التعافى ملا بعد
مهما فى ضمان جناح اخلطط
اجلائحة ،وتوقع التقرير أن يلعب القطاع ً
دورا ً
وانعكاس ذلك على منوها املنظور ،فيما حث الرؤساء التنفيذيني والقيادات
الصحية فى القطاع على إج��راء تقييم للتطورات املتسارعة فى منظومات
قطاعهم الصحي ،لتأثيرات ذلك املباشر ة على العمالء من املرضى ،واملؤسسات
واملستفيدين من خدماتها ومنتجاتها.
وخلصت منظمة التعاون االقتصادى والتنمية ( )OECDأهم االجراءات التى
اتخذتها األنظمة الصحية حول العالم استجابة للتهديد الذى شكّلته اجلائحة،
وم��ن ذل��ك :ضمان وص��ول الفئات املعرضة للخطر إل��ى خدمات التشخيص
والعالج ،وتعزيز وحتسني قدر ة النظام الصحى على االستجابة للتزايد فى عدد
احل��االت ،واالستفاد ة من احللول الرقمية لتحسني جود ة اخلدمات الصحية
واإلشراف عليها ،باإلضافة إلى حتسني البحث والتطوير؛ للمسارعة فى تطوير
طرق وسائل التشخيص للوباء اجلديد ،واستكشاف العالج واللقاحات ،وحني
ب االهتمام العاملى على دعم العاملني فى مجال الرعاية الصحية ،كانت
انص ّ
أقسام أخ��رى فى القطاع ذات��ه تتعامل مع التحدى اجلديد من نافذ ة حلول
التواصل الرقمى عن بعد من قبل مزودى اخلدمة من األطباء واالستشاريني
واملرضى؛ لضمان استمرار تدفق خدمات الرعاية الطبية وتوفرها.
وتلعب “بوبا العربية” � بصفتها من أكبر شركات التأمني الصحى فى اململكة
تقريبا � 40%دوراً حيويا ً فى إدار ة واحتواء اجلائحة من
بحصة سوقية تبلغ
ً
خالل تقدميها مجموعة من حلول الرعاية الصحية املبتكر ة التى تالمس حيا ة
املاليني فى السعودية“ ،أن من املرجح أن تظل استراتيجيات التواصل لقطاع
الرعاية الصحية أولوية خالل األشهر املقبلة ،وخاصة مع استمرار اجلائحة،
وتطور الطرق اجلديد ة لتقدمي الرعاية ملا بعد األزمة الصحية العاملية”.
حيث أن “كوفيد �19وضع الرعاية الصحية بحزم على ج��دول األعمال
العام؛ وهو ما ميثل فرصة ثمينة للقطاع الصحى للتفاعل مع وسائل اإلعالم
واجل��ه��ات احلكومية ذات العالقة ،وال���رأى ال��ع��ام ،وأص��ح��اب املصلحة فى
حمالتهم اإلعالمية ،لذلك عملنا مع “  “ W7Worldwideعلى إنتاج دليل
“استراتيجيات االتصال املتقدمة لتعافى القطاعات الصحية ملا بعد كورونا”؛
ليساعدهم على ذلك”.
نؤكد أن مؤسسات الرعاية الصحية حتتاج إلى التكيف مع الواقع اجلديد
الذى فرضته اجلائحة؛ من خالل إعاد ة رسم خطوط االتصال القدمية وإعاد ة
صياغة العمليات التشغيلية ،لذلك من املهم عند تصميم استراتيجيات التواصل
فى مجال الرعاية الصحية مراعا ة األهداف العامة للحمالت اإلعالمية”
فى النخاية فأن “استراتيجيات االتصال مع مستجدات COVID�19
حتتاج إلى اإلبالغ عن احلالة احلالية للمؤسسة وحتديد واضح ملسارها؛ لذلك
ميكن ملنظمات الرعاية الصحية التى أسهمت بشكل استباقى فى إدار ة واحتواء
اجلائحة تعزيز سمعة عالمتها التجارية ؛من خالل اإلعالن عن جهودها وفق
قواعد االتصال اإلعالمى املؤثر”.
وتتضمن إعداد استراتيجية تواصل القطاعات الصحية  7خطوات اولها
عقد شراكات وحتالفات استراتيجية  ،ال تتوقف عن التواصل ِ ،
أنتج وس ّوق
املحتوى الف ّعال  ،شارك فى الفعاليات واملؤمترات االفتراضية  ،ادعم القطاع
الصحى  ،ارفع مستوى التواصل الداخلى واخيرا خ ّ
طط ملستقبل القطاع .

الصناعية ،حيث يجمع البيانات التشغيلية ويقوم بتفسيرها
لتوفير مراقبة فورية لسالمة األجهز ة واألداء التشغيلي.
وم��ن خ��الل قدراتها املدمجة فيما يخص املعرفة
ب��امل��ج��ال ،ميكن ملنصة “ب��الن��ت وي���ب أوبتكس
أناليتكس” حتسني األداء على كافة املستويات
عبر الشركة ،بدءاً من املعدات البسيطة إلى
األص���ول األك��ث��ر تعقيداً ووح���دات املعاجلة
ومرافق اإلنتاج بكاملها .وتعد منصة “بالنت
وي��ب أوبتكس أناليتكس” ج���زءاً من منظومة
“ب��الن��ت وي���ب” الرقمية للتقنيات التحويلية
والبرمجيات واخلدمات من “إميرسون” واحلائز ة
على عد ة جوائز.
ويعتمد برنامج “بالنت ويب أوبتكس أناليتكس” من
“إميرسون” على مجموعة من النماذج املستند إلى البيانات
والتحليالت القائمة على املبادئ لتحديد أكثر من  80%من

احلاالت الشائعة لفشل املعدات والتنبؤ بها ومنعها ،وذلك عبر
االستفاد ة من تقنيات التعلم اآللى والنمذجة التنبؤية والذكاء
االصطناعى لتقدمي أفكار ومعلومات تسهم فى التأثير إيجابا ً
على أداء األعمال .كما طرحت الشركة مؤخراً تقنية “الواقع
املعزز” ( )ARملنصة “بالنت ويب أوبتكس” ،مما ميكّن العمال
املحسن إلى املعلومات الهامة
من االستفاد ة من ميز ة الوصول
ّ
وتوجيهات اخلبراء ،فضالً عن تعزيز التعاون عن بُعد للحفاظ
على سير العمليات ومنع حدوث أى حاالت توقف أو انقطاع.
ويهدف برنامج “جوائز آي .أو .تي .بريك ثرو” إلى تكرمي
املبتكرين وال��رواد واملتميزين وأصحاب الرؤى اإلبداعية من
جميع أنحاء العالم ضمن مجموعة واسعة من فئات إنترنت
األشياء ،مبا فيها إنترنت األشياء الصناعية وإنترنت األشياء
املؤسسية وإنترنت األشياء االستهالكية واملنازل الذكية املتصلة
باإلنترنت وغيرها .واستقطب البرنامج هذا العام أكثر من
 3850ترشيحا ً من الشركات حول العالم.

كاسبرسكى تطلق خدمة تقارير معلومات التهديدات لقطاع صناعة السيارات تعزي ًزا حلماية املركبات
كتب  :عادل فريج – أحمد سليمان
أطلقت كاسبرسكى خدمة خاصة تتمثل فى إعداد
تقارير بأحدث معلومات التهديدات الرقمية وإتاحتها
أم��ام قطاع صناعة السيارات .وكانت ه��ذه اخلدمة
متاحة فى السابق ملجموعة مختار ة من العمالء .وتز ِّود
التقارير اخل��اص��ة مبعلومات التهديدات الشركات
متعمق يتناول التهديدات
الصانعة للسيارات بتحليل
ّ
وحتدد املعلومات التى ميكن
األمنية اخلاصة بالقطاع،
ّ
أن تستغلها اجلهات التخريبية فى تطوير الهجمات على
املركبات وبُناها التحتية وأنظمتها املتصلة باإلنترنت.
وتُظهر العديد من احل��االت وجود اهتمام ملموس
بأمن املركبات فى أوساط الباحثني املستقلني واملعنيني
وحتى بني مجرمى اإلنترنت ،حيث انتقل التركيز من أمن
املضمنة فى املركبات إلى أمن املركبات نفسها.
األجهز ة
َّ
وقد أ ّدى ذلك إلى تزايد أساليب الهجوم وبالتالى البدء
فى تقدمي متطلبات تنظيمية رسمية جديد ة يجب على
الشركات الصانعة االلتزام باتباعها.
وتساعد خدمة  Automotive TIمن كاسبرسكى
شركات صناعة السيارات واملوردين على البقاء على

املهمة التى قد تؤثر فى
اطالع دائم على املسائل األمنية ّ
صناعة السيارات ،وتسمح لهم باتخاذ تدابير اإلصالح
ص ّممت هذه اخلدمة
املناسبة فى الوقت املناسب .وقد ُ
خصيصا لتحديد التهديدات احلالية والناشئة املتعلقة
ً
تتهدد املكونات الداخلية لها
باملركبات املتصلة والتى ّ
وببنيتهاالتحتية.
ً
وحتليال للتوجهات
ويتضمن كل تقرير نظر ة عامة
التقنية املتعلقة بالهجمات الرقمية ف��ى صناعة
السيارات ،مثل احلوادث الرقمية ،وأحدث الدراسات
األمنية ،واملؤمترات ،واملحادثات ،واملنتديات املجتمعية،
فضالً عن املعلومات حول نواقل الهجوم املحتملة على

الواجهة اخللفية للمركبة والبنية التحتية خلدماتها.
وتتمثل ُمخرجات اخلدمة الرئيسة فى التقرير الذى
يحتوى على ملخص تنفيذى رفيع املستوى ،وأوصاف
للتهديدات وتوصيات بالتعامل معها ،باإلضافة إلى
إش��ع��ارات ح��ول األنشطة عالية اخلطور ة والثغرات،
خصيصا للشركات الصانعة.
جميعها مصممة
ً
تهديدا بحاجة إلى تعامل عاجل،
وإذا وجد تقرير ما
ً
يجرى إشعار العمالء به على الفور.
ودعا سيرجى زورين رئيس قسم األمن الرقمى لنظم
النقل لدى كاسبرسكي ،إلى ضرور ة االمتثال للمتطلبات
التنظيمية املرتقبة مع االهتمام باحلصول على معلومات
حول جميع التهديدات املحتملة ،مثل الثغرات التى قد
توجد فى وحدات التحكّم الرقمية إلى الهجمات على
مشيرا إل��ى تزايد ع��دد التقنيات
مكونات املركبات،
ً
املستخدمة فى املركبات احلديثة والتى تستدعى هذا
االهتمام .وأضاف“ :نحرص فى كاسبرسكى على لعب
دورنا املتمثل بإتاحة أحدث معلومات التهديدات أمام
قطاع صناعة السيارات ملساعد ة الشركات الصانعة
على التعامل مع هذه املخاوف”.

رئيس البريد املصرى يستقبل السكرتير العام ملنطقة التجارة احلرة
القارية االفريقية
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
استقبل الدكتور شريف ف��اروق رئيس مجلس ادار ة البريد
املصرى وامكيلى مينى السكرتير العام ملنطقة التجار ة احلر ة
القارية االفريقية على رأس وفد رفيع املستوى وذلك مبقر البريد
بالقرية الذكية.
وخالل اللقاء؛ أكد الدكتور شريف ف��اروق على اهتمام الدولة
املصرية بالعمل على حتقيق التكامل املالى والتجارى مع االتفاقية
القارية األفريقية لتحرير التجار ة والتى تعتبر ثانى أكبر جتمع
اقتصادى على مستوى العالم وتهدف الى خلق سوق قارى لكافة
السلع واخلدمات داخل القار ة األفريقية وإزالة الرسوم اجلمركية
والقيود غير اجلمركية؛ مشيرا الى ان وزار ة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والبريد املصرى يشاركان بفاعلية فى أعمال اللجنة
املشكلة فى مصر والتى مت خاللها مشاركة بعض املقترحات من
اجل حتقيق التكامل التجارى مع االتفاقية للعمل على بدء تنفيذها
خالل الفتر ة املقبلة.
كما استعرض الدكتور شريف فاروق آخر التطورات فى مجال
تنظيم التجار ة االلكترونية فى مصر واهتمام ال��دول��ة املصرية
بتوفير كافة املقومات التشريعية والتكنولوجية التى تساعد فى منو
حجم التجار ة االلكترونية مع ال��دول األفريقية من أجل التيسير
على املشروعات الصغير ة و املتناهية الصغر  ،وتعظيم االستفاد ة
من اتفاقيات حترير التجار ة املوقعة حاليا ً بني مصر و العديد من
األط��راف فى تنمية حجم الصادرات بني ال��دول األفريقية لكافة
من���اذج االع��م��ال  .B2C , B2B, G2Bووض���ع ت��ص��ور لتنمية
حجم التجار ة البينية وتدعيم دور مصر اإلقليمى والريادى فى
قار ة أفريقيا ومنطقة الشرق األوس��ط ،مؤكدا على سعى وزار ة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد املصرى إلى املشاركة
الفعالة فى املفاوضات القطاعية فى اطار االتفاقية فيما يتعلق
بالفصل اخلاص بالتجار ة االلكترونية وكذلك حترير التجار ة فى
اخلدمات خالل جوالت املفاوضات القادمة.

واكد الدكتور شريف فاروق رئيس البريد املصرى على العالقات
املتميز ة التى جتمع بني مصر وجميع الدول االفريقية خاصة فى
مجال اخلدمات البريدية؛ مشيراً الى ان البريد املصرى حريص
على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول مبا يتيح تطوير اخلدمات
البريدية وتقدمي خدمات جديد ة لعمالء البريد؛ معربا ً عن ترحيبه
باالتفاقيات التى تتم حاليا ً حيث انها متثل بداية واع��د ة نحو
االندماج القارى فى أفريقيا وتساهم فى تطبيق التكامل االقتصادى
والتجارى املنشود لدول القار ة.
وقد أشاد وامكيلى مينى السكرتير العام ملنطقة التجار ة احلر ة
القارية االفريقية مبا توصل اليه البريد املصرى من تطور فى البنية
التحتية واخلدمات املقدمة للعمالء ُمبديا ً إعجابه مبا شاهده من
مقتنيات تاريخية فى متحف البريد والتى توثق التاريخ البريدى
متمنيا التوفيق والنجاح للبريد املصرى وأن تشهد الفتر ة املقبلة
مزيداً من التعاون فى سبيل حتقيق الترابط والتكامل بني الدول
االفريقية.
وفى نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادار ة
البريد املصرى وامكيلى مينى السكرتير العام ملنطقة التجار ة احلر ة
القارية االفريقية درع البريد املصري

بقلم:

اشرف محفوظ
موظفوك :شاركهم آالمهم وأفراحهم "" 1
استيقظ أحمد فى اخلامسة صباحا بكل قو ة ونشاط وحماس فاليوم لديه
مهام كبير ة فى العمل عليه القيام بها ألنه إذا أمتها كما ينبغى سوف حتقق
الشركة التى يعمل بها الكثير من النجاحات واإليرادات واألرباح وبالتالى
سوف يتم ترقيته ويزيد راتبه وهذه املهام مسئوليته هو فقط وال يستطيع
أحد غيره تنفيذها إلملامه بكل تفاصيلها  ،ولهذ استيقظ مبكرا ويستعد
للذهاب للعمل مبكرا  ،ولكن مبجرد أن ارتدى مالبسه ويستعد للخروج من
املنزل سمع صوت صراخ ابنه الذى لم يتجاوز السادسة من عمره  ،هرع
أحمد إلى الصغير وجده بني أحضان أمه يتلوى من شد ة األلم فى بطنه ،
قاما ببعض اإلسعافات األولية لتخفيف األلم إال أنه كان يزداد شد ة ويزداد
معه صراخ الطفل .
عندها قررا األب واألم الذهاب بابنها إلى املستشفى وهناك فى املستشفى
وبعد الكشف والفحص وعمل اإلشعات والتحاليل تبني أن الطفل فى حاجة
إلى عملية جراحية فورا فى البطن وبدون أى تأخير .
وافق احمد على الفور ومت جتهيز غرفة العمليات ومت إستدعاء األطباء
اجلراحني املتخصصني ودخل الطفل غرفة العمليات فى حوالى الساعة
الثامنة صباحا وب��دأت فتر ة من أصعب الفترات التى مرت على أحمد
وزوجته فى حياتهما ساعة كاملة من القلق والتوتر والدعاء ليخرج الطفل
بعدها من غرفة العمليات فى التاسعة صباحا ويخبره الطبيب أن العملية
جنحت وأنهم إستطاعوا إنقاذ الطفل بفضل اهلل فى اللحظات احلرجة
وأنه سوف يبقى باملستشفى اليوم حتت املالحظة وأنه سوف يخرج غدا
وسوف يفيق من املخدر بعد أقل من ساعة .
فعال قبل الساعة العاشر ة أفاق الطفل ليجد أبويه بجانبه ليبتسم لهم
إبتسامة مالئكية وينكبا عليه يقبالنه من الفرحة والسعاد ة بنجاته والدموع
تبلل وجههما من شد ة الفرح وبعد ان هدأ أحمد وزوجته واطمئنا على
طفلهما  ،تذكر أحمد العمل واملهام الكبير ة التى عليه القيام بها اليوم وإال
سوف تتكبد الشركة خسائر كبير ة فقام واستئذن من زوجته وانطلق لى
عمله  ،ليصل إلى مقر الشركة فى احلادية عشر صباحا .
ووج��د مديره فى إنتظاره يستشيط غضبا ً ذهب إليه احمد شارحا ً له
ماحدث مع ابنه وأنه اآلن باملستشفى ولكن صاحب العمل لم يكترث وصاح
فيه بكل قو ة :أنا ال يهمنى مرض ابنك أنا يهمنى مصلحة الشركة والعمل
 ،اذا لم حتافظ على عملك اتركه لغيرك هناك االالف يتمنون ان يعملوا
فى نفس عملك وال يجدونه ويجلسون فى الشارع بال عمل ،اذهب وادى
عملك بسرعة فقد سببت لنا خسائر كبير ة  ،اعلم انك مخصوم من راتبك
شهرا كامال .
ذهب أحمد إلى عمله وهو مقهور من قسو ة صاحب العمل وعدم اهتمامه
مبرض ول��ده وع��دم تقديره له ولشخصه وملشاعره فى خوفه على ابنه
وإإهانته أمام جميع زمالئه  ،ويبدأ أحمد فى العمل بكل جد لينهى املهام
املطلوبة منه وويقلل من خسائر الشركة وإستطاع أن ينجز كل األعمال
املطلوبة منه واستطاع تعويض ما فقدته الشركة من إي��رادات فى فتر ة
غيابه وأنهى عمله فى اخلامسة ليذهب الى ابنه وزوجته فى املستشفى .
ومبجرد ان وصل الى املستشفى ووصل حجر ة ابنه وجد من يضع يده على
كتفه قائال  :كيف حال ابنك ياأحمد ؟ ليلتفت فيجد محدثه هو مديره
وصاحب الشركة التى يعمل بها والذى عامله بكل قسو ة فى الصباح يأتى
اآلن ليطمئن على ابنه اندهش أحمد ورد باستغراب :احلمد هلل بخير
تفضل  ،ومبجرد دخوله قال أحمد البنه عمك فالن صاحب الشركة جاء
ليطمئن عليك  ،فالحظ احمد ان زوجته ترحب بالضيف بشد ة وتشكره
وتقول :ملاذا أتعبت نفسك يكفى ما فعلته اليوم .
فقال لها :أنا لم أفعل شئ هذا أقل واجب ثم اسئتذن وهم باإلنصراف
وحي اجلميع وغادر الغرفة وأحمد فى
تاركا مظروفا حتت وساد ة الطفل
ّ
حالة من الذهول  ،ثم سحبت زوجته املظروف وفتحته لتجد به مبلغ
من املال يعادل راتب أحمد فى شهرين  ،وزادت حيرته واندهاشه عندما
اخبرته زوجته تقول  :لم أرى انسان فى نبل أخالق هذا الرجل هل تعلم أنه
بعث لى أحد املوظفني ليطمئن على ابننا ومعه بعض املشروبات واملأكوالت
على بعض املال وأخبرنى أنك مشغول جدا فى العمل وأنك من
وعرض ّ
املمكن ان تتأخر فى العمل .زادت حير ة أحمد ودهشته من تصرفات هذا
الرجل .
فى الصباح ذه��ب أحمد إل��ى العمل مبكرا كعادته وذه��ب إل��ى صاحب
الشركة الذى بادره بالسؤال عن ابنه فقال أحمد بخير  ،ثم قال له  :سيدى
أنا لم افهمك عاملتنى امس بكل قسو ة امام زمالئى وخصمت لى راتب
شهر كامل ثم ارسلت من يطمئن على ابنى ثم زرته بنفسك وتركت مبلغ من
املال يعادل شهرين من راتبى ماذا يعنى هذا ؟
ابتسم الرجل وقال ألحمد  :فى اجليوش قد يخطئ قائد عن قصد أو
غير قصد و يكون خطأه هذا هو سبب النصر ومع ذلك يتم محاكمته
عسكريا وتوقيع بعض العقوبات عليه ألنه خالف القواعد والقوانني
وفى نفس الوقت يتم تكرميه شعبيا وانسانيا  ،ولذلك دائما اجليوش
منضبطة وناجحة ،وأنت أخطأت بغيابك عن العمل فجأ ة وبدون انذار
مسبق وهذا مخالف للقواعد وأى صاحب عمل البد أن يطبق قواعد
العمل بكل حسم حتت أى ظرف حتى تستقيم األمور ويتحقق النجاح
وال يعطى فرصة للفاشلني والكسالى فى اختالق األع��ذار التى تبرر
فشلهم وتكاسلهم  ،لكن فى نفس الوقت عليه أن يراعى آالم ومشاعر
موظفيه ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم  ،فللعمل قواعد ولإلنسانية
أصول ومبادئ وال تعارض بينهما .
وهذه هى القاعد ة االولى لكل الناجحني عنده قواعد للعمل واضحة مع
نفسه ومع موظفيه يطبقها بكل حسم حتت أى ظرف  ،ولكن فى نفس
الوقت يحترم مشاعرهم ويقدر ظروفهم الصعبة التى ميرون بها  ،فيحقق
بهذا العدالة التى هى عني الرحمة  ،فاملوظف عندما يجد أن قواعد
العمل تطبق عليه بكل حسم وعلى زمالئه وفى نفس الوقت يرى أنه يتم
تقدير واحترام مشاعره وآالمه  ،وان هذا يتم من خالل أعلى املستويات
فى شركته سوف يزيد هذا من والئه لصاحب العمل ومن حبه للمكان ومن
تفانيه فى العمل النابع من حبه واحترامه وتقديره لصاحب العمل الذى
يراعى مشاعره ويقدر آالمه وأفراحه .ألننا نحن البشر نحب من يقدرنا
ويشاركنا أفراحنا وأحزاننا.

"راية خلدمات مراكزاإلتصاالت" تفوز بجائزة أفضل م ٌقدم خلدمة
العمالء لقطاع السيارات
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
ت��أك��ي��داً على ري��ادت��ه��ا يف م��ج��ال التعهيد
وخدمة العمالء  ،حتتفل شركة راية خلدمات
م��راك��زاإلت��ص��االت الشركة املصرية ال��رائ��د ة
وإح����دى ش��رك��ات م��ج��م��وع��ة راي���ة القابضة
لالستثمارات املالية بفوزها بجائز ة أفضل
م��ق��دم خل��دم��ة ع��م��الء ق��ط��اع ال��س��ي��ارات من
جلوبال أوتوموتيف Global Automotive
 Awardsإلجنازاتها املتميز ة وأدائها املتفوق
ط��وال عام  .2020وتعتبرالشركة رائ��د ة يف
قطاع خدمة عمالء السيارات  ،حيث
تدير خمسة عشر حسابا ً خلدمة
عمالء أكبرماركات السيارات
العاملية يف مصر ودول اخلليج
 ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه��ا توفر
مجموعة واسعة من خدمات
التعهيد (.)BPO
وتعقيبا ً على هذا التكرمي ،
أوضح عالء الشافعي ،الرئيس
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع التشغيل يف
شركة راية خلدمات مراكزاإلتصاالت،
إنه على الرغم من أن جائحة وباء كورونا قد
اّث���رت بشد ة على مختلف امل��ج��االت ،إال أن
قطاع ال��س��ي��ارات لديه فرصة واع���د ة للنمو
مستفيدا من تطور ومنو سلوك
فى ،2021
ً
الشراء الرقمى للعمالء .و ذلك عن طريق تلبية
طلباتهم بشكل إستباقي  ،ف��إن إنشاء مركز
تطوير األعمال ( )BDCودمجه بالتكنولوجيا
الالزمة هو مستقبل قطاع السيارات ،مشيراً
أن  67٪من مشتري السيارات يف دول اخلليج

لعام  2020أك��دوا أن البحث عبراإلنترنت
هو الوسيلة الرئيسية للمعلومات قبل الذهاب
ل���ص���االت ال���ع���رض ( ،)showroomكما
ورد فى موقع  YallaMotorولذلك فإن
حقيقة أن شركات السيارات حتصل اآلن على
عدد أقل من العمالء املحتملني عن ذي قبل،
ولذلك نحثهم على اللجوء لدمج إستراتيجيات
مبيعاتهم مع اخلدمات الرقمية التي يقدمونها.
وق���د ح���از إب��ت��ك��ار راي����ة خل��دم��ات م��راك��ز
إهتماما
االتصاالت يف مجال خدمة العمالء
ً
ع��امل� ً�ي��ا ،ح��ي��ث جن��ح��ت يف اجل��م��ع بني
الرقمنة وجتربة العمالء وحتقيق
رض����اء ال���ع���م���الء وق����د وس��ع��ت
خدماتها لتشمل خدمة BDC
البي دي سي لقطاع السيارات
للتعامل مع مكاملات املبيعات
والعمالء املحتملني الرقميني.
حيث يعد ب��ن��اء ع��الق��ات قوية
ضروريا إلمتام
أمرا
ً
مع العمالء ً
ال��ص��ف��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة اخل��اص��ة
بالسيارات وزياد ة املبيعات.
يف اخل��ت��ام  ،ال ميكن للشركات التغاضي
عن حت��والت سلوك املشترين داخ��ل صناعة
السيارات  ،خاصة وأن الشركات تزداد وعيا ً
بفوائد رقمنة بعض عمليات هذا القطاع .و
نظرا ألن اخلدمات الرقمية أصبحت مطبقة
ً
بشكل واسع فى العديد من القطاعات االّخرى
 ،يرى رواد صناعة السيارات أن خدمة البى
��زءا ك��ب��ي� ً�را م��ن الصناعة
دى س��ى ستغزو ج� ً
لسنوات قادمة.
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نتاوى
وفقا لتوقعات “كاسبرسكى “ جلرائم اإلنترنت :

المتميزون

استهداف التعليم الرقمى والنظم الصناعية واستغالل اللقاح أهم التهديدات اإللكترونية 2021

بقلم:

د  .ياسر بهاء
مانحى القيم “ ”1
حتدثنا فى املقال السابق عن أهمية وجودك ضمن فريق يدعمك ولكن دعنا
نبدأ باألشخاص الذى يقومون فى الوقت احلالى بإضفاء قيمة حلياتك.
وبعد ه��ذا سننتقل للجانب اآلخ��ر فى مقاالت قادمة وال��ذى يتكون من
األشخاص الذين يقومون بعرقلتك .فما أن تعرف األشخاص املوجودين فى
حياتك وسبب وجودهم ،سيمكنك حينها القيام بالتغييرات التى حتتاجها
لتنجح.
أعضاء فريقك (مانحى القيم)
ابدأ بسؤال نفسك هذا السؤال“ ،من هم الذين يضيفون قيمة حلياتي؟”
فهناك بعض األشخاص فى حياتك يضيفون قيمة مباشرة .فلرمبا لديك
مدربون ،أو زملء عمل أو شركاء ممن يقومون بتحويل حلمك إلى حقيقة.
ولرمبا أيضا ً لديك أشخاص يضيفون قيمة حلياتك بطريقة ال ميكنك
قياسها ومنهم أسرتك أوأصدقائك أوأى شخص أخر يقوم بتشجيعك على
سبيل املثال .فحتى لو لم يقم هؤالء األشخاص باملساهمة بطريقة مباشرة
فى جناحك ،فهم يساعدوك فى حتقيق أهدافك بطريقتهم اخلاصة.
فعن طريق حتديد كل فئة من مانحى القيم ستتمكن من القيام بجرد
لألشخاص الذين يقومون مبعاونتك بالفعل .فالهدف من رؤي��ة هؤالء
األشخاص الذين يقومون مبعاونتك لترتقى بحياتك هو العمل على استثمار
وقت وجهد أكبر فى بناء وتعزيز علقاتك معهم وأن تعبر عن إمتنانك
لهم بشتى الطرق وفى املواقف املختلفة .وتذكر أنه ال أحد يجبر هؤالء
األشخاص على مساعدتك .بل هم من اختاروا مساعدتك طوال حياتك
لتنجح .ال تهمل هؤالء األشخاص أو حتى تفترض أنهم سيكونون موجودين
دائما ً ألجلك .ألنه من املمكن أن تفقدهم إذا اعتقدت ذلك .وللتوضيح أكثر،
إليك الفئات املختلفة من األشخاص الذين يضيفون قيمة حلياتك.
 )1املشجع  :فاملشجع هو من يقوم مبنحك الدعم املعنوى ويعطيك
الدفعة اللزمة عندما حتتاجها .تأمل املشجعني فى لعبة كرة القدم.
فهم العنصر األس��اس��ى ال��ذى يحمس اجلماهير واللعبني على ٍ
حد
سواء .فهم يلهمون الثقة ويساعدون فى احلفاظ على إبقاء روح الفريق
املعنوية مرتفعة.
فأنت على األرجح لديك بعضا ً من هؤالء املشجعني فى حياتك :قد يكون
زوج/زوجة ،أووالديك ،أوأخوانك ،أوأصدقائك ،أوأى شخص يؤمن بك ومبا
تفعله .رمبا لديك أيضا ً معجبون ،وهم يريدونك أن تنجح ألنهم يعتقدون أن
ما تقوم به رائعا ً يستحق الدعم.
وم��ن املهم أي��ض�ا ً أن تنتبه ل��ه��ؤالء األش��خ��اص ومتنحهم االح��ت��رام ال��ذى
يستحقونه .فصحيح أنهم ال مينحوك فرصا ً محددة ولكن دورهم يتمثل فى
أن يقوموا مبعاونتك على أن تظل عينيك على اجلائزة وأن يبقى تفكيرك فى
اللعبة .فهم يقومون غالبا ً مبنحك دعم إضافى عندما يكون الوضع متأزماً.
وهم أيضا ً من يقومون بشد أزرك عندما تشعر بأنك فى حالة ضياع.
ال أتذكر كم مرة أخبرنى أحد األشخاص الذين يهتمون ألمري ،عندما كنت
أشعر بأنه على االستسلم بأننى أفضل من ذلك .ما كنت ألصل ملا عليه أنا
األن لوال هؤالء االشخاص.
فتش عن املشجعني فى حياتك وال تنسى أن تقم بتشجيعهم أنت أيضاً.
امنحهم الدعم الذى يحتاجونه أيا ً كان هذا الذى يريدون حتقيقه .فيمكنكم
مساعدة بعضكم على االرتقاء ،واملحافظة على روحكم املعنوية مرتفعة.
 )2الشريك  :هذا هو الشخص صاحب املصلحة األكبر فى أن تنجح .قد
يكون شريكك فى علقة عاطفية ،أو شريكك فى األعمال ،أو أى شيء أخر
يتطلب جهد .فشريكك من املمكن ان يكون خليطا من جميع فئات أعضاء
الفريق التى حتدثنا عنهم ،املشجع والصدر احلنون واملخطط االستراتيجى
وأكثر من ذلك.
غالباً ،فإن شريكك هوأكثر شخص يريدك أن تنجح ألن ذلك يعنى جناحه
هو أيضا ً وهذا ال ُي َعد أنانية فإذا كنت متزوجا ً وزوجتك ناجحة وسعيدة،
احزر ماذا؟ غالبا ً ما ستكون أنت أيضا ً ناجحا ً وسعيداً أيضاً.
فالشراكة تعنى االلتزام .فهى تعنى أن جتتمعا وتعملن سويا ً شيئا ً ما بالفكر
واجلهد ما كان لكما أن تقوما بتحقيقه مبفردكما .فيمكن للشراكة أن تكون
أمراً جميلً ما لم يقم أحدكم بإعاقة اآلخر .فعليك السماح لشريكك بأن
يقوم بأفضل ما لديه وقم أنت أيضا ً بفعل أفضل ما لديك .فإن فعلتما ذلك
فسيربح كلكما من دون شك.
سنتحدث فى املقال القادم عن النوع الثالث والرابع من مانحى القيم،
فاستعد.

كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقى
دائما ما ينظر قطاع األمن الرقمى إلى مطلع العام باعتباره
ً
مناسبا ملراجعة التط ّورات واألح��داث الرئيسة التى
وق ًتا
ً
وقعت فى القطاع خلل العام املنقضى ويعرض تقريرشركة
“ كاسبرسكى “ حللول أم��ن املعلومات “ Kaspersky
 “ Security Bulletin 2020رؤيتها بشأن ما ميكن
أن يواجه العالم فى العام  2021من تهديدات رقمية
فى قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم ،وما ميكن
أن تتع ّرض له مختلف الصناعات من هجمات على نظم
الرقابة والتحكّم الصناعية ،وذلك فى إطار نهجها الرامى
إلى مراجعة تأثير تلك األحداث على املنشآت ،003والتنبؤ
مبا ميكن أن تشكّله من تطورات فى مشهد التهديدات
العا ّم.
رقمنة التعليم تو ّسع نطاق التهديدات أ ّدت تدابير
اإلغ���لق الناجمة ع��ن اجلائحة املستمرة
التعليمية فعاليته ،ما يحفّز على إنشاء املزيد من
قرصنة
إلى إحداث تغييرات جذرية فى أنظمة
هذا املحتوى فى العام  .2021لكن االرتفاع
التعليم بجميع أنحاء العالم و ُينتظر
اللقاح  ..فرصة
احل��اص��ل ف��ى أع���داد الطلبة ال��دارس��ني عبر
أن حتافظ الرقمنة ،بوصفها املح ّرك
اإلن��ت��رن��ت ُي��ق��ابَ��ل ب��ارت��ف��اع ف��ى ال��ت��ه��دي��دات
ال��رئ��ي��س��ى ل��ه��ذه ال��ت��غ��ي��ي��رات ،على
“كورونا
فيروس
الستغالل
ِ
املحدقة باخلصوصية.
الزخم خلل العام .2021
ُ
وأص���ب���ح م���ن ال���ض���رورى ل��ك��ل م���ن الطلبة
بالضحايا
لإليقاع
ا”
م
ع
“ط
مخاطر زيادة الدراسة عبر
ً
مزيدا
واملعلمني إيلء أمن بياناتهم الشخصية
ً
اإلنترنت
التواصل االجتماعى الباحثني عن العالج
م��ن االه��ت��م��ام؛ إذ ق��د تتعرض تلك البيانات
وأثبت دمج وسائل
ل��لخ��ت��راق إذا ل��م تكن إع����دادات األم���ن ُم��ع� ّ�دة
وخدمات الفيديو واألل��ع��اب فى العملية

من خالل مصباح ليد  :تقنية يابانية تعطل  99.99%من فيروسات
كورونا خالل  30ثانية
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
مصباحا يعمل بتقنية الثنائى
طورت شركة يابانية
ً
الباعث للضوء (ليد) ليصدرأشعة فوق بنفسجية
عميقة قادرة على تدمير  99.99باملئة من جزيئات
فيروس كورونا على األسطح عند تسليطها عليها
وفق شروط معينة ملدة  30ثانية ونقلت صحيفة
ذا ماينيتشى عن شركة نيشيا اليابانية املتخصصة
بإنتاج الثنائيات الباعثة للضوء ،أنها تستعد إلنتاج
مصباح الليد اجلديد بكميات كبيرة لتوريدها إلى
مصنعى أجهزة تنقية الهواء وأنظمة التكييف وما
شابهها من التجهيزات.
أوض��ح��ت ال��ش��رك��ة أن مصباحها امل��ط��ور يصدر
أشعة ف��وق بنفسجية عميقة بطول موجى يبلغ
 280نانومتر ،وينتج استطاعة ضوئية تبلغ 70
ملى واط .واخ��ت��ارت الشركة ه��ذا الطول املوجى
كحل وس��ط بني الفاعلية واالستطاعة الضوئية

وإمكانية االستخدام العملي .فالتجارب أثبتت أن
األشعة بطول موجة يبلغ  260نانومتر أقدر على
تعطيل جزيئات الفيروسات ،إال أن شدة االستطاعة
الضوئية تنخفض كلما أصبح طول املوجة أقصر،
ما يؤدى إلى تقصير عمر مصابيح ليد لألشعة فوق

البنفسجية العميقةً .
فمثل عندما يكون طول املوجة
نانومترا ،تقدر الشركة أن عمر مصباحها
265
ً
يبلغ نحو  2000س��اع��ة ،أم��ا عندما يزيد طول
املوجة إل��ى  280نانومتر يرتفع عمر مصباحها
عشر م��رات إلى  20000ساعة ،وهو ما جعلها
تختار حل االعتماد على أشعة ذات موجة أطول.
أطلقت الشركة على منتجها التجريبى اسم :هاندى
يو فى إميتر ،وهو يتضمن  12مصباح ليد باعث
لألشعة ف��وق البنفسجية العميقة ب��ط��ول 280
نانومتر ،ورفعت استطاعتها الضوئية إلى  70ميلى
واط.
وكشف اختبار على اجلهاز أجرته جامعة توكوشيما
أن��ه متكن م��ن تعطيل  % 99.99م��ن جزيئات
الفيروسات امل��وج��ودة على األسطح بعد تسليط
موجات األشعة فوق البنفسجية العميقة عليها ملدة
 30ثانية من مسافة  5سنتيمترات.

فى جتربة مثيرة  “ :فيرجن أوربت “ تطلق صاروخ فضائى من السماء
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
أرسلت شركة “فيرجن أوربت” ،اململوكة للملياردير
البريطانى ريتشارد برانسون ،بنجاح للمرة األولى،
صاروخا إلى الفضاء بعد إطلقه من أحد أجنحة
طائرة بوينغ  ،747مما يفتح الطريق أمام وسيلة
جديدة لوضع األقمار االصطناعية الصغيرة فى
املدار.
وهذه املحاولة الثانية ل�” فيرجني اورب��ت “ ،بعد
جتربة فاشلة أولى فى مايو وكتبت الشركة عند
الساعة  20:49بتوقيت جرينيتش “لونشروان
وصل إلى امل���دار” !..وأقلعت الطائرة من ميناء
موهافى اجلوى والفضائى فى الصحراء الواقعة
ف��ى ش��م��ال ل���وس اجن��ل��وس ب��والي��ة كاليفورنيا
األميركية ،قبل أن تطلق صاروخها فوق املحيط

الهادئ.
وتسعى “فيرجن أورب���ت” التى أسسها ريتشارد
برانسون سنة  ،2012إلى تقدمي خدمة إطلق

"الواتساب" يؤكد عدم مشاركة جهات اتصال مستخدميه مع الفيس بوك
والتزامه بحماية خصوصيتهم
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
كشف تطبيق الدردشة عبر األجهزة املحمولة "
الواتس اب " حول ما أثير مؤخرا عن سياسة
مؤخرا بتحديث بنود
اخلصوصية "منذ أن قام
ً
سياسة اخلصوصية اخلاصة بالتطبيق  ،انه
تلقينا العديد من األسئلة من مستخدمينا فى
مصر ونحن حريصون على االستجابة لها.
وأكد املتحدث باسم واتساب بدأنا فى تسليم
رسالة خاصة على (حاالت واتساب) Status
ستكون متاحة للجميع فى مصر والتى تؤكد
من جديد أن واتساب ال ميكنه رؤية رسائلك
اخلاصة ،وال ميكن لفيس بوك االطلع عليها".
اضاف أنه بعد حتديث سياسة اخلصوصية فى
واتساب ،تلقينا العديد من األسئلة املدروسة
نريد من مستخدمينا فى مصر أن يعرفوا أننا
سمعنا أسئلتهم وقلقهم ،ونريد اإلجابة على
ابتداء من اليوم نحن
أسئلتهم مباشرة لذلك
ً
نرسل رسالة جلميع مستخدمى واتساب فى
مصر عبر "احلالة Status
أش���ار مي��ك��ن للمستخدمني رؤي��ت��ه��ا ك��اآلت��ي:
عندما يذهب املستخدم إل��ى علمة تبويب

بالطريقة امللئمة ،أو قد يقع األفراد املنخرطون فى العملية كورونا من املتوقع خلل العام  2021أن يتواصل استخدام
ُعما” لإليقاع بالضحايا،
املنصات التعليمية.
التعليمية ضحايا لهجمات تُش ّن عبر
ّ
املوضوعات الطبية والصحية “ط ً
كذلك فإن التعلّم عن بعد يجلب معه مخاطر جديدة مثل على األقل حتى نهاية اجلائحة.
البحوث الطيبة
التنمر عبر اإلنترنت.
ّ
ويتمثل السبب الرئيس الكمان وراء اهتمام مجرمى
اجلهات التخريبية
تطور الهجمات املو ّجهة على نظم الرقابة الصناعية تسعى اإلنترنت املتزايد بالبحوث الطبية ،فى تطوير اللقاح ضد
ُّ
كورونا .و ُيتوقّع كذلك أن تستمر محاوالت سرقة
اجلهات التخريبية كل عام إلى تطوير املزيد من
البيانات اخلاصة بأبحاث الفيروس ،فكلما
التهديدات املو ّجهة املتقدمة ،حتى أن بعضها
سرقة
استمر مجتمع الرعاية الصحية العاملى فى
درس���ت ع��ن كثب م��ا ل��دى بعض املنشآت
براءات االختراع
مساعيه ملكافحة املرض ،ميكن أن تصبح
الصناعية م��ن خصائص تقنية ومتكنت
تقدم كبير فى
م��ن ال��وص��ول عبرها إل��ى كميات
تدعى إح��راز ّ
أية شركة ّ
هائلة واالبتكارات واحللول من
تطوير اللقاح ضحية محتملة لهجمات
من املعلومات املتعلقة بشبكاتها التقنية،
وهو تو ّجه من املتوقع أن يستمر فى العام املؤسسات أهم املخاطر األمنية مو ّجهة تستهدف بياناتها.
لكن التركيز على رف��ع درج���ات األم��ن
.2021
التى ستتضاعف
الرقمى فى مرافق الرعاية الصحية يتيح
ومن املنتظر أن تصبح الهجمات التى تُش ّن
األمل فى تعزيز التعاون خلل  2021بني
ببرمجيات طلب الفدية ض��د نظم الرقابة
خبراء األمن الرقمى ومنشآت الرعاية الصحية.
الصناعية على وج��ه اخل��ص��وص أك��ث��ر دق��ة فى
وقد ثبت بالتجربة أن األزمات الكبيرة ،كاجلائحة ،تدفع
تعقيدا باالعتماد على
استهداف املنشآت ،وبالتالى أكثر
ً
تكتيكات الهجمات املتقدمة املستمرة ،األمر الذى ينطوى املنشآت إلى زيادة االهتمام بحماية بنيتها التحتية.
نظرا ألن الشبكات الصناعية أصبحت وميكن للمهتمني بالتع ّرف على أبرز التوجهات فى قطاع
على تهديد كبير
ً
أكثر ُعرضة للخطر بسبب القيود املفروضة على إجراءات األمن الرقمي ،زيارة Kaspersky Security Bulletin
العمل فى املنشآت وعلى املوظفني العاملني فيها ،علوة  2019للطلع على تنبؤات العام املاضى  ،2020وزيارة
على االرت��ف��اع ف��ى ع��دد األش��خ��اص ال��ذي��ن ي� ِ
�ص��ل��ون إلى  Kaspersky Security Bulletin 2020الطلع على
الشبكات عن ُبعد“ .قرصنة اللقاح” فرصة الستغلل لقاح تنبؤات العام .2021

(احل��ال��ة ،) Statusسيرى حتديث احلالة من
واتساب مع شعارنا وعلمة التحقق اخلضراء
فى أعلى قائمتهم وستتضمن احلالة  4صور
توضح التزامنا باخلصوصية مبجرد أن يفتح
املستخدم احلالة ،تختفى كل صورة من صور
احلملة خلل  24ساعة
أوض���ح ال��ص��ور األرب��ع��ة تسلط ال��ض��وء على
اآلت��ي :نلتزم باحلفاظ على خصوصيتك ال
يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية
أو االستماع إليها نظراَ ألنها محمية بالتشفير
التام بني الطرفني ال يستطيع واتساب رؤية
املوقع الذى تتم مشاركته ال يشارك واتساب
جهات اتصالك مع فيسبوك بيان بخصوص
وس��ائ��ل األم���ن ع��ل��ى وات��س��اب "إن سلمتكم
وأمنكم وأمن رسائلكم مهم حقا بالنسبة لنا.
�ام��ا مثل الرسائل القصيرة أو
وم��ع ذل��ك ،مت� ً
املكاملات الهاتفية العادية ،من املمكن ملستخدمى
وات��س��اب اآلخ��ري��ن ال��ذي��ن لديهم رق��م هاتفك
االتصال بك وننصح جميع املستخدمني بعدم
مشاركة رمز التحقق من واتساب الذى يصلك
عبر الرسائل النصية القصيرة مع اآلخرين،

صورايخ تتسم بالسرعة والقدرة على التكيف مع
األقمار االصطناعية الصغيرة ،التى يتراوح وزنها
بني  300كيلوغرام و ،500وهى سوق تشهد منوا
سريعا.
واكدت “فيرجن أوربت” ان الصاروخ البالغ طوله
 21مترا ،واملسمى “لونشروان” ،ال يقلع عموديا
معدلة من
مثبت حتت أحد أجنحة طائرة ّ
بل هو ّ
طراز بوينغ  747مسماة “كوسميك جيرل” وفور
بلوغ االرتفاع املناسب ،تلقى الطائرة الصاروخ،
الذى يشغّل محركه اخلاص للندفاع فى الفضاء
ووضع شحنته فى املدار ويتسم إطلق صاروخ من
طائرة بسهولة أكبر مقارنة مع اإلقلع العمودي ،إذ
يكفى نظريا ً وجود مدرج طيران عادى بدل منصة
اإلطلق الفضائي ،باهظة الكلفة.

 ..وخبير امنى:جتاهل تطبيق” ماسنجر” للخصوصية أخطر بكثير من
تطبيق “الواتساب “

أيضا
وال حتى األصدقاء أو العائلة كما نوصى ً
بأن يقوم جميع املستخدمني بإعداد التحقق
بخطوتني

كتب  :نهله مقلد – باسل خالد
أك��د زاك دوف��م��ان ،اخلبير ف��ى نظم
األمن السيبرانى وتكنولوجيا املراقبة
املتقدمة ألغ���راض ال��دف��اع واألم��ن
ال��ق��وم��ى وم��ك��اف��ح��ة اإلره������اب أن
ع��اص��ف��ة وات��س��اب ص��رف��ت انتباه
امل��لي��ني ب��ع��ي� ً�دا ع��ن س��وء انتهاك
ل��ت��ط��ب��ي��ق “م��اس��ن��ج��ر”  ،ال��ت��اب��ع
لفيسبوك  ،مثل على خصوصية
املستخدمني.
جميعا أن فيسبوك
أضاف نعلم
ً
ي��ك��س��ب رزق�����ه وأرب����اح����ه من
وراء بياناتنا ،هكذا نسدد له
وندفع ثمن خدماته املجانية”
إل���ى ذل���ك ،أك���د أن تشفير
املحادثات يعد صمام عامة

سبوك “ تعني ممثالً محليا

“ الفي

مع تزايد مستخدميه لى  500مليون  “ :تيليجرام” ليس البديل االمن خللل فى تشفير البيانات
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
بعد اجل��دل الكبير ال��ذى أث���اره تطبيق وات��س��اب خ��لل األي��ام
املاضية عقب اإلعلن عن حتديث سياسة اخلصوصية اخلاصة
به ،والذى اشترط قبول املستخدم للشروط اجلديدة
التى تظهر له أثناء استخدام التطبيق فى موعد
أقصاه  8فبراير  2021أو حذف حسابه،
رغم أعلن تطبيق “ واتساب “ للدردشة
عبر األجهزة املحمولة  ،مؤخرا  ،تأجيل
م��وع��د تطبيق ي��ن��ود حت��دي��ث سياسة
اخلصوصية اخلاصة به  ،والتى متنح
مزيدا من احلرية للتكامل مع تطبيقات
فيس بوك األخرى ،وتتيح للمستخدمني
التواصل مع الشركات بسهولة  ،ملدة
 3أشهر ،مع التأكيد على ع��دم تعليق
أو حذف حساب أى شخص فى التاريخ
املذكور إال ان بعض املستخدمني لم يكن
ذلك كافيا لهم وب��دوا فى البحث عن تطبيق
بديل ع��ن التطبيق األخ��ض��ر امل��ق��رب إل��ى أغلب
للناس ،منها تيليجرام  ،Telegramوسيغنال Sig-
 ،nalوهو ما دفع واتساب لتوضيح بعض املبادئ واحلقائق .
جدا،
أولها أن تصميم تطبيق واتساب قائم على فكرة بسيطة ً
وهى أن ما تشاركه مع أصدقائك وأفراد أسرتك عبر التطبيق
مقتصرا عليك وعلى الشخص ال��ذى ت��ش��ارك معه كما
يظل
ً
ي��ح��اف��ظ تطبيق وات��س��اب ع��ل��ى خصوصية مستخدميه ألن

املحادثات الشخصية مشفرة من خلل خاصية التشفير التام
بني الطرفني ،وال ميكن حتى لواتساب أو فيسبوك االطلع على
هذه الرسائل اخلاصة كذلك فأن التحديثات اجلديدة تتضمن
خيارات إضافية لألشخاص الذين يراسلون األنشطة
التجارية عبر واتساب ،بغرض تعزيز الشفافية
فيما يخص طريقة جمع وات��س��اب للبيانات
واستخدامها.
كما ان تطبيق “ تيليجرام” املنافس األكبر
لتطبيق وات��س��اب ل��س��ن��وات ،ح��ت��ى قبل
اجلدل املثار حدي ًثا حول حتديث واتساب
لساسية اخلصوصية اخلاصة به ،فان
تيليجرام ،ال���ذى زاد ع��دد مستخدميه
خ��لل األي���ام القليلة امل��اض��ي��ة وتخطى
 500مليون مستخدم ش��ه��ري�ا ً  ،يقدم
الكثير م��ن امل��ي��زات ال��ف��ري��دة التى جتعله
ً
بديل أقوى ل”واتساب” ولكن أسوأ شيء فى
التطبيق وال يعرفه الكثيرون ،هو أن التطبيق
يعتمد على “تشفير عميل إل��ى خ��ادم” Server-
 client encryptionفى املحادثات اخلاصة ومحادثات
املجموعات ،ويستخدم ميزة “التشفير من طرف إلى طرف”
فى املحادثات السرية فقط ،وهو ما يعنى أن كل ما ترسله فى
املحادثات اخلاصة ومحادثات املجموعات سواء كانت نصوص،
أو صور أو مقاطع فيديو أو ملفات ،ميكن ألى شخص لديه حق
الوصول إلى خوادم تيليجرام االطلع عليه فى أى وقت.

بشكل مبكر  “ :ناسا” انتهاء اختبار إطلق “الصاروخ اجلبار”
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أنهت وكالة الفضاء األميركية “ناسا” اختبارا حاسما للصاروخ اجلبار
“ميغا روك��ي��ت” ،ال��ذى سيطلق رواد فضاء إل��ى القمر ،بشكل مبكر،
السبت فأثناء التجربة ،مت تشغيل صاروخ نظام اإلطلق الفضائى ASA
مبحركاته األربعة الرئيسية فى منصة اختبار بالقرب من خليج سانت
لويس بوالية مسيسيبى  ،واستمرت عملية االحتراق ألكثر من دقيقة،
غير أن املحركات توقفت فى وقت أبكر مما خططت له وكالة ناسا.
ووفقا لوكالة الفضاء األميركية ،كان من املفترض أن تُطلق املحركات
ملدة  8دقائق ملحاكاة صعود الصاروخ إلى امل��دار وفى تغريدة أولية
على حسابها فى تويتر ،قالت ناسا “شاهدوا ..جميع محركات املرحلة
األساسية األربعة للصاروخ تنبض باحلياة وتهز األرض فى ميسيسيبي”
وتقوم فرق االختبار بتقييم البيانات اخلاصة بسبب اإلغ��لق املبكر
للمحرك”.
وفى مؤمتر صحفى قال مدير برنامج “أس إل أس” التابع لناسا ،جون
هانيكوت إن مسؤولى الوكالة سوف يراجعون البيانات التى مت جمعها
فى االختبار لتحديد املشكلة ،مضيفا “ما تعلمناه هو أنه لم يكن صمام
الضغط مصمم بشكل مناسب”.
أما املهندس أليكس كاغنوال فى وكالة ناسا فقال “من الواضح أنه
كان لدينا بداية ناجحة جدا للمحركات ..وحصلنا على بعض البيانات
اجليدة حقا” ،مشيرا إلى أن فريق االختبار رأى بعض البيانات التى قد
ال تعجبه قبل إيقاف محركات “آر إس.”-25
يشار إلى أنها املرة األولى التى يتم فيها إشعال املحركات األربعة معا،.
كما أنه األخير من  8اختبارات تشكل ما تسميه ناسا “غرين رن”،
وهى سلسلة من االختبارات األرضية تهدف إلى ضمان عدم وجود أى
مشكلت هيكلية أو هندسية كبيرة فى الصاروخ قبل وضعه على منصة
اإلطلق ويعد هذا الصاروخ أقوى مركبة إطلق شيدتها وكالة الفضاء
على اإلطلق.

ويعنى كل ما سبق أنه إذا حدث اختراق لتطبيق تيليجرام فى أى
جدا ،فستكون كل هذه البيانات فى أيدى
وقت ،وهذا شيء وراد ً
املخترقني ،فى حني هذا مستحيل فى تطبيق واتساب الذى يوفر
عع��داد “التشفير من طرف إلى ط��رف” end-to-end en-
افتراضيا جلميع املستخدمني الذين يزيد عددهم
cryption
ً
عن مليارى مستخدم فى ه��ذا الوقت ،وبذلك يعتبر واتساب
انتشارا فى العالم.
تطبيق التراسل الفورى املشفر األكثر
ً
وإذا ألقينا نظرة على سياسة خصوصية تيليجرام،سنجد أنه
يتطلب رقم هاتفك إلنشاء حساب ،كما يصل إلى جهات االتصال
اخلاصة بك عند التسجيل ،واسم املستخدم اخلاص بك ،وصورة
واختياريا ،إذا كنت تريد استخدام ميزة املصادقة
حسابك.
ً
الثنائية باستخدام البريد اإللكتروني ،وستقوم الشركة بجمع تلك
البيانات .ومع ذلك ،تدعى الشركة أن البيانات التى جتمعها ال
أيضا بيانات
تُستخدم فى اإلعلنات كما يجمع تطبيق تيليجرام ً
جهازك األساسية وعناوين  .IPوالطريقة الوحيدة لضمان عدم
قراءة أى شخص ملحادثاتك هى استخدام ميزة الدردشة السرية
فى تيليجرام.
ويعتبر تطبيق ( )Signalحتى اآلن هو البديل األفضل لكل
من وات��س��اب وتيليجرام بفضل ما يقدمه من ميزات حلماية
أيضا إلى أن الوضع غير
اخلصوصية ،ولكن يشير خبراء األمن ً
الربحى للشركة املطورة للتطبيق يثير الكثير من التساؤالت
فى وقت أصبح فيه جمع البيانات أهم شيء بالنسبة للشركات
وبناء عليه من الصعب إيجاد تطبيق يتفق عليه
فى أى قطاع
ً
اجلميع.

األمان الذى تسوق له معظم تطبيقات التراسل ،إال أنه ال
بد أال نأخذ التشفير من طرف إلى طرف كأمر مسلم به
وذلك وفقا ملا أفادت مجلة “فوربس” .
كما نبه إلى واحدة من املفارقات فى ردات الفعل العنيفة
التى تعرض لها وات��س��اب ،أال وه��ى تهديد املستخدمني
افتراضيا من طرف إلى طرف ،مقابل
بتركه ،وهو املشفر
ً
استعمال تطبيق “تلجرام” الذى ليس كذلك حيث يغفل
مليني مستخدمى مواقع التراسل وعملء عمالقة شركات
التكنولوجيا عن أن تطبيقات ومواقع أخ��رى أشد فتكا ً
باخلصوصية من واتساب بأشواط!
منذ أي��ام وتطبيق وات��س��اب يخضع حلملت شعواء من
االنتقادات ،فجرها ق��رار الشركة السابق بتغيير بعض
الشروط املتعلق باخلصوصية ،ما دفع تطبيق التراسل
األش��ه��ر إل���ى ال��ت��راج��ع م��ؤق��ت �اً ،ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن كافة
التوضيحات والبيانات التى أصدرها سابقا من أجل شرح
اخلطوات اجلديدة التى طلبها.

ً فى تركيا ..وتلوح بسحبه

ك��ت��ب :
محمد اخلولى – محمد شوقي
كشفت شركة “ فيسبوك” أنها بدأت عملية تعيني
كيان قانونى كممثل محلى ف���ى ت��رك��ي��ا وف��ق��ا
االجتماعى
ل��ق��ان��ون وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
اجلديد هناك الذى يقول
م��ن��ت��ق��دوه إن���ه سيكمم
األف��������واه امل���ع���ارض���ة
للحكومة.
وي���ت���ي���ح ال���ق���ان���ون
للحكومة إزال���ة
امل���ح���ت���وى م��ن
املنصات بدال
م�������ن م���ن���ع
ح���ج���ب���ه���ا
ك�������م�������ا
ك���ان���ت
تفعل
ف���ي���م���ا
مضى .وأثارت
هذه اخلطوة قلقا مع
حت��ول الناس أكثر للمنصات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة بعد أن ش���ددت أنقرة
قبضتها على وسائل اإلعلم الرئيسية.
وأوضحت الشركة أن قرارها لن يغير املعايير التى
حتدد املسموح به وغير املسوح به على فيسبوك وال
عمليتها ملراجعة الطلبات احلكومية واشارت فى بيان
“سنسحب املمثل إذا واجهنا ضغطا على أى منهما”،

وعدم تغير معايير النشر

مضيفة
أنها م��ا زال��ت ملتزمة باملحافظة على
حرية التعبير وحقوق اإلنسان األخرى فى تركيا.
وعينت شركات أخرى مندوبني وفقا لقانون اإلنترنت
ال��ذى ُع ِ
��دل فى اآلون��ة األخ��ي��رة .وقبل شهر قالت
شركة يوتيوب ،اململوكة لشركة ألفابت التى متلك
شركة غوغل أيضا ،إنها اتخذت قرارا مماثل هذا
وكانت شركات فيسبوك ويوتيوب وتويتر قد تعرضت
لغرامات فى تركيا فى األشهر املاضية لعدم امتثالها
للقانون.
ويفرض التشريع اجلديد على كبرى
ش���رك���ات وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االجتماعى كفيسبوك
وت�������وي�������ت�������ر
االحتفاظ
مب����ك����ات����ب
مت��ث��ي��ل��ي��ة فى
تركيا للتعامل
م��ع ش��ك��اوى من
امل����ح����ت����وى ع��ل��ى
منصاتهم .وي���ؤدى
ع����دم وج�����ود مكتب
مت��ث��ي��ل��ى إل�����ى ف���رض
غ��رام��ات كبيرة ،وحظر
اإلعلنات وتقليص السعة،
ما يبطئ شبكات التواصل
االجتماعي.

No. 669 - 14 th year Sun - 24 January 2021

WEEKLY NEWS

For their efficiency in accomplishing complex, high-tech tasks:

10

“ E-Finance “earns the global CMMI-DEV certification in software
By : Basel Khaled - Mohamed Shawky
field of software, as it determines the maturity environments, thus improving perThe Financial Institutions Operating Technol- of companies working in software develop- formance and achieving business
ogy Company “e-Finance” was able to obtain ment. It was originally developed with fund- objectives according to four main
the CMMI-DEV v1.13 Integrated Quality ing from the US Department of Defense to elements: cost reduction, time manModel for Development Certificate, which is assess the quality and capabilities of the soft- agement, accurate job description
a global certificate in software development, ware companies cooperating with it, as well and quality improvement.
which the company obtained after successfully as evaluating companies contracting with the As it works in the implementation
passing the third level of the model with its US government, understanding their capabili- of many projects that rely on smart
application of the advanced “agile” method- ties and analyzing Its performance, so that the infrastructure for the benefit of
ology. To build and manage software projects. certification has become evidence of the com- the Egyptian government and
E-Finance received the certificate from CMMI, pany’s compliance with the superior American the private sector, e-Finance
the world leader in developing best practices in standards.
has become more able to acpeople, processes, and technology.
E-Finance was able to obtain the second and complish its tasks in complex
The model was developed by the American third levels, respectively, of the model in re- high-tech business environSoftware Engineering Institute (SEI), an insti- cord time, depending on the help of the compa- ments, and has strengthened
tute affiliated with Carnegie Mellon University, ny’s Software Engineering Accreditation and its ability to build more
a university. An American specialist in com- Assessment Center.
advanced products and serputer science and technology.
By obtaining the certification, e-Finance has vices, as well as manage
The model is considered one of the most im- increased its efficiency in providing best and develop those Products
portant international quality certificates in the practices organized within technical business according to a more com-

pact and professional work cycle, and accord- At the level of the company itself, the certificaing to the highest standards of security and tion demonstrates that e-Finance has acquired
discipline.
the organizational flexibility necessary to take
E-Finance also ensures that it is able to advantage of opportunities to enhance revenues
avoid any potential defects that affect the and reduce costs to deliver products and serquality of its technical products before its vices quickly, effectively and consistently, as
launch, which means that it meets the well as possessing a clear roadmap for capacity
deadlines set for the implementa- building, improvement and measurement. By
tion of its projects, in addition obtaining the certificate, e-Finance confirms
to ensuring that the costs speci- its merit in the position it obtained as the most
fied for the project are not important outlet for digital transformation and
exceeded in advance. . This financial inclusion projects in Egypt. Despite
certification also ensures that the completion of many major projects that ene-Finance is able to provide tered Egypt in a very advanced stage of digital
its customers with products technology, the company continues to always
that exceed their expecta- develop its capabilities according to the highest
tions especially with regard International standards and works on updating
to the entire product life cy- its products to provide services befitting the
cle from delivery to mainte- level of the Egyptian state and the dignity of
nance and operations.
the Egyptian citizen.

In Partnership with Facebook Journalism Project;

The Kamal Adham Center at AUC launches Egypt COVID-19 Media Relief Project
By ; Mohamed El Kholy –Nahla Makled
The Kamal Adham Center for Television
and Digital Journalism in the School of
Global Affairs and Public Policy at the
American University in Cairo, in partnership with Facebook Journalism Project,
offers a comprehensive one-year program
to support Egyptian media organizations
and individuals in addressing some of the
pressing issues and challenges facing the
industry during and after the coronavirus
pandemic.
Aiming to advance the communication
and journalism societies and to ensure the ity building and mentorship to individual
provision of high quality, reliable and well- journalists; and empowering publishers
informed content to the public, the project and journalists through connectivity tools
seeks to equip journalists with the main to help them perform their duties amid the
skills and tools of digital journalism, in or- remote work measures that many have not
der for them to adapt to the unprecedented been prepared for.
events resulting from the pandemic. This Dr. Hussein Amin, Director of the Kamal
will be accomplished by offering capac- Adham Center for Television and Digital

Journalism and the project’s Principal Investigator, commented on the project, “An
excellent partnership between Facebook
and the Kamal Adham Center that comes
in a proper time to support journalists and
media professionals, as well as media institutions to better deal with issues relating
to the pandemic. This partnership is unique
and unprecedented between a leading journalism center in the Arab world, and Facebook Journalism Project, that for sure will
contribute to advancing journalist skills
and improving the performance of media
organizations to combat COVID-19 in the
digital era.”
The project includes three tracks: The
Egyptian Journalists Empowerment and
Connectivity Program, which will provide
up to 350 selected Egyptian journalists
with a-one-year Internet package, in addition to portable router; Mini Professional

Diplomas in Health and Medical Journalism with specific reference to the coronavirus pandemic; and the Egyptian Digital
Transformation and Mentorship Program,
which will provide 10 selected local publishers with an intensive 3-week digital
transformation and mentorship consultancy program.
Mohamed Omar, News Partnerships Manager, Middle East and North Africa at Facebook said, “Empowerment is at the core
of this partnership. Together with the Kamal Adham Center, we are delighted to be
supporting a sustainable and long-term approach toward the adoption of digital journalism, which will remain central to the industry’s future even post-COVID-19. The
tools and skills provided will serve to allow
journalists to continue a rich heritage of
quality journalism and reporting, through
both traditional and digital mediumS

Sita Egypt” supports the hotel sector with the latest technological solutions for electronic
hotel reservation in cooperation with Rit Jain International A
By: Mohamed Shawky – Adel Farig
SITA Egypt - which specializes in tourism technology solutions - today revealed its efforts to support the hotel
sector in Egypt, as it signed an exclusive
partnership contract with Rate Gain International. Through it, SITA Egypt can
provide advanced technical solutions in
electronic reservation systems for hotels
in order to facilitate the electronic hotel
reservation process and increase hotel
sales through electronic channels in a
way that supports the sector and contributes to increasing revenues and sales of
the Egyptian hotel sector.
For his part, Kamesh Shukla, Vice Chairman and CEO of the Asia, Europe and the
Middle East regions of Rate Gain, said,
“We are happy to cooperate with SITA
Egypt and support it as an exclusive

Egyptian agent and we confirm that this
partnership will work to meet the needs
of independent and local hotel chains in
Egypt. RateGain’s distribution platform
will help Egyptian hotels connect to
more than 1500 online selling platforms
worldwide, and it also provides tools to
monitor the sector’s market competitiveness through sophisticated statistical and
analytical reports, and through these solutions, hotels will be helped to generate
more revenue every day.
Using Artificial Intelligence, Big Data
and Machine learning techniques He
added, Rate Gain, a global company, is
providing an integrated and advanced
digital system for global and local hotel
chains through a package of applications
to help increase the volume of sales, fo-

Ericsson: Smart home privacy: How to
avoid ‘data paparazzi’
By ; Basel Khaled – Mohamed El Kholy
The paparazzi are known for often taking
covert photographs of celebrities and selling them to tabloids or gossip magazines. In
a similar vein, could the increasing number
of smart, connected devices coming into our
lives start acting like covert “data paparazzi”? And what can we do to avoid it? Find
out here. Today, our devices collect and forward information to all sorts of external parties: our home security alarm provider, our
electricity supplier, our fitness watch vendor, be done to confront it.
our car manufacturer, and so on. Smart assis- Smart devices and privacy: the big picture
tants listen to our voice commands and take Many of us already interact with at least 3 to
that information to the internet to execute our 5 devices daily – a smartphone or even two,
orders. But smart devices go beyond the ob- a smart watch, a tablet PC, a work laptop,
vious too – they can be anything from a con- and maybe a smart TV. One estimate is that
nected toaster to a washing machine, sewing by 2030, each of us will own 15 connected
devices. Some devices, like a connected car
machine, or a toothbrush!
Data from one device may not be a problem, or smart meter, are connected by default and
but combining data from several devices typically managed by the company the user
could create a pattern that may reveal un- is a customer of. They typically rely on celwanted information about a user or a busi- lular connectivity. For many other devices,
ness. And with more devices coming into the users themselves select and provide the
homes, concerns around the way personal connectivity, often Wi-Fi or cellular, and
data is managed, controlled and used by de- are personally responsible for the managevices and organizations are increasingly be- ment of the devices. Above all, the network
ing raised. Each new device may introduce infrastructure and devices need to be secure.
a new security risk, if not properly managed It’s important for us all that we can trust how
through its life cycle. The security risks must our devices operate and handle data. It will
be handled by all actors in the value chain, also be important to ensure device security
including the device owner, regardless if through the life cycle of the devices. With
devices are used by consumers, industries, the fast growth and wide of range of smart
or smart cities. So what will be important and connected devices from different brands
to think about to ensure that users benefit – that come with different user interfaces and
and get value from devices and their related functions – it might be cumbersome to keep
services, but avoid adding security issues? all devices up to date in terms of firmware
Should we risk unintentionally becoming and security status, for example, from the
surrounded by data paparazzi with their day the device is purchased until its recycled.
viewfinder aimed at us? In this blog post, However, this is a key requirement for enawe’ll bring some light on to what these fac- bling a secure and trustworthy IoT environtors mean for the device owner and what can ment.

cus on electronic channels and increase
the volume of their operation in line with
digital transformation and financial inclusion policies to keep pace with global
development in this field. For his part,

Eng. Adel Abdel Masih, Director General of SITA Egypt, affirmed his happiness at its importance at this time when
the state is undertaking digital transformation in all sectors, in addition to the
tireless efforts made by the Ministry of
Tourism and Antiquities to revitalize
tourism and promote the Egyptian hotel
sector.
He added that there are many service
providers in this field, but Sita Egypt aspires to become the leading service provider for hotel hospitality services in the
Egyptian market with the help of the best
technological solutions such as RezGain
and Optima Market, because both of
them are an innovative technical product
and are internationally recognized in the
hotel industry.

AVEVA’s Third Digital Conference Assembles Environmental Sustainability Experts to Discuss how
Technology Is Helping to Lower Carbon Footprint
By ; Basel Khaled – Mohamed El Kholy
AVEVA, a global leader in engineering and
industrial software, today announced its
third AVEVA World Digital (AWD) conference, themed ‘Accelerate Your Digital Intelligence’ which will take place from 26-28
January 2021.
The online event will explore how leading
companies are embracing innovation and
applying intelligent software to reshape
their industrial operations. It will demonstrate how emerging technologies such as
AI, Cloud, Digital Twin, Visualization and
data & analytics are supporting advance- thinking organizations can accelerate their
ments in sustainability, and enabling or- sustainability agendas , Jan Shumate, Diganizations to make significant changes to rector, Eastman Chemical Company, will
improve the environment.
discuss how digital transformation at EastTechnology is playing a vital role in achiev- man Chemical Company is driving sustaining real-time optimization, improving able innovation and An Executive Sponsor
decision-making, and digitally enabling Forum, led by Lisa Johnston, CMO & CSO,
business operations, supported by an often- hosted by Lisa Wee, Sustainability Director,
remote workforce to drive substantial cost AVEVA, will feature speakers from Microreductions. Furthermore, with COVID-19 soft, Accenture & Verdantix focussing on
exposing pressures on the industrial sector, ‘Partnerships for a Sustainable Future.’
sustainable business strategies have come to Craig Hayman CEO, AVEVA commented,
the forefront with CTOs now seeing sustain- “Digitalization and sustainability are two
ability as part of the transformation impera- sides of the same coin. AVEVA’s industrial
tive. As a result, organizations, are adopting software solutions support sustainable outreal-time environmental monitoring to re- comes by plumbing our broad and deep speduce the carbon emissions of heavy indus- cialist capabilities into the scale and scope
tries. Visualization, Digital Twin, Machine of the Cloud, enabling our customers to deLearning and AI are technologies that are liver diverse environmental benefits via ophelping to manage these priorities.
timized engineering, operations and perforAs part of AWD’s sustainability driven mance. As more of our customers demand
agenda Jean-Pascal Tricoire, Chairman & it, we are working with them to innovate to
CEO, Schneider Electric, will discuss how drive sustainability. A clear digital strategy
the quest for a more sustainable future is drives environmental outcomes, social imdriving organizational innovation and op- provements, and ethical governance, which
portunity in 2021 , Lisa Johnston, CMO & ultimately enhances culture and improves
CSO, AVEVA, will focus on how forward- long-term business sustainability.”

Digitalization, extortion and a
lucrative vaccine: Kaspersky makes its
threat predictions for 2021

By ; Mohamed El Kholy – Nahla Makled
The beginning of the year is always a nice time to take a
look on the main developments and incidents that took place
in the cybersecurity industry over the past year. To review
the impact these events had on organizations and individuals,
and predict what they could mean for the overall evolution of
the threat landscape, Kaspersky shares its vision on what we
could face in terms of cyberthreats in such areas as healthcare, education and ICS attacks in 2021.
Lockdown measures driven by the ongoing epidemiologic
situation have changed education systems around the world.
Digitalization, which is the main driver of these changes,
will maintain momentum in 2021. The integration of social
media, video services and games in the educational process
have proved to be effective and more of such content is set to
be created in 2021. While the number of online students rises,
so do related privacy threats.
It is important for both students and educators to pay more
attention to the security of their personal data. If the correct security settings are not in place, students’ and teachers’
personal information can be compromised ¬– or individuals
could even fall victim to attacks propagated via educational
platforms. Additionally, distanced learning also brings new
risks of cyberbullying.
Each year actors develop more and more advanced targeted
threats. Some closely examined features of industrial businesses and gained access to vast amounts of information
about their technological networks. This trend is expected
to continue in 2021.
Ransomware attacks against ICS systems in particular will
become more targeted and, as a result, even more sophisticated using APT tactics. This is a significant threat since
industrial networks have become more vulnerable due to the
limits imposed on onsite work and onsite personnel, coupled
with an increase in the number of people accessing networks
remotely.

Digitalization, extortion and a lucrative vaccine: Kaspersky makes its
threat predictions for 2021
By: Mohamed Shawky – Adel Farig
The beginning of the year is always a nice time to take a look
on the main developments and incidents that took place in the
cybersecurity industry over the past year. To review the impact
these events had on organizations and individuals, and predict
what they could mean for the overall evolution of the threat
landscape, Kaspersky shares its vision on what we could face
in terms of cyberthreats in such areas as healthcare, education
and ICS attacks in 2021. Digitalization of education will widen
the threat landscape Lockdown measures driven by the ongoing epidemiologic situation have changed education systems
around the world. Digitalization, which is the main driver of
these changes, will maintain momentum in 2021. The integration of social media, video services and games in the educational process have proved to be effective and more of such
content is set to be created in 2021. While the number of online
students rises, so do related privacy threats.
It is important for both students and educators to pay more attention to the security of their personal data. If the correct security settings are not in place, students’ and teachers’ personal
information can be compromised – or individuals could even
fall victim to attacks propagated via educational platforms. Additionally, distanced learning also brings new risks of cyberbullying. Evolution of ICS oriented attacks
Each year actors develop more and more advanced targeted
threats. Some closely examined features of industrial businesses and gained access to vast amounts of information about their
technological networks. This trend is expected to continue in
2021. Ransomware attacks against ICS systems in particular
will become more targeted and, as a result, even more sophisticated using APT tactics. This is a significant threat since industrial networks have become more vulnerable due to the limits
imposed on onsite work and onsite personnel, coupled with an
increase in the number of people accessing networks remotely.
Hacking the vaccine: a new opportunity to exploit COVID-19
Using medical and healthcare topics as bait will continue next
year and will remain relevant, at least until the end of the pandemic. The main reason for attackers’ growing interest in medical research was the development of a vaccine against COVID-19. In 2021, the efforts to steal coronavirus research data
will continue. As long as the global healthcare community continues to fight the disease, any company that claims significant
success in the development of a vaccine will become a potential
victim of targeted attacks.
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WEEKLY NEWS
In partnership with the American University to develop innovative solution;

Minister of Communications: Launching the first round of the “Startup Launchpad”
initiative to build the capacities of entrepreneurs
By: Basel Khaled - Nahla makled
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information
Technology via Video Conference, witnessed the launching of
the first round of the Startup Launchpad program, which is presented by the Information Technology Industry Development
Agency (ITIDA) in cooperation with the American University
in Cairo Business Incubator to build the capabilities of entrepreneurs and owners of emerging projects in the fields of technology and help them launch their projects By providing extensive
training content and a set of skills and educational materials
needed to develop effective plans for entrepreneurial projects.
Attend launch events; Eng. Amr Mahfouz, CEO of the Information Technology Industry Development Authority, Dr. Hussam
Othman, Vice President of the Authority and Head of the Center
for Technology Innovation and Entrepreneurship, Dr. Sherif
Kamel, Dean of the College of Business Administration at the
American University in Cairo, Dr. Ayman Ismail, Director of
the AUC Business Incubator, and a number of entrepreneurs
and founders The startups that have been accepted into the first
phase of the program.
The program aims to stimulate the environment for technological innovation in Egypt by assisting entrepreneurs and owners
of innovative ideas in the fields of information and communication technology and providing mechanisms and solutions to
the challenges they face to increase the chances of success of
converting ideas into successful commercial enterprises and
start-ups.
The program extends over a period of 8 weeks, and the program
provides an accredited certificate from the authority and the
business incubator to successfully pass the stages of the program and specialize in the field of entrepreneurship, as the pro-

gram includes an internationally accredited training curriculum
provided by the AUC Venture Lab as a member of the Affiliate Babson Colprotiv Babson College of America, which is the
world’s leading and first educational institution in the field of
management and entrepreneurship, as well as its distinguished
and unique reputation in its academic and educational programs.
During the meeting; Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology, emphasized that the program
aims to support youth entrepreneurship capabilities to establish
innovative projects. In line with the Ministry’s strategy that
aims to stimulate technological innovation and develop startups by encouraging young people to pioneer and innovative

work and create non-traditional job opportunities for Egyptian
youth; Pointing to Egypt’s regional leadership in attracting investments in emerging companies in North Africa and the Middle East.
Dr. Amr Talaat indicated that the Ministry of Communications
and Information Technology is striving for Egypt to occupy the
rightful position in terms of the number and size of startups,
attract foreign investments and give them opportunities to be
able to succeed at the local, regional and international levels.
He explained that the ministry has established five centers for
digital creativity in the governorates. Work is also underway to
establish five other centers with the aim of stimulating creativity
and entrepreneurship among young people all over the Republic,
and the Ministry has launched the Our Future..Digital initiative,
which aims to build youth capacities in the fields of web development, data analysis science, and e-marketing, which contributes to Providing trained cadres to work in emerging companies.
Dr. Sherif Kamel, Dean of the College of Business Administration at the American University in Cairo, explained that this program is the beginning of a new phase of cooperation between
the American University in Cairo, the Ministry of Communications and Information Technology and the Information Technology Industry Development Authority. It also comes within the
framework of the American University’s College of Business
Administration’s interest in proposing initiatives and projects
to support and sponsor ideas Entrepreneurial youth projects;
Pointing out that the program provides an opportunity for entrepreneurs from various governorates to benefit and achieve
benefit to society in light of the state’s trend of digital transformation and the global trend towards accelerating reliance on
technology due to the Corona pandemic.

Egypt Offers Extra Stimulus Package for Local IT Exporters

ITIDA Launches Export-IT program covering export proceeds of 2019 and 2020

To the Ministry of Manpower: The Ministry
of Communications develops the portal
and electronic services
By: Mohamed El-Kholy - Mohamed Shawky
The Minister of Manpower, Mohamed Saafan, and Dr. Amr
Talaat, Minister of Communications and Information Technology, at the General Office of the Ministry of Manpower,
a protocol for cooperation between the two ministries regarding the implementation of the work of developing the
electronic portal and electronic services of the Ministry
of Manpower and making them available on the Egyptian
digital portal, within the framework of activating the role
of information technology tools and technologies And communications as a major driver for the development of all
services and businesses in general, with the aim of improving the efficiency of services provided to the citizen in particular, by developing the Ministry of Manpower portal and
automating some of its services.
The Minister of Manpower, Resident Representative and
Director of the Cairo Office of the United Nations World
Food Program, Mengistap Haile, met within the framework
of joint cooperation between the Ministry and the Program,
where “Hayley” handed over 30 tablets to the Ministry, as
part of the program’s support for the “Your profession” initiative. Your Future “to be used in the mobile units to support the transmission and communication of information in
the Ministry’s various projects.
Saafan also witnessed, at the ministry’s general office, the
signing ceremony of a protocol for cooperation with the
Japanese company SE Wiring Sumitomo Egypt for the
manufacture of braids, as part of the implementation of the
ministry’s strategy that aims to draw up workforce employment policies, spread the culture of safety and health of the
profession, qualify the workforce with vocational training
and equip them with skills. And the technologies necessary
to compete in the labor market and meet its requirements.
Saafan also launched, at the Ministry’s General Office, the
second phase of the “Egypt is more beautiful” initiative to
rehabilitate people with capabilities within the framework
of the “A Decent Life” initiative, launched by President Abdel Fattah Al-Sisi, to provide decent job opportunities for
people with disabilities and train young men and women in
order to qualify them for the labor market and open small
projects for them. Within entrepreneurship.

By ; Mohamed Shawky – Adel Farig
The Information Technology Industry Development Agency
(ITIDA) has launched a new round of its annual “Export IT”
program. Coping with the unmatched challenges introduced by
the global pandemic COVID-19, ITIDA took an unprecedented
step of granting IT export incentives on proceeds of value-added exports for two consecutive years, 2019 and 2020.
This step is considered the first of its kind since the launch of
the Export IT program in 2010 with the aim of supporting local
IT companies to develop their resources, enhance competitiveness, and reduce export overheads.
ITIDA CEO, Amr Mahfouz highlighted that the approved stimulus comes as part of ITIDA’s relief plan to curb the economic
impact of COVID-19 and ensures more aid for small businesses
and local IT companies.
Mahfouz underlined that the export incentive package is to encourage the local companies to boost exports, secure its position
in existing markets, and increase market penetration capabili-

ties.
The program accepts local ICT companies with more than
50% of Egyptian ownership, headquartered in Egypt, and are
exporting ICT services, IT-enabled services such as call center
services, consultation and training services related to the IT industry. ITIDA has excluded the Egyptian IT startup companies
that were founded in 2016 or later from “headquarter in Egypt”
condition.
According to the program’s terms and conditions, approved
companies receive direct cash incentives up to 10%, and with
a maximum limit of 20% of value-added exports based on the
company size (micro, small, medium, or large), with a maximum amount of EGP2.5m for each company or EGP3m for
companies operating in or have branches in one of the new tech
parks.
The program offers additional incentives to companies exporting e-Commerce, e-Gaming, e-Health, e-Design services. Further incentives are also granted to the companies operating in
new tech parks, the new entrants to the program, and the companies operating in other governorates than Cairo, Giza, and
Alexandria.
In another move to encourage exports of emerging technologies such as AI, data science, and Robotic Process Automation
(RPA), ITIDA announced that it exceptionally accepts medium
companies with annual revenues exceed EGP 50 million and
export such services or have succeeded in penetrating new markets. Thus, these companies will get the full export support on
the total value added of their exports and not only on the growth
of its value-added.
Through the Export IT program, ITIDA aims to further increase
the growing volume of Egyptian IT exports which recorded
USD 4.1bn in 2020, versus USD3.6bn in 2019, up 13%.

TPV Technology appoints Asbis ME as UAE distributor in
new partnership
By ; Basle Khaled – Nahla Makled
TPV Technology Limited the world’s largest
manufacturer of computer monitors, announced
Asbis ME as the distributor for Philips gaming monitors in the UAE. The partnership
will see both companies extend their business relations that originally started with
TPV Technology’s launch of AOC monitors
in the region.
As one of their longtime distributors in the
North Africa region that includes Algeria
and Tunisia, Asbis ME has had experience in
dealing with IT hardware in the UAE. This,
along with its sound and robust infrastructure
and existing trust between the two teams easily makes it the best choice as distributor for TPV
Technology.
With this new partnership, TPV Technology aims to develop its channel, retail, and online business in the UAE,

further creating a stronger path for both parties in
the region. “TPV Technology and Asbis ME has
been partners in the region for a long time and
extending our reach to the UAE is the best
step to ensure we’re getting best business
with the launch of the new gaming monitors from Philips,” said Carol Anne Dias,
Sales Director Middle East & Africa at TPV
Technology “We’re excited to extend our
partnership with TPV Technology to bring
these Philips monitors to the UAE. As TPV
Technology is already our partner in other
markets, we have a long-standing support and
confidence that we can bring the same level of
success for them,” said Ahmad Naiem, Sales Director, Asbis ME. Philips’ new gaming monitors
feature 4K HDR support and up to dual QHD resolution. These displays also feature Ambiglow lighting that
bring a whole new level of immersion.
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Safwat: The goal of “Jumia” is to
help companies deliver their products
to their stores and customers to support
the e-commerce system

By: Mohamed Al Kholy – Basel Khaled
As a contribution to supporting the e-commerce system and
maximizing the added value of companies operating in the
field of delivering goods, products and logistical services,
Jumia, the leading e-commerce platform in the Egyptian
and African market, confirmed its continued support for
companies operating in the field of logistics by providing all
the necessary mechanisms to deliver the products of companies of all sizes. Whether it is small, medium or large, for its
branches spread all over the Republic, as well as delivering
products and goods to customers, especially in micro and
small enterprises, based on Jumia’s accumulated experience
in this field through Jumia Services.
Through these services, Jumia aims to help startups, entrepreneurs, and small and micro companies in the first place to
contribute to their support and growth of their own business
and help them to participate in the e-commerce system and
also to support the e-commerce system adopted by Jumia in
Egypt and to maximize the benefit from Jumia’s expertise in
the field of logistics.
Delivery and providing e-commerce services to the customers of these companies, as these products are shipped
and delivered either to companies in their branches or to
deliver them to customers, which helps in improving and
raising the efficiency of the services provided, and on the
other hand, Jumia shares its expertise in the field of logistics
to support the growth of e-commerce in Egypt, increase its
concept and educate customers about it.
This helps to grow the size of the market and increase the
awareness of companies and individuals to adopt the concept of digital trade. The activities carried out by Jumia in
Egypt, which come along with the initiatives taken by the
Egyptian state towards encouraging digital transformation
in the government and private sector institutions, were reflected in the e-commerce acceleration and the number of
dealers on digital platforms increased, which succeeded in
acquiring a new segment of customers, whether They were
companies or individuals. All this contributed to the growth
and development of e-commerce rates in the Egyptian market.
Commenting on this cooperation, Eng. Hisham Safwat,
CEO of Jumia in Egypt, confirmed that this cooperation will
positively affect the growth of e-commerce rates in Egypt
and the increase in the number of users in addition to the
increase in confidence in e-commerce platforms on the other
hand, especially after the e-commerce platforms have flourished. In the Egyptian market, by a large percentage during
the past year as a result of the spread of the Corona virus
(Covid 19) and the precautionary and preventive measures
taken by Jumia, as this was reflected in the increased confidence of its dealers, and today, according to global and
local indicators, the volume of e-commerce in Egypt is 40
billion pounds.
Safwat added that Jumia’s services that it provides to partners and customers is working to provide the Egyptian
market with high-quality logistical services based on Jumia,
providing logistical services according to the needs of each
customer and providing transportation services between
companies that transport customers’ products from one
place to another and serve multiple customers from different sectors and this is what It helps us to grow significantly,
and it also contributes to providing direct and indirect job
opportunities for young people in Egypt, which will reflect
positively on solving part of the unemployment crisis in
Egypt, and Jumia is also working to reach a larger customer
base and the target audience for these companies to achieve
higher sales, whose effects are reflected.
On the formal and informal economy, pointing out that delivery and logistics is a major obstacle and challenge facing
some companies, especially small businesses, and ways to
manage warehouses, and to display innovations in the field
of storage of perishable logistical materials, so Jumia has resorted to expanding the base of beneficiaries of its services
to include these companies, strengthening the e-commerce
system and reducing costs Delivery too.

Orange Egypt Sponsors Egypt Career Summit for Upper Egypt Youth in Cooperation with Career180
By : Mohamed El Kholy – Nahla Makled
Orange Egypt sponsored the third career summit, which was held to support the youth of
Upper Egypt in cooperation with the comprehensive career counseling platform Career180.
The forum was held online and brought together more than 6,000 young attendees, providing
them with an opportunity to benefit from the
forum in addition to career guidance while
adopting the precautionary measures to secure
the safety of the attendees.
Egypt Career Summit version in Upper Egypt,
focused on “career counseling”, as it mainly
targeting students and graduates of Upper
Egypt universities to understand the requirements of the labor market and providing them
with the necessary information and tools that
qualify them for the market through more than
40 direct online counseling sessions and 30
workshops for free.
Upper Egypt youth participated in various
business fields, where Orange Egypt employees had a prominent participation represented

by Dalia Ahmed, from Orange Egypt Human
Resources department, and Mohamed Shady,
from Orange Assiut Call Center department.
During the various workshops, Dalia Ahmed
gave a comprehensive presentation on job opportunities in Upper Egypt, how to prepare
for them, and how to succeed in doing the
required tasks. On the other hand, Mohamed
Shady gave a presentation on the success story
of Assiut Call Center and the role it plays in
providing convenient job opportunities for innovative youth.
Through the forum, Orange Egypt aimed to
back Upper Egypt, which does not have much
career development opportunities, despite its
ambitious talents who can achieve great successes if they get the appropriate support.
This is the third employment forum held under
the sponsorship of Orange Egypt in 2020 as
the company has managed to provide services
to more than 16,000 young men and women
all over Egypt.
Since the outbreak of COVID-19 and the harsh

circumstances witnessed by the labor market
due to the pandemic, Orange Egypt developed
its own community support strategy in this
field and managed to attract hundreds of companies and thousands of job seekers. Additionally, Orange experts and officials participated
in holding seminars and workshops to provide
technical advice to fresh graduates, promote
their skills and qualify them for the Egyptian
labor market.

Orange employment forums come as part ment fair, titled “On Fair Event”. The forum
of Orange’s Corporate Social Responsibil- was attended by more than 6,000 young people
ity strategy, which aims to provide support who received 40 online sessions presented by
to the Egyptian community through various 100 experts, in the presence of 20 companies
campaigns and initiatives. Moreover, Orange and more than 10 universities.
sincerely believes in the efficiency and innova- Commenting on this occasion, Hala Abdel Wation of the Egyptian youth and always supports dood, Head of Public Relation and Corporate
their ambitions and dreams.
Social Responsibility at Orang Egypt, said
It is worth noting that Orange has organ- “CSR is limitless. Even in the same field, Orized the first employment summit in Feb- ange is keen to diversify its means to achieve
ruary 2020, which was held at the Greek the utmost benefits for the community and
Campus of the American University and target groups. Orange has already succeeded
was attended by more than 4000 attendees in maximizing its social role to contribute in
from various universities and governo- eliminating unemployment rates and reducrates. The summit is one of the largest ca- ing the gap between the requirements of the
reer development events in Egypt. During labor market and the experiences of university
this forum, Orange perused to foster job graduates.”
awareness, prepare more qualified compe- Abdel Wadood asserted that such activities
tencies, and support students and gradu- boost communication between different emates through career development guide- ployers and ambitious youth through offering
lines and advice.
job opportunities in different fields. AccordIn July 2020, Orange sponsored the 2nd Egypt ingly, the company’s efforts will achieve sigCareer Summit 2020, the first online employ- nificant results.
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للمرة األولى  :آثار لم متس وبردية استثنائية..
سقارة املصرية تكشف كنزا رائعا

كتب  :نهلة مقلد -محمد اخلولى
فى كشف وصف بالفارق ،عثرت بعثة مصرية مشتركة تعمل فى منطقة آثار
سقارة ،بجوار هرم امللك تتى أول ملوك األسرة السادسة من الدولة القدمية
� على اكتشافات أثرية مهمة تعود إلى الدولة القدمية واحلديثة والعصور
املتأخرة.
وقال زاهى حواس � عالم االثار املصرية  ،رئيس البعثة ،إن هذه االكتشافات
سوف تعيد كتابة تاريخ هذه املنطقة ،خاصة خالل األسرتني  18و 19من
الدولة احلديثة ،وهى الفترة التى ُعبد فيها امللك تتى  ،وكان يتم الدفن فى
ذلك الوقت حول هرمه.
وأكد حواس على أن البعثة عثرت على املعبد اجلنائزى اخلاص بامللكة نعرت
زوجة امللك تتي ،الذى مت الكشف عن جزء منه فى األعوام السابقة للبعثة،
مشيرا إلى أن البعثة عثرت أيضاً على تخطيط املعبد ،باإلضافة إلى 3
مخازن مبنية من الطوب اللنب فى الناحية اجلنوبية الشرقية منه ،لتخزين
القرابني واألدوات التى كانت تستخدم فى إحياء عقيدة امللكة.
كما مت العثور على  52بئرا تتراوح أعماقها ما بني  10إلى  12مترا ،بداخلها
أكثر من  ٥٠تابوتا خشبيا من عصر الدولة احلديثة ،وفق ما نقل حساب "
رئاسة مجلس الوزراء املصري" على فيس بوك وهذه هى املرة األولى التى يتم
العثور فيها مبنطقة سقارةعلى توابيت يعود عمرها إلى  3آالف عام .وهذه
التوابيت ذات هيئة آدمية وممثل على سطحها العديد من مناظر اآللهة التى
كانت تعبد خالل هذه الفترة ،باإلضافة إلى أجزاء مختلفة من نصوص كتاب
املوتى التى تساعد املتوفى على اجتياز رحلته إلى العالم اآلخر.

 730مليون دوالر ..من يفوز باليانصيب
األكبر فى التاريخ

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
ارتفعت قيمة اجلائزة الكبرى ليانصيب "باوربول" إلى رقم هائل يبلغ حوالى 730
مليون دوالر (ثالثة أرباع مليار دوالر) ،وبقيمة نقدية قدرها  546مليون دوالر
بعد السحب يوم السبت املاضى والسبب فى ارتفاع قيمة اجلائزة بعد السحب
األخير أنه لم يكن هناك فائزون باجلائزة الكبرى حتى اآلن ،وفقا ملا ذكرته شبكة
سى إن إن اإلخبارية األمريكية.
وهذه هى املرة الرابعة فقط التى يتجاوز فيها الفوز باجلائزة الكبرى  700مليون
دوالر ،وفقا للمؤسسة املسئولة عن يانصيب باوربول وق��ال مؤسسة يانصيب
باوربول إنه إذا فاز أى شخص بالسحب املقبل ،يوم األربعاء املوافق  20يناير،
فستكون تلك رابع أكبر جائزة كبرى فى تاريخ اللعبة ،وسادس أكبر جائزة فى
تاريخ اليانصيب االمريكى  .وكان آخر فوز باجلائزة الكبرى ليانصيب باوربول فى
نيويورك يوم السادس عشر من سبتمبر .2020
ولكن كان هناك بعض املحظوظني فى سحب السبت إذا فاز العديد من حملة
التذاكر مبكاسب جزئية ،تراوحت ما بني  2إلى  4ماليني دوالر ،وربحت 14
تذكرة ،حصلت على الكرات البيضاء اخلمس مليون دوالر لكل منها ،وفقا لباوربول.
وف��ازت  3تذاكر بيعت فى تكساس بجائزة املليون دوالر ،وبيعت اثنتان فى
كاليفورنيا ،وتذكرة واحدة من فلوريدا وجورجيا وأيداهو وإلينوى وميسورى ونيو
مكسيكو ونيويورك وويست فرجينيا.
ومت بيع تذكرتني أخريني فى نيو هامبشاير وبنسلفانيا ،وحققت كل منهما مليونى
دوالر من خالل تضمني خيار "باور بالي" ،الذى ضاعف اجلائزة.

مدرب برشلونة  :يدافع عن طرح ميسى
وما فعله "رد فعل طبيعي"
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
ل��م ي��ت��أخ��ر دف���اع م��درب
بالبدء بليونيل ميسى
األح����د ،وذل���ك بعدما
املباشر ،ألول مرة فى
الهزمية أمام أتليتيك
إضايف.
وغ�����اب ميسى
ال�����س�����وب�����ر

برشلونة ،رون��ال��د ك��وم��ان ،ع��ن ق��راره
ف��ى نهائى ك��أس السوبر اإلسبانية،
تعرض الالعب األرجنتينى للطرد
مسيرته م��ع ال��ن��ادى خالل
ب��ي��ل��ب��او  ،3-2ب��ع��د وق��ت
عن الفوز قبل نهائى كأس
أمام ريال سوسيداد بسبب
اإلص��اب��ة ،لكن قبل خوض
ال��ن��ه��ائ��ى ق���ال ك��وم��ان إن��ه
سيسمح ل��الع��ب ب��ات��خ��اذ
القرار املناسب بشأن لياقته
البدنية.
وقال املدرب الهولندى للصحفيني
ع��ق��ب اخل��س��ارة "أع��ت��ق��د أن���ه بعد
الكثير جدا من السنوات فى أعلى
امل��س��ت��وي��ات ،ف��إن��ه ي��ع��رف متى
يستطيع ال��ل��ع��ب وم��ت��ى ال
يستطيع .حتدثت إليه وقال
إن��ه جاهز مب��ا يكفى لبدء
املباراة" وظهر ميسى بشكل
قوى فى البداية ،وساهم
بشكل مؤثر فى هدف
ال��ت��ق��دم ،لكنه شعر
ب��اإلره��اق م��ع م��رور
ال��وق��ت ،وخ��رج من
األج��������واء ب��ش��ك��ل
تدريجي.
ون���ال اإلح��ب��اط
م����ن م��ي��س��ى
ح�������ي�������ث
وص���ل
إل������ى
ق�������م�������ة
ال���غ���ض���ب ف��ى
الدقيقة األخيرة من
الوقت اإلض��ايف ،واعتدى
على أسيير بياليبرى العب بيلباو
 ،قبل أن يتدخل حكم الفيديو
املساعد ويتسبب فى طرده بشكل
مباشر.

منوعات

دراسة طبية ترصد أعراض جديدة لـ " كورونا " ..وكلمة السر فى العينني
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
كشفت دراسة طبية حديثة عن أعراض أقل شيوعا تظهر لدى املصابني بكوفيد
 -19الذى يسببه فيروس كورونا املستجد ،وهى مرتبطة بالعينني وأشارت
دراسة نشرتها املجلة الطبية البريطانية ،إلى تسجيل ثالثة أعراض مرتبطة
بالعينني ،ظهرت لدى املصابني بفيروس كورونا املستجد.
واألع���راض الثالثة التى ذكرتها ال��دراس��ة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب
امللتحمة وحكة العينني ،وفق ما نقل موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية
وحساسية الضوء ،هو انزعاج العني الناجم عن الضوء ،مما يجعل الشخص
فى حاجة إلى تضييق أو إغالق عينيه ،علما أن من املحتمل أن تترافق هذه
احلالة بالصداع.
ويصاحب التهاب امللتحمة تورم فى امللتحمة وهى عبارة عن نسيج مبطن للسطح
الداخلى للجفن والغالف اخلارجى للعني ،ويساعد هذا فى املحافظة على
رطوبة اجلفن والعني الداخلية.
وتعليقا على الدراسة ،قال الدكتور على ميرزا � الطبيب املختص فى مركز
"مستشارو طب العيون" بلندن" :يعانى من يشكو حساسية الضوء من الصداع،
ويشعرون بألم فى العينني عند إضاءة مكان مظلم بشكل مفاجئ ،أو االنتقال
من الظالم إلى النور".

بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

حظر املستخدمني  ..بني األمن
وتقييد للحريات
وأضاف ميثل التهاب العينني أحد أعراض فيروس كورونا األقل شيوعا ،إال
أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشرا على اإلصابة
بكوفيد -19أم أن األمر مجرد التهاب فيروس للملتحمة".

الصحة العاملية  :مريض كورونا يظل ناقال للعدوى
ملدة  9أيام بعد ظهور األعراض
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
كشفت ممثلة منظمة الصحة العاملية فى
روسيا ،ميليتا فوينوفيتش عدد األيام التى
يظل فيها املرضى ب� “كوفيد –  ”19ناقلني
للعدوى للمحيطني بهم.
وأوض��ح��ت اخل��ب��ي��رة ال��دول��ي��ة املختصة،
أن احل��دي��ث ف��ى ه��ذه املناسبة ي��دور عن
األشخاص الذين ينشرون الفيروس احلي.
وقالت فوينوفيتش فى تصريح صحفي:
“وفقا لدراسات أولية ،فإن معظم املرضى
يصبحون معديني فى غضون  8-9أيام
فقط م��ن ظهور األع���راض ولفتت ممثلة

منظمة الصحة العاملية ف��ى روس��ي��ا فى
الوقت ذاته إلى أن هذه الفترة املعدية قد
تطول أكثر بالنسبة للحاالت األكثر خطورة.

الصني  :تطلق القطار "ماجليف"
 ..بسرعة "تفوق اخليال"
كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقي
كشفت الصني مؤخرا عن منوذج لقطارها فائق السرعة "ماجليف" ،القادر على بلوغ سرعة
تصل إلى  620كيلومترا فى الساعة ويعمل القطار بطاقة املوصالت الفائقة مرتفعة
احلرارة ،وهى مواد تعمل كموصالت فى درجات حرارة عالية.
ويبلغ طول القطار  21مترا ،وقد جرى استعراضه أمام وسائل اإلعالم فى مدينة تشنجدو
مبقاطعة سيشوان ،وهو يسير على سكة ش ّيدت ألجل هذا الغرض ،وفق ما ذكرت شبكة
"سى إن إن" األمريكية.
وحسبما أكد نائب رئيس جامعة جياوتونغ ،البروفيسور هى تشوان ،فإن القطار قد يكون
جاهزا للتشغيل فى غضون مدة تتراوح بني  3إلى  10سنوات وحتتضن الصني أكبر شبكة
للسكك احلديدية عالية السرعة فى العالم ،ومتتد على أكثر من  37ألف كيلومتر ،وتشغّل
أسرع قطار جتارى وهو "شنغهاى ماغليف".
وكانت بكني قد كشفت فى وقت سابق من العام املاضى النقاب عن خط سكة حديد فائق
السرعة يبلغ طوله  174كيلومترا ،يربط بكني باملدينة املضيفة ل��دورة األلعاب األوملبية
الشتوية  2022تشانغجياكو ،مما قلّص زمن السفر بني املدينتني من ثالث ساعات إلى
 47دقيقة.

أمريكا  :خبير التكنولوجيا
"املنحوس" يتخلص من قرص تخزين
عليه  270مليون دوالر
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
لم يكن اخلبير التقنى البريطانى جيمس هويلز يعرف أن رميه
لقرص تخزين صلب فى العام  2013سيكلفه خسارة كبيرة
تفوق قيمتها ماليني ال���دوالرات وحسبما ذك��ر موقع "بيزنس
إنسايدر" فقد تخلص جيمس قبل سنوات من قرص صلب كان
يحتوى على  7500بيتكوين ،تلك العملة الرقمية التى كانت ذات
قيمة متواضعة فى سنة  ،2013بينما جتاوز ثمن الواحدة منها
حلظة كتابة هذه السطور حاجز ال� 36ألف دوالر.
وبإجراء عملية حسابية سريعة ،يكون جيمس قد رمى أكثر من
ظن أنه حفظ نسخة
 270مليون دوالر فى القمامة ،بعدما ّ
احتياطية للبيانات التى لديه.
وبعد االرتفاع الصاروخى الذى شهدته "البيتكوين" ،طلب جيمس
من مجلس بلدية مدينته فى نيوبورت بويلز ،إجراء عمليات بحث
فى مطمر النفايات الذى يظن أن القرص الصلب انتهى إليه
ونقلت شبكة "سى إن إن" عن جيمس قوله "سوف أتبرع ب�71
مليون دوالر لبلدية نيوبورت ،لتوزعها على السكان فى املدينة إن
عثروا على القرص الصلب".
أضاف سيحصل كل مواطن فى نيوبورت على  239دوالر ،إال أن
طلبى قوبل بالرفض ،حتى أن مجلس املدينة امتنع عن لقائى فى
محاولة إلقناعهم" وأرجعت بلدية نيوبورت سبب رفضها اقتراح
جيمس إلى اآلثار البيئية التى رمبا تترتب على العملية بالنسبة
للمنطقة املحيطة ،هذا إلى جانب التكلفة الباهظة ألعمال احلفر
ومعاجلة النفايات ،والتى قد ال تسفر عن أى نتيجة الحتمال
تضرر البيانات املخزنة على القرص.

مصر ..حاالت "انتحار كورونا" تعود بسبب االكتئاب
كتب  :نهلهة مقلد – محمد شوقى
سجلت العاصمة املصرية القاهرة حاالت انتحار جديدة ملصابني بفيروس كورونا،
لتعيد تلك احلاالت إلى الواجهة من جديد التشديد على مسألة "الصحة النفسية"
للمصابني ،وكيفية تقدمي الدعم الالزم لهم.
وخالل  24ساعة فقط ،انتحر مصابان اثنان بفيروس كورونا فى مصر ؛ األول
فى منطقة حلوان (جنوب القاهرة) ،وهو عامل أربعينى ألقى بنفسه من الطابق
الرابع مبستشفى العزل ،بعد معرفة إيجابية مسحته أما حالة االنتحار الثانية
فتعود ملصاب فى قرية أشمون مبحافظة املنوفية (شمال العاصمة) ،ألقى بنفسه
من الطابق الثاني.
وتنضم احلادثتان إلى عدد آخر من حاالت االنتحار ملصابني بفيروس كورونا ،
من بينهم حالة وقعت قبل أسبوع واحد ،فى محافظة الدقهلية (شمال شرق دلتا
مصر) وحتديدا مبدينة ميت غمر ،عندما ألقى مصاب فى ال�  59من العمر،
نفسه من شرفة مستشفى العزل ،جراء مروره بحالة نفسية سيئة ،ورغبته فى
اخلروج من العزل.
وتكررت حوادث االنتحار فى مصر ملصابني بفيروس كورونا ،فى مناطق أخرى،
منها حادث مشابه فى مدينة أوسيم مبحافظة اجليزة؛ بعدما أقدم مصاب على
شنق نفسه بعد تدهور حالته النفسية ،وعثرت عليه زوجته بعد أن فارق احلياة
أثناء تقدميها الطعام له فى معزله.
وفى مدينة بنها مبحافظة القليوبية ،انتحر جنار خمسينى بقطع شرايني يده .وفى

اإلسكندرية انتحر مصاب أربعينى بعد أن غافل الطاقم الطبي ،وألقى بنفسه
من الطابق األول وفى محافظة الغربية ،ألقى أحد املصابني نفسه بإحدى الترع
ليفارق احلياة ،وغيرها من احل��وادث وه��ذه األح��داث متصلة بحوادث انتحار
مماثلة شهدها العالم ملصابني بالفيروس ،ناجتة فى األساس عن مرور املصاب
بحالة نفسية سيئة ،ودخوله فى حالة اكتئاب.

افتراضيا  :جنوم يشاركون فى حفل تنصيب بايدن كرئيس للواليات املتحدة
كتب :نهلة مقلد – باسل خالد
شارك املمثل والكاتب املسرحى لني مانويل ميراندا وجنما الروك جون بون
جوفى وبروس سبرينغستني من بني جنوم آخرين فى احتفال افتراضى مت بثه
عبر شاشات التليفزيون  ،مساء األربعاء املاضى ،فى مناسبة تنصيب جو بايدن
باعتباره الرئيس رقم  46للواليات املتحدة.
وأعلنت جلنة تنصيب بايدن عن النجوم لبرنامج "احتفال أمريكا" ،وهو بث
متعدد الشبكات تصنفه اللجنة على أنه مزيج من النجوم واملواطنني العاديني.
ميراندا الذى كتب ومثل فى مسرحية "هاميلتون" على مسارح ب��رودواى ،
قدم إلقاء كالسيكياوأنضم املوسيقيون جون ليجند ودميى لوفاتو وجاستني
تيمبرليك وغيرهم إلى سبرينغستني وبون جوفى وقام املمثلتان كيرى واشنطن
وإيفا لونغوريا بدور املضيفتني ،ومن املقرر ً
أيضا ظهور جنم الدورى ال أمريكى
للمحترفني السابق كرمي عبد اجلبار.

نبضات

ميا لسائق من شركة خدمة الطرود املتحدة (يو بى اس)
وشمل االحتفال تكر ً
ومعلمة رياض أطفال وساندرا ليندسى أول أمريكية تتلقى لقاح كوفيد-19
خارج جتربة سريرية ومت البث بدالً من حفالت التنصيب التقليدية.

“ علمته الرماية فلما أشتد ساعده رمانى “ ...
يبدو أن ه��ذا ه��و لسان ح��ال شبكات التواصل االجتماعى العاملية
وتطبيقات الدردشة فى الوقت احلالى .
فعلى الرغم من بدايتها والتى كانت تستجدى فيها املستخدمني بكل
الوسائل لتشجيعهم لالعتماد عليها  ،وجنحت فى ذلك جناحا مذهال
 ،مع العلم أننا جميعا نعلم ان هذه املنصات جتنى وتكسب أرباحها من
وراء بياناتنا  ،نحن املستخدمني ،وهكذا نسدد له وندفع ثمن خدماتها
املجانية اال ان هذه املنصات كانت تقدم نفسها أنه صوت من ال صوت له
وأنها منحت مستخدميها صوتا وطرقا جديدة للوصول إلى جمهورها .
وف��ى خضم ما أثير  ،مؤخرا  ،من مشكلة بنود سياسة اخلصوصية
اجلديدة التى أعلن عنها تطبيق “ الواتساب “  ،للدردشة عبر املحمول
 ،والتى أدت إلى حالة من الغضب من جانب الكثير من مستخدمى
التطبيق  ،الذى يتجاوز عددهم نحو  2.2مليار مستخدم  ،ملا طالب به
“ الواتساب “ من منحه املوافقة الرسمية والقانونية حلق التصرف فى
بيانات املستخدمني مما يضرب مببدأ خصوصية املستخدمني عرض
احلائط .
ورغ��م تراجع “الواتساب” عن تطبيق هذه السياسات حتت حمالت
الضغوط الكبيرة من جانب املستخدمني  ،الرافضني لهذه السياسات ،
وتاكيده على االلتزام بكل مبادئ حماية خصوصية وعدم إنتهاك حقوق
املستخدمني إال أن هذه العاصفة من االعتراضات أدت إلى توعية الكثير
من املستخدمني بحقوقهم وفتح باب احل��وار املجتمعى  ،على مستوى
العالم  ،عن مدى التزام شبكات التواصل االجتماعى وتطبيقات الدردشة
بحقوق حماية بيانات املستخدمني بجانب حقها فىى حذف أو حظر
حسابات املستخدمني .
فمن املعلوم أن تطبيق “ الواتساب “ اكتسب شهرته من خالل تأكيده
على تبنى مفهوم حماية بيانات املستخدمني واحليلولة دون إمكانية
حدوث اختراقها أو سرقتها  ،من قبل الهاكرز  ،أو رؤية الرسائل اخلاصة
بكل مستخدم نظرا العتماده على نظام أمنى لتشفير نقل البيانات بني
املستخدمني بحيث ال ميكن ألحد فتح البيانات اال املستخدم املرسلة له
فقط .
وبالطبع فإن احلصانة القانونية التى متنحها لنفسها شبكات التواصل
وتطبيقات الدردشة العاملية للتحكم فى بيانات املستخدمني وكذلك حظر
أو الغاء أو إيقاف حسابات املستخدمني وكذلك حترير أو ازالة أو حجب
مشاركة املستخدمني ،مع اعترافنا بضرورة حجب املحتوى ألغراض
محافظة” مثل إزالة املحتوى الفاحش أو املزعج أو العنيف “ مما أثار
الكثير من التساؤالت املنطقية حول مدى التزام هذه الشبكات بكونها
منصة إلكترونية للتواصل وكذلك التزامها بعدم رؤية رسائل املستخدمني
أو التدخل فى حتريرها أو محتواها باإلضافة إلى أنه هل ميكن تقييد
حرية ال��رأى والتعبير إال من خالل ما يحدده القانون ،وليس حسب
معايير منصات وسائل التواصل االجتماعى وتطبيقات الدردشة .
وفى هذا اإلطار أرسل املتحدث الرسمى لشركة “ واتساب “ رسالة إلى
املستخدمني للتطبيق فى مصر مؤكدا متابعته لكل االستفسارات التى
أثيرت من جانب املستخدمني فى مصر ونحن حريصون على االستجابة
لها واك��د املتحدث باسم “ واتساب “ بدأنا فى تسليم رسالة خاصة
على (حاالت واتساب” “ Statusستكون متاحة للجميع فى مصر والتى
تؤكد من جديد أن واتساب ال ميكنه رؤية رسائلك اخلاصة ،وال ميكن
لفيس بوك االطالع عليها ونريد من مستخدمينا فى مصر أن يعرفوا
أننا سمعنا أسئلتهم وقلقهم ،ونريد اإلجابة على أسئلتهم مباشرة لذلك
ابتدا ًء من اليوم نحن نرسل رسالة جلميع مستخدمى واتساب فى مصر
عبر احلالة “. “ Status
واستكمل انه ميكن للمستخدمني رؤيتها كاآلتي :عندما يذهب املستخدم
إلى عالمة تبويب احلالة “ ،“ Statusسيرى حتديث احلالة من واتساب
مع شعارنا وعالمة التحقق اخلضراء فى أعلى قائمتهم وستتضمن
احلالة  4صور توضح التزامنا باخلصوصية مبجرد أن يفتح املستخدم
احلالة ،تختفى كل صورة من صور احلملة خالل  24ساعة.
أوضح الصور األربعة تسلط الضوء على اآلت��ي :نلتزم باحلفاظ على
خصوصيتك ال يستطيع واتساب قراءة محادثاتك الشخصية أو االستماع
إليها نظراَ ألنها محمية بالتشفير التام بني الطرفني ال يستطيع واتساب
رؤية املوقع الذى تتم مشاركته ال يشارك واتساب جهات اتصالك مع
فيس بوك إذ إن سالمتكم وأمنكم وأمن رسائلكم مهم حقا بالنسبة لنا.
ومع ذلك ،متا ًما مثل الرسائل القصيرة أو املكاملات الهاتفية العادية ،من
املمكن ملستخدمى واتساب اآلخرين الذين لديهم رقم هاتفك االتصال
بك وننصح جميع املستخدمني بعدم مشاركة رمز التحقق من واتساب
ال��ذى يصلك عبر الرسائل النصية القصيرة مع اآلخ��ري��ن ،وال حتى
األصدقاء أو العائلة .
وف��ى ردود أفعال غاضبة ملنح شبكات التواصل العاملية لنفسها حق
محاسبة مستخدميها ومعاقبتهم رأى املفوض األوروبي” تييرى بريتون”
أن االحداث االخيرة التى وقعت فى واشنطن واقتحام مبنى الكوجنرس
كشفت عن “هشاشة أنظمتنا الدميقراطية ،والتهديد الذى ميكن أن
متثله شركات تكنولوجيا ال تخضع لرقابة كافية على بقائها” وعبر
املسئول األوروبى عن شكوك كبيرة فيما إذا كان يحق لشركات التواصل
االجتماعى وحدها إيقاف حسابات املستخدمني .
من ناحية أخ��رى اعتبر وزي��ر الصحة البريطانى م��ات هانكوك ،أن
احلظر الذى فرضته شبكات التواصل االجتماعى على حسابات الرئيس
األمريكى السابق دونالد ترامب “يثير تساؤال كبيرا جدا” بشأن كيفية
تنظيم عمل وسائل التواصل االجتماعى مؤكدا أن منصات التواصل
االجتماعى تتخذ قرارات حتريرية اآلن“ ،وتختار من يجب ومن ال يجب
أن يكون له صوت”.
فى حني أوضح شتيفان زايبرت املتحدث باسم املستشارة األملانية أنه “ال
ميكن تقييد حرية الرأى إال من خالل ما يحدده القانون ،وليس حسب
معايير منصات وسائل التواصل ”.حيث أن “حقوقا مثل حرية التعبير
ميكن التدخل فيها ،ولكن مبوجب القانون ،وضمن اإلطار الذى حتدده
الهيئة التشريعية ،وليس وفقا لقرار شركة”.
فى النهاية نتساءل هل ميكننا فرض حياد سياسى على شركات وسائل
التواصل االجتماعى وتطبيقات الدردشة ؟ وما هى حقوق حصانة هذه
الشبكات فى ممارسة احلجب “املضلل” للمشاركات ،مبا فى ذلك إزالة
منشور ألسباب أخرى غير تلك املوضحة فى شروط خدمة موقع إنترنت،
؟ وهل تعتبر شبكات التواصل االجتماعى مسؤولة قاونيا وبشكل عام عن
املحتوى املنشور من قبل مستخدميها ؟ و ما هى الطريقة املثلى لتنظيم
شبكات التواصل االجتماعى باعتبارها شركات خاضعة للقانون ؟ وما
هى حقوق املستخدمني فى حالة قيام شبكات ىالتواصل االجتماعيى او
تطبيقات الدردشة بإيقاف حسابات اى مستخدم ؟ واخيرا هل اصبحت
شبكات التواصل االجتماعى خطر على حرية الرأى والدميقراطية بعد
ان كانت تقدم نفسها على اساس انها واحة حرية التعبير فى الفضاء
االلكترونى ؟

بقيمة  6ماليني يورو :اتفاقية بني التضامن واالحتاد األوروبى العتماد احللول الرقمية ملواجهة “كوفيد ”19
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
ش��ه��دت نيفني ال��ق��ب��اج � وزي����رة التضامن
االج��ت��م��اع��ي ،ت��وق��ي��ع ات��ف��اق ب��ني وزارة
ال��ت��ض��ام��ن االج���ت���م���اع���ي ،واالحت�����اد
األوروب�����ي ،وب��رن��ام��ج األمم املتحدة
اإلمن�����ائ�����ى ع���ل���ى م����ش����روع «دع����م
االس��ت��ج��اب��ة لكوفيد  »19بقيمة 6
ماليني يورو ومدة زمنية ثالث سنوات
حيث يركز املشروع على استكمال تطوير
البنية التحتية والقدرات املؤسسية ذات الصلة العتماد

احللول الرقمية للخدمات املختلفة التى تقدمها الوزارة
ملستفيديها من األشخاص ذوى اإلعاقة ،وكبار السن
وغيرهم من الفئات األولى بالرعاية لدعم االستجابة
لألزمة بشكل فعال وقالت وزي��رة التضامن تستهدف
الشراكة اجلديدة العمل على محورين مترابطني من
االستجابة جلائحة “ك��وف��ي��د ،”-19سعيا ً للحد من
آثارها السلبية على الفئات األول��ى بالرعاية ،حيث
يتضمن املحور األول تعزيز اليات الوقاية التى تهدف
للحد من تصاعد معدالت االصابة بني األسراألكثر
ت��ض��رراً من تداعيات األزم��ة ،والتى تستهدف وزارة

التضامن االجتماعى إدراج��ه��ا حت��ت مظلة شبكات
األمان االجتماعى وباألخص أسر العمالة غيراملنتظمة
واملوسمية وكبار السن مبؤسسات الرعاية االجتماعية
التابعة لوزارة التضامن االجتماعي.
اضافت يعمل املحور الثانى للمشروع على التخفيف
من حدة االث��ار االجتماعية واالقتصادية لألزمة من
خالل تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبى مطالب السوق
املحلية وإت��اح��ة ف��رص العمل للفئات األك��ث��ر تضرراً
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��م��ع��ي��ات االه��ل��ي��ة ال��ش��ري��ك��ة ل���وزارة
التضامن االجتماعي.

