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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير خالـد حسن

عقول شابة

جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

السنة الرابعة عشر  -العدد  - 700االحد  31يناير  18 - 2021جمادى اآلخرة  1442هـ
إطالق هاكاثون للذكاء االصطناعى بالتعاون بني
“ االتصاالت” و “دل تكنولوجيز” ..مارس املقبل
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
وقعت وزارة “االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات” اتفاقية
تعاون مع شركة “دل تكنولوجيز” إلطللاق هاكاثون للذكاء
االصطناعى خال الفترة من  5إلى  13مارس املقبل ،بهدف
بناء قدرات الشباب وتزويدهم باملهارات الازمة املطلوبة فى
سوق العمل والتوظيف فى هذا املجال باملستقبل.
وتنقسم املسابقة إلى مسارين أحدهما لطاب اجلامعات
واخلريجني واآلخر للمحترفني واملتخصصني فى مجال الذكاء
االصطناعى ويركز الهاكاثون على بناء منوذج تعليمى يساهم
اعتمادا على
فى حل إحدى املشكات احلقيقية داخل املجتمع
ً
الذكاء االصطناعي ،ذلك من خال إنشاء نظام معزز يقرر
الوقت املناسب لفتح إشارات املرور بطريقة تقلل من إجمالى
وقت انتظار املركبات ،مما يقلل بدوره من انبعاثات الكربون
من السيارات .وتتولى شركة “دل تكنولوجيز” القيام بالتطوير
التقنى للتطبيقات التى سيتم استخدامها فى الهاكاثون ،بجانب
تقدمي جوائز للفائزين تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو  12ألف
دوالر موزعة على الفائزين .كما ستقوم الشركة بعقد ندوات
عبر اإلنترنت متعلقة بالذكاء االصطناعى والتعريف بهذا
املجال قبل انطاق فترة الهاكاثون .ومت االتفاق على أن يتم
اختيار جلنة من اخلبراء واملحكمني من أجل تقييم املشروعات
املشاركة بالهاكاثون ،ثم اختيار الفائزين وف ًقا للمعايير التى
تضعها اللجنة .يذكر أنه من املقرر أن تعقد وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات إحدى هذه الندوات عبر اإلنترنت فى
 20فبراير املقبل ،يتم خالها استعراض استراتيجية مصر
للذكاء االصطناعى ومساهماتها فى القطاعات التنموية مثل
الزراعة والسياحة.

“ التليجراف” البريطانية تختار مصر كأفضل
الواجهات السياحية السفر إليها
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
نشرت جريدة التليجراف البريطانية تقريراً إيجابيا ً عن
مصر أشارت خاله إلى أن مصر تعتبر كأفضل الواجهات
السياحية التى ميكن السفر إليها بعد رفع سياسة اإلغاق
فى اململكة املتحدة ،الفتا إلى أنها من الللدول التى حققت
انخفاضا ً بالغا ً فى معدالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
أشار كاتب هذا التقرير إلى جتربة زيارته الفريدة ملصر،
حيث تشعر فيها بالدفء والترحاب وبها كل سبل الراحة،
مؤكدا على أن مصر تطبق اإلجراءات االحترازية والوقائية
بشكل جيد .أضاف مصر بها أماكن أثرية كثيرة وفريدة وغير
مزدحمة ،وفنادق فاخرة ،باإلضافة إلى أنها تتمتع بشواطئ
مشمسة ومياه صافية ومناظر طبيعية خابة.

الثمن  5 :جنيهات
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خالل لقائه التعريفى مع طلبة الدفعة األولى :

طلعت " :بناة مصر الرقمية" مبادرة متكاملة خللق كوادر
تكنولوجية متميزة لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
أكد الدكتور عمرو طلعت لوزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على أن بللنللاء الللقللدرات ٌيللعللد أحللد أهللم محاور
استراتيجية الوزارة التى نفذت برنامج مكثف وطموح لزيادة
أعداد املتدربني مما ساهم فى ارتفاع األعداد من  4االف
يف 2017الى  25ألفا فى  2019حتى بلغت  100ألف
متدرب فى  . 2020أضللاف مللبللادرة بناة مصر الرقمية
تأتى فى إطار حرص الللوزارة على خلق قاعدة من الكوادر
التكنولوجية املتميزة لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات مصر
الرقمية التى تضطلع بها الللوزارة بالتعاون مع كل قطاعات
الللدولللة ،ومبللا يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة
االتصاالت والتكنولوجيات الرقمية ،موضحا أنها تأتى أيضا
فى إطار اجلهود املبذولة خللق فرص عمل للشباب وزيادة
حجم الصادرات الرقمية والتى قوامها اإلبداع والفكر.
جاء ذلك خال اللقاء التعريفى األول الذى نظمته وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للطلبة امللتحقني بالفصل
الللدراسللى ربيع  2021أول الفصول الللدراسلليللة مببادرة
بُناة مصر الرقمية؛ وهى منحة من الدولة للمتفوقني من
خريجى كليات الهندسة واحلاسبات واملعلومات للحصول
على املاجستير املهنى فى مجاالت الللذكللاء االصطناعي،
وعلوم البيانات ،واألمن السيبراني ،وعلم الروبوتات واألمتتة،
والفنون الرقمية ،باإلضافة إلى شهادات تدريب عملى معتمدة
من الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا ،باإلضافة إلى

منح شهادة فى املهارات القيادية واإلدارية ،وأخرى فى اللغة
اإلجنليزية؛ وذلك من خال برنامج دراسى ميتد على مدار
شهرا مقسم إلى ثاثة فصول دراسية .حضر فعاليات
12
ً
اللقاء عدد من قيادات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
وقيادات الشركات العاملية شركاء املبادرة ،والطاب امللتحقني
بالدفعة األولى وأوضح طلعت أن استراتيجية الوزارة فى بناء
القدرات تهدف للتطوير فى التدريب من حيث الكم والكيف
وذلك من خال العمل مبنهجية هرمية تبدأ بقاعدة عريضة
من الشباب الذين يتلقون التدريب السريع على املهارات
األساسية مبا يؤهلهم للتعامل مع التقنيات احلديثة ملساعدتهم
فى اتقان عملهم وذلك من خال برنامج تدريبى يتم تنفيذه
فى مراكز الشباب لعدد  20ألف شاب ،ثم يتم التدرج فى
التخصص بفترات تدريب أطللول من خال برامج لتدريب

املهنيني املستقلني لصقل مهاراتهم للمنافسة الفعالة فى سوق
العمل ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى ومبادرة للتعاون مع جامعة
ابيتا الفرنسية للتدريب على الذكاء االصطناعي؛ كما نعكف
حاليا على تنفيذ مشروع جامعة مصر املعلوماتية فى مدينة
املعرفة بالعاصمة اإلدارية اجلديدة بالتعاون مع جامعات دولية
مرموقة لتخريج جيل جديد يحقق نقلة نوعية فى صناعة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
أضللاف مبادرة بناة مصر الرقمية تأتى على قمة الهرم
الذى صمم إلعداد كوادر متميزة متثل الطليعة ألجيال من
املحترفني ذوى اخلبرة واملعرفة فى كل مجاالت االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات املطلوبة فى سوق العمل تكون قادرة على
املنافسة عامليا .وأكد أن املبادرة توفر برنامج متكامل يشمل
دراسللة أكادميية وتدريب عملى ومهارات لغوية وشخصية،
وذلك بالتعاون مع كبرى اجلامعات الدولية والشركات العاملية
املتخصصة من أجل خلق مصفوفة متكاملة من املهارات.
وخال اللقاء؛ استعرضت الدكتورة هدى بركة ل مستشار وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتنمية املهارات التكنولوجية
مكونات مبادرة بناة مصر الرقمية والقواعد امللزمة لها،
باإلضافة إلى تخصصات املبادرة املقدمة فى الدفعة األولى
للمبادرة الفصل الدراسى ربيع  2021الذى من املقرر أن
يبدأ فى أول فبراير كما تضمن اللقاء استعراض دور الشركات
العاملية فى إتاحة التدريب العملى ومنح شهادات معتمدة،
وبرنامج املهارات القيادية واإلدارية واللغة اإلجنليزية.

حامد “ :املصرية لالتصاالت” تفوز بجائزة أسرع إنترنت أرضى بشمال أفريقيا من” “ Ooklaالعاملية
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
استطاعت الللشللركللة املللصللريللة لللاتللصللاالت “ ”WEأن
تقتنص ،وبللجللدارة ،لقب أسللرع شبكة إنترنت أرضللى ثابت
فى منطقة شمال أفريقيا عن الربعني الثالث والرابع لعام
 2020مبتوسط سرعات وصل إلى  32.66ميجابايت فى
عامليا
الثانية ،وذلك وف ًقا ملا أعلنته شركة ® Ooklaالرائدة ً
فى مجال قياس وتقييم سرعات اإلنترنت ،والتى تستند إلى
حتليل دقيق لاختبارات التى يجريها املستخدمون من خال
® ، Speedtestويأتى حصول شبكة “ ”WEعلى هذه
اجلائزة ليؤكد حرص املصرية لاتصاالت على دعم عملية

مع “املصرية لالتصاالت” “ :التضامن” فتح باب احلجز
خلطوط املحمول املجانية لبرامج الدعم
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
أكدت نيفني القباج لوزيرة التضامن االجتماعى أنه مت فتح باب احلجز
االلكترونى خلطوط الهاتف املحمول تطبيقا التفاقية تعاون مع الشركة
املصرية لللاتللصللاالت WE ،لتقدمي خدمات اتللصللاالت خطوط املحمول
 ،املجانية ملستفيدى برامج الدعم النقدى من األسر واألفللراد األكثر فقرا
واحتياجا على الرابط “ “ https://tk.te.egلكل مستفيدى برامج الدعم
النقدى من األسر واألفللراد للتقدمي وحتديد أقرب موعد الستام خطوط
املحمول املجانية املخصصة لهم من أقرب فرع  ،WEأو إرسال كلمة “خط”
على الرقم  1442الستامه فى البيت بل  15جنيها مصاريف
توصيل  .ويتم عقب استقبال الرسالة بكلمة “خط” الرد
برسالة “برجاء الللرد برقمك القومى املكون من 14
رقما لتأكيد طلبك الستام اخلط فى البيت مقابل
ً
جنيها مصاريف توصيل” ،ويتم بعدها التأكيد
قيمة ً 15
برقم “ ”1او الرقم “ ”2إلعادة ادخال الرقم القومي ،ثم
يتم ارسال رسالة االنهاء “مت استام طلبك بنجاح وسيتم
التواصل معك لترتيب عملية التسليم فى أقرب فرصة وتؤكد
الوزارة أن خطوط املحمول املشار إليها مجانية بالكامل وبدون
أى تكلفة أو أى مصاريف إداريللة أو ضريبة أو غيرها على هذه اخلطوط أو
مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها فى أى وقت الحق .ويتم تقدمي خدمات
االتصاالت التالية مجانا على هذه اخلطوط وبشكل متجدد شهريا ً ويتضمن 25
دقيقة إلى شبكات املصرية لاتصاالت و 15رسالة نصية قصيرة الى شبكة
الشركة املصرية لاتصاالت و 100ميجا بايت إنترنت وأشارت الوزارة أنه ال
يحق حلاملى اخلطوط من املستفيدين التنازل أو بيع اخلطوط املقدمة للغير.

وزير الرى :استخدام التكنولوجيا ونظم الرى احلديث
والذكى مبزرعة ومصنع السكر
كتب  :نهلة مقلد  -محمد اخلولي
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير املوارد املائية والرى مت إستخدام
أحدث وسائل التكنولوجيا املتطورة مبشروع ملزرعة ومصنع السكر مبا يحقق
ترشيد إستخدام املياه وتعظيم العائد من وحدة املياه واإلستفادة املثلى من
املقننات املائية املقررة للمزرعة  ،حيث مت تنفيذ شبكة متكاملة ومتطورة
للرى احلديث والذكى باملزرعة باإلستعانه بخبراء محليني ودوليني  ،من
خال تنفيذ نظام للرى بالرش لرى املزرعة  ،وتنفيذ نظام لقياس درجة
رطوبة التربة والذى مت ربطه بنظام الرى أوتوماتيكيا  ،مبا يسمح بتحديد
كمية مياه الرى املطلوبة وكذلك كمية االسمدة املطلوبة  ،بحيث يتم التحكم
فى عملية الرى عن بعد  ،األمر الذى أدى لترشيد كميات املياه واألسمدة
والطاقة املستخدمة فى عملية الري .جاء ذلك خال زيارته مع السيد القصى
وزير الزراعة واستصاح األراضللى واللواء أسامة القاضى ل محافظ املنيا
ملزرعة ومصنع السكر لشركة القنال مبحافظة املنيا  ،حيث مت خال الزيارة
اإلستماع لشرح تفصيلى من رئيس الشركة حول مراحل الزراعة والتصنيع
خال جولة تفقدية باملصنع واملزرعة حيث يعتبر مصنع سكر شركة القنال
إحدى االستثمارات الكبرى بصعيد مصر بإعتبارها شركة زراعية وصناعية
متكاملة تستهدف زراعللة مساحة  181ألف فللدان ضمن مشروع املليون
ونصف املليون فدان مبنطقة غرب غرب املنيا.

الصحة  :التسجيل اإللكترونى ضمان حوكمة منظومة
توزيع اللقاحات وزيادة الثقة

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
أكدت الدكتورة هالة زايد ل وزيرة الصحة والسكان ،أن اللقاحات اخلاصة
بفيروس “ كورونا “ سيتم تقدميها من خال نظام التسجيل اإللكترونى لتحييد
العنصر البشرى فى هذه املرحلة ،وضمان حوكمة هذه املنظومة وزيادة الثقة بني
من
الدولة واملواطن ،وفى إطار توصيات منظمة الصحة العاملية
حيث حتديد فئات سيكون لها األولوية فى توفيراللقاح
بالنظر إلى محدودية الكميات املبدئية ،تضم العاملني
فى القطاع الطبي ،وكبار السن ،واحلاالت احلرجة،
موضحة أن عمليات التطعيم باللقاح سيكون لها أثر
ُمرتقب فى خفض أعللداد الوفيات ،وسيكون للقاح
تأثير على التقليل من أعللراض املللرض والوقاية من
العدوى واحلد من انتشارها ،وعرضت الوزيرة جانبا ً من
سير احلملة القومية إلعطاء اللقاح ألولى صفوف الدفاع .
جاء ذلك خال اجتماع احلكومة مؤخرا ،وعرضها تقريراً حول موقف
فيروس كورونا املستجد ،تطرقت خاله إلى موقف األشغال فى مستشفيات
العزل ،من حيث أسرة األقسام الداخلية ،والرعاية ،وأجهزة التنفس الصناعي،
واملعدالت األسبوعية لإلصابات والوفيات.

التحول الرقمى فى الباد من خال االستثمار املتواصل
فى تطوير وحتديث البنية التحتية.
مللن جهته قللال املهندس عللادل حللامللد ،العضو
املنتدب والرئيس التنفيذى للشركة “املصرية
تتويجا
لاتصاالت” حصولنا على هذا اللقب يأتى
ً
جلهود كبيرة ومتواصلة لتطوير البنية التحتية
وحتللسللني مستوى خللدمللات اإلنللتللرنللت فللى مصر
لذا فخورون بتحقيق هذا اإلجنللاز فى ظل ظروف
استثنائية وحتديات كبيرة واجهها العالم بسبب أزمة
كورونا وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة فى الطلب على

وزيرا األعمال واإلنتاج احلربى  :دراسة إنشاء مصنع إنتاج
إطارات املركبات بكل أنواعها مع العربية للتصنيع
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
بحث هشام توفيق ل وزير قطاع األعمال العام ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،مع
املهندس “محمد أحمد مرسي”وزير اإلنتاج احلربى والفريق “عبد املنعم التراس “
رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،اخلطوات التنفيذية ودراسات اجلدوى اإلقتصادية
إلنشاء مصنع إنتاج اإلطارات بكل أنواعها  ,املقرر إقامته بالشراكة بني وزارات
قطاع األعمال واإلنتاج احلربى والعربية للتصنيع .وجرت املباحثات مع شركة
“رونالد برجر” األملانية ،إحدى الشركات االستشارية العاملية ومقرها فرنسا،
التى مت تكليفها بإعداد دراسات اجلدوى التسويقية واملالية واالقتصادية ملشروع
إطارات السيارات.
من جهته أكد هشام توفيق أن دراسات اجلدوى التى متت مناقشتها ,تأتى فى
ضوء رؤية مشتركة بني وزارة قطاع األعمال ووزارة اإلنتاج احلربى والهيئة العربية
للتصنيع لتوحيد اجلهود وحتقيق التكامل فى صناعة اإلطللارات وإحياء هذه
الصناعة وتعميقها محليا وفقا ملعايير اجلودة العاملية مما يعد خطوة على الطريق
الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من اإلستثمارات املحلية ،وتقدمي منتجات وطنية
لألسواق العاملية ،لتلبية احتياجات السوق املحلى وإحال الواردات من اإلطارات
باإلضافة إلى التصدير للخارج .من ناحيته أوضح وزير الدولة لإلنتاج احلربى أن
دراسات اجلدوى التى متت مناقشتها بها العديد من اجلوانب اإليجابية ,مشيرا
أن هذا التعاون يعكس التكامل بني “اإلنتاج احلربي” ومختلف اجلهات التصنيعية
بالدولة ومنها وزارة قطاع األعمال والهيئة العربية للتصنيع مؤكدا حرص الوزارة
التام على توجيه اإلمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية املتوافرة
بالشركات والوحدات التابعة لها لتنفيذ مختلف املشروعات القومية بالدولة والتى
تعود بالنفع على املواطن واإلقتصاد القومى للباد.

احلجز إلكترونيا  :اإلسكان :طرح  380قطعة أرض
سكنية مميزة بـ  5مدن جديدة

كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
أعلن الدكتور عاصم اجلزار ل وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية،
عللن قيام هيئة املجتمعات العمرانية اجلللديللدة ،بطرح  380قطعة أرض
سكنية مميزة مبساحات تتراوح بني  430و 720م ،2بل  5مللدن جديدة،
وهى (بللدر – الفيوم اجلديدة – أسللوان اجلديدة – العاشر من رمضان –
برج العرب اجلديدة) .أشار الوزير ،أن التخصيص سيكون
بنظام أسبقية احلجز اإللكترونى ( ،)onlineمن خال
بنك التعمير واإلسكان ،مضيفا ً أن التفاصيل ،وتشمل
(شروط الطرح ،وأسلوب احلجز ،واملواقع ،واملساحات،
واألسعار ،وأسلوب السداد) ،ستكون متاحة على املوقع
اإللكترونى (،)www.hdb-reservation.com
اعتباراً من يوم األحد املوافق 7فبراير .2021
وأوضللح وزيللر اإلسللكللان ،أنلله يتم طللرح تلك األراضللى
كمرحلة تكميلية للعماء الللذيللن لللم يتم تخصيص قطع
ٍ
أراضى لهم بالطرح السابق والذى مت اإلعان عنه بالصحف بتاريخ (– 24
 ،7/2020/)25وذلك بشرط عدم سحب جدية احلجز.

“فيس بوك”  :يجنى  11.21مليار دوالر صافى أرباح
بالربع األخير لـ  .. 2020و  2.8مليار مستخدم
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
مع زيللادة قوية فى عللدد املستخدمني لنو  2.8مليار مستخدم جنحت منصة
التواصل االجتماعى فى تسجيل صافى أرباح بقيمة  11.21مليار دوالر (3.88
دوالر للسهم الواحد) فى الثاثة أشهر املنتهية فى ديسمبر  2020مقابل 7.34
مليار دوالر ( 2.56دوالر لكل سهم) فى الفترة نفسها من  2019مبعدل منو
 % 53بأكثر من التوقعات فى الربع الرابع من العام املاضي ،مع زيادة قوية فى
أعداد املستخدمني النشطاء .وأظهرت نتائج أعمال الشركة املالكة لتطبيق التواصل
االجتماعى أنها وكانت توقعات املحللني تشير إلى أن نصيب السهم من األربللاح
املعدلة ستبلغ  3.22دوالر خال الربع الرابع .وبالنسبة إليرادات الشركة األمريكية،
فارتفعت بنحو  % 33فى الربع األخير من  ،2020لتصل إلى  28.07مليار دوالر
مقارنة مع  21.08مليار دوالر املسجلة قبل عام .وكانت توقعات املحللني تشير إلى
أن إيرادات فيس بوك ستبلغ  26.44مليار دوالر فى الربع املاضي.
وبحسب نتائج األعمال ،ارتفع عدد املستخدمني النشطاء شهريا ً بنحو % 12
على أساس سنوى ليصل إلى  2.80مليار شخص بنهاية  ،2020مقابل تقديرات
املحللني عند  2.76مليار مستخدم .كما أن عدد املستخدمني الناشطني لعماق
التواصل االجتماعى بشكل يومي ،ارتفع بنحو  11باملائة خال الربع الرابع ليصل
إلى متوسط  1.84مليار شخص .وقالت الشركة إنها استفادت فى عام  2020من
التحول نحو التجارة واملنتجات عبر اإلنترنت أثناء الوباء.،

خدمات اإلنترنت”.
وكانت “املصرية لاتصاالت” ضخت استثمارات
كبيرة على ملللدار الللسللنللوات املللاضلليللة لتطوير
البنية التحتية على مستوى جميع محافظات
اجلمهورية من خللال تطوير وتوسيع كل من
الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات
التراسل وكللذلللك الشبكة الفقرية ،والتوسع
بقوة فى نشر وحدات التجميع الذكية MSAN
وكابات األلياف الضوئية وذلك بالتوازى مع رفع
كفاءة الشبكة األرضية جلميع املستخدمني.

“االتصاالت” تتعاقد مع “مايكروسوفت” ،لتوفير الرُخص
واخلدمات لتشغيل مركز البيانات بالعاصمة اإلدارية
كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه مجلس الوزرا رقم “128
“ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على
قيام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،بالتعاقد مع شركة
“مايكروسوفت” ،لتوفير ال ُرخص واخلدمات الازمة لتشغيل
مركز البيانات املوحد للعاصمة اإلدارية اجلديدة ،واملشروعات
امللُلواكللبللة النللتللقللال اللللللوزارات واجلللهللات احلكومية إلللى احلى
احلكومي.
كما وافق مجلس الللوزراء على قيام الهيئة القومية لإلنفاق
بالتعاقد مع شركة  PATP Devالفرنسية بأعمال اإلدارة
والتشغيل والصيانة خلط القطار الكهربائى الذى يربط عدلى
منصور ل العاشر من رمضان ل العاصمة اإلدارية اجلديدة ،وهو
اخلللط الللذى يقوم بتنفيذه حاليا ً حتالف شركات (AVIC-
 )CRECالصينية بالتعاون مع شركات مصرية ،بنسبة تنفيذ
لألعمال اإلنشائية للمشروع بلغت نحو ..72%
كذلك وافق مجلس الللوزراء على السير فى إجللراءات توقيع
اتفاقية تنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح
بنظام  BOOبقدرة  500ميجاوات ،مبنطقة خليج السويس،
ويتم تنفيذها بواسطة حتالف ( سيمنس ل جاميسا ) للطاقة
املتجددة بسعر  3سنت/كيلو وات/ساعة ،على أن يتم تنفيذ
املشروع على مرحلتني ،بقدرة  250ميجاوات لكل منهما ،وذلك
فى إطار التوسع فى الطاقة النظيفة.

“مايكروسوفت “  ..جتنى  15,5مليار دوالر
كصافى أرباح بالربع األخير لـ 2020
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
كشفت شركة “مايكروسوفت”  ،العاملية لتكنولوجيا املعلومات
 ،عن تسجيل إيرادات أعلى من التوقعات خال الربع الثانى من
العام املالى  ،2021بفضل منو عوائد احلوسبة السحابية.
وأظهرت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا األمريكية ،أن صافى
الربح بلغ  15.4مليار دوالر فى الثاثة أشهر املنتهية فى ديسمبر
املاضي ،مقابل  11.6مليار دوالر فى الفترة املقارنة قبل عام
واحللد .وبلغ نصيب السهم من األربللاح املعدلة  2.03دوالر فى
الربع األخير من العام املاضى مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل
 1.64دوالر.
وفيما يتعلق باإليرادات ،ارتفعت عوائد “مايكروسوفت” بنسبة
 17%لتصل إلى  43.08مليار دوالر ،مقارنة بتقديرات كانت
تشير لتسجيل  40.18مليار دوالر واستفادت الشركة األمريكية
من منو إيرادات وحدة أعمال احلوسبة السحابية بنسبة 23%
إلى  14.6مليار دوالر.

للمرة االولى بتاريخها  :ايرادات “ابل” تتجاوز
 114مليار دوالر بالربع االول من 2021
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
للمرة االولللى فى تاريخها حققت شركة أبللل “ ، “ Apple
العاملية للتكنولوجيا  ،أكبر ربع سنوى لها على اإلطاق من حيث
اإليرادات عند  111.4مليار دوالر فى تقرير أرباح الربع األول
للعام املالى  2021فى حني ارتفعت املبيعات بنسبة  21%على
أساس سنوي -خال العام.
لم تكن نتائج أبللل للربع املنتهى فى ديسمبر مدفوعة فقط
مببيعات  ،iPhone 5Gولكن ارتفعت املبيعات لكل فئة من فئات
املنتجات بنسبة مضاعفة وبشكل تفصيلي ،جتاوزت أرباح السهم
ومبيعات  Appleتوقعات “ وول ستريت” بسهولة ،حيث بلغت
ربحية السهم  1.68دوالر مقابل  1.41دوالر املتوقعة فى حني
بلغت اإليللرادات  111.44مليار دوالر مقابل  103.28مليار
دوالر .
ُيذكر أن عائدات  iPhoneبلغت  65.60مليار دوالر مقابل
 59.80مليار دوالر  ،بزيادة  17%على أسللاس سنوي ،بينما
عائدات اخلدمات بلغت  15.76مليار دوالر مقابل 14.80
مليار دوالر مقدرة ،بزيادة  24%على أساس سنوى فى حني بلغت
عائدات املنتجات األخللرى  12.97مليار دوالر مقابل 11.96
مليار دوالر  ،بزيادة  29%على أساس سنوي.

السعيد  :انتقال ملكية مجمع التحرير
لصندوق مصر السيادي
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقى
أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية
أنه مت انشاء صندوق “مصر السيادى “ كأحد اآلليات خللق مزيد من
فرص الشراكة الفاعلة بني القطاعني العام واخلاص وخلق ثروات
لألجيال املستقبلية عن طريق تعظيم االستفادة من القيمة الكامنة
فى األصللول املستغلّة وغير املستغلّة فى مصر وحتقيق فوائض
مالية تعزز جهود حتقيق التنمية املستدامة،حيث مت أنشأ مجموعة
من الصناديق الفرعية املتخصصة فى املجاالت املختلفة تضمنت
صندوق فرعى للخدمات الصحية املتنوعة ،وآخر للبنية األساسية
والتحتية ،وصندوق فرعى للخدمات املالية والتحول الرقمي،
باإلضافة لصندوق فرعى للسياحة واالستثمار
العقاري .أضافت بالنسبة ملجمع التحرير
فأنه مت نقل ملكيته – بجانب عدد آخر
من األصول -إلى صندوق مصر السيادي،
ومت االنتهاء مللن الللرسللومللات ودراسلللات
اجللللدوى اخلللاصللة بلله والللتللى تشير إلى
مللكللان مللتللعللدد األغللللراض يتضمن جللزءا
إداريللا ،مشيرة إلى أن الهدف
جتاريا واخر
ً
ً
على
من تطوير مجمع التحرير هو الللعللودة بالنفع
الدولة وتقدمي قيمة مضافة للميدان نفسه ،باإلضافة الى رفع قيمة
جذبا للمستثمرين ،مع أهمية وجود تنويع فى
املبنى وجعله أكثر
ً
استخدامات املبنى لضمان وجللود عائد مستمر سللواء من املكون
الفندقى أو التجارى باملبنى .اوضحت الصندوق جنح منذ إنشائه
فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل واخلارج وتوقيع اتفاقيات
للدخول فى شراكات متعددة منها تعاون الصندوق مع الهيئة العامة
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ومع مستثمرين من القطاع
اخلاص من أجل توطني صناعة عربات السكك احلديدية.

مرشحة التجارة األمريكية تتعهد بحماية شبكات
االتصاالت من “هواوى “ و “ “ZET

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
تعهدت جينا رميوندو ل مرشحة الرئيس األمريكى جو بايدن
لرئاسة وزارة التجارة األمريكية ،اليوم بحماية شبكات االتصاالت
فى الواليات املتحدة من شركات صينية مثل هللواوى وزد.تللي.إى
كورب .وقالت رميوندو ل حاكمة والية رود آياند ،فى شهادة أمام
جلنة التجارة مبجلس الشيوخ األمريكى “سأستخدم كل األدوات
التى حتللت تصرفى إلللى أقصى حللد ممكن حلماية األمريكيني
وشبكتنا من التدخل الصينى أو أى نوع من التأثير غير املباشر”،
بحسب “رويترز” .ووافللق الكوجنرس فى ديسمبر على تخصيص
 1.9مليار دوالر لتمويل استبدال معدات هواوى “  “ HUAWEIو
زد.تي.إى كورب “  “ ZETفى الشبكات األمريكية.
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رؤيتنا

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

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

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
قسم التحقيق����ات  :أحمد سليمان
قسم اآلخب�����������ار  :وسيم أمام
قسم اخلارج���������ى  :بيتر نبيل
املدي����ر امل�����الى  :إي ـهــاب حسن
مديراملحتوىاإللكترونى:شيماءحسن
لاشتراكات واإلعانات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
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متابعات

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يشهد فعاليات اللقاء التعريفى لطلبة الدفعة
االولى من مبادرة بُناة مصر الرقمية
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على أن بناء ال��ق��درات ٌيعد أح��د أه��م محاور
استراتيجية ال���وزارة التى نفذت برنامج مكثف وطموح
لزيادة أعداد املتدربني مما ساهم فى ارتفاع األعداد من
 4االف يف 2017الى  13الف فى  2018ثم  25الف
فى  2019حتى بلغت  100الف متدرب فى 2020؛
مشيرا إلى أن مبادرة بناة مصر الرقمية تأتى فى إطار
حرص ال��وزارة على خلق قاعدة من الكوادر التكنولوجية
املتميزة لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية
التى تضطلع بها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة،
ومبا يعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة االتصاالت
والتكنولوجيات الرقمية ،مشيرا الى أنها تأتى أيضا فى
اط��ار اجلهود املبذولة خللق فرص عمل للشباب وزي��ادة
حجم الصادرات الرقمية والتى قوامها االبداع والفكر.
جاء ذلك خالل اللقاء التعريفى األول الذى نظمته وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للطلبة امللتحقني بالفصل
ال��دراس��ى ربيع  ٢٠٢١أول الفصول ال��دراس��ي��ة مببادرة
بُناة مصر الرقمية؛ وهى منحة من الدولة للمتفوقني من
خريجى كليات الهندسة واحلاسبات واملعلومات للحصول
على املاجستير املهنى فى مجاالت الذكاء االصطناعى،
وع��ل��وم البيانات ،واألم���ن السيبرانى ،وعلم ال��روب��وت��ات
واألمتتة ،والفنون الرقمية ،باإلضافة الى شهادات تدريب
عملى معتمدة من الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا،
باالضافة الى منح شهادة فى املهارات القيادية واإلدارية،
وأخرى فى اللغة اإلجنليزية؛ وذلك من خالل برنامج دراسى
شهرا مقسم إلى ثالثة فصول دراسية.
ميتد على مدار 12
ً
حضر فعاليات اللقاء؛ عدد من قيادات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،وقيادات الشركات العاملية شركاء
املبادرة ،والطالب امللتحقني بالدفعة األولى.
وفى كلمته التى وجهها لطالب الدفعة األول��ى؛ أوضح

الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية ال���وزارة فى بناء
القدرات تهدف الى التطوير فى التدريب من حيث الكم
والكيف وذل��ك م��ن خ��الل العمل مبنهجية هرمية تبدأ
بقاعدة عريضة من الشباب الذين يتلقون التدريب السريع
على املهارات األساسية مبا يؤهلهم للتعامل مع التقنيات
احلديثة ملساعدتهم فى اتقان عملهم وذل��ك من خالل
برنامج تدريبى يتم تنفيذه فى مراكز الشباب لعدد 20
الف شاب ،ثم يتم التدرج فى التخصص بفترات تدريب
أطول من خالل برامج لتدريب املهنيني املستقلني لصقل
مهاراتهم للمنافسة الفعالة فى سوق العمل ومنها مبادرة
مستقبلنا رقمى ومبادرة للتعاون مع جامعة ابيتا الفرنسية
للتدريب على الذكاء االصطناعي؛ كما نعكف حاليا على
تنفيذ مشروع جامعة مصر املعلوماتية فى مدينة املعرفة
بالعاصمة اإلداري��ة اجلديدة بالتعاون مع جامعات دولية
مرموقة لتخريج جيل جديد يحقق نقلة نوعية فى صناعة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأض��اف الدكتور عمرو طلعت أن م��ب��ادرة بناة مصر
الرقمية تأتى على قمة الهرم ال��ذى صمم إلع��داد كوادر

متميزة متثل الطليعة ألجيال من املحترفني ذوى اخلبرة
واملعرفة فى كافة مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
املطلوبة فى سوق العمل تكون قادرة على املنافسة عامليا.
واكد أن املبادرة توفر برنامج متكامل يشمل دراسة أكادميية
وتدريب عملى ومهارات لغوية وشخصية ،وذلك بالتعاون مع
كبرى اجلامعات الدولية والشركات العاملية املتخصصة من
أجل خلق مصفوفة متكاملة من املهارات.
وخالل اللقاء؛ استعرضت الدكتورة هدى بركة مستشار
وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات لتنمية املهارات
التكنولوجية مكونات مبادرة بناة مصر الرقمية والقواعد
امللزمة لها ،باإلضافة الى تخصصات املبادرة املقدمة فى
الدفعة األولى للمبادرة الفصل الدراسى ربيع  ٢٠٢١الذى
من املقرر أن يبدأ فى أول فبراير.
كما تضمن اللقاء استعراض دور الشركات العاملية فى
اتاحة التدريب العملى ومنح شهادات معتمدة ،وبرنامج
املهارات القيادية واإلدارية واللغة اإلجنليزية.
وتشمل امل��ب��ادرة ت��دري��ب عملى للطالب ت��وف��ره كبرى
الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر
وهم “اى بى ام “  ،IBMو”سيسكو”  ،Ciscoو”فى ام وير”
VMWare؛ و”مايكروسوفت”  ،Microsoftو”ام��ازون
ويب سيرفيسز”  ، Amazon Web Servicesوكذلك
دراسة أكادميية لتوفير ماجيستير مهنى مشترك من خالل
جامعات دولية مثل جامعة أوت��اوا الكندية وجامعة والية
أوهايو األمريكية ،كما مت عقد شراكات مع جهات دولية
عاملة فى مصر مثل  Dale Carnegieو Berlitz
لتنمية املهارات الشخصية والقيادية واللغوية للطالب.
جدير بالذكر أنه قد مت توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة
الشباب والرياضة لتوفير مركز التعليم املدنى ومركز شباب
اجلزيرة التابعني لوزارة الشباب والرياضة بالقاهرة كمقر
مبدئى ملبادرة بُناة مصر الرقمية الستضافة أنشطة املبادرة
وتنفيذ برنامج رياضى وصحى للملتحقني باملبادرة.

مع”التضامن”“ :املصرية لالتصاالت” فتح باب احلجز االلكترونى خلطوط املحمول
املجانية لبرامج الدعم
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
ف��ى إط����ار ح���رص ن��ي��ف��ني ال��ق��ب��اج وزي���رة
التضامن االجتماعى على رف��ع مستويات
ك��ف��اءة ت��ق��دمي وزارة التضامن االجتماعى
خلدماتها املختلفة ملستفيديها م��ن األس��ر
على مستوى ك��اف��ة محافظات اجلمهورية
وتوفير أعلى معدالت التواصل الفعال مع
هذه األسر لنشر الوعى بالتحديثات الدورية
خلدمات برامج الوزارة املختلفة ،قامت وزارة
التضامن االجتماعى بتوقيع إتفاقية تعاون
مع الشركة املصرية لالتصاالت  WEلتقدمي
خدمات اتصاالت خطوط املحمول املجانية
ملستفيدى برامج الدعم النقدى من األسر
واألفراد األكثر فقرا واحتياجا  ،وذلك بهدف
تعزيز م��ب��دأ الثقة ب��ني احلكومة وامل��واط��ن
من خالل التلقى وال��رد املباشر على ما يرد
من استفسارات واملعاجلة الفورية ملا يرد
من شكاوى وتظلمات من املواطنني ،وكذلك
تسهيل عمليات تنسيق إج���راءات التتبع أو
التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية مبا

يعود بالنفع على املواطنني.
ومت فتح ب��اب احل��ج��ز االل��ك��ت��رون��ى على
ال���راب���ط  https://tk.te.egل��ك��اف��ة
م��س��ت��ف��ي��دى ب���رام���ج ال���دع���م ال��ن��ق��دى من
األس���ر واألف����راد للتقدمي وحت��دي��د أق��رب
موعد الستالم خطوط املحمول املجانية
املخصصة لهم م��ن أق���رب ف��رع  ،WEأو

ارس���ال كلمة “خ���ط” على ال��رق��م 1442
الستالمه فى البيت ب�  15جنيها مصاريف
توصيل ،حيث يتم عقب استقبال الرسالة
بكلمة “خ��ط” ال��رد برسالة “ب��رج��اء ال��رد
رقما لتأكيد
برقمك القومى املكون من ً 14
طلبك الستالم اخلط فى البيت مقابل قيمة
جنيها مصاريف توصيل” ،ويتم بعدها
15
ً
التأكيد برقم “ ”1او ال��رق��م “ ”2إلع��ادة
ادخال الرقم القومي ،ثم يتم ارسال رسالة
االن��ه��اء “مت اس��ت��الم طلبك بنجاح وسيتم
التواصل معك لترتيب عملية التسليم فى
أقرب فرصة”.
وتؤكد ال��وزارة أن خطوط املحمول املشار
إليها مجانية بالكامل وبدون أى تكلفة او أى
مصاريف إداري��ة او ضريبة أو غيرها على
هذه اخلطوط أو مقابل استخراج بدل تالف
أو فاقد منها فى أى وقت الحق.
ويتم تقدمي خ��دم��ات االت��ص��االت التالية
مجانا على ه��ذه اخل��ط��وط وبشكل متجدد
ش��ه��ري�ا ً ويتضمن  25دقيقة إل��ى شبكات

امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت و 15رس��ال��ة نصية
قصيرة الى شبكة الشركة املصرية لالتصاالت
و 100ميجا بايت إنترنت .
ويتم بعد نفاذ الباقة املجانية الشهرية
احتساب القيم التسعيرية التالية من بطاقات
إض��اف��ة ال��رص��ي��د ال��ت��ى ي��ق��وم املستفيدون
بشرائها وشحنها من أى منفذ بيع اذ أن دقيقة
املكاملة الواحدة الى شبكة الشركة املصرية
لالتصاالت بقيمة  2قرش ،و 11قرشا ألى
شبكة أخرى  ,كما الرسالة النصية القصيرة
الواحدة الى شبكة املصرية لالتصاالت بقيمة
 2.5قرشا ،و 10ق��روش ألى شبكة أخرى
،كذلك امليجا بايت الواحدة بقيمة  1.5قرشا
باالضافة دقيقة مكاملة الفيديو الواحدة إلى
شبكة املصرية لإلتصاالت أو ألى شبكة أخرى
بقيمة خمسون قرشا ُ.
وخ��ص��ص��ت ال���ش���رك���ة اخل����ط ال��س��اخ��ن
 19457للرد على استفسارات وطلبات
وش��ك��اوى املستفيدين وذل��ك بعد استالمهم
للشرائح وليس قبل ذلك.

جتنى ثمار تطوير شبكة االنترنت :
املصرية لالتصاالت تفوز بجائزة أسرع إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا من “ “ Ookla
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
استطاعت ال��ش��رك��ة امل��ص��ري��ة ل��الت��ص��االت “ ”WEأن
تقتنص ،وب��ج��دارة ،لقب أس��رع شبكة إنترنت أرض��ى ثابت
فى منطقة شمال أفريقيا عن الربعني الثالث والرابع لعام
 2020مبتوسط سرعات وصل إلى  32.66ميجابايت فى
عامليا
الثانية ،وذلك وف ًقا ملا أعلنته شركة ® Ooklaالرائدة ً
فى مجال قياس وتقييم سرعات اإلنترنت ،والتى تستند إلى
حتليل دقيق لالختبارات التى يجريها املستخدمون من خالل
® ، Speedtestويأتى حصول شبكة “ ”WEعلى هذه
اجلائزة ليؤكد حرص املصرية لالتصاالت على دعم عملية
التحول الرقمى فى البالد من خالل االستثمار املتواصل فى
تطوير وحتديث البنية التحتية.
م��ن جهته ق��ال املهندس ع��ادل ح��ام��د ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذى للشركة املصرية لالتصاالت“ :حصولنا
تتويجا جلهود كبيرة ومتواصلة لتطوير
على هذا اللقب يأتى
ً

البنية التحتية وحتسني مستوى خدمات اإلنترنت فى مصر”
مضي ًفا “ف��خ��ورون بتحقيق ه��ذا اإلجن���از ف��ى ظ��ل ظ��روف

استثنائية وحتديات كبيرة واجهها العالم بسبب أزمة كورونا
وما صاحبها من زيادة غير مسبوقة فى الطلب على خدمات
اإلنترنت”
وك��ان��ت ال��ش��رك��ة ضخت اس��ت��ث��م��ارات كبيرة على م��دار
السنوات املاضية لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع
محافظات اجلمهورية من خ��الل تطوير وتوسيع كل من
الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك
الشبكة الفقرية ،والتوسع بقوة فى نشر وح��دات التجميع
الذكية  MSANوكابالت األلياف الضوئية وذلك بالتوازى
مع رفع كفاءة الشبكة األرضية جلميع املستخدمني ،وقد
ساهمت هذه اجلهود فى إحداث نقلة نوعية على مستوى
اخلدمات املقدمة لعمالء الشركة من األف��راد والشركات
عن طريق متكني الشبكة من استيعاب الزيادة غير املسبوقة
بحركة م���رور البيانات وتوفير أف��ض��ل س��رع��ة لإلنترنت
األرضى الثابت.

احلكومة األملانية و” : ”SAPتدعمان الشباب لتطوير املهارات الرقمية واتاحة 300
وظيفة ضمن “برنامج املهنيني الشباب”
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
ت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة األمل���ان���ي���ة وع��م��الق��ة
التكنولوجيا العاملية إس إيه بي” ، “ SAP
على متكني املواهب املصرية الشا ّبة باملهارات
وال��وظ��ائ��ف الرقمية ،م��ن خ��الل دع��م قوى
العمل املصرية املستقبلية وأهداف التح ّول
الرقمى الواردة فى رؤية مصر  2030يث
شاركت كل من وزارة التعاون االقتصادى
والتنمية األملانية ،و الوكالة األملانية للتعاون
الدولى (جى اى زد) ،وشركة “إس إيه بي”
البارزة فى برمجيات املؤسسات ،فى تخريج
مجموعتني جديدتني من الشباب املصرى
من برنامج املهنيني الشباب من “إس إيه
بي” الذى ُيعتبر أحد أبرز البرامج املختصة
دعما لهذه
ببناء امل��ه��ارات الرقمية ،وذل��ك ً

امل��ب��ادرات وأقيم حفل التخرج االفتراضى
األول بحضور أحمد مكى الرئيس التنفيذى
ل��ش��رك��ة “ب��ن��ي��ة ك��اب��ي��ت��ال” ،وه���دى منصور
العضو املنتدب لشركة “إس إي��ه ب��ي” فى
مصر ودول املشرق العربي ،وماريتا ميتشني
املدير التنفيذى ملعهد “إس إيه بي” للتدريب
والتطوير والنائب األول للرئيس للمهارات
الرقمية للشركة فى منطقة جنوب أوروب��ا
والشرق األوسط وإفريقيا ،بجانب العديد
من الشركاء والعمالء.
وأ ّك��دت كاثينكا كورتس رئيسة البرامج
ف��ى م��ب��ادرة  develoPPP.deاحلكومية
األملانية ،حرص املبادرة على تعزيز مشاركة
القطاع اخلاص فى املجاالت التى تتداخل
فيها ف��رص األع��م��ال وم��ب��ادرات التنمية،

مشيرة إلى أن مصر تتمتع بإمكانات قوية
فى مجال الوظائف الرقمية والنمو .وقالت:
“نحن مطمئنون إلى أن شراكتنا مع “إس إيه
كثيرا فى مكافحة البطالة
ب��ي” ستساهم
ً
بني الشباب وتعزيز التكنولوجيا الرقمية
مستقبال .بدورها قالت ه��دى منصور إن
“إس إيه بي” تلمس ،عبر تواصلها املستمر
مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص فى
مصر حول مستقبل ما بعد اجلائحة ،وجود
“طلب مستمر على املوظفني ذوى املهارات
ال��رق��م��ي��ة” ،م��ؤ ّك��دة أن “ب��وس��ع برنامجنا
للمهنيني الشباب متكني اخلريجني اجلدد
فى مصر من دعم التح ّول الرقمى وابتكارات
األعمال الرقمية لدى املؤسسات واخلدمات
اإللكترونية املقدمة للعمالء”.

“شاومي” تعلن عن إطالق  POCO M3بطل الفئة اإلقتصادية ببطارية  6000أمبير
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
أعلنت شاومى الشركة الرائدة فى مجال الهواتف الذكية
عن إطالق  Poco M3العضو الثالث فى سلسلة الهواتف
الذكية  Pocoالتى تطلق فى مصر وهى السلسلة التى
حققت للشركة مبيعات كبيرة فى الفترة املاضية.
ويتميز الهاتف بتصميم رائد وملفت لالنتباه على الفور
بفضل تصميمه االنسيابى حيث حتتل الشاشة معظم مساحة
الواجهة األمامية ولكن املثير لالنتباه أكثر هى الكاميرا
اخللفية التى تأتى على شكل مستطيل أط��ول فى الواجهة
اخللفية ولكنه بحجم أكبر من باقى الهواتف األخرى وكأن هذه
املساحة هى جزيرة موجودة داخل الواجهة اخللفية كما يأتى
اجلزء املتبقى من اجلزء اخللفى بلون محكم مضاد لبصمات
األصابع وثالثة ألوان هى األسود واألزرق واألصفر .
وتعد أكبر ميزة فى  Poco M3هى بطاريته الضخمة التى
تبلغ  6000مللى أمبير ،وهى تدعم الشحن بقوة  18وات
وسوف يقوم بشحن األجهزة األخرى بقوة  18وات.

تفتخر  Pocoببطاريتها ،وتصفها بأنها األكبر فى فئة
 ،M3وتدعى الشركة أن الهاتف ق��ادر على العمل حتى 5
أيام من اإلستخدام اخلفيف ،و  3أيام من اإلستخدام املعتدل
ويوم ونصف من االستخدام الكثيف ،كما قالت أن الهاتف
سوف يعمل حتى عامني ونصف من االستخدام دون تدهور

أيضا.
ملحوظ ً
يوجد على اجلانب األمامى شاشة FHD + IPS LCD
م��ق��اس  6.53ب��وص��ة م��ع م��ع��دل حت��دي��ث يبلغ  60هرتز،
والشاشة محمية بطبقة عازلة من زجاج الغوريال من اإلصدار
الثالث ،كما حتتوى الشاشة على نوتش صغير أعالها يحتوى
كاميرا السيلفى بدقة  8ميجابكسل.
توجد كاميرا ثالثية فى اخللف يتم متييزها مبستشعر
رئيسى بدقة  48ميجابكسل مع  0.8ميكرومتر بكسل (1.6
ميكرومتر فى وضع  12ميجابكسل) وفتحة عدسة ،f/1.79
املستشعران اآلخ��ران أحدهما مستشعر  macroمخصص
بدقة  2ميجابكسل مع فتحة عدسة  f/2.4ومستشعر عمق
بدقة  2ميجابكسل .f/2.4
أما بالنسبة ملعالج الهاتف فقد احتوى هاتف Poco M3
على مجموعة شرائح  Snapdragon 662مع  4جيجابايت
من ذاكرة الوصول العشوائي ،مع خيارين للذاكرة الداخلية
بحجم  64جيجابايت و  128جيجابايت.

ولنا رأى
بقلم:

حسامالرفاعى

حكمة الشرائع السماوية

سبحان اهلل ....البشر الذين تكبروا على تنفيذ أحكام اهلل واوامر
اهلل...أجبرهم اهلل مرغمني ومدحورين ومذعورين على تنفيذ أوامر
أدنى وأتفه مخلوقات اهلل على اإلطالق....
وسقطت كل دع��اوى وحجج الساقطني واملنفلتني حول احلجاب
الشرعى أو فضيلة االنتقاب للمرأة مثل :ازاى يعنى املرأة تغطى كل
جسمها ،ده تخلف ورجعية ...أهى غطته غصبا عنها
وازاى يعنى مننع االختالط بني الذكور واإلناث ده تخلف وعنصرية
....دلوقت أصبح التباعد االجتماعى ضرورة حتى بني االبن وأبيه
والبنت وأمها..
وازاى أكلم واحدة أنا موش شايف مالمحها ...اتفضل شوف بقى
حتكلمها والال أل غصب عنك وعنها ....
والزى الشرعى يعوق املرأة عن أداء عملها ....اهى بتشتغل به فى
البر والبحر واجلو ...
سبحان اهلل القاهر فوق عباده...إن اهلل ليزع بالسلطان مااليزع
بالقرآن.....
يعنى بالبلدى كده...البشر الذى ال ينصاع ألوامر اهلل فى القرآن....
يسلط اهلل عليه جندا من جنوده ،ميعك أنف البشر املتكبر فى التراب
....
احلمد هلل على نعم اهلل وأعالها وأفضلها وأكرمها نعمة اإلسالم
والتوحيد...

بقلم:

راى كافيتي
بقلم :نائب الرئيس فى منطقة
الشرق األوسط وأفريقيا لدى
أتيفو نتوركس

التحديات الرئيسية التى تواجه األمن السيبرانى فى عام 2021
تسببت جائحة "كوفيد "-19مبفردها فى حدوث اضطراب غير مسبوق وتغيير
الحق على الصعيد العاملي .حيث تبنت املنظمات استراتيجية "العمل من املنزل" بني
ٍ
عشية وضحاها ،وبدون إشعار مسبق ،حتول  96٪من املوظفني إلى العمل الكامل
من املنزل مقارنةً بنسبة  4%فقط من املوظفني قبل أن تبدأ جائحة "كوفيد."-19
لذا قامت أقسام تكنولوجيا املعلومات التى تعمل بسرعة البرق بتكوين بنية حتتية
قوية وقابلة للتطوير من أجل الوصول إلى التطبيقات األساسية ومخازن البيانات
بأمان وسهولة.
وخ��الل تلك الفترة واج��ه مسؤولى تكنولوجيا أمن املعلومات وفرقهم العديد
من التحديات الهائلة فى مهمتهم لتوفير روابط آمنة للقوى العاملة املشتتة مع
احلفاظ على احلماية الكافية ضد الهجمات اإللكترونية .ففى كثير من احلاالت،
قاموا بتقدمي استثمارات كانوا قد وضعوها للمستقبل للمساعدة فى التغلب على
التحديات اجلديدة .وأصبح التحدى الرئيسى الذى يواجهه مسؤولى تكنولوجيا
املعلومات هو إدارة سطح الهجوم املتفجر الذى يتكون اآلن من األصول املُدارة وغير
املُدارة .حيث يصل العاملون عن ُبعد إلى موارد الشركة عبر العديد من أجهزتهم
اخلاصة وعبر الشبكات املنزلية مبستويات أمان مختلفة .فأصبحت محاولة التأكد
من أن كل نهاية طرفية آمنة ومحمية بشكل مناسب مهمة ال ميكن التغلب عليها.
حيث حتتاج املنظمات إلى حتويل االنتباه إلى منع واكتشاف املهاجمني الذين
يتحركون بشكل جانبى بعيداً عن النهاية الطرفية بدالً من االعتماد فقط على
إيقاف التسوية األولية .أما التحدى الثانى بالغ األهمية كما كان دائما ً هو تقليل
وقت املكوث احلالى من سنوات أو أشهر إلى الزمن الفعلي .يشمل هذا التحدى
الضخم تداعيات أوسع نطاقا ً على الشركات الراقية واملؤسسات احلكومية .يتطلب
األمر نظرة عن كثب للحلول املتقدمة املتعلقة بالكشف عن التهديدات السيبرانية
ومنعها باستخدام اخلداع السيبرانى وإدارة الوصول إلى الهوية واحلوكمة والنظم
الديناميكية واالستجابة السريعة للحوادث السيبرانية.
إذاً ،ما الذى يخبئه عام  2021ملتخصصى األمن السيبراني:
الذكاءاالصطناعي:
خصصت حكومة دولة اإلم��ارات  73مليون دوالر أمريكى لإلنفاق على الذكاء
االصطناعى فى عام  .2020وهى مبادرة تسير على الطريق الصحيح مع حملة
االبتكار الرقمي .فمثل بقية العالم ،سيشهد مجال األمن السيبرانى فى منطقة
الشرق األوسط زي��اد ًة باستخدام الذكاء االصطناعى فى التطبيقات والتحليل
املتعمق حلركة مرور الشبكة الكتشاف السلوك غير السليم .كما سيساعد الذكاء
االصطناعى أيضا ً فى اختبار إجراءات األمان لضمان أقصى قدر من احلماية.
ومن ٍ
ناحية أخرى ،متلك جهات التهديد نفس طرق الوصول إلى تلك األدوات .حيث
ستستمر هذه اجلهات فى عمليات فك الرموز والتشفير وتخطى كلمات املرور.
كما سيحاول املهاجمون اعتماد أساليب وطرق مختلفة وهم بحاجة إلى جناح هذه
الطرق ،فى حني سيحتاج املدافعون إلى التصدى وحماية سطح الهجوم بالكامل
ضد مجموعة متنوعة من تكتيكات وتقنيات الهجوم.
اخلداعالسيبراني:
فى عام  ،2020بذل خبراء ومتخصصى مجال األمن السيبرانى جهداً واسعا ً
لتثقيف العالم حول فوائد اخلداع السيبراني .فمع زيادة قوة وتعقيد الهجمات
السيبرانية ،أصبح من الواضح بأن املنظمات بحاجة إلى قدرات خداع سيبرانى
الكتشاف اجلهات الفاعلة أثناء محاولتها اخلروج من شبكة مخترقة .وقد اكتسب
اخلداع أيضا ً اعترافا ً بكفاءته فى الكشف عن بيانات االعتماد املسروقة والتى يساء
استخدامها بشكل كبير ،واملستخدمة من قبل اجلهات الفاعلة فى معظم الهجمات.
وعلى الرغم من بدء ظهور منصة اخلداع احلديثة فى حوالى عام  ،2014يرى
العديد من املتخصصني فى مجال األمن أن عام  2021ميكننا تسميته بأنه "عام
اخلداع فى األمن السيبراني".
برامجالفدية:
على الرغم من أن العديد من املنظمات تعتقد أنها اتخذت بالفعل اخلطوات
املطلوبة لتجنب هجمات برامج الفدية ،إال أن األنظمة ال تزال تصاب مبعدالت
غير مسبوقة .فعلى سبيل املثال ،حالة هجوم برمجيات الفدية على أكبر شركة
تأمني فى ُعمان فى يناير من عام  ،2020والتى تسببت فى فقدان العديد من
البيانات ولكن لم يتم اإلعالن عن أى خسارة مالية .لذلك ستبقى برامج الفدية
تشكل تهديداً كبيراً طوال عام .2021
وستستمر هجمات اجليل التالى من برمجيات الفدية ،حيث تقوم اجلهات الفاعلة
البشرية بتنفيذ الهجمات بدالً عن األكواد اآللية ،باالزدياد فى عام  .2021حيث
سيتخذ املهاجمون مسارات أكثر تعقيداً وخطورة للحصول على التحكم باملجال
حلقن كود برامج الفدية بشكل جماعى فى األنظمة .لذا يجب أن تستمر الفرق
األمنية فى احلماية ضد هذا النوع من الهجمات والنظر فى اعتماد ضوابط أمنية
متنع تصعيد امتيازات املهاجم ومتكنهم من إخفاء البيانات ومنع الوصول إليها حتى
ال يتمكن املهاجمون من سرقة ملفات الشركة أو حتى تشفيرها.
العمل عن ُبعد:
اتخذت العديد من الشركات أسلوب العمل من املنزل فى عام  ،2020والتى تلقى
تشجيعا ً من احلكومات فى دول مجلس التعاون اخلليجى على االستمرار فى القيام
بذلك ملنع ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد .حيث تستمر الشركات
التكيف لدعم نسبة كبيرة من املوظفني الذين يعملون من املنزل خالل عام
فى ُّ
.2021
تتضمن هذه التعديالت األخذ بعني االعتبار مساحة سطح الهجوم الواسعة من
األجهزة وشبكات الواي-فاى غير اآلمنة التى ميكن أن جتعل األجهزة عرضة
للخطر بشكل مباشر ألن شبكات الواي-فاى املنزلية قد تستخدم كلمات مرور
وبروتوكوالت أمان أضعف .فبمجرد اختراق املهاجمني لنظامٍ ما ،سيبحثون عن
اتصاالت ضعيفة الستغالل شبكات الشركة والوصول إليها .ويجب أن يدرك
ممارسو األمن أيضا ً بأن املوظفني قد يستخدمون األجهزة التى مت اختراقها بالفعل
عند عودتهم إلى املكتب خالل العام .فقد متهد إعادة توصيلهم بالشبكة املركزية
الطريق ملجرمى اإلنترنت للوصول إلى الشبكة.
كما يجب أن تتكيف ضوابط األمن الداخلى للتعامل مع هذه املخاطر املتزايدة.
ويجب على مسؤولى تكنولوجيا أمن املعلومات ومسؤولى التكنولوجيا التنفيذيني
تقييم برامج أمان الشبكات االفتراضية اخلاصة ( )VPNوالسحابة ()Cloud
اخلاصة بهم على الفور .ويجب عليهم أيضا ً وضع برامج للكشف عن إساءة
استخدام بيانات االعتماد احلقيقية اخلاصة باملوظف واحلركة اجلانبية داخل
الشبكة ،وتصعيد االمتيازات ،وأنشطة جمع البيانات.
ليس هناك شك بأن عام  2021سيكون عاما ً مليئا ً بالتحديات ولكنه مثير
لالهتمام بالنسبة لصناعة أمن تكنولوجيا املعلومات .إن التعامل مع اآلثار طويلة
األمد املرافقة جلائحة "كوفيد "-19والسعى الدائم للوصول إلى حالة "طبيعية
جديدة" من شأنها بالتركيز على العقول وتوجيه االستراتيجيات لألشهر املقبلة.
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متابعات
بقلم:

رئيس الوزراء خالل زيارته إلى بورسعيد :

د .هشام الشيشيني

 150مليار جنيه استثمارات إنشاء  25جامعة حكومية خاصة وأهلية جديدة  150مليار جنيه
تصل إلى حوالى  30مليون نسمة خالل الفترة القادمة ،وعرض خريطة توضح
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
هذه املدن أوضحت أن مدن اجليل الرابع اجل��ارى تنفيذها تتضمن العاصمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،أن قطاع التعليم العالى
اإلدارية اجلديدة ،ومدن :املنصورة اجلديدة ،ورشيد اجلديدة ،والعلمني اجلديدة،
أنه وفقا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ،كان ضرورة
وشرق بورسعيد ،ورفح اجلديدة ،وبئر العبد اجلديدة ،واجلاللة ،وامتداد مدينة
أن يكون لدينا جامعة حكومية فى كل محافظة ،وهذا حتقق بالفعل ،فخالل هذا
الشيخ زايد ،وتوشكى اجلديدة ،بينما من املدن املخطط تنفيذها وتبدأ خالل
العام ستدخل آخر جامعة اخلدمة فى البحر األحمر ،وأضاف أن التوجيه كان
الفترة القليلة القادمة ،مدن :غرب بورسعيد ،وبنى مزار اجلديدة ،والسويس
أيضا ً أن ننشئ شبكة جديدة من اجلامعات األهلية والتكنولوجية التى تأخذ
اجلديدة.
بالتقنيات والعلوم احلديثة التى يتحرك العالم كله نحوهاُ ،مشيراً إلى أن حجم
وع��رض مدبولى من��اذج من مشروعات مدن اجليل الرابع التى نفذت أو يتم
اإلستثمارات الذى ننفقه كبير فى هذا القطاع ،حيث ننشئ  25جامعة حكومية
استكمالها ،وعلى رأسها العاصمة اإلدارية اجلديدة ،الفت ًأ إلى أن هذه الصور
خاصة وأهلية جديدة ،تصل تكلفتها إلى  150مليار جنيه ،وع��دد من هذه
واقعية وليست مناظير ،وهى عنوان وشكل جديد ملصر ،متثل ما ميكن تسويقه
اجلامعات دخل اخلدمة بالفعل هذا العام مثل جامعة اجلاللة وامللك سلمان،
للعالم ليرى شكل مصر والدولة احلديثة القوية ،مضيفا ً أن تلك املدن تنمو على
والبقية تباعا ً من العام القادم.
أعلى مستوى من التخطيط العلمي ،والتقنيات احلديثة ،وجميعها مدن ذكية
وف���ى ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م م���ا ق��ب��ل اجل��ام��ع��ي ،أك���د م��دب��ول��ى أن ح��ج��م العمل
تواكب املستقبل والذى يتجه العالم كله نحوه.
ك���ان ك��ب��ي��راً ب��إن��ش��اء ح���وال���ى  80أل���ف ف��ص��ل ج��دي��د ل��ن��س��ت��وع��ب ال���زي���ادة
وف��ى إط��ار املحور الثانى من خطة تطوير العمران القائم ،لتحقيق املخطط
ال��س��ك��ان��ي��ة ال��ك��ب��ي��رة ،ال���ت���ى حت�����اول م��الح��ق��ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا ،ك��م��ا ال���دول���ة
بني أكبر  30دولة حول العالم ،وتكون حياتنا قائمة على املعرفة واإلبتكار
اإلستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ،تطرق الدكتور مصطفى مدبولي،
مت إدخال مناذج جديدة من املدارس لتطوير اخلدمة ،مثل
والبحث العلمى كركائز أساسية للتنمية ،وتطبيق مبادئ احلوكمة
رئيس مجلس الوزراء ،خالل كلمته إلى مشروع “سكن كل املصريني”،
مدارس النيل واملدارس املصرية اليابانية ،لتقدم خدمة لألسر املتوسطة
فى
لدينا
ملؤسسات الدولة املصرية والقطاع اإلداري ،متاشيا ً مع
الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ،من خالل البدء الفورى
باللغات ،الف ًتأ إلى أنها تؤدى مهمتها بنجاح مع توجيه الرئيس بان
اإلنتقال إلى العاصمة اإلدارية اجلديدة ،الفتأً إلى
 : 2030مصر ضمن
فى إضافة “مليون” وحدة سكنية جديدة خالل  3سنوات ،ضمن
نتوسع فى هذه النوعية من املدارس.
ألف
31
من
أكثر
فيه
نحافظ
الذى
الوقت
فى
سيحدث
كله
ذلك
أن
خطة تطوير العواصم واملدن الكبرى باملحافظات ،مشيراً إلى
وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة ،حيث أشار إلى أن هناك
على
قائمة
دولة
30
أكبر
على األم��ن والسلم كأحد أهم مقومات عملية مشروع مت وجارى تنفيذها أن هذا املشروع يأتى فى إط��ار السعى ملنع البناء العشوائى
العديد من املبادرات التى أطلقها رئيس اجلمهورية ومت تنفيذها
مثل مبادرة  100مليون صحة ،وإنهاء قوائم اإلنتظار للعمليات املعرفة واإلبتكار والبحث العلمى التنمية واستدامة االستقرار.
على األراضى الزراعية واحلد منه ،وكان توجيه الرئيس العمل
أضاف مدبولى أن هذه الرؤية مت ترجمتها إلى تتجاوز تكلفتها اإلستثمارية فى املدن القائمة القدمية ،وتطوير املناطق غير املخططة أو
اجلراحية ،ومبادرة صحة املرأة ،ومبادرة الكشف عن األمراض،
مخطط مكانى على األرض كما تفعل جميع الدول،
كركائز أساسية
العشوائية ،ونوفر إسكان بديل لكل مستويات املواطنني ،كى
وصحة طلبة املدارس واجلامعات ،مضيفا ً أنه مت البدء فى تنفيذ
وهو املخطط اإلستراتيجى القومى للتنمية العمرانية  5.8تريليون جنيه
يجدوا مطلبهم وال يلجأوا إلى البناء العشوائى أو بدون ترخيص
منظومة التأمني الصحى الشامل والتى من املفترض اإلنتهاء منها
للتنمية
ملصر  ،2052والذى يتضمن كل رؤيتنا للمدن اجلديدة،
على أراض زراعية أو أمالك دولة.
خالل  15سنة ،ولكن حتاول الدولة بقدر اإلمكان أن تختصر هذه املدة
وشبكات الطرق واملرافق ،والسكة احلديد ،واملوانئ ،واستصالح
أضاف هذا املشروع مقسم إلى جزءين ،األول  500ألف وحدة سكنية،
إلى  10سنوات كى تغطى هذه املنظومة اجلمهورية فى أقل فترة زمنية
األراضي ،واالستزراع السمكي ،وكل مقومات التنمية ،كى نتمكن
تتجاوز تكلفتها اإلستثمارية  250مليار جنيه ،يتم تنفيذها داخل املدن
ممكنة ،رغم أن جتارب العالم تؤكد أن هذه املنظومات شديدة التعقيد،
لدينا
5
من ترجمة رؤيتنا على األرض فى كل ربوع مصر.
القائمة ،لتطوير املناطق العشوائية وغير املخططة ،ليتم إزالة عدد
ولكن وفق منهجية علمية ،نعمل لنصل إلى تغطية منظومة التأمني
أوض��ح مت العمل وف��ق ه��ذا املخطط ف��ى
الصحى الشامل لكل املواطنني فى مصر.
من هذه املناطق ،ونعيد بناءها مرة أخرى ،ونوفر سكنا ً حضاريا ً
مدينة
30
اجتاهني ماليني فدان يتم
م��ت��وازي��ني ،ف��ى ذات ال��ت��وق��ي��ت ،اإلجت����اه األول
الئقا ً ألهالينا فى هذه املدن ،ونغير وجه العمران املصرى واملدن
جاء ذلك خالل عرض موسع خالل االفتتاحات الرئاسية ملشروع
جديدة بتكاليف
هو زي��ادة الرقعة املعمورة ،الستيعاب الزيادة حتويلها للرى احلديث..
املصرية ال��ذى كنا نعانى منه جميعاً ،خ��الل العقود املاضية،
الفيروز لالستزراع السمكى بشرق التفريعة مبحافظة بورسعيد،
بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس اجلمهورية ،حيث استثمارية تصل إلى  700السكانية التى تشهدها مصر ،واإلجت��اه الثانى وتريليون جنيه استثمارات وعرض مواقع املساحات الكبيرة من األراضى التى تنفذ الدولة
هو تطوير العمران القائم ،لتحسني جودة احلياة
فوقها هذا املشروع العمالق الذى وجه الرئيس بأن يكون فى 3
أع��رب فى بدايته عن سعادته كمواطن مصري ،ب��أن نستهل
افتتاحات العام امليالدى اجلديد  2021من أرض سيناء احلبيبة ،مليار جنيه منها 22
فى الريف واحل��ض��ر ،م��ؤك��داً أن��ه لتحقيق ذلك بقطاع اإلسكان لبناء مليون سنوات ،بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات املسلحة.
املشروعات،
من
هائل
حجم
فى
الدخول
علينا
كان
أضاف هناك مشروعا ً آخر عمالقا ً يتم احلديث عنه منذ أكثر
من خالل موقع هذا املشروع العمالق لالستزراع السمكي ،ولتكون
شديد مدينة بدأنا فيها
وحدة سكنية
موضحا ً أنه لدينا أكثر من  31ألف مشروع سواء مت
من ثالثني أو أربعني عاماً ،وهو التحول إلى أنظمة الرى احلديث،
فرصة أيضا ً كحكومة أن نطلق من هذا املكان ،مشروعا ً قوميا ً
تنفيذها ،أو ج��ارى تنفيذها ،وسيتم االنتهاء منهم خالل
مؤكداً أن هذا العام يشهد تنفيذ أول مليون فدان ضمن هذا املشروع،
األهمية حتت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وهو املشروع
السنوات الثالث سنوات القادمة ،تتجاوز تكلفتها اإلستثمارية 5.8
يتم حتويلها بالفعل إلى الرى احلديث ،الفتا ً إلى أن هناك  4ماليني فدان
القومى لتطوير القرى املصرية ،فى إطار مبادرة “حياة كرمية”.
أشار رئيس الوزراء خالل العرض إلى أن ُمستهدفات رؤية مصر  2030تتضمن تريليون جنيه ،مت إنفاق  3تريليونات بالفعل ،حتى هذه اللحظة ،ولدى احلكومة آخرى داخل األراضى القدمية من املخطط دمجها داخل املشروع ضمن املشروع
اإلرتقاء بجودة حياة املواطنني املصريني ،لتكون هناك عدالة فى توفير املوارد التصور الكامل الستكمال هذه املشروعات على مدار السنوات الثالثة القادمة ،القومى لتطوير القرى املصرية ،على مدار ال�  3سنوات القادمة ،مشيراً إلى أن
وإندماج بني الريف واحلضر ،فدائما ً كان الريف يعانى من العديد من املشاكل ،كى نحقق رؤية وهدف رئيس اجلمهورية .
هذا املشروع ال يوفر املياه فقط ،لنستطيع االستفادة من الوفر فى هذه املياه فى
باإلضافة إلى العمل على إيجاد اقتصاد تنافسى ومتنوع قائم على املنافسة أوضح رئيس الوزراء أنه لدينا اآلن  30مدينة جديدة ،تُنفذ ومخطط تنفيذها استصالح أراض جديدة ،ولكنه يزيد أيضا ً من إنتاجية الفدان القائم بنسبة ال
والتنوع والتحول الرقمي ،وأن حتقق مصر بحلول عام  2030مكانة كبيرة خالل ثالث أو أربع سنوات قادمة ،بتكاليف استثمارية تصل إلى  700مليار تقل عن  ،30%وبالتالى حتقيق فائدة مزدوجة ،لصالح الفالح.
جنيه ،منهم  22مدينة بالفعل بدأنا بها ،وهدف هذه املدن استيعاب زيادة سكانية

معيط :مساندة املشروعات القومية اخلاصة بتحسني اخلدمات بالقرى
املصرية واألولوية للصحة والتعليم

لبناء الشراكات فى مجال التواصل الرقمى ومتكني الشباب :

التخطيط واليونيسيف يتفقان على تنفيذ مبادرة “أجيال بال حدود”
لتنمية املهارات والتوظيف

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
استقبلت الدكتورة هالة السعيد � وزيرة التخطيط والتنمية
االقتصادية؛ جيرمى هوبكنز ،املمثل املقيم ملنظمة األمم
املتحدة للطفولة فى مصر (اليونيسيف) ملناقشة تنفيذ مبادرة
“أجيال بال حدود” .وخالل االجتماع استعرضت الدكتورة
هالة السعيد مجاالت عمل ال��وزارة وأه��م اجلهات التابعة
للوزارة؛ والتى يأتى على رأسها اجلهاز املركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء وبنك االستثمار القومى ومعهد التخطيط القومى
واملعهد القومى للحوكمة والتنمية املستدامة ،وكذلك أهم
املشروعات التى تنفذها الوزارة ،مثل مشروع رواد 2030
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية أهم
مالمح رؤية مصر  ،2030وعملية حتديث الرؤية والعناصر
التى مت إدخالها عليها لتواكب أح��دث املستجدات على
الصعيد املصرى والعاملي.

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
اكد الدكتور محمد معيط وزير املالية أن األسس واألطر
احلاكمة إلع��داد امل��وازن��ة العامة للدولة للعام املالى
 ،2021/2022تستهدف االستمرار فى احلفاظ
على االستقرار املالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة
ف��ي��روس ك��ورون��ا ،وال��ت��ى تتطلب استمرار جهود دعم
النشاط االقتصادى ،وحتفيزه دون االخالل باستدامة
مؤشرات املوازنة والدين ،وذلك من خالل العمل على
خفض العجز الكلى ،إلى جانب حتقيق فائض أولى،
مبا يضمن ع��ودة االجت��اه النزولى ملسار دي��ن أجهزة
املوازنة كنسبة من الناجت املحلى اإلجمالى بداية من عام
.2021/2022
ج��اء ذل��ك خ��الل لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس مجلس ال���وزراء ،اجتماعا ً ملناقشة واستعراض
أهم مالمح مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املالى
 ،2021/2022وذل���ك ب��ح��ض��ور ال��دك��ت��ور محمد
معيط � وزير املالية ،وأحمد كجوك � نائب وزير املالية
للسياسات املالية وأكد رئيس الوزراء أن املوازنة العامة
للدولة للعام املالى  ،2021/2022تتطلب االعتماد
على االستثمارات العامة بصورة كبيرة ،وذلك فى ظل
التعامل مع التحديات املفروضة حاليا ً عامليا ً ومحلياً،
وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا
أش��ار موازنة العام املالى  ،2021/2022تستهدف
كذلك االستمرار فى دعم ومساندة القطاعات االنتاجية،
والفئات األكثر تأثراً بجائحة كورونا ،ذلك بالتزامن مع
استمرار جهود حتسني جودة البنية التحتية ،والتأكد من
استفادة أوسع شريحة من املجتمع من حتسن اخلدمات،

من جهته قدم جيرمى هوبكينز التهنئة لوزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية على اختيارها أفضل وزير عربى ضمن
جائزة التميز احلكومى العربي ،واستعرض هوبكينز مبادرة
“أجيال بال حدود” ،التى أطلقتها األمم املتحدة عام 2018
ودخلت حيز يتم على مستوى دول العالم عام  ، 2019وهى
تدعم االستثمار الوطنى فى الشباب من خ��الل مجاالت
التعليم وتنمية املهارات والتوظيف وفرص التمكني واملشاركة
عاما ،وتقوم
للشباب الذين يتراوح أعمارهم من ً 10-24
املبادرة من خالل ربط التعليم الثانوى والتدريب بالتوظيف
وريادة األعمال بحيث يكون للشباب دور أساسى فى عملية
اإلنتاج واحلياة االقتصادية .أض��اف هوبكينز إن املبادرة
تعمل على حتديد خريطة االستثمار اخلاص بتمكني الشباب،
واملشاركة فى فرص االستثمار الوطنية والبرامج واالبتكارات
على نطاق واس��ع ،وذل��ك بدعم الشراكات بني القطاعني
احلكومى واخلاص جلذب امل��وارد الالزمة لبناء الشراكات
فى مجاالت االتصال الرقمي ،والتعلم ،والعمل عن بعد،
وري��ادة األعمال ،ومنصات التوظيف ،واالقتصاد األخضر
وتفعيل استراتيجية األمم املتحدة للشباب والنهوض وحتقيق
أهداف التنمية املستدامة .وأوضح ممثل اليونيسيف أنه مت
اختيار مصر لتكون من ال��دول الرائدة فى تطبيق املبادرة
فى املنطقة ،خاصة أنها تتفق مع رؤية مصر  2030والتى
تقوم على االهتمام بقضايا الشباب وري��ادة األعمال وخلق
فرص عمل غير تقليدية .وتكون وزارة التخطيط والتنمية
االقتصادية هى الشريك االستراتيجى لليونيسيف فى تنفيذ
املبادرة فى مصر؛ وتشكيل جلنة لسير عمل املبادرة.

وجودة املرافق مضيفاً :تستهدف املوازنة العامة للدولة
للعام املالى  ،2021/2022دع��م م��ب��ادرات محددة
وإج��راءات تعمل على تعزيز مجاالت التنمية البشرية،
وباألخص قطاعى الصحة والتعليم ،بجانب مساندة
بعض املشروعات القومية اخلاصة بتحسني اخلدمات
والبنية التحتية بالقرى املصرية ،وحتسني جودة شبكات
الصرف والترع بكل انحاء اجلمهورية.
أضاف وزير املالية أن املوازنة تستهدف أيضا ً االستمرار
فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع واخلدمات ،مبا
يضمن كفاءة تخصيص املوارد واالستخدامات من قبل
كل اجلهات ،الفتا ً إلى أنه ج��ارى العمل على التوسع
فى إعداد ومتابعة املوازنة على أساس موازنة البرامج
واألداء ،ومتابعة م��ب��ادرات م��ح��ددة ،وذل��ك بأهداف
واضحة ميكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة االنفاق
العام،

خبير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
helshishiny134@gmail.com

التوائم الرقمية للمدن الذكية :
ضرورة وليست رفاهية
التوائم الرقمية للمدن هى مناذج رقمية للمدن تربط بني العالم
املادى احلقيقى ملدينة مع عالم مماثل رقمى افتراضى بغرض زيادة
كفاءة التخطيط املتكامل للمدينة وتعظيم االستفادة من مواردها
املختلفة ومرافقها وحل مشاكلها الطارئة فى الوقت املناسب ،فاملدن
الذكية تولد ومعها توائمها الرقمية.
وفوائد التوائم الرقمية عديدة منها التوفير فى نفقات تشغيل
مرافق املدينة عن طريق البحث عن واختبار أفضل الطرق للتشغيل
افتراضيا قبل التنفيذ الفعلي ،وكفاءة استخدام الطاقة مع االستدامة
وحتقيق امل��رون��ة فى مواجهة الصدمات ودع��م النمو االقتصادى
للمدينة ،باالضافة الى التخطيط السليم لالمتداد العمرانى للمدينة
ومرافقها فى املستقبل.
والتوأم الرقمى ملدينة ليس منوذج رقمى واحد بل هو جتميع ودمج
لعدة مناذج رقمية لنظم ومجاالت محددة مثل املبانى والبنية التحتية
للمواصالت واالتصاالت وشبكات الطاقة واملياه والصرف الصحى
وذلك فى شكل طبقات رقمية متعددة من البيانات .وميكن أن يبدأ
بناء التوأم الرقمى بطريقة مبسطة عن طريف بناء متثيل رقمى
للبنية التحتية الرئيسية للمدينة ،ثم ينمو تدريجيا ليشمل نظم املدينة
كلها.
لقد مكن التقدم التكنولوجى من امكانية تطوير التوائم الرقمية
فى وقت اقصر وبتكلفة اقل فاصبحت وسائل الذكاء االصطناعى
وانترنت االشياء والتحليالت الرياضية املتقدمة هى حجر االساس
فى بنائها فاملئات من نظم انترنت االشياء وقواعد البيانات العامة
املتصلة ببعضها يتم جتميعها فى منصة رقمية واحدة للمدينة .ويتم
جمع البيانات املطلوبة لعمل التوأم الرقمى عن طريق مستشعرات
يتم زرعها فى كافة مرافق املدينة وبنيتها التحتية ويتم ربطها بنظم
انترنت االشياء ثم يتم اجراء التحليالت الرياضية واالحصائية على
هذه البيانات وتطبيق تكنولوجيات الذكاء االصطناعى والتعلم االلى
عليها ،حتى ميكن احلصول على تصور واضح فى الوقت احلقيقى
عن عمل وكفاءة مرافق املدينة وحالة بنيتها التحتية وخاصة فى
ظروف طارئة استثنائية نتيجة االحوال اجلوية السيئة على سبيل
املثال ،حتى ميكن اتخاذ االجراءات الوقائية فى الوقت املالئم.
وميكن عن طريق التوائم الرقمية اج��راء محاكاة لسيناريوهات
متعددة للظروف التى ميكن أن تتعرض لها مرافق املدينة وبنيتها
التحتية الختبار اساليب وح��ل��ول مقترحة وم��رون��ة ه��ذه احللول
للصدمات الطارئة وذل��ك فى مجاالت مثل امل��واص��الت والصحة
والبيئة.
هناك العديد من التوائم الرقمية للمدن فى العالم فى بالد مثل
الواليات املنحدة واململكة املتحدة وفرنسا والصني والهتد وسنغفورة
واالمارات ،ومع تنامى حركة بناء املدن الذكية من اجليل الرابع فى
مصر (وعلى رأسها العاصمة االداري��ة اجلديدة) وزي��ادة االهتمام
بالتحول الرقمي ،فلقد اصبح من اال��ض��رورى أن تولد كل مدينة
ذكية فى مصر مع توأمها الرقمى حتى ميكن التنسيق بني نظمها
املختلفة لتفادى مشاكلها واحلفاظ على مخططاتها وتصميماتها من
الضياع نتيجة الكوارث الطبيعية أو احلروب ،فيمكن مثال اجراء
محاكاة مسبقة للظروف االستثنائية التى قد تنشأ مثل الهطول
الزائد لالمطار وغرق شوارع ومنازل املدينة وكيفية التعامل معها
ف��ى ال��وق��ت امل��ن��اس��ب ،كما تتيح ال��ت��وائ��م الرقمية امكانية ضبط
وحتسني حركة املرورفى الشوارع باملدينة والتعرف املسبق على
أماكن االختناقات املحتملة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى
والكهرباء واالتصاالت ،حتى تصبح هذه املدن ذكية بحق.
لذلك فنحن ندعو النشاء مركز قومى لتطوير التوائم الرقمية
للمدن الذكية وليكن فى هيئة املجتمعات العمرانية بالتعاون مع وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وجامعات اجليل الرابع مع ادخال
مقررات دراسية بها تخدم هذا املجال وخاصة فى الدراسات العليا،
كما يجب تزويد هذا املركز باحدث االدوات الالزمة لتطوير التوائم
الرقمية للمدن وتوفير التدريب املناسب العضائه وتزويده بالبيانات
والعلومات الالزمة واعطاءه الصالحيات املطلوبة ،فالتوائم الرقمية
للمدن الذكية اصبحت ضرورة وليست رفاهية.

ضمن املرحلة الثالثة من مبادرة “ دراجتك  ..صحتك “ :

مع فورى  :الشباب والرياضة تقدمي خدمات
التحصيل االلكترونى للحصول على الدراجة

ممكن حللول املدفوعات اإللكترونية تستهدف زيادة أعمالها
 4اضعاف و خطه لدمج القطاعات متناهية الصغر الكترونيا
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
تستهدف شركة ممكن حللول املدفوعات اإللكترونية
االس��ت��ح��واذ على حصة سوقية خ��الل النصف األول
من العام احلالى تتراوح نسبتها بني 30و  35%على
اقصى تقدير .
يأتى ذلك تأكيدا على دور الشركة الرائد فى حتقيق
استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول املالى
 ،وتنفيذ توجهات القيادة السياسية نحو بناء مصر
الرقمية .
وقال سمير أبو هاشم ،رئيس مجلس إدارة الشركة
،أن خطة الشركة ترتكز على زي��ادة حجم أعمالها 4
م��رات ومضاعفة اع��داد نقاط البيع التابعة لها على
مستوى اجلمهورية  ،معتبرا أن أزمة كورونا ساهمت
فى ضم قطاعات اقتصادية جديدة إلى سوق حلول
املدفوعات الرقمية وطرح خدمات قيمة مضافة تتالءم
مع متطلبات كافة العمالء .
وأوضح أبو هاشم فى بيان صحفى اليوم ان ممكن
بصدد االنتهاء من تطوير نظام إلكترونى جديد قبل نهاية
الربع األول من العام احلالى يستهدف ميكنة أعمال

القطاعات االقتصادية متناهية الصغر مثل محالت بيع
األجهزة الكهربائية واملنزلية بنظام التقسيط وربط كافة
معامالتها اونالين بنقاط البيع التابعة للشركة

واض��اف أن املتعاملني م��ع تلك امل��ح��ال الصغيرة
يعتمدون على شبكة العالقات وامل��ع��ارف االسرية
بعيدا عن منافذ التجزئة الكبرى والتى تشترط من
العمالء توافر مستندات مسبقة قبل املوافقة على
التقسيط.
ولفت إل��ى أن الشركة انضمت إل��ى م��ب��ادرة البنك
املركزى لنشر  100الف نقطة بيع خالل العام املاضى
من خالل التعاون مع بنوك مصر واألهلى وقطر الوطنى
،كما حصلت على رخصة ميسر للدفع االلكترونى من
قبل البنك امل��رك��زى امل��ص��رى مب��ا ميكنها م��ن تقدمي
خدمات مالية بنكية للعمالء
وكان البنك املركزى قد أطلق خالل مايو املاضى مبادرة
غير لتنشيط السداد اإللكترونى ضمن اإلج��راءات
االحترازية التى يتخذها ملواجهة فيروس كورونا ،بهدف
تعظيم مساهمة القطاع املصرفى بشكل فعال فى خطة
الدولة للتعامل مع التداعيات املحتملة للوباء  ،وتدعيم
البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل اإللكترونية
املختلفة ملساعدتها فى نشر اخلدمات املالية الرقمية
وحتقيق معدالت أعلى للشمول املالي.

على صعيد آخر ،نوه عن قيام الشركة بإتاحة عدة
خدمات ج��دي��دة خ��الل املرحلة املاضية منها سداد
خدمات امل��رور ( جتديد الرخصة  -واستخراج بدل
فاقد وسداد املخالفات وتوكيالت البيع )  ،والتوثيق (
توكيل عام قضايا  -توكيل عام رسمى )  ،واج��راءات
املحاكم ( اقامة دع��وى مدنية  -تسجيل محامى ) و
التموين ( اصدار بطاقة متوين  -بدل فاقد  -ضم افراد
اسرة  -وفصل ) عبر منصة مصر الرقمية.
وتابع  :قامت الشركة أيضا بتفعيل خدمة شحن
ك���روت ع��دد م��ن االل��ع��اب االلكترونية منها ببجى
الشهيرة وفرى فاير وفيفا  2021و شحن كروت ايتونز
وكروت سبوتفاى لسماع االغانى واملوسيقي.
كما طرحت خدمة سداد أقساط ابلكشني اجلمعية،
ووثائق شركة مصر لتأمينات احلياة وجمع تبرعات
لصالح مؤسسة مصر اخلير  ،عالوة على خدمة دفع
فواتير املرافق العامة مثل املياه وشحن عدادات الكهرباء
الذكية ،الى جانب السماح لشبكة املطاعم املتعاملة مع
شركة طلبات توريد املعامالت النقدية عبر ماكينات
مميكنة.

كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
اعلنت وزارة الشباب والرياضة ،انه مت االنتهاء من توزيع  900دراجة فى املرحلة
الثالثة من مبادرة “ دراجتك  ..صحتك “ من “ اجلبلى  -الهايبر هجني” وجارى
االع��داد للمرحلة القادمة نتيجة لالقبال الكبير على ش��راء ال��دراج��ات خالل
املراحل الثالثة السابقة وقالت املرحلة الثالثة من املبادرة تضمنت التعاقد مع
شركة فورى لتقدمي خدمات التحصيل االلكترونى من املواطنني الراغبني فى
احلصول على الدراجة ،والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات
ملحافظات اجلمهوريه .
اوضحت انه مت تسليم الدراجات اخلاصة بالقاهرة واجليزة فى مركز شباب
اجل��زي��رة وتسليم ال��دراج��ات للمتقدمني م��ن املحافظات مبديريات الشباب
والرياضه باملحافظات التابعه لها.
يشار الى ان وزارة الشباب والرياضة اطلقت  3مراحل من مبادرة “دراجتك
 ..صحتك “ والقت اقباال كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة
السياسية بتوسيع قاعدة املمارسه الرياضيه و نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل
املجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من
الرياضه اسلوب حياة ،اضافه الى االثار االيجابية للدراجات باعتبارها وسيله
انتقال اقتصادية مصاحبة للبيية و تساهم فى حتسني اللياقه البدنية ملستخدميها.

وزير الزراعة  :تطبيق منظومة “ كارت الفالح “ بجميع املحافطات نهاية الربع األول من 2021
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
اكد السيد القصير � وزير الزراعة واستصالح االراضى انه
سيتم تطبيق منظومة “كارت الفالح” فى كل املحافظات والتى
من املتوقع أن تكون فى نهاية الربع األول من هذا العام إضافة
إلى إقتراح ربط املقررات السمادية باملساحة املحصولية دون
اإلنتظار حلني انتهاء احلصر مما سيتيح قدرا من املرونة .كما
أن إتاحة األسمدة واملقررات فى توقيتات مناسبة سيشجع
اجلمعيات على إستالم احلصة ط��ول أشهر العام خاصة
الفترات التى يقل فيها الطلب على األسمدة وهى فترة ما
بني العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع
السادة أعضاء جلنة الزراعة والرى باملجلس السابق فى بداية
عام  2020وسوف تتم إعادة دراستها من جديد مع السادة
أعضاء ورئيس اللجنة مبجلسكم املوقر للوصول إلى أفضل
احللول التى تساهم فى عالج هذه املشكلة وفى نفس الوقت

تضمن وص��ول الدعم إلى مستحقيه متهيداً لعرضها على
مجلسكم املوقر.

جاء ذلك  ،خالل عرضه امام مجلسى النواب اإلجنازات التى
حتققت فى قطاع الزراعة خالل الفترة املاضية وفقا ً لبرنامج
احلكومة  ،وفيما يخص االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات فى الزراعة والتحول الرقمى اوضح ىأنه مت خالل
عام  2020إنشاء وحدة متخصصه للتحول الرقمى لم تكن
موجودة من قبل  ،كما مت توقيع بروتوكول مع وزارة االتصاالت
للتوسع فى استخدام التكنولوجيا ،وألول مرة مت استخدام
تقنيات الذكاء االصطناعى فى حصر املساحات املنزرعة
ببعض املحاصيل االستراتيجية متهيداً للتوسع فى االستخدام
لهذه التقنية .كما بدأت الوزارة فى ميكنة كثير من اخلدمات
التى تقدم للجمهور  ،بهدف التسهيل على املواطنني ،حيث
متت بالفعل ميكنة خدمات احلجر الزراعي ،وأيضا ً خدمات
املعامل وجارى التوسع فى تقدمي اخلدمات بشكل رقمي.
أضاف مت بناء قواعد بيانات األراضى الزراعية واملزارعني

من خالل منظومة كارت الفالح والذى يعتبر بداية التحول
الرقمى فى مجال الزراعة وبديل للحيازة الورقية باإلضافة
إلى استخدامه فى التخطيط ورسم السياسات الزراعية حيث
مت إطالق وتنفيذ املشروع فى عدد  12محافظة (الغربية ،
بورسعيد  ،أسيوط  ،سوهاج  ،البحيرة  ،الشرقية  ،القليوبية
 ،املنوفية  ،اجليزة  ،الفيوم  ،األقصر  ،الدقهلية)  ،وجارى
االنتهاء م��ن باقى املحافظات خ��الل ال��رب��ع األول م��ن عام
 ، 2021حيث بلغ إجمالى عدد الكروت املوزعة ما يزيد
عن مليون كارت وج��ارى استكمال التوزيع من خالل البنك
الزراعى املصرى  ،كما بلغ إجمالى احليازات املسجلة على
املنظومة حوالى  5,5مليون حيازة بنسبة مطابقة تصل إلى
 95%م��ن إجمالى ع��دد احل��ي��ازات  ،ولتعظيم األستفادة
من الكارت فقد مت إضافة خدمات ميزة على الكارت مما
يتيح لصاحبه إمكانية القيام بكل املدفوعات احلكومية من

(كهرباء – غاز – الخ) عن طريق ماكينات POSباجلمعيات
مع التفضل باإلحاطة بأن تكاليف هذه املنظومة قد تصل إلى
 500مليون.
أشار اتخذت ال��وزارة بعض اإلج��راءات اخلاصة باالستعداد
لالنتقال إلى العاصمة االدارية متثلت فى رقمنة املستندات
حيث مت رقمنة حوالى  4ماليني مستند .باإلضافة إلى تدريب
أكثر من  800موظف على أعمال التحول الرقمى واعطائهم
الدورات التدريبية الالزمة وعمالً على زيادة الدور اإلرشادى
فيما يخص تداول املبيدات فقد مت اصدار كتاب التوصيات
الفنية ملكافحة اآلفات الزراعية ألول مرة هذا العام بأكثر من
 ٥٠٠٠نسخه وزعت مجانا ً على اجلمعيات التعاونيه الزراعيه
باالضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية على صفحة جلنة
املبيدات ب��ال��وزارة  ،حيث يعتبر ذل��ك نوعا من التوجه إلى
اإلرشاد الرقمي.
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شركات عربية

فى اليوم العاملى للتعليم :

بقلم:

مؤسسة"فودافون املجتمعية"شراكة مع"التعليم "املتوازن لتوفير محتوى للمعلمني على منصة تعليمي
محمد حنة :رقمنة العملية التعليمية اجد أولويات مؤسسة فودافون مصر لتنمية املجتمع
كتب  :محمد اخلولى  -باسل خالد
ف���ى إط���ار "الي���وم العاملى للتعلي���م" الذى يه���دف لضمان فرص تعليم ش���املة
للجميع ،وقعت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية املجتمع اتفاقية شراكة مع شركة
"  ”Balanced Education Companyلتوفي���ر دورات تدريبي���ة للمعلمني
مجان���اً على منص���ة تعليم���ى ( )www.ta3limy.comبهدف رفع مس���توى
مهاراتهم الرقمية ومنحهم شهادات معتمده من مؤسسات تعليميه كبرى داخل و
خارج مصر .وإمياناً بالدور الرئيسى للمعلم فى املساعدة فى النهوض بالتعلم
ع���ن بعد والتحول الرقمى فى العملية التعليمية .وذلك فى إطار دور املؤسس���ة
لتطوي���ر التعلي���م فى مصر ،ودعم���اً جلهود الدولة فى التوج���ه نحو التعليم عن
بع���د من أجل حماية الطالب واملدرس���ني والقائمني عل���ى العملية التعليمية من
اإلصابة بفيروس كورونا املستجد ،وفى الوقت نفسه املحافظة على استمرارية
التعليم.
تخفيف اعباء الدروس اخلصوصية
وس���بق أن أطلق���ت مؤسس���ة ڤودافون مص���ر لتنمية املجتمع ف���ى عام  2019املنص���ة ،وتتضم���ن ه���ذه ال���دورات  7برامج تركز عل���ى رفع ق���درات املعلمني
ف���ى التعليم عن بعد ،س���واء ف���ى كيفي���ة التعامل مع األجه���زة احلديثة
منصة تعليمي ،وهى أول منصة تعليمية تفاعلية ألولياء األمور واملعلمني
واس���تخدامها فى تقدمي محتوى إلكترون���ى فعال للطالب ،أو
والط���الب فى مص���ر ،بهدف مس���اندة الطالب فى عملي���ة التعليم
مى
فى كيفية حتقيق األهداف التعليمية الضرورية للطالب
الرقمي ،وفى الوقت نفس���ه السماح ألولياء األمور متابعة التقدم
ف���ى التعليم ع���ن بعد ،ويحص���ل املعلم بع���د اجتيازه
الذى يحرزه الطالب خالل رحلتهم التعليمية للتخفيف من عبء ياسني :منصة تعليمى
البرامج التدريبية على شهادات معتمدة من جامعة
الدروس اخلصوصية ،باإلضافة إلى تزويدهم بأحدث
نصائح لتقدمي خدمات متكاملة
فلوري���دا أتالنتي���ك بالوالي���ات املتح���دة األمريكية
األب���وة واألموم���ة املعتمدة م���ن قبل أفضل اخلب���راء التربويني
وشركة Balanced Education Company
وعلم���اء النفس فى العال���م ،كما توفر املنص���ة محتوى تعليم ًيا
لفهم للطالب وتطلعات أولياء
منصة رقمية مجانية
ألولياء األمور على اس���تخدام التكنولوجيا بشكل صحيح
م���ن جهته ق���ال املهندس محمد حن���ة ،رئيس مجلس
كيفية اس���تخدام الط���الب للهواتف الذكية واألجه���زة اللوحية .األمور وقدرات املعلمني
أمن���اء مؤسس���ة ڤوداف���ون مص���ر لتنمي���ة املجتم���ع ،إن
وبل���غ إجمال���ى عدد املس���تخدمني منذ إطالقها أكث���ر  500ألف
املؤسس���ة تضع تطوير التعلي���م على رأس أولوياته���ا ،باعتباره
مستخدم.
حجر األس���اس لتحقيق تقدم ونهضة الدول ،ومواكبة االجتاه نحو التعليم
محتوى الكترونى فعال
نظ���راً لتزاي���د االعتم���اد على التعلي���م الرقمى بع���د قرارات احلكوم���ة بتأجيل الرقمي ،س���ارعت املؤسس���ة فى إطالق منصة تعليمى لتوفير أول منصة رقمية
امتحان���ات نص���ف العام حلماية الطالب من املوجة الثاني���ة من فيروس كورونا مجانية تستهدف الطالب وأولياء األمور وكذلك املعلمني ،ونعمل باستمرار على
املس���تجد ،واصل���ت مؤسس���ة ڤوداف���ون مص���ر لتنمي���ة املجتمع تطوي���ر منصة تطوير املنصة لتوفير أفضل جودة للتعليم اإللكترونى موضحا سعداء بالشراكة
تعليم���ى واس���تعانت بكبرى ش���ركات التعليم العاملية وهى ش���ركة " Balancedمع ش���ركة  Balanced Educationونأمل أن تكون امتداد ناجح لش���راكتنا
 "Education Companyلتوفي���ر دورات تدريبي���ة للمعلم���ني مجان���اً عل���ى املستمرة من أكثر من  ٧سنوات".

رفع القدرات الرقمية للمعلمني
من جانبها أكدت مى ياسني األمني العام ملؤسسة ڤودافون مصر لتنمية املجتمع
عل���ى أهمية الش���راكات م���ع مختلف الش���ركات واملؤسس���ات التعليمية لتعظيم
منفع���ة التعليم الرقمى والتقدم به .والش���راكة م���ع Balanced Education
 Companyيس���اعد فى توفير محتوى تدريب���ى للمعلمني على منصة تعليمى
يس���اهم ف���ى رفع قدراتهم الرقمي���ة لكى تتواكب مع توجه���ات التعليم عن بعد،
وبذل���ك تك���ون املنص���ة جنح���ت فى تق���دمي خدم���ات تعليمية متكاملة تناس���ب
احتياجات الطالب فى توفير مناهج دراسية بأسلوب تفاعلى جذاب ،وتطلعات
أولي���اء األم���ور فى متابع���ة أداء أبنائهم ،ع���الوة على تزويد املعلم���ني باملهارات
الالزمة لتحقيق دورهم فى التعليم اإللكتروني.
التنمية املستدمة
وم���ن ناحية اخ���رى أكدت الدكتور س���لمى البكري ،رئيس مجلس إدارة ش���ركة
التعلي���م املتوازن ( )Balanced Education Companyأن الش���راكة مع
مؤسس���ة ڤودافون مص���ر لتنيمة املجتمع من خالل منص���ة تعليمى متثل نقطة
فارقة ومهمة ،ذلك أن قناعة الش���ركة كانت والزالت أن التنمية املهنية
املس���تدامة هى الطريق األمثل نحو تعلي���م أفضل ،وأن املدرس هو
املفت���اح الس���حرى لنجاح أى عملي���ة تعليمية ،وال س���بيل لنهضة
تعليمي���ة بدون رفع كف���اءة املعلم املهنية والتربوية ،واس���تخدام
التدري���ب الرقم���ى ه���و احل���ل األمث���ل اآلن فى ظ���ل األعداد
الكبي���رة من املدرس���ني فى مصر وفى ظ���ل التطورات املذهلة
م���ا بع���د أزمة كورونا .أك���دت البكرى أن الش���راكة األكادميية
بني ش���ركة التعليم املتوازن وجامعة فلوريدا أتالنتيك ()FAU
بالواليات املتحدة األمريكية ممثلة فى قس���م القيادات التربوية
وط���رق البح���ث العلمى ميثل بعداً دولي���اً لتدريب علمى قائم على
أس���س ومرجعي���ة علمية مس���تندة على أحدث النظ���م التعليمية وهو
ماس���يقدم بطريقة س���هلة متطورة على منصة تعليمى تلبى متطلبات املعلم
فى القرن الواحد والعش���رين .اختارت مؤسس���ة ڤودافون ش���ركة Balanced
 Education Companyلتوفي���ر ال���دورات التدريبية للمعلم���ني باعتبارها
إح���دى كبرى الش���ركات التعليمية والتى تقدم مجموع���ة متنوعة من اخلدمات
التعليمي���ة ،باإلضافة للموارد البش���رية والتدريب بجان���ب اعتماد برامجها من
جامعة فلوريدا أتالنتيك"" FAUاالمريكية.

سلمى
البكرى  :املدرس
هو املفتاح السحرى
لنجاح أى عملية
تعليمية.

وزارة التخطيط  :أول منظومة إلكترونية ملبادرة "حياة كرمية" وميكنة إعداد اخلطة وتنفيذها
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
كشفت الدكتوة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية عن إطالق
املنظوم���ة اإللكترونية ملبادرة "حياة كرمية" ،وذل���ك بهدف حصر اإلحتياجات
التنموي���ة للقرى املس���تهدفة فى املب���ادرة ،وإعداد خطة التدخ���الت املختلفة،
ومتابعة وتقييم أثر كافة اجلهود على حالة التنمية وجودة احلياة ،موضحة أن
إطالق املنظومة جاء اس���تكماالً جله���ود الوزارة للتحول جتاه التخطيط املبنى
على األدلة وميكنة عملية إعداد اخلطة ومتابعة تنفيذها.
أش���ارت ألهمية املبادرة الرئاسية حياة كرمية والتى تهدف إلى التخفيف عن
كاه���ل املواطنني باملجتمع���ات األكثر إحتياجاً فى الريف واملناطق العش���وائية
ف���ى احلض���ر ،موضحة أن املب���ادرة تعتمد املب���ادرة على تنفي���ذ مجموعة من
األنشطة اخلدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كرمية” لتلك الفئة
وحتس���ني ظروف معيش���تهم ،مع االرتقاء باملس���توى االقتصادى واالجتماعى
والبيئى لألسر فى القرى الفقيرة ،ومتكينها من احلصول على كافة اخلدمات
األساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقاللية املواطنني وحتفيزهم للنهوض
مبستوى املعيشة ألسرهم وملجتمعاتهم املحلية.
أكدت الس���عيد منظومة "حياة كرمية" هى أول منظومة متكاملة حيث تتضمن
املراح���ل الكاملة لعملي���ة إعداد اخلطة ومتابعة وتقييم األث���ر التنموي ،ودمج

لقواع���د بيان���ات اجلهاز املركزى للتعبئ���ة العامة واإلحصاء واالس���تفادة منها
ف���ى صنع القرارات التخطيطي���ة ،إضافة إلى تكاملها م���ع منظومة التغيرات
املكاني���ة ،مع اعتمادها عل���ى منهجية خطط البرام���ج واألداء التى تربط بني
ً
فضال عن
االعتمادات املوجهة للمشروعات والعائد التنموى املستهدف منها،

حسابها التلقائى واللحظى ملؤشر جودة احلياة الذى أطلقته الوزارة مؤخ ًرا.
وقال���ت املنظوم���ة تضمنت ف���ى تصميمها كذلك ق���درات حتليلية متطورة مبا
ميكنها من إعداد تقارير متابعة األداء لرصد حالة التنمية فى كل قرى املبادرة
وعلى مستوى املحافظات واملراكز موضحة ان املنظومة أصبحت ُملزمة لكافة
األطراف الش���ركاء فى تنفيذ املبادرة بعد صدور قرار الس���يد رئيس مجلس
ال���وزراء مؤخراً بإعتمادها كأداة إلع���داد ومتابعة خطة مبادرة "حياة كرمية"،
وه���و األمر الذى س���يقدم املنظومة على املس���توى الدول���ى واإلقليمى كنموذج
ناج���ح ورائد فى تبن���ى الدولة املصرية ل���ألدوات التخطيطي���ة األكثر تقدماً،
ويرس���خ فى ذات الوقت من قيم احلوكمة واملس���اءلة واملحاس���بة والشفافية،
اتسا ًقا مع أولويات األجندة الوطنية للتنمية املستدامة :رؤية مصر .2030
م���ن حهته أش���ار املهندس أش���رف عبد احلفيظ ،مس���اعد وزي���رة التخطيط
للتحول الرقمى إلى أن هذه املنظومة تأتى كأولى ثمار مركز التغيرات املكانية
فى وزارة التخطيط الذى مت إنش���ائه مؤخ ًرا ،حيث مت مراعاة اإلرتباط بنظم
املعلومات اجلغرافية والتصوير اجلوى فى تصميم املنظومة ،من خالل إتاحة
ص���ور فضائية عالية الدق���ة ،توفر بيانات تخدم جهود املتابعة واتخاذ القرار،
وتق���دمي الدعم للعديد من املش���روعات واخلدمات التى تقدمها احلكومة فى
مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

بالتعاون مع األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا :

الهجرة  :انطالق تدريب أول مجموعة مببادرة "بداية ديجيتال" فى  9تخصصات مختلفة
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
شهدت الس���فيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون
املصري���ني باخل���ارج الي���وم انطالق تدري���ب أول مجموعة
ضمن مبادرة "بداي���ة ديجيتال" التى اطلقتها وزارة الدولة
للهجرة وش���ئون املصري���ني باخلارج ،بالتع���اون مع برنامج
األغذي���ة العامل���ى مبص���ر ،واألكادميي���ة العربي���ة للعل���وم
والتكنولوجي���ا والنق���ل البح���ري ،م���ن  18محافظة حول
اجلمهورية فى املرحلة العمرية بني  18وحتى  45س���نة،
وذل���ك بحض���ور إليكترونى لكل من :د.منجس���تاب هايلي،
رئي���س برنامج األغذي���ة العاملى بالقاه���رة ،ود.عالء عبد
الباري ،نائب رئيس االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
لشئون الطالب.
أك���دت الس���فيرة نبيلة مكرم عبد الش���هيد وزي���رة الدولة
للهج���رة وش���ئون املصري���ني باخل���ارج ،ح���رص القي���ادة
السياسية على االهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وحتفيز
طاقاته���م ،باعتبارهم ج���زءا أصيال من بن���اء الوطن ،كما
وجه���ت وزيرة الهجرة خ���الل كلمتها فى افتت���اح التدريب
الش���كر للش���ركاء الداعمني بقيادة دكتور اس���ماعيل عبد

الغف���ار رئي���س األكادميية العربي���ة للعل���وم والتكنولوجيا،
والس���يد منجس���تاب هايلى مدير برنام���ج االغذية العاملى
بالقاهرة ،الذين وفروا فرصا احترافية لتدريب متخصص
للش���باب تفتح أمامهم مجاالت عم���ل جديدة ،مؤكدة على
أهمية الش���راكة بني مؤسسات الدولة واملؤسسات الدولية
والقط���اع اخل���اص لتحقيق اس���تراتيجية الدول���ة للتنمية

املستدامة ورؤية مصر .2030
أشارت "بداية ديجيتال" هى أيضا منصة تعمل على احلد
من مخاطر الهجرة غير الشرعية وجتاوز تداعيات انتشار
جائح���ة كورونا العاملية ،عن طريق توفي���ر التدريب املهنى
وخدمات التوظيف اإللكترونى للشباب املصرى واملصريني
العائدين من اخلارج ،ممن فقدوا وظائفهم مؤخ ًرا بس���بب
جائح���ة كورونا (كوفيد ،)-19فضال عن تطوير مهاراتهم
وربطه���م باخلدم���ات الت���ى تقدمه���ا احلكوم���ة املصري���ة
وبرنامج األغذية العاملى والقطاع اخلاص ،مشيدة بحرص
شبابنا على التسجيل وتعلم املهارات.
م���ن ناحيته قال د.منجس���تاب هايلى باملش���اركني ،متمنيا
أن حتق���ق مب���ادرة "بداي���ة ديجيت���ال" نتائ���ج جي���دة ف���ى
املس���اعدة عل���ى إيج���اد فرص عم���ل ،معربا عن س���عادته
مبش���اركة برنام���ج األغذي���ة العامل���ى والعم���ل م���ع وزارة
الهجرة واألكادميية العربية لتقدمي حزمة تدريبية متميزة
للمش���اركني ،موجها شكره ملن يس���اهم فى إجناح املبادرة
من فرق العمل بال���وزارة وبرنامج األغذيةالعاملى بالقاهرة
واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تستخدم الذكاء االصطناعي" :سامسوجن " تطور 3
روبوتات ملساعدتك فى أعمال املنزل الروتينية

كتب  :محمد شوقى – نهله مقلد
كش���فت ش���ركة بواب���ة مص���ر للعال���م
"الرقمي���ة " إح���دى ش���ركات "صندوق
حتي���ا مص���ر " ع���ن تعاونها مع ش���ركة
دوليبات مص���ر للس���يارات الكهربائية
م���ن أج���ل تق���دمي رؤي���ة مس���تقبلية
للسيارات الكهربائية فى مصر ,وأكدت
ش���ركة دوليبات مصر انها س���تبدأ فى
تق���دمي الس���يارات الكهربائي���ة ال���ى
الس���وق املصرى مع العدي���د من املزايا
استجابة ملتطلبات السوق املصري.
وستقدم شركة دوليبات مصر التصنيع
املحل���ى للس���يارات الكهربائي���ة مبصر
مبك���ون  % 45محل���ى بالتع���اون م���ع
ش���ركة بواب���ة مص���ر الرقمي���ة إح���دى
ش���ركات صندوق حتيا مصر باإلضافة
للتعاون مع أذرع الدولة من وزارة االنتاج
احلربى متمثلة فى مصنع 999لتشغيل
خطوط االنتاج ووزارة الداخلية متمثلة
فى شركة املستقبل لتيسير التراخيص
ونقابة املهندسني إلنشاء من  400الى
 1000مركز صيانة بجانب 28مركز
تدريب مبحافظات اجلمهورية املختلفة

لتدريب املهندس���ني والفنيني فى مجال
الس���يارات الكهربائي���ة وتات���ى ه���ذا
اخلط���وة ملواكب���ة االف���اق التكنولوجية
املس���تقبلية العاملية لصناعة السيارات
الكهربائي���ة ضمن خط���ة ورؤية الدولة
 2030حت���ت رعاي���ة فخام���ة رئي���س
اجلمهورية تخفيفا على كاهل املواطن.
ومت االط���الق مؤخ���را م���ع تق���دمي
املودي���الت اجلدي���دة كم���ا مت اطالقها
بتخفيضات خاصة خالل حفل االطالق
وتقدم السيارة كبديل للتوك توك غير
املرخص واستبداله بسيارات كهربائية
بتكلف���ة منخفض���ة دون احلاج���ة لدفع
تكلفة بنزين او غ���از مرتفعة ،واتاحتها
للش���راء بالتقسيط بالتعاون مع القطاع
املصرف���ى ومع كونه���ا مرخصة ومؤمن
عليه���ا للح���د م���ن املخاط���ر واجلرائم
التى حتدث باإلضافة لدعم الس���ائقني
مبنظومة تأمني صحي.
ويعد هذا التعاون مبثابة مشروع قومى
ه���ام جدا ،ويه���دف هذا التع���اون غير
املس���بوق لالرتقاء مبنظوم���ة النقل مبا
يتوافق مع توجهات القيادة السياسية.

كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
كشفت شركة سامسوجن خالل معرض اإللكترونيات االستهالكية  2021الذى
عق���د افتراض ًيا عب���ر اإلنترنت ،أنها تطور ثالثة مناذج م���ن الروبوتات املنزلية
التى س���تعمل عل���ى القيام مبختلف األعمال املنزلية حي���ث على الروبوت األول
اس���م :ب���وت هاندي ،وهو ق���ادر على أداء بعض أعم���ال ترتيب الصحون وجلب
املشروبات وفرز املالبس للغسيل.
ويتمت���ع الروب���وت بوت هاندى ب���ذراع واحدة تتحرك بحري���ة على ثالثة محاور
ما مينحها مرونة كافية لإلمس���اك باألشياء احلساسة -مثل األطباق -وحملها
م���ن مكان إلى آخر .وهو مزود بكامي���رات ونظام ذكاء اصطناعى للتعرف على
األشياء واملواد التى تتكون منها ،وحتديد طريقة التعامل معها وبهذا يتمكن من
تطبي���ق القوة الصحيحة لإلمس���اك بها بأمان ونقله���اً .
فمثال ،بإمكانه تصنيف
املالبس واملس���اعدة ف���ى فرزها ،أو س���كب كأس العصير وتقدمي���ه لك حينما
تعود من العمل.
ونقل موقع تكس���بلور عن سيباس���تيان س���يوجن ،رئيس قسم األبحاث فى شركة
سامس���وجن «يس���تخدم بوت هاندى ال���ذكاء االصطناعى للتعرف على األش���ياء
وأش���كالها وموادها ليعد منضدتك أو يرتب مواد بقالتك .ولهذا الروبوت وجه
متط���اول بعين���ني يغلقهما أو يوس���عهما للتعبي���ر عن املش���اعر .ومتكنه قاعدته
املدولبة من التحرك بسالسة فى أرجاء املنزل ،وبإمكانه أن يرفع جسمه ليضع
منوذجا لتدريب
األش���ياء على ال���رف العلوى للخزانة حيث أن الروبوت يش���كل
ً
الذكاء االصطناعى ليبلى احتياجات املستهلكني فى املنزل.
أما الروبوت الثالث فيدعى جني بوت  90إيه ،+ويتوقع توفره فى النصف األول
من العام اجلاري ،وهو فى الواقع مكنسة كهربائية ذكية ،مجهزة بتقنية الليدار
املعتمدة على الليزر والتى تتيح لها التعرف على خريطة ثالثية األبعاد ملحيطها
واكتشاف األشياء املوجودة فى مسارها وجتبنها عند احلاجة.

أضاف د.عالء عبد الباري ،نائب رئيس األكادمييةالعربية
للعل���وم والتكنولوجيا والنقل البحرى لش���ئون الطالب ،أن
االتفاقية التى مت توقيعها منذ شهر بحضور معالى الوزيرة
والدكت���ور إس���ماعيل عب���د الغف���ار والدكتور منجس���تاب
هايل���ى تب���دأ خط���وات تنفيذي���ة الي���وم ،وذل���ك بالتأهيل
للعمل الرقمي ،وفقا حلاجة س���وق العمل ،ودعم الشباب،
مؤك���دا أن احل���زم التدريبي���ة س���توفر تعريف���ا متكام���ال
ألساس���يات العمل الرقمى للمش���اركني ،مس���تهدفا تقدمي
الع���ون للمش���اركني إليجاد فرصة مناس���بة للعمل ،بجانب
اختيار أفضل املش���روعات املقدمة ودعمها وتقدمي جوائز
للفائزين بأعلى التقييمات.
وتعد "بداية ديجيتال" إحدى أهم مجهودات وزارة الهجرة
ضمن املبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " للحد من الهجرة
غي���ر الش���رعية ومب���ادرة "ن���ورت بلدك" لدع���م املصريني
العائدي���ن م���ن اخل���ارج واملس���اهمة ف���ى توفي���ر البدائ���ل
اإليجابي���ة لهم داخل وطنه���م للحد من التداعيات الناجتة
م���ن جائح���ة كورونا ،وإعداد ش���باب قادر عل���ى االلتحاق
بسوق العمل املحلى أو اخلارجى بطريقة شرعية.

نورا وهبي
نائب الرئيس ورئيسة إريكسون
غرب أفريقيا واملغرب

األخالقيات والنزاهة فى األعمال عناصر أساسية
لنجاح أعمالنا فى إريكسون
س��واء ك��ان األم��ر يتعلق بتطوير أح��دث التقنيات ،أو تصميم
احللول لعمالئنا ،أو املساهمة فى إطالق االبتكارات املستقبلية-
فنحن جميعا ً ملتزمون مبا نقوم به فى إريكسون .وهذا االلتزام
هو ما يجعلنا واعني لضرورة القيام بأعمالنا مبسؤولية ،حيث
نعمل باستمرار على حتسني ممارساتنا وتعزيزها ،مع التركيز
على بناء الثقة والشفافية والنزاهة واحلفاظ عليها.
تفتخر إريكسون بريادتها كشركة مسؤولة ورائ��دة فى مجال
ال��ت��ق��دم ،وامل��س��اه��م األول ف��ى إح���داث تغيير إي��ج��اب��ى عبر
املجتمعات التى نعمل فيها ونتأثر بها .ولتحقيق النجاح ،ال
بد من وضع معيار متقدم للفوز باألعمال األكثر أهمية ،على
أساس اجل��دارة والقدرة واإلنصاف ،وعند احلاجة  ،معاجلة
املخاطر املتعلقة باالمتثال.
مدونات أخالقيات وآداب املهنة
نلتزم عند انضمامنا للعمل فى إريكسون على نحو شخصي،
عبر التوقيع على وثيقة مدونة أخالقيات وآداب املهنة ()CoBE
اخلاصة بإريكسون .والذى يعتبر إطار العمل اإلرشادى اخلاص
بنا لتعزيز مكانتنا كشركاء موثوقني ،إلدارة األعمال مبسؤولية
وتذكيرنا بأهمية اتخاذ جميع االجراءات الالزمة.
ويعتبر التزامنا بتنفيذ مبادئ مدونة إريكسون ألخالقيات
وآداب املهنة ،عبر جميع أعمالنا ،مبثابة وعد نتعهد بالوفاء
عاما بعد عام ،للقيام مبهامنا وأعمالنا مبسؤولية ،وحتقيق
به ً
هدفنا املتمثل فى متكني عالم ذكى ومستدام ومتصل نبتكر
فيه تقنيات ذكية تربط املجتمعات والصناعات ،وتقود التغيير
اإليجابي.
كما نطلب من شركائنا فى العمل االلتزام مبعاييرنا على النحو
املحدد فى مدونة قواعد سلوك إريكسون للشركاء .حتدد هذه
الوثيقة توقعات إريكسون ومتطلباتها فى املجاالت الرئيسية
مثل مكافحة ال��ف��س��اد ،والعمل وح��ق��وق اإلن��س��ان ،والصحة
والسالمة املهنية ،والبيئة وتغير املناخ.
ويتجاوز هدف مدونة إريكسون ألخالقيات وآداب املهنة ومدونة
قواعد السلوك لشركاء األعمال ،احلرص على تلبية املتطلبات
القانونية ،حيث تعتبر مبثابة التزام يستوجب التصرف بشكل
صحيح ،بالطريقة الصحيحة ،على نحو دائم.
وقد رأيت هذا االلتزام ينعكس بشكل واضع عبر جميع عمليات
إريكسون ،االمر الذى يعتبر أساسيا ً جلذب الكفاءات والشركاء،
والذى بدوره يلهمنا لتمكني موظفينا ،ليس فقط التخاذ قرارات
أيضا التخاذ القرارات الصحيحة.
أخالقية ولكن ً
AfricaInMotion
غالبا ما أحت��دث عن حملتنا  AfricaInMotion#كمثال
ً
على ما سبق ،حيث متثلت الرؤية الرئيسية وراء هذه احلملة
فى تسريع "إستراتيجية النمو فى إفريقيا" ،ما يتيح حتقيق
اإلدماج االجتماعى والتكنولوجى واملالى لشعب شاب ديناميكى
تتزايد أع��داده على نحو متنامي .ويكمن أساس هذه الرؤية
فى إدارة أعمالنا مبسؤولية ،لتمكني املستخدمني النهائيني من
حتقيق الفائدة التامة من اإلمكانات الكاملة لالتصال والتنمية
املستدامة اآلمنة.
 Africa in Motionتسريع مستقبل إفريقيا الرقمى -
إريكسون
اجلهد
�ودا كبيرة لتعزيز برنامج أخالقيات وآداب،
�
�ه
�
ج
بذلنا
لقد
ً
واالمتثال بالسياسات والعمليات واألدوات ،لتجنب املخالفات
واكتشافها واإلب��الغ عنها ومعاجلتها .لذلك ركزنا على أربعة
مجاالت:
• القيادة والثقافة
• ارتباطات الطرف الثالث
• قدرات االمتثال والتحقيق
• الضوابط الداخلية
لقد شهدت خالل فترة عملى فى إريكسون ،اهتمام اجلميع
بالسعى إلدارة األعمال مبسؤولية ،على نحو يومى وفى كافة
العمليات .لهذا السبب يشرفنى القول ،أن األخالقيات احلسنة
والنزاهة هما حجر الزاوية فى ثقافتنا ،كما تعتبر هذه األمور
مهمة ألعمالنا فى مجال التكنولوجيا واالبتكار.
وال تقتصر أخالقيات وآداب املهنو بالنسبة لنا فى االمتثال
بااللتزامات القانونية ،حيث نلتزم على نحو مماثل بالسلوك
األخالقى والعمل بنزاهة عند تفاعلنا مع زمالئنا وعمالئنا
وموردينا وأصحاب املصلحة اآلخرين  ،مع املجتمعات ككل .فى
النهاية ،ميكننى القول أن النجاح احلقيقى يتحقق عبر إجناز
مهامنا على ضوء أخالقيات وآداب املهنة.

تسال  :مقاضاة "املهندس اجلاسوس" لسرقة  26ألف ملفا سريا

كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
لم تكتف شركة تسال ،املتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية ،بفصل موظف
جديد من عمله ،بل رفعت عليه أيضا دعوى أمام املحاكمة األميركية وتتهم الشركة
األميركي���ة املهندس املفصول بس���رقة  26ألف ملف س���ري ،من���ذ توظيفه فى 28
ديسمبر املاضي ،وحتى صرفه بعد أسبوع إثر هذه الوقائع.
وج���اء ف���ى نص الدع���وى الذى نش���رت بعض تفاصيله���ا وكالة "فران���س برس" أن

تيس���ال رصدت عمليات حتميل محظورة فى السادس من يناير  2021وإزاء هذه
االتهام���ات ،ق���دم املهندس فى املعلوماتي���ة الذى كان يعمل من بُعد بس���بب جائحة
كورونا ،فى البداية تفسيرا غريبا ،إذ قال إنها ملفات إدارية شخصية.
وأش���ارت الش���ركة التى ميلكها امللياردير إيلون ماس���ك إلى أنها استدعت املوظف
املذك���ور إل���ى اجتماع عبر الفيديو فور رصدها عملي���ات التحميل هذه ،متهمة إياه
بأنه سعى إلى تلف األدلة وأكدت تسال أن املهندس رفض خالل االجتماع السماح
للشركة باالطالع على مضمون جهاز الكمبيوتر اخلاص به" ،كما شوهد ( )...وهو
يزيل على عجل معلومات من جهازه" ،وفق نص الدعوى.
وكشف الرجل بعدها ،بطلب من مسؤولني فى تسال استدعوه ،عن بيانات التعريف
اخلاص���ة ب���ه على موق���ع "دروب بوكس" الذى يتي���ح تخزين ملف���ات إلكترونية عبر
اإلنترنت وتبني أن "امللفات الس���رية نفس���ها العائدة إلى تس���ال والتى ُرصدت على
جهاز الكمبيوتر املحمول خاصته كانت ال تزال موجودة على حس���ابه للتخزين عبر
احلوسبة السحابية (كالود)" ،بحسب الدعوى.
وبدأت عمليات التحميل فى  31ديسمبر  2020واستمرت حتى الرابع من يناير
 ،2021م���ع حتمي���الت "إضافية" فى الس���ادس من يناير وفق الش���ركة وأوضحت
املجموع���ة أن امللف���ات اإللكترونية املح ّملة "ال متت بصلة إلى مس���ؤوليات" املوظف
الس���ابق وهى تتناول عمليات التش���غيل اآللى لبعض مس���ارات التصنيع والتس���ويق
التجاري ،وبالتالى ميكن أن تفيد جهات منافس���ة "الس���تحداث نظام مشابه مشغل
آليا بجزء بسيط من الوقت واملال املنفق من تيسال إلنشائه".

طالب ايرلندى  :يفوز بجائزة عن نظام ذكاء اصطناعى يكشف مقاطع الفيديو املزيفة
كتب  :محمد شوقى  -باسل خالد
فاز جريج ت���ار ،الطالب اإليرلن���دى البالغ من العمر
 17عا ًم���ا بجائزة بى تى للعلماء والتقنيني الش���باب
للعام  ،2021عن مشروعه املصمم الكتشاف الزيف
العميق (.)Towards Deepfake Detection
فبع���د أن أصبح���ت تقنية الزيف العمي���ق متقنة إلى
درج���ة جتعله���ا صعب���ة التمييز ع���ن الواق���ع ،ارتفع
منس���وب القلق من إساءة استخدامها إلنشاء مقاطع
فيديو مضللة ،ولكبح انتش���ار مقاط���ع فيديو الزيف
العمي���ق ،تطور ً
أيضا البرامج املضادة التى تعزز أمن
اإلنترنت.
برنامجا متطو ًرا للذكاء
يتضمن مشروع العالم الشاب
ً
االصطنىاعى  ،مؤل ًفا من أكثر من  150ألف سطر
من التعليمات البرمجية ،قادر على اكتشاف التزييف
العميق أس���رع بعش���ر مرات من أفضل نظام مشابه

متوفر حال ًي���ا دون التضحية بدقته بعد أن متكن من
حتقيق حتسينات كبيرة فى السرعة والكفاءة.
وقال تار فى مقابلة مع محطة يورونيوز «أعمل على
تطوير خوارزمي���ات الذكاء االصطناع���ى منذ أربعة
أع���وام ،وأدربها عل���ى كميات ضخمة م���ن البيانات،

ومتكن���ت من تس���ريع عم���ل خوارزميتى أكثر بعش���ر
مرات».
وهذه هى املرة اخلامس���ة التى يتنافس فيها الطالب
ت���ار للفوز به���ذه اجلائزة ،وقال ليون���ارد هوبز رئيس
جلنة التحكيم التقنية للمسابقة ،وهو أستاذ فى كليو
ترينيت���ى ف���ى دبلن  ،إن ت���ار «أظهر خب���رة فى علوم
احلاس���وب تتجاوز عمره بكثير .فالشيفرة البرمجية
املتقدمة التى اس���تخدمها فى تطوير البرنامج املعقد
جدًا للكش���ف عن مقاطع الفيديو املزيفة تظهر مدى
فهمه العميق ألحدث ما وصلت إليه التقنية».
س���ينافس تار فى مس���ابقة االحتاد األوروبى للعلماء
ً
ممثال عن بالده أيرلندا وقال معل ًقا «أخطط
الشباب
لتمثيل بلدى فى س���بتمبر بهذا املش���روع أو بنس���خة
محس���نة منه ،وأدرس وتطويره وتس���ويقه على شكل
ّ
منتج جتاري.
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متابعات

فى أشد أزمة بسوق العمل العاملى منذ الكساد الكبير :

رئيس منظمة العمل الدولية  :فقدان  255مليون وظيفة فى  2020بسبب تداعيات جائحة “كورونا”
لكن منظمة العمل الدولية حذرت من أن احتماالت انتعاش سوق العمل
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
العاملى هذا العام “بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة”.
تسبب وباء «كوفيد »19فى «أضرار بالغة» بقطاع الوظائف مع خسارة ما
خسائر النساء
يعادل  255مليون وظيفة عام  ،2020حسبما أعلنت منظمة العمل الدولية.
وأشــارت املنظمة إلى األثر غير املتكافئ الذى أحدثته األزمــة على عمال
من جهته قال جاى رايدر ـ رئيس منظمة العمل الدولية التابعة لألمم املتحدة
العالم ،حيث أثرت على النساء والعمال األصغر سنا أكثر بكثير من غيرهم.
 ،خالل فعاليات مؤمتر صحفى افتراضى  ،كانت هذه أشد أزمة فى عالم
على الصعيد العاملي ،بلغت خسائر الوظائف للنساء فى العام املاضى ،5%
العمل منذ الكساد الكبير فى الثالثينيات”.
مقارنة بـ  % 3.9للرجال.
وقالت املنظمة فى تقريرها السابع املخصص آلثار الوباء على عالم األعمال،
من املرجح أن تعمل النساء فى قطاعات االقتصاد األكثر تضرراً ،كما أنهن
إنه فى عام “ 2020متت خسارة  8,8%من ساعات العمل فى العالم
يتحملن املزيد من العبء ،على سبيل املثال ،رعاية األطفال الذين يجبرون
(مقارنة مع الفصل الرابع عام  )2019مما يعادل  255مليون وظيفة بدوام
على البقاء فى املنزل من املدرسة.
كامل” أى خسارة ساعات عمل أكثر مبعدل أربع مرات مقارنة مع فترة األزمة
أضرار االقتصاد العاملي
املالية عام .2009
منذ ظهور الفيروس فى الصني قبل أكثر من عام بقليل ،أودى الفيروس بحياة
أضــاف أن حوالى نصف ساعات العمل الضائعة مت حسابها من ساعات
أكثر من  2.1مليون شخص ،وأصاب عشرات املاليني من األشخاص ،وأحلق
العمل املخفضة ملن بقوا فى العمل.
أضرارًا باالقتصاد العاملي .وكانت بيانات مجمعة ،أظهرت أن إجمالى عدد
مستويات غير مسبوقة
اإلصابات بفيروس فى أنحاء العالم وصل إلى  99مليونا و  192ألف
أوضح رئيس منظمة العمل الدولية العالم شهد أيضا “مستويات غير
تراجع دخل العمالة
حالة كما أظهرت البيانات أن عدد املتعافني جتاوز  54.7مليون،
مسبوقة من فقدان الوظائف” العام املاضى وارتفعت البطالة
قالت منظمة العمل الدولية إن ساعات العمل الضائعة
3.7
ارتفاع
فيما جتاوز إجمالى الوفيات املليونني و 129ألف حالة.
العاملية الرسمية بنسبة  1.1%أو  33مليون شخص ،لتصل
العام املاضى قلصت دخل العمالة العاملى بنسبة
وتــتــصــدر الــواليــات املــتــحــدة دول الــعــالــم مــن حيث عدد
دوالر
تريليون
إلى إجمالى  220مليونا ،ومعدل البطالة العاملى 6.5%
البطالة العاملية لـ
 8.3%كاملة.
اإلصــابــات ،تليها الهند ثــم الــبــرازيــل وروســيــا واململكة
العام املاضي.
3.7
بنحو
انخفاضا
ميثل
هذا
أن
أضافت
يعادل
مبا
املالية
اخلسائر
تــريــلــيــون دوالر أو  4.4%مـــن إجــمــالــى  33مليون شخص لتتجاوز املتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وأملانيا وكولومبيا
أكد رايدر أن  81مليون شخص آخر لم يسجلوا باعتبارهم
عاطلني عن العمل ولكنهم “ببساطة خرجوا من سوق العمل” 4.4% .من إجمالى الناجت الناجت املحلى العاملى وأثار ظهور العديد من  220مليونا ،و % 6.5واألرجنتني واملكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الواليات املتحدة دول العالم من حيث أعداد
وقال “إما أنهم غير قادرين على العمل رمبا بسبب القيود
اللقاحات اآلمنة والفعالة ضد Covid-19
املحلى العاملي
اآلمال فى أن العالم سيتمكن قريبا من كبح جماح معدل البطالة العاملى الوفيات ،تليها البرازيل والهند واملكسيك واململكة املتحدة
الوبائية أو االلتزامات االجتماعية أو أنهم تخلوا عن البحث
ً
وإيطاليا وفرنسا.
عن عمل ،وهكذا فقدوا مواهبهم ،ومهاراتهم ،وطاقاتهم”.
الوباء.

قريبا ..اطالق
شقيقات الروبوت “
صوفيا “ مبساعدة
اجليش األبيض
ملكافحة كورونا
كتب  :محمد شوقى  -محمد اخلولي
تقول صوفيا وهى تقوم بجولة فى مختبرها فى هونغ كونغ :ميكن للروبوتات
االجتماعية مثلى أن تعتنى باملرضى أو كبار السن ،وميكننى املساعدة فى
التواصل وتقدمي العالج وتوفير التحفيز االجتماعي ،حتى فى املواقف الصعبة
ومنذ أن مت الكشف عنها فى عام  ،2016أصبحت صوفيا – الروبوت الشبيه
بالبشر – مشهورة ،ولدى الشركة التى تقف وراءها اآلن رؤية جديدة تتمثل فى
إنتاج الروبوتات بكميات كبيرة بحلول نهاية العام.
وقالت شركة  ،Hanson Roboticsومقرها هونغ كونغ :تبدأ املصانع بطرح
أربعة مناذج ،مبا فى ذلك  ،Sophiaفى النصف األول من عام  ،2021مثلما
فرصا جديدة لصناعة الروبوتات.
يتوقع الباحثون أن الوباء يفتح
ً
وقال املؤسس والرئيس التنفيذى (ديفيد هانسون)  David Hansonوهو
طا بــرؤوس الروبوت فى مختبره :يحتاج عالم كورونا إلى املزيد
يقف محا ً
واملزيد من األمتتة للحفاظ على سالمة الناس.
ويعتقد هانسون أن احللول الروبوتية للوباء ال تقتصر على الرعاية الصحية،
لكنها ميكن أن تساعد العمالء فى صناعات ،مثل :البيع بالتجزئة وشركات
أيضا موضحا ان روبوتات صوفيا فريدة من نوعها لكونها شبيهة
الطيران ً
جدا خالل هذه األوقات التى يكون فيها
مفيدا ً
باإلنسان ،وميكن أن يكون ذلك ً
اجتماعيا بشكل رهيب اذ اننا نهدف إلى بيع آالف الروبوتات
الناس منعزلني
ً
فى عام  ،2021الكبيرة والصغيرة ،دون تقدمي رقم محدد.
وساعدت شركة  CloudMindsللروبوتات فى الصني فى إنشاء مستشفى
ميدانى يديره الروبوت أثناء تفشى فيروس كورونا فى ووهان وكان استخدام
الروبوتات فى ازديــاد قبل انتشار الوباء ،ووف ًقا لتقرير صــادر عن االحتاد
الدولى للروبوتات ،قفزت املبيعات العاملية لروبوتات اخلدمة االحترافية بنسبة
 % 32لتصل إلى  11.2مليار دوالر بني عامى  2018و .2019

مزودة بكاميرات رقمية  :بدء تطبيق نظام املسح الذكى
فى املواقف اخلاضعة للتعرفة

كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
بدأت هيئة الطرق واملواصالت فى دبى بتطبيق نظام املسح الذكى لعمليات
الرقابة والتفتيش فى املواقف العامة اخلاضعة للتعرفة بدبى حيث أعلنت
طرق دبى عن استخدام مركبات مزودة بكاميرات رقمية ذكية لرفع كفاءة
الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة األخطاء املحتملة للمخالفات.
يتسم نظام املسح الذكى بالعديد من املزايا الفريدة من نوعها ،حيث مت تزويد
السيارات بـ  24كاميرا رقمية ذكية موزعة على جميع االجتاهات ،لرصد
وقراءة لوحات املركبات بكافة االجتاهات ( )360°وألشكال املواقف كافة.
كما أنّه باملمكن قراءة وحتليل بيانات لوحات املركبات فى املواقف العامة بدقة
تزيد عن  99%حتّى عند سير سيارة التفتيش بسرعة  80كم بالساعة.
من جهتها قالت املهندسة ميثاء بن عدي ،املدير التنفيذى ملؤسسة املرور
والطرق فى الهيئة" :إن تطبيق نظام املسح الذكى للمواقف العامة فى اإلمارة
يأتى متاشيا ً مع استراتيجية حكومة دبــى بالتحول الرقمى فى خدمات
املؤسسات واجلهات احلكومية فى اإلمارة".

ماليزيا  :فيروس "كوفيد "-19يساهم بزيادة استخدام التكنولوجيا
كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولى
أعرب نائب رئيس قسم التجارة الرقمية مبؤسسة االقتصاد الرقمى املاليزى
جوبى جانيسالينحان عن تفاؤله من إمكانية حتقيق توقعات املؤسسة بأن
ينمو االقتصاد الرقمى بنسبة  20%بفضل زيادة أنشطة التجارة اإللكترونية
واستخدام التكنولوجيا بني رواد األعمال.
وقال جوبى  -وفقا ملا ذكرته وكالة أنباء (برناما) املاليزية -إن االقتصاد الرقمى
قد ساهم بنسبة  19.1%فى الناجت املحلى اإلجمالى عام  ،2019موضحا أن
قطاعات مثل تكنولوجيا الطبية والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الزراعية
ستصبح محركة رئيسية عام  ،2021مما يساهم فى زيادة اإليرادات الرقمية.
وأضاف أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعد من بني أسرع االقتصادات
منوا فى العالم ،وسيكون ترويج جتارة األعمال التقنية املاليزية إلى هذه املنطقة
دفعة كبيرة لها.

بروتوكول تعاون مشترك بني جامعة عني شمس وشركة إى فاينانس” لتعزير الدفع االلكتروني
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقى
مت توقيع بروتوكول التعاون املشترك بني كل من جامعة عني شمس برئاسة أ.د.
محمود املتينى وشركة تكنولوجيا تشغيل املنشآت املالية “إى فاينانس” وميثلها
إبراهيم سرحان ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب حيث يهدف البروتوكول
إلى تفعيل الدفع والتحصيل اإللكترونى خلدمات البوابة اإللكترونية للجامعة من
خالل شبكة “إى فاينانس” تطبيقا لقواعد مركز الدفع والتحصيل احلكومى لوزارة
املالية فى حتصيل اإليرادات احلكومية.ويخدم هذا االتفاق اآلالف من الطالب
والباحثني فى مجال الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس ،حيث يتيح لهم دفع
مقابل اخلدمات العديدة التى تقدمها اجلامعة من أى مكان وفى أى وقت من خالل
البوابة اإللكترونية للجامعة وعبر شبكات “إى فاينانس” املتطورة.
ويعكس االتفاق االجتــاه نحو تطوير نظم العمل داخل اجلامعة من خالل اتباع
الوسائل اإللكترونية احلديثة الهادفة إلى حتقيق الدقة والسرعة فى إجناز العمل،
واحلــرص على مواكبة أحــدث األنظمة العاملية لتقدمي اخلدمات للمستفيدين
وتوفير طرق إلكترونية متعددة حديثة للتيسير على العمالء تفعيالً خلطة الدولة
ـراء إضافيا اتخذتها اجلامعة ضمن
فى التحول الرقمى كما متثل اخلطوة ،إجـ ً
التدابير االحترازية لتقليل التواجد غير الضرورى فى حرم اجلامعة ومنشآتها،
ومنع التزاحم .
ويشمل التعاون بني جامعة عني شمس و “إى فاينانس”  ،إتاحة التكامل التكنولوجى
مع بوابة السداد مبركز الدفع والتحصيل اإللكترونى للشبكة املالية للحكومة
املصرية ،وتقدمي خدمات إدارة املشروعات واإلشراف العام على تنفيذ املشروع
وجودة األعمال ،وتوفير التدريب الالزم على نظم متابعة العمليات والتسويات
املالية اليومية ملتحصالت البوابة اإللكترونية لفريق العمل املختص ،وتقدمي الدعم
الفنى الالزم بطرق مختلفة.وميثل االتفاق أيضا ،خطوة إضافية فى جهود “إى
فاينانس” لتزويد قطاع التعليم والتعليم العالى بجميع التقنيات احلديثة الالزمة
إلحداث الطفرة املأمولة فى القطاع ،واستغالل جميع اإلمكانات املتاحة خللق بيئة
تكنولوجية أفضل للطالب واألساتذة فى اجلامعات.
ومن جهته أكد الدكتور محمود املتيني ،رئيس جامعة عني شمس على الثقة التى
حتظى بها شركة إى فاينانس باعتبارها الــذراع التكنولوجى للحكومة املصرية
واملسؤولة عن إدارة الشبكة املالية للحكومة املصرية بكافة مكوناتها .لذلك

حرصت اجلامعة على التعاون الوثيق مع الشركة” ،مشيرا إلى أن اجلامعة من
خالل البوابة اإللكترونية تهدف لتوظيف أفضل التقنيات والبرمجيات املتوفرة
لزيادة التعاون والتواصل بني مختلف الكليات باجلامعة واجلامعات املختلفة ووزارة
التعليم العالي.
من ناحيته قال إبراهيم سرحان ،رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس والعضو
املنتدب عن سعادته بالتعاون مع جامعة عني شمس ،حيث يعكس هذا التعاون
الرؤية الثاقبة إلدارة اجلامعة فى ضــرورة التحول الرقمى وتقدمي اخلدمات
للطالب وأعضاء هيئة التدريس بكل يسر وسهولة وبطريقة مؤمنة.
أضاف “إى فاينانس” متتلك بنية حتتية عالية التقنية وشبكة إلكترونية واسعة
االنتشار فى جميع أنحاء اجلمهورية ومؤمنة وفق القياسات العاملية ،وهو ما أهلها
اليوم لتوقيع هذه االتفاقية ،عالوة على حرصها الشديد على مواكبة التقنيات
احلديثة فى وسائل االتصال موضحا أن التعاون بني إى فاينانس وجامعة عني
شمس يقدم منوذجا جديدا على قــدرة التكنولوجيا على تبسيط اإلجــراءات
أمــام أعضاء هيئة التدريس والطالب املستفيدين مبا يتماشى مع رؤيــة مصر
واستراتيجية 2030

إلدارة املخاطر ومنتجات االستثمار النقدى :

“إس إتش كابيتال” مزود التكنولوجيا املالية تطلق
خدماتها املصرفية لرقمنة الشركات الصغيرة

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
أطلقت شركة “إس إتش كابيتال ليمتد” ( ،)SH Capital Ltdاملزود اجلديد
إلدارة خدمات اخلزينة الرقمية ،اليوم خدماتها فى دبــى بهدف متكني
الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم من خالل تقدمي خدمات مصرفية
عاملية املستوى ،وإدارة األصول ،وحلول حت ّوط العمالت األجنبية ،واملنتجات
واخلدمات االستثمارية حيث تتبع “إس إتش كابيتال” للشركة األم “ستانهوب
فاينانشال غروب” ( ،)Stanhope Financial Groupوالتى مت إطالقها
فى نوفمبر من العام املاضى بتمويل  3.5مليون دوالر .وفى ديسمبر من
العام ذاته ،أعلنت املجموعة أيضا ً عن إطالق مقرها فى االحتاد األوروبى فى
ليتوانيا بعد حصولها على رخصة مؤسسة األموال اإللكترونية.
مــن جهته قــال خــالــد تــالــوكــدر ،املــديــر الــعــام لشركة “إس إتــش كابيتال
ليمتد”سرعان ما يتم االعــتــراف بدبى كمركز عاملى للتكنولوجيا املالية
واالبتكار ،كونها موطنا ً لبعض أسرع الشركات منواً وأكثرها جذبا ً على هذا
الكوكب .ومع انطالق معرض “إكسبو  2020دبي” املؤجل إلى خريف عام
 ،2021نحن فى وضع مثالى لدعم هذه األعمال وحتقيق االستفادة القصوى
من فرصة العرض العاملية هذه .فيما تكافح العديد من الشركات للوصول
إلى إدارة أصول رقمية فعالة وعالية اجلودة ،وتقدم منتجات استثمارية ذات
مستوى عاملى لدعم أنشطة اخلزانة اخلاصة بهم .نهدف فى “إس إتش
كابيتال” إلى تقدمي خدمة رقمية كاملة عبر منصتنا ما يتيح سهولة الوصول
إلى مختلف منتجات إدارة األصول النقدية واخلدمات واملنتجات االستثمارية
التى حتتاجها هــذه الشركات من أجــل االزدهـــار فى قطاع عاملى تسوده
التنافسية املتزايدة”.
ومن املقرر أن تبدأ شركة التكنولوجيا املالية املستقلة ،التى حصلت على
املوافقة املبدئية للترخيص التنظيمى ذو الفئة “كات  3إيه” ( )Cat 3Aمن
ُسلطة دبى للخدمات املالية ،بالتداول اعتباراً من نهاية الربع الثانى من عام
 ،2021بهدف مساعدة الشركات فى حتقيق أهدافها املالية خالل مرحلة
االنتعاش من جائحة “كوفيد.”-19
أضاف ستعمل شركة “إس إتش كابيتال” كوسيط للعمالء ملساعدتهم للوصول
إلى منتجات االستثمار النقدى الرائدة والعاملية من الدرجة األولى .فى حني
سيقدم فريق من اخلبراء الرائدين فى هذا املجال من “ستانهوب” املشورة
بشأن األوراق التجارية وصناديق أســواق املال والعقود اآلجلة واخليارات
وصناديق االستثمار املتداولة وحلول حت ـ ّوط العمالت األجنبية .إضافةً
إلــى ذلــك ،فقد دخلت شركة “إس إتــش كابيتال” فى شراكة مع عــدد من
النظراء العامليني والبورصات ومواقع التداول اإللكترونى لتوفير السيولة
فى أسواق األسهم ،والعمالت األجنبية ،والدخل الثابت ،والسلع األساسية
جلميع العمالء .ولتحقيق ذلك ،تستفيد “إس إتش كابيتال” من أحدث تقنيات
التكنولوجيا التنظيمية ( )RegTechوسلسلة التوريد (،)Blockchain
والتى تساعد بشكل كبير على تقليل مخاطر االستدالل املبنى على احلالة
( )CBRواحتكاك اخلدمة ،مع احلفاظ على خدمة سريعة آمنة وشفافة.
وبشكل أكثر حتديداً ،فإن تقنيات مثل “مكافحة غسل األمــوال” ()AML
و”اعرف عميلك” ( )KYCومراقبة التجارة وتقنية دفتر األستاذ املوزّع ليست
سوى بعض التقنيات املستخدمة لتنفيذ خدماتها بكفاءة وأمان.

أبل حتذر “ هواتف “آيفون” وملحق “
 ”MagSafeيؤثران على األجهزة الطبية

هواوي تعلن أسماء الفائزين بجائزة أفضل األلعاب اإللكترونية على
متجر  HUAWEI AppGalleryلعام 2020
“كاجوال” ومرتكزة على استراتيجية وتــدور حول
السباقات.

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أعلنت خدمات هواوي لألجهزة املحمولة()HMS
عن قائمة أفضل األلعاب لعام  2020التي احتلت
سيتم تضمني فائز واحد من كل فئة يف املجموعة
للــصــدارة على متجر HUAWEI AppGal-
 leryوذلك يف إطار احتفالها باأللعاب عبر أربع خلخلاصة ألفضل لعبة على متجر HUAWEI Ap-
فئات رئيسية .ونظراً ملا تتسم به هذه األلعاب من  ،pGalleryوسيكون بإمكان املستخدمني تنزيل
عناصر مليئة بروح املغامرة والتشويق واحلماس ،األلــعــاب الفائزة على الفور وتشغيلها من خالل
فقد أتاحت للمستخدمني فرصة االستمتاع بأحلى الضغط هنا.
أوقـــات الترفيه واملنافسة املحتدمة واالنــطــالق
أفضل لعبة متعددة الالعبني“ :جارينا فري فاير”
يف رحلة افتراضية ال تنسى خالل فترة اإلغالق
()Garena Free Fire
والتباعد االجتماعي.
وجتدر اإلشارة إلى أنه قد جرى حتكيم األلعاب
كانت لعبة “جارينا فري فاير” ،احلائزة على
استناداً إلى معايير محددة تشمل ابتكاراتها التقنية،
وطريقة السرد والرواية القصصية املستخدمة فيها جائزة أفضل لعبة رياضية إلكترونية لألجهزة
وتصميمها ورسومها املتحركة وقدرتها على جذب املحمولة يف عــام  ،2020اللعبة املفضلة أثناء
اهتمام الالعبني املحترفني والهواة أثناء تنافسهم .تطبيق إجــراءات التباعد االجتماعي .ويف إطار
ومن أبرز سمات فئات األلعاب التي مت النظر فيها هــذه اللعبة ،يتمكن الالعبون من التنافس مع
واختيارها ،أنها متعددة الالعبني ،وغير رسمية األصدقاء من خالل مباريات مدتها  10دقائق،

وهو ما يجعلها طريقة ممتعة وجذابة لقضاء أروع
أوقات املرح والتسلية .كما حظيت اللعبة باهتمام
كبير من خالل األحداث املهمة واحلضور البارز
للمشاهير ،مبا فيهم النجم العاملي كريستيانو
رونالدو.
أفضل لعبة غير رسمية “كاجوال”“ :ايه اف كيه
أرينا” ()AFK Arena
ألولــئــك الــذيــن يفضلون امــتــالك زمــام التحكم
التام أثناء اللعبة ،أو يرغبون بخوض جتربة لعب
ذات حتكم آلــي كــلــي ،فــإن “ايـــه اف كيه أريــنــا”
( )AFK Arenaتتم ّيز بتصميم رائع للشخصيات
وشخصيات اللعبة املــعــروفــة وتقنياتها املرئية
األخــاذة .وباعتبارها من األنشطة غير الرسمية
“كاجوال” املسلية أو لكونها تتيح لالعبني خوض
مغامرة حقيقية ،فقط اختيرت لعبة “ايه اف كيه
أرينا” ( )AFK Arenaكأفضل مالذ ترفيهي.
أفضل لعبة قائمة على االستراتيجية“ :انتقام
السالطني” ()Revenge of Sultans

سوق الدمج واالستحواذ فى اململكة العربية السعودية يستقطب اهتمام الشركات
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أشــارت “ذا يونيت الستشارات ودعــم األعمال”
(The Unit Business Consulting & Sup-
 )portإلى أن اململكة العربية السعودية باتت واحدة
من األسواق األكثر جاذبية للشركات الدولية
الباحثة عن صفقات الدمج واالستحواذ،
وأن العام اجلــارى سيشهد زيــادة فى
هذا التوجه فى أعقاب إبرام العديد
مــن الصفقات الناجحة فــى العام
املاضي .وقامت شركة االستشارات
اإلقليمية ،التى متــارس عملها فى
السعودية ومختلف أنــحــاء املنطقة
منذ الــعــام  ،2006مــؤخــراً بتنظيم
عملية استحواذ ناجحة لشركة محلية
إلدارة املرافق مت االستحواذ عليها من قبل
تكتل جتارى عاملى فى مجال الطاقة.
وتصدرت اململكة العربية السعودية خالل الربع
الثالث من العام املاضى قائمة أعلى الدول التى جتنى
رسوم اخلدمات املصرفية االستثمارية فى منطقة

الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،حيث من املتوقع
أن حتافظ على مكانتها خالل العام اجلارى فى ظل
استفادة املزيد من الشركات من مناخ االستثمار فى
املنطقة ،وخاصة فى اململكة العربية السعودية.
وقــال جميل فخري ،مدير متويل الشركات
واالستشارات االستراتيجية فى “ذا يونيت”:
“مع مضى اململكة العربية السعودية قدما ً
فى حتولها االقتصادى متاشيا ً مع رؤية
اململكة  ،2030فــإن أبوابها مفتوحة
أمام الشركات الدولية الراغبة بتوسيع
حضورها فى أكبر اقتصاد فى املنطقة.
وشــهــدنــا الــعــديــد مــن أنــشــطــة الــدمــج
واالســتــحــواذ التى تستفيد من قــدرات
الــشــركــات املحلية الــرائــدة لطرح حلول
جديدة فى السوق”.
ومن املتوقع أن يشهد سوق الدمج واالستحواذ
املحلى مزيداً من النمو هذا العام ،حيث ستتركز
أنــشــطــة الــدمــج واالســتــحــواذ بشكل أســاســى فى
قطاعات الــتــجــارة اإللكترونية والــطــاقــة والتعليم

والــرعــايــة الصحية .وإلــى جانب هــذه التطورات،
تعمل القوانني اجلديدة واملبادرات االقتصادية على
تعزيز آفاق النمو فى اململكة ،ما يستقطب بالتالى
املستثمرين الدوليني.
وأضاف فخري“ :هناك حالة من التفاؤل فى سوق
الدمج واالستحواذ املحلى مع التزام اململكة بفتح
اقتصادها واستكشاف مجاالت جديدة لالستثمار.
ونحن على ثقة أن هذا العامل سيساهم فى جذب
املزيد من املستثمرين الدوليني ”.وتقدم “ذا يونيت”
خدمات استشارية فى مجال التمويل االستراتيجى
ومتويل الشركات مثل عمليات الدمج واالستحواذ
ومعامالت صناديق األسهم اخلاصة وإعــادة هيكلة
الــديــون وإعــــادة الــتــمــويــل فــى املنطقة مــنــذ الــعــام
 ،2006مستفيدة من معرفتها املعمقة بالقطاعات
املحلية وعوامل التشغيل داخل اململكة وضمن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وأبرمت “ذا يونيت”
صفقات ناجحة لشركات محلية وإقليمية ودولية،
وقدمت املشورة ملشاريع بقيمة تزيد على  2.5مليار
دوالر..

كانون” ضمن املراكز اخلمسة األولى فى تصنيف عدد براءات االختراع فى الواليات املتحدة
للسنة اخلامسة والثالثني على التوالي
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
احتلت شركة كانون املندمجة ()Canon Inc.
املرتبة الثالثة فى الترتيب العام لعدد براءات االختراع
األمريكية املسجلة فى العام  ،2020لتصبح الشركة
الوحيدة فى العالم التى تأتى ضمن املراكز اخلمسة
األولى للسنة اخلامسة والثالثني على التوالي ،وفقا ً
ألحــدث تصنيف لنتائج بـــراءات االخــتــراع األولية
الصادرة عن (.)IFI CLAIMS Patent Services
كما احتلت “كانون” مجدداً املركز األول بني الشركات
اليابانية فى هذا املجال.
وتسعى “كانون” بنشاط إلى إضفاء الطابع العاملى

على أعمالها ،كما تولى أهمية كبيرة للحصول على
بــراءات االختراع فى الــدول األخــرى وحتــرص على
االلتزام باستراتيجية تقدمي طلبات احلصول على
بــراءات االختراع فى الدول واملناطق الرئيسية ،مع
مراعاةاستراتيجيات األعمال واجتاهات التكنولوجيا
واملنتجات فى كل منطقة .ومتثل الواليات املتحدة،
التى تعتبر مقراً للعديد من شركات التكنولوجيا
العالية وسوقا ً واسعة النطاق ،أهمية خاصة بالنسبة
للشركة من حيث توسيع نطاق أعمالها وحتالفاتها فى
مجال التكنولوجيا.
• مالحظة :عدد ب��راءات االختراع لعام 2020

يعتمد على األرقـــام الــصــادرة عـــنIFI CLAIMS
 Patent Services.2005و 2019إلى املعلومات
الــصــادرة عن “مكتب بــراءات االخــتــراع والعالمات
التجارية فى الواليات املتحدة األمريكية”.
وتشجع “كــانــون” احلــصــول على حــقــوق امللكية
الــفــكــريــة واالســتــفــادة مــنــهــا ،لــيــس فــقــط بالنسبة
للتكنولوجيا األساسية املطلوبة للجيل القادم من
املنتجات فحسب ،بل أيضا ً لتقنيات مثل االتصاالت
الالسلكية وتقنيات ضغط الصور التى تشاركها البنية
التحتية االجتماعية للجيل القادم .وباإلضافة إلى
احلصول على براءات االختراع.،

كتب  :نهله مقلد  -باسل خالد
لتجنب أى تفاعالت محتملة مع هــذه األجــهــزة تنصح “أبــل” باالحتفاظ
مبلحقات هواتف آيفون على مسافة آمنة من األجهزة الطبية
قامت شركة “أبــل” بتحديث مستند الدعم الفنى الــذى يحذر مستخدمى
هواتف أيفون من أن ملحق “ “ MagSafeقد يتداخل مع أجهزة تنظيم
ضربات القلب ومزيالت الرجفان وغيرها من األجهزة الطبية التى قد تتأثر
باملغناطيس.
وتهدف املغناطيسات املوجودة فى سلسلة هواتف  iPhone 12وملحقات
 MagSafeإلى تسهيل الشحن االسلكى  ،باإلضافة إلى إبقاء امللحقات
مثبتة فى اجلزء اخللفى من هاتف “آيفون” نفسه وفى حني أن املغناطيس
قد ال يكون قويا ً للتسبب فى مشاكل ملحوظة للمستخدمني العاديني ،فإن
األشخاص الذين يعانون من حــاالت طبية تتطلب استخدام أجهزة طبية
متخصصة قد يواجهون مشاكل إذا اقترب هاتف “آيفون” اخلاص بهم كثيراً
من هذه األجهزة الطبية.
وفى حتديث لصفحة الدعم حول املغناطيسات املستخدمة فى ،MagSafe
أضافت “أبل” إشارة حتذر من تأثير هذا امللحق على األجهزة الطبية ،مبا
فى ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب املزروعة وأجهزة إزالة الرجفان التى قد
حتتوى على مستشعرات تستجيب للمغناطيس وموجات الراديو.
واقترحت “أبل” ،لتجنب أى تفاعالت محتملة مع هذه األجهزة ،االحتفاظ
مبلحقات هواتف آيفون و  MagSafeعلى مسافة آمنة من األجهزة الطبية
أكثر من  15سم ،وتزداد إلى أكثر من  30سم عند إجراء عملية الشحن
الالسلكى للهاتف ونصحت بالتشاور مع الطبيب والشركة املصنعة للجهاز
للحصول على اإلرشادات املحددة فيما يتعلق بـ .MagSafe

باستخدام التقميات احلديثة  :لوحات عاملية
ثالثية األبعاد ملساعدة املكفوفني
كتب  :نهله مقلد  -محمد
اخلولى
مـــن األمــــــور اجلـــيـــدة الــتــى
راح الـــعـــالـــم يــنــتــبــه إلــيــهــا
بصورة كبيرة تقدم خدمات
للمكفوفني ،وهذا يسمح لهم
“برؤية” كيفية تكوين أشكال
القطعة واألســـلـــوب الفنى،
ومبــعــنــى أكــبــر ،إنــهــا فرصة
لــهــم لــلــمــشــاركــة فــى نشاط
كـــان مــحــجــو ًزا فــى الــســابــق
لألشخاص املبصرين فقط.
وحــســبــمــا ذكــــر مــوقــع my
 modern metتعد لوحة والدة فينوس لساندرو بوتيتشيلى واحــدة من
أشهر اللوحات فى العالم وهى عبارة عن مشهد ميكن رؤيته حيث يشع الشكل
السماوى لكوكب الزهرة من وسط العمل الفنى.
ويقع هذا املعرض بأوفيزى فى فلورنسا ،وهو أحد األمثلة على العمل الذى
متت ترجمته إلى نسخة ثالثية األبعاد ،ويتواجد بجانب اللوحة كنحت بارز
قادرا على الشعور بالزهرة وكذلك الرياح الغربية.
شخص يلمسها ليكون ً
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اتصال
الستخدامات مبتكرة من الـ  5Gللمستهلكني والشركات :

فى «دافوس  »2021حول املساواة بني اجلنسني :

املشاط :التكنولوجيا تسرع دمج مفاهيم متكني املرأة فى
سياسات التعافى وزيادة وتيرة حتقيق التنمية

“إريكسون” تطلق حل تشريح شبكات الـ  5Gللنفاذ الراديوى لتعزيز منو األعمال التجارية للجيل اخلامس
 712مليار دوالر قيمة اإليرادات فى سوق استهالكى موجه ملزودى اخلدمات بحلول عام 2030

كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولى
قالت الدكتورة رانيا املشاط ،وزيللرة التعاون الدولي ،إن جائحة كورونا لم
تعرقل اجلهود التنموية التى يتم بذلها فى مصر  ،ومن بينها السعى نحو
حتقيق الهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بتحقيق املساواة
بني اجلنسني ،حيث مت تسريع وتيرة اتخاذ تبنى السياسات الداعمة لتمكني
إجراء خال جائحة كورونا وهو ما منحها املركز األول
املرأة من خال 21
ً
على مستوى سياسات دعم املرأة خال اجلائحة على مستوى منطقة الشرق
األوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة األمم املتحدة والبرنامج اإلمنائى لألمم
املتحدة .جاء ذلك خال كلمتها بجلسة «املساواة بني اجلنسني وسياسات
التعايف» ،التى عقدت ضمن فعاليات املنتدى االقتصادى العاملى «دافوس
افتراضيا ،وقالت جائحة كورونا أثبتت أنه ال ميكن لدولة
 ،»2021التى تعقد
ً
أو مؤسسة أو شخص مبفرده مواجهة التحديات االقتصادية والبيئية التى
تسببت فيها ،موضحة أن مراعاة سياسات متكني املرأة أثناء وضع السياسات
اخلاصة باالستجابة جلائحة كورونا وتعزيز التعايف ،يعد أمر بالغ األهمية
لتعزيز املساواة ودفللع اجلهود التنموية .أوضحت التغيرات التى تشهدها
أسواق العمل على مستوى العالم بسب اجلائحة ،تعتبر فرصة مميزة لدمج
مفهوم تكافؤ الفرص بني اجلنسني مبا يعزز متكني املرأة وتواجدها بشكل
أكبر فى املستقبل ،من خال حتقيق التوازن بني جانب الطلب على الوظائف
واملللهللارات املطلوبة ،وبللني جانب الللعللرض مللن حيث املللهللارات واإلمكانات
الوظيفية التى تتمتع بها املرأة لتصبح جاهزة للمستقبل وأشارت أن املرأة
أثبتت مرونة وقدرة كبيرة خال أزمة كورونا فى كافة أنحاء العالم ،حيث
باشرت االلتزامات املنزلية بجانب أدوارها األخرى فى العمل ،وهو ما يعكس
الدور احليوى الذى تلعبه املرأة فى املجتمع.

وزير األوقاف :استلمنا أعيانًا وقفية بقيمة  7مليارات
جنيه لم تكن فى حوزتنا
كتب  :محمد شوقى  -محمد اخلولي
أكد الدكتور محمد مختار جمعة ل وزير األوقاف أن الدولة املصرية فى عهد
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية (حفظه اهلل) خير
مؤكدا أن الوزارة
داعم فى احلفاظ على الوقف وتعظيم عوائده واستثماراته ً ،
استطاعت بفضل اهلل (عز وجل) ثم بفضل هذا الدعم تعظيم عوائد الوقف
فى ظل عهد سيادة الرئيس السيسى  ،كما تسلمت وزارة األوقللاف وهيئة
األوقاف املصرية أعيا ًنا وقفية لم تكن فى حوزة الللوزارة أو الهيئة من قبل
بأكثر من سبعة مليارات جنيه  .جاء ذلك أمام جلنة الشئون الدينية واألوقاف
التى عقدت بالبرملان برئاسة الدكتور على جمعة ل رئيس اللجنة  ،وحضور
الدكتور أسامة العبد ل وكيل اللجنة  ،والدكتور منصف جنيب ل وكيل اللجنة
 ،والدكتور محمد أبو هاشم ل أمني سر اللجنة  ،والنائب الشيخ عبد الهادى
القصبى رئيس جلنة التضامن االجتماعى واألسرة  ،والسادة أعضاء جلنة
الشئون الدينية واألوقاف وبعض السادة نواب املجلس املوقر  ،ملناقشة مشروع
قانون الوقف اخليرى .

املتنقلة ،اجلودة ووقت االستجابة املطلوبني من قبل عمائنا”.
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
أما مارك دوزينر ل رئيس االتصاالت املتنقلة والشاملة فى سويسكوم  “ :نحن
أطلقت شركة “إريكسون” حل تشريح شبكة اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى
نستعد للمرحلة التالية من اجليل اخلامس حيث نتوقع تطبيق حل تشريح
( ، )RANمما سيمكن مللزودى االتصاالت من تقدمي خدمات مخصصة من
شبكة ،ويعتبر تشريح شبكة النفاذ الراديوى مفتاح األداء املضمون .وسنقدر
اجليل اخلامس ،بأداء مضمون.
عبر املشاركة الفعالة ملوارد الشبكة عبر شرائح مختلفة ،توفير خدمات االتصال
ويخصص حللل تشريح شبكة اجليل اخلللامللس للنفاذ الللراديللوى اجلللديللد من
لتطبيقات اجليل اخلامس املتنوعة مثل السامة العامة أو الشبكات اخلاصة
إريكسون ،والذى بات متوفر فى األسواق ،مصادر املوجات الراديوية فى جدولة
املتنقلة”.
تبلغ  1مللى ثانية ،مع دعم عملية معاجلة متايز اخلدمة متعددة األبعاد عبر
جودة اخلدمة
الشرائح .ويؤدى هذا الواقع ،إلى تعزيز قدرات التشريح على نحو متكامل إلدارة
وقالت سو رود ،مديرة الشبكات ومنصات اخلدمة فى شركة إستراتيجى
املوارد الديناميكية والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية ،لضمان جتربة املستخدم
آناليتيك“ :تعتبر إريكسون املورد األول الذى يقدم حاً شاماً متكاماً ،عبر
النهائى بجودة فائقة ،وفق ما تتطلبه حاالت االستخدام املتنوعة.
استنادا إلى تقسيم موجات الراديو الديناميكية
تشريح شبكة النفاذ الراديوي،
فرص وإمكانات
ً
فى أقل من  1مللى ثانية باستخدام آليات التحكم فى موجات الراديو لضمان
ويوفر حل تشريح الشبكة ،مجموعة من الشبكات املتنوعة واملخصصة لدعم
جودة اخلدمة ،عبر األثير فى الوقت الفعلي.
خدمات مختلفة عبر بنية أساسية واحللدة مشتركة ،كما يعتبر عامل متكني
رئيسى لتوفير إيرادات جديدة ناجمة عن فرص وإمكانات اجليل اخلامس مثل كعنصرين أساسيني لتحقيق الدخل عبر االستثمار فى حللاالت االستخدام ويوفر هذا النهج الشامل قدرات راديوية محسنة مع تنسيقات مدارة بسياسات
الفيديو املحسن واالتصال عبر منصة السيارة ،والواقع املمتد .ويقدر أحد تقارير املتنوعة لتقنية اجليل اخلامس .ونحن ملتزمون عبر تقنية اجليل اخلامس مخصصة للشبكة ،لتوفير حل تشريح مخصص وآمن لشبكات النفاذ الراديوي،
دون فقدان سعة الطيف بنسبة  30إلى  40%بسبب “التشريح املعقد” .وتعمل
إريكسون أن تبلغ قيمة اإليرادات  712مليار دوالر أمريكي ،فى سوق استهاكى كمنصة لابتكار ،مبواصلة االرتقاء مبستوى القيمة لعمائنا”.
تقنية تشريح شبكات النفاذ الراديوى الديناميكية من إريكسون فى الوقت الفعلي،
تطبيقات الثورة الصناعية
موجه ملزودى اخلدمات بحلول عام .2030
ومن املتوقع أن يصل حجم السوق القابل للتوجيه لتشريح الشبكات وحده فى أوضحت يعتبر تشريح الشبكة أحد مناذج نشر تقنية اجليل اخلامس الرئيسية ،على سد “فجوة شبكات النفاذ الراديوي” جلعل التشريح املتكامل أكثر منفعة”.
دعم للشبكات اخلاصة االفتراضية
وتعقد إريكسون مجموعة واسعة من الشراكات املستمرة فى مجاالت تشريح
قطاع املؤسسات إلى  300مليار دوالر أمريكى بحلول عام ( 2025بيانات
يوفر حل تشريح شبكات اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى من إريكسون،
شبكات اجليل اخلامس للنفاذ الراديوى والنقل والشبكة األساسية
اجلمعية الدولية لشبكات الهاتف املحمول).
االعتماد
معاجلة فريدة ومتعددة األبعاد لتمايز اخلدمة ،تتيح االستخدام
والتنسيق فى جميع أنحاء العالم ،مبا فى ذلللك حاالت
ويتطلع مزودو خدمات االتصال ،مع تطوير شبكة اجليل اخلامس،
التقنية
الفعال لتقسيم موارد املوجات الراديوية الديناميكية ،وفرض جودة
االستخدام لقطاع املستهلكني وقطاعات املؤسسات/
إلى زيللادة العوائد على استثماراتهم إلى أقصى حد ممكن ،عبر
اخلدمة ( )QoSاخلاصة بالشرائح ،مع حتقيق وظيفة تزامن
استهداف حاالت استخدام مبتكرة بإيرادات مرتفعة ،مثل األلعاب على خبرة إريكسون الصناعة مثل العمليات عللن بعد عبر الفيديو ،تدعم إمكانات تشريح
الشرائح التفاقية مستوى اخلدمة (.)SLA
الللواقللعللني االفللتللراضللى وامللللعلللزز ،التليفزيون/
السحابية واملصانع الذكية والرعاية الصحية الذكية.
الالسلكية وبنية مرنة وقابلة الوسائط اإلعامية لبث األحلللداث الرياضية الشبكة املتكاملة الالزمة
واستنادا إلى خبرة إريكسون فى مجال االتصاالت الاسلكية
األكثر كفاءة
ً
ديناميكيا
وبنية التشريح املرنة والقابلة للتطوير ،يشترك احلل
ومن جهته قال بير نارفينجر ل رئيس وحدة منتجات الشبكات فى للتطوير ودعم مناذج األعمال واأللعاب السحابية واملدينة الذكية وتطبيقات
ً
عبر
مختلفة
خدمات
لتقدمي
فى موارد الراديو بجدولة  1مللى ثانية لتحقيق أفضل كفاءة
الثورة الصناعية الرابعة والسامة العامة.
إريكسون “ :تعمل تقنية حل تشريح شبكة اجليل اخلامس للنفاذ
املخصصة
للطيف .يتيح ذلك ملزودى اخلدمة تقدمي مجموعة متنوعة من
اجلودة ووقت االستجابة
الراديوى اجلديد ديناميكياً ،على حتسني املوارد الراديوية وتوفير
مشتركة
أساسية
بنية
حاالت االستخدام مع زيادة املرونة والتنوع.
مللن جهته قلللال تللوشلليللكللازو يلللوكلللاى املللديللر التنفيذى
حل تشريح شبكات النفاذ الراديوي ،األكثر كفاءة على مستوى الطيف.
كما يضمن إدارة شريحة الشبكة ودعم التنسيق املتكامل لتقدمي
لتكنولوجيا الهاتف املحمول فى ك د د أى ( ”:)KDDIيعتبر
ويتميز احلل الذى نقدمه فى إريكسون بقدراته وأدائه الفائقني ،مما يساهم
اخلدمات بسرعة ودعم مناذج األعمال للشبكات اخلاصة االفتراضية
فى تعزيز عمليات اإلدارة الشاملة ودعم جهود التنسيق لتوفير خدمات سريعة التشريح املتكامل ،عنصراً أساسيا ً لتحقيق الدخل عبر االستثمار فى اجليل
أيضا تشغيل حللاالت استخدام خدمات
اخلامس ،وسيساعد تشريح شبكة النفاذ الراديوى فى حتقيق ذلك .وتضمن والهجينة واملخصصة .ميكن للحل
وفعالة.
ً
أضاف يساهم ذلك فى منح مزودى اخلدمات ،التميز املطلوب واألداء املضمون شرائح النفاذ الراديوي ،عبر شرائح مختلفة فى شبكاتنا املخصصة لاتصاالت االتصاالت ذات املهام احلرجة والوقت احلرج.

واملضرة
توتير مبادرة جديدة ضد املحتويات الزائفة
ّ
والتاعب باملعلومات خال االنتخابات الرئاسية األميركية
وانتشار كورونا وقضايا أخرى.
من جهته قال كيث كوملان نائب رئيس تويتر فى مد ّونة إ ّن
هذه اخلطوة تهدف “لتوسيع نطاق األصوات التى تشكّل
جزءاً من مجابهة هذه املشكلة”.
نقدم بيرد ووتش ،برنامج رائد
أضاف لهذا السبب نحن ّ
فللى الللواليللات املتحدة ملقاربة جللديللدة يقودها املجتمع
للمساعدة فى التعامل مع املعلومات املضلّلة على تويتر”
مشيرا ان املشروع يسمح لألشخاص بتحديد التغريدات
التى يعتقدون أنّها حتتوى على معلومات مضلّلة وتدوين
ماحظات حولها.
وقال “فى نهاية املطاف نهدف إلى جعل هذه املاحظات

كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
كشفت منصة الرسائل القصيرة “ تويتر “ عن مبادرة
جديدة إلشللراك املستخدمني فى اإلبللاغ عن املعلومات
املضلّلة على منصته ،وذلك من خال مشروع يحمل اسم
“بيرد ووتش”.
وسيتم تشغيل “بلليللرد ووتلللش” (مراقبة الطيور) بشكل
منفصل عن تويتر حيث يسمح للمستخدمني بالتعريف عن
التغريدات التى ميكن أن تكون مضلّلة أو مز ّيفة ،وفق ما
املنصة التى تبذل جهوداً الستئصال املحتويات املز ّيفة
قالت
ّ
واملض ّرة ويأتى املشروع مع تع ّرض تويتر ووسائل التواصل
االجتماعى األخرى النتقادات لفشلها فى وقف التضليل

 7شركات ناشئة فى مجال التعليم حتصل على متويل  14مليون دوالر

لتحسن نظم الدفع عبر املحمول للمصدرين والتجار واملشترين :

“ماستركارد” و«نتورك إنترناشيونال» تطلقان منصة رقمية لدعم منظومة الدفع الرقمى بالشرق األوسط وإفريقيا
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
تعاونت شركة “ ماستركارد “ ،املتخصصة فى مجال
تكنولوجيا املدفوعات العاملية ،وشريكها اإلستراتيجي،
نتورك إنترناشيونال ،الداعم االول للتجارة االلكترونية
فى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ،إلطاق نظام
رقمى جديد يسرع مللن االعتماد على املدفوعات
الرقمية باملنطقة.
ومع إطللاق املنصة الرقمية اجلديدة هذا الشهر،
ستساعد نتورك إنترناشيونال عمائها من املشترين
والتجار على إمتام إجللراءات الدفع اإللكترونى عبر
الهاتف املحمول باستخدام قنوات مختلفة .حيث
سيتعامل الللتللجللار مللع واجللهللة تقنية واحلللدة سهلة
االستخدام تتيح إجلللراءات دفللع مختلفة مثل أكللواد
 USSDورمز االستجابة السريعة ( )QRونقاط البيع
الرئيسية والتجارة اإللكترونية باإلضافة إلى محفظة
املحمول وتقنية الضغط على الهاتف (وهى تكنولوجيا
جديدة تتيح إمتام عملية الشراء باستخدام البطاقات

الاتامسيه والهاتف املحمول أو التابلت) .ومن املقرر
تفعيل كل تلك احللول التقنية خال عام  2021فى
أكثر من  40دولة أفريقية كما ستتاح فى باقى دول
الشرق األوسط وأفريقيا فى األشهر التالية.
من خللال املنصة ،ستتيح البنوك وشللركللات الدفع
تقنيات حديثة وسهلة االستخدام لعمائها مبا فى

البحث العلمى تفتح باب التسجيل للدورة العامة
للملكية الفكرية مجان ًا

كتب  :محمد اخلولى – نهاه مقلد
كللشللفللت أكللادميلليللة الللبللحللث العلمى
والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل
للدورة العامة للملكية الفكرية اخلاصة
مبللصللر  -للللعلللام 2021مللللللن خللال
التعليم عللن بعد بواسطة األنترنت
 DL101AEG21S1وهلللى دورة
مجانية ،وتنظمها األكادميية الوطنية
للملكية الفكرية مبصر مبكتب براءات
االختراع بالتعاون مع املنظمة الدولية
للملكية الفكرية ( الوايبو) ،على أن
يكون آخر موعد للتسجيل فى الدورة
هللو  22فللبللرايللر  2021مللن خللال
الللرابللط الللتللالللى https://welc.
wipo.int/acrp/program/
. dl?cid=DL101AEG21S1
وستبدأ الللدورة اعتباراً من  8مارس
و حتى  25إبريل  ،2021وإلنشاء
حساب ألول مللرة على موقع الللدورة
بللرجللاء الللدخللول إلللى الللرابللط التالى
https://welc.wipo.int/au.، thpage/signin.xhtml
وستقدم هذه الدورة املبادئ األساسية
للملكية الفكرية طبقا ً لقانون حماية

امللكية الفكرية املصرى رقم  82لسنه
 ،2002حيث تللتللنللاول هللذه اللللدورة
مللجللاالت امللكية الفكرية الرئيسية
وهلللى امللللللكلليللة الللصللنللاعلليللة وامللللللكلليللة
األدبية ،لتشتمل امللكية الصناعية على
الللبللراءات ومنللاذج املنفعة والعامات
الللتللجللاريللة واملللللؤشللللرات اجلللغللرافلليللة
والللنللمللاذج الصناعية وحللقللوق حماية
األصناف النباتية ،أما امللكية األدبية
تشمتل علللللى حللق املللؤلللف واحلللقللوق
املجاورة.
وستفيد هذه الدورة قطاعا ً كبيراً من
املجتمع املللصللرى وخللاصللة املبتكرين
واملخترعني ورجال القضاء والشرطة
والعاملني والللطللاب ،وبللذلللك يتمكن
املللشللتللرك مللن مللعللرفللة كيفية حماية
اخللتللراعللاتلله ومللؤلللفللاتلله وابللداعللادتللة
فللى كافة املللجللاالت العلمية واألدبلليللة
والللصللنللاعلليللة دون املللسللاس بحقوق
اآلخللريللن ،وصللرح مصدر مسئول من
األكللادميلليللة بللأنلله بللإجللتلليللاز املشترك
االمتحان النهائى بنجاح يحصل على
شللهللادة معتمدة مللن الللوايللبللو ومكتب
براءات االختراع املصري

ذلك املحافظ الرقمية ،وإمكانية السداد من شخص
آلخللر ( )P2Pوالبطاقات االفتراضية .باإلضافة
لذلك ،تسهم املنصة فى مساعدة املؤسسات املالية
لتبسيط وإتاحة الوصول إلى مجموعة متزايدة من
أفضل منتجات ماستركارد.
تدعم احلكومات واملنظمات غير احلكومية على
مللسللتللوى دول الللشللرق األوسللللط وأفللريللقلليللا التحول
للمدفوعات الرقمية وتقليل االعتماد على النقد
مما يعزز من عملية الشمول املالي .وفى ظل بنية
أساسية محدودة للدفع بالبطاقات االئتمانية ،تعتبر
حلول الدفع عبر املحمول مسارا مثاليا للمعامات
اإللكترونية لكل أفراد املجتمع سواء كانوا فى املتاجر
أو مبنازلهم عبر اإلنترنت.
من جهته قال جللوراجن شللاه ،نائب أول رئيس إدارة
املللدفللوعللات واملللخللتللبللرات الرقمية مبنطقة الشرق
األوسللط وإفريقيا فى ماستركارد“ :تسهم سرعة
تبنى للمدفوعات الرقمية فللى متكني املللزيللد من

الشركات واملشترين لاستفادة من مميزات االقتصاد
الرقمى املتنامى واالنللضللمللام لعالم ال يعتمد على
األوراق النقدية .ستتيح املنصة الرقمية تكنولوجيا
ماستركارد املعتمدة واآلمنة لعدد أكبر من األشخاص.
نحن فخورون باإلسهام فى هذه املبادرة مع شريكنا
االستراتيجى نتورك إنترناشيونال”.
من ناحية اخللرى قللال بللول كللارك ،رئيس املنتجات
واالبتكار فى نتورك إنترناشيونال“ :تهدف شراكتنا
مللع ماستركارد إلللى دعللم نظم الللدفللع اإللكترونى
للنمو سريعا فى املنطقة ،وتعد تلك املبادرة خطوة
أساسية لتحقيق هللذا الللهللدف .نؤمن أن إطللاق
هللذه املنصة هو أولللى خطواتنا ضمن مشروعات
أخرى قادمة تتيح حلول دفع مبسطة عبر سلسلة
املدفوعات فى الشرق األوسللط وأفريقيا .لدينا
خطط لتطوير املنصات ملساعدة عمائنا الكبار
والصغار على تسريع وتيرة االنتقال من األوراق
النقدية إلى احللول الرقمية”.

لتوليد الطاقة كهربائية  :ناطحة سحاب تدور بقوة الرياح
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
كشف املهندس املعمارى التركى خيرى أتاك
مؤخرا عن منوذج متصور لناطحة سحاب
ً
تدور بقوة الرياح يتوقع أن تبنى فى دبى
لتضيف ملحة مستقبلية ألفق املدينة.
وأطلق املهندس على البرج املبتكر اسم
«برج سكوال» (برج العاصفة) ونشر على
موقعه اإللكترونى على اإلنترنت مجموعة
من الرسوم التى تتصوره من زوايا مختلفة،
فتظهره وهو يدور مع الرياح بسرعة عالية،
فعليا بهذه السرعة،
إال أن البرج لن يدور ً
فهو مصمم ليدور دورة واحدة مرة كل 48
ساعة ،بقوة الرياح أو حتى دونها ،كما تفعل
املطاعم الدوارة ،ما ميكن سكان البرج من
التمتع برؤية مختلف اإلطاالت على مدينة
دبي.
صمم فكرة برج سكوال املهندسون خيرى
أتاك وكان كيليجداغ وبشرى كوكزال وكُبرا

ُتلللرك ،واسللتللوحللى املهندسون املعماريون
تصميمه من عنفات الرياح العموديةً ،
فبدال

من مقاومته لقوة الرياح كما تفعل ناطحات
السحاب األخرى ،يسايرها ويتحرك معها
مندمجا مع بيئته.
فيدور حول محوره
ً
ونقل موقع إنترستنج إجننيرجن ،عن أتاك
أن البرج سيدور باجتاه واحللد مهما كان
اجتللاه الرياح وسينتج الطاقة الكهربائية
بفضل دورانه.
يتوفر فللى أعلى الللبللرج مهبط للطائرات
العمودية ما ميكن بعض زواره من الدخول
إللليلله مللن قمته ،بللاإلضللافللة إلللى إمكانية
الللدخللول إللليلله مللن مللداخللللله اللللللدوارة فى
قاعدته.
لم يعلن مكتب التصميم عن خطة لتنفيذ
هلللذا امللللشلللروع أو اجلللهللة الللتللى ستتولى
تشييده ،لكنه إن بنى ً
فعا سيضاف إلى
مجموعة االبتكارات املعمارية العاملية التى
حتفل بها دبي ،مثل متحف املستقبل ،وبرج
خليفة.

فى مالحقة جديدة لـ ـ “أبل”  :دعوى قضائية جديدة ومطالبة بتعويض ضخم

كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
رفعت جمعية املستهلكني اإليطالية دعوى ضد شركة “أبل” األميركية،
وذلك لقيامها بإبطاء أجهزة “آيفون” القدمية فى إيطاليا عن قصد
وطالبت اجلمعة فى دعللوى رفعتها ملحكمة ميانو بتعويضات تصل
قيمتها إلى  60مليون يورو ،وذلك ملمارستها اإلبطاء ملليون جهاز من
الطرز آيفون  6و 6بلس و 6إس و 6إس بلس ،بيعت بني عامى 2014

مرئية بشكل مباشر جلمهور تويتر فى العالم عندما يكون
هناك إجماع من مجموعة واسعة ومتن ّوعة من املستخدمني”
وفى حني ال تزال تفاصيل املشروع اجلديد غير واضحة،
يبدو أنّها تستند إلى مقاربة حشد املصادر املشابهة لتلك
التى يتتبعها ويكيبيديا ،حيث يت ّم فحص املعلومات والتحقّق
منها عبر مجموعة واسعة من املصادر.
ونشر تويتر تغريدة قال فيها “نحن نبحث عن أشخاص
الختبار هللذا األمللر فى الللواليللات املتحدة” وسنستخدم
املاحظات وتعليقاتكم للمساعدة فى تطوير هذا البرنامج
ومعرفة كيفية الوصول إلى هدفنا فى جعل مجتمع تويتر
يق ّرر متى يجب إضافة سياق إلى تغريدة وما الذى يجب
إضافته”.

و .2020وحسبما ذكر موقع “غيزمو” املتخصص باألخبار التقنية،
فإن التعويض البالغ  60يورو لكل مستخدم ،ميثل متوسط املبلغ الذى
يدفعه املستهلكون الستبدال بطاريات أجهزتهم ،التى أصبحت بطيئة
وتنفد بسرعة كبيرة ،بسبب حتديثات البرامج التى فرضتها الشركة
األميركية .ورغم إصرار “أبل” عن أنها لم تفعل أى شيء لتقصير عمر
أى منتج من منتجاتها عن عمد ،أو إضعاف جتربة املستخدم لدفع
ترقيات العماء ،إال أنها اعترفت سابقا بأن سرعات املعالج ستتأثر
بشكل سلبى فى حال تدهور وضع البطارية وواجهت “أبللل” الكثير
من الدعاوى القضائية فى أوروبا مؤخرا ،إذ قدمت بلجيكا وإسبانيا
طلبا مشابها الشهر املاضي ،بسبب ما وصفتهما بل”اإلبطاء املتعمد”
ألجهزة آيفون القدمية .وقالت جمعية املستهلكني األوروبية ،التى تنسق
الدعاوى القضائية ،إنها تخطط أيضا إلطاق دعوى قضائية جماعية
رابعة فى البرتغال فى األسابيع املقبلة ،ضد “أبل” ،حسبما ذكر موقع
“أى آى تى نيوز” املتخصص باألخبار التقنية.
ووافقت “أبل” فى مارس املاضى على تسوية بقيمة  500مليون دوالر
فى الواليات املتحدة ،بعد أن اعترفت بإبطاء أجهزة آيفون القدمية
كذلك وافقت الشركة على تسوية ثانية فى نوفمبر مع  34والية
أميركية مقابل  113مليون دوالر إضافية.

توفير منصة عاملية متكن رواد األعمال من عرض
أفكارهم ومشاريعهم أمام اجلهات احلكومية والشركات

كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
نظمت «مسرعات دبى املستقبل» ،إحدى مبادرات
خاصا بالتعاون
برنامجا
مؤسسة دبى للمستقبل،
ً
ً
مللع هيئة املعرفة والتنمية البشرية فللى دبللي،
مبشاركة  7شركات ناشئة متخصصة فى مجال
تطوير تقنيات التعليم ،عرضت خاله حلولها
ومشاريعها املبتكرة أمام جلنة ضمت ممثلني عن
 12جهة استثمارية من اإلمارات والعالم.
وكانت حصيلة تنظيم هذا البرنامج توقيع  5عقود
جتارية وصلت قيمتها اإلجمالية إلللى أكثر من
جتريبيا
مشروعا
 14مليون دوالر ،وإطاق 11
ً
ً
لتطوير تقنيات التعليم فى  538مدرسة إماراتية.
وعملت الشركات الناشئة املشاركة فى البرنامج
ملدة  7أسابيع مع فرق متخصصة من مسرعات
دبللى املستقبل وهيئة املعرفة والتنمية البشرية
فى دبللي ،لتطوير احللول وضمان جعلها قابلة
للتنفيذ والتطوير مبللا يسهم بتلبية التحديات
احلالية واملقبلة فى قطاع التعليم ،ودراسللة أبرز
الفرص املتاحة ،ومختلف اجلوانب املتعلقة بفعالية
األنظمة التعليمية وآليات تطويرها ،من نواحى
حتديث القوانني التشريعية وتسهيل احلصول على
األدوات والتقنيات املطلوبة فى النظام التعليمي.
وتضمن البرنامج جلسات حللواريللة استضافت
مجموعة مللن اخلللبللراء الللدوللليللني مثل ويللل فان
املللؤسللس امللللشلللارك والللرئلليللس الللتللنللفلليللذى للنيو

كامبس” ،وبيتر جولد مؤسس جولد استوديو،
إضافة إلللى العديد من ورش العمل وفعاليات
التواصل ملناقشة مختلف جوانب مستقبل القطاع
التعليمى فى دولة اإلمارات وخارجها.
وأكد عبد العزيز اجلزيرى نائب الرئيس التنفيذى
ملللؤسللسللة دبلللى للمستقبل ،أن مللسللرعللات دبللى
املستقبل حريصة على توفير منصة عاملية متكن
رواد األعللمللال من عللرض أفكارهم ومشاريعهم
أمام اجلهات احلكومية والشركات ،مبا يسهم فى
تسريع وتيرة العمل املشترك إليجاد حلول مبتكرة
تخدم مختلف شرائح املجتمع.
وتضمنت قائمة الشركات الناشئة املشاركة فى
البرنامج شركة إميى املتخصصة فى توظيف تقنية
الللذكللاء االصطناعى ضمن أنظمة إدارة التعلم
عبر اإلنترنت لتسهيل تعليم الرياضيات للطاب
وتعزيز مهاراتهم املعرفية والتطبيقية ،وأويكادميى
وهى منظمة تعليمية تقدم جتربة تعليمية مبتكرة
عبر منصات رقمية أو غير متصلة باإلنترنت ،وغو
رقميا يضم أكثر
مجتمعا
بابل سكول التى طورت
ً
ً
من  1700مدرسة فى  68دولة .وشركة ميلزو،
التى تقدم منصة تتيح للمدرسني والطاب إنشاء
محتوى بتقنية الواقع االفتراضى واملعزز خال
دقللائللق ،وكوبيت املتخصصة فللى ابتكار مفهوم
الفصول الدراسية والتعليم من خال تقنية الواقع
االفتراضي ،وسوليغ التى طورت تطبي ًقا يساعد
معلمى املوسيقى على تقدمي املناهج الدراسية
بطريقة بسيطة وجللذابللة ،ووزة الللتللى عرضت
حلولها البرمجية التى مت تصميمها لتحديث
البرامج التعليمية ملرحلة ما قبل املدرسة واملرحلة
األساسية .وشملت جلنة املستثمرين ممثلني عن
ومضة ،وشللروق بارتنرز ،وميدل إيست فينتشر
بارتنرز ،وإلياد بارتنرز ،وفينتشر سوق ،وإى كيو
 2فينتشرز ،وروالنللد بيرغر ،وجيمنى إنتربرايز
أفريكا ،ودبللى آجنللل إنفستورز ،و ُعللقللال ،وريبلز
إمباكت ،وسكيل أب فينتشرز.

إلستعادة مستخدميه “ املهاجرين “  “ ..واتساب “ يقدم ميزة جديدة
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
تلقت مكاملات الفيديو دفعة هائلة فللى عام
 ،2020حيث جعل الوباء من املستحيل رؤية
شخصيا .وبللدأ تطبيق واتساب
بعضنا بعضا
ً
فى العمل على ذلك من خال توسيع قدرات
مللكللاملللات الفيديو ضمن تطبيقات األجللهللزة
املحمولة ،فقد استغرقت نسخة الويب اخلاصة
بالتطبيق وق ًتا أطول ومتثل نسخة الويب من
تطبيق واتللسللاب إضافة مهمة ألولئك الذين
يستخدمون واتساب باستمرار ،ويعنى هذا عدم
احلاجة للوصول إلى الهاتف واالستجابة أثناء
العمل عبر جهاز احلاسب.
وكلللان النقص الكبير فللى املللكللاملللات ،خاصةً
بالنسبة لللألعللمللال الللتللجللاريللة ،أحلللد العيوب
الرئيسية لفترة من الوقت ضمن نسخة الويب
من اخلدمة وأدى ذلك إلى تخطى املستخدمني
لنسخة الويب من تطبيق واتساب واستخدام
خلللدملللات  Google Meetأو .Zoom
أخيرا جعل املكاملات
ويبدو أن واتساب قررت
ً
خيارا ،وهو ما
الفيديوية واملكاملات الصوتية
ً
يعنى على األرجح أن اخلدمة تريد االحتفاظ
مبستخدميها واسللتللعللادة املستخدمني الذين

انتقلوا إلى خدمات منافسة.
وأكللدت واتساب أن امليزة ستطرح هذا العام،
حيث كانت تعمل منذ عامني أو نحو ذلك على
تنفيذ املكاملات عبر نسخة الويب ،لكن هناك
دائما إلى االتصال بالهاتف ومع ذلك،
حاجة ً
ال تزال فى الغالب فى املرحلة التجريبية ،ورأى
بعض املستخدمني أنه ميكنهم بالفعل استخدام
عامليا
مكاملات الفيديو ،لكن لم يتم تنفيذها
ً
بعد.
وتعمل الوظيفة مثل املللكللاملللات عبر تطبيق
الهاتف املحمول ،إذ تفتح نافذة للمستخدم
عند إجللراء مكاملة لقبول املكاملة أو رفضها
لضللا للمستخدمني
وتسمح نسخة الللويللب أيل ً
متاما إذا كانوا يفضلون ذلك
بتعطيل الوظيفة ً
وتطرح واتساب املكاملات التجريبية ملستخدمني
محددين ،لكن بسبب كونها ميزة جتريبية ،فهى
جدا من األشخاص وال يزال
متاحة لعدد قليل ً
من غير الواضح متى ستقوم واتساب بتوفير
ميزة مكاملات الفيديو للجميع ،لكن بعد مشكلة
سياسة اخلصوصية اجلديدة ،فمن املحتمل أن
تقترب واتساب من أى ميزات جديدة بحذر
قلياً.
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وجهة نظر
بقلم:

امين صالح

أيام من عمرى
الزل��ت أتذكر ذلك اليوم ال��ذى كنت جالسا فيه فى أحد مطاعم فنادق
القاهرة الفاخرة بصحبة مجموعة من زمالء العمل لبحث عديد من اخلطط
البيعية والتسويقية لتنفيذها خالل العام اجلديد وكان من بن هؤالء الزميلة
واألديبة الصاعدة  /رمي األنصارى التى كانت تعمل حينها باحدى شركات
تكنولوجيا املعلومات العاملية قبل أن تعتزل العمل فى ذلك املجال وحتترف
العمل األدبى والروائى ،وفى خضم نقاشنا ترددت األنباء من حولنا بأن هناك
أحداث جسام تشهدها منطقة وسط البلد حيث مظاهرات واحتجاجات فى
ظل مواجهات شرطية مع تنبؤات بامتداد هذه األح��داث الى جل مناطق
القاهرة ،وبدأ همس البعض املتواجد باملكان يصل الى آذاننا بالنصح باملغادرة
والتوجه الفورى الى املنازل ففعلنا ،ولم أكن أعلم حينها أن ذلك اليوم سيكون
يوما فارقا فى تاريخ مصر احلديث وهو يوم اخلامس والعشرين من يناير
من عام  ، 2011والزلت أتذكر األحداث التى تلت هذا اليوم حينما حتولت
تلك األحداث التى قادها شباب مصرى طاهر وطامح فى احلرية والكرامة
ضد ممارسات قمعية وفاسدة من وزارة الداخلية آنذاك الى ثورة تستهدف
اسقاط النظام.
وكما نعلم فان األحداث الفارقة فى حياة الشعوب ال تتكشف حقائقها وال
تنكشف خباياها اال مع مرور الزمان ومع شهادة التاريخ عليها ،ورمبا يدرك
الشعب املصرى اليوم وبعد مرور عقد كامل من الزمان أن النداء الشهير
الذى انطلق فى ذاك الوقت وهو “الشعب يريد اسقاط النظام” لم يكن أبدا
يستهدف اسقاط مبارك وحكومته ولكن فى واقع األمر كان هذا النداء الذى
رمبا انساق وراءه كثير من الشباب ذوى النية الطيبة والطموح الوطنى املشروع
ستارا لهدف تآمرى آخر وهو اسقاط الدولة املصرية ذاتها ،تلك املؤامرة
التى حيكت بقطع من ليل لتحقيق مآرب اقليمية وداخلية دنيئة خطط لها
متآمرو اخلارج وتعاون معهم خونة الداخل ،والزلت أتذكر حن خرج حسنى
مبارك الذى متيزت فترة حكمه باخلمود والركود على املستوين السياسى
واالقتصادى فى خطابه الشهير الذى سبق خطاب التنحى مطالبا املتظاهرين
واملعتصمن بالعودة ال��ى املنازل وواع��دا اياهم بعدم جتديد فترة حكمه
وبانتخابات رئاسية نزيهة تنفى عنه تهمة التوريث وأيضا بالنظر فى املطالب
املشروعة للمعتصمن من عيش وحرية وعدالة اجتماعية ،وتعجبت حينها من
رفض املتظاهرين واملعتصمن لهذا اخلطاب واصرارهم على تنحى الرئيس
رغم قناعاتى حينها بأن احلل الذى عرضه مبارك فى خطابه رمبا يكون
خروجا آمنا من تلك األزمة ملصر كلها وجتنبا آلثارها السلبية التى طفت على
السطح فيما بعد على الشعب بأكمله ،والزلت أذكر تزامن هذه األحداث مع
ما كانت تبثه قناة (اجلزيرة) القطرية من أناشيد وطنية وبث أخبار سلبية عن
مصر وكأننا فى حالة حرب ضروس ،ومن جهة أخرى خروج املتحدث الرسمى
باسم البيت األبيض آنذاك فى عهد الرئيس األمريكى األسبق “باراك أوباما”
ووزيرة خارجيته الشمطاء “كوندوليزا رايس” التى كانت حتث على ما يسمى
بالفوضى اخلالقة اليجاد ما يسمى أيضا بشرق أوسط جديد ،ليطالب ذلك
املتحدث الرسمى بتنحى مبارك على الفور عن احلكم ثم عندما يسأل عن
مخاطر مطالبته بالتنحى الفورى ملبارك على الوضع الداخلى املصرى فيجيب
اجابته الشهيرة التى أتذكرها حتى اآلن “ .”Now means nowالزلت
أتذكر تفاقم األوضاع األمنية بعد ذلك ،الزلت أتذكر قناصة التحرير ،الزلت
أتذكر أحداث محمد محمود ،الزلت أتذكر الهجوم البربرى على مبنى أمن
الدولة ،الزلت أتذكر غياب األمن ونزولى مع جيرانى فى ورديات نهارية وليلية
حلماية منازلنا وممتلكاتنا ،الزلت أتذكر تلك األكذوبة التى أطلقها األفاقون
والكاذبون فيما يسمى بفلول احلزب الوطنى املسلحن الذين يهاجمون سكان
مصر العزل فى أحيائهم السكنية ،الزلت أتذكر تلك األيام التى اتشحت فيها
مصر بالسواد حن اعتلى االخوان السلطة فى عام حكمهم البغيض حيث
أرادوا تغيير هوية مصر وخططوا لتحويل مصر الى ايران جديدة يستشرى
فيها أصولية دينية كريهة خللق حالة من التفرقة بن أبناء الشعب الواحد،
الزلت أتذكر االرهاب الذى انتشر فى كل ربوعومحافظات مصر وراح ضحيته
خيرة أبناء مصر من اجليش والشرطة واملدنين.
ان تاريخ مصر يشى بعناية اهلل سبحانه وتعالى لهذا البلد عبر جميع
األزمان واألحقاب ،ولذلك جعل اهلل ملصر من كل ضيق مخرجا ومن كل أزمة
فرجا فحول محنة مصر التى بدأت من عشر سنوات الى منحة منه سبحانه
وتعالى حيث تغير وجه مصر من اجلمود والركود الى ديناميكية تنموية ال
تهدأ والى حركة دؤوب ال تتوقف فى جميع املجاالت بال استثناء ،فاحلمدهلل
الذى سخر ملصر جنوده فى األرض ليحموها ويصونوها ويحفظوها من كل
سوء ومكروه وكرب.
حتيا مصر ....................

وزارة قطاع األعمال :تطوير " مصر لأللومنيوم" بحوالى
 13مليار جنيه ..ومشروع إلنتاج جنوط السيارات
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
ف���ى إطار حرص وزارة قطاع األعمال العام على تطوير ش���ركة مصر لأللومنيوم
وحتس���ن اقتصادي���ات التش���غيل ،يتضم���ن املش���روع إح���الل اجل���زء األكبر من
اخلالي���ا القدي���ة عل���ى مرحلتن بتكلف���ة تقديري���ة حوالى  13ملي���ار جنيه ،مع
إدخ���ال تكنولوجي���ا جديدة أقل اس���تخداما للطاق���ة الكهربائي���ة (التى متثل نحو
إ نتا جي���ة
 40%م���ن تكلف���ة اإلنت���اج) ،وذل���ك بطاق���ة
على
 250أل���ف ط���ن .وكان وق���ع االختي���ار
ش���ركة "بكت���ل" العاملي���ة كاستش���ارى
إلع���داد دراس���ة اجل���دوى ومتابع���ة
املش���روع ،والتى من املقرر أن تنتهى
من دراس���ة اجل���دوى ف���ى منتصف
 .2021وكان���ت الش���ركة قام���ت
بتاري���خ  ،17/2/2020باإلع���الن
عن مناقصة الختيار استشارى املشروع
لتأهي���ل وحتديث مصنع األلومنيوم ،حيث
ث���م مت
اشترت الكراسة عدد  6شركات عاملية ومحلية
االجتماع باجلهات االستشارية املتقدمة للرد على كافة االستفسارات .من ناحية
أخرى ،مت طرح مناقصة عامة لتقدمي خدمات استش���ارية مؤهلة وذات خبرة فى
تطوير دراس���ات اجلدوى ملش���روع "خط إنتاج جنوط السيارات" ..وقد تقدم عدد
 6شركات عاملية للمناقصة وجارى دراسة العروض املقدمة.

" زوهو" تتعاون مع "فالت  6البز" لتسريع
التحول الرقمى للشركات الناشئة
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت شركة "زوهو" ،املتخصصة فى التكنولوجيا العاملية  ،عن دخولها فى شراكة
استراتيجية مع "فالت  6البز"  ،Flat6Labsمس ّرعة األعمال وشركة االستثمار
األول��ى الرائدة للشركات الناشئة فى منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
ومبوجب هذه املبادرة التعاونية ،ستتمكن الشركات الناشئة املرتبطة مع "فالت 6
البز" عبر أى من مواقعها الست وهى القاهرة وجدة وأبوظبى وبيروت والبحرين
وتونس من االستفادة من الوصول لتطبيقات "زوهو" التجارية.
وي��ش��م��ل أي���ض���ا ً "زوه������و ون" ،وه����و ع���ب���ارة ع���ن م��ج��م��وع��ة م������وح������دة
45
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��خ��زي��ن ال��س��ح��اب��ى ت��ض��م أك���ث���ر من
تطبيقا ً إلدارة املبيعات ،والتسويق ،وإدارة الشئون
املالية ،وإدارة
امل��وارد البشرية ،وعمليات جتارية أخ��رى .حيث
ستساعد الشراكة الشركات الناشئة فى مراحلها
األول���ى ف��ى التغلّب على ع��وائ��ق دخ���ول السوق
واالستفادة من خطة اعتماد تكنولوجيا فعالة من
حيث التكلفة لتحقيق املرونة الرقمية فى عملياتها
التجارية.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال "ح���ي���در ن���ظ���ام" � رئ���ي���س ش��رك��ة
"إن
"زوه���و ك���ورب" ف��ى منطقة ال��ش��رق األوس���ط وأفريقيا:
ب���س���الس���ة
املنصة الرقمية املتكاملة القادرة على ربط وظائف األعمال
ستصبح ذات أهمية وفائدة أكبر للشركات فى عالم ما بعد الوباء .وفى ضوء إقبال
العمالء وأصحاب املصلحة اآلخرين على االتصال باالنترنت على نحو متزايد،
فإنه يكن لألعمال ،السيما الشركات الناشئة واملشاريع الصغيرة ومتوسطة
احلجم ،االستفادة بشكل كبير من أدوات املشاريع املدعومة بالتقنيات السحابية،
التى توفر نشراً سريعا ً وأيضا ً قابلية التطور بسالسة بالتزامن مع منو الشركة.
وتلتزم "زوه���و" ،من خ��الل ه��ذه الشراكة مع "ف��الت  6الب��ز" ،بتمكن منظومة
الشركات الناشئة فى منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا رقميا ً إلتاحة
إمكانيات جديدة للنمو واملساهمة فى تعزيز التنمية االقتصادية فى املنطقة".

متابعات
بني وزارة التخطيط وشركة "  "ECOnsultلتطبيق معايير االستدامة :

السعيد :البروتوكول ميثل نقلة نوعية فى مبادرة "حياة كرمية" لتبنى مفهوم "القرى املستدامة"..للمرة األولى
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
شهدت الدكتورة هالة السعيد � وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية توقيع
بروتوكول تعاون بن الوزارة وشركة  ECOnsultديزاين لالستشارات الهندسية
والبيئية ،وذلك فى إطار حتقيق التنمية املستدامة فى القرى والتجمعات الريفية
وتطبيق أفضل املعايير الدولية فى تنفيذ مشروعات "حياة كرية" ،وفى ضوء
تعزيز الشراكة بن القطاعن العام واخلاص فى مجال حتقيق التنمية املستدامة.
وقع البرتوكول كل من الدكتورة منى عصام � رئيس وحدة التنمية املستدامة
بالوزارة ،والدكتورة سارة البطوطي ،رئيس مجلس إدارة شركة ،ECOnsult
بحضور الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط ،والدكتور جميل حلمى
مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية املستدامة.
ويهدف البروتوكول لالستعانة بالشركة إلعداد تقرير حول تنفيذ أهداف التنمية
فقرا ،باإلضافة إلى
املستدامة األممية فى القرى والتجمعات الريفية األكثر ً
إعداد وثيقة تتضمن مجموعة من "اإلرشادات التفصيلية" حول كيفية الوصول
إلى مجتمعات ريفية مستدامة لتعزيز اآلثار التنموية ،مبا يغطى كل أبعاد التنمية
املستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،على أن يتم تطبيق محتوى تلك
الوثيقة على قرى مبادرة "حياة كرية" كمشروع رائد ،وتلتزم وزارة التخطيط
والتنمية االقتصادية بتقدمي التسهيالت املطلوبة والتنسيق مع اجلهات التابعة
للدولة واملعنية بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه.
وخ��الل كلمتها بحفل التوقيع أش��ارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن حتقيق
التنمية املستدامة مبفهومها الشامل ،يستلزم تعزيز التعاون بن احلكومة
والقطاع اخلاص واملجتمع املدني ،واجلامعات ومراكز األبحاث وغيرها ،مبا
يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلن الرئيسين فى الدولة لتحقيق
تلك األهداف.
واستعرضت السعيد جهود الدولة لتحقيق اإلصالح االقتصادى فى إطار رؤية
 ،2030مشيرة إلى أن تنفيذ احلكومة للعديد من اإلص��الح��ات ،من خالل
املرحلة األولى للبرنامج الوطنى لإصالح االقتصادى واالجتماعى منذ نوفمبر
 ،2016أدى إلى حتقيق االستقرار الكلى والنمو الشامل ،والذى انعكس على
املؤشرات اإليجابية التى شهدها االقتصاد املصرى خالل عام 2019/2020
وقبل حدوث أزمة كورونا.

وأكدت اهتمام الدولة بتوطن التنمية ،أو ما نطلق عليه "التوطن املحلى ألهداف
التنمية املستدامة "،بهدف حتقيق مفهوم «النمو االحتوائى واملستدام والتنمية
اإلقليمية املتوازنة» ،كإحدى الركائز األساسية لرؤية مصر  ،2030ويهدف ذلك
لتعظيم االستفادة من املزايا النسبية للمحافظات واألقاليم املصرية ،وتوجيه
االستثمارات ضمن اخلطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفعالية ،مع التركيز
على املحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر وف ًقا لفكرة االستهداف ،والتى
ترتكز عليها جهود الدولة فى تنفيذ املشروعات التنموية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل الوزارات واجلهات
املعنية لتنفيذ رؤية مصر  2030بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
واتساقا ً مع اجلهد الدولى لتنفيذ األهداف األممية للتنمية املستدامة .وفى هذا
اإلطار ترحب الوزارة بالتعاون مع شركة  ECOnsultمن خالل توقيع بروتوكول
التعاون بن اجلانبن.
أوضحت التعاون ،يثل نقلة نوعية فى مبادرة "حياة كرية" ،من خالل تبنى
مفهوم "التجمعات الريفية املُستدامة" للمرة األولى ،وهو نتاج اجلهود املستمرة
للوزارة فى التقييم املتواصل للمبادرة الرئاسية واألث��ر التنموى للمشروعات
والتدخالت املُنفذة ،من خالل االنفتاح والتعاون مع شركاء التنمية فى القطاع

اخلاص واملجتمع املدني ،لالستفادة من أفضل املمارسات الدولية املُتبعة فى
هذا الشأن ،مشير ًة إلى أن مصر تعد من الدول السباقة فى تطبيق هذا املفهوم.
وحول أهداف التعاون بن اجلانبن فى إطار البروتوكول؛ أكدت السعيد سعى
للتعاون م��ن أج��ل دع��م التحول إل��ى من��وذج املجتمعات
ال�����ط�����رف�����ن
الريفية املُ��س��ت��دام��ة ،م��ع التركيز على القرى
والتجمعات الريفية األكثر ف��ق��راً ،وتنفيذ
ال��ب��رام��ج وال��س��ي��اس��ات ال��ت��ى ت��أخ��ذ بعن
االعتبار مفهوم "الفقر متعدد األبعاد"،
مل��ا ل��ه م��ن تأثير كبير على مؤشرات
ج��ودة احلياة ،وهو ما يأتى فى ضوء
التغيرات البيئية التى يشهدها العالم
واه��ت��م��ام ال��دول��ة بالتنمية املستدامة
واالجت��اه نحو االقتصاد األخضر وفقا ً
ل��رؤي��ة  ،2030وات��س��ا ًق��ا م��ع أه���داف
التنمية املستدامة األممية ،وخاصة الهدف
احل��ادى عشر ،بشأن إقامة "مدن ومجتمعات
محلية ُمستدامة".
أضافت السعيد أن احلكومة تتبنى استراتيجية وطنية لالنتقال لالقتصاد
األخضر ،وجارى العمل على حتقيق  30%من املشروعات االستثمارية بخطط
الدولة ملفاهيم االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر ،حيث مت بالتعاون مع
وزارة البيئة وضع معايير لالستدامة البيئية مت اعتمادها من مجلس الوزراء ،كما
يجرى العمل لتدريب الكوادر البشرية فى مختلف اجلهات لتطبيق هذه املعايير،
وسيتم بحث تعميمها على القطاع اخلاص بعد أن لقت قبوالً ،مشيرة إلى أن
مصر جاءت فى مقدمة الدول املنطقة التى أصدرت سندات خضراء فى السوق
الدولية .أوضحت البروتوكول يستهدف التعاون فى إقامة برامج لتصميم وتنفيذ
احتياجا ،ومبا يتناسب مع احتياجات
مبانٍ خضراء بالتجمعات الريفية األكثر
ً
القرى ،ويكنها من التكيف مع التغيرات املناخية وحتقيق املرونة الالزمة فى
هذا اإلطار ،ويأخذ بعن االعتبار اختالف خصائص تلك التجمعات الريفية
اجلغرافية والسكانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها.

وثيقة
للوصول إلى مجتمعات
ريفية مستدامة لتعزيز
اآلثار التنموية ،والتطبيق على
بعض قرى "حياة كرمية"

فى تقرير" بى دبليو سى " لعام :2020

 7عمليات طرح عام أولى بقيمة  1.6مليار دوالر مقارنة بـ  8عمليات بحصيلة  27مليار دوالر عام 2019
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
على الرغم من اآلثار السلبية التى خلفتها جائحة كوفيد،-19
متكنت أسواق رأس املال فى دول مجلس التعاون اخلليجى
من احلفاظ على مستوى معقول من النشاط بفضل الدعم
احلكومى ال��ق��وى وتدابير حتفيز االقتصاد الكبرى على
مستوى العالم .وفى إطار اجلهود العاملية ملواكبة "األوضاع
اجلديدة" التى فرضتها اجلائحة العاملية ،استأنفت عمليات
الطرح العام األولى بدول اخلليج نشاطها ،وإن كان بصورة
م��ح��دودة .وف��ى املقابل شهد س��وق الدين نشاطا ً ملحوظا ً
ونتوقع أن يستمر نشاط سوق الدين فى املستقبل القريب.
ش��ه��دت أس���واق دول مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجى تنفيذ 7
عمليات طرح عام أول��ى بقيمة إجمالية بلغت  1.6مليار
دوالر .وحافظ س��وق "ت��داول " على مكانته كأكثر أس��واق
األسهم نشاطا ً فى دول مجلس التعاون اخلليجى فى عام
 ،2020حيث استحوذ على  86%من حصيلة اإلي��رادات
اإلجمالية و 57%من عدد عمليات اإلدراج .ومن ناحية

أخرى ،أدى االنخفاض فى معدالت النمو االقتصادى وتراجع
أسعار النفط إلى زيادة نشاط سوق الدين بصورة كبيرة على
مدار العام مع إصدار عدد من حكومات دول مجلس التعاون
اخلليجى ديونا ً سيادية مبليارات ال��دوالرات .وشهد سوق
ناسداك دبى عمليات إدراج قياسية لصكوك وسندات بلغت
قيمتها  18.4مليار دوالر خالل العام.
شهد النصف الثانى من عام  2020زي��ادة ملحوظة فى
ن��ش��اط عمليات ال��ط��رح ال��ع��ام األول���ى ف��ى العالم مقارنة
بالنصف األول من العام نفسه بواقع  1,009عملية طرح
ع��ام أول��ى وحصيلة إي���رادات بلغت  251.3مليار دوالر
أمريكى فى النصف الثانى من العام ،مقارنةً مبا مجموعه
 406عملية طرح عام أولى بقيمة  80مليار دوالر أمريكى
النصف األول من العام .وتعود الزيادة فى عمليات الطرح
العام األولى جزئيا ً إلى عمليات الطرح العام األولى لشركات
االستحواذ ذات األغ��راض اخلاصة ( )SPACالتى بلغت
حصيلة عمليات طرحها  38.2مليار دوالر فى الربع األخير

فقط من عام .2020
م��ن جهته ق��ال محمد البورنو � شريك ورئ��ي��س خدمات
التدقيق لدى بى دبليو سى الشرق األوسط ،من املشجع أن
نشهد عودة بعض النشاط لعمليات الطرح العام األولى فى
دول مجلس التعاون اخلليجى بعد بعد توقف مؤقت خالل
الربع الثانى من العام .وفيما مضى جرت العادة على أن

يكون الربع الثالث من كل عام هو األكثر هدوءاً ،غير إن الربع
الثالث من عام  2020قد استفاد من حالة التراجع وتراكم
األعمال خالل الربع الثانى من العام نتيجة تداعيات جائحة
كوفيد -19على العالم .وقد أدى ذلك إلى تنفيذ  3عمليات
طرح عام أولى فى دولتن من دول مجلس التعاون اخلليجى
بحصيلة بلغت  325مليون دوالر أمريكى مقارنة مببلغ 93
مليون دوالر فى الربع الثالث من عام ."2019
أضاف شهد الربع األخير من عام  2020عملية طرح عام
أول��ى واح��دة فقط فى س��وق ت��داول بحصيلة بلغت 585
مليون دوالر أمريكى مقارنة بأربع عمليات طرح عام أولى
بلغت حصيلتها  26مليار دوالر أمريكى فى العديد من
أسواق األسهم اخلليجية فى الربع األخير من عام .2019
وباستثناء األث��ر املترتب على الطرح العام األول��ى لشركة
أرامكو السعودية ،ال ت��زال عائدات عمليات الطرح العام
األولى فى الربع األخير من عام  2020متماشية مع العام
السابق".

"برق سيستمز" أول شريك بالتينى لشركة «إف  »5فى مصر
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
كشفت شركة "ب��رق سيستمز" أنها أصبحت أول شريك
بالتينى لشركة «إف  »5ف��ى م��ص��ر .وي��ث��ل التصنيف
البالتينى أعلى مستوى من االعتماد ضمن برنامج «إف »5
للشركاء ،والذى صمم خصيصا لتلبية التطورات الناشئة
فى السوق وشركة «إف  »5ومن��اذج عمل شركائها ويتيح
البرنامج للشركاء مسارا واضحا لتحقيق النجاح فى خدمة
العمالء بتقدمي مجموعة شاملة من أفضل املنتجات فى
فئتها من «إف  .»5ويأتى تصنيف "برق سيستمز" اجلديد
ليعزز من قدرات «إف  »5على إيصال خدماتها وحلولها
ف��ى سائر أن��ح��اء مصر ،التى تعد إح��دى أه��م األس��واق
االستراتيجية للشركة فى املنطقة.
من جهته قال محمد سليمان � املؤسس والرئيس واملدير
التنفيذى لدى "برق سيستمز"" :إن تطوير عالقتنا مع «إف
 »5إلى أعلى مستوى يكّننا من نشر وتنفيذ حلول الشركة
املتقدمة لصالح عمالئنا على أفضل نحو وذل��ك بتقدمي
املجموعة األكثر شمولية من خدمات التطبيقات على

مستوى الصناعة .ومعا ،أصبحت لدينا القدرات والتركيز
األكبر من أى وقت مضى ملساعدة املؤسسات على إطالق
جتارب رقمية فائقة".
من جهته ،قال ناصر العبدولى رئيس قنوات التوزيع فى

الشرق األوسط وتركيا وأفريقيا لدى «إف " :»5فازت برق
سيستمز بتصنيفها البالتينى عن ج��دارة .ويشهد بذلك
سجلنا االستثنائى احلافل بالعمل املشترك فى املنطقة حتى
اليوم .أضاف فوزها بالتصنيف اجلديد يقدم لنا منصة
قوية لالستمرار فى تطوير عالقتنا إلى مستويات جديدة
موضحا شهدت السنة املاضية حتديدا إقبال عمالئنا فى
مصر على طلب جتارب رقمية مبسطة وسريعة وآمنة تلبى
كافة املتطلبات الشخصية .وشراكتنا مع برق سيستمز
جتعلنا نحتل أفضل موقع ملساعدة املؤسسات على إيصال
تطبيقاتها إلى السوق بشكل سريع وآمن".
وتقدم «إف  »5املجموعة األشمل من خدمات التطبيقات
على مستوى الصناعة .ويأتى هذا فى ضوء العديد من
عمليات االستحواذ التى أجنزتها الشركة مؤخرا ،فقد
استكملت الشركة ف��ى م��اي��و  2019اس��ت��ح��واذه��ا على
"إجنينكس"  ،NGINXإحدى شركات برمجيات املصادر
املفتوحة الرائدة فى مجال تكنولوجيا خوادم التطبيقات
والويب ،مما مكن الشركة من تقدمي دعمها املباشر لبيئات

احلوسبة االفتراضية القائمة على حاويات التطبيقات
السحابية ،إضافة إلى إطالق خدمات جديدة للتطبيقات
مثل إدارة ال��واج��ه��ات البرمجية للتطبيقات التى باتت
ضرورية لعمل التطبيقات هذه األيام .وتعمل الشركتان معا
لردم الفجوة القائمة بن التطبيقات والبنية التحتية وبن
املطورين والعمليات التشغيلية.
وف��ى يناير  ،2020أكملت «إف  »5استحواذها على
"شيب سكيوريتي"  ،Shape Securityالرائدة فى مجال
مكافحة االحتيال واالستغالل على اإلنترنت ،لتضيف
الشركة إلى محفظتها العاملية من خدمات التطبيقات،
مكافحة الهجمات اإللكترونية املؤمتتة وشبكات البوت
نت وعمليات االحتيال املوجهة .وتقدم «إف  »5و"شيب
سكيورتي" معا األمن املتكامل للتطبيقات ،والذى يساعد
الشركات على توفير مليارات ال��دوالرات والتى تعود إلى
اخلسائر الناجمة عن عمليات االحتيال واإلضرار بسمعة
الشركات واالضطرابات املكلفة للخدمات احليوية على
اإلنترنت.

نيسان  % 100 :من سياراتها ستصبح كهربائية أوائل العقد القادم لتحييد أثر الكربون بحلول 2050
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
كشفت شركة "نيسان" العاملية عن اعتزامها القضاء على
انبعاثات الكربون فى مختلف عمليات الشركة ومنتجاتها
بحلول العام  ،2050وكجزء من اجلهود التى ستبذلها
الشركة لتحقيق هذه الغاية ،ستصبح كل السيارات اجلديدة
كليا ً التى تقدمها نيسان فى مختلف األس��واق حول العالم
كهربائية فى .2030
وت��واص��ل شركة نيسان العمل على االبتكارات فى مجال
التكنولوجيات الكهربائية وتقنيات التصنيع للوصول للمزيد
من التقدم فى أهداف الشركة للحد من انبعاثات الكربون
من خالل املحاور االستراتيجية أولها ابتكارات البطاريات
مبا فى ذل��ك البطاريات الصلبة والتكنولوجيات األخ��رى
املتعلقة بتطوير البطاريات من أجل صنع سيارات كهربائية
أكثر تنافسية من ناحية التكاليف والكفاءة مع حتقيق املزيد
م��ن ال��ت��ط��ورات ف��ى م��ح��رك��ات نيسان " "E-POWER
الكهربائية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

ت��ط��وي��ر ال���ن���ظ���ام ال��ب��ي��ئ��ى
ل��ل��ب��ط��اري��ات ومت��ك��ن
امل��ب��ان��ى م��ن توليد
ال����ط����اق����ة ذات����ي����ا ً
ب����اس����ت����خ����دام
م����������ص����������ادر
م�����ت�����ج�����ددة.
وت�����س�����ع�����ى
ن�����ي�����س�����ان
ل���ت���ح���ق���ي���ق
امل���زي���د من
ال����ت����ع����اون
م����ع ق��ط��اع
ال������ط������اق������ة
لدعم القضاء
الكربون
على انبعاثات

باستخدام تكنولوجيا "ماوى ":برنامج الفحص اجلديد للكشف
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
ُمتكّن تقنية جمع العينات "آى سواب-مايكروبيوم -إى إل"
اخلاصة بشركة "ماوى دى إن إيه" شركة "بيوتك أفريقيا"
من نشر وإطالق برنامج الفحص اجلديد عالى اإلنتاجية
مت
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن اإلص���اب���ة ب����"ك���وف���ي���د."-19
و ّ
تصميم ه��ذه التقنية ال��ت��ى تشكل قفزة
نوعية ،بفضل مجموعة أدوات "ب��روب
شور كوفيد -19وان ستيب آر تي-بيه
سى آر" املقدمة من شركة " 3سى آر
بيوساينس" لتوسيع قدرتها لتشمل
 200ألف فحص يومياً.
م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور ب��س��ام
ال��ف��ح��م��اوى ال��رئ��ي��س التنفيذى
للشئون التقنية فى شركة "ماوى دى
إن إيه تكنولوجيز "عند استخدام هذه التقنية
بجانب مجموعة أدوات ’ب��روب ش��ور‘ من ’ 3سى آر
بيوساينس‘ُ ،يكننا توفير فحوصات عالية اإلنتاجية
ووقت استجابة أسرع ،بدءاً من مرحلة استخراج العينة
وص��والً إلى مرحلة النتائج ،مع التقليل بشكل كبير من
األثر الناجت عن الكواشف الكيميائية واملواد البالستيكية
وسير عمل الفحوصات".
وعملت الدكتورة جينى ليسلى الرئيس التنفيذى لشئون

العمليات فى "بيوتك أفريقيا" ،بشكل وثيق مع شركة
"سايليوشونز الب��وي��ر" وش��رك��ة "ه��وك دياجنوستيكس"
لتحديد أف��ض��ل املنتجات وال��ش��رك��اء امل��وردي��ن الذين
يكنهم توفير الكواشف الكيميائية لتبسيط سير عمل
الفحوصات ،وتوسيع األرق��ام املتوقعة مع حتقيق احلد
األدنى من االضطرابات فى سلسلة التوريد.
أضافت بالنسبة خلطوة جمع العينات ،مت اختيار
منتج ’آى سواب-مايكروبيوم -إى إل‘
(جلمع العينات دون استخراج)
م���ن ’م������اوى دى إن إي��ه
تكنولوجيز‘ نظراً لفوائده
امل���ت���ع���ددة وي��ت��ض��م��ن ذل��ك
مت��ك��ن ت��ف��اع��ل ال��ب��ول��ي��م��راز
املتسلسل املباشر ’بيه سى آر‘
عن طريق إزالة خطوة استخراج
احل��م��ض ال��ن��ووى ال��ري��ب��وزى مع
اس��ت��ق��رار واس���ع النطاق للحمض
الريبوزى الفيروسى فى درجة حرارة
ال������ن������ووى
الغرفة .كما تتيح تقنية ’آى سواب‘ اجلمع الذاتى البسيط
والفعال وغير الباضع للعينات ،وهو عنصر رئيسى فى
استراتيجية الفحوصات املعتمدة من قبل ’بيوتك أفريقيا‘
لتشجيع االمتثال على نطاق واسع.

من شبكات الطاقة .
وم��ن جهته ق��ال ماكوتو أوش��ي��دا � الرئيس
التنفيذى لشركة نيسان العاملية ،عازمون
على مساعدة املجتمع
للعمل على القضاء
ع��ل��ى انبعاثات
ال�������ك�������رب�������ون
واإلس��ه��ام فى
امل����ج����ه����ودات
ال������دول������ي������ة
امل������ب������ذول������ة
ل����ل����ح����د م���ن
أث��ار التغيرات
امل��ن��اخ��ي��ة كما
س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى
الكهربائية التى
زي�������ادة ال���س���ي���ارات

نقدمها فى مختلف األس��واق ح��ول العالم ،وسنستمر فى
تطوير االبتكارات ل��إث��راء فى حياة ال��ن��اس ،حيث نسعى
لتحقيق مستقبل مستدام لنا جميعاً".
أضاف لنحقق هذه األه��داف ،تعتمد نيسان على البرامج
املستمرة منذ عقود خلفض االنبعاثات وتقدمي تكنولوجيات
للسيارات الكهربائية يستفيد منها املجتمع والبيئة .وتدعم
م��ج��ه��ودات ال��ش��رك��ة ف��ى ه��ذي��ن امل��ج��ال��ن م��س��اع��ى ات��ف��اق
باريس بشأن التغير املناخى التابع لألمم املتحدة باإلضافة
للمساهمة فى املجهودات الدولية التى تستهدف محايدة
الكربون بحلول العام .2050
وكانت نيسان قدمت أول سيارة كهربائية يتم انتاجها بكميات
ضخمة ف��ى العالم وه��ى ال��س��ي��ارة نيسان  ،LEAFوالتى
حققت مبيعات بلغت أكثر من نصف مليون سيارة خالية
من االنبعاثات .كما تستمر نيسان أفى العمل مع االئتالفات
والسلطات فى قطاع السيارات لتطوير البنية التحتية وزيادة
ُ
الوعى ما بن الناس حول فوائد السيارات الكهربائية.

توقعات اخلصوصية للعام  2021تشمل التحليالت السلوكية للمستخدم
واحلمالت احلكومية للحد من التشفير
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
أظهر العام  2020مدى األهمية التي باتت عليها
البنية التحتية واخل��دم��ات الرقمية املتصلة ب��األداء
اليومي للمجتمعات .وأ ّدى هذا اإلدراك إلى إحداث
حت ّول يف املواقف جتاه اخلصوصية وجتاه الطريقة
التي ينظر بها األف��راد واملنشآت واحلكومات إليها.
ويف ه��ذا ال��س��ي��اق ،ح��رص خ��ب��راء اخلصوصية يف
كاسبرسكي على إطالع مجتمع األمن الرقمي واملعنين
على رؤيتهم للتغ ّيرات املرتقبة يف مجال اخلصوصية
خالل العام .2021
واضحا يتمثل يف
توجها
لكن أبرز التحديات تشمل
ً
ً
صدام القوى النافذة يف كل ميدان .وستبدأ الشركات
من جميع األحجام يف جمع املزيد من البيانات املتنوعة،
يف حن تستجيب احلكومات للمستجدات بوضع لوائح
جديدة ،ويبدأ املستخدمون يف اعتبار اخلصوصية
“مقتر َح قيمة” ج ّي ًدا يرغبون يف دفع ثمنه.
بناء على التح ّوالت والتوجهات
و ُوضعت هذه التوقعات ً
التي شهدها خبراء اخلصوصية يف كاسبرسكي خالل
العام  .2020ووف ًقا للباحثن ،فإن املواجهة الكبيرة
بن مختلف أصحاب املصلحة يف احلوار الدائر بشأن

اخلصوصية وجمع البيانات تأتي نتيجة للتوجهات
التالية:
 .1خصوصية املستهلك ستتح ّول إلى مقترح قيمة
يكلّف املال يف معظم احلاالت .التقت الزيادة احلاصلة
يف جمع البيانات أثناء اجلائحة ،وتنامي االضطرابات
السياسية التي عبرت إلى مختلف املنصات الرقمية،
لتؤديا إلى منو سريع يف الوعي العام جتاه جمع البيانات
ونظرا ألن املزيد من املستخدمن يتطلعون
دون قيود.
ً
إلى احلفاظ على خصوصيتهم ،فإن املنشآت تستجيب
من خالل تقدمي منتجات تركّز على اخلصوصية بات
عددها وتنوعها مؤ َّهلَن لالرتفاع.
 .2منتجو األج��ه��زة الصحية ال��ذك��ي��ة سيجمعون
البيانات التي ت��زداد تن ّو ًعا ،ويستخدمونها بطرق
تنوعا .فالبيانات التي ُجتمع بأجهزة تتبع
أكثر
ً
حالة اللياقة البدنية وأجهزة مراقبة ضغط الدم
وغيرها ،تتيح رؤى متعمقة ق ّيمة استخدمت بالفعل
يف ملفات قضائية ،ع��دا عن أن جهات التسويق
وشركات التأمن بدورها جتدها مفيدة للغاية .ومع
كون الصحة مصدر قلقٍ عا ّم ،فإن الطلب على هذه
حتما.
البيانات سيزداد ً
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متابعات

خالل لقائه مع رئيس الوزراء:

محافظ البنك املركزى  :إصدار  23مليون بطاقة ميزة جديدة والتحول للمجتمع الال نقدي
عدد من البرامج منها على سبيل املثال ،احلصول على شهادة SME Advisor
كتب :محمد اخلولى  -باسل خالد
والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملني بالبنوك مما يسهم فى تلبية االحتياجات
أكد طارق عامر � محافظ البنك املركزى أهمية الدور الذى يقوم به قطاع نظم
التمويلية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وكذا شهادة  BDS Advisorوالتى
الدفع وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك فيما يتعلق مبشروعات التحول إلى مجتمع
تستهدف تأهيل ك��وادر فنية ق��ادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال
أقل اعتمادا على أوراق النقد ،والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية لألسواق
لتقدمي خدمات ريادة األعمال ،وبرنامج  ،BDS Call Centerوهو برنامج
املالية ،واألطر التشريعية احلاكمة لهذه املشروعات.
لتأهيل موظفى مراكز االتصال على خدمات تطوير األعمال مببادرة رواد النيل.
جاء ذلك خال االجتماع ،الذى عقده مؤخرا  ،مع الدكتور مصطفى مدبولى
وفى هذا اإلطار ،مت التطرق إلى مبادرة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
رئيس مجلس ال��وزراء الستعراض اجلهود املبذولة من البنك املركزى لتعزيز
التى تستهدف سد الفجوة بني التعليم الفنى وسوق العمل ،وبناء جيل جديد
الشمول املالي ،ونظم الدفع اإللكترونية ،وكذا عدد من ملفات العمل املشترك
من الفنيني مبهارات تناسب احتياجات السوق لتحسني احتمالية توظيفهم فى
املهمة ،وذل��ك االقتصادية ،والدكتورة رانيا املشاط � وزي��رة التعاون الدولي،
املصانع.
والدكتور محمد معيط � وزير املالية ،ومسئولى عدد من الوزارات املعنية ،والبنك
وفيما يتعلق مببادرة "رواد النيل" ،أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية
املركزي.
ومتويل البنك املركزي ،تسعى إلى مساندة املشروعات الصغيرة ورواد األعمال
ومن بني هذه املشروعات ،وفقا ملا عرضه محافظ البنك املركزي ،مشروعات
مبشاركة وتكامل كل اجلهات ذات الصلة ،من خال توفير بنية حتتية شاملة
املدفوعات واملتحصات احلكومية والتى تضم ،مشروع إحال وجتديد بطاقات
وفعالة لدعم هذه املشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو
املرتبات احلكومية ،وبطاقات املعاشات ،وبطاقة ال��ف��اح ،وك��ذا مشروعات
وت��ط��رق املحافظ إل��ى م��ؤش��رات واحصائيات م��ش��روع ميكنة املتحصات
والتوسع.
التكنولوجيا املالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا املالية ،وتأسيس
احلكومية ،وك��ذا خدمات اإلنترنت البنكي ،ونظام مدفوعات
منصة زراعية إلكترونية
صندوق دعم التكنولوجيا املالية واالبتكار ،ومنصة املشروعات الصغيرة
منصة
نسعى
الشركات ،منوها ً إلى عدد من املبادرات التى تبناها البنك
وأوضح أنه مت إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر
واملتوسطة.
املركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا،
إلكترونية لدعم
ودراسة السوق ،حيث متت مناقشة كل األطراف املعنية ،كما
تقليل تكلفة اخلدمات
الشمول
لتعزيز
للتوعية
اعانية
حمات
من
إطاقه
مت
ما
وكذا
مت إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر،
وت��ن��اول محافظ البنك امل��رك��زى أه��م امل��ؤش��رات اخلاصة
بنظم املشروعات ودراسة عن
والتعريف مبزايا السداد اإللكترونى للمدفوعات.
كما أنه جارى العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير
وخدمات الدفع اإللكتروني ،والتى يأتى االعتماد عليها فى إطار
املالى ونظم الدفع
التحول إل��ى مجتمع أق��ل استخداما ً ألوراق النقد ،مشيراً فى نشاط التمويل متناهى الصغر وخ���ال االج��ت��م��اع ،اس��ت��ع��رض ط���ارق ع��ام��ر،
مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات املحاسبة والتسويق
محافظ البنك امل��رك��زي ،أب��رز امللفات التى مت
واملوارد البشرية واملشتريات ،مضيفا أنه جارى العمل على
مشيرا اإللكترونية ودعم
هذا الصدد إلى ما حققته املحافظ اإللكترونية وبطاقات الدفع
إجنازها فى عدد من القطاعات املختلفة،
ودراسة السوق
نقل ال��ت��ج��ارب م��ن ال���دول ال��رائ��دة ف��ى م��ج��ال التأمني على
اإللكترونية من معدالت منو ونشاط مرتفعة مؤخراً،وقال الهدف
إلى االستمرار فى تطوير من��اذج التنبؤ باالقتصاد ابتكارات الشباب
املحاصيل الزراعية ،ونقل اخلبرة بغرض التوسع فى االعتماد
من إنشاء منظومة الدفع الوطنية "ميزة" ،والتى مت إطاقها أواخر
الكلى املصرى خلدمة متخذى القرار ،خاصة تلك املتعلقة
على ه��ذا النوع من التأمني ،فضا عن تأسيس منصة زراعية
عام  ،2018هو حتقيق سيادة واستقالية لنظم الدفع القومية ،إلى
بالتضخم وسعر الصرف ومعدالت النمو احلقيقى والتجارة
إلكترونية تربط كل أط��راف املنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير
جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنني ،سعيا ً لتحقيق الشمول املالي،
فضاً عن االحتفاظ بكل بيانات الدفع محليا ً مبا يحقق مزيدا من احلماية لتلك اخلارجية.
املعامات التجارية.
ريادة األعمال
وخال االجتماع ..مت التطرق الستراتيجية االستدامة ،ومبادرات دعم املرأة
البيانات ،مشيراً إلى أنه مت إصدار نحو  23مليون بطاقة ميزة جديدة ،شملت
بطاقات تكافل وكرامة ،وبطاقة الفاح ،وبطاقات ذوى الهمم ،وبطاقات املعاشات ،وخال االجتماع ،تناول محافظ البنك املركزى جهود دعم املشروعات املتوسطة الريفية ،حيث مت إع��داد خطة عمل لتنفيذ هذه املبادرات وحتديد األط��راف
والصغيرة ومتناهية الصغر ،املتمثلة فى االرتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خال املعنية بالتنفيذ.
واملرتبات احلكومية.

مع رئيس بنك التنمية الصناعية:

جامع  :برامج متويلية وآليات مصرفية لدعم القطاع االنتاجى والتصديرى والشركات الصغيرة
واآلل��ي��ات املصرفية التى يتيحها البنك لتحقيق خطط
ومستهدفات احلكومة لتنمية القطاع اإلنتاجى وعلى رأسه
القطاع الصناعى وكذا املساهمة فى تنفيذ االستراتيجية
املتميزة بالطموح ملضاعفة ال��ص��ادرات املصرية ملختلف
األسواق العاملية  ،وقالت الوزيرة مت بحث قيام البنك مبنح
املزيد من اآلل��ي��ات والبرامج التمويلية للمستثمرين فى
املجمعات الصناعية س��واء التى أنشأتها ال��وزارة أو التى
تنشؤها هيئة املجتمعات العمرانية واملحافظات بهدف
مساعدة هؤالء املستثمرين على إقامة مشروعاتهم والتوسع
فيها وه��و األم��ر ال��ذى يسهم فى زي��ادة معدالت إنتاجية
الصناعة املصرية ومن ثم توفير املزيد من فرص العمل
أمام الشباب  ،فضاً عن أهمية مشاركة البنك فى مبادرة
إحال وحتويل املركبات للعمل بالطاقة النظيفة  .أضافت

كتب  :محمد اخلولىى  -نهلة مقلد
أكدت نيفني جامع � وزيرة التجارة والصناعة أن التمويل
ميثل أحد أهم العناصر املؤثرة فى تنفيذ خطط الدولة
للتنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة  ،وم��ن ثم فإن
الوزارة حريصة على التواصل الدائم مع البنك املركزى وكل
البنوك ومن بينها بنك التنمية الصناعية والذى يعد أحد
ركائز اجلهاز املصرفى املصرى وذلك بهدف إتاحة املزيد
من اآلليات التمويلية لقطاع الصناعة بكل شرائحه الصغيرة
واملتوسطة والكبيرة للمساهمة فى إيجاد كيانات صناعية
ق���ادرة على تلبية احتياجات ال��س��وق املحلية والتصدير
ل��اأس��واق اخلارجية  .ج��اء ذل��ك خ��ال اللقاء مع غادة
البيلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية حيث
تناول اللقاء سبل تعظيم االستفادة من البرامج التمويلية

ردا على شائعات اإلنترنت :
التعليم  :تنفى تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى
األول بجميع الصفوف إلى مايو القادم

تنمية وتعزيز الصادرات ميثل محور رئيسى ملستهدفات
خطة الوزارة خال املرحلة القادمة  ،وهو ما يتطلب اتاحة
برامج متويلية ميسرة ملساعدة الشركات املصدرة على زيادة
معدالت التصدير  ،مشيرة فى هذا االطار للدور املهم الذى
لعبه اجلهاز املصرفى فى تنفيذ مبادرة السداد النقدى
الفورىى ملستحقات الشركات املصدرة لدى صندوق تنمية
الصادرات حيث مت سداد حوالى  13.2مليار جنيه خال
شهرين فقط  .ومن جهتها أكدت غادة البيلى رئيس مجلس
ادارة بنك التنمية الصناعية حرص البنك على املشاركة
الفعالة فى كل املبادرات املتعلقة بصناعة السيارات وإحال
املركبات للعمل بالطاقة النظيفة مشير ًة أن البنك يعمل
حاليا ً على تنويع محفظة القروض و التوسع فى البرامج
التمويلية لكل القطاعات الصناعية والتصديرية .

شعراوى  :تدريب موظفى املراكز التكنولوجية لتيسير احلصول على التراخيص اجلديدة للبناء
كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية املحلية أنه
مت االتفاق أيضا ً على االستمرار فى تدريب العاملني
فى املراكز التكنولوجية باملحافظات على املنظومة
اجلديدة للحصول على التراخيص اجلديدة للبناء
بالتنسيق بني وزارت��ى التنمية املحلية واإلس��ك��ان ،
والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء إجراءات
احلصول على التراخيص وتطبيق الضوابط اجلديدة
بدقة متناهية ويسر للمتعاملني وسرعة االنتهاء من
منظومة ربط اجلهات املشاركة فى عملية إصدار
التراخيص على نظم املعلومات لتيسير االج��راءات
وتوفير الوقت خاصة اجلامعات املصرية والوحدات
اخلاصة التابعة لها واملراكز التكنولوجية .
ج��اء ذل��ك فى إط��ار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس
ال��وزراء بعقد اجتماع تنسيقى بني وزارات التنمية
املحلية واإلسكان والتعليم العالى ملناقشة اخلطوات
التنفيذية الجراءات إصدار تراخيص البناء  ،وعرض
اإلج���راءات والضوابط واالش��ت��راط��ات التخطيطية
والبنائية اجلديدة على عدد من السادة املحافظني .

وخال االجتماع متت مناقشة واستعراض اآلليات
واإلجراءات والضوابط التخطيطية اجلديدة للمدن
وكذا اإلج��راءات اخلاصة بإصدار تراخيص البناء،
واملهام املوكلة للجامعات ،و نقابة املهندسني ومراجعة
األدوار التى ستقوم بها كل جهة ،حتى يكون املواطن
على دراية بكل اإلج��راءات والتيسير على املواطنني
الراغبني فى احلصول على التراخيص اجلديدة

للبناء.
وشهد اإلجتماع التأكيد على أهمية دور اجلامعات
املصرية باملحافظات وال��وح��دات اخلاصة بها فى
تطبيق منظومة االش��ت��راط��ات البنائية اجل��دي��دة
لضمان جناحها عند البدء فى تطبيقها على أرض
الواقع باملحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا
الشأن.

ضمن مشروع تعديل قانون شركات السياحة :

كتب  :نهلة مقلد  -باسل خالد
ردا على ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
من أنباء بشأن تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى األول بجميع الصفوف
الدراسية إلى مايو القادم ،و قام املركز اإلعامى ملجلس الوزراء بالتواصل
مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه
ال صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى األول بجميع الصفوف
الدراسية إلى مايو القادم ،وأنه لم يتم إصدار أى قرارات فى هذا الشأن،
ُمشدد ًة على عقد كل امتحانات الفصل الدراسى األول بجميع الصفوف
الدراسية عقب انتهاء إج��ازة منتصف العام فى  20فبراير  ،2021وفقا ً
لقرارات مجلس الوزراءُ ،مشير ًة إلى أنه فى حالة إجراء أى تغييرات فى موعد
االمتحانات سيتم اإلعان عنها بشكل رسمى من قبل اجلهات املعنية.
وفى سياق متصل ،مت استكمال تدريس املناهج الدراسية ،حتى نهاية الفصل
الدراسى األول للعام الدراسى  2021 /2020بنظام التعليم عن بعد ،حتى
بداية إجارة منتصف العام التى بدأت  16يناير وتستمر حتى  20فبراير
املقبل ،وذلك الستيفاء املتطلبات األساسية ،واحلد األدنى من معايير إمتام
املناهج الدراسية ،وتأجيل كل االمتحانات التى كان من املقرر عقدها فى هذا
الفصل ،ملا بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

 ..والنقل تؤكد عدم نزع ملكية مئات الوحدات
السكنية لتطوير الطريق الدائرى بدون تعويض
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
ردا على تردد فى بعض وسائل اإلعام واملواقع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى من أنباء بشأن نزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها
لتطوير الطريق الدائرى دون تعويضهم ،وقد قام املركز اإلعامى ملجلس
الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة
لنزع ملكية مئات الوحدات السكنية من قاطنيها لتطوير الطريق الدائرى دون
تعويضهمُ ،موضحةً التزام الدولة بتعويض املواطنني املنزوع ملكيتهم لصالح
النفع العام من خال تقدمي مقابل عادل يدفع مقدما ً وفقا ً للقانون ،وقد مت
اعتماد امليزانية املطلوبة لتعويض املواطنني عن نزع امللكية فى مشروع توسيع
الطريق الدائري ،ووفقا ً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23نوفمبر ،2020
تتولى محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية حصر العقارات التى توجد بها
إشغاالت ،وتعترض مسار تنفيذ املشروع ،وحتديد قيمة التعويض.
وفى سياق متصل ،يلتزم أصحاب العقارات والوحدات السكنية املقرر نزع
ملكيتها بسبب أعمال توسعات الطريق الدائري ،بسرعة تقدمي كل األوراق
املطلوبة للحصول على التعويضات ،والتى تتمثل فى "بطاقة الرقم القومى -
شهادة املياد  -عقد اإليجار أو عقد التمليك  -إيصال مياه أو كهرباء أو غاز.
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل فى قطاعات التطوير
املختلفة ،رفع كفاءة الطرق ،وتوسعة الطرق القائمة من خال زي��ادة عدد
احلارات بها ذهابا ً وإياباً ،الستيعاب الضغط املروري ،ومنع تكدس السيارات،
فضاً عن إنشاء طرق داعمة ،وتطوير املطالع واملنازل من الكبارى واملحاور
املرورية ،واستكمال أعمال اإلنارة مبنتصف الطريق الدائري.

العنانى  :تعديالت ملواد خدمات الرقمنة وضمان احلوكمة بشركات السياحة

كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة واآلثار أنه متت مناقشة إمكانية تعديل
بعض بنود القانون مبا يعمل على ضمان حقوق شركات السياحة وحتسني أدائها

ملواكبة االجتاهات احلديثة فى صناعة السياحة ،باالضافة إلى إدراج تعديات
ملواد خدمات الرقمنة وضمان احلوكمة وغيرها من التعديات التى تعود بالنفع
على القطاع السياحى بأكمله.
ج��اء ذل��ك خ��ال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة االحت��اد املصرى للغرف
السياحية ،ورئيس جلنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكاالت السفر والسياحة،
وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ،واملستشار القانونى للوزارة ،وعدد من قيادات
الوزارة ،وذلك ملناقشة مشروع تعديل القانون املنظم لشركات السياحة رقم 38
لسنة  1977واملعدل بالقانون رقم  118لسنة . 1981
جدير بالذكر أنه سبق ومت االنتهاء نهاية  2020من اعداد مشروع قانون تعديل
أحكام القانون رقم  1لسنة  1973اخلاص باملنشآت الفندقية والسياحية ومت
ارساله ملجلس الوزراء ،كما يجرى تعديل القانون املنظم النشاء االحتاد املصرى
للغرف السياحية والذى يرجع إلى عام  ،1968وذلك فى إطار التعاون املستمر
بني ال��وزارة واالحتاد والغرف من أجل حتديث كل القوانني املتعلقة بالنشاط
السياحي.

ضمن املنظومة اجلديدة إلدارة املخلفات:

وزيرة البيئة تنفيذ املرحلة األخيرة لألعمال اإلنشائية للمحطات الوسيطة مبحافظتى قنا وأسيوط
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
وجهت ال��دك��ت��ورة ياسمني ف��ؤاد وزي��رة
البيئة مبتابعة االن��ت��ه��اء م��ن امل��راح��ل
األخيرة لألعمال اإلنشائية باملحطات
ال��وس��ي��ط��ة ب��ك��ل م���ن م��ح��اف��ظ��ت��ى قنا
وأسيوط لتجميع ونقل املخلفات الصلبة
بتمويل م��ن ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ى إلدارة
املخلفات الصلبة التابع ل��وزارة البيئة،
وذل��ك ضمن تكليفات ال��وزي��رة مبتابعة
أعمال تطوير البنية التحتية ملنظومة
املخلفات من محطات وسيطة ومدافن
صحية وم��ص��ان��ع ت��دوي��ر باملحافظات
األربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج
(قنا /اسيوط  /الغربية  /كفر الشيخ ).
أوض��ح��ت ال��دك��ت��ورة ياسمني ف���ؤاد أن
امل��ح��ط��ة ال��وس��ي��ط��ة مب��رك��ز اب���و تشت
محافظة قنا املقرر اإلنتهاء من اعمالها
اإلنشائية تقع على مساحة  ٤آالف متر
مربع ومخصصة الستيعاب  ٢٠٠طن
مخلفات يوميا ،وسيتم نقل املخلفات
املجمعة باملحطة إل���ى مصنع ت��دوي��ر
املخلفات مبركز جنع حمادي.

أض��اف��ت ي��ج��رى ال��ع��م��ل ب��ال��ت��وازى فى
محافظة أسيوط لإلنتهاء من األعمال
اإلن��ش��ائ��ي��ة ل��ل��م��ح��ط��ت��ني ال��وس��ي��ط��ت��ني
مب��رك��زى دي���روط وأب��ى تيج ،حيث تقع
املحطة الوسيطة بديروط على مساحة
 5000متر م��رب��ع بطاقة تصميمية
 150طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى
داشلوط وديروط والقرى املجاورة لها،
فى حني تقع املحطة الوسيطة بأبى تيج
على مساحة  4000متر مربع بطاقة
تصميمية  150ط��ن مخلفات يوميا
لتخدم م��رك��ز اب��و تيج بقرية ال��زراب��ى

والقرى املجاروة لها.
أك��د ف���ؤاد أن ذل��ك ي��أت��ى ضمن ال��دور
التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة
البيئة ف��ى املنظومة اجل��دي��دة إلدارة
املخلفات باعتبارها اجلهة الفنية املعنية
مبتابعة اعتماد التصميمات الهندسية
للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم
موضحة أن املحطات الوسيطة يتمثل
دوره��ا فى استقبال املخلفات الصلبة
الواردة من املراكز والقرى املجاورة ليتم
نقلها مرة أخرى ملواقع التدوير واملعاجلة
للتخلص النهائى واآلمن منها.

بقلم:

إسالم محفوظ
سد النهضة وحتمية إفصاح الشركات عن اإلستدامة
طالعتنا األخ��ب��ار ع��ن فشل امل��ف��اوض��ات الثاثية ب��ني ك��ل م��ن مصر
والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة اإلثيوبى وهو السد الذى
تبنيه أثيوبيا على منابع النيل والذى تبغى من ورائه احتجاز مليارات
املترات املكعبة من املياه الستخدامها فى توليد الكهرباء وفى الزراعة
والصناعة  ،وهذه هى األسباب املعلنة من قبل أثيوبيا لبناء السد ،
وإن كانت هناك أسباب أخ��رى غير معلنة ذكرتها بعض التقارير
والدراسات من أن هناك قوى أخرى تدعم بناء هذا السد للضغط
على مصر واضعافها  ،ومع ذلك تعاملت مصر مع األسباب الظاهرة
املعلنة وهى رغبة أثيوبيا فى استغال املياه باحتجازها خلف السد من
أجل استخدامها فى إحداث تنمية اقتصادية لشعبها واحترمت مصر
هذه الرغبة واعترفت أن من حق إثيوبيا العمل لصالح شعبها وتنمية
اقتصادها  ،ولكن مع مراعاة عدم اإلضرار مبصالح شركائها فى هذا
املورد احليوى ومصدر احلياة ملايني من البشر فى الشعبني املصرى
والسودانى وأن يتم ملء خزان املياه وراء السد فى مدة زمنية أطول يتم
االتفاق عليها بحيث ال يؤثر ذلك على كل من حصة مصر والسودان
من املياه  ،وأن يكون هناك تعاون فنى بني البلدان الثاثة فى إدارة
السد  ،إال أن تعنت إثيوبيا ومتسكها مبوقفها والسعى وراء مصاحلها
فقط دون مراعاة ملصالح الدول األخرى الشركاء معها أدى إلى فشل
املفاوضات .ويؤدى فشل املفاوضات إلى احتمالية تدويل قضية سد
النهضة وجل��وء كل من احلكومة املصرية واحلكومة السودانية إلى
املحاكم الدولية  .وبالتالى فنحن سوف نواجه فى السنوات القادمة
موقفا صعبا بالنسبة لقضية املياه  ،مما يحتم علينا اللجوء إلى العديد
من الطرق والبدائل التى ميكننا بها تخفيف حدة األزم��ة إلى حني
إيجاد حل ألزمة سد النهضة  ،وقد بدأت احلكومة املصرية بالفعل
فى البحث عن عدة بدائل أخرى ملواجهة شح املياه مثل إنشاء محطات
لتحلية مياه البحر  ،ومعاجلة مياه الصرف الصحى والزراعى وإعادة
يستخدامها فى عملية رى املحاصيل وبعض األنشطة الصناعية  ،وألن
مصر لها خطة تنمية مستدامة تتمثل فى استراتيجية مصر 2030
والتى تتوافق مع الرؤية األممية فى حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها
االقتصادية والبيئية واالجتماعية  ،واالستدامة أو التنمية املستدامة
كاهما مبعنى واحد وهو تلبية وحتقيق احتياجات اجليل احلاضر
دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها اخلاصة
 ،وتساهم جميع الشركات فى أثناء ممارستها لنشاطها فى إحداث
آثار اقتصاديةواجتماعية وبيئية قد تكون هذه اآلثار إيجابية أو سلبية
 ،لذلك وحتى تتحقق التنمية املستدامة البد من إفصاح الشركات
عن آثارها البيئية واالجتماعيةواالقتصادية  ،وقد أصدرت العديد من
املنظمات والهيئات وأسواق املال العديد من املعايير واألدلة التى تبني
وتوضح للشركات مفهوم االستدامة وكيفية حتقيقها وكيفية اإلفصاح
عنها وقد كانت البورصة املصرية سباقة فى هذا املجال إذ أصدرت
باعتبارها بورصة مستدامة دليا إرشاديا للشركات املدرجة بها لكيفية
ممارسة االستدامة وعمل وإصدار تقارير عنها  ،يتضمن هذا الدليل
العديد من املعايير التى تغطى جميع أبعاد االستدامةاالجتماعية
والبيئية واالقتصادية وقد اعتمد هذا الدليل على العديد من املعايير
واملبادرات الدولية التى اهتمت ودعت وبعضها ألزم الشركات مبمارسة
االستدامة وإصدار تقارير عنها  .وفيما يتعلق باملعايير التى تضمنها
كل بعد من أبعاد االستدامة االقتصادى واالجتماعى والبيئى فيمكن
تناولها كما يلى :
فيما يتعلق بالبعد االقتصادى تضمن إفصاح الشركات عن أدائها
االقتصادى وتواجدها فى األس���واق ومم��ارس��ات ال��ش��راء ومكافحة
الفساد والضرائب .
أما فيما يتعلق بالبعد االجتماعى فقد تضمن ضرورة اإلفصاح عن
التوظيف والعاقة بني العمال واإلدارة والصحة والسامة املهنية
وصحة وسامة العماء والتدريب والتعليم وعمالة األطفال والعمل
اجلبرى وتقييم حقوق اإلنسان واحلرية النقابية واملفاوضة اجلماعية
وغيرها .
وأما ما يتعلق بالبعد البيئى فتضمن ضرورة االفصاح عن املواد والطاقة
واملياه والنفايات السائلة واالنبعاثات والتنوع البيولوجى واملخلفات
واالمتثال البيئى وغيرها .
وكل معايير من هذه املعايير يتضمن مجموعة عناصر توضح كيفية
معاجلته واالفصاح عنه  ،وعلى الرغم من وجود مثل هذه املعايير التا
تبني للشركات كيفية معاجلة واإلعان واإلفصاح عن آثارها االجتماعية
والبيئية واالقتصادية إال أن التزام الشركات خاصة املصرية مبعاجلة
واإلفصاح عن هذه األبعاد مازال ضعيفا ً  ،فقليل منها ما يصدر تقارير
استدامة مستقلة على الرغم من أهمية هذه التقارير للشركات قبل
أصحاب املصالح املهتمني بالشركة  ،ويرجع ذلك الى أنه ال يوجد إلزام
من اجلهات الرسمية مثل هيئة الرقابة املالية للشركات بإصدار تقارير
االستدامة  ،وأيضا عدم رغبة الشركات فى االلتزام مبا ورد فى معايير
االستدامة من متطلبات خاصة فيما يتعلق بالبعد البيئى واالجتماعى
.اال أن فشل مفاوضات سد النهضة سوف يكون له دور بالغ فى حتمية
إفصاح الشركات عن االستدامة خاصة فيما يتعلق بالبعد البيئى ومنه
اإلفصاح عن املياه والنفايات السائلة والطاقة واالنبعاثات  ،فيجب على
الشركات أن تفصح عن كيفية استخدامها للمياه ومعدالت االستهاك
وترشيد استهاك املياه وكيفية حتقيق الترشيد وإعادة تدوير املياه ،
واستخدام املياه اجلوفية ومياه األمطار  ،وكيفية التعامل مع النفايات
السائلة ومناطق اإلجهاد املائى وتصريف املياه وأم��ور كثيرة بينتها
املعايير والتى لو التزمت بها الشركات الستطعنا اخلروج من األزمة
 .لذلك على الدولة ممثلة فى هيئة الرقابة املالية وبورصة األوراق
املالية إلزام الشركات بإصدار تقارير استدامة بأبعادها الثاث البيئية
واالقتصاديةواالجتماعية مع اإلهتمام بالبعد البيئى فيما يتعلق باجلزء
اخلاص باإلفصاح عن املياه وكيفية التعامل معها  ،فسد النهضة وإن
كان حتديا إال أننا نستطيع أن جنعل منه فرصة تتعلم منه الشركات
عامة والشركات غزيرة االستهاك للمياه خاصة كيفية التعامل الرشيد
مع املياه  .وباإلفصاح عن االستدامة وحتمية قيام الشركات بإصدار
تقارير االستدامة  ،سوف ناحظ أن الشركات سوف تقدم الكثير من
األساليب املبتكرة للتعامل الرشيد مع املياه .
وإلى لقاء فى مقال قريب نستعرض فيه معايير املياه فى مبادرات
اإلفصاح عن االستدامة لنجد أنها لم جتد شيئا من وسائل اإلستعمال
الرشيد للمياه إال وذكرته وحثت الشركات على تطبيقه.

نظمتها مؤسسة "إنتربرايز آسيا"  :هيئة كهرباء ومياه دبى تفوز بجائزتني
من جوائز االبتكار العاملية 2020
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
فى إجناز جديد يؤكد متيزها فى مجال االبتكار على
مستوى العالم ،فازت هيئة كهرباء ومياه دبى بجائزتني
م��ن "ج��وائ��ز االب��ت��ك��ار العاملية" ال��ت��ى تنظمها مؤسسة
"إنتربرايز آسيا" ،وتهدف لتكرمي املؤسسات املتميزة فى
مجاالت اخلدمات املبتكرة ،وريادة االعمال ،واالستدامة،
ونشر ثقافة االبتكار وحصدت الهيئة اجلائزتني فى فئة
اخلدمات واحللول املبتكرة ،وذل��ك عن تطبيق "دروب"
اخلاص بنظم املعلومات اجلغرافية ،و"رم��اس" ،موظف
الهيئة االفتراضى الذى يعتمد على الذكاء االصطناعي.
أش��ار سعيد محمد الطاير � العضو املنتدب الرئيس
التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبي ،أن هذا اإلجناز اجلديد
ُيضاف للنجاحات النوعية التى حتققها الهيئة فى تبنى
ال��ذك��اء االصطناعى والتقنيات اإلحالية ،مبا يدعم
مبادرة دبى 10Xالتى أطلقها الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم � نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبى لتطوير خدمات حكومة دبى لتطبق اليوم ما ستطبقه
مدن العالم األخرى بعد  10سنوات.
أضاف وتواصل الهيئة جهودها لتسريع التحول الرقمى
وزي��ادة نسبة التبنى الذكى التى بلغت  98.6%خال
الربع األخير من عام  2020اوضح يتيح تطبيق دروب

الذكي ،والذى يعمل على األجهزة اللوحية ،لفرق الصيانة
امليدانية الوصول إلى أص��ول البنية التحتية للكهرباء
واملياه فى أى مكان ،وميكن للمستخدم احلصول على
بيانات حلظية عن أص��ول الهيئة ،وحتديد مكانها من
خال خرائط رقمية إضافة إلى جمع وحتليل البيانات
من مواقع العمل .أشار يتوافر "ر ّماس" على مدار الساعة
للرد على استفسارات املتعاملني املكتوبة أو من خال
املحادثة الصوتية باللغتني العربية واإلجنليزية عبر
تطبيق الهيئة الذكى وموقعها اإللكترونى وحساب الهيئة
على موقع التواصل االجتماعى "فيس ب��وك" ،إضافة
ألنظمة "أليكسا" و"جوجل هوم" والروبوتات.
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المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
مانحى القيم “ ”2
حتدثنا فى املقال السابق عن أول نوعني من مانحى القيم وهما املشجعون
والشركاء وسنتحدث فى هذا املقال عن نوعني آخرين يجب أن يتوافرا فى
فريق أحالمك وهما:
 )1صاحب الصدر احلنون
هؤالء مختلفون عن مشجعيك .فدورهم أن يدعموك فى األوقات الصعبة،
وأن ينصتوا لك عندما حتتاج للبوح عما فى نفسك .فهم بعكس املشجعني
ليس من دورهم أن يقوموا بتحفيزك على األقل ليس بصورة مباشرة .فهم
عوضا ً عن ذلك يساعدوك على البوح مبشاعرك والتعامل معها بأريحية
أكثر.
فجميعنا منر بأوقات تتمكن فيها مشاعرنا السلبية منا .نشعر أننا ال
نستحق ،أو أننا غير جيدين بالدرجة الكافية أو أننا مهما فعلنا فإننا
سنفشل .جميع تلك املشاعر مبنية على أمور وهمية بالطبع .فتلك هى
املخاوف التى ناقشناها من قبل .فهذا ما يتصنعه عقلك من أسباب جلعلك
تستسلم ألن هذا ببساطة ما اعتدت أن تفعله فى كثير من األحيان.
عندما تأتى هذه األوقات ،من الهام أن يكون لديك شخص ينصت إليك.
هؤالء األشخاص ينصتون فقط .فهم لن يضعوا لك االستراتيجيات أو
يخبرونك مبا يجب عليك فعله .فقد ال يكونون بارعني حتى فى إسداء
النصائح ،لكن هذا ال يهم .طاملا كانوا جيدين فى التواجد والتعاطف معك،
فهذا هو األهم فى بعض األوقات.
وقد يكون لديك هذا شخص بالفعل فى حياتك لكنك تخشى التواجد معه.
فلرمبا تشعر أنه لو فعلت ذلك فإنك ستكون بذلك قد اعترفت بالفشل.
ببساطة هذه ليست احلقيقة .فالتخلص من مشاعرك السلبية والتعامل
معها ليس أمراً ذو قيمة فحسب بل هو أمر ضرورى أيضاً .ومثل أى أمر
ضرورى أخر ،فإن التعامل مع مشاعرك ال يجعل منك شخصا ً ضعيفاً.
عليك العثور على هذا الشخص الذى سيستمع إليك وسيكون لك مبثابة
الصدراحلنون .باملقابل كن أنت كذلك لشخص أخر .من املمكن أن تكون
كذلك لنفس هذا الشخص أو شخصا ً أخر يحتاج املساعدة .مهما بدا
األمر كن متواجداً ألجل هؤالء األشخاص عند حاجتهم ملن ينصت إليهم
وإلى صدر يتكئون عليه .وبهذا الشكل تكون قد أسديت لهم معروفا ً سيعود
إليك فى يوم ما.
خ ِ
طط اإلستراتيجي
 )2امل ُ َ
نأتى اآلن لألشخاص الذين يساعدونك على االن��ت��اج بشكل مباشر.
فاملخطط اإلستراتيجى يعطى ما هو أكثر من مجرد صدر حانى للبكاء
عليه .فهذا الشخص ال ينصت ملا متر به فحسب ،ولكنه يساعدك بشكل
مباشر فى وضع خطة .فهذا الشخص قد يكون امل��درب ،أواملرشد ،أو
شخص مر مبا مررت أنت به ويريد أن يساعدك.
تخيل أنك حتاول العثورعلى كنز مخبأ دون وجود خريطة معك .فأنت
تطوف حول جزيرة مهجورة ألسابيع دون أدنى فكرة عن مكان وجود الكنز.
ثم يأتيك شخص معه خريطة .يقول لك “ :هل ترى تلك العالمة؟ عليك
الذهاب إلى هناك .وعن طريق هذه الوسيلة ميكنك الوصول إلى هناك”.
وبذلك أصبح لديك خط قوى وواضح إلى أين عليك أن تذهب.
فى بعض األحيان قد يكون املخطط االستراتيجى اخلاص بك على خطأ.
حيث تكون تلك العالمة أبعد بخمسة أقدام إلى اليمني أو إلى اليسار.
لكن حتى فى ه��ذه احلالة فهو قد ساعدك فى االق��ت��راب من هدفك
بشكل أفضل عما إذا كنت حاولت أن تفعل ذلك بنفسك .عليك االنصات
ملدربيك ،ومرشديك ،واألشخاص األخرين الذين م��روا بنفس التجربة
وعلى االستعداد املساعدة .ال ينبعى عليك أن تفعل كل ما يقولوه باحلرف
بالتأكيد ،لكن على األقل انصت لهم .حتى لو ستسفيد من نصيحة واحدة
فقط من نصائحهم فسيضيف ذلك بالتأكيد إلى القيم التى لديك.
استثمر الوقت
اصنع قائمة باألشخاص املوجودين فى حياتك .نعم بهم جميعاً ،ثم فتش
عن هؤالء األشخاص األكثر مساهمة فى حياتك .وامضى وقتا ً أكثر معهم.
استثمر املزيد من الوقت واجلهد فى بناء تلك العالقات وكن متواجداً من
أجلهم عندما يحتاجونك .سنتحدث عن ذلك بشكل أكثر تفصيالً فيما
بعد.
ما أن تصبح قائمة األشخاص لديك جاهزة ،أريدك أن تنظر إلى هؤالء
األشخاص الذين لم يقوموا بشيء فى قائمة املساهمني لديك .هؤالء
األشخاص على األغلب هم من يذمونك ،وهم من يسلبوك القيمة.
وسنتحدث فى املقال القادم عن سالبى القيم ،فاستعد.

خدمة ذكية توفر الوقت واجلهد والتكلفة :

هيئة كهرباء ومياه دبى تطلق منصة “هب ريح” للتقييم
الذاتى لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية باملنازل
كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولى
ضمن استراتيجيتها للتحول الذكي ،أطلقت هيئة كهرباء ومياه دب��ى منصة
“هب ريح” التفاعلية الذكية للتقييم الذاتى لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،ضمن مبادرة “شمس دبي” التى تتيح ألصحاب املنازل واملبانى
تركيب األنظمة الشمسية الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة.
تهدف منصة “هب ري��ح” (عبارة باللهجة املحلية تشير إلى السرعة والكفاءة
واإليجابية) إلى مساعدة االستشاريني واملقاولني على
تقييم تصاميم مشروعات “شمس دبي” والتأكد
من مطابقتها للمعايير املعتمدة قبل تقدميها
للهيئة .وت��وف��ر املنصة التفاعلية خيارات
تصميمية غير محدودة للمستخدم ،إضافة
إلى قاعدة بيانات أجهزة الطاقة الشمسية
املعتمدة من الهيئة والتى تضم نحو 150
نوعا ً من مختلف املصانع العاملية للمساعدة
على اختيار أنسب األجهزة واملعدات .وقد
باشرت الهيئة بتدريب املهندسني والفنيني
على استخدام املنصة ضمن برنامجها التدريبى
للمهندسني والفنيني العاملني فى شركات املقاوالت
واالستشارات .من جهته قال سعيد محمد الطاير � العضو
املنتدب الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبي“ :نعمل فى إطار رؤية سيدى
صاحب السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم � نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه اهلل ،بأن احلكومة الذكية تذهب للناس وال تنتظر
أن يأتوا إليها ،وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم � ولى
عهد دبى رئيس املجلس التنفيذى لتحويل حكومة دبى إلى منوذج ذكى بالكامل،
وبناء منظومة متكاملة للعمل احلكومى اخلالى من األوراق فى إطار استراتيجية
دبى للمعامالت الالورقية التى أطلقها سموه وتهدف إلى إلغاء استخدام الورق
فى جميع املعامالت الداخلية واخلارجية ومع املتعاملني بحلول ديسمبر .2021

هيئة الدواء املصرية تنفى العجز بأدوية البروتوكوالت
العالجية لكورونا باملستشفيات احلكومية
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
ردا على ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعى
أنباء بشأن عجز بأدوية البروتوكوالت العالجية لفيروس كورونا باملستشفيات
احلكومية مبختلف املحافظات تزامنا ً مع املوجة الثانية لفيروس كورونا ،وقام
املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة الدواء املصرية ،والتى نفت تلك
األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لوجود أى عجز بأدوية البروتوكوالت العالجية لفيروس
كورونا باملستشفيات احلكومية مبختلف املحافظات تزامنا ً مع املوجة الثانية
لفيروس كوروناُ ،مشدد ًة على توافر أدوية البروتوكوالت العالجية لفيروس كورونا
بكل املستشفيات احلكومية على مستوى اجلمهورية ،وأن املخزون االستراتيجى
منها آمن و ُمطمئنُ ،مشير ًة إلى أن هناك متابعة مستمرة ملوقف توافرها ،وضخ
أى كميات إضافية منها فى حالة االحتياج ،من خالل التنسيق مع هيئة الشراء
املوحد ،وذلك متاشيا ً مع استراتيجية الدولة للتنبؤ املبكر بنواقص األدوية.
وفى سياق متصل ،مت تأمني احتياجات السوق املحلى من املستحضرات الطبية
اخلاصة بعالج فيروس ك��ورون��ا ،من خ��الل املتابعة املستمرة ملستجدات سوق
ال��دواء العاملى وحتليل سوق ال��دواء املصري ،واسترشاداً مبعدالت االستهالك
خالل فترة الذروة السابقة ،حيث يتم التنسيق مع مختلف شركات األدوية العاملة
بالسوق املحلى لتوفير مخزون آمن من املواد اخلام واملستحضرات تامة الصنع
اخلاصة ببروتوكوالت العالج ،هذا بخالف التدفقات والتوريدات املستمرة بالسوق
املحلي ،عالوة على قيام هيئة الدواء باملراجعة املستمرة والدقيقة ألرصدة تلك
املستحضرات والتأكد من ضخ كميات تالئم احتياجات كل من السوق املحلى
وكذلك اجلهات الصحية املختلفة.

نتاوى
بني التضامن االجتماعى ومنظمة العمل الدولية :

إطالق مشروع “ التمكني االقتصادى وتشغيل الشباب” فى مصر ضمن برنامج “فرصة لدعم ريادة األعمال”
عن سعادته وتقديره للشراكة مع وزارة التضامن االجتماعى من خالل مشروع
كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
“تشغيل الشباب فى مصر :التمكني االقتصادى فى إطار برنامج فرصة ،والذى
أطلقت وزارة التضامن االجتماعى بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية
يبنى على التعاون السابق واملمتد بني الطرفني فى صياغة ووض��ع املعالم
بالقاهرة « مشروع منظمة العمل الدولية “تشغيل الشباب فى مصر :التمكني
األساسية لبرنامج “فرصة” الوطنى مؤكداً على أن التشغيل املنتج والعمل
االقتصادى فى إطار برنامج فرصة» ،والذى متوله وزارة اخلارجية النرويجية
الالئق هما سبيالن رئيسيان للخروج من دوامة الفقر.
والذى يستهدف دعم برنامج “فرصة” للتمكني االقتصادى الذى اطلقتة وزارة
أض��اف إيريك أوش��الن أنه من املتوقع أن يخلف وب��اء فيروس كورونا آث��اراً
التضامن ويساهم املشروع فى تقدمي برامج متخصصة لدعم ريادة العمال
اقتصادية واجتماعية سلبية على قطاعات واسعة من املجتمع ،ولذلك فإن
اجلماعية وتنمية قدرات املنظمات األهلية لتأسيس وإدارة الوحدات اإلنتاجية
مشروع جديد مثل التمكني االقتصادى فى إطار برنامج فرصة يشكل فى جزء
وسالسل القيمة وتنمية األنشطة املدرة للدخل التى تستهدف الفئات املهمشة,
منه استجابة مباشرة آلثار وباء فيروس كورونا ،ولكى نستجيب لتأثير األزمة
والتوسع فى الشمول املالي.
فيجب علينا إعطاء األولوية إلى من هم أكثر عرضة للمخاطر.
حضر حفل توقيع الوثيقة نيفني القباج � وزيرة التضامن االجتماعي ،والسفيرة
كما أثنى إيريك أوش��الن على دعم احلكومة النرويجية املستمر للمنظمة،
لني ليند -سفيرة النرويج بالقاهرة ،و إيريك أوش��الن -مدير مكتب منظمة
مضي ًفا أنه يتطلع إلى تعاون مثمر مع وزارة التضامن االجتماعي.
العمل الدولية بالقاهرة ،وأريلدأوكسنيفاد  -مستشار ومدير إدارة التنمية
التنمية املستدامة
والتعاون فى األعمال التجارية بسفارة النرويج فى مصر ،والدكتور عاطف
ومن جانبها ،قالت السفيرة لني ليند ،سفيرة النرويج بالقاهرة ،إن احلكومة
الشبراوي -مستشار برنامج “فرصة” بوزارة التضامن االجتماعي ،و نشوى
بالل -مدير مشروع “تشغيل الشباب فى مصر :التمكني االقتصادى فى إطار اخلاص والبنوك وجمعيات االعمال والهيئات الدولية ،وهذا ما تبذل اجلهود النرويجية حريصة على دعمها للحكومة املصرية فى تعزيز النمو االقتصادى
والتنمية ،كجزء من التزامها باملساهمة فى حتقيق أه��داف التنمية
برنامج فرصة”.
بشأنه فى الوقت احلالى واملستقبلي ،مبدية سعادتها بعالقة
املستدامة لألمم املتحدة.
حتسني جودة حياة
الوزارة مبنظمة العمل الدولية والسفارة النرويجية،
مع
تأسيس
و أشارت السفيرة لني ليند إلى الشراكة الناجحة بني احلكومة
ومن جانبها قالت نيفني القباج عن سعادتها بهذه الشراكة،
مشيرة إلى أنها شراكة طويلة األمد تركز على
النرويجية ومنظمة العمل الدولية فى تعزيز ف��رص العمل
مؤكدة أن ال���وزارة تنتهج استراتيجية التمكني االقتصادى
تقوية مبادرات التمكني االقتصادى ودخول القطاع اخلاص شراكة
للنساء
مشروعات
الالئق ،ودعم روح املبادرة ،وتنمية املهارات فى املجتمعات
كتوجه أساسى نحو حتسني جودة حياة املجتمعات املحلية،
سوق العمل وتأسيس أنشطة مدرة للدخل.
طويلة لتقوية مبادرات
وأن ذلك جزء ال يتجزأ من البرنامج القومى “حياة كرمية” ،والشباب وزيادة قدرة الشباب
الريفية.
واجب وطني
التحويالت النقدية
وأن ال���وزارة تدعم األس��ر األول��ى بالرعاية ليس فقط من
وأوضحت وزيرة التضامن االجتماعى أن
خالل الدعم النقدى ولكن أيضا ً من خالل توفير فرص عمل على احلصول على عمل بأجر االقتصاد الكلى يعتمد بشكل كبير على التمكني االقتصادى ودخول ومن جهته أكد الدكتور عاطف الشبراوي -مستشار برنامج
فرصة بوزارة التضامن االجتماعي ،أن الشراكة مع منظمة
وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم.
تنمية االقتصادات املحلية ،مؤكدة أن الدولة سوق العمل وأنشطة
 ..أهم األهداف
العمل الدولية ،فى إطار مشروع “تشغيل الشباب فى مصر:
أضافت أدرجنا التمكني االقتصادى فى كل
جنحت نسبيا ً فى حتقيق مؤشرات اقتصادية
مدرة للدخل
فرصة” تأتى كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع
 0برامجنا مثل احلماية االجتماعية للعمالة غير املنتظمة والبرنامج
واعدة بالرغم من الظروف التى مرت بها مصر جراء
املنظمات الدولية للمساهمة فى دعم فرص الدخول الى العمل احلر
القومى لتنمية األسرة والبرنامج الرئاسى “حياة كرمية” حتى نصل إلى
أزمة وباء كورونا ,وأنه واجب وطنى على كل األجهزة واملؤسسات
وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف الئقة بأجر مستدامة .ويستهدف
ما نطمح إليه من حتسني وضع األسر مبا يقودنا إلح��داث أثر ملحوظ فى السعى نحو تنمية االقتصاديات املحلية من خالل املبادرات االقتصادية
البرنامج بشكل أساسى أفراد األسر من مستفيدى برنامج التحويالت النقدية
مؤشرات التنمية املحلية.
املختلفة.
وشددت نيفني القباج على أهمية التوسع فى ريادة األعمال واألنشطة املدرة املشروطة تكافل وكرامة واملفروضني وذوى االعاقة.
إستثمار طاقات الشباب
أكدت الوزارة تسعى فى بذل اجلهود نحو تعزيز اخلدمات غير املالية إلى جانب للدخل لألسر الفقيرة والنساء والشباب وإعالء الدور اإلنتاجى للمرأة وليس وفى سياق متصل ،أكدت نشوى بالل -مدير مشروع “تشغيل الشباب فى مصر:
اخلدمات املالية ،ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل واملساهمة فى فقط الدور اإلجنابي ،مضيفة أن مشاركة املرأة فى سوق العمل قطعا ً يؤدى إلى التمكني االقتصادى فى إطار برنامج فرصة ،أن املشروع يهدف إلى أربعة نتائج،
توفير ودعم وسائل اإلنتاج ،وفتح فرص التسويق مشيرة إلى أنها تؤمن بأن حتسن وضع األسرة وتنميتها ماديا ً وثقافياً .وأشارت الى أن الوزارة تركز على وهم تعزيز املؤسسات الشريكة ومنظمات املجتمع املدنى من أجل دعم التشغيل
بأجر والعمل احلر ومتكني ريادة األعمال للنساء والشباب ،وزيادة قدرة الشباب
مصر لديها فرص كبيرة متاحة نظرا لتنوع نشاطاتها االقتصادية ونظرا حلجم دمج األشخاص ذوى اإلعاقة وتوفير فرص عمل الئقة لهم.
على احلصول على عمل بأجر فى املناطق املستهدفة ،وتعزيز العمل احلر
السكان ونسبة الشباب الكبيرة التى يجب إستثمار طاقاتها إلى فرص عمل.
التمكني االقتصادي
اقتصاديا لدعم مشاريع ريادة األعمال.
أشارت القباج أن مصر لديها فرص كبيرة فى الشراكة الناجحة مع القطاع ومن جانبها قالت إيريك أوشالن -مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة للنساء والشباب ،ومتكني املجتمع
ً

خالل الدورة الرابعة ملؤمتر ملكافحة اجلرائم املالية – أفريقيا :

بحث أكبر املخاطر تقنيات الدفع االلكترونى وغسيل االموال باملنطقة
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولى
أستضافت جمعية اإلخصائيني املعتمدين فى مكافحة غسيل األموال (“إيه سى إيه
إم إس”) مؤمترها الرابع ملكافحة اجلرائم املالية-أفريقيا  ،والذى عقد افتراض ّيا ً
بالكامل على مدى يومني  ،فرصةً للتعلم من كبار مسئولى مكافحة اجلرائم املالية
املتخصصني فى املجال من أفريقيا وخارجها ،ومن بينهم ممثلون من أكبر
واخلبراء
ّ
املؤسسات املصرفية فى القارة ووحدات االستخبارات املالية فى جنوب أفريقيا
ومالوى وأنغوال وموريشيوس ونيجيريا وكينيا وذلك فى إطار جهودها املستمرة
ملساعدة إخصائيى االمتثال على مكافحة اجلرائم املالية حول العالم .
وباإلضافة إل��ى إتاحة الفرصة للمشاركني للقاء أقرانهم فى جلسات تشابك
افتراضية ،أستضاف املؤمتر حلقات نقاش حول مواضيع مل ّحة ،مثل التخفيف من
املخاطر الناجمة عن تقنيات الدفع الرقمية الناشئة ،ووقف التدفقات املالية غير
املشروعة من أفريقيا ،وتطوير استراتيجيات مستدامة ملكافحة الفساد ،ومكافحة
اجلرمية اخلضراء ،وحتديد نقاط الضعف فى العقوبات اإلقليمية املرتبطة بإيران
والصني وروسيا وكوريا الشمالية.
من جهته قال سكوت اليلز � رئيس “إيه سى إيه إم إس” ومديرها اإلدارى إنه على
الرغم من التحديات املتعلقة بالوباء العام املاضي ،فقد قطعت الدول األفريقية
أشواطا ً كبيرة حلماية القطاع املالى فى املنطقة ،ونحن فخورون بالقول إن تشكيلة
املتحدثني لهذا العام تعكس التزاما ً حقيقيا ً للغاية ومستمراً الستئصال التمويل
غير املشروع مهما كان شكله.
أضاف فمن خالل مساهماتهم ،شكّلنا مجموعة من أفضل جلساتنا حتى اآلن
لتناول اعتبارات االمتثال التى قد تنشأ عن فضائح الفساد ،وج��داول األعمال

“سبايس إكس”  :تغزو الفضاء بإرسال  133من
األقمار االصطناعية للفضاء فى مهمة واحدة
التنظيمية املتغيرة ،والتركيز الدولى املتزايد على اجلرمية اخلضراء ،من بني
املسائل املتعلقة باالمتثال”.
اوض��ح س��واء أكنت تعمل على إدم��اج ضوابط مكافحة االحتيال أو تطبيق نهج
قائم على املخاطر للتعاطى مع غسيل األموال أو اكتشاف ومنع االجتار بالبشر
أو التحقيق فى الفديات املشتبه بدفعها إلى املنظمات اإلرهابية أو بناء ثقافة
مؤسسية ملكافحة اجلرائم املالية ،فسوف تخرج من هذا املؤمتر مز ّوداً بتوجيهات
قابلة للتنفيذ حلماية مؤسستك بشكل أفضل من املخاطر التنظيمية واملخاطر
متس السمعة”.
التى ّ

اجنلترا  :ابتكار ساللة من البالستيك اعتمادا على سكر اخلشب بدال من الوقود األحفوري
كتب  :محمد شوقى – نهلة مقلد
ابتكر علماء م��ن جامعة ب��اث ف��ى اجنلترا ساللة
جديدة من البوليمر املستدام باستخدام ثانى أكثر
أنواع السكر وفرة فى الطبيعة ويسمى «الزيلوز» وهو
م��ادة سكرية تستخلص من اخلشب وق��ش احلنطة
والذرة الصفراء.
وإلدراك أهمية هذا االبتكار ،نذكّر بأننا نستخدم
يوميا ،فهى املادة
البوليمرات باستمرار فى حياتنا
ً
األس��اس��ي��ة لصناعة البالستيك  ،ف��إن جن��ح إنتاج
البوليمرات بهذه الطريقة على نطاق واسع ،سنكون
قد وصلنا إلى ما نحتاجه لنجعل البالستيك مادة
مستدامة ال منقطعة اجلذور عن الوقود األحفوري،
ويخلصنا م��ن التأثير السلبى امل��ت��زاي��د للنفايات
البالستيكية على النظم البيئية .ووف ًقا للعلماء فإن
توسيع إنتاج البوليمرات بهذه الطريقة عملية سهلة
وسريع ،ونُشرت دراستهم فى مجلة اجنيواندات كيمى
االملانية .

للزيلوز من��وذج��ان مثل بقية السكريات األخ���رى،
هما النموذج دي ،والنموذج إل ،ويشكالن صورتني
معاكستني لبعضهما البعض ف��ى ترتيب ال���ذرات،
ومتكن الباحثون من إنتاج البوليمر باالعتماد على
النموذج إلبديل من النموذج دي ،مما يجعل البوليمر
أقوى.

الصني  :تطوير طريقة إلنتاج وقود " نظيف "
باالعتماد على الهواء والشمس
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
ألواحا نانوية لتنتج الطاقة الكهربائيه من
طور علماء من جامعة الصني
ً
تغيرات درج��ات ح��رارة اجلو بهدف تصنيع مادة امليثانول من تفاعل ثانى
اكسيد الكربون امللتقط من الهواء مع املاء ،وتبشر هذه الطريقة بالوصول
إلى حل نظيف ومستدام إلزالة ثانى أكسيد الكربون من الهواء ،وإنتاج الوقود
الالزم للمركبات.
ونشر الفريق ورقة علمية تصف هذه الطريقة فى مجلة نيشتر كومنيوكيشنز.
تدخل مادة امليثانول فى تطبيقات متعددة ،ومع أنه يستخدم أحيا ًنا كوقود
مباشرة ،إال أن االستفادة منه على نطاق واسع تصبح عملية أكثر حني يحول
إلى بنزين للسيارات التقليدية .وتقدم الطريقة التى طورها العلماء الصينيون
إمكانية إنتاجه باالعتماد على الطاقة املتجددة ب� ً
�دال من
الوقود األحفوري ،باإلضافة إلى أنها تخفض كمية ثانى
أكسيد الكربون فى جو األرض ،وهو ما تسعى جميع
احلكومات إلى حتقيقه.
لكن األمر ليس بهذه البساطة ،فإنتاج امليثانول
من الهواء عبر هدرجة ثانى أكسيد الكربون
يتطلب عادة طاقة كبيرة حلدوث التفاعل حتت
درجات حرارة عالية تصل إلى نحو  260درجة
مئوية.
إال أن فريق الباحثني من اجلامعة الصينية طور
ألواحا نانوية ثنائية األبعاد ،مصنوعة من طبقات
ً
التنغستات البزموت البزموت البيروفسكايت ،تتمتع
بقدرة على إنتاج الكهرباء من دورات تغير درجة احلرارة
بني النهار والليل ،مع إنتاج امليثانول ضمن درجات حرارة تتراوح بني 15
و 70درجة مئوية.
ج� ّرب العلماء هذه الطريقة على مستوى مخبرى صغير احلجم ،فحولوا
كميات صغيرة من ثانى أكسيد الكربون إلى امليثانول .وبعد عدة دورات بني
النهار والليل أنتجت اللوحات النانوية ما يكفى من الكهرباء إلكمال العملية
باعتمادية عالية.

وق��ال الدكتور أنطوان ب��وش��ارد ،زميل األبحاث فى
جامعة روي��ال سوسياتي ،وال��ذى قاد البحث «نشعر
بالسعادة أننا متكنّا من إنتاج هذه امل��ادة املستدامة
من مصدر طبيعى وفير ،كاخلشب والنباتات ،فاعتماد
إنتاج البالستيك والبوليمرات على الوقود األحفورى
ال��ذى تنفد كمياته مشكلة كبيرة ،أم��ا البوليمرات
املشتقة من املواد احليوية واملواد املتجددة كالنباتات،
فهى تسهم فى حتويل البالستيك إلى مادة مستدامة».
جدا ألن
أضاف البوليمر الناجت متعدد االستخدامات ً
خواصه الفيزيائية والكيميائية سهلة التعديل بسهولة
ليصنع منه مادة بلورية أو مادة مرنة تشبه املطاط
باإلضافة إل��ى أن��ه قابل إلضافة وظائف كيميائية
محددة إليه.».
وبهذا يرى الباحثون أن لهذا البوليمر مجموعة واسعة
من التطبيقات وس ّجل الفريق ابتكاره اجلديدة فى
براءة اختراع وهو يبحث عن جهات صناعية مهتمة
بالتعاون معه لتوسيع نطاق اإلنتاج .

بعد التحديث "املرفوض" للواتساب":
"سيجنال" و"تليجرام" يحققا اكبر مكاسب
من خسائر "واتساب"
ولى  -باسل خالد
كتب  :محمد اخلحيفة "ج ��اردي���ان" البريطانية ،أن تطبيق
كشف تقرير لص خسر ماليني املستخدمني خالل األسابيع
"واتساب" للمراسالتطالق حتديث مثير للجدل يشارك بياناتهم
األخيرة ،بعد إعالنه إ
بوك".
مع شركته األم "فيس ج��ل إط��الق هذا التحديث ال��ذى كان من
ورغ��م أن "واتساب" أبه ّ فى  8فبراير ،فإن التطبيق شهد "هجرة
املقرر أن يبدأ العمل بديلة يرى املستخدمون أنها أكثر أمانا
جماعية" إلى خدمات
وخصوصية ،مثل "سيغنال" و"تليجرام".
ثالث األولى من شهر يناير ،حمل  25مليون
وخالل األسابيع ال لعالم تطبيق "تليجرام" على هواتفهم ،فيما
شخص على مستوى ا 7.5مليون مستخدم جديد ،وفقا ألرقام
اكتسب "سيجنال" الداخلية فى البرملان البريطانى وترجح
نشرتها جلنة الشئون
رقام اجتهت إلى "هجر" واتساب ،فى تراجع
بيانات أن هذه األ
غير مسبوق بأعداد مستخدمى التطبيق.
على سبيل املثال ،هبط "واتساب" فى قائمة
وفى اململكة املتحدةنزيال فى بداية يناير ،من املركز الثامن إلى
أكثر التطبيقات ت وفى املقابل فإن تطبيق " سيجنال " الذى
الثالث والعشرين ،ألف تطبيق حتميال فى البالد ،صعد إلى
لم يكن من بني أكثر
املرتبة األولى خالل أيام فى الشهر ذاته.
مديرة السياسة العامة ألوروب��ا والشرق
ونقلت "جارديان" عنفى "واتساب" نيام سويني ،قولها" :أعتقد
األوس��ط وأفريقيا
من التطبيق مرتبطة بتحديث شروط
أن الهجرة اجلماعية
اخلدمة".
إن "الهدف من التحديث القيام بأمرين:
وقالت نيام سوينى �دة م��ن امل��ي��زات ح��ول رس��ائ��ل األع��م��ال،
متكني مجموعة ج��دي�وفير قدر أكبر من الشفافية حول سياسات
وتقدمي توضيحات وت
سبقا" اضافت ال توجد تغييرات على مشاركة
شركة املوجودة م
ال انات مع فيسبوك فى أى مكان فى العالم".
البي

كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
انطلق صاروخ “فالكون  ”9من صنع شركة “ سبايس إكس” حامالً عدداً
قياسيا ً من األقمار االصطناعية إلى الفضاء ،على ما أعلنت الشركة.
وأشارت “سبايس إكس” إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال
فى فلوريدا بعد  24ساعة من املوعد املحدد أساسا ً للرحلة التى أرجئت
بسبب رداءة الطقس .وقال املسئول فى الشركة أندى تران فى فيديو
يرافق اإلطالق إن “فالكون  ”9كان يحمل  133قمراً اصطناعيا ً جتاريا
وحكوميا ً إضافةً إلى عشرة أقمار اصطناعية تابعة ل�”سبايس اكس”..
أضاف هذا أكبر عدد على اإلطالق” من األقمار االصطناعية املرسلة
“خالل مهمة واح��دة” .وحصل ذلك فى إطار برنامج عمليات إطالق
تشاركية (“رايد شير”) تدفع مبوجبها شركات صغيرة ملجموعة اململوكة
اللون ماسك فى مقابل حمل التكنولوجيا اخلاصة بها إلى الفضاء.
وأفادت “سبايس إكس” فى سلسلة تغريدات أن األقمار االصطناعية
ال��� 143نُشرت بنجاح .وتسعى الشركة إلى أن تضع فى املدار آالف
األقمار االصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة “ستارلينك” التى تسعى
من خاللها إلى توفير انترنت سريع من الفضاء .
وفى ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد األجسام التى تدور حول العالم،
تؤكد “سبايس إكس” أن أقمارها االصطناعية مصممة لالحتراق فى
الغالف اجلوى فى غضون سنوات قليلة.

بفضل التجارة اإللكترونية  :كورونا تغير حياة
احلالق البريطانى " املحظوظ"

كتب  :نهله مقلد  -محمد اخلولي
ينطبق املثل القائل "رب ضارة نافعة" بشكل كبير على شاب فى مقتبل
العمر ،إذ أصبح يكسب آالف الدوالرات يوميا بفضل دخول بريطانيا
فى حالة إغالق الحتواء انتشار فيروس كورونا ،فيما كان يعتقد أنه
قد يتحول إلى عاطل.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية ،فإن الشاب بني جوليفر الذى يبلغ
بالكاد عشرين سنة ،صار يكسب ثروة بفضل التجاره اإللكترونية فى
منتجات لتبييض األسنان ومعدات التمارين الرياضية وقبل جائحة
كورونا ،كان الشاب يعمل فى صالون للحالقة ،ثم اضطر إلى بدء إجازة
قسرية عن العمل ،من جراء تفشى وباء كورونا.
أضاف املصدر أن جوليفر يكسب ما يقارب  16ألفا و 400دوالر فى
اليوم الواحد ،وهو ما يعنى أنه سيتحول إلى مليونير وهو ال يزال فى
العشرينات من عمره.
وفطن ه��ذا ال��ش��اب ال��ذى يقيم ف��ى ل��ن��دن ،إل��ى أن أط��ب��اء األسنان
أغلقوا عياداتهم بسبب كورونا فى بداية تفشى الوباء ،فجلب بضاعة
من الصني تتيح للناس تبييض أسنانهم وهم فى بيوتهم ،وعرضها
إلكترونيا.
ولم يكن يخطر ببال جوليفر أن جتارته ستحقق هذا ال��رواج بشكل
سريع ،وفى وقت الحق باع منصة االجتار فى معدات تبييض األسنان
ملستثمر أميركي ،لكنه واصل االجتار فى معدات التمارين الرياضية.
وفى أحد األشهر املتميزة ،باع هذا الشاب البريطانى ما قيمته أكثر
من ربع مليون دوالر  ،ولم يحتج فى كل هذا إال حلاسوب محمول ومنذ
بدء نشاطه التجارى قبل عشرة أشهر ،استطاع الشاب العصامى أن
يبيع بضاعة بأكثر من مليون دوالر ،من دون أن يغادر باب بيته وفى
بداية املشروع ،اعتمد الشاب على مرآب بيت العائلة لتخزين البضاعة
التى يجلبها من الصني ،أما اليوم فأصبح له مكتب وأماكن فسيحة
للتخزين.
ويقول إنه وظف صديقا له حتى يقوم مبساعدته ،أما عملية البيع
فتجرى من خالل موقع "أمازون" إليصال املنتجات إلى مختلف قارات
العالم.

No. 700 - 14 th year Sun - 31 January 2021

WEEKLY NEWS

Egyptian wins third place in Kaspersky’ global Secur’IT contest
B y ; Basel Khaled - Mohamed El Kholy
Secur’IT Cup is Kaspersky’s global competition that brings together ambitious students
from across the world to work on fresh cybersecurity ideas, with the aim of helping to create
a safer future. Participants have the chance to
win cash prizes as well as experiences beneficial to young technology enthusiasts.
This year, the competition was moved online
and brought together a record number of participants – more than 1,700 young contestants
from all over the world. Paulo Fabri and Pedro
Fabri (team IP2) from Brazil won first place in
the competition with their project, titled ‘Cy-

ber Clue game’, which is a game designed to
increase general users’ awareness about cybersecurity, while team AMCET from India
with their ‘AMCET: Android Malware Classification and evaluation with Threat Reporting’
project won second prize. Haythem Elnashar
represented Egypt in the global IT securityfocused competition, and his unique, highlysecure digital signature solution secured him
the third place in the leaderboard, alongside
winners from the Kyrgyz Republic.
His competition entry’s topic was ‘highlysecure digital signature using hybrid system
of zero knowledge proofs and GAN data hid-

ing with hardware acceleration’. As a Secur’IT
Cup 2020 winner, Haythem will gain access
to select cybersecurity and game development
conferences or a professional course of his
choice on one of the global MOOC (massivelyopen online courses) platforms. Haythem Elnashar said: “Taking part in a global contest really challenges one’s thinking of the issues that
surround us today and pushes your creativity
to its limits. I look forward to building on this
success and continuing on the path of innovation, and using technology as a force for good.
” Denis Barinov, Head of Kaspersky Academy
commented: “Secur’IT Cup is one of the Acad-

Hamed: Telecom Egypt wins the award for the fastest landline Internet in North
Africa from Ookla International
By ; Mohamed El Kholy
Telecom Egypt “WE” has successfully
captured the title of the fastest fixed landline internet in North Africa for the third
and fourth quarters of 2020 with average
speeds of 32.66 Mbps, according to what
was announced by Ookla®, the world
leader in the field of measurement and
evaluation. Internet speeds, which are
based on a careful analysis of the tests conducted by users through the Speedtest®.
The award for “WE” network confirms
Telecom Egypt’s keenness to support the

oping and modernizing the infrastructure.
For his part, Eng. Adel Hamed, Managing
Director and CEO of Telecom Egypt, said:
“Obtaining this title comes as a culmination
of great and continuous efforts to develop
infrastructure and improve the level of Internet services in Egypt.” Corona crisis and the
accompanying unprecedented increase in demand for Internet services Telecom Egypt has
made significant investments over the past
years to develop the infrastructure at the level
country’s digital transformation process of all governorates of the Republic by developthrough continuous investment in devel- ing and expanding both the international net-

work, the main network and messaging networks as well as the backbone network, and
strongly expanding the deployment of smart
collection units (MSANs) and optical fiber
cables in parallel with raising The efficiency
of the terrestrial network for all users, and
these efforts have contributed to a quantum leap in the level of services provided
to individual and corporate customers of
the company by enabling the network to
absorb the unprecedented increase in data
traffic and provide the best speed for the
fixed landline internet.

Bring your thoughts and feelings to life with HUAWEI THEMES
B y : Mohamed Shawky - Mohamed El Kholy
Art is a powerful way of expressing
emotions, whether it be through a
photograph, pencil or paintbrush. It
is through these types of mediums
that we are able to represent ourselves freely and unconventionally.
HUAWEI THEMES also provides
its users with the opportunity to express themselves through customising and personalising their everyday mobile screens. With over 300
000 free wallpapers, themes and
fonts to choose from, HUAWEI
THEMES enables you to turn your
smartphone screen into a mobile
canvas.
It provides users with art in their
pocket through new mediums such
as moving backgrounds, instruments and (of course) some of the
user’s favourite brands. Whether
you are one that is more prone to
abstract art, enjoy the sights of nature, or someone that enjoys having
their favourite fantasy on-screen,
HUAWEI THEMES has the aes-

thetic for you. Staying ahead of the
curve If you want to add a bit more
flair to your phone, it’s important to
ensure that your Huawei device is
updated to the latest EMUI version.
In this way, not only will your device remain updated, but you will
also have access to new themes and
limited-edition wallpapers. A new
feature from HUAWEI THEMES
for select devices with EMUI 10 is
Always-On Display (AOD), which
allows you to customise your
phone’s lock screen to show time,
date, battery status, notifications
and more while the screen is off.
A new Morandi Style gradient
colour scheme for the time and
date text is now available, which
changes according to the different
times of the day such as morning,
daytime, evening, or night, as well
as new clock styles and widgets.
Indulge in some window shopping Speaking of new themes and
options, by updating your device
to EMUI 10, you will also receive
exclusive access to HUAWEI

indecisive about which masterpiece HUAWEI Watch GT 2e, HUAWEI
you wish to purchase?
Band 4, or HUAWEI Watch GT 2.
Luckily, HUAWEI THEMES al- Your self-expression can therefore
lows its users to view its most pop- be showcased on both your mobile
ular theme and font choices, if you screen and watch faces! Different
need a bit of inspiration. For all you types of themes such as Luxurious,
know, someone has already picked Sporty, Comic, and Mechanical
a theme that will speak to you as are all readily available for downwell! User favourites include: Ca- load for your Huawei watch. Govolini, Hollow Out, Fantasy Fu- ing once, going twice, sold! After
ture, Hone, and Neon Dazzle Light doing some much needed window
Particles. There are, of course, still shopping for your Huawei device
THEMES’ newest feature.
Users can now test drive new paid- more choices to pick from other – whether phone, watch or laptop,
for themes for free for five minutes, popular theme categories like ‘Col- it will be time to make a decision
before deciding if they want to per- ourful themes’, ‘Glow in the Dark’, about which theme speaks to you
manently add them to their mobile ‘Functional Themes’, and ‘Editor’s the most. Themes range from USD
0.33 to USD 5.31, but you can recanvas. Here’s how it works: You Choice’.
will first be provided with two Content on the most popular ceive great discounts via Weekend
options: ‘Try for Free’ and ‘Buy themes categories is updated every Specials, Crazy Wednesdays and
second week – meaning you will Spontaneous 95% Off Days.
Theme’.
If you want to test drive the theme always stay updated on HUAWEI With these discounts constantly
first, select ‘Try for Free’, which THEMES’ user favourites, giving lurking, you could spend as little
will prompt the Theme to start you constant inspiration. Customis- as R1 on your new favorite theme.
downloading. After getting the able watch faces too HUAWEI also Visit HUAWEI THEMES today,
chance to experience the Theme for offers you the ability to bring your and get browsing. You never know
five-minutes, a pop-up will prompt own style and flair to your weara- what may catch your eye to cusyou to either close or purchase the bles with HUAWEI Watch Faces, tomise and personalise the art cantheme. Our Hall of Fame Feeling available for such devices as the vas in your pocket

DEWA launches ‘Hab Reeh’ interactive platform for self-assessment of photovoltaic solar system designs under Shams Dubai
By ; Nahla Makled – Basel Khaled
Dubai Electricity and Water Authority
(DEWA) has launched the ‘Hab Reeh’
interactive platform for self-assessment
of photovoltaic solar-system designs,
under the Shams Dubai initiative, which
enables building owners to install photovoltaic systems and connect them to DEWA’s grid. The move supports DEWA’s
smart transformation strategy.
Hab-Reeh (a term in Emirati dialect that
denotes speed, efficiency and positivity) helps consultants and contractors
evaluate Shams Dubai project designs
to ensure they are compatible with DEWA’s standards, before submission. The
interactive platform provides unlimited
design options for the user in addition
to a database of approved solar energy
equipment that includes over 150 types
from international manufacturers to help
them choose the most suitable equipment
and tools. DEWA has started training
engineers and technicians on using the
platform within its training programme
for engineers and technicians from contracting and consulting companies.
“We work in line with the vision of HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister
of the UAE and Ruler of Dubai, that the
smart government goes to the people and
does not wait for them to come to it. We
also follow the directives of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince
of Dubai and Chairman of the Executive
Council, to transform the Government
of Dubai into a fully digital government and build an integrated, paperless
government framework. This is part of
the Dubai Paperless Strategy, launched
by His Highness to stop using paper in
all internal and external transactions
and with customers by December 2021.
Launching the Hab Reeh platform is part
of DEWA’s efforts to ensure that solar
photovoltaic systems in buildings are
designed and installed according to the
highest quality and the best international
standards, especially in light of the success Shams Dubai initiative has made. By
the end of 2020, DEWA connected more
than 6,600 solar systems to its grid, with
a total capacity of about 260 megawatts
(MW),” said HE Saeed Mohammed Al
Tayer, MD & CEO of DEWA.
DEWA provides a training programme

for the accreditation of consultants and
contractors specialised in the installation
of solar systems on buildings under the
Shams Dubai initiative. The programme
includes theoretical and practical courses that cover technical aspects related
to the installation of photovoltaic solar
systems, the technical requirements and
safety standards, and DEWA’s guidelines
related to the installation of photovoltaic solar systems. DEWA has organised
23 training courses where a total of 770
engineers and technicians have received
certificates as Enrolled Electrical & Solar
PV Consultants & Contractors. This resulted in 130 companies being enrolled to
work in the design and implementation of
Shams Dubai projects. These include 116
contractors and 14 consultants.
Information hygiene to build immunity
to vaccine disinformation
Since the beginning of the pandemic
there has been a huge volume of misleading information and blatant conspiracy theories about the development
of COVID-19 vaccines. In response,
the European Union External Action
Service (EEAS) has published some
guidelines on ‘Building immunity to
disinformation’, or how to observe information hygiene during the Coronavirus ‘infodemic’, as the World Health
Organization has described it.
The ‘vaccine scare’ has been present in
the undergrowth of the information space
for some time, successfully exploited
by disinformation actors, state and nonstate. In 2018, the American Journal of
Public Health published the findings of
a research, indicating that over 93 per
cent of messages about vaccines posted
on Twitter between 2014 and 2017 came
from malicious accounts, some of which
were linked to the infamous “troll factory” based in St. Petersburg, Russia.
The global pandemic has fuelled the

spread of anti-vaccination disinformation.
“These are highly complex topics that
encourage us to seek new information…
and at the same time are likely to evoke
emotions of curiosity, fear, anxiety, and
concern. Past research has shown, that a
mix of ‘novelty’ and emotions help falsehoods to spread nearly 6 times faster than
the truth,” the EEAS story says. “The
anti-vaccination messages can be used as
a wedge issue to sow discord, exacerbate
fear and social polarisation and above all,
to undermine trust in health and public
authorities, in science and media and in
each other.”
In a separate story, the EUvsDisinfo project points out that the disinformation on
COVID-19 is part of a broader narrative
asserting that Russia fights the pandemic
more effectively than Western democracies, boosting the credibility of the Russian-made Sputnik V vaccine and undermining that of other (Western) vaccines.
Very often such messages are built
around a “kernel of truth” that make them
more believable and more difficult to call
out. For example, to discredit the Oxford/
AstraZeneca vaccine, Russian state-controlled media took a part of a truth, namely, that the vaccine was developed using
a chimpanzee viral vector, and rebranded
it as “the monkey vaccine” not only to
mock the vaccine producer, but also to
arise fears about the safety and “purity”
of the vaccine.
Lately we saw the attention shifting to
the Pfizer vaccine, with some pro-Kremlin media outlets branding it as “the shot
of death”. Pro-Kremlin media engage
in manipulative reporting, selecting isolated incidents of side-effects potentially
related to the vaccine and conjuring an
image of a major disaster. It is the art of
almost not lying.
“Any kind of medicine will have side effects; a large-scale vaccination project
with hundreds of thousands simultaneously getting an injection will always
cause unwanted effects. These cases are
noted, analysed, studied; the methods for
administering the vaccine are developed,
adjusted, fine-tuned. The pro-Kremlin
media distort, twist and exaggerate reports from reputable media along the
“oath of deceptive disinformation”: The
Half Truth, Little of the Truth and a Lot
of Stuff besides the Truth,” EUvsDisinfo
reports.

Arab Bank Group reports net profits of
$195.3 million for 2020 12% cash dividends
By ; Nahla Makled - Mohamed El Kholy
Arab Bank Group closed
2020 reporting net income
after tax of $195.3 million as
compared to $846.5 million
in 2019, recording a drop of
77%. Group equity grew to
reach $9.4 billion.
The Board of Directors has
recommended to the shareholders the distribution of
12% cash dividends for the
financial year 2020.
The year 2020 was challenging for the global and regional banking sectors due to
economic contraction, higher
cost of risk, and lower interest rates in addition to the
plunge in oil prices since the
outbreak of the pandemic.
The Bank entered the crisis
from a position of strength,
with stable credit quality
coupled with sound liquidity
and capital ratios. The drop
in profits is attributable to the
build up of higher provisions,
driven by the deterioration of
the macro-economic environment regionally and globally,
and to lower revenues from
interest and fee income due to
the Covid-19 pandemic and
to lower market interest rates
and weakening oil prices.
Group net operating income
is at $ 1,007 million, 25%
lower than the prior period
as a result of a decrease in
net interest and commission
income, and the drop in the
contribution of the bank’s
associates in the Gulf. Customer deposits grew by 7% to
reach $ 38.7 billion as compared to $ 36.2 billion, while
loans grew by 1% to reach
$26.5 billion as compared
$ 26.1 billion. The Group
maintained its strong and robust capital base with equity
of $9.4 billion and a capital
adequacy ratio of 16.8% calculated in accordance with
Basel III regulations. The
Group enjoys high liquidity with a loan-to-deposit

ratio of 68.4%, while credit
provisions held against nonperforming loans continue to
exceed 100%.
Mr. Sabih Masri, Chairman
of the Board of Directors
remarked that the Covid-19
pandemic has had a material
impact on businesses around
the world and the economic environments in which
they operate. In an effort on
safeguard their economies,
governments and regulatory
authorities launched various
programs to mitigate the impact of the crisis. He added
that the bank dealt with these
challenges while maintaining
its strong liquidity and capital
positions.
Mr. Nemeh Sabbagh, Chief
Executive Officer, stated
that the Group took several
strategic initiatives to help
mitigate these unprecedented
economic and market conditions, safeguarding its healthy
liquidity and capital ratios,
maintaining resilient asset
quality metrics, and scaling
up digital banking initiatives and channels across the
Group.
Mr. Sabbagh also highlighted
that the increased provisions
taken across the Group are in
accordance with the guidelines of International Financial Reporting Standard # 9,
and as per the bank’s internal
expected credit loss model,
and include general provisions built due to the current
economic situation in Lebanon.
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emy’s signature projects that bring together
young talents in cybersecurity from all over the
world. This year, we had to run the competition online. This has allowed us to extend the
boundaries of the competition, as well as explore new ways of collaboration and networking among both contestants and participants.
This year we were able to bring students from
48 countries to this event, further fostering
global collaboration among young professionals in cybersecurity. The event will undoubtedly drive innovation in our field forward. I
would say that with this event we – literally –
did all we could to bring on the future.”

UAEREP Launches Fourth Cycle and
Starts Receiving Project Proposals
By ;Mohamed El Kholy - Basel Khaled
The UAE Research Program for Rain Enhancement Science
(UAEREP) announced the launch of its fourth cycle at the
fifth International Rain Enhancement Forum (IREF), convened virtually under the patronage of His Highness Sheikh
Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs. Submissions are
open to innovative project proposals from across the globe.
The program offers a grant of up to US$1.5 million, distributed over three years with a maximum annual amount of
$550,000 for each winning research proposal in the rain enhancement field. Over its past three cycles, the program has
provided grants to nine ground-breaking projects that covered different fields related to rain enhancement and weather
modification research.
Interested academic institutions, research centers and other
relevant organizations can submit their pre-proposals from
24 January to 18 March, 2021, via https://apply.uaerep.ae
covering the following targeted research areas: Weather
modeling and forecasting using artificial intelligence and ensemble modelling, evaluation of rain enhancement efficacy
through the utilization of cloud chamber and randomized inputs in statistical methods, innovations in rain enhancement
systems through the integration of new measurement and
numerical tools, and leveraging innovative rain enhancement models, among others. Moreover, the program will
continue to support the areas targeted in the previous cycles
to allow awardees to achieve their research objectives.

By:
Nora Wahby
Vice President and Head
of Ericsson West Africa
and Morocco

Ethics and integrity are the core
foundation of our business
Be it working on the latest tech, designing solutions for our
customers, or contributing to the next big innovation - we
are all committed to what we do at Ericsson. This commitment is what makes us accountable and responsible to conduct our business responsibly. We work continuously to improve and strengthen our business practices, with a focus on
building and maintaining trust, transparency and integrity.
Ericsson takes pride in being a responsible, relevant driver
of positive change within the communities and societies we
impact. To succeed, we must set a high standard for winning
business on merit, ability and fairness, and when needed,
remediate compliance-related risks.
Codes of Ethics
When we join Ericsson, we make a personal commitment
by signing our Code of Business Ethics (CoBE) document.
This is our guiding framework to be a trusted partner, to
conduct business responsibly and to remind us that every
action count.
Following our Code of Business Ethics in everything we do
is an oath we all take year-on-year to conduct ourselves and
do our business responsibly and to live up to our purpose of
empowering an intelligent, sustainable and connected world.
We create intelligent technologies that connect societies and
industries, driving positive change.
We require our business partners to commit to our standards
as defined in The Ericsson Code of Conduct for Business
Partners. This document outlines Ericsson’s expectations
and requirements in key areas such as anti-corruption, labor
and human rights, occupational health and safety, environment and climate change.
The Ericsson Code of Business Ethics and Code of Conduct
for Business Partners go beyond fulfilling a legal requirement. It is a commitment to do the right thing, the right
way, always.
I have seen this strong commitment being reflected across
Ericsson. This is what helps us attract talents and business
partners, which in turn inspires us to empower our people,
not just to make ethical decisions but also the right ones.
AfricaInMotion
Our #AfricaInMotion campaign is something that I often
talk about and take as an example. The key vision behind
the campaign was to drive our “accelerate Africa strategy”,
enabling social, technological and financial inclusion for a
young, dynamic and growing population. The foundation of
this vision lies in conducting our business responsibly so
that our end-users can benefit from the full potential of connectivity and secure sustainable development.
Africa in Motion: Accelerating Africa’s digital future - Ericsson
The Effort
We have been making significant efforts to strengthen our
Ethics & Compliance program with policies, processes and
tools for preventing, detecting, reporting and remediating
non-compliance. We have therefore put our focus on four
areas:
• Leadership and culture
• Third party engagements
• Compliance and Investigation capabilities
• Internal controls
I have seen the quest of driving business responsibly being
followed and implemented in our daily work. That is why I
am proud to say that demonstrating strong ethics and integrity is the cornerstone of our culture. These are as critical to
our business as technology and innovation.
Ethical business for us is not just about complying with legal obligations. We are equally committed to ethical conduct and acting with integrity in how we interact with our
colleagues, customers, suppliers and other stakeholders,
and how we engage with the communities at large. After all,
it’s all about doing the right thing.
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To create distinguished technological cadres:

Talaat: Witness the introductory meeting of students of the first batch of the Digital
Egypt Builders Initiative
By: Basel Khaled – Mohamed El Kholy
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology, emphasized that capacity building is one of the
most important axes of the ministry’s strategy, which implemented an intensive and ambitious program to increase the number of
trainees, which contributed to the increase
in the numbers from 4 thousand in 2017 to
13 thousand in 2018 and then 25 thousand in
2019 until it reached 100 thousand trainees
In 2020.
He pointed out that the initiative of the digital builders of Egypt comes within the framework of the ministry’s keenness to create a
base of distinguished technological cadres
to be able to implement the digital Egypt
projects that the ministry is carrying out in
cooperation with all sectors of the state, and
in a way that enhances Egypt’s position on
the map of the communications industry and
digital technologies, explaining to It also
comes within the framework of the efforts
exerted to create job opportunities for youth
and increase the volume of digital exports
that are based on creativity and thought.
This came during the first introductory meeting organized by the Ministry of Communications and Information Technology for
students enrolled in the spring semester of
2021, the first semester of the Digital Egypt
Builders Initiative. It is a grant from the state
for outstanding graduates of the Faculties of
Engineering, Computers and Information to
obtain a professional master’s in the fields
of artificial intelligence, data science, cybersecurity, robotics and automation, and
digital arts, in addition to practical training
certificates approved by international com-

panies developing technology, in addition to
granting a certificate in Leadership and management skills, and other English language
skills; This is through a 12-month study program divided into three semesters.
He attended the meeting activities; A number of leaders of the communications and
information technology sector, leaders of international companies, the initiative’s partners, and students enrolled in the first batch.
In his speech to the students of the first batch:
Dr. Amr Talaat explained that the ministry’s
strategy in capacity building aims to develop
in training in terms of quantity and quality,
by working with a hierarchical methodology that begins with a broad base of young
people who receive rapid training on basic
skills to qualify them to deal with modern
technologies to help them master their work
through A training program implemented in
youth centers for 20,000 young people, and

OPEC Fund Supports Post-COVID-19 African
Infrastructure With $50m Loan to Africa
Finance Corporation
By ; Mohamed El Kholy – Mohamed Shawky
The OPEC Fund for International Development (the OPEC
Fund) and Africa Finance Corporation (AFC) have signed
a $50 million loan agreement to help finance and build infrastructure needed for Africa’s post-COVID recovery. This
represents the first direct financing co-operation between the
two institutions.
This press release features multimedia. View the full
release
here:
https://www.businesswire.com/news/
home/20210127005070/en/
The proceeds of the 10-year loan to AFC will help address
the continent’s well-known infrastructure financing gap. The
loan will also support increased financial flows to Africa and
contribute to COVID-19 recovery efforts in African economies by freeing up government funds to meet urgent financing needs related to the pandemic.
AFC President and CEO, Samaila Zubairu said: “AFC has
been engaging development partners worldwide to find ways
that we can act in concert to mobilize the funds necessary
for Africa’s post-pandemic recovery and optimize efficient
deployment. This loan is in line with AFC’s effort to support
the development-vital infrastructure, from energy to transport and commerce, and to return Africa back to the path of
sustainable growth and development. We are committed to
working with the OPEC Fund and other partners as critical
enablers of essential infrastructure development.”
OPEC Fund Director-General Dr. Abdulhamid Alkhalifa
said: “Africa’s urgent infrastructure financing needs have become even more pronounced since the onset of COVID-19.
The pandemic has hampered economic growth and investment across the continent. Our support to AFC will help
provide sustainable financing for infrastructure development
to improve connectivity, transport, logistics, trade and the
creation of jobs. We look forward to a long and productive
partnership with AFC. By working with experienced regional partners, our development impact is amplified.”
AFC is a financial institution with 28 member countries, established to provide financing and private sector-driven solutions for infrastructure, natural resources and industrial projects across Africa. To date, AFC has invested over US$8.4
billion in projects within 35 African countries. The OPEC
Fund signed a cooperation agreement with AFC in 2017 and
this loan marks the beginning of collaboration on the ground.

communication and information technology required in the labor market to be able
to compete globally. He emphasized that the
initiative provides an integrated program
that includes academic study, practical training, linguistic and personal skills, in cooperation with major international universities
and specialized international companies, in
order to create an integrated array of skills.
During the meeting; Dr. Hoda Baraka, Advisor to the Minister of Communications and
Information Technology for the Development of Technological Skills, reviewed the
components of the Egyptian Digital Builders initiative and its binding rules, in addition to the specializations of the initiative
presented in the first batch of the initiative,
the spring semester of 2021, which is schedthen graduation in specialization with longer uled to start on February 1.
training periods through programs to train The meeting also included reviewing the
independent professionals to refine their role of international companies in providing
skills for effective competition in the labor practical training and granting accredited
market, including the Our Digital Future certificates, as well as the leadership and
initiative and an initiative to cooperate with management skills program and the English
the French Abita University for artificial language.
intelligence training; We are also working The initiative includes practical training for
on implementing the Misr Informatics Uni- students provided by the major international
versity project in the Knowledge City in the companies developing the technology opNew Administrative Capital, in cooperation erating in Egypt, namely, IBM, Cisco, and
with prestigious international universities, VMWare; Microsoft, Amazon Web Services,
to produce a new generation that achieves a as well as an academic study to provide a
qualitative leap in the communications and joint professional master’s degree through
information technology industry.
international universities such as the UniDr. Amr Talaat added that the Digital Egypt versity of Ottawa, Canada, and Ohio State
Builders initiative comes at the top of the University, and partnerships have been conpyramid, which is designed to prepare dis- cluded with international bodies operating in
tinguished cadres that represent the van- Egypt such as Dale Carnegie and Berlitz for
guard of generations of professionals with developing students’ personal, leadership
experience and knowledge in all areas of and language skills.

BARQ Systems Becomes first F5 Platinum Partner in Egypt

By ; Basel Khaled – Nahla Makled
exceptional to date, and their new staBARQ Systems today announced that
tus gives us a strong platform to move
it has become the first F5 Platinum
our relationship to the next level,” said
Partner in Egypt. Platinum status is the
Nasser El Abdouli, Director of Channel
highest level of certification in F5’s
Sales for the Middle East, Turkey and
Unity+ Partner Programme, which has
Africa at F5.
been specifically designed to address
“In the past year in particular, our Egypthe evolution of the market, F5, and
tian customers are demanding seamless,
partner business models. The program
rapid, secure and personalized experigives a clear path to success for serving
ences. Together with BARQ Systems,
customers with F5’s best in class portwe are in our best position yet to help
folio of products.
organizations get their apps faster and
BARQ Systems’ new status enhances
more securely to market.”
F5’s ability to deliver its services and
F5 currently offers the most compresolutions across Egypt, which is one of East’s leading full turn-key Commu- hensive range of application services
its most strategically important region- nication and Information Technology in the industry. This has been driven in
al markets. “By attaining the highest (CIT) solutions providers. Established part several recent acquisitions.
partnership level, we are able to better in 1993, it has built its reputation as a In May 2019, it completed the acquisideliver advanced F5 implementations leader by implementing and maintain- tion of NGINX, which is a trusted opento our customers by providing the in- ing proven and scalable data and tele- source leader in web and application
dustry’s most comprehensive range of communication infrastructure solutions. server technology, providing cloud-naapplication services. Together, we are BARQ Systems is an operating unit tive support for container-based microsmore focused and capable than ever to of Al-Dabbagh Group and forms the ervices environments and new applicahelp organisations unlock extraordinary group’s Communication and Informa- tion services such as API Management
digital experiences,” said Mahmoud tion Technology (CIT) Portfolio.
for today’s API-first applications. ToSoliman, Founder, President and CEO “BARQ Systems has thoroughly earned gether, F5 and NGINX bridge the gap
its promotion to Platinum status. Our from applications to infrastructure and
at BARQ Systems.
BARQ Systems is one of the Middle joint track record in the region has been from developer to operations.

ACAMS’ 4th Anti-Financial Crime Conference – Africa to Host Leading Compliance Experts on Region’s Greatest Emerging Regulatory Risks
By ; Nahla Makled – Mohamed El
speakers reflects a very real ongoing
Kholy
commitment to root out illicit finance
As part of its ongoing effort to help
in whatever form it takes,” said Scott
compliance professionals fight finanLiles, ACAMS president and managcial crime across the globe, ACAMS
ing director. “With their input, we’ve
will host its 4th Anti-Financial Crime
put together some of our best panels
Conference – Africa beginning on
to -date to address compliance conJanuary 27th. This two-day, fully
siderations that can arise from corvirtual event will offer attendees a
ruption scandals, evolving regulatory
chance to learn from leading antiagendas and the growing internationfinancial crime officials and subjectal focus on green crime, among commatter experts from Africa and bepliance matters.”
yond, including representatives from ment technologies, stemming illicit “Whether you’re incorporating antithe continent’s largest banking insti- financial flows from Africa, develop- fraud controls, applying a risk-based
tutions and the financial intelligence ing sustainable strategies to combat approach to money laundering, deunits (FIUs) of South Africa, Malawi, corruption, fighting green crime and tecting and preventing human traffickAngola, Mauritius, Nigeria and Ken- identifying regional sanctions vulner- ing, investigating suspected ransom
ya.
abilities tied to Iran, China, Russia payments to terrorist organizations
In addition to offering attendees the and North Korea.
or building an institutional culture to
opportunity to meet with their peers in “Despite the pandemic-related chal- combat financial crime, you’ll walk
virtual networking sessions, the con- lenges of the last year, African nations away from this conference with acference will host panel discussions have made great strides to protect the tionable guidance to better shield your
on such pressing topics as mitigat- region’s financial sector, and we’re institution from regulatory and repuing the risks of emerging digital pay- proud to say that this year’s lineup of tational risk,” said Liles.

By :
Mohammed Amin
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Sr. Vice-President – MERAT, Dell
Technologies

Will technology reinvent ‘the new
normal’ in 2021?
2020 can only be described as an unpredictable year, and one
that brought with it, some of the most dramatic shifts we’ve
seen in the way we live and work. In a year of uncertainty,
it’s safe to say that technology was the one constant – the
platform that transformed the fundamentals of commerce,
healthcare, education and financial services across the world.
I’ve also always believed that disruption is a process that
plays out over time; sometimes slowly,
but completely and the pandemic proved this to be true. It
showed that it’s imperative for organizations to invest in a
holistic and strategic approach to respond to the pace of disruption. This investment calls for the convergence of technologies, to connect, collaborate and create new services that
will ultimately help weather disruption.
As we head into 2021, my conversations with our customers
and partners across the MERAT region are centered around
one common theme – how to transform for the long term.
2020 brought with it an accelerated pace of digital transformation, so the question we must ask is what are some of the
major opportunities and shifts that will dominate the business landscape? And more importantly, can organizations
rise to take advantage of these market dynamics? Here are
the broad segments within technology that we expect will
play out in the year ahead.
1. Hybrid cloud for the hybrid workforce: A recent IDC survey showed that across the Middle East, Turkey, and Africa
region, at least one third of CIOs are planning to increase
their spending on cloud. Investments in cloud operating
models that span public, private and edge environments will
continue to grow, enabling rapid scale and management of
IT everywhere, with the security and visibility organizations
need to keep their data protected.
2. Edge opportunity comes into focus: The increase in remote work and learning combined with data-powered smart
applications has meant that data workloads need to be managed and analyzed in real-time at the edge. Across every
industry, organizations are now looking to edge technology
to improve agility and customer experiences. According
to IDC, the worldwide edge computing market will reach
$250.6 billion in 2024 with a compound annual growth rate
of 12.5% over the 2019–2024 forecast period. This means
we’ll see even more investments into simpler and faster to
deploy distributed technology infrastructure, particularly
within the education and healthcare sectors.
3. The promise of 5G: The pandemic may have slowed the
deployment of 5G networks in non-GCC markets, however
5G leaders in the GCC have continued to invest in the technology, and 5G activities in non-GCC countries are expected
to gather pace again from 2021 according to the GSMA.
Effective management of spectrum is key to maximizing
this opportunity, and mobile network operators will invest
in modern IT that “cloudifies” their network architecture –
bringing us closer to widespread connectivity and edge processing made possible by 5G.
4. Intelligent PCs will make work and play more seamless,
intelligent and enjoyable: : A Dell commissioned Forrester
Consulting survey revealed that remote work is likely to
become the norm, with 67% of decision makers extending
remote working arrangements for some employees even after the pandemic, and 57% introducing more flexible workfrom-home policies. As people adapt to hybrid remote working models, technology will continue to evolve as well. We’ll
see a combination of AI, cloud and improved connectivity
merge to improve user experiences with devices. AI will
make PCs more seamless, customized and hassle free. Intelligent software will help your device understand when you
do not want to be seen in a video conference and new apps
and services will continue to make collaboration easier and
more organic, and the systems we’re using will also start to
see upgrades in functionality.
5. AI disruption will unlock human potential: Technology
will enable a greater sense of connectivity in a time where
we’re working and learning further apart from our homes. AI
and automation will reimagine the division of labor between
humans and machines. In this region, AI, IOT and other new
interfaces are already changing how organizations and governments operate, with the annual growth in the contribution of AI expected to range between 20-34% per year across
the region according to PWC, with the fastest growth in the
UAE followed by KSA. AI is also expected to contribute
over US$135.2 billion in 2030 to the KSA economy alone.
We’ll offload more thinking tasks to AI instead of just mechanical ones, leading to faster, deeper and more meaningful
insights than enables us to shift our focus to greater innovation, purposeful work and human connections.
To conclude:
While 2020 has brought significant and unexpected change,
2021 will begin to shape a society that is more trustworthy,
empathetic, patient and flexible. I am optimistic and excited
about what the new year holds, especially as we see technology
play a fundamental role in strengthening the regional economy.
Digitalization will accelerate the transformation of key sectors
and help boost recovery over the coming year, as well as allow
for innovation to once again be central to the regional growth
agenda. In short, this is the year we will see technology have
a stronger impact on the world with the changes driven by a
stronger sense of purpose. It is this change in society that I am
most excited about and which gives me a sense of hope and
optimism for what’s to come in 2021.

Across Middle East and Africa ;

Mastercard and Network International launch digital platform to accelerate digital payment adoption

By ; Mohamed El Kholy - Basel Khaled
types, ranging from USSD, Quick Response
Mastercard, a technology leader in the global (QR) to Standard POS and ecommerce, with
payments industry, and its strategic partner, mobile money and Tap on Phone (technology
Network International, the leading enabler of which allows merchants to accept contactless
digital commerce in the Middle East and Afri- card payments directly on their smartphone or
ca (MEA) region, have collaborated to launch tablet) coming online later in 2021.
a new digital platform which will accelerate
The solution will initially be launched across
the adoption of digital payments across the 40 African countries and extended across the
Middle East and Africa.
rest of Middle East and Africa in the coming
With this new digital platform launching in months.
January, Network International will help its Payment issuers and banks will be able to ofclients to enable mobile-based payments for fer their consumers state-of-the-art and easytheir consumers and merchants across various to-use payment solutions including Digital
channels. Merchants will now have one sim- Wallets, Person-to-Person (P2P) Payments and
ple-to-use technology interface through which Virtual cards. Additionally, the platform lays
they will be able to accept multiple payment the foundation for financial institutions to sim-

cash to secure the financial inclusion of more ment, Digital Payments &, Middle East and
people. With limited card payment infrastruc- Africa, Mastercard.
ture in some markets, mobile payment solu- “Our partnership with Mastercard is focused
tions are ideal to help offer electronic transac- on rapidly growing electronic payment usage
tions to more communities – both in-store and across our region and this initiative is a major
online.
foundational step in meeting that goal,” added
“Accelerated adoption of digital payments Paul Clarke, Group Head of Product & Innomeans more consumers and businesses are vation, Network International. “We believe the
enabled to benefit from a growing digital econ- launch of this platform is the first in a series
omy and a world beyond cash. Mastercard’s of steps towards delivering simplified, collabotrusted, secure technology will be available rative payment solutions across the payments
plify access to a growing range of best-in-class to more people through this digital platform value chain in the Middle East and Africa. We
Mastercard products.
and we are very proud to activate this impor- have plans to grow the platforms’ capabilities
Across the Middle East and Africa, govern- tant initiative with Network International as so that we can help our joint customers, large
ments and NGOs are publicly supporting a our long-term strategic partner,” said Gaurang and small, accelerate the move from cash to
move to digital payments and less reliance on Shah, Senior Vice President, Product Manage- digital solutions.”
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منوعات
استمرارًا للشراكة املتميزة بني الكيانني الكبيرين:

املصرية لالتصاالت تنفرد برعاية النادى األهلى فى مشاركته العاملية

بجانب تألقه فى عالم الكرة :ساعات ومجوهرات
الثنائى رونالدو وجورجينا تتجاوز قيمتها املاليني
كتب  :محمد شوقى  -محمد اخلولى
إلى جانب تألقه فى عالم كرة القدم ،يشتهر النجم البرتغالى كريستيانو
رونالدو بحبه المتالك املجوهرات باهظة الثمن ،والساعات الفاخرة وميتلك
جنم يوفنتوس اإليطالى وصديقته جورجينا رودريجيز وفق تقديرات صحيفة
"ذا صن" البريطانية مجوهرات تبلغ قيمتها  3.5مليون دوالر.
ومن بن املمتلكات الباهظة لرونالدو ،ساعة فرانك مولر مرصعة ب�424
ماسة بيضاء ،تق ّدر قيمتها بأكثر من  164ألف دوالر ،ارتداها فى العام
 2018فى مؤمتر صحفى عندما لعب يوفنتوس مع نادى "ال��دون" القدمي
مانشستر يونايتد .
ووفق ما ذكرت صحيفة "آس" اإلسبانية ،فإن رونالدو شوهد وهو يرتدى
طرازا محدود اإلصدار من ساعات شركة "جاكوب" ،تبلغ قيمتها  13ألف
دوالر ،مزينة بنحو  15قيراطا من األملاس.
كذلك ظهر جنم ريال مدريد السابق مرتديا ساعة " رولكس جى إم تى
ماستر آيس" ،قيمتها  52ألف دوالر ،فى حفل جوائز "غلوب سوكر" األخيرة.
وإلى جانب الساعا الفاخرة  ،ارتدى رونالدو فى أكثر من مناسبة خوامت من
األملاس ،تفوق قيمتها آالف الدوالرات.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أن رونالدو اختار فى عام  ،2013زوجا من
األقراط املرصعة باألملاس األسود ليزين أذنيه يصل ثمنهما إلى  137ألف
دوالر وق ّدم رونالدو لصديقته جورجينا عددا من الهدايا باهظة الثمن ،إذ
أهداها مرة خامتا قيمته  841ألف دوالر ،مزين بالياقوت واألملاس.

الصنب  :بحث طبى يؤكد " قيلولة الظهر"..تشحذ
الذهن وكفاءته اإلدراكية
كتب  :محمد شوقى – نهله مقلد
خلص بحث طبى جديد ف��ى الصن ,نشرت نتائجه ف��ى مجلة " الطب
النفسى" ,إلى أن أخذ قسط من القيلولة بصورة منتظمة بعد الظهر ,قد
يكون مرتبطا بشحذ قدرات الذهن وكفاءته اإلدراكية ,وشددت النتائج على
دور القيلولة فى متتع اإلنسان بوعى إدراكى أفضل ,فضال عن طالقة لفظية,
وذاكرة عاملة جيدة.
وكان عدد من األبحاث الطبية السابقة قد أشار إلى أن ارتفاع متوسط العمر
املتوقع ,جنبا إلى جنب التغيرات التنكسية العصبية املصاحبة له تزيد من
احتماالت اإلصابة مبرض " اخلرف"  ,حيث يعانى حوالى شخص من بن
كل  10أشخاص ممن تخطوا ال  65عاما فى العالم املتقدم من اعتالل فى
قدراتهم اإلدراكية ومع تقدم اإلنسان فى العمر  ,تتغير أمناط نومه  ..لكن
 ,األبحاث الطبية التى نشرت حتى اآلن  ,لم تتوصل إلى أى إجماع حول ما
إذا كان "نوم القيلولة " بعد الظهر يساعد فى درء التدهور املعرفى لدى كبار
السن .ويتم تعريف "نوم القيلولة "بعد الظهر  ,بأنه فترات من النوم ال تقل
عن  5دقائق متواصلة ,وال تتعدى الساعتن ,بعد الغذاء .لذلك  ,أجرى فريق
مشترك من العلماء فى جامعات "بكن"" ,شنغجهاى " ,و"شيان" فى الصن
 ,أبحاثهم على نحو  2,214شخصا من األصحاء ظاهريا ,الذين ال يقل
عمرهم عن  60عاما ويقيمون فى عدد من املدن الكبيرة فى الصن  ,مبا
فى ذلك العاصمة "بكن " ومدينتى شنغهاي" و " شيان " ..إجماال  ,حيث أخذ
 1,534شخصا قيلولة منتظمة بعد الظهر ,بينما لم يحصل  680شخصا
على نوم القيلولة.

فايزر" :قادرون على إنتاج  200مليون
جرعة من لقاح كورونا
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
أكد ألبرت بورال الرئيس التنفيذى لشركة "فايزر" األمريكية إن الشركة قادرة
على إنتاج  200مليون جرعة من لقاح كورونا املتعاقد عليه مع الواليات
املتحدة قبل شهرين من املوعد املحدد .وأوضح بورال – وفقا ملا نقلته "سى
إن إن" اإلخبارية األمريكية  -أن شركته وعدت بتوفير  100مليون جرعة
من لقاح كورونا بحلول نهاية الربع األول من العام اجل��اري .أضاف األمر
نفسه من املقرر أن يستمر فى الربع الثانى من العام ،مشيرا إلى أن الشركة
تخطط لتزويد الواليات املتحدة ب`  200مليون جرعة بنهاية الربع الثانى
وبداية الربع الثالث .وأكد ألبرت بورال "فى الوقت احلالي ،سنكون قادرين
على توفير  200مليون جرعة قبل شهرين".

جامعة واشنطن  :تطوير الصقة نانونية
بمزودة بإبرة مجهرية الختبارات الدم
كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
ابتكر باحثون أمريكيون الصقة طبية مزودة بإبرة مجهرية تتصل باجللد،
ميكنها أن تكتشف كميات ضئيلة من امل��ؤش��رات احليوية لألمراض ذات
احلساسية الشديدة ،وأن تكون بديال لعملية سحب الدم الطويلة فيما يتعلق
باختبارات الدم .وتتميز الالصقة املليئة باإلبر الدقيقة بأنها ستكون خالية
من األلم ،وميكن أن يستخدمها املريض بنفسه فى املنزل دون احلاجة إلى
إشراف طبي .ووفقا للنتائج التى توصل إليها الباحثون فى كلية "ماكيلفى"
للهندسة فى جامعة واشنطن ،ونشرت فى ع��دد يناير من مجلة "نيتشر
للهندسة احليوية الطبية" ،ميكن تشخيص العديد من األمراض من خالل
الكشف ال��دورى عن البروتينات املنتشرة فى ال��دم س��واء كان ذلك نتيجة
للمرض مثل احل��االت اإللتهابية ،والتى تسلط الضوء على وجود
اضطراب فى املناعة الذاتية لإلنسان ،أو الكشف عن اجلزئيات
التى تسبب األمراض بصورة مباشرة مثل مسببات األمراض.
كما توفر الالصقة النانوية الدقيقة طريقة سريعة الختبار
تشخيص املؤشرات احليوية

كتب  :باسل خالد
استمرا ًرا للشراكة املتميزة بن عمالقى الرياضة واالت��ص��االت ،أعلنت
الشركة املصرية لالتصاالت اليوم عن رعايتها لفريق النادى األهلى لكرة
القدم فى مشاركته العاملية ،حيث تنفرد املصرية لالتصاالت بهذه الرعاية
لتزين عالماتها التجارية  WEقميص الفريق منفردة دون رعاة آخرين،
وتشمل هذه الشراكة ً
أيضا تقدمي خدمات رقمية حصرية تطوع تكنولوجيا
االتصاالت خلدمة عشاق القلعة احلمراء.
وكانت الشركة املصرية لالتصاالت قد تشرفت بزيارة الكابنت محمود
اخلطيب رئيس مجلس إدارة النادى األهلى ملقر الشركة بالقرية الذكية
حيث متت مناقشة املشروعات املستقبلية التى تتضمنها هذه الشراكة وكان
على رأسها االتفاق على بنود الرعاية اجلديدة لفريق كرة القدم بالنادى
األهلى فى مشاركته العاملية.
تأتى هذه اخلطوة فى إطار التعاون املستمر بن الكيانن الكبيرين ،والذى
شهد على مدار العامن املاضين الكثير من النجاحات واإلجنازات ،حيث
قامت املصرية لالتصاالت منذ انطالق حملتها لرعاية القلعة احلمراء حتت
شعار "معاك يا أهلي" بتقدمي كافه أنواع الدعم والرعاية للنادى كان أبرزها
افتتاح ستاد "األهلى -وي" الذى أثبت أن هذه الرعاية قد جتاوزت حدود

الرعاية التقليدية املقتصرة على الدعم املادى لتصبح شراكة استراتيجية
تهدف إلى دعم كيان مصرى كبير ،كذلك قامت الشركة بتقدمي العديد من
اخلدمات الرقمية وخدمات االتصاالت ألعضاء النادى فى مقاره املختلفة
وداخل ستاد األهلي -وى اجلديد.

بريطانيا  :علماء يختربون فعالية بخاخ
كورونا ملقاومة الوباء
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
ينتظر كثيرون ممن يعانون رهبة اإلبر ،اختبارا يجريه علماء بريطانيون هذا
الشهر على بخاخ مضاد لفيروس كورونا املستجد ،يؤخذ عن طريق الفم،
بخالف التطعيمات األخ��رى املتوفرة حاليا ،والتى حتقن فى العضالت
وستبحث التجربة مدى املناعة التى سيوفرها البخاخ مقارنة مع التطعيمات
األخ��رى ،حيث ستجرى على  48متطوعا سيتم عزلهم فى غرف منفصلة
ألسبوعن بإحدى العيادات اخلاصة فى لندن ،لتتم مراقبة استجابتهم لهذا
العقار .ويحتوى البخاخ "ك��ويف -ف��اك" ،رذاذا يضم فيروسا معدال وراثيا
لكوفيد ،-19أضعف بكثير من ذلك املوجود فى اللقاحات ،حسبما ذكرت
صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وال يعد هذا النوع من اللقاح جديدا ،فكل عام ،يتم حتصن حوالى  3مالين
طفل فى بريطانيا ضد اإلنفلونزا باستخدام هذا النمط من اللقاح "امل ُ َض ّعف"،
ال��ذى ال ت��زال آث��ار الفيروس فيه معدية ،لكنها أضعف بكثير من التطعيم
احلقيقي ،كما أن اللقاحات التى تعطى ضد احلصبة والنكاف مثال هى أيضا
من هذا النوع.
ويعتقد العلماء أن اللقاحات "امل ُ َض ّعفة" لكوفيد ،-19ميكن أن تكون أكثر
فعالية من العديد من اللقاحات فى التجارب التى تستهدف بدال من ذلك
بروتينا محددا ،وهو "سبايك ،املوجود على سطح الفيروس التاجي.

كتب  :محمد شوقى – نهله مقلد
أكدت سوزان وجيسكى رئيسة شبكة "يوتيوب " إن مقاطع الفيديو القصيرة على
منصة "يوتيوب شورتس" التى يتوقع أن تنافس "تيك توك" حظيت بنحو  3,5مليار
مشاهدة يومياً فى الهند ،حيث يتم اختبارها فى مرحلة جتريبية.
فصلت فيها أولوياتها لسنة  2021أن "مقاطع الفيديو
أضافت فى رسالة ّ
القصيرة عبر +يوتيوب شورتس +حتصد يومياً رقماً كبيراً جداً من املشاهدات
اليومية يبلغ  3,5مليارات موضحا نتطلع إلى إطالق +ش��ورت +فى املزيد من
األسواق هذا العام".
وكانت "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" العمالقة ملحركات البحث كشفت فى
منتصف سبتمبر الفائت اخلطوط العريضة ل�"شورتس" واصفة إياها بأنها "طريقة
جديدة لتعبير املستخدمن عن أنفسهم فى  15ثانية أو أقل وال ميكن فى الوقت
الراهن الوصول إال فى الهند إلى هذه األداة املدمجة مباشرة ضمن "يوتيوب" ،إذ
ال تزال فى مرحلة التطوير.
وتعتزم "جوجل" من خالل االستثمار فى مجال مقاطع الفيديو اخلفيفة منافسة
"تيك توك" ،أحد التطبيقات املفضلة لدى مستخدمى اإلنترنت الشباب والذى يبلغ
عدد مستخدميه فى أنحاء العالم  700مليون.
وتواجه "تيك توك" التابعة ملجموعة "بايت دانس" الصينية تهديدات بحظرها على
األراضى األميركية إذ اتهمها الرئيس األميركى السابق دونالد ترامب بالتجسس
لصالح بكن ،من دون أن يعطى دلي ً
ال رسمياً على ذلك.

آبل  ..تطلق تحديثا إلصالح  3أخطاء أمنية

كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أصدرت شركة آبل حتديث  iOS 14.4مع إصالحات أمنية لثالث نقاط ضعف ،قيل إنها تتعرض
لهجوم نشط من املتسللن زإلى ذلك ،قالت عمالقة التكنولوجيا فى صفحات التحديث األمنى اخلاصة بها
لنظامى  iOS 14.4و :iPadOS 14.4إن األخطاء الثالثة التى تؤثر فى أجهزة آيفون وآيباد رمبا مت استغاللها
بشكل نشط.
وما تزال تفاصيل الثغرات األمنية شحيحة ،ورفض متحدث باسم شركة آبل التعليق مبا يتجاوز ما ورد فى االستشارة
وليس معرو ًفا من الذى يستغل نقاط الضعف بنشاط ،أو من قد يكون الضحية ،ولم تذكر آبل ما إذا كان الهجوم
استهدف مجموعة فرعية صغيرة من املستخدمن أو ما إذا كان هجو ًما أوسع.
وقال التقرير إن شركة آبل فضلت عدم الكشف عن هوية الشخص الذى أرسل اخلطأ ،مع اإلشارة إلى أن التفاصيل
اإلضافية ستكون متاحة قري ًبا ،لكن دون ذكر متى.ومت العثور على اثنن من األخطاء فى نواة نظام التشغيل و ،WebKit
محرك املتصفح الذى يشغل متصفح سفاري.
وتالحظ آبل بالنسبة للنواة أن هناك تطبي ًقا ضا ًرا قد يكون قاد ًرا على رفع االمتيازات ،أما بخصوص ،WebKit
فإن الشركة تقول :قد يكون املهاجم عن بُعد قاد ًرا على التسبب فى تنفيذ التعليمات البرمجية العشوائية.

التعليم العالي :فتح التقدم ملنصب الرئيس
التنفيذى ملدينة زويل للعلوم حتى أول مارس

اجلامعات املصرية.
وج���اء التصنيف وف��ق��ا للمخرجات البحثية
للجامعة ،وذل��ك فى الفترة من يوليو 2019
وحتى يونيو 2020

باريس سان جرمان  ..هل يكون وجهة ميسى فى الصيف
كتب  :نهله مقلد  -باسل خالد
فى إشارة جديدة على قرب رحيل أسطورة كرة
القدم ليونيل ميسى عن برشلونة اإلسباني،
كشف العب فى باريس سان جرمان أن
النادى الفرنسى يحاول بالفعل إقناع
"البرغوث" باالنضمام له.
وينتهى ع��ق��د ميسى م��ع برشلونة
بنهاية املوسم اجلاري ،الذى يرجح أن
يكون األخير له فى "كامب نو".
وق��ال لياندرو باريديس العب وسط
الفريق الفرنسى وزميل ميسى فى
منتخب األرجنتن ،إن "إدارة
ب��اري��س س���ان ج��رم��ان
حت��اول إقناع ميسى
ل���الن���ض���م���ام إل���ى
الفريق".
وأض�����������������اف
ب���اري���دي���س
ف�����������ى

ت��ص��ري��ح��ات
لصحيفة "كوريير
ديلو سبورت" الرياضية
اإليطالية" :األمر يعود إلى
ل��ي��و .ف��رص��ة عظيمة أن

محمد أمني
النائب األول للرئيس ملنطقة الشرق األوسط
وروسيا وإفريقيا وتركيا فى ِ
«دل تكنولوجيز»

هل ستعيد التكنولوجيا رسم مالمح «الوضع
االعتيادى اجلديد» فى 2021؟

فيديوهات "يوتيوب شورتس" تحقق
 3,5مليار مشاهدة بالهند

كتب  :نهله مقلد – محمد اخلولي
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي،
ال��ي��وم االث��ن��ن ،ع��ن فتح ب��اب ال��ت��ق��دم لشغل
وظيفة الرئيس التنفيذى ملدينة زوي��ل للعلوم
والتكنولوجيا ،اعتبارا م��ن 25/1/2021
وحتى .1/3/2021
وميكن معرفة ش��روط التقدمي للوظيفة من
خالل الرابط التالي:
https://epapply.zewailcity.edu.
eg/EPApply/Resume/Terms
جدير بالذكر أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
قد حققت نتائج متميزة فى البحث العلمى
والتكنولوجي ،والذى أسهم بدوره فى إدراجها
فى "نيتشر انديكس" باملركز الرابع على مستوى

بقلم:

ألعب حتت قيادة مدرب من نفس جنسيتى وإلى
جانب ميسي .أمتنى أن تتحقق".
وك���ان ب��اري��دي��س يشير إل��ى امل��دي��ر الفنى
األرجنتينى مارويسيو بوكيتينو  ،الذى
ت��ول��ى ت��دري��ب ب��اري��س س���ان ج��رم��ان
مؤخرا بدال من األملانى توماس توخيل.
ومع تعين بوكيتينو الذى يتمتع بعالقة
ج��ي��دة م��ع ميسى ( 33ع��ام��ا) ،تنبأ
كثيرون بإمكانية انتقال األخير إلى
"ملعب األمراء" الصيف املقبل.
وبعد انتهاء امل��وس��م امل��اض��ي ،وصلت
العالقة بن ميسى وبرشلونة إلى طريق
م��س��دود ،وأع��ل��ن ال��الع��ب نيته
امل��غ��ادرة إال أن ناديه متسك
ب��ال��ش��رط اجل��زائ��ى ال��ذى
يجبر أى ناد يريد ضمه
على دفع  700مليون
يورو.
وفى نهاية األزمة،
ق��ال ميسى
إن���ه
س��ي��ب��ق��ى م��ع
برشلونة موسما آخر
حتى نهاية عقده ،لكن من املرجح
أن يرحل بنهاية املوسم اجلاري.

األقمار االصطناعية تشعل
الخالفات بني "إلون ماسك " و " جيف بيزوس "
كتب  :وسيم احمد – باسل خالد
احتدم اجلدل بن إلون ماسك وجيف بيزوس اللذين يتنافسان
ح��ول مجموعاتهما من األقمار االصطناعية ذات امل��دارات
املنخفضة والتى من املفترض أن توفر إنترنت عالى السرعة
من الفضاء.
وقال إلون ماسك رئيس شركتى "تيسال" للسيارات الكهربائية
و"سبايس إكس" الفضائية على "تويتر" إن "شل نظام ستارلينك
ملصلحة أقمار أمازون التى لن تعمل إال بعد سنوات فى أفضل
األحوال ،ال يخدم الناس فى شيء".
وك��ان��ت "س��ب��اي��س إك���س" ال��ت��ى أس��س��ت ف��ى ال��ع��ام 2002
وضعت فى املدار مئات األقمار االصطناعية لتشكيل كوكبة
"ستارلينك".وتطلب الشركة من الهيئة األميركية الناظمة اإلذن
لنقلها إلى مدار منخفض.
لكن "أم���ازون" تعترض على ه��ذا الطلب ال��ذى من شأنه أن
يضع أقمار إلون ماسك فى مدار "مشروع كويبر" اخلاص بها
فقد حصلت "أمازون" فى متوز/يوليو على موافقة السلطات
لنشر كوكبة تضم أكثر من  3000قمر اصطناعى فى مدار
منخفض ،من شأنها توفير االتصال فى املناطق غير املغطاة
فى كل أنحاء العالم.
وقال ناطق باسم "امازون" "احلقائق بسيطة ولقد صممنا نظام
كويبر لتجنب التداخل مع ستارلينك ،واآلن تريد سبايس إكس
تغيير موقع نظامها .هذه التغييرات ال تؤدى إلى بيئة خطرة
من حيث إمكان االصطدام فى الفضاء فحسب ،بل إنها
تزيد أيضا تداخل الترددات للمشتركن".

يتفق اجلميع على أن عام  2020كان عامالتحديات ،وهو العام الذى جلب معه
مجموعة من أكبر التغييرات التى شهدناها فى طريقة عيشنا وعملنا .وفى
عام كهذا ،من السليم القول إن التكنولوجيا كانت الثابت الوحيد ،فهى املنصة
التى غيرت أساسيات التجارة والرعاية الصحية والتعليم واخلدمات املالية فى
مختلف أنحاء العالم.
لطاملا اعتقدت أن التغيير اجلذرى هى عملية تتم مع مرور الوقت؛ وببطء
فى بعض األحيان ،ولكنها تكون شاملة ،وقد أثبتتجائحةكوفيد -19صحة
هذه النظرية .وأظهر أنه من الضرورى للمؤسسات االستثمار وفق نهج شامل
واستراتيجى بهدف االستجابة لوتيرة التغيير .ويستدعى هذا االستثمار تقاربا ً
بن التقنيات ،من أجل التواصل والتعاون وابتكار خدمات جديدة ستساعد فى
نهاية املطاف على الصمود فى وجه التغيرات الكبرى.
ومع دخولنا عام  ،2021فإن محادثاتى مع عمالئنا وشركائنا فى جميع أنحاء
منطقة الشرق األوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا تتمحور حول مسألة واحدة
مشتركة وهي :كيفية التحول على املدى الطويل.
لقد اتسم عام  2020بتسارع اخلطى نحو التحول الرقمي ،لذا فإن السؤال
ال��ذى يجب أن نطرحه ه��و :ما هى أه��م الفرص والتحوالت الكبرى التى
ستهيمن على مشهد األعمال؟ واألهم من ذلك ،هل ميكن للمؤسسات النهوض
لالستفادة من آليات السوق؟ ونستعرض فى ما يلى الفئات الرئيسية ضمن
نطاق التكنولوجيا التى نتوقع أن تكون محور االهتمامات فى العام اجلاري:
 .1التقنيات السحابية الهجينة للقوى العاملة الهجينة :أظهر استطالع حديث
أجرته املؤسسة الدولية للبيانات (آى دى سي) أن ما ال يقل عن ثلث مديرى
تقنية املعلومات فى منطقة الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا يخططون لزيادة
إنفاقهم على التقنيات السحابية .وسيستمر منو االستثمارات فى النماذج
التشغيلية للتقنيات السحابية التى تغطى البيئات العامة واخلاصة والطرفية،
ما يتيح التوسع السريع وإدارة تقنية املعلومات فى كل مكان ،مع توفير قدرات
األمن والرصد التى حتتاجها املؤسسات حلماية بياناتها.
 .2التركيز على فرص احلوسبة الطرفية :أدت الزيادة فى اعتماد العمل
والتعلم عن بُعد بالتزامن مع التطبيقات الذكية التى تعمل بالبيانات إلى ضرورة
إدارة أعباء عمل البيانات وحتليلها فى الوقت الفعلى عبر احلوسبة الطرفية.
وتتطلع املؤسسات فى جميع القطاعات اآلن إلى اعتماد أح��دث التقنيات
لتحسن أدائها وجتارب العمالء .وستصل قيمة سوق احلوسبة الطرفية فى
جميع أنحاء العالم ،وفقا ً للمؤسسة الدولية للبيانات ،إلى  250.6مليار دوالر
أمريكى فى عام  2024مبعدل منو سنوى مركب يبلغ  12.5٪خالل الفترة
 .2019-2024وهذا يعنى أننا سنشهد ضخ املزيد من االستثمارات بصورة
أبسط وأسرع لنشر البنية التحتية للتكنولوجيا املوزعة ،وبالتحديد فى قطاعى
التعليم والرعاية الصحية.
 .3اآلم��ال املعقودة على شبكات اجليل اخل��ام��س :5Gرمب��ا يكون جائحة
كوفيد -19قد أدت إل��ى إبطاء انتشار شبكات اجليل اخلامس  5Gفى
األس��واق غير اخلليجية ،إال أن رواد شبكة اجليل اخلامس فى دول مجلس
التعاون اخلليجى واصلوا االستثمار فى التكنولوجيا ،ويتوقع احتاد «جى إس
إم إيه» أن تستعيد أنشطة اجليل اخلامس فى الدول غير اخلليجية وتيرتها
اعتباراً من العام  .2021وتعتبر اإلدارة الفعالة للطيف املفتاح لتعظيم هذه
الفرصة ،وسوف تستثمر الشركات املشغلة لشبكات الهاتف املحمول فى تقنية
املعلومات احلديثة التى تعمل على حتويل بنية الشبكة اخلاصة بها إلى النطاق
السحابي ،مما سيقربنا أكثر من االتصال واسع النطاق واملعاجلة املتطورة التى
أصبحت ممكنة بفضل تقنية اجليل اخلامس.
وذكاء ومتعة:
 .4أجهزة الكمبيوتر الذكية جتعل العمل واأللعاب أكثر سالسة
ً
رجحت دراسة أجرتها شركة «فورستر لالستشارات» بتكليف من شركة ِ«دل»أن
يصبح العمل عن بُعد هو القاعدة ،حيث عمد  67٪من صانعى القرار إلى
متديد ترتيبات العمل عن ُبعد لبعض املوظفن لفترة ما بعد اجلائحة ،فى حن
طبق  57٪منهم سياسات تتصف مبرونة أكبر للعمل من املنزل .ومع تكيف
الناس مع مناذج العمل الهجينة عن بعد ،فإن التقنيات ستستمر فى التطور
أيضاً .وسنشهد مزيجا ً من دمج الذكاء االصطناعى والتقنيات السحابية
واالتصال املتطور لتحسن جتارب املستخدم مع األجهزة .وسيجعل الذكاء
االصطناعى أجهزة الكمبيوتر أكثر سالسة وتخصصا ً وخالية من املشاكل.
كما وستساعد البرمجيات الذكية األجهزة على فهم األوق��ات التى ال يريد
املستخدم أن يظهر فيها فى مؤمترات الفيديو ،فى حن ستستمر التطبيقات
واخلدمات اجلديدة فى جعل التعاون أكثر سهولة وحيوية ،وستبدأ األنظمة
التى نستخدمها أيضا ً فى رؤية ترقيات عملية.
 .5هيمنةالذكاء االصطناعى ستؤدى إلى حترير الطاقات البشرية الكامنة:
ستتيح التكنولوجيا إحساسا ً أكبر باالتصال ف��ى وق��ت نعمل ونتعلم فيه
بشكل أكبر بعيداً عن منازلنا .وسيعيد الذكاء االصطناعى واألمتتة تصور
تقسيم العمل بن البشر واآلالت .وقد يعمل الذكاء االصطناعى وإنترنت
األشياء وواجهات التطبيقات اجلديدة األخرى بالفعل على تغيير منط عمل
املؤسسات واحلكومات ،ومن املتوقع أن يتراوح النمو السنوى ملساهمة الذكاء
االصطناعى بن  20-34٪سنويا ً فى جميع أنحاء املنطقة وف ًقا لشركة
«برايس ووترهاوسكوبرز» ( ،)PWCمع تسجيل أس��رع منو فى اإلم��ارات
العربية املتحدة تليها اململكة العربية السعودية .ومن املتوقع أيضا ً أن يساهم
الذكاء االصطناعى بأكثر من  135.2مليار دوالر أمريكى فى اقتصاد اململكة
العربية السعودية بحلول عام  .2030وسنعهد باملزيد من مهام التفكير إلى
الذكاء االصطناعى بدالً من املهام اآللية فقط ،ما يؤدى إلى رؤى أسرع وأعمق
وأكثر وضوحا ً متكننا من حتويل تركيزنا نحو إجنازات أعظم فى مجال االبتكار
والعمل الهادف واالتصاالت البشرية.
خالصة:
بعدما أحدث عام  2020تغييرات مهمة وغير متوقعة ،يبدأ عام 2021
بتشكيل مجتمع أكثر ثقة وتعاطفا ً وصبراً ومرونة .وأنا متفائل ومتحمس ملا
يحمله العام اجلديد ،خصوصا ً عندما نالحظ أن التكنولوجيا تلعب دوراً
أساسيا ً فى تعزيز االقتصاد اإلقليمي .وستعمل الرقمنة على تسريع عملية
التحول فى القطاعات الرئيسية واملساعدة فى تعزيز التعافى خالل العام
اجلاري ،فضالً عن السماح لالبتكار بأن يكون محوريا ً فى جدول أعمال النمو
اإلقليمي .وباختصار ،هذا هو العام الذى سنرى فيه تأثيراً أقوى للتكنولوجيا
على العالم .وهذا التغيير فى املجتمع هو أكثر ما يجذب اهتمامى ومينحنى
شعوراً باألمل والتفاؤل ملا سيحمله العام  2021من تطورات إيجابية.

محكمة مصرية  :استمرار حبس
فتيات "التيك توك"

لدعم االبتكار وريادة األعمال
 :الجامعة املصرية اليابانية تفوز بمنحة
الوكالة الفرنسية الفرنكفونية
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس اجلامعة املصرية اليابانية
للعلوم والتكنولوجيا عن فوز اجلامعة مبنحة الوكالة الفرنسية
الفرنكفونية لريادة األعمال االجتماعية واالبتكار االجتماعى
وأه��داف التنمية املستدامة ,بعد منافستها مع  70جامعة
محلية ودولية.
أضاف اجلامعة شاركت مبقترح يتضمن العديد من األنشطة
وامل��ح��اور ح��ول وض��ع استراتيجيتها فى احلوكمة املرتبطة
بأهداف التنمية املستدامة واألنشطة املرتبطة باحلاضنة
التكنولوجية وبناء ق��درات املوظفن باجلامعة واجلامعات
املصرية وفى دول حوض البحر األبيض املتوسط.
من جهته أكد الدكتور عاطف الشبراوى أستاذ االبتكار وريادة
األعمال مبركز االبتكار باجلامعة أن مشروع املنحة يدعم
الشباب لتحقيق أه��داف التنمية املستدامة فى  9دول عبر
منطقة شمال أفريقيا والشرق األوسط.

كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
استمرا ملا يعرف اعالميا بقضية " فتيات التيك توك " أصد حكم قاضى غرفة
املشورة ،مبحكمة جنح العباسية ،نهاية االسيوع املاضى  ،بتجديد حبس كل من
مودة األدهم وحنن حسام 45 ،يوما على ذمة قضية اإلجتار بالبشر حيث تبن
باستخدامهن فتيات فى
من التحقيقات ،ارتكاب املتهمتن جرمية اإلجتار بالبشر،
ّ
أعمال منافية ملبادئ وقيم املجتمع املصري ،للحصول على منافع مادية ،باستغالل
حالة الضعف االقتصادى وحاجة املجنى عليه َّن للمال ،والوعد بإعطائه َّن مبالغ
مالية.
وك��ان القضاء املصري ،ق��رر منتصف الشهر اجل��اري ،متديد حبس الشابتن
املؤثرتن على تطبيق "تك توك" بعد أن وجهت إليهما تهمة اإلجتار بالبشر استنادا
إلى فيديوهات قامتا بنشرها.
وأوقفت حنن حسام فى أبريل بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع
فيديو على "تك ت��وك" تعلن فيه ملشتركيها البالغ عددهم  1.3مليون شخص
أن الفتيات ميكنهن كسب امل��ال من خ��الل العمل معها على شبكات التواصل
االجتماعى وفى مايو  ،2020مت القبض على مودة األدهم التى لديها مليونا
متابع على إنستغرام ،بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.

