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جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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قطار مبادرة “ اإلبداع  ..طريقك للنجاح “
يصل جلامعة سوهاج

كتب  :أحمد سليمان – وسيم إمام
أكدت الكاتبة الصحفية فاتن اخلولى مدير حترير جريدة “ عالم رقمى
“ انطاق املحطة اخلامسة للدورة الرابعة عشرة ملبادرة “ اإلبداع ..طريقك
للنجاح “ بجامعة سوهاج  ،والتى تنظمها جريدة عالم رقمى بالتعاون مع
عدد من شركائها املعنيني بنشر ثقافة اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال
وتشجيع الشباب وطاب اجلامعات على االستفادة من مفهوم العمل احلر
وكذلك الدورات التدريبية التى تتيحها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وذلك برعاية الدكتور أحمد عبد العزيز � رئيس جامعة سوهاج  ،الدكتور صفا
محمود � نائب رئيس اجلامعة لشئون الطاب  ،والدكتور منيرى زناتى عميد
كلية احلاسبات واملعلومات باجلامعة والدكتور محمد على أبو العز � مدير
املعلومات باجلامعة والعميد على كمال � رئيس فرع معهد تكنولوجيا املعلومات
بجامعة سوهاج  .أضافت متت أقامة املبادرة  ،يوم األربعاء  ،بجامعة سوهاج
مبشاركة الدكتور حسام عثمان مستشار وزي��ر االتصاالت لابداع ونائب
الرئيس التنفيذى لهيئة “ ايتيتدا “ ومدير مركز االبداع التكنولوجى وريادة
االعمال “ تيك” وعدد من ممثليى شركات التكنولوجيا واالتصاالت “ برايت
سكايز” ومعهد تكنولوجيا املعلومات وادارها الكاتب الصحفى خالد حسن
ئيس حترير جريدة “ عالم رقمى “ كما مت استعراض عدد من قصص جناج
الطاب والشباب مبجافظة اسيوط فى تقدمي خدماتهم عب مفهوم ثقافة
العمل احلر عبر املنصات االلكترونية العاملية وكذلك تقدمي خدماتهم لبعض
الشركات فى منطقة الشرق االوسط  .أوضحت تركز املبادرة على كيفية
ميكن تأهيل الطاب اثناء فترة الدراسة اجلامعية وبدء حياتهم العملية وهم
فى سن مبكرة جدا ،منذ الحظة االلتحاق بالكلية اذ أن كل حلم يولد معه
للطاقة الازمة لتحقيقه ولذا من املهم أن يكون لدى كل طلب حلمه اخلاص به
خاصة ونحن نتحدث مع طاب كلية احلاسبات واملعلومات والهندسة والعلوم
والتى تعد أحد معامل تفريغ العقول البشرية التى تقود العالم حاليا من خال
تقدمي افكار ابتكارية متنوعة تؤدى إلى تطوير وحتسني منط معيشة مايني
البشر حول العالم.

الثمن  5 :جنيهات
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ضمن مبادرة “فرصتنا..رقمية” وبإجمالى أعمال بقيمة  80مليون جنيه:

وزارة االتصاالت  16 :شركة صغيرة ومتوسطة تفوز بتنفيذ مشروعات
للتحول الرقمى باجلهات احلكومية
كتب  :محمد اخلولى – نهلة مقلد
كشفت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ع���ن ف����وز  16ش���رك���ة من
الشركات الصغيرة واملتوسطة بتنفيذ
 15مشروعا للتحول الرقمى باجلهات
احلكومية بقيمة تزيد على  43.5مليون
جنيه؛ وذل��ك ضمن مبادرة “فرصتنا...
رق��م��ي��ة” ال��ت��ى ك��ان��ت أط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة
االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات من
خ��ال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات (إي��ت��ي��دا) ف��ى م��اي��و امل��اض��ى
بحضور عدد من رؤساء الشركات العاملية
واملحلية كما أتاحت املبادرة منذ إطاقها
عبر املنصة اخلاصة بها نحو  31فرصة
فى مشروعات التحول الرقمى بقيمة
ت��ق��دي��ري��ة حل��ج��م األع���م���ال امل��ع��روض��ة
للشركات الصغيرة واملتوسطة بنحو 80
مليون جنيه.
من جهته قال الدكتور عمرو طلعت �
وزي��ر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
على أن إع��ان ال��ش��رك��ات ال��ف��ائ��زة بعد
تقييم العروض املقدمة فى إطار مبادرة
“فرصتنا ..رقمية” يعكس حرص الوزارة

ع��ل��ى حت��ف��ي��ز اإلب�����داع ل���دى ال��ش��رك��ات
الصغيرة واملتوسطة العاملة فى مجال
تكنولوجيا املعلومات ،وإتاحة فرص لها
للمشاركة فى تنفيذ مشروعات للتحول
الرقمى فى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء
مصر الرقمية؛ مشيرا إل��ى أن الفترة
املقبلة ستشهد إط��اق مجموعة أخرى
من املشروعات والفرص للشركات.
أضاف الشركات الصغيرة واملتوسطة
تلعب دورا مهما فى النمو االقتصادى
باإلضافة إل��ى خلق ف��رص عمل كثيفة
للشباب؛ كما أوضح أن مثل هذه املبادرات
تفتح اآفاقا واسعة لها من أجل اكتساب
اخلبرات واحلصول على سابقة أعمال
حكومية تعزز من تنافسيتها فى السوقني
املحلية والعاملية.
أوض������ح ف������ازت ال���ش���رك���ات ب��ف��رص
ومشروعات األعمال الرقمية فى أربع
فئات مختلفة هى إدارة اجلودة واالختبار
�Quality Management & Test
 ،ingوخ���دم���ات ال��ت��ك��ام��ل م��ع امل��ح��ول
ململركزى احلكومى �GG Web Servic
 ،esورقمنة املحتوى �Content Digi

مدة االشتراك مبسابقة “ االبتكار وريادة االعمال
“ لالفكار اخلضراء ..حتى  28فبراير املقبل
كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
قرر فريق “  “ GIMED EGYTاملنظمة ملسابقة االبتكار
وريادة االعمال “  ، “ EXTENSIONبالتعاون مع جمعية
رج��ال اع��م��ال االسكندرية واالحت���اد االوروب���ى  ،م��د فترة
استقبال االفكار االبداعية اخلضراء “ GIMED EGYT
“ ملشروعات االعمال من الشباب ورواد االعمال والشركات
الناشئه وذلك حتى  28فبراير املقبل بناءا على طلب الكثير
من الشباب والشركات الناشئه التاحة الفصة لهم الستكمال
افكارهم وجتهيز مشروعاتهم التى سيشاركون بها فى
املسابقة .
وتتضمن املسابقة مجموعة من التحديات منها حتدى
“حتدى ابتكار املنازل املستدامة “  ،حتدى “ ابتكار نستله عن
عبوات الرقائق املرنة “  ”,حتدى ابتكار أملا “ لبنك الكساء
املصرى عن تصميم منصة للتجارة االلكترونية للموضة
ال��ف��اخ��رة  ،وه��و حت��دى تصميم منصة جت��اري��ة ملنتجات
التدوير الفاخرة :اذ كانت العامات التجارية الفاخرة بطيئة
فى احتضان التجارة اإللكترونية واالبتكار الرقمي .لطاملا
ابتعدت العامات التجارية الفاخرة التقليدية الراقية عن
التجارة اإللكترونية ،خوفا ً من أن يؤدى البيع عبر اإلنترنت
إلى متييع الصورة وتقليل قيمتها بالتفرد.
بجانب التحدى االخضر الدارة املياة  ،وحت��دى النقل
والتوزيع االخضر  ،وحتدى بنك الكساء املصرى عن تدوير
نفايات املابس  ،حتدى ابتكار سوديك عن تدوير مخلفات
البناء  ،حتدى “ ابتكار مدتكس عن الطاقة ملتجددة”  ،حتدى
“ ابتكار موجنينى لصناعة اخلبز واحللويات اخلضراء” ،
حتدي” ابتكار شركة الهندسة للحاويات للنقل االخضر” ،
حتدى ابتكار” احلرم اليونانى األخضر “ ،حتدى “االبتكار
ملنح حياة جديدة للمفروشات املنزلية “  ،حتدى “ االبتكار
لتعويض االنبعاثات” باالضافة الى “ حتدى االبتكار فى
قياس البصمة الكربونية “ .

 ،tizationوف��ئ��ة التحليل والتصميم
ههندسة املشاريع �Analysis, De
sign and Project Engineering؛
حيث فازت أربع من الشركات الصغيرة
واملتوسطة عن فئة إدارة اجلودة واالختبار
وه��ى “ي��و ترست” ملشروع إدارة اجل��ودة
واالختبار ملنظومة نظام إدارة األصول،
و “بى مايسترو” إلدارة اجلودة واالختبار
ملنظومة “نظام تراث مصر” ،و”ديجيتال

بلوكس” ملشروع إدارة اجلودة واالختبار
ملنظومة التأمني الصحى الشامل ،و”تست
برو” عن إدارة اجلودة واالختبار ملنظومة
“نظام التوثيق”.
كما ف��ازت شركتان عن فئة خدمات
التكامل م��ع امل��ح��ول امل��رك��زى احلكومى
وه��م��ا“ :ب��ل��وك��اود”“ ،األن��ظ��م��ة الذكية
املؤمنة للبرمجيات”؛ بينما ف��ازت ثاث
شركات عن فئة رقمنة املحتوى (لبوابة
الثقافة الرقمية املصرية) وهي“ :أى تى
بلوكس” ،و”سماكرز” ،و”مناء لتكنولوجيا
املعلومات واخلدمات اللوجستية” .
كما فازت سبع شركات بتسعة فرص
أع��م��ال ع��ن ف��ئ��ة ال��ت��ح��ل��ي��ل والتصميم
وهندسة امل��ش��اري��ع وه���ى“ :ش��رك��ة أرك
دي��ف��ي��ل��ومب��ي��ن��ت” ب��ع��دد م��ن التطبيقات
اخلاصة ب��امل��رور ،وشركة “سمبل واى”
للحلول الرقمية بعدد م��ن التطبيقات
اخلاصة بالسجل التجاري ،بينما فازت
شركة “أي�أرك��ي��ت��ك” خلدمات التحول
الرقمى بثاث فرص لعدد من التطبيقات
اخلاصة بوزارة التضامن وأخرى خاصة
ب���وزارة التموين وع���دد م��ن التطبيقات

مع وزارة التضامن”:املصرية االتصاالت”توفر 3.5
مليون شريحة محمول ملستفيدى تكافل وكرامة

“املصرية لالتصاالت” ترعى املنتخب الوطنى وتنفرد
بالنقل الرقمى احلصرى لبطولة “ “ Egypt 2021
كتب  :محمد شوقي -عادل فريج
تواصل الشركة املصرية لاتصاالت  WEالقيام بدورها فى رعاية املنتخبات
الوطنية فى البطوالت العاملية ،وذلك برعايتها للمنتخب الوطنى لكرة اليد كراع شريك
فى بطولة العالم لكرة اليد  Egypt 2021والتى أنطلقت فى نسختها السابعة
والعشرين فى مصر وتستمر حتى  31يناير  ،2021وأعلنت الشركة عن حصولها
على حقوق البث الرقمى احلصرى ملباريات البطولة
عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ،لتكون بذلك
املنصة الرقمية الوحيدة الناقلة ملباريات البطولة فى
الشرق األوسط,وشمال أفريقيا بحيث تتيح للجمهور
العربى كله االستمتاع بتشجيع ال��ف��رق الوطنية
واالستمتاع مبشاهدة حية وبجودة فائقة جلميع
مباريات البطولة .كما أطلقت املصرية لاتصاالت
بالتزامن مع بدء فعاليات البطولة حملة لدعم تشجيع
املنتخب املصرى حتت عنوان “شجع لو فني” ،وذلك
من خال دعوة اجلمهور املصرى لاستمتاع مبتابعة
املباريات على قناة  WEعلى موقع يوتيوب ،ودعم
املنتخب الوطنى وتشجيعه من أى مكان وعبر أى أجهزة مرتبطة باإلنترنت.
من جهته قال املهندس عادل حامد � العضو املنتدب والرئيس التنفيذى
للمصرية لاتصاالت “فخورون برعايتنا للمنتخب الوطنى لكرة اليد فى
دوما إلى دعم الرياضة املصرية فى كل
هذه البطولة الكبرى ،ونسعى ً
البطوالت العاملية موضحا ان النقل الرقمى احلصرى لفعاليات
البطولة يهدف إل��ى إتاحة الفرصة أم��ام اجلمهور العربى
اعتمادا على
ملتابعة املباريات وتشجيع الفرق الوطنية
ً
أح��دث التقنيات التى توفرها الشركة ك��أول مشغل
متكامل خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
فى مصر.

“القومي لالتصاالت”55 :الف شكوي ملستخدمي االنترنت
واالتصاالت بالربع االخير من 2020
كتب  :باسل خالد -محمد اخلولي
كشف التقرير الرابع ملنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات االتصاالت للجهاز القومي
لتنظيم االتصاالت ،تلقى  54.563شكوى خال الربع الرابع من عام  2020مقارنة بعدد
 51.318شكوى مت تلقيهم خال الربع الثالث بزيادة قدرها  ،6٪تشمل 15.798 :شكوى
هاتف محمول ،و 25.548شكوى انترنت ثابت ،و 12الف شكوى هاتف ثابت ،و 1278شكوى
أجهزة محمول ومت تلقي  78٪من الشكاوى من خال مركز االتصال ( ،)155و 14٪من خال
موقع اجلهاز ،و 6٪من خال تطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب) ،و 2٪من خال صفحات
اجلهاز على منصات التواصل االجتماعي .وتتضمن التقري شكاوى مستخدمي أجهزة املحمول
جتاه مقدمي خدماتهم يث بلغ إجمالي الشكاوى التي مت تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم االتصاالت
من مالكي أجهزة املحمولة جتاه الوكاء  1300شكوى وبلغت نسبة حل الشكاوى  ،85٪وبلغ متوسط
وقت حل الشكوى  4.5يوم ،وجاءت اهم شكاوى مستخدمي أجهزة املحمول .

حتالف بني شبكات التواصل العاملية لعزل
الرئيس االمريكى ترامب “ الكترونيا “
كتب  :باسل خالد – احمد سليمان
شهدت االسبوع املاضى ما ميكن وصفه بتآلف شبكات التواصل
االجتماعى العاملية لعزل الرئيس االمريكى احلالى دونالد ترامب
بصورة الكترونية ومنعه من النواصل مع أنصاره ومؤيديه ومعجبيه على
هذه الشبكات .
فبعد ان ق��ررت منصة الرئاسة القصيرة “ تويتر “ وقفكل من
حسابى ترامب الشخصى “ والذى يتابع اكثر من  80مليون متابع ،
وكذلك احلساب الرسمى للرئيس
االم��ري��ك��ى تبعها اع���ان منصة “
الفيسبوك “ بوقف حساب ترامب
على املنصة مل��دة اسبوعني  ،او
الجل غير مسمة  ،وكذلك كشفت
منصة بث الفيديوهات “ اليوتيوب
“  ،التابعة لشركة جوجل “ بوقف
بث قناة ترامب على منصتها وذلك
ملدة ومنية غير محددة .
ويبدوا ان شبكات التواصل االجتماعى العاملية ق��ررت ان تعطى
ظهرها الى الرئيس االمريكى “ دونالد ترامب  ،السيما بعد انتهاء
فترة رئاسته فى ال  20من يناير احلالى وبالتالى لن يكون باستطاعته
القيام باتخاذ اى موقف جتاه هذه املنصات ناهيك عن هذه املنصات
قد حققت اهدافها التجارية والترويجية من ترامب بعد ان ساهمت
تغريداتها وبوستاته وفيديوهاته فى حتقيق رواج لهذه املنصات نتيجة
التفاعل الكبير الذى كان يحظى به ترامب من جانب انصاره وكذلك
الزب اجلمهورى الذى ينتمى اليه .

اخلاصة بالتوثيق ،وفازت شركة “بيزنس
بوردر الينز” بتنفيذ عدد من التطبيقات
اخل��اص��ة ب��ال��ش��ه��ر ال��ع��ق��اري ،ف��ى حني
ف��ازت شركة “ج��ول��ف يونايتد” بتنفيذ
ع��دد م��ن التطبيقات اخل��اص��ة مبحاكم
األسرة ،و”سفن هاندرد أبس” بعدد من
التطبيقات اخلاصة باملحاكم االبتدائية،
و”سامرج” بعدد من التطبيقات اخلاصة
بالتمويل العقاري.
وتستهدف مبادرة “فرصتنا ..رقمية”
ت��ع��زي��ز مساهمة ال��ش��رك��ات واملسجلة
ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات “ اي��ت��ي��دا” ف��ى تنفيذ
م��ش��روع��ات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ى للجهات
احلكومية ،وتتيح املبادرة فرصا لألعمال
من خال ثاثة روافد هى تنفيذ أعمال
من خال التعاقد مع اجلهات احلكومية
مباشرة ،وتنفيذ أعمال من خال التعاقد
ً
م��ع ال��ش��رك��ات امل��ت��ع��اق��دة م��ع اجل��ه��ات
احلكومية ،باإلضافة ملسابقات مهارية
تتضمن فرصا تدريبية للعاملني بالشركات
الصغيرة لصقل مهاراتهم فى مجال علوم
البيانات وال��ذك��اء االصطناعي ،وتنتهى
تلك الفرص بتنفيذ األعمال.

كتب  :باسل خالد – نهلة مقلد
مت توقيع اتفاقية ت��ع��اون ب��ني وزارة التضامن االجتماعى وال��ش��رك��ة املصرية
لاتصاالت ،وذل��ك لتقدمي خدمات ات��ص��االت متكاملة ملستفيدى برامج احلماية
االجتماع .ية “برنامج تكافل وكرامة” ويأتى ضمن سعى وزارة التضامن االجتماعى
مليكنة كل خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمى التى تنتهجها مصر
الرقمية والتى تستشرف بها الوزارة فى حتسني آليات احلوكمة لكل البيانات باإلضافة
لتحسني جودة اخلدمات واحلرص على سرعة االستجابة لطلبات وشكاوى املواطنني
ووقع من جانب وزارة التضامن االجتماعى أمين عبد املوجود � مساعد وزير التضامن
االجتماعى لشئون املؤسسات والعمل األهلي ،واملهندس عادل حامد � العضو املنتدب
والرئيس التنفيذى للشركة املصرية لاتصاالت .من جهتها أكدت نيفني القباج وزيرة
التضامن االجتماعى أن ال���وزارة حريصة كل احل��رص على حتسني آليات خدمة
مستمرا من السيد رئيس اجلمهورية
توجيها
املواطنني فى كل برامجها ،وأن هناك
ً
ً
بضرورة حوكمة البيانات واإلج���راءات التى تعزز حقوق املواطن وترشد استخدام
موارد الدولة ،باإلضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق املحرومة
والنائية مبظلة احلماية االجتماعية كما نسعى حاليا ً لتوحيد جميع خدمات احلماية
فى بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد ،مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومى
على البطاقات الذكية.

نقابة الصحفيني  :تنتظر فتوى ملجلس الدولة النعقاد
اجلمعية العمومية القادمة

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
أكد مجلس نقابة الصحفيني املصريني أنه حرصا من املجلس على صحة وحياة
الزماء ،وعقد اجلمعية العمومية للنقابة فى موعدها وجدول أعمالها املنصوص عليهما
فى قانونها ،والتزاما ً منه بصحيح القانون ،قد أوجب عليه التوجه بطلب الفتوى من
اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مبجلس الدولة ،باعتبارها جهة االختصاص
األعلى للتصدى لهذا األمر واإلجابة على كل األسئلة القانونية املتعلقة به ،وإفادة مجلس
النقابة مبا يجب القيام به فى ظل الظروف احلالية .أوضح مجلس النقابة أنه يؤكد لكل
أعضائها الكرام ،أنه سيتابع على مدار الساعة طلب الفتوى املشار إليه والذى سيتم
إرساله على الفور للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مبجلس الدولة.

مع تزويدهم بأجهزة التابلت  :تدريب  32ألف طاقم طبى
لتسجيل املصابني بقاعدة الكترونية
كتب  :نهله مقلد  -صابر محمد
أكدت الدكتورة هالة زايد � وزيرة الصحة والسكان أن فى إطار مبادرة “متابعة
مرضى العزل املنزلى “ ،والتى يتم من خالها متابعة حاالت العزل املنزلى ملرضى
فيروس “كورونا” ،مبحافظات :القاهرة واجليزة والقليوبية ،فأنه سيتم تطبيق
املبادرة على باقى املحافظات تدريجيا ،وتخصص املبادرة  20ألف فريق طبى
و 5400وحدة صحية و 800سيارة (قوافل عاجية) لتقدمي خدماتها ،مزودين
بأجهزة “تابلت” لتسجيل كافة البيانات اخلاصة باحلاالت على النظام اإللكتروني.
جاء ذلك خال اجتماع مجلس ال��وزراء  ،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،
وقالت إن نسبة املصابني بفيروس “كورونا” خال األسبوع احلالى تراجعت بنسبة
 11%مقارنة باألسبوع املاضي ،كما عرضت فى الوقت نفسه التطورات الدولية
بشأن فيروس “كورونا” كما قامت الوزارة خال الفترة من أغسطس – 2020
يناير  2021بعقد  126برنامجا تدريبيا وورشة عمل (فعلى وافتراضي).

أركاديا مول  :أول مول جتارى متخصص فى مبيعات إكسسوار
املحمول باجلملة فى مصر
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
ينظم إدارة اركاديا مول و رابطة مستوردى إكسسوارات املحمول
فعاليات مؤمتر صحفى خاص لإلعان عن إط��اق أول مول جتارى
متخصص فى مبيعات إكسسوار املحمول باجلملة فى مصر فى أركاديا
مول ،وذلك يوم ظهر يوم اإلثنني القادم  ،املوافق  18يناير احلالى  ،حيث
يتحدث فى املؤمتر كل من الدكتور على فهمى طلبه � رئيس مجلس إدارة
شركة الدلتا ،واملهندس إبراهيم العربى رئيس إحتاد الغرف التجارية ،
وأحمد وهدان � رئيس مجلس إدارة شركة  Cell Telاملالكه لبراند
سل تل و براند كاكتوس والوكيل الوحيد مبصر لبراند GENA.
كما يشارك عصام بدر الدين � رئيس شعبة املحمول بغرفة التجارة باجليزة ومحمد إمبابى رئيس
الغرفة التجارية باجليزة وحامت حلمى مدير اركديا مول وهشام عبداهلل أبو شامه � صاحب شركة
تراست والوكيل احلصرى ل�  Recciو  JOY ROOMوعضو اللجنه املفوضة للمستوردين .

بتكلفة إجمالية قدرها  360مليار جنيه :

مذكرة بني “الهيئة القومية
لألنفاق”و”سيمنز” لتنفيذ منظومة
متكاملة للقطار الكهربائى السريع
كتب  :محمد اخلولى – أحمد سليمان
مت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة النقل ممثلة
فى الهيئة القومية لألنفاق وشركة”سيمنز”العاملية؛
لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى
مصر بإجمالى أطوال حوالى  1000كم  ،وبتكلفة
إجمالية قدرها  360مليار جنيه مع البدء الفورى
لتنفيذ اخلط ال��ذى سيربط مدينة العني السخنة
مبدينة العلمني اجلديدة م��روراً بالعاصمة اإلدارية
اجلديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس
مجلس الوزراء :من جهته قال املهندس كامل الوزير �
وزير النقل أن االتفاقية ،جاءت بعد مفاوضات طويلة
انتهت بعد لقاء ممثلى الشركة بالسيد الرئيس عبد
الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية ،باتفاق الطرفني
على ش��روط مم��ت��ازة ،بفكر مختلف ف��ى التشغيل
عن نظام عمل خطوط السكك احلديدية القدمية،
ومبواصفات تعد األعلى على مستوى العالم؛ حيث
ال توجد تقاطعات وال مزلقانات كما هو معمول
به فى السكك احلديدية احلالية ،مؤكداُ أن هذا
املشروع يعكس عمق العاقات املصرية االملانية ،فى
إط��ار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس
اجلمهورية ،على تفعيل ه��ذه العاقات فى كلص
املجاالت .أضاف مشروع القطار الكهربائى السريع
(العني السخنة – العلمني) ،يبلغ طوله  460كم،
ويشمل  15محطة وأن السرعة التصميمية للقطار
تبلغ  250كم /ساعة وسيساهم فى ربط العاصمة
اإلداري���ة اجلديدة وامل��دن اجلديدة بشبكة السكك
احلديدية لنقل الركاب والبضائع.

بـ  % 50أسعار مخفضة للطيران والفنادق  :السياحة تطلق فيديو ترويجى ملبادرة “شتى فى مصر”
كتب  :باسل خالد  -وسيم امام
أطلقت وزارة السياحة واآلثار فيديو ترويجى ملبادرة “شتى فى مصر”
والتى أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران املدني ،بالتعاون مع غرفة املنشآت
الفندقية ،والتى سيتم تفعيلها بداية من  15يناير وحتى  28فبراير 2021
ومت إط��اق هذه املبادرة لتشجيع حركة السياحة الداخلية واالستمتاع
بالطبيعة اخلابة واجلو املشمس ومبشاهدة املعالم األثرية والتعرف على
احلضارة املصرية العريقة ،من خال منح تخفيضات على أسعار تذاكر
الطيران الداخلى لربط املدن السياحية مبصر من خال تنظيم رحات من
القاهرة إلى كل من األقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى
علم ،ومن اإلسكندرية إلى األقصر وأس��وان ،بسعر موحد ،ذهابا وإيابا،
يتراوح مابني  1500إلى  2000جنيه شاملة الضرائب ،باإلضافة إلى
تخفيض أسعار الفنادق املشاركة فى املبادرة فئات الثاثة وأربعة وخمسة

جنوم والتى ستطبق أسعار تشجيعية لإلقامة بها شاملة الوجبات والضرائب
واخلدمة .كما منح املجلس األعلى لآلثار تخفيض  50٪على أسعار تذاكر
املصريني الكاملة باملناطق واملتاحف األثرية املفتوحة للزيارة مبحافظات قنا
واألقصر وأسوان .وتقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريني واألجانب
ذهاب وعودة شاملة الضرائب بسعر موحد على النحو التالى من القاهرة
واإلسكندرية إلى األقصر  1500جنيه مصري ،وإلى أسوان  1800جنيه،
ومن القاهرة أو اإلسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا  1800جنيه،
وإلى مرسى علم  2000جنيه ومت التاكيد خال اطاق هذه املبادرة على
ض��رورة االلتزام بنسبة ال  50%من الطاقة االستيعابية للفنادق وفقا
لضوابط التشغيل املقررة ،والتأكيد على ضرورة االلتزام بكافة االجراءات
االحترازية وضوابط السامة الصحية بكل املطارات واملتاحف واملواقع
األثرية واملطاعم والكافيتريات والفنادق واألتوبيسات السياحية.
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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��الل 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
لالشتراكات واإلعالنات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
فاكس24544900 :
www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com
صندوق بريد11341 :
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متابعات
ضمن مبادرة “فرصتنا ...رقمية”

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تعلن عن فوز  16شركة صغيرة ومتوسطة بتنفيذ عدد من
مشروعات للتحول الرقمى باجلهات احلكومية
كتب  :باسل خالد -محمد اخلولى
اعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن فوز 16
شركة من الشركات الصغيرة واملتوسطة بتنفيذ  15مشروع
للتحول الرقمى باجلهات احلكومية بقيمة تزيد عن 43.5
مليون جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة “فرصتنا...رقمية” التى كانت
قد أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (إيتيدا) فى مايو
املاضى بحضور عدد من رؤساء الشركات العاملية واملحلية.
وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات على أن اعالن الشركات الفائزة بعد تقييم العروض
املقدمة فى إط��ار مبادرة “فرصتنا ..رقمية” يعكس حرص
الوزارة على حتفيز اإلبداع لدى الشركات الصغيرة واملتوسطة
العاملة فى مجال تكنولوجيا املعلومات ،وإتاحة ف��رص لها
للمشاركة فى تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى فى ضوء
تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن الفترة
املقبلة ستشهد اطالق مجموعة أخرى من املشروعات والفرص
للشركات.
وأض���اف ال��دك��ت��ور /عمرو طلعت أن الشركات الصغيرة
واملتوسطة تلعب دورا هاما فى النمو االقتصادى باإلضافة
الى خلق فرص عمل كثيفة للشباب؛ كما أوضح ان مثل هذه
املبادرات تفتح افاقا واسعة لها من أجل اكتساب اخلبرات
واحلصول على سابقة أعمال حكومية تعزز من تنافسيتها فى
السوقني املحلى والعاملي.
ه��ذا وق��د ف��ازت الشركات بفرص وم��ش��روع��ات األعمال
الرقمية فى أرب��ع فئات مختلفة هم إدارة اجل��ودة واالختبار
 ،Quality Management & Testingوخدمات التكامل
مع املحول املركزى احلكومى  ،GG Web Servicesورقمنة
املحتوى  ،Content Digitizationوفئة التحليل والتصميم

وهندسة املشاريع Analysis, Design and Project
Engineering؛ حيث ف��ازت أرب��ع من الشركات الصغيرة
واملتوسطة عن فئة إدارة اجل��ودة واالختبار وهم :شركة “يو
ترست” ملشروع إدارة اجل��ودة واالختبار ملنظومة نظام إدارة
األص���ول ،وش��رك��ة “ب��ى مايسترو” إلدارة اجل���ودة واالختبار
ملنظومة “نظام تراث مصر” ،وشركة “ديجيتال بلوكس” ملشروع
إدارة اجل��ودة واالختبار ملنظومة التأمني الصحى الشامل،
وشركة “تست برو” عن إدارة اجلودة واالختبار ملنظومة “نظام
التوثيق” .وفازت شركتان عن فئة خدمات التكامل مع املحول
املركزى احلكومى وهما :شركة “بلوكالود” ،وشركة “األنظمة
الذكية املؤمنة للبرمجيات”؛ بينما فازت ثالث شركات عن فئة
رقمنه املحتوى (لبوابة الثقافة الرقمية املصرية) وهم :شركة
“أى تى بلوكس”،وشركة “سماكرز” ،وشركة “مناء لتكنولوجيا
املعلومات واخلدمات اللوجستية”.

وفازت سبع شركات بتسعة فرص أعمال عن فئة التحليل
والتصميم وهندسة املشاريع وهم“ :شركة أرك ديفيلومبينت”
بعدد من التطبيقات اخلاصة باملرور ،وشركة “سمبل واى”
للحلول الرقمية ب��ع��دد م��ن التطبيقات اخل��اص��ة بالسجل
التجاري ،بينما فازت شركة “أي-أركيتك” خلدمات التحول
الرقمى بثالثة ف��رص لعدد من التطبيقات اخلاصة ب��وزارة
التضامن وأخرى خاصة بوزارة التموين وعدد من التطبيقات
اخلاصة بالتوثيق ،وفازت شركة “بيزنس بوردر الينز” بتنفيذ
عدد من التطبيقات اخلاصة بالشهر العقاري ،فى حني فازت
شركة “جولف يونايتد” بتنفيذ عدد من التطبيقات اخلاصة
مبحاكم األس����رة ،وش��رك��ة “س��ف��ن ه��ان��درد أب���س” ب��ع��دد من
التطبيقات اخلاصة باملحاكم االبتدائية ،وشركة “سامرج” بعدد
من التطبيقات اخلاصة بالتمويل العقاري.
اجلدير بالذكر أن مبادرة “فرصتنا ..رقمية” تستهدف
تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة واملتوسطة واملسجلة بقاعدة
بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات فى تنفيذ
مشروعات التحول الرقمى للجهات احلكومية ،وتتيح املبادرة
فرص لألعمال من خالل ثالثة روافد هى تنفيذ أعمال من
مباشرة ،وتنفيذ أعمال
خالل التعاقد مع اجلهات احلكومية
ً
من خالل التعاقد مع الشركات املتعاقدة مع اجلهات احلكومية،
باإلضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرص تدريبية للعاملني
بالشركات الصغيرة واملتوسطة لصقل مهاراتهم فى مجال علوم
البيانات والذكاء االصطناعي ،وتنتهى تلك الفرص بتنفيذ
أعمال فى املجاالت املذكورة.
وقد أتاحت املبادرة منذ إطالقها عبر املنصة اخلاصة بها
نحو  31فرصة فى مشروعات التحول الرقمى بقيمة تقديرية
حلجم األعمال املعروضة للشركات الصغيرة واملتوسطة بنحو
 80مليون جنيه.

..ويبحث مع سفير إيطاليا سبل تعزيز التعاون املشترك فى مجاالت التحول الرقمى والبريد
كتب  :نهلة مقلد – باسل خالد
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات جامباولو كانتينى سفير
جمهورية إيطاليا ل��دى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون املشترك فى ع��دد من مجاالت
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتى من أبرزها التحول الرقمى ،والبريد.
وخالل اللقاء استعرض الدكتور عمرو طلعت اجلهود املصرية فى مجال التحول الرقمى
وبناء مصر
الرقمية من أجل توفير اخلدمات الرقمية للمواطنني ،والعمل على طرح الكارت املوحد الذى
يتلقى املواطن من خالله مستحقاته من برامج الدعم؛ موضحا أنه مت تنفيذ مشروع جتريبى فى
محافظة بورسعيد والذى مت خالله اطالق خدمات مالية رقمية للمواطنني باملحافظة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن البريد املصرى يعد أحد ركائز املنظومة املالية الرقمية؛
خاصة وأن شبكة مكاتب البريد املنتشرة فى أنحاء اجلمهورية أصبحت مؤهلة الستيعاب
املعامالت املالية لعدد من كروت الدفع الرقمية؛ مشيرا إلى التطور الكبير الذى يشهده البريد
ليصبح احد منافذ تقدمي خدمات مصر الرقمية.
وم��ن جانبه؛ استعرض السيد السفير االيطالى ت��ط��ورات قطاع االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات فى ايطاليا والتوجهات اجلارية على مستوى االحت��اد األوروب��ى الستخدام أدوات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية الرقمية للتصدى لآلثار االقتصادية الناجمة
عن جائحة كورونا.
وأشار السيد السفير خالل اللقاء إلى أن ايطاليا لديها نظام الهوية الرقمية والتى تتيح
للمواطنني احلصول على خدمات مالية رقمية؛ موضحا اجلهود التى تبذلها ايطاليا لتحقيق
الشمول املالى الرقمى لدى كافة املواطنني واملؤسسات واملناطق ،وزيادة الوعى الرقمى لدى
موظفى اجلهات املدنية؛ خاصة مع تزايد حجم التعامالت املالية الرقمية أثناء فترة اجلائحة.

عظماء مت تشويه تاريخهم العظيم منهم
( )1اخلليفة هارون الرشيد :
مت جتسيد شخصيته على أنه ال هم له سوى مالحقة اجلوارى فى القصر
 ،وملء كأس اخلمر  ،الكأس تلو اآلخر !
أما احلقيقة فكان هارون الرشيد قائدا عسكريا عظيما  ،حكم أكثر من
ربع الكرة األرضية  ،كان يغزو فى سبيل اهلل عاما  ،ويحج عاما  ،ويتصدق كل
يوم بألف دينار من ماله اخلاص  ،وكان ال يترك قيام الليل أبدا .
( )2السلطان سليمان القانونى :
بدال من أن نعرف عنه البطوالت وفتحه لبالد أوروبا  ،وقضاءه على أحالم
النص��.ارى  ،وفتح بالدهم حتى جعل مساحة اخلالفة اإلسالمية  ١٥مليون
كم  ،وهو الوحيد الذى حكم ثالث قارات فى العالم  ،ومات وهو يغزو فى
سبيل اهلل !
ونحن ال نعرف عنه سوى املسلسل املجرم حرمي السلطان !
( )3القائد قراقوش :
الذى كان من أعظم القادة العسكريني  ،وهو بهاء الدين سعيد قراقوش ،
ال��ذى صورته السينما بصورة اخلائن  ،ال��ذى خان مدينة عكا وسلمها
للصليبيني  ،وكذبوا واهلل فلم ُيذكر عنه فى التاريخ إال كل جميل  ،وأنه كان
مقداما  ،وسيرته العطرة تُنبيك عن أخباره الرائعة .
جاعا ،
أمي ًنا  ،شري ًفا ُ ،ش ً
ً
( )4السلطان عبد احلميد الثانى :
الذى انشأ اجلامعة االسالمية وسكة حديد احلجاز وسكة حديد بغداد
وذلك من أجل ربط األمة اإلسالمية ببعضها .
باالضافة الى تسديد ديون األمة بنسبة  75%املئة  ،والذى تصدى لليهود
ولم يقبل بيع فلسطني فتأمروا عليه حتى فقد عرشه.
أحبائى فى اهلل ال تأخذوا دينكم من األفالم واملسلسالت  ،فهؤالء يريدوننا
أن نفقد هويتنا املسلمة حتى نظن أننا أمة فى قاع األمم  ،وذلك ليس بصحيح
 ،فأمة اإلسالم كانت رائدة العالم  ،و األيام دول
و أعلموا جيدا ( :أمة محمد مترض  ،لكنها لن متوت بإذن اهلل  ،وقريبا
سيقوم املارد العمالق ويعود للريادة من جديد فأبشروا) .

رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك
تقديرات البنك لتقلبات أسعار السلع فى األسواق

ملاذا قفزت عملة “بيتكوين”  ..ومتى سيتجاوز النفط عتبة  60دوالر ؟

كما رحب السيد السفير بتعزيز التعاون بني املؤسسات املالية الرقمية االيطالية والبريد
املصرى والتى سيستفيد منها عدد كبير من املصريني العاملني بإيطاليا لتسهيل العمليات املالية
االلكترونية وتخفيض املصروفات اإلدارية ذات الصلة؛ خاصة فى ضوء التقارب بني النظام املتبع
بهيئة البريد املصرى وذلك املتبع من املؤسسات املعنية بإيطاليا.
وقى ختام اللقاء؛ وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للسيد السفير لزيارة متحف البريد
املصرى لالطالع على مسيرة تطور البريد؛ كما وجه السيد الوزير الدعوة لنظيره اإليطالى
من خالل السيد السفير لزيارة القاهرة من أجل املزيد من املباحثات حول سبل دفع العالقات
الثنائية فى املجاالت ذات الصلة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

بلغ إجمالى الشكاوى التى مت تصعيدها للجهاز القومى
كتب  :باسل خالد -محمد اخلولى
لتنظيم االتصاالت من مالكى أجهزة املحمولة جتاه الوكالء
فى إطار حرص اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت على
 ١٫٢٧٨شكوى خالل الربع الرابع لعام  ،٢٠٢٠وبلغت نسبة
دعم حقوق املستخدمني وضمان تقدمي خدمات اتصاالت
حل الشكاوى  ،٪٨٥وبلغ متوسط وقت حل الشكوى ٤٫٥
ذات جودة فى السوق املصري ،أصدر اجلهاز التقرير الربع
يوم ،وجاءت اهم شكاوى مستخدمى أجهزة املحمول كاالتي:
سنوى الرابع ملنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات
 ٪٤١تظلم من نتيجة الفحص الفني ٪٣٥ ،تأخير فى مدة
االتصاالت (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر  ،)٢٠٢٠والذى
صيانة األجهزة ٪١٤ ،رفض االستبدال ٪١٠ ،تكرار العيب
يعرض أهم املؤشرات املتعلقة بشكاوى مستخدمى أجهزة
بعد اصالح اجلهاز .وجاء متوسط وقت حل الشكاوى لكل
املحمول وخدمات الهاتف املحمول واالنترنت الثابت ،ونسبة
وكيل ١٫٨ :يوم لشركة سكاي ٢٫٦ ،يوم لشركة صايف٥٫٢ ،
ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم
يوم لشركة راي��ة للتوزيع ٥٫٧ ،يوم لشركة  ٥٫٧ ، I2يوم
االتصاالت .يتلقى اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت شكاوى
لشركة رؤي��ة .ثانياً :شكاوى مستخدمى خدمات الهاتف
مستخدمى خدمات االتصاالت جتاه مقدمى خدماتهم على
املحمول جتاه مقدمى خدماتهم :بلغ معدل شكاوى الهاتف
مدار الساعة ،عن طريق مركز االتصال ( ،)١٥٥باإلضافة إلى
املحمول  ١٧شكوى لكل  ١٠٠ألف مشترك ،وبلغت نسبة حل
وسائل اتصال الكترونية قام اجلهاز بإضافتها حديثا ً لتيسير
الشكاوى بعد التصعيد للجهاز  ،٪٩٤٫٤كما بلغ متوسط وقت
التواصل مع املستخدمني وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى
حل الشكوى  ١٫٢يوم .شركة فودافون :بلغ معدل الشكاوى
الشكاوى مثل موقع اجلهاز على االنترنت ،وصفحات اجلهاز
التى مت تلقيها جتاه شركة فودافون  ١٦شكوى لكل  ١٠٠ألف
على منصات التواصل االجتماعي ،وتطبيق الدردشة الفورية
مشترك ،وبلغت نسبة حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز
(الواتس اب) ،مما أسفر عن تلقى  ٥٤٫٥٦٣شكوى خالل
 ،٪٩٤٫٢وبلغ متوسط وقت حل الشكوى  ٠٫٩٣يوم .جاءت
الربع الرابع مقارنة بعدد  ٥١٫٣١٨شكوى مت تلقيهم خالل
اه��م ش��ك��اوى مستخدمى خ��دم��ات الهاتف املحمول جتاه
الربع الثالث بزيادة قدرها  ،٪٦ويعد أهم ما جاء بالتقرير
شركة فودافون بنسبة  ٪٢٨نقل األرقام ،ونسبة  ٪٢٥جودة
ما يلى :مت تصعيد  ٥٤٫٥٦٣شكوى للجهاز القومى لتنظيم
اخلدمة ،ونسبة  ٪١٨محفظة أموال ،ونسبة  ٪١٦فواتير/
االتصاالت من قبل املستخدمني جتاه مقدمى خدماتهم،
رصيد ،ونسبة  ٪٥اشراك املستخدم فى خدمات بدون علم.
تشمل ١٥٫٧٩٨ :شكوى هاتف محمول ،و ٢٥٫٥٤٨شكوى
شركة أوراجن :بلغ معدل الشكاوى التى مت تلقيها جتاه شركة
انترنت ثابت ،و ١١٫٩٣٩شكوى هاتف ثابت ،و ١٫٢٧٨شكوى
أوراجن  ١٩شكوى لكل  ١٠٠ألف مشترك ،وبلغت نسبة حل
أجهزة محمول .مت تلقى  ٪٧٨من الشكاوى من خالل مركز
الشكاوى بعد التصعيد للجهاز  ،٪٩٤٫٥وبلغ متوسط وقت
االتصال ( ،)١٥٥و ٪١٤من خالل موقع اجلهاز ،و ٪٦من
حل الشكوى  ١٫٣٨ي��وم .ج��اءت اه��م شكاوى مستخدمى
خالل تطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب) ،و ٪٢من خالل
خدمات الهاتف املحمول جت��اه شركة أوراجن بنسبة ٪٤٣
صفحات اجلهاز على منصات التواصل االجتماعي .حتسنت
مؤشرات حل شكاوى املستخدمني خالل الربع الرابع ،حيث اطالق اخلدمة فى اول يناير  ٩٠٤٫٩٢٥استعالم /الغاء .نقل األرقام ،ونسبة  ٪١٥فواتير /رصيد ،ونسبة  ٪١٣جودة
ارتفعت نسبة حل شكاوى املستخدمني بعد التصعيد للجهاز قام اجلهاز بالتحقيق فى شكاوى املستخدمني املالية جتاه اخلدمة ،ونسبة  ٪١٢اشراك املستخدم فى خدمات بدون
علم ،ونسبة  ٪٩محفظة أموال .شركة اتصاالت :بلغ معدل
لتبلغ  ، ٪٩٦كما بلغ وقت حل الشكوى  ٢٫١٨يوم .
شركاتهم بعد تصعيدها للجهاز وبعد ثبوت احقية
الشكاوى التى مت تلقيها جتاه شركة اتصاالت ١٦
ارتفاع معدالت جناح عملية نقل األرقام بنسبة
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فودافون
شكوى لكل  ١٠٠ألف مشترك ،وبلغت نسبة
 ٪٩٥فى الربع الرابع من عام  ٢٠٢٠مقارنة
للمستخدمني ٪٥٥ ،منها تتعلق
مستخدمى اجهزة املحمول
حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز ،٪٩٣٫٨
بنسبة  ٪٨٦فى الربع السابق ،حيث مت نقل
يليها اورجن ثم
بشكاوى مكاملات املحمول (رصيد
وبلغ متوسط وقت حل الشكوى  ١٫٤٨يوم.
 ١١٠ألف رقم بنجاح من مشغل الى اخر
شكوى
1.278
:
الوكالء
من
بشكاوى
تتعلق
٪٧
فاتورة)،
او
االنترنت املحمول ٪٦ ،تتعلق اتصاالت واخيرا “ وى “ األقل ج��اءت اه��م شكاوى مستخدمى خدمات
فى الربع الرابع  ٢٠٢٠مقارنة بعدد ٥٤
ألف رقم فى الربع الثالث  .٢٠٢٠اطلق بالربع الرابع لعام  ،2020و نسبة حل ب��ش��ك��اوى اش���راك املستخدم شكاوى من مستخدمى خدمات الهاتف املحمول جت��اه شركة اتصاالت
بنسبة  ٪٤٥نقل األرق����ام ،ونسبة ٪١٨
اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت خدمة الشكاوى  ،% 85وبلغ متوسط وقت ف��ى خ��دم��ات دون رغبته٪٣ ،
تتعلق بشكاوى ال��ت��ج��وال ٪٢٩ ،الهاتف املحمول جتاه مقدمى محفظة أموال ،ونسبة  ٪١٣جودة اخلدمة،
الكود املختصر املجان�ى (* )#١٥٥للحد
حل الشكوى  45يوم
ونسبة  ٪١١ف��وات��ي��ر /رص��ي��د ،ونسبة ٪٢
من ظاهرة اشراك املستخدمني فى خدمات
خدماتهم
مطالبات غير صحيحة .وق��د رُدت
اش���راك املستخدم ف��ى خ��دم��ات ب��دون علم.
بدون علمهم او رغبتهم ،وتوفر اخلدمة اجلديدة
امل��ب��ال��غ بنسبة  ٪٤٩م��ن ش��رك��ة ف��وداف��ون،
شركة وي :بلغ معدل الشكاوى التى مت تلقيها جتاه
االستعالم عن أو إلغاء خدمات القيمة املضافة لدى
و ٪٤٢من شركة اوراجن ٪٦ ،من شركة اتصاالت٪٣ ،
األربع مشغلني (اخلدمات الترفيهية) ،كاملسابقات الترويجية من شركة وي .وفيما يلى عرض تفصيلى لشكاوى أجهزة شركة وى  ٢٢شكوى لكل  ١٠٠ألف مشترك ،وبلغت نسبة
أو اخلدمات اإلخبارية والرياضية أو األلعاب اإللكترونية املحمول وخدمات الهاتف املحمول واالنترنت الثابت :أوالً :حل الشكاوى بعد التصعيد للجهاز  ،٪٩٧٫٨وبلغ متوسط
وغيرها .وبلغ العدد اإلجمالى ملرات استخدام الكود منذ شكاوى مستخدمى أجهزة املحمول جتاه مقدمى خدماتهم :وقت حل الشكوى  ١٫٣٧يوم.

هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارى مبناسبة تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج

حسامالرفاعى

أولى هانسن

تزايد شكاوى املستخدمني من االنترنت واالتصاالت الى  55الف شكوى نسبة حل  % 96خالل الربع الرابع من2020

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع
بريد تذكارى مبناسبة إستضافة مصر
لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال
.٢٠٢١
ص��رح ال��دك��ت��ور شريف ف���اروق رئيس
مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
ان تنظيم مصر لبطولة كأس العالم
لكرة اليد للرجال يعد حدث تاريخى
يدعو الى الفخر وشهادة دولية تؤكد
على ري��ادة مصر وأمنها وثقة العالم

بقلم:

بقلم:

فى تقرير القومى لالتصاالت :

فى تنظيمها للبطولة واخلروج بها فى
أبهى صورة رغم الظروف االستثنائية
التى متر بها دول العالم.
وأوض���ح ال��دك��ت��ور ش��ري��ف ف���اروق ان
البريد املصرى أص��در بهذه املناسبة
طابع بريد تذكارى لتوثيق هذا احلدث
ال��ه��ام م��ش��ي��راً ال��ى ان ف��ك��رة تصميم
الطابع الرئيسية تشمل شعار البطولة
وعلم مصر فى اخللفية للتعبير عن
ت��ن��ظ��ي��م م��ص��ر ل��ل��ب��ط��ول��ة وم��ج��م��وع��ة
صور مختلفة لالعبني اثناء التهديف

ولنا رأى

باإلضافة الى العب على شكل دائرى
باللون األحمر يضم جميع الالعبني
ب��داخ��ل��ه .وأض����اف ال��دك��ت��ور شريف
ف����اروق ان ال��ب��ري��د امل��ص��رى يحرص
دائما ً على إصدار الطوابع التذكارية
ف���ى امل��ن��اس��ب��ات واالح������داث ال��ه��ام��ة
تخليداً لذكرى تلك األح��داث املهمة
فى تاريخ الوطن.
جدير بالذكر ان مقاس الطابع ( ٤سم
 ٥ Xسم) مؤمن متعدد االلوان أوفست
وقيمته  ٥جنيهات.

شهدت ت��داوالت مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية ارتفاعا ً ملحوظا ً بنسبة
 10%خالل الربع األخير ،ونتوقع استمراره فى عام  .2021وتأثرت السوق
بعدة عوامل مساعدة تشكّلت بفضل تشديد ال��ع��رض ،ما أغرقها
العاملية ّ
بالسيولة وش ّجع املضاربة فى األسواق وع ّزز التو ّجه نحو التح ّوط من التضخّم.
صل
وبدأت تظهر ترجيحات ضعف الدوالر وانتعاش الطلب العاملى املدفوع بالتو ّ
إلى لقاح ،باإلضافة إلى املخاوف املتعلقة بالطقس ،وبوادر حدوث دورة فائقة
أخرى للسلع .ووقعت جميع هذه التط ّورات فيما ال تزال اجلائحة متفشية فى
العديد من الدول ،وال سيما فى املناطق التى حلّ فيها الشتاء ضمن نصف الكرة
صل إلى لقاح
الشمالي ،حيث تتراجع ترجيحات التحسني غير آبهة بعامل التو ّ
ناجح أو ال ،مترقّبة موعد حلول الطقس الدافئ فى شهرى مارس وأبريل .وفيما
قد يتع ّرض هذا االرتفاع إلى توق ٍّف مؤقت ريثما يكتسب طرح اللقاح بعض
الزخم ،ستضط ّر السوق لالعتماد على مدى ق ّوة الطلب االستثمارى املستم ّر
للحفاظ على دعم األسواق خالل الشهور املقبلة عندما يكون التأثير السلبى
لإلغالق االحترازى وانخفاض التنقل واحلركة هو األكبر.
وكان الطلب االستثمارى أكثر وضوحا ً خالل األسبوع األول من التداوالت،
قياسي جديد ،وعلى رأسها
حيث ارتفعت سوق األسهم األمريكية إلى مستوى
ّ
يسمى “األسهم الفقاع ّية” فى مجاالت التكنولوجيا والصناعات اخلضراء،
ما ّ
مستفيد ًة من األغلبية الدميقراطية فى الكوجنرس األمريكي .وف��ى ضوء
ترشيحها لالنضمام إلى قائمة السلع الفقاع ّية ،ارتفعت أسعار البيتكوين إلى
أكثر من  40ألف دوالر ،حيث تواصل االستثمارات البديلة تعزيز حضورها مع
تزايد الطلب املؤسسي.
املحسنة خالل الشهور الستة
وجاءت استجابة املضاربني قوية للمعنويات
ّ
املجمعة
املاضية؛ وبلغ إجمالى حيازاتهم من صافى عقود الشراء
ّ
فى  24عقداً آجالً من السلع األساسية  2.5مليون لوت ،ما ميثل قيمة
اسمية مقدارها  125مليار دوالر أمريكي .وفيما جاءت السيطرة الرئيسية
يبني
لسوق النفط اخلام على الذروتني السابقتني فى عام  2017وّ ،2018
البياني أدناه توزّعا ً أكثر توازنا ً للرهانات التصاعدية بني القطاعات
الرسم
ّ
الرئيسية الثالثة للطاقة واملعادن والزراعة.
وتتركز أكبر الرهانات بشكل عام فى النفط اخلام ،حيث بلغ إجمالى عقود
الشراء  614ألف لوت فى خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ،ما ميثل
قيمة اسم ّية مقدارها  30مليار دوالر أمريكي؛ ووصل إجمالى عقود شراء
الذهب إلى  137ألف لوت بقيمة  26مليار دوالر أمريكي؛ كما وصل إجمالى
املجمعة لفول الصويا والدقيق والزيت إلى  399ألف لوت بقيمة
عقود الشراء
ّ
اسم ّية مقدارها  19مليار دوالر أمريكي .وبالرغم من اعتبارهما أكبر عقدين
املجمعة للنفط اخلام والذهب
من حيث االنكشاف ،ما يزال صافى عقود الشراء
ّ
أقلّ بكثير من ذروتيهما السابقتني عند  1.1مليون لوت للنفط اخلام فى مارس
 ،2018و 292ألف لوت للذهب فى سبتمبر .2019
وتلقّت جتارة االنكماش ،واحلاجة إلى حماية املَحافظ من التضخّم املتزايد،
مبقعدى والية جورجيا
دفعة إضافية بعد فوز احلزب الدميقراطى األمريكى
َ
ميهد الطريق خل ّ
طة الرئيس املنت َخب بايدن فى
فى الكوجنرس األمريكي ،ما ّ
طرح محفّزات إضافية وزيادة اإلنفاق ،لدعم االقتصاد املترنّح ج ّراء اجلائحة،
الوطني الكبير .وأحدثت هذه التطورات ارتفاعا ً غير مر ّحب
الصدع
وإصالح ّ
ّ
به لعائدات السندات احلكومية األمريكية على امل��ع��ادن الثمينة .وبعد أن
شكلت سقفا ً طوال النصف الثانى من عام  ،2020ارتفعت عائدات السندات
األمريكية املستحقة بعد  10سنوات بنسبة  ،1%ما ساعد فى عكس املكاسب
املبكرة للذهب والفضة ،حيث استجاب الدوالر لهذه التطورات عبر استقطاب
تغطية قصيرة للتح ّرك نحو األعلى.
ويعد هذا األم��ر معضلة للمعادن الثمينة ،حيث دفعت توقعات التضخّم
ّ
املتزايدة  -وعن غير قصد  -الدوالر األمريكى نحو االرتفاع استجابة الرتفاع
العائدات ،ما قد يؤثر فى آفاق الذهب املتوقعة على املدى القصير .لكن ،ما
زلنا متفائلني بالرغم من ذلك ،وبناء على توقعاتنا بوصول أسعار أونصة الذهب
إلى  2200دوالر أمريكي ،ينبغى أن تش ّجع التقلبات املرتفعة ألسعار الفضة
استمرار أدائ��ه ،فيما تتجه نسبة أسعار الذهب إلى الفضة نحو الستينات
املنخفضة خالل عام  ،2021ما سيدفع سعر أونصة الفضة إلى  35دوالر.
وجنح النحاس عالى اجلودة فى تخ ّ
طى العرض القو ّي من ديسمبر ليس ّجل
أفضل أسبوع له منذ يوليو  2020عبر مزيج من انكماش املضاربة ،والطلب
املادى األساسي .وباعتبارها أكبر مستهلك فى العالم ،شكلت الصني املح ّرك
الرئيسي لالرتفاع بنسبة  75%منذ أدنى مستوياته فى مارس املاضي؛ فيما
ّ
تشير التوقعات الراهنة إلى أن االنتعاش العاملى املدفوع بالتوصل إلى لقاح
سيغذّ ى الطلب من خارج الصني .ومن شأن التركيز على إزالة الكربون تسريع
عملية التح ّول إلى الطاقة الكهربائية ،وبالتالى زي��ادة الطلب على النحاس
نظراً الستخدامه كموصل للحرارة والكهرباء .وبعد اجتيازه لعتبة  3.65دوالر
أمريكى للرطل ،من املستبعد أن يواجه النحاس عالى اجلودة قدراً كبيراً من
املقاومة قبل الوصول إلى  4.0دوالر للرطل.
ومنذ اإلعالن عن التوصل إلى أول لقاح فى مطلع نوفمبر ،شهد النفط اخلام
امتد حتى األسبوع األول من التداوالت ،وتخ ّ
طى سعر برميل خام
ارتفاعا ً ملفتا ً ّ
برنت عتبة  55دوالر أمريكى للمرة األولى منذ فبراير املاضي .ويأتى ذلك
بعد أن واجهت أوبك بلس توقعات غير مؤكدة للطلب على املدى القصير ،ما
دفعها لتمديد مستويات اإلنتاج احلالية حتى مارس .وأعقبت االتفاقية مفاجأة
متثلت بقرار التخفيض أحادى اجلانب لإلنتاج من اململكة العربية السعودية،
والتى تعتبر على نحوٍ متزايد حارس سوق النفط .ومن املر ّجح أن السعوديني
استنتجوا أن الشهور القليلة املقبلة قد تشهد انتقال الضعف الراهن فى الطلب
على الوقود من العالم الغربى إلى آسيا ،والتى تشهد بدورها ارتفاعا ً متسارعا ً
وانطالقا ً من ذلك ،وبناء على منظور أساسى حالي ،ما زلنا متشككني بشأن
قدرة النفط اخلام على حتقيق مستويات أعلى بكثير فى هذه املرحلة .وعلى
أى حال ،ما زال الزخم محافظا ً على ق ّوته ما قد يدفع األسعار بسهولة لتحقيق
مستويات يصعب تبريرها فى هذه املرحلة من االنتعاش.
ونتوقع أن تتجاوز تداوالت برميل خام برنت عتبة  60دوالر أمريكى فى وقت
الحق عندما ينتعش الطلب العاملى على الوقود ،وتبدأ السعة االحتياطية للدول
األعضاء وغير األعضاء فى أوبك باالنخفاض ،والتى تزيد حاليا ً على  7مليون
برميل يومياً ،عبر زيادات إضافية فى اإلنتاج بقيادة أوبك بلس .
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متابعات
منها “ديل” و “ تيلى بيرفورمانس”  :أفضل
 15مكان للعمل فى أفريقيا لعام 2021

فى اجتماعه مع وزارء االتصاالت والعدل والتنمية املحلية واالسكان :

رئيس الوزراء املشروع القومى حلصر الثروة العقارية املفتاح الذهبى لإلدارة الرشيدة للثروة العقارية
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
اك��د الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس ال��وزراء أن منظومة حصر
الثروة العقارية فى مصر حتظى بأهمية كبيرة خالل املرحلة احلالية ،وذلك
ملا لها من مردود إيجابى ُيسهم فى تعظيم االستفادة من تلك الثروة العقارية،
وتكون مبثابة خريطة لها ،منوها ً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس
اجلمهورية ،بشأن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة.
أشار الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه املنظومة تساعد احلكومة فى حصر
الثروة العقارية ،وتسهم كذلك فى حفظ امللكيات ،كما سيؤدى تكويد الثروة
العقارية لسهولة التعامل مع كل العقارات بجميع أنحاء اجلمهورية ،والسيما
أن هذا التكويد يعمل على حتديد آلية تخصيص رقم قومى جلميع أنواع
العقارات.
جاء ذلك خالل اجتماع رئيس ال��وزراء ؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس ،مع
كل من املستشار عمر م��روان � وزير العدل ،واللواء محمود شعراوى وزير
التنمية املحلية ،والدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،الذى مت مع اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فى هذا امللف احليوي،
وبالتعاون مع عدد من اجلهات املعنية.
والدكتور عاصم اجل��زار� وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية،
أضاف مت االتفاق على عدد من النقاط مع رئيس اجلهاز املركزى
واملهندس خالد العطار� نائب وزير االتصاالت للتنمية اإلدارية؛ وذلك
:
طلعت
للتعبئة العامة واإلحصاء ومسئولى اجلهاز ،من بينها تقسيم نطاق
ملتابعة اخل��ط��وات التنفيذية للمشروع القومى اخل��اص بإعداد
اجلمهورية إلى عدد من املربعات املتداخلة ،وأنه سيتم البدء
منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى هدفنا بناء قاعدة
مبحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقى للمنظومة.
للعقارات ،كما حضر االجتماع مبقر مجلس ال���وزراء
اللواء بيانات متكاملة ودقيقة
جلان متخصصة
خيرت بركات � رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،
واملهندس أحمد كامل � مستشار رئيس اجلهاز للنظم اجلغرافية ،للرقم القومى للعقارات من جهته كشف املهندس خالد العطار ،نائب وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،عن أهم اخلطوات التى اتخذتها وزارة
ومسئولى عدد من اجلهات املعنية.
حلفظ احلقوق
االتصاالت فيما يخص محاور العمل ملشروع حصر وإدارة الثروة
وفى ضوء ذلك ،لفت الدكتور مصطفى مدبولى للجهد الذى قام
العقارية ،مشيرا إلى أن املرحلة األولى من هذه املحاور تضمنت
به اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء خالل عام  2017فيما
وامللكيات
عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة ،وتتمثل فى جلنة العنونة
يخص هذا املشروع ،والذى يتم االستفادة منه.
والترقيم وتكويد العقارات ،وهناك جلنة أخرى إلعادة الهيكلة لدورات
اآللية الوحيدة
العمل ،وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل باجلهات
وأكد رئيس مجلس ال��وزراء أنه مع تنفيذ رقم قومى موحد ،والذى
املشاركة واملستفيدة وإع���ادة هندستها وحتديثها ،مضيفا
يتم إعداده بالتنسيق بني وزارة االتصاالت واجلهاز املركزى للتعبئة بركات:إنتاج
بأن جلنة إدارة املشروع ستتولى مراجعة التطبيقات
العامة واإلحصاء سيتم التعامل به فقط بعد االنتهاء
آلياتمنه،تنفيذولن رقم مكانى موحد
باجلهات املشاركة واملستفيدة وحتديثها وربطها
ُيعتد بأى ترقيم آخر ،وستتولى وزارة العدل إعداد
ذلك ووجه مدبولى بأن يكون التكويد الذى يتم تنفيذه مرتبطا للمبانى والوحدات اثناء بالرقم القومى العقارى واخلرائط اجلغرافية.
كما تطرق نائب وزي��ر االت��ص��االت إل��ى اخلطة
مبرجعية جغرافية ،وأن يكون هناك متييز للوحدات حسب
تنفيذ أعمال التعداد
الزمنية للمرحلة األول���ى م��ن امل��ش��روع ،لكافة
االستخدام فى التكويد.
اخلطوات التنفيذية ،والتى تتمثل فى طرح كراسة
التحول الرقمي
واملنشآت
للسكان
الشروط وتقدمي العروض ،ثم يليها التقييم الفنى
من جهته أشار الدكتور عمرو طلعت � وزير االتصاالت وتكنولوجيا
2017
للعروض املقدمة والترسية والتعاقد ،ويعقب ذلك
املعلومات ،إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف
جتهيز خرائط األساس (توقيع محافظة بورسعيد) ،على
حتقيق اإلدارة الرشيدة للثروة العقارية ،من خالل بناء قاعدة بيانات
أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل ،انتهاء بوضع احلل الفنى
مكانية دقيقة ،ومتكاملة مع مشروع البنية املعلوماتية للدولة ،فى إطار
استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي ،الفتا فى هذا الصدد إلى التنسيق وحتديد احتياجات املشروع وجتهيز كراسة الشروط واملواصفات.
 35مليون متفاعل مع احلملة عبر وسائل التواصل االجتماعى :

وزيرة البيئة  :تركيب أجهزة جودة ومراقبة
وقياس تلوث الهواء لتحسني نوعية الهواء بالقاهرة

وزير املالية :الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم
أعمالك ولن تذهب ملصلحة الضرائب..وال دفاتر

الكلية تقديرا ملشاركة فى حملة” أنت أقوى من املخدرات
“ والتى حققت جناحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار
املخدرات.
و استعرض عمرو عثمان مساعد وزي��رة التضامن -مدير
صندوق مكافحة وع��الج اإلدم��ان والتعاطى ،آليات تنفيذ
اخلطة القومية ملكافحة املخدرات ،من خالل عدة محاور
منها الوقاية األولية واالكتشاف املبكر والعالج وإعادة التأهيل
والتوعية ،الفتا الى انه مت االستعانة بالعديد من الشخصيات
املؤثرة “ شخصيات فنية ورياضية “ للمشاركة فى حمالت
التوعية ضد مخاطر اإلدمان ،باعتبار قضية مكافحة تعاطى
املخدرات قضية قومية حلماية الشباب من الوقوع فى براثن
اإلدم��ان كما أن حملة “أن��ت اق��وى من امل��خ��درات” حققت
تفاعل كبير مبراحلها السابقة س��واء املستوى املحلى أو
الدولى ،فعلى املستوى املحلى تفاعل مع املرحلة االخيرة على
مدار العام املاضى فقط ما يقرب من  35مليون متفاعل
على وسائل التواصل وعلى املستوى الدولى اعتبرتها العديد
من املنظمات الدولية منوذجا ً حلمالت مكافحة املخدرات
ووصفتها وزارة األمن العام بالصني بأنها إحدى احلمالت
امللهمة ملكافحة اإلدمان وترجمتها للغة الصينية ،وأشادت بها
وسائل اإلعالم العاملية حيث ارتفع أعداد املتصلني باخلط
الساخن لعالج اإلدم��ان بنسبة تخطت  400%وساعدت
احلملة العديد من مرضى اإلدمان للتقدم للعالج.
من جانبها أوضحت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية
االع��الم جامعة القاهرة لشئون التعليم والطالب جامعة
القاهرة أن حملة “ أنت أقوى من املخدرات” أصحبت تتخذ
كنموذج اجتماعى وتدريسها كنموذج اجتماعى داخل الكلية
ملا حققته من جناحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى
املخدرات وأن احلمالت اإلعالمية يجب أن تكون فكرتها
واضحة لتحقيق الهدف املستهدف منها.

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
ب��ع��ث ال��دك��ت��ور محمد معيط وزي���ر امل��ال��ي��ة ،برسالة
ألصحاب املشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ،كشف
خاللها بعض احلوافز الضريبية اجلديدة التى تضمنها
قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر ،فى إطار احلملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى،
ضريبيا مبسطًا لهذه املشروعات
نظاما
مؤكدا أن هناك
ً
ً
ً
ميد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها
إحدى ركائز النمو االقتصادى ،الغنية بالوظائف.
قال الوزير ،إن الضريبة وف ًقا للقانون اجلديد ،قطعية
ُمبسطة حسب حجم املبيعات أو األعمال دون احلاجة
موضحا أن
إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير ش��راء،
ً
حجم املبيعات أو األع��م��ال يتحدد ب��إق��رار صاحب
املشروع ،من خالل إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد
ُيعده بدقة ،ومصلحة الضرائب تثق فى تقديره.
موجها حديثه لكل صاحب مشروع صغير أى
أضاف
ً
متناهى الصغر« :،أنت خبير نفسك ..لن تذهب إلى
مصلحة الضرائب ،ولن ُي��زورك مأمور ضرائب ،ولن
حتتاج إلى محاسب ،حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك
السنوى بنفسك ،ونحن نثق فى تقديرك ..إذا قلت
املبيعات أو األعمال عن  250ألف جنيه تكون الضريبة
سنويا ،وإذا قلت عن  500ألف جنيه تكون
ألف جنيه
ً
الضريبة  2500جنيه ،وإذا قلت عن مليون جنيه تكون
سنويا ،وإذا تراوحت املبيعات أو
الضريبة  ٥آالف جنيه
ً
األعمال من مليون إلى  2مليون جنيه تكون الضريبة
 ٪,٥من حجم املبيعات أو األعمال ،وإذا ترواحت من
 ٢مليون إل��ى  ٣ماليني جنيه تكون الضريبة ،٪,٧٥
وإذا تراوحت من  ٣ماليني إلى  ١٠ماليني جنيه تكون
الضريبة  ،٪١بحاجة بسيطة تقدر تشارك فى صنع

حاضر ومستقبل بلدك».
دع��ا الوزير أصحاب املشروعات الصغيرة ومتناهية
ال��ص��غ��ر إلس�����راع بتسجيل أن��ف��س��ه��م ب��ج��ه��از تنمية
املشروعات الصغيرة ،الف ًتا إلى أنه فى حالة حتقيق
خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية املقررة
بقانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر ،ع��ن القيمة امل��ح��ددة وف� ًق��ا لقانون الضريبة
على الدخل ،ميكن طلب املحاسبة بالقيمة األقل وف ًقا
لقانون الضريبة على الدخل ،ليتم ترحيل اخلسائر لعدة
أيضا الرجوع ملظلة قانون املشروعات
سنوات ،وميكن ً
الصغيرة مرة أخرى بعد  ٥سنوات.
أش���ار إل��ى إع��ف��اء امل��ش��روع��ات املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورس��وم التوثيق
والشهر لعقود تأسيس الشركات واملنشآت وعقود
التسهيالت االئتمانية والرهن وعقود تسجيل األراضى،
الف ًتا إلى تخفيض الرسوم اجلمركية من  5٪إلى 2٪
على اآلالت واملعدات واألجهزة الالزمة للنشاط.

وزير النقل يبحث نقل اخلبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى مجال انشاء خطوط سكك حديدية جديدة
كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
إستقبل الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل ،السفير الفرنسى بالقاهرة
ستيفان روماتيه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية لبحث سبل التعاون بني اجلانبني
فى مجاالت النقل املختلفة وحضر اللقاء رئيسى الهيئة القومية لسكك حديد
مصر والهيئة القومية لألنفاق وقيادات وزارة النقل وذلك فى إطار إهتمام القيادة
السياسية بنقل اخلبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى كافة املجاالت التنموية إلى
مصر ومنها مجال السكك احلديدية -وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسى
بالقاهرة التعاون فى مجال انشاء خطوط سكك حديدية جديدة
فى بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العالقات بني مصر وفرنسا والتعاون
التاريخى واحلالى املثمر فى مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من املشروعات
والعقود املشتركة من أهمها تنفيذ املرحلة الثالثة من اخلط الثالث للمترو
والتى ينفذها حتالف (فينسى الفرنسية  /اوراسكوم  /املقاولون العرب) و
أشاد السفير الفرنسى بالقاهرة بالعالقات الفرنسية املصرية وباالجنازات
التى حتققها الدولة املصرية فى شتى املجاالت ومنها قطاع النقل الذى يشهد
تنفيذ مشروعات ضخمة مشيرا الى اهمية دعم التعاون بني اجلانبني فى
مجال النقل خاصة وان احلكومة الفرنسية خالل الفترة املقبلة ستقدم حزمة
متويلية لعدد من املشروعات فى مصر ومنها مشروعات النقل.اااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااااا
اوضح الوزير هناك اولويات ل��وزارة النقل تتطلع للتعاون مع اجلانب الفرنسى
لتنفيذها تتضمن تلك االولويات عقد ادارة وتشغيل وصيانة اخلط الثالث للمترو
(جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية  -عدلى منصور) املوقع بني الهيئة القومية
لألنفاق وشركة  RATP DEVالفرنسية والعقد املزمع تنفيذه واخلاص بإدارة

وتشغيل القطار الكهربائي( LRTالسالم /العاصمة االدارية /العاشر من رمضان
)  ،وكذلك توريد  32قطارا مكيف جديد للخط االول للمترو ضمن اخلطة
الشاملة التى تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات املتحركة باخلط االول لتصبح
كل قطارات اخلط مكيفة.
أكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون املثمر مع الشركات الفرنسية
فى كافة مجاالت النقل خاصة وان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس
اجلمهورية قد أعرب خالل استقباله لوزير اخلارجية الفرنسية أمس على تطلع
فخامته لنقل اخلبرات والتكنولوجيا الفرنسية فى كافة املجاالت التنموية إلى
مصر ،ال سيما فى مشروعات السكك احلديدية وأنه فى هذا االطار فإن هناك
مشروعات جديدة ضخمة فى مجال الربط السككى وخاصة مع دول اجلوار ميكن

ان تشكل منوذجا مثمراً للتعاون بني اجلانبني وهى خط اسوان /توشكى /وادى
حلفا للربط مع السودان  ،وخط االسكندرية  /السلوم /بنغازى للربط مع ليبيا
وكذلك مشروع خط الفردان /العريش /رفح  /طابا مشيراً إلى أنه ميكن التعاون
مع الشركات الفرنسية أيضا فى مجال ادارة وتشغيل القطار السريع العني السخنة
 /العلمني بعد االنتهاء تنفيذه.
ثم تناقش اجلانبان فى ضرورة االسراع فى انهاء االجراءات التمويلية اخلاصة
مبشروعى تطوير خط أبوقير وحتويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل حيث
يساهم اجلانب الفرنسى بجزء من التمويل اخلاص باملشروعني و أكد الوزير أن
هذين املشروعني سيمثالن نقلة نوعية كبيرة فى وسائل النقل داخل محافظة
االسكندرية وأنه جارى االنتهاء من مستندات الطرح للمشروعني كما مت مناقشة
آخر املستجدات اخلاصة مبساهمة اجلانب الفرنسى فى متويل مشروع كهربة
اشارات خط طنطا /املنصورة  /دمياط وازدواج املسافة بني دمياط  /املنصورة
حيث أكد اجلانب الفرنسى على أنه سيتم االسراع باالجراءات اخلاصة بالشق
التمويلى للمشروع.
أكد السفير الفرنسى على إهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع اجلانب املصرى
فى مجال النقل البحرى حيث أكد الوزير ان هناك فرصا ً استثمارية واعدة فى
مجال النقل البحرى خاصة فى مجال ادارة وتشغيل املحطات متعددة االغراض
مشيرا الى أن مشروع املحطة متعددة األغ��راض مبيناء االسكندرية يعتبر من
الفرص االستثمارية الواعدة حيث مت دعوة كل الشركات العاملية فى مجال ادارة
وتشغيل محطات احلاويات واملتعددة االغراض للتقدم مبقترحاتهم وعروضهم
الختيار انسب العروض الفنية واملالية لهذا املشروع مبا يجعل هذه املحطة واحدة
من أهم املحطات املتعددة االغراض فى الشرق االوسط والعالم.

مقابل  500مليون دوالر :

“”F5تستحوذ على “  “ Volterraتتوقع منواً مبا يقارب  % 10فى إيراداتها بالربع األول من 2021
كتب  :نهله مقلد – أحمد سليمان
كشفت كل من شركة”  ، “ F5 Networksاملتخصصة
ف��ى ط��رح احل��ل��ول األمنية اخل��اص��ة بالتطبيقات ،وشركة
البرمجيات الناشئة  ،Volterraالتى توفر منصة احلوسبة
الطرفية كخدمة ،األول��ى من نوعها على مستوى العالم،
عن اتفاقية نهائية تستحوذ  F5مبوجبها على كافة األسهم
الصادرة والقائمة فى شركة  Volterraذات امللكية اخلاصة
مقابل ما يقرب من  440مليون دوالر نقداً ،وحوالى 60
مليون دوالر م��ن احل��واف��ز على شكل م��دف��وع��ات أسهم
آجلة للمؤسسني واملوظفني فى  .Volterraوم��ن خالل
استحواذها على املنصة التكنولوجية التى توفرها شركة
 ،Volterraستتمكن  F5من إنشاء منصة طرفية متطورة
مصممة خصيصا ً للمؤسسات وم���زودى اخل��دم��ات ،توفر
مستويات حماية عالية تهدف بشكل أساسى إلى تطوير عمل

التطبيقات على نطاق غير محدود.
وم��ع صفقة ال��ش��راء ه��ذه ،رفعت  F5م��ن توقعاتها حول
إيراداتها طويلة األجل للسنوات املالية  2021و ،2022
كما أكدت على أهدافها التشغيلية املستقبلية ،مبا فى ذلك
التزامها بتحقيق منو فى األرباح من رقمني لكل سهم من دون
اعتماد مبادئ املحاسبة املقبولة .GAAP
كما أكدت الشركة على التزامها بإعادة مليار دوالر من رأس
املال على مدى العامني املقبلني ،مبا فى ذلك البدء بعمليات
شراء عاجلة ألسهمها بقيمة  500مليون دوالر فى السنة
املالية  .2021كما أصدرت  F5تقريرها األولى عن الربع
األول من العام املالى  2021ونتائجه املالية التى تنص على
توقعات الشركة إلي��رادات قائمة وغير قائمة على مبادئ
املحاسبة املقبولة  GAAPضمن نطاق  623و  626مليون
دوالر .مدفوعة بشكل جزئى بحوالى  68%من منو عائدات

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
تتصدر كلّ من “بوهرينجر إجنلهيم” ،و”تيلى بيرفورمانس” ،و”كومداتا جروب”،
ّ
و”ديل” ،و”لوندبيك” ،قائمة أفضل أماكن للعمل فى أفريقيا ،وذلك وفق برنامج
الشهادات املرموق ألفضل أماكن العمل.
هذا وقام البرنامج مؤخّراً بإعداد قائمته السنوية ألفضل  15مكانا ً للعمل فى
بناء على تقييم أكثر من  500مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء القارة.
أفريقيا ً
وتظهر نتائج برنامج هذا العام مدى جناح الشركات فى التكيف مع التحديات التى
فرضتها جائحة “كوفيد.”-19
فى املتوسط ،أكد  % 81من موظفى أفضل  15شركة مدرجة فى القائمة أن
شركاتهم من بني “أفضل أماكن للعمل” فى عام  2020وقام املوظفون باستمرار
بتصنيف القيادة والثقافة الشاملة وااللتزام بالتطوير املهنى واملرونة واحلس
املجتمعى كأسباب رئيسية يشعرون بفضلها بالفخر للعمل فى هذه الشركات.
املجمعة من خالل
بناء على التعليقات الواردة من املوظفني
ّ
مت حتديد التصنيف ً
استطالعات مجهولة وتقييمات املوارد البشرية لتقييم ممارسات إدارة األفراد
مقابل معايير أماكن العمل املتميزة.
وضمت قائمة أفضل  15مكانا ً للعمل ّ
كالً من”:بوهرينجر إجنلهيم” “ ،تيلى
بيرفورمانس” ”،كومداتا جروب”.
“ديل” “ ،لوندبيك” “ ،بى إس إتش” “ ،أسترازينيكا” “ ،هيلتي” “ ،روش” “ ،إم
إس دى أنيمال هيلث”
“س��اف��ران ج��روب” “ ،نوفارتيس” “ ،سوميزو” “ ،جونسون آن��د جونسون”
باالضافة الى “شيندلر”
من جهته قال قال حمزة إدريسي ،مدير البرنامج فى أفريقيا فى ضوء التحديات
االقتصادية والتوظيفية الناجتة عن جائحة ’كوفيد ،‘-19جنحت هذه املؤسسات
فى احلفاظ على الثقافة اإليجابية فى مكان العمل وتزويد املوظفني باألدوات
الالزمة للتكيف مع التحديات”.

لكل صاحب مشروع صغير ومتناهى الصغر :

“أنت أقوى من املخدرات “ لصندوق مكافحة اإلدمان أكثر احلمالت
القومية تأثيرا للشباب
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
حظى شعار احلملة القومية ملكافحة املخدرات “ أنت أقوى
من املخدرات “ التى أطلقها صندوق مكافحة وعالج اإلدمان
والتعاطى برئاسة السيدة /نيفني القباج وزي��رة التضامن
االجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندو،األكثر تأثيرا لدى
ُ
الشباب على مدار  2020ضمن البحث الذى أجرته كلية
االع��الم جامعة القاهرة على  1797مفردة من مختلف
اإلعمار باملحافظات املختلفة من خالل املقابالت الشخصية
،وحتت إشراف  32من أعضاء هيئة التدريس  ،وتبني أن
شعار احلملة ضمن أكثر احلمالت التى حققت جناحات
كبيرة مبا له من تأثير على الشباب فى التوعية بأضرار
اإلدم���ان  ،حيث مت االستعانة بالعديد م��ن الشخصيات
املؤثرة خالل الفترة املاضية للمشاركة فى حمالت الصندوق
التوعوية  ،وأخرها مشاركة البطل الرائد أحمد عبد اللطيف
ضابط بقوات الصاعقة املصرية والذى أصيب فى مداهمة
ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة .
وقامت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية اإلعالم جامعة
القاهرة خالل احلفل الذى نظمته الكلية اليوم بإهداء عمرو
عثمان مساعد وزي��رة التضامن -مدير صندوق مكافحة
وع��الج اإلدم���ان والتعاطى درع الكلية تقديراً ملجهودات
الصندوق فى تنفيذ اخلطة القومية ملكافحة تعاطى املخدات
وحصول شعار حملة “ أن��ت أق��وى من امل��خ��درات “ ضمن
الشعارات االكثر تأثيرا خالل عام  ، 2020كما ستقوم
كلية إعالم جامعة القاهرة بتصميم كتيب يتضمن معلومات
عن صندوق مكافحة وعالج اإلدمان وإسهاماته فى إطالق
احلمالت التوعية حلماية الشباب من الوقوع فى براثن
اإلدمان.
كما قامت الدكتورة هويدا مصطفى بإهداء البطل الرائد
أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة املصرية درع

تقسيم شبكي
ب��دوره ،حتدث اللواء خيرت بركات ،رئيس اجلهاز املركزى للتعبئة العامة
واإلحصاء ،عن اجلهود التى قام بها اجلهاز ،والتى تضمنت إنتاج رقم مكانى
موحد للمبانى والوحدات ،وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان
واإلسكان واملنشآت  ،2017بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية،
وال��ذى مت خالله تنفيذ تقسيم شبكى للجمهورية عبارة عن خطوط طولية
وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات) ،وميكن من خاللها حتديد
موقع حتى مستوى  1متر ×  1متر ،وال يعتمد على احل��دود اإلداري���ة أو
الطبوغرافية.
وأوضح رئيس اجلهاز أن هذا التقسيم الشبكى ُيسهم فى الوصول إلى نتائج
أفضل وأدق فى التحليالت اجلغرافية واألبحاث والدراسات ،التى تساعد
متخذى القرار ،فضالً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها
على اخلرائط.
كما نوه اللواء خيرت بركات ،خالل عرضه ،إلى أن حصر الثروة العقارية
والعنونة ،ستوفر قاعدة بيانات دقيقة حتقق األهداف االستراتيجية للدولة،
وتسهم فى استكمال أعمال وخدمات احلكومة اإللكترونية ،حيث إنها تدعم
حفظ احلقوق وامللكيات ،وتيسر تقدمي اخلدمات للعقارات من مرافق ،فضال
عن املساهمة فى حوكمة اإلج��راءات اخلاصة بالتعامل مع تلك الثروة ،وكذا
تقليل التعديات واملخالفات ،إل��ى جانب املساهمة فى أن يكون التخطيط
ف�����ى
والتنمية وف��ق �ا ً ل��ب��ي��ان��ات دقيقة
م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت ،وك���ذا
حت����س����ني اخل�����دم�����ات
العامة واملرافق.

البرمجيات القائمة على مبادئ املحاسبة املقبولة GAAP
و  70%من عائدات البرمجيات الغير قائمة على هذه
املبادئ .من جهته قال فرانسوا لوكو-دونو ،الرئيس واملدير
التنفيذى لشركة” “ F5احللول الطرفية احلالية ال تتناسب
مع احتياجات العمالء من املؤسسات اليوم .لقد حان الوقت
بالفعل لالبتعاد عن األنظمة الطرفية املغلقة التى ال تؤدى
إال إلى استمرار املعاناة عند إنشاء التطبيقات وتشغيلها
وحمايتها .م��ن خ��الل منصة  ،Volterraميكننا تطوير
رؤيتنا اخلاصة بالتطبيقات القابلة للتكيف باستخدام منصة
السحب
 Edge 2.0التى توفر حلوالً للواقع املعقد متعدد ُ
ال��ذى يعانى منه عمالء املؤسسات .س��وف تعمل منصتنا
على إنشاء برنامج قائم على السحابة  SaaSملواجهة أكبر
نقاط الضعف التى يواجهها عمالؤنا .النجاح الذى حققته
 F5على مستوى التحول نحو البرمجيات قد وضعها فى

موقع يسمح لها بتوفير إمكانيات
 Edge 2.0وإع������ادة حت��دي��د
التنافسية” .ومت��ت املوافقة من
ق��ب��ل م��ج��ل��س إدارة ك��ل من
شركتى  F5و Volterra
على تنفيذ الصفقة التى
ت��ت��واف��ق م��ع امل��واف��ق��ات
التنظيمية وغيرها من
ش��روط الصفقات
امل����ع����ت����ادة .وم���ن
امل��ت��وق��ع إغ���الق
ال��ص��ف��ق��ة بشكل
نهائى خالل الربع
األول من عام .2021

م��ن��ص��ة
مكا نتها

كتب  :نهله مقلد  -باسل خالد
استعرضت الدكتورة ياسمني ف��ؤاد وزي��رة البيئة أهم إجن��ازات مشروع اإلدارة
املستدامة للملوثات العضوية الثابتة التابع للوزارة فقد جنح املشروع فى إجراء
مسح شامل للموانئ املصرية للتعرف على اية رواكد من املبيدات أو الكيماويات
أو املواد اخلطرة ،والتأكد من سالمتها حيث أسفر هذا املسح عن جمع وحتليل
وتصنيف ما يزيد على  74طنا ومت التخلص اآلمن منها.
وأوضحت الوزيرة أن املشروع قد أعد دليال إرشاديا متكامال لهيئات املوانئ وكل
اجلهات عن اإلدارة العلمية السليمة لعمليات تخزين وتداول ضبطيات املبيدات
والكيماويات واملواد اخلطرة ومنها مادة نترات األمونيا والتى تستخدم فى صناعة
األسمنت وذلك حتقيقا ملزيد من سالمة املوانئ واستدامة هذه السالمة.
ضافت فؤاد أن مشروع اإلدارة املستدامة للملوثات العضوية الثابتة جنح فى
الوصول إلى الكمية املستهدفة من زيوت املحوالت الكهربائية امللوثة بثنائى فينيل
متعدد الكلور وهى حوالى  1000طن وقد مت فحص أكثر من  13310محول،
ومت إجراء الدراسات العلمية الالزمة من قبل كبار اخلبرات العاملية فى هذا املجال
واالستشاريني العلميني للمشروع الستيراد وحدتى معاجلة لهذه الزيوت وإعادة
استخدامها مبا يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا.
كما اختتم مشروع اإلدارة املستدامة للملوثات العضوية الثابتة عام  2020بأعمال
فتح املظاريف اخلاصة مبناقصتني دوليتني كان قد أعلن عنهما .األولى تتعلق
بتوريد وتركيب أجهزة جودة ومراقبة وقياس تلوث الهواء لوزارة البيئة من أجل
حتسني نوعية الهواء واحلد من تلوثه بالقاهرة الكبرى ،والثانية تتعلق بإعادة
التعبئة والتغليف والتخلص اآلمن من رواكد املبيدات واملخلفات من عدة مواقع
تصل إلى حوالى  250طنا .لتنضم إلى  720طنا أخرى كان املشروع قد جنح
فى التخلص اآلمن منها.

وزير البترول  :أولوياتنا االستمرار فى حتديث
وتطوير املصافى واستخدام أحدث التقنيات

كتب  :محمد شوقى – باسل خالد
اكد املهندس طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية انه خالل اجلمعيات على
أن مصافى التكرير لها دور مهم فى تلبية وتأمني احتياجات السوق املحلى من
املنتجات البترولية وأن استراتيجية الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها االستمرار فى
حتديث وتطوير املصافى واستخدام أحدث التقنيات ،فضالً عن تنفيذ مصافى
تكرير ومشروعات جديدة ،بالقاهرة الكبرى واألسكندرية وأسيوط والسويس
جارى تنفيذها باستثمارات حوالى  7مليار دوالر ،ووجه باإلسراع فى االنتهاء
من تنفيذ برنامج التحول الرقمى الشامل إلدارة مصافى التكرير لتحقيق أفضل
كفاءة تشغيلية.
أضاف ،جالل اجتماعه لبحث نتائج باكورة أعمال اجلمعيات العامة لشركات
القطاع العام  ،والتى شملت شركات تكرير البترول “ القاهرة  -السويس  -النصر
 أسيوط” بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية املحلية العتماد موازناتهاالتخطيطية للعام املالى القادم . 2022 /2021
أشار مشروعات التكرير اجلديدة التى ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة
تأمني واستدامة توفير املنتجات البترولية للسوق املحلى ب��دأت تؤتى ثمارها
بتشغيل عدد من املشروعات ضمت مصفاة املصرية للتكرير مبسطرد والبنزين
عالى األوكتان بأنربك باألسكندرية والتشغيل التجريبى ملجمع إنتاج البنزين عالى
األوكتان مبصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد  ،كما
شدد على أهمية االلتزام فى تنفيذ أعمال املشروعات القائمة وفق اخلطط
املوضوعة والتوقيتات الزمنية املحددة وهو ما يحقق أهداف استراتيجية قطاع
البترول فى حتقيق االكتفاء الذاتى من البنزين والسوالر عام .2023
أكد الوزير على أهمية االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية املطبقة لتفادى
فيروس كورونا  ،وكذلك االلتزام املطلق ب��إج��راءات السالمة والصحة املهنية
والتوافق البيئى وكذلك تكثيف التواصل املستمر لزيادة الوعى والتعامل اآلمن
لضمان سالمة العاملني وأسرهم.
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شركات عربية

خالل اجتماعه مبجلس إدارة " واحات السليكون " :

طلعت يشيد بنجاحها فى حتقيق  % 30منوا فى االيرادات للعام الثالث على التوالي
املالح  :املناطق التكنولوجية حتتضن رواد األعمال واملبتكرين ونسعى لعقد شراكات استراتيجية
كتب  :محمد شوقى  -نهلة مقلد
عقــــد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اجتماعا مع
مجلس إدارة شــــركة واحات الســــليكون لبحث خطط الشــــركة املستقبلية وما مت
حتقيقه من نتائج وإجنازات خالل الفترة املاضية .وخالل االجتماع أشاد الدكتور
عمرو طلعت بالنمو الذى حتقق فى إيرادات الشركة بنسبة  % 30للعام الثالث
على التوالي؛ ومبا مت حتقيقه خالل العامني املاضيني من تقدم فى نسب أشغال
القطــــاع اخلاص فــــى املناطق التكنولوجيــــة والذى يدل على جناح شــــركة واحة
السليكون وقدرتها على اجتذاب املستثمرين وشركات القطاع اخلاص؛
أشــــار مجلس إدارة الشركة برئاســــة الدكتور عادل دانش يضم خبرات وكفاءات
متميــــزة؛ موجها لهم الشــــكر علــــى مجهوداتهم املبذولة على مــــدار عامني والتى
أثمــــرت عــــن حتقيق نتائج واعــــدة على الرغم من التحديات التى شــــهدها العام
املاضى بسبب ظروف اجلائحة.
أوضح الدكتور عمرو طلعت ان ايتيدا لديها خطة لتدريب الشــــباب على مهارات
مراكز االتصال الســــيما فى محافظات الصعيد ببنى ســــويف وأســــيوط؛ مشيرا

إلى أهمية إتاحة التدريب املتخصص للكوادر الشــــابة مبا يؤهلها للحصول على
فرص عمل متميزة ومبا يســــاهم فى توفير املهارات الرقمية املطلوبة للشــــركات

وهــــو األمــــر الذى ســــيكون له مردود إيجابى على نســــب االشــــغال فــــى املناطق
التكنولوجية.
كمــــا اطلــــع الدكتور عمــــرو طلعت علــــى خطط الشــــركة اخلاصة بالتوســــع فى
نشــــر منوذج األعمال اخلاص مبساحات العمل التشــــاركية الـCo-Working
 spacesوالـــــ Virtual officesفى املناطق التكنولوجية مبختلف املحافظات
وما ســــيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية ملواجهة التحديات والصعوبات التى
تواجه الشركات بسبب تفشى جائحة كورونا.
وخالل عرض قدمة حول خطة عمل الشــــركة املســــتقبلية وما مت تنفيذه خالل
العامــــني املاضيــــني ،كشــــف املهندس ســــامح املــــالح العضــــو املنتــــدب والرئيس
التنفيذى للشــــركة عن جناح املناطــــق التكنولوجية فى خلق  7آالف فرصة عمل
مباشــــرة بعد أن أصبحت واحة حتتضن رواد األعمال واملبتكرين ،مشيرا إلى أن
خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع احتادات طلبة اجلامعات والتوسع فى
عقد الشراكات االستراتيجية مع مؤسسات املجتمع املدنى بهدف صقل مهارات
الشباب مبا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ملساعدة األطفال من أصحاب القدرات اخلاصة :

 5تقنيات حتسن قدرة الصفوف الدراسية على جتاوز صعوبات التعلم
كتب  :باسل خالد – صابر محمد
يعانـــى أصحاب الهمم من صعوبات فى احلصـــول على فرص التعليم والتوظيف،
لكن األمر اجليد أن معظم البلدان العربية تسعى إلى مساعدتهم على عيش حياة
أفضـــل ودمجهم فى نظم التعليم ،فما زالت معدالت األمية بني الطالب أصحاب
الهمـــم حال ًيا أعلـــى منها مقارنة بأقرانهـــم من الطالب الطبيعيـــني ،ويزداد هذا
املعـــدل بـــني الطالبات .باإلضافة إلـــى أن الطالب أصحاب الهمـــم الذين تتراوح
أعمارهـــم بـــني  15و 24عا ًما أكثر عرضة للتســـرب من التعليـــم ،إذ يبلغ املعدل
بينهم ضعفى املعدل بني الطالب الطبيعيني.
ميثـــل اضطـــراب فرط احلركة ونقص االنتباه وعســـر القراءة وعســـر احلســـاب
وعســـر الكتابـــة أشـــيع العوائـــق اجلســـدية والتعليمية التـــى يواجههـــا الطالب.
فالطالب الذين يعانون من أى من هذه االضطرابات يواجهون حتد ًيا فى دراســـة
املناهـــج الدراســـية التقليديـــة .ولذا فإن اســـتخدام أدوات التعلم الشـــخصية فى
الفصل الدراسى يساعد الطالب أصحاب الهمم على التمتع ببيئة تعليمية داعمة
لتحسني مستوياتهم الدراسية.
ومن أهم التطورات فى التقنيات املســـاعدة التى تعد بإنشـــاء بيئة تعليمية أشـــمل
شـــموالً فى الصفوف الدراســـية اولها " التقنيات املعتمدة على احلساســـات التى
أحيان كثيرة فى عدم معرفة
ٍ
تشـــخص صعوبات التعلم " حيث تكمن املشـــكلة فى
سبب معاناة بعض الطالب من صعوبات التعلم.
إذ ال تكـــون بعض املشـــكالت ،مثل عســـر القـــراءة ،واضحة دائ ًما ممـــا يؤدى إلى
معاناة الطالب من آثار ســـلبية طويلة األمد بســـبب تخلفه عن أقرانه ومتثل تقنية
إل إكسبلور أحد احللول املستخدمة فى الفصول الدراسية فى الواليات املتحدة
مزيجا
األمريكية والســـويد لتحديد مستوى الطفل فى القراءة .وتستخدم التقنية
ً
من الذكاء االصطناعى واحلساســـات لتقييم حركة العني وتتبعها ،فتكتشف عسر

السعودية تنظم فعاليات " أيام مكة للبرمجة
والذكاء االصطناعي" ..فبراير املقبل

كتب  :باسل خالد – صابر محمد
وافق األمير خالد الفيصل مستشـــار خادم احلرمني الشـــريفني أمير منطقة
مكـــة املكرمـــة على إقامـــة فعاليات أيام مكـــة للبرمجة والـــذكاء االصطناعى
خـــالل الفترة  10 - 9من فبراير املقبل مبشـــاركة نخبة من العلماء املحليني
والدوليـــني فـــى املجال الرقمي ،تهدف إلى تقدمي حلـــول رقمية تعزز منظومة
التحـــول الرقمـــى باملنطقة ومحافظاتهـــا .جاء ذلك لدى تـــرؤس األمير خالد
الفيصـــل اجتماعاً فى مقر اإلمارة بجـــدة ،اطلع خالله على أعمال وإجنازات
ملتقـــى مكـــة الثقافى فى موســـمه احلالى حتت عنوان "كيـــف نكون قدوة فى
العالـــم الرقمـــي" منذ انطالقته فـــى محرم مطلع العام احلالي ،وآليات ســـير
املبادرات البالغ عددها أكثر من  411مبادرة تقنية قدمتها اجلهات حكومية
وأهلية باملنطقة ,باإلضافة إلى األفراد واســـتعرض خالل االجتماع املبادرات
التحويلة وخطوات اجلهات التنفيذية نحو رقمنة التعامالت وتعزيز استخدام
التقنيـــة والتحـــ ّول ملـــدن وقطاعات ذكيـــة ،كما جرى التطرق إلـــى آلية حتكيم
املبـــادرات التـــى نُفذت وفق أســـس علمية ركزت على مـــدى ارتباط املبادرات
بأهداف موضوع امللتقى لهذا العام ،والرامية لتعزيز االستفادة من التطورات
احلديثة فـــى االتصاالت وتقنيات املعلومات ،وبنـــاء التواصل اإليجابى وإثراء
املحتوى فى الوســـائط الرقمية ،ودعم اســـتخدام الذكاء االصطناعى واألمن
الســـيبرانى لتطبيقات تعزز مكة الذكية ،إضافة إلى أمتتة العمل فى اجلهات
احلكوميـــة باملنطقـــة .وستشـــهد "أيـــام مكة للبرمجـــة والـــذكاء االصطناعي"
وجـــود علماء محليني ودوليني متخصصني فى املجال الرقمي ،كما ســـيحظى
مبشـــاركة جامعـــات املنطقة احلكومية واألهلية ،وســـيعمل املشـــاركون جهات
وأفـــراد على إثراء التحول الرقمى وتعزيـــز منظومة التحول الرقمى فى مدن
املنطقة ومحافظاتها عبر حوارات ودورات تدريبية ،وســـيركز املشاركون على
وضـــع خطـــوات وخطط وبرامـــج تدعم التحـــ ّول الرقمى فى مجـــاالت احلج
والعمرة ،والسياحة والترفيه ،واخلدمات .من جهته أوضح املشرف العام على
امللتقى ســـلطان الدوسرى خالل االجتماع أن امللتقى حقق منذ انطالقته قبل
أكثر من  4أشـــهر العديد من املكتســـبات ،من أبرزها إنشاء تطبيقات هواتف
ذكيـــة ومنصـــات إلكترونية رقمية تعزز اســـتخدام التقنيـــة باملنطقة ،وصناعة
قـــدوات رقميـــة تتبناها الشـــركات البـــارزة مثـــل( )Googleو ()Amazon
لتنمية قدرات أبناء املنطقة وتطوير أفكارهم.

القراءة.
وتستخدم ً
أيضا تقنيات مماثلة لتشخيص التوحد .ويشير ذلك إلى أن التشخيص
الصحيح ضرورى لضمان استخدام كل طالب األدوات التى تناسبه.
وثانيـــا " التطبيقـــات املعتمدة على الذكاء االصطناعى ملســـاعدة ضعاف البصر "
حيث ميثل تطبيق سيينج إيه آى الذى طورته شركة مايكروسوفت أحد التطبيقات
ٍ
جتربة مســـموعة عبر
العديـــدة املتاحـــة للطالب ،والتى حتـــول العالم املرئى إلى

فى جوائز " إريكسون لالبتكار : " 2020

فريق جامعة " كوينزالند " يفوز باملرتبة األولى لتطوير حل شحن جديد موفر للوقود

كتب  :محمد اخلولى  -محمد شوقى
كشـــفتت شـــركة " إريكســـون " فوز فريق "  " WakeShareمن جامعة كوينزالند
بأســـتراليا باملركـــزاألول فى جوائز إريكســـون لالبتكار لعـــام  ،2020تقديراً على
ابتكار حل شـــحن جديد موفر للوقود .فيما فاز فريق جامعة كيالنيا -ســـريالنكا ،
وفريق جامعة ستانفورد -الواليات املتحدة ،باملركزين الثانى والثالث على التوالي.
تتميـــز حلول تكنولوجيا املعلومـــات واالتصاالت( ، )ICTمثل اإلنترنت والشـــبكات
الالســـلكية والهواتـــف املتنقلة ووســـائط االتصال األخرى ،بالقـــدرة على احلد من
انبعاثـــات غـــازات االحتباس احلرارى العاملية بنســـبة تصل إلـــى  15٪بحلول عام
.2030
واســـتطاعت إريكســـون قبل عقد حاســـم من العمل املســـتدام ،عبر تنظيم فعالية
جوائز إريكسون لالبتكار لعام  ،2020حتدى جيل من املبتكرين الشباب ،إللهامهم
وتشـــجيعهم إليجاد حلول مناســـبة ملواجهة أزمـــة التغير املناخـــى احلالية كأولوية
استثنائية.
وعلى الرغم من التحديات املرتبطة باســـتمرار انتشـــار الوباء ،والتى أدت إلى خلق
ظروف استثنائية ،شكلت عقبة فى وجه اجلهود التعاونية املتعددة ووضعها موضع
التنفيذ ،اســـتطاعت إريكســـون عبر هذه املسابقة ،التشـــجيع على تطوير أكثر من
 500ابتـــكار رائـــد من جميـــع أنحاء العالم .وقد جرى تقييم املشـــاركات بناء على
ثالثة معايير رئيســـية هى اجلدوى واالســـتدامة واالستحســـان .وشـــهدت الفعالية
النهائيـــة ،التى مت بثها على الهواء مباشـــرة للمشـــاهدين من جميـــع أنحاء العالم،

مشـــاركة كافـــة املتأهلـــني للتصفيات النهائية وهـــم يقدمون ابتكاراتهـــم أمام جلنة
التحكيـــم ،إضافة إلى إلقاء الكلمة الرئيســـية من قبل األســـتاذ احلائز على جائزة
نوبل ديدييه كويلوز والضيوف اآلخرين.
مت اختيـــار فريـــق WakeShareمـــن جامعـــة كوينزالند -أســـتراليا ،فى املرتبة
األولى بجائزة العام  ،2020حيث حصلوا على جائزة دعم بقيمة  25000يورو،
باإلضافة إلى حل أنظمة البرامج ملواجهة التحديات التى تشـــهدها عمليات شحن
املنتجات ،األمر الذى ميكن املوردين من تنسيق املسارات ،وحتسني عمليات السفر،
وتقليل إجمالى انبعاثات غازات االحتباس احلرارى فى صناعة الشـــحن – والذى
يعتبر أحد أكبر مسببات انبعاثات غازات االحتباس احلراري.
أمـــا الفريقني الفائزين باملركزين الثانى والثالث فهما على التوالي ،فريق Elzian
 Agroمـــن جامعة كيالنيا ،الذى ابتكر بناء علـــى تقنية التعلم اآللي ،منصة التنبؤ
باآلفات لدعم املزارعني للتكيف مع تغيرات املناخ ،وفريق O2C Marketplace
مـــن جامعة ســـتانفورد مع حـــل يســـتخدم األقمار الصناعيـــة وتكنولوجيـــا الذكاء
االصطناعـــى للتحقـــق من آلية عزل الكربون كوســـيلة لتعويض الكربون ،وتخفيض
انبعاثات ثانى أكسيد الكربون أو غازات الدفيئة األخرى.
مـــن جهته قال بوريه إيكهولم الرئيس واملدير التنفيذى لشـــركة إريكســـون" :نعتقد
أن الشـــباب هم املحرك الرئيســـى لالبتـــكار .تركز جوائز إريكســـون لالبتكار لعام
 2020علـــى واحـــدة من أكثر القضايا أهمية فى عصرنا ،وهى تغير املناخ .ومتثل
هدفنـــا لهذا العام ،من خـــالل التحول إلى اجلامعات فى جميـــع أنحاء العالم ،فى
متكني الشـــباب وإلهامهـــم البتكار أفكار جديدة متكنهم من اســـتثمار التكنولوجيا،
ودعـــم صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملواجهة هذا التحدى الكبير الذى
يهدد عاملنا".
ومـــن جهتهـــا ،قالـــت هيذر جونســـون ،نائب رئيس وحدة االســـتدامة واملســـؤولية
املؤسسية فى إريكسون " :مع دخولنا عقد عاملى جديد ،يتميز بالتوجه غير املسبوق
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،بات موضوع التغير املناخى أكثر أهمية من أى
وقت مضى .اســـتطاعت إريكســـون عبر برنامجها جلوائز االبتـــكار  ،2020إلهام
أفضل وأملع الطالب الذين يشـــاركوننا شغفنا لالبتكار ،وتشجيعهم لتسليط الضوء
علـــى دور التكنولوجيا فى دعم جهود مواجهـــة التغير املناخي .وعلى الرغم من أن
هذا العام لم يكن مثل أى عام آخر  ،يؤكد هذا احلدث مدى التزام إريكسون بالعمل
علـــى احلد مـــن التغير املناخي ،فض ً
ال عن تنمية االبتـــكار والتعاون من منظمة من
الشركاء إلحداث تغيير إيجابى على نحو مستمر".

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
اســـتقبلت "تيك توك" خالل عام  2020أعداد هائلة من املستخدمني اجلدد
باإلضافـــة إلى زيادة مشـــاركات مســـتخدميها احلاليني وانضمـــام العديد من
املشـــاهير وصناع املحتـــوى ،لتصبح تيك توك املنصة األكثـــر تأثيرا من خالل
محتوى غنى ومتنوع ونقطة انطالق للعديد من التحديات واألغنيات واملحتوى
التعليمـــى والفنـــي ،باإلضافة إلى دعمـــه الكبير للمواهـــب املتواجدة عليه من
خـــالل إطـــالق حتديـــات و هاشـــتاجات وأدوات تســـاهم فـــى رواج املحتـــوى
ومشاهدته من قبل أكبر عدد من اجلماهير.
واحتفاال مبرور عام  2020وما شهده من فرص وحتديات ،أطلقت تيك توك
ألول مرة ملخصا ســـنويا وذلك حتى يتمكن كل مســـتخدم من استرجاع أفضل
اللحظات التى اســـتمتع بها على تيك توك ومشـــاهدة مجموعة من مقاطعهم
املفضلـــة خالل العام .كما تعرض اخلاصية أيضا أفضل مقاطع املحتوى وفقا
ملا شـــاهده املســـتخدم كثي ًرا ،واملوضوعـــات املفضلة ،كما يتم احتســـاب عدد
املرات التى قام املســـتخدم فيها بالتعليق ومشـــاركة مقاطع الفيديو .ومبجرد
تنزيل أحدث إصدار من التطبيق ،ســـيجد املســـتخدم خاصية "عام على تيك
تـــوك" من خالل الرمز امللحق فى موجز "من أجلك" أو الالفتة املخصصة فى
صفحة  .Discoverمن جهته قال هانى كامل مدير عمليات املحتوى فى تيك
توك شـــمال أفريقيا" :بينما كان ميـــر العالم مبوجة من التغيير خالل 2020
إحساســـا
 ،شـــيء واحد فقط لم يتغير ،وهو مجتمع تيك توك .لقد بنينا معا
ً
عمي ًقـــا باملجتمع والتواصل احلقيقى على الرغم مـــن أننا قضينا معظم العام
منفصلـــني جســـد ًيا عن األهـــل واألصدقاء .وشـــاركنا الضحـــكات والدموع ،
واحتفلنا بأفضل حلظات العام مع املســـتخدمني .فتيك توك هو مكان يجمع
النـــاس م ًعـــا من أجل تلك اللحظات التى ال تنســـى من الفرح واإللهام .لذلك ،
ندعو املستخدمني الستعادة تلك اللحظات  ،من خالل "عام على تيك توك".
اضـــاف بالنســـبة للمســـتخدمني اجلـــدد علـــى تيك تـــوك ،فتشـــمل قائمتهم
باخلاصيـــة اجلديدة مقاطـــع فيديو أخرى من قائمة "أفضـــل  "100بدالً من
قائمة "عام على تيك توك" وتشمل هذه القائمة العديد من القوائم التى حازت
على أعلى نسب املشاهدة ،مثل أكثر مقاطع الفيديو انتشا ًرا.

كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
أعلن األمير محمد بن ســـلمان بن عبد العزيز ،ولى العهد الســـعودى ورئيس
مجلـــس إدارة شـــركة نيوم ،عـــن إطالق مشـــروع مدينة "ذا اليـــن" فى نيوم،
الـــذى يعد منوذجا ملـــا ميكن أن تكون عليه املجتمعات احلضرية مســـتقبال،
ومخططـــا يكفـــل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة باســـتثمارات تتراوح بني
 200 – 100مليـــار دوالر  .وســـتضم مدينـــة "ذا اليـــن" مجتمعات إدراكية
مترابطـــة ومعززة بالـــذكاء االصطناعى علـــى امتداد  170كـــم ضمن بيئة
بـــال ضوضاء أو تلوث ،وخالية من املركبات واالزدحام ،واســـتجابة مباشـــرة
لتحديات التوســـع احلضرى التى تعترض تقدم البشرية ،مثل البنية التحتية
املتهالكة ،والتلوث البيئي ،والزحف العمرانى والسكاني.
وســـتعمل "ذا اليـــن" على حتقيق أهـــداف رؤية اململكـــة  2030على صعيد
التنويـــع االقتصـــادى من خالل توفيـــر  380ألف فرصة عمل ،واملســـاهمة
بإضافـــة  180مليـــار ريـــال ( 48مليـــار دوالر أمريكي) إلـــى الناجت املحلى
اإلجمالـــى بحلـــول عـــام  . 2030من جهتـــه قال األمير محمد بن ســـلمان،
ولى العهد ،رئيس مجلس اإلدارة أنه على مدى العصور بُنيت املدن من أجل
حماية اإلنســـان مبساحات ضيقة ،وبعد الثورة الصناعية ،بُنيت املدن لتضع
اآللـــة والســـيارة واملصنع قبل اإلنســـان .املدن التى تدعـــى أنها هى األفضل
فى العالم ،يقضى فيها اإلنســـان ســـنني من حياته من أجل التنقل ،وســـوف
تتضاعف هذه املدة فى  ،2050وســـوف يُهجر مليار إنســـان بســـبب ارتفاع
انبعاثات الكربون وارتفاع منسوب مياه البحار".
وتساءل" :ملاذا نقبل أن نضحى بالطبيعة فى سبيل
كم ،حتافظ على  % 95من الطبيعة فى أراضى نيوم ،صفر سيارات ،صفر
شوارع ،وصفر انبعاثات كربونية".
وســـتُدار مجتمعـــات "ذا اليـــن" باالعتمـــاد الكامـــل علـــى تقنيـــات الـــذكاء
االصطناعى لتسهيل عملية التواصل مع اإلنسان بطريقة متكنها من التو ّقع
والتفاعل بقدرات غير مسبوقة ،مما يوفر وقت السكان والشركات.
وســـتكون املجتمعات مترابطة افتراضيا فيما بينها ،حيث سيتم تسخير نحو
 % 90من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية فى حني يتم تســـخير %
مـــن البيانـــات فى املدن الذكيـــة احلالية ومتنح مدينة "ذا اليـــن" للحياة على
األرض معنـــى جديدا ،وتعكـــس نهجا ال مثيل له فى تطوير مدن مســـتقبلية
متناغمـــة مع الطبيعة ،حيث ســـتعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنســـبة
 100باملئة ،مع احلرص على حتقيق مستقبل إيجابى للكربون ولبناء اقتصاد
املستقبل؛ تتعاون نيوم مع قيادات متخصصة من مختلف أنحاء العالم ،على
توفير حلول ناجعة لتحديات التوســـع احلضرى التى تعترض تقدم البشرية،
وستكون "ذا الين" بيئة جاذبة للمبدعني ور ّواد األعمال واملستثمرين.

 5تقنيات تغير تصميم املنزل الذكى :

 23تريليون دوالر حجم السوق العاملى لالجهزة الذكية بحلول العام 2023
واالنتقال للمنزل الذكي

سامسوجن  :رميوت كونترول للتليفزيون بالطاقة
الشمسية وإعادة تدوير وتوفير  99مليون بطارية
كتب  :نهله مقلد – صابر محمد
ابتكرت شـــركة " سامســـوجن " جهـــاز حتكم عن بعد جديدا ألجهـــزة التلفزيون
يعمـــل بالطاقـــة الشمســـية وميكن ً
أيضا شـــحنه عن طريق اإلضـــاءة الداخلية
للغرفة ،مبا يلغى احلاجة إلى أى بطاريات قابلة لالستبدال.
وفقا ملا نشـــرته "ديلى ميل" البريطانية ،أعلنت شـــركة سامسونغ عن الرميوت
كونترول اجلديد فى إطار مخطط يهدف البتكار وإنتاج أجهزة صديقة للبيئة.
يحتوى الرميوت كونترول ،الذى مت الكشف عنه خالل عرض ترويجى ملجموعة
جديـــدة تشـــارك بها فى معـــرض اإللكترونيات االســـتهالكية  ،CESعلى لوحة
شمســـية صغيـــرة وميكن شـــحنها باســـتخدام الضـــوء الداخلـــى أو اخلارجي،
باإلضافة إلى إمكانية إعادة شحنه عن طريق التوصيل بالكهرباء.
وتقدر شركة سامسونغ أن االبتكار اجلديد سيساعد على تالفى إهدار حوالى
 99مليـــون بطاريـــة على مدار ســـبع ســـنوات .ويتم تصنيع الرميـــوت كونترول
ً
اســـتكماال ملبادرة
الشمســـى باســـتخدام زجاجات بالســـتيكية معـــاد تدويرها،
أطلقتها الشركة الكورية اجلنوبية فى عام  2021لإلسهام بفاعلية نحو حماية
البيئة ،حيث ستقوم سامسونغ بخفض النصوص والصور املطبوعة على عبوات
تغليف األجهزة التى تقوم بتصنيعها بهدف تقليل كمية األحبار املســـتخدمة فى
الطباعـــة .ومـــن املقرر أن يتم الطباعة على عبوات تغليف منتجات سامســـونغ
بنمـــط الكتابة والصور املصغرة "ميكرودوت" ،بهدف مســـاعدة املشـــترين على
إعـــادة اســـتخدام العبوة فى املنازل فـــى التخزين أو حتى كمســـكن للحيوانات
األليفة الصغيرة بهدف تقليل النفايات.

كاميـــرا الهاتـــف الذكي .ويقرأ التطبيق الالفتات والتعليمـــات وامللصقات والنقود
الورقية.
ثالثا " أدوات حتويل النص إلى كالم " اذ صممت أدوات حتويل النصوص إلى كالم
مســـموع ملســـاعدة األطفال الذين يعانون من صعوبات فى القراءة .وتعمل التقنية
عن طريق مســـح النص وقراءته للطالب .وشـــهدت هذه التقنية تطورات عديدة.
وميثل كورزويل  3000أحد أشهر هذه التقنيات ،ويتضمن أصواتًا عديدة يختار
الطالـــب بينهـــا ،ويدعـــم  18لغة ولهجة مختلفـــة ،ويتضمن ً
أيضـــا أدوات إلجراء
االختبـــارات وكتابة املقـــاالت وتدوين املالحظات وغيرهـــا .وتوجد مناذج عربية
لهذه التقنية مثل برمجية صخر ونون إن اليف.
ورابعـــا " طابعات برايل " حيث متثل طابعـــات برايل ً
حال مثال ًيا لضعاف اإلبصار
فـــى املؤسســـات التعليمية .إذ تســـتخدم فى طباعـــة النصوص واملـــواد التعليمية
وغيرهـــا .ويعيبها الصخب الـــذى يصاحب عملها ،لكن شـــركة تاكتبلس اليابانية
جنحت فى تصميم طابعات خفيفة الوزن وهادئة.
باالضافـــة الـــى " أجهزة تتبع حركة العني " اذ تســـتخدم هذه األجهزة حساســـات
لتتبع حركة العني ،وتفيد من ال يســـتطيعون اســـتخدام لوحة املفاتيح .فمن خالل
متابعة حركة العني ،يحول برنامج مثل توبيل تكنولوجى نظرة الشـــخص إلى فأرة
دون اســـتخدام اليديـــن .ومتثل هذه األجهزة ً
حال مثال ًيـــا ملن يعانون من محدودية
مهاراتهم احلركية وصعوبات لفظية.
وكلمـــا زادت شـــعبية تقنيـــات التعلـــم ،ســـتزداد االبتـــكارات فى مجـــال التقنيات
ً
شـــموال .واستفاد العالم
التعليمية املســـاعدة التى جعلت الفصول الدراســـية أكثر
مـــن اإلســـهامات الكبيرة التى قدمها أشـــخاص يعانون من معوقـــات التعلم ،مثل
هيلني كيلر وســـتيفن هوكينـــج ،ولذا نأمل أن يؤدى تطور التقنيات املســـاعدة إلى
ظهور ٍ
مزيد من هذه الشخصيات.

"تيك توك " تكشف عن أكثر مقاطع الفيديو والتحديات
إبداعا وتأثيرا لعام 2020

كتب  :محمد اخلولى – وسيم امام
وازدادت شـــعبية األجهـــزة الذكيـــة ،ويُتو َّقع أن تصل قيمة ســـوقها العاملية إلى 23
تريليـــون دوالر بحلـــول العام  ،2023وســـتمثل منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال
إفريقيا  5%من إجمالى السوق .وستزداد شعبية التصميمات الداخلية الذكية فى
ظل هذه االجتاهات بفضل انتشار األجهزة الذكية فى املنازل اذ تُسخّ ر احلكومات
والشـــركات فـــى مختلف أنحـــاء العالم التقنيـــة لتحقيق أهداف أكبـــر مبوارد أقل
وبســـرعة أكبـــر من الســـابق .ودخلت الرقمنة املـــدن واملنازل لزيـــادة كفاءة الطاقة
واالستدامة .ولكن كيف تؤثر التقنية على جماليات بيئتنا؟ يتوقع كثيرون أن حتدث
التقنية ثورة كبيرة فى التصميم الداخلي.
وقد نشهد يو ًما رقمنة مختلف األشياء التى نستخدمها ،وسيغير ذلك كيفية تفاعلنا
مـــع بيئاتنـــا ،من اجلدران التى تغير لونها إلى قطع الديكور التفاعلية والتلفزيونات
التى تبدو كاللوحات .وتســـتطيع هذه األشـــياء املصنوعة باستخدام مواد وأساليب
مبتكرة ،واملكونة من النســـج احلرارية أو الســـبائك املتذكرة للشـــكل أو املنسوجات
اإللكترونية ،تغيير لونها أو شكلها ،وهذا قد يعيد تعريف التصميم اجلمالي.
وورصـــد أحـــدث االبتكارات واألمثلة املدهشـــة للتصميم الداخلي ،والتى ســـتدمج
التقنيـــات احلديثـــة فـــى التصاميم اجلمالية فى املنـــازل ومنها " الزجـــاج الذكى "

يتيـــح تركيب نوافـــذ زجاجية كبيرة من األرض إلى الســـقف تصاميم داخلية أنيقة
ومذهلـــة .وتتيـــح هذه النوافذ دخـــول الضحيث وء بســـهولة ،لكن شـــفافيتها تؤثر
علـــى اخلصوصية .ورمبا يكـــون الزجاج الذكى احلل األمثل لذلـــك ،إذ يتيح تغيير
درجـــة شـــفافيته .وتوجد أمنـــاط عدة من الزجاج الذكى فى الســـوق ،ويعتمد أحد
أمناطـــه علـــى تغيير اجلهد الكهربائـــي ،ويغير لونه اســـتجابة لتدفق قصير محدد
مـــن الكهرباء .وسيشـــجع اســـتخدام هذه املـــواد املبتكرة فى مختلـــف أنحاء املنزل
االستدامة عبر تقليل احلاجة إلى الستائر املصنوعة من القماش.
ثانيا تقنية " ورق اجلدران املزود مبصابيح إل إى دى " اذ ان ابتكار بســـيط ويقدم
نتائـــج جماليـــة مميزة ،وتعتمـــد هـــذه التقنية على مادة مناســـبة للجـــدران لدمج
مصابيح اإلل إى دى بحســـب الطلب .ويجعل اســـتخدام مصابيح منخفضة اجلهد
ً
أمناطا مختلفة ،وهى متوفرة
التقنيـــة آمنة وصديقة للبيئة .وتعرض هذه املصابيح
بألـــوان دافئـــة وباردة .وما زالت ابتكا ًرا جديدًا نســـب ًيا وباهـــظ الثمن ،وقد تصبح
أشيع فى املستقبل عندما يصبح جتميعها أرخص وأسهل.
وثالثا" األجسام التفاعلية " حيث ستتيح التقنيات املستقبلية للمواد املستخدمة فى
التصميم الداخلى تغيير ألوانها وشـــكلها واســـتجابتها وف ًقـــا لكيفية تفاعلنا معها.
وبإمكان املصممني إنتاج أعمال فنية ديناميكية وأجســـام متغيرة الشـــكل وأقمشـــة
متغيرة األمناط باســـتخدام مواد تتيح لألجســـام تغيير شـــكلها ماد ًيا أو إلكترون ًيا
أو مغناطيســـ ًيا أو هوائ ًيـــا أو ميكانيك ًيـــا .وصمم فريق بحثى غطـــاء طاولة تفاعلى
يســـتجيب للصـــوت واللمس .وعلى الرغم مـــن أن الزخـــارف الديناميكية ما زالت
ً
مســـتقبال ،وســـتتيح
تقنيات حديثة قليلة االنتشـــار ،فقد تكون لها تطبيقات كثيرة
تغييـــر التصميـــم الداخلى وف ًقا للحالـــة املزاجية .وباإلمكان اســـتخدام تصميمات
داخلية ذات ألوان فاحتة فى النهار وألوان داكنة ومريحة فى الليل.
ً
مستقبال تغيير تصميم اجلدران فى املنزل
واخيرا " اجلدران الذكية " يث نستطيع
بلمســـة زر واحدة .وســـتتيح جوجل ذلك بفضل جهاز إسقاط ذكى للجدران .وتتيح
التقنية عرض أى صورة على اجلدار التفاعلى بطريقة تشـــبه تغيير صورة ســـطح
املكتب على احلاســـوب .وسيكون باإلمكان استخدام هذه اجلدران مبثابة شاشات
لعرض األفالم أو دردشـــة الفيديو أو أى شـــيء نشـــاهده على شاشات احلواسيب
والهواتف الذكية .وستكون هذه األسطح حساسة للمس ،ما يتيح التحكم بها بلمسة
بسيطة.

كتب  :احمد سليمان – عادل فريج
خســـرت شـــركة تويتر "  " Twitterنحو خمسة مليارات دوالر من قيمتها
الســـوقية االثنني  11يناير بعد قرار تعليق حساب الرئيس األميركى دونالد
ترامب الذى يحظى مبتابعة واسعة تعليقا نهائيا حيث أثارت اخلطوة بواعث
قلق فى أوساط املستثمرين حيال تنظيم الشبكات االجتماعية فى املستقبل.
كانت  Twitterقالت يوم اجلمعة إن تعليق حساب ترامب ،الذى له ما يربو
على  88مليون متابع ،جاء بســـبب خطر اندالع مزيد من العنف ،وذلك بعد
اقتحام مبنى الكوجنرس األمريكى األسبوع املاضي.
لكن القرار أثار انتقادات من بعض اجلمهوريني بدعوى انتهاك حق الرئيس
فـــى حريـــة التعبير ،فى حني قال تيرى بريتون مفـــوض االحتاد األوروبى إن
أحداث األســـبوع املاضى ســـتؤذن علـــى األرجح بعصر جديد من الســـيطرة
الرسمية األشد وطأة.
أثار ذلك بواعث قلق املســـتثمرين ،الذين يخشـــون من أن تصبح Twitter
أكثر انكشـــافا على مخاطر أى مســـعى تنظيمى مقارنة مع منافسيها األكبر
فيسبوك وألفابت مالكة كل من جوجل ويوتيوب.
وفرضـــت منصات إعالم اجتماعى أخرى مثل فيســـبوك حظرا مماثال على
ترامـــب ،لكـــن تراجع ســـهم  Twitterمبا يصـــل إلى  12%جتـــاوز بكثير
خسائر أسهم أى من منافسيها.
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أهمها تشفير البيانات كونه مفتوح املصدر :

“سيجنال” يجذب مشاهير التكنولوجيا ..فهل ينجح فى ازاحة “ الواتساب “ عن عرش تطبيقات التراسل
كتب  :باسل خالد – محمد اخلولي
أثار تطبيق واتساب الكثير من اجلدل خالل األيام املاضية بعد حتديث
سياسة اخلصوصية اخلاصة ب��ه ،حيث ف��رض مشاركة البيانات مع
تطبيقات ومنتجات فيس بوك األخرى ،وإذا لم يقبل املستخدمون شروط
فسيحذف حساب واتساب اخلاص بهم
سياسة اخلصوصية اجلديدة،
ُ
اعتبارًا من  8فبراير  .2021لذلك بدأ البحث عن بدائل أفضل حتافظ
على خصوصية املستخدمني ،وكان البديل األفضل هو تطبيق (سيجنال)
.Signal
ويذكر أنه بعد هذا التحديث ،حث (إيلون ماسك) – Elon Musk
حاليا
الرئيس التنفيذى لشركة تيسال ،وأغنى شخص على وجه األرض
ً
– متابعيه على تويتر على استخدام تطبيق ( )Signalوانضم إليه جاك
دورسي)  ،Jack Dorseyالرئيس التنفيذى لشركة تويتر.
كما أنه تطبيق التراسل ال��ذى يوصى به (إدوارد سنودن) Edward
 – Snowdenاملدافع الشهير عن اخلصوصية ،واملوظف السابق فى
وكالة األمن القومى األمريكية – منذ سنوات .ولكن ملاذا يعتبر تطبيق
( )Signalهو البديل األفضل لتطبيق واتساب اآلن؟
ما هو تطبيق :Signal
وميكن لتطبيق  Signalأن يفعل كل شيء يفعله تطبيق واتساب ،حيث
ميكنك تفعليه باستخدام رق��م هاتفك ،وم��ن ث��م ميكنك عبر اتصال
اإلنترنت فى هاتفك إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو
أيضا
أيضا .كما يتيح لك
صور أو مقاطع فيديو لألفراد واملجموعات
ً
ً
فرديا أو جماعية مع دعم التشفير فى
إجراء املكاملات الصوتية واملرئية
ً
كالهما.
األكثر أمانا
وهناك عدة أسباب التى جتعل “ سيجنال “ البديل األفضل لتطبيق
واتساب أولها تطبيق “ مفتوح املصدر يدعم التشفير “ يعتبر تطبيق
( )Signalالبديل األفضل لتطبيق واتساب إلنه التطبيق األكثر أما ًنا
بني جميع تطبيقات التراسل األخرى ،حيث إنه تطبيق مفتوح املصدر،
ومملوك ملنظمة البرمجيات ( )Open Whisper Systemsوهى
مؤسسة غير ربحية هدفها جعل االتصاالت اخلاصة فى متناول اجلميع.
كما يدعم تطبيق ( )Signalميزة التشفير ،ويعمل على جميع أنظمة
تقريبا ،فهو متاح ألنظمة :أندرويد ،و  ،iOSوويندوز ،و �ma
للتشغيل
ً
 ،cOSو  .linuxكما يتميز بأنه سهل االستخدام بشكل كبير ،ويوفر
املكاملات الصوتية واملرئية ،لذلك لن تفتقد أى شيء يقدمه لك واتساب.

بزيادة  18ضعف  :ارتفاع هائل فى استخدام تطبيق "
 " Signalبحثا عن بدائل لواتساب
كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
أصبح ع��دد املستخدمني اجل��دد ال��ذي��ن يحملون تطبيق سيجنال
للتراسل كل يوم فى طريقه لتجاوز حاجز املليون ،مما يقربه من
مستوى منافسه األكبر واتساب ،وذلك فى أعقاب حتديث لسياسة
اخلصوصية أقره التطبيق اململوك لفيسبوك.
وتظهر بيانات من شركة " أبتوبيا "لألبحاث أن نحو  810آالف
مستخدم عامليا عمدوا إلى حتميل تطبيق " سيجنال " األحد ،بزيادة
 18ضعفا مقارنة بأرقام السادس من يناير ،وهو اليوم الذى حدث
فيه واتساب شروطه للخصوصية.
وحتتفظ ش��روط اخلصوصية اجلديدة لواتساب باحلق فى تبادل
بيانات املستخدمني ،ومنها املوقع ورق��م الهاتف ،مع شركته األم
" فيسبوك " ووح��دات تابعة لها مثل إنستجرام وماسنجر واستنكر
املدافعون عن اخلصوصية هذه اخلطوة ،مشيرين إلى سجل فيسبوك
فى التعامل مع بيانات مستخدميه ،واقترح كثير منهم الهجرة إلى
منصات مثل تليجرام وسيجنال .أصبح للشهرة بريق مختلف وخاص،
والسبب هو مواقع التواصل ،ه��ذه املواقع أصبحت تقدم مفاتيح
سهلة وسريعة للوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر ،فما هى األضرار
النفسية الناجتة عن هذه املواقع .وللتكيف مع أعداد املستخدمني
اجلدد اآلخ��ذة فى التزايد ،قال تطبيق سيجنال األحد إنه أضاف
املزيد من اخلوادم وكان الصحفيون ونشطاء حقوق اإلنسان هم إلى
حد بعيد من يستخدمون هذا التطبيق غير الهادف إلى الربح حتى
وقت قريب وذلك بحثا عن نظام اتصاالت مشفر وأكثر أمنا .

فى أكبر سلبيات جائحة “ كورونا “ :

 1.56مليار من الكمامات البالستيكية ألقيت
فى املحيطات فى 2020

كتب  :نهلة مقلد – محمد شوقي
صنع العالم ما يقرب من  52مليار كمامة فى العام  2020ملواجهة
جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد ،)�19إال أن نحو  1.56مليار
كمامة منها ألقيت فى محيطات األرض ،وف ًقا لتقرير أصدرته مجموعة
أوشن آسيا املعنية بحماية البيئة ،ومقرها فى هوجن كوجن.
وق��دم التقرير ص��ورة مقلقة للتلوث البالستيكى الناجم عن اجلائحة،
عاما ،وهو الزمن
وسيتعني على كوكبنا التعامل مع هذا التلوث نحو ً 450
الالزم لتحلل البالستيك .وذكر تقرير املجموعة أنه حساباته تقدر احلد
األدنى للتلوث الناجت عن اجلائحة ،وهى تظهر أن  3%على األقل من
الكمامات التى ينتجها العالم سترمى فى البحار وتبرز خطورة ذلك حني
يقدر التقرير أن التلوث البحرى بالبالستيك يقتل نحو مئة ألف من
الثدييات والسالحف البحرية وأكثر من مليون طائر بحري ،وأعداد أكبر
من األسماك والالفقاريات وأشكال احلياة البحرية األخرى.
ويقود هذا التأثير السلبى إلى تأثير سلبى مماثل على املجتمعات الساحلية
ومصايد األسماك واقتصادات الدول وعلى الرغم من أن انبعاثات الكربون
انخفضت فى العام  2020بسبب تراجع النشاط االقتصادى البشري،
إال أن التلوث البالستيكى ازداد بحدة بسبب إنتاج عدد كبير من معدات
احلماية الشخصية البالستيكية التى تستخدم ملرة واحدة ،مثل الكمامات
والقفازات .وقالت املجموعة البيئية فى تقريرها إن «الكمامات وحيدة
االستخدام مصنوعة من مواد بالستيكية يصعب إعادة تدويرها بسبب
تركيبتها وخطر التلوث والعدوى ».وأضاف التقرير «تدخل هذه الكمامات
إلى محيطاتنا عندما تتناثر أو يتخلص البشر منها بطريقة عشوائية أو
عندما ال تتمكن أنظمة إدارة النفايات من معاجلها بسبب زي��ادة حجم
ً
أصال ملعاجلتها» وتؤثر هذه الكمامات غير املعاجلة
النفايات أو ال تتوفر
ً
فمثال لفظ البحر بطري ًقا
على أعداد ضخمة من احليوانات البحرية،
مي ًتا على شاطئ فى البرازيل بعد ابتلع كمامة بشرية .يقترح مؤلفو
التقرير ً
جميعا لتقليل تأثير التلوث البالستيكى
حلوال يجب أن نسهم بها
ً
املرتبط باجلائحة .منها ً
مثال ارتداء كمامات وأقنعة وقفازات قابلة إلعادة
االستخدام مصنوعة من مواد مستدامة ،ثم التخلص منها بطريقة مسؤولة
بالتعاون مع خدمات إدارة النفايات املحلية.

حالة من اجلدل والغضب من املستخدمني بسبب
سياسة اخلصوصية اجلديدة اخلاصة لـ “واتساب “
يدعم التطبيق ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لتأمني محادثاتك،
بحيث ال ميكن ألى شخص وكذلك الشركة املطورة للتطبيق نفسه قراءة
رسائلك أو االستماع إلى مكاملاتك .وتعتمد ميزة التشفير على برتوكول
تشفير مفتوح مصدر ُيسمى ( ،)Signal Protocolمما يعنى أنه ميكن
للخبراء اختباره والبحث عن األخطاء ،بنما ذلك غير متاح فى تطبيق
واتساب ،وهذا يجعل تطبيق ( )Signalأكثر أما ًنا.
كذلك يتيح لك ( )Signalإنشاء مجموعات مشفرة ،بحيث ميكنك إجراء
محادثات خاصة آمنة ،مع جميع أصدقائك فى وقت واحد.
ال يجمع البيانات الشخصية
ايضا م��ن اه��م أس��ب��اب تفوق تطبيق  Signalان��ه ال يجمع بياناتك
وضعا
الشخصية حيث يرفع التطبيق شعار حماية اخلصوصية ليست
ً
جنبا إلى جنب مع جميع
اختياريا ،ولكنها األساس القائم عليه عملناً ،
ً
امليزات التى تتوقعها فى تطبيق التراسل الذى تريد استخدامه.
وأثبت ذلك؛ مقارنة قامت بها مجلة ( )Forbesبني تطبيقات التراسل
الفورى الشهيرة ،وهى  Signal :و  iMessageو  WhatsAppو
 Facebook Messengerباستخدام ميزة ملصقات خصوصية

بعد التحديث اجلديد  :أكتشاف ثغرة كبيرة فى “الواتساب”
كتب  :نهل ,مقلد – عادل فريج
بدأ عمالق محركات البحث ،جوجل” فى فهرسة مجموعات التواصل
عبر تطبيق “واتساب” ،وإظهارها إلى العامة ،مما يعنى القضاء على
جانب كبير من اخلصوصية التى كان يتمتع بها مستخدمو التطبيق.
ويأتى هذا التطور الذى كشف عنه باحث هندى فى األمن السيبراني،
بعد أيام على اإلعالن عن تغيير سياسة اخلصوصية فى التطبيق،
مبا يجبر املستخدمني
على مشاركة بعض من
معلوماتهم مع “فيس
بوك” ،مما أثار غضبا
واسعا.
وق������������ال ال����ب����اح����ث
راجشكار راجاريا فى
تغريدة على “تويتر”
إن امل��ج��م��وع��ات فى
التطبيق لم تعد آمنة
كما تتوقع.
ونشر الباحث صورة توثق فهرسة “جوجل” لبعض املجموعات على
“واتساب” وقال أن املجموعات التى تتشكل عبر إرس��ال رابط إلى
املستخدمني من أجل االنضمام إليها معرضة الختراق بياناتها.
واالختراق يعنى أن امللفات الشخصية للمشاركني فى هذه املجموعات
ستصبح متاحة ألى شخص على اإلنترنت ،وقد يستطيع أى شخص
االلتحاق باملجموعة واحلصول على البيانات السرية فيها.

التطبيقات اجلديدة التى أطلقتها آبل فى متجر آب ستور.
وأظهرت هذه املقارنة أن تطبيق ( )Signalهو التطبيق األفضل من حيث
احلفاظ على اخلصوصية ،ألن كل البيانات الشخصية التى يصل إليها
هى رقم هاتفك ،وال يحاول ربطه بهويتك.
فى حني أن تطبيق واتساب يجمع واتساب الكثير من البيانات املتعلقة
باحلساب مثل :رقم الهاتف ،وصورة حسابك ،وأمناط استخدامك – التى
تشمل :امليزات التى تستخدمها واملجموعات التى انضممت إليها ،وكيفية
تفاعلك مع اآلخرين داخل التطبيق ،ومعلومات أخرى مثل :استخدام ميزة
احلالة – وبيانات اجلهاز ،وغير ذلك الكثير .باإلضافة إلى كل ذلك؛ بعد
حتديث سياسة اخلصوصية سيقوم التطبيق مبشاركة كل هذه البيانات
مع تطبيقات فيسبوك األخرى.
ميكنك االطالع على كال البيانات التى يجمعها عنك التطبيق من خالل
مقال“ :ما هى البيانات التى يجمعها تطبيق واتساب عنك وكيف تعزز
خصوصيتك؟“.
النسخ االحتياطية
من أهم مزايا تطبيق “ سيجنال “ انه يحفظ النسخ االحتياطية فى
جهازك وتشفيرها “ اذ يتيح لك تطبيق ( )Signalتخزين نسخة
محليا فى
احتياطية من رسائلك والصور وامللفات واملحتويات األخرى
ً
جهازك فى مجلد فى تطبيق امللفات ،وليس فى خدمة اللتخيزن السحابى
أو فى خدمة جوجل درايف كما يعمل تطبيق واتساب.
باإلضافة إلى ذلك عند تفعيل ميزة النسخ االحتياطى فى التطبيق يتم
رقما ،وستحتاج إلى هذا الرمز
تشفير بياناتك برمز مرور مكون من ً 30
الستعادة النسخة االحتياطية ،لذلك يجب عليك االحتفاظ به فى مكان
آمن.
لن تتمكن من استعادة نسخة احتياطية بدون رمز املرور املكون من 30
رقما ،لذلك فكر فيه على أنه مفتاح أمان ال ميكن تكراره .حيث يجب
ً
إنشاء نسخة احتياطية جديدة إلنشاء رمز مرور جديد.
االنضمام للمجموعات
كذلك هناك خاصيسة مهمة جدا لهواة اخلصوصية فى تطبيق “ سيجنال
“ وه��ى لن يتم إضافتك فى املجموعات دون إذن��ك فمن أه��م ميزات
اخلصوصية فى تطبيق ( )Signalأن��ه لن يتم إضافة جميع أعضاء
تلقائيا ،بل سيتم إرسال دعوة إلى األشخاص وعليهم قبول
املجموعة
ً
الدعوة ً
أوال لالنضمام إلى املجموعة.

 ...و “ الوتس “ يوقف اخلدمة لدى مستخدميه
الرافضني لشروطه اجلديدة مايو القادم
كتب  :محمد اخلولى – باسل خالد
أثارت السياسة اجلديدة لتطبيق “واتس آب” � والتى تسمح له
مبنح املعلومات ل�”فيس بوك” � جدال كبيرا فى االونة األخيرة ،
خاصة بعد إعالن “وات��س آب” منع مستخدميه الذين يرفضون
املوافقة على شروطه اجلديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من
الثامن من فبراير القادم.
ومبجرد أن يدخل املستخدم تطبيق “واتس آب” تظهر أمامه رسالة
تطلب منه حتديث سياسة اخلصوصية اخلاصة بالتطبيق وتسمح
السياسية اجلديدة ل�”واتس آب” مبشاركة بعض بيانات مستخدميه
مع شركة “فيسبوك” املالكة للتطبيق والشركات التابعة لها بجمع
بيانات املستخدم ،مبا فى ذلك رقم الهاتف واملوقع ،وتخصيص
مساحة للتفاعل مع اإلعالنات.
وقوبلت التغيرات اجلديدة بانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،إذ اتهم معلقون التطبيق بانتهاك خصوصيتهم ،كما
اشتكى بعض مستخدمى التطبيق من تفعيل شروط االستخدام
اجلديدة من دون االطالع على تفاصيلها.
فف��ى السياق ،شهدت تطبيقات املراسلة  Signalو �Tele
 gramزيادة مفاجئة فى الطلب بعد أن أثارت شروط اخلدمة
املحدثة لشركة  WhatsAppاملنافسة األك��ب��ر ،اجل��دل على
وسائل التواصل االجتماعي ،فقد نشر مغردون قائمة تطبيقات
قالو إنها “تتمتع بخاصية تشفير قوية وتراعى اخلصوصية
كتطبيق “تليجرام”.

ٍ
ملستقبل أفضل:
خالل معرض “  “ CES 2021التكنولوجيا

“ سونى” ترفع شعار ” اعادة رسم مالمح مستقبلنا باستخدام تقنيات الغد “
حتسني مستوى املعيشة من خالل االبتكار الذى يركز على السالمة واألمن
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
تعرض شركة سونى (“ )”Sonyأحدث مبادراتها
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م��وض��وع “إع����ادة رس���م مالمح
مستقبلنا باستخدام تقنيات الغد” فى معرض
رقميات  CES 2021والذى أقيم مرخرا بني
 11�14يناير من العام  2021حيث تطلق
سونى تقنية “ ”3R Technologyاخلاصة
بها � الواقعية ،واآلنية ،والعمل عن بعد � إللهام
م�����������ن
ب��رن��ام��ج) Kando )emotion
خالل قوة الترفيه ،وتوفر كذلك
ضمانا ً يدعم ه��ذه التجارب.
ويتمحور ح��ض��ور س��ون��ى فى
 CES 2021ح����ول 12
��وع���ا ي���وض���ح كيفية
م���وض� ً
مساهمة تقنيات  3Rهذه
فى أحدث التطورات فى
م��ج��االت مثل األدوات
واحل����ل����ول امل��ص��م��م��ة
لتمكني إنشاء املحتوى؛
جت��ارب ترفيهية غامرة؛
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن أج���ل مستقبل
أفضل.
وفى محتوى خاص لنسخة هذا العام من املعرض،
ظهر كينشيرو يوشيدا ،رئيس مجلس اإلدارة فى
شركة سونى ورئيسها ومديرها التنفيذي ،فى
أول هذه الفيديوهات وقدم معروضات سونى
لل��ت��ى تتضمن  ،PlayStation®5و �VI
 SION�Sو  ،Airpeakمشدداً على أنه “مع
وتبعه بيل باجيالر،
سوني“ ،ال حدود لإلبداع”ِ .
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذى وال��رئ��ي��س التقنى
التنفيذى لسونى بيكتشرز إنترتينمنت (“،)”SPE
والذى قدم أحدث التحسينات فى تقنية اإلنتاج
اإلفتراضى والتقاط الصور احلجمية ،فضالً
عن مبادرات التعاون مع  .BRAVIA XRتلى
ذلك ،جيم رايان � الرئيس واملدير التنفيذى فى
سونى إنترأكتيف إنترتينمنت (“ ،)”SIEالذى
للط الضوء على تطور مجتمع �PlaySta
مشيرا إل��ى أن “مجتمعنا مرتبط
، ®tion
ً
تنوعا مما
بشبكة لم يسبق له مثيل وهو أكثر
ً
ك��ان عليه ف��ى أى وق��ت مضى .ونحن نحتفى
ونحتضن وجهات النظر واألذواق املختلفة التى
وأخيرا ،أظهر دينيس
يتكون منها مجتمعنا”.
ً
كوكر ،رئيس قسم األع��م��ال الرقمية العاملية
واملبيعات األمريكية ،فى شركة Sony Music

 )”Entertainment )”SMEIليقدم العديد
من أشكال التعاون الفريد اجلارى الذى يشمل
الفنانني والتكنولوجيا اجلديدة .عقب إطالقها
ف��ى م��ع��رض  ،CES 2021ستواصل منصة
 Sony Squareتوفير معلومات الفعاليات
الرقمية املتعلقة باملنتجات ،واملحتوى ،والتقنيات
من مختلف أقسام سوني.
حتسن صناعة املحتوى
حيث تعرض الشركة تقنية اإلنتاج االفتراضى
مع التقاط الصور احلجمية حلظيا وهى تُص َّور
املجموعات وامل��واق��ع اخل��اص��ة بإنتاج
األفالم واألعمال التليفزيونية
ع��ل��ى ش��ك��ل بيانات
س���ح���اب���ي���ة
ث�����الث�����ي�����ة
أبعاد النقطة
احل���ج���م���ي���ة،
وم����������������ن ث����م
ُت��ع��ال��ج و ُت��ص� ّ�در
ب�����اس�����ت�����خ�����دام
م��ع��ال��ج “Atom
 ”Viewاخل���اص
باستوديوهات إبداع
وتُعرض كصورة خلفية
س���������ون���������ى
على شاشة  LED Crystalإلظ��ه��ار اإلن��ت��اج
الالفتراضى اآلني .كما تعاونت سونى مع �Vir
 ،tual Sonicsوه��ى شركة لتطوير برامج
املوسيقى ،فى تطوير Reality Audio 360
 ،Creative Suiteوهى أداة لتأليف موسيقى
ً
مكانيا وهى تساعد املبدعني
صوتيا
مجاال
حتقق
ً
ً
والفنانني ألجل التعبير بسهولة عن موسيقاهم
فى مجال كروى  360درجة باستخدام منصات
اإلنتاج احلالية واخلاصة بهم .وللمرة األولى
كشفت عن تصميم طائرة “ .”Airpeakتسمح
طائرة إيربيك املزودة بكاميرا ألفا كاملة اإلطار
دون مرآة من سونى بالتصوير الديناميكى إلى
جانب الطيران الدقيق واملستقر ل تلهم روح
اإلبداع فى نفوس القائمني على إنتاج الفيديو،
ٍ
إمكانيات جديدة للتعبير .تهدف
وتستكشف
سونى من خالل هذه املبادرة إلى اإلسهام فى
تطوير الطائرات املُس ّيرة وإضافة القيمة ضمن
ه��ذا السوق املتنامى على أعلى مستوى كما
تعرض شاشة عرض تعيد إنتاج الصور املكانية
بثالثة أبعاد كما لو كانت حقيقية ،مما يسمح

لصناع املحتوى بالتعبير على ٍ
نحو كامل عن
رؤيتهم عند مشاركة تصاميم املنتج أو عرض
التفاوتات فى اللون أو الشكل ،وتقدمي التفاصيل
على الوجه ال��ذى يقصدونه إلى املشاهد .مع
ه��ذه الواقعية االستثنائية وه��ذا املستوى من
التفاصيل ،يتوسع نطاق التعبير بالفيديو ،كما
ف��ى ال��ش��اش��ات وال��الف��ت��ات ثالثية األب��ع��اد فى
املتاجر ،مع السماح للمشاهد برؤية
كذلك ُز ِّودت شاشات  BRAVIA XRاجلديدة
مبعالج  ،Cognitive Processor XRلتقدم
إدراك��ا ً يعكس اخلصائص اإلدراك��ي��ة البشرية.
للمشاهد،
حيث تلتقط موقع النقاط البؤرية ُ
ُوجترى حتليالً شامالً لعناصر عديدة فى جودة
ٍ
طبيعي أكثر وأقرب إلى
مشهد
الصورة إلنتاج
ٍ
ال��ذاك��رة البشرية .كما ترفع مستوى الصوت
ٍ
صوت
إلى قنوات  5.1.2لتغمر املشاهد فى
محيطى من األعلى إلى األسفل ،ومن اليسار
ٍ
جتربة واقعية وغامرة ،أقرب
لليمني ،لتقدمي
إلى الصور والصوت التى يستشعرها البشر فى
احلياة احلقيقية.
وزودت ُز ِّودت بالى ستيشن PlayStation®5
ال��ت��ى أُط��ل��ق��ت ف��ى ن��وف��م��ب��ر  2020مبحرك
أقراص  SSDذو وصول سريع ،وحدات إدخال
وإخراج مخصصة مدمجة ،وحدة حتكم السلكى
 ™DualSenseوتقنية صوت ثالثى األبعاد
متكِّنها من إدراك أحدث جتارب األلعاب الثورية
وتقدمي شعورٍ غامرٍ جديد لالعبني .إضافةً إلى
ٍ
مجموعة واسعة من البطوالت املتوفرة لإلطالق
بالفعل ،ستواصل سونى إنترأكتيف إنترتينمنت
ٍ
مجموعة من
وامل��ط��ورون ح��ول العالم تقدمي
ال��ب��ط��والت اجل��دي��دة امل��ذه��ل��ة وال��ري��ادي��ة فى
املستقبل .وبهدف املساهمة فى تطوير سياسة
التنقل ،بلغت أنشطة تطوير رؤية �VISION
 Sاملرحلة التالية .جنبا ً إلى حنب مع مواصلة
تطوير املركبات املتقدم لتحقيق السالمة واألمن،
والترفيه وقابلية التكيف ،فقد ب��دأ اختبار
الطرقات العامة فى النمسا فى ديسمبر 2020
ٍ
ٍ
ترفيهية خالقة تقوم
“كشركة
الختبارها فنياً.
ٍ
أساس تقنى متني ”،ستواصل سونى تقدمي
على
برنامج  Kandoوتوفير الضمانات عبر تقنيات
 3Rاخلاصة بها مما يسمح مبشاركة املحتوى
بغض النظر عن املكان (عن بعد ،)Remote
ٍ
وبإحساس ال
ودون تأخير (آنى ،)Real�time
ميكن متييزه عن احلقيقة (واقعى .)Reality

كلمات ومعاني
بقلم:

فريد شوقي
املشروعات الصغيرة ...وبث الثقة
بصرف النظر عن مدى االختالف أو االتفاق مع القائلني بإن التحديات
االقتصادية احلالية  ،بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا  ،رمبا حتمل
فى طياتها فرصة لالستثمار فى قطاعات معينة من االقتصاد املحلى إال اننى
أستطيع التأكيد أن جوهر األزمة بالنسبة لنو  % 90من مؤسسات االعمال
فى االقتصاد املصرى  ،واملتمثلة فى الشركات الصغيرة واملتوسطة  ،تكمن
فى فقدان الثقة فيما هو قادم وذلك نتيجة أساسية لغياب املعلومات ونقص
احلقائق التى ميكن أن يعتمد عليها فى اتخاذ قراراتها سواء االستهالكية أو
االستثمارية أو االدخارية ناهيك عن الشكوك التى حتول دون قدرتها على
املشاركة فى تنفيذ بعض املشروعات احلكومية  ،وانها مغلقه على الشركات
الكبيرة ذات االمكانيات والقدرات املالية والفنية  ،االمر الذى يحيط اصحاب
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فى انه لن تستطيع اكتساب اخلبرات املطلوبة
لتنمية قدراتها التنافسية .
وإذا كان حديث الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
من ان مبادرة “فرصتنا...رقمية”  ،التى كانت أطلقتها وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات من خالل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات
(إيتيدا) فى مايو املاضى بحضور عدد من رؤساء الشركات العاملية واملحلية ،
أتاحت عبر املنصة اخلاصة بها نحو  31فرصة فى مشروعات التحول الرقمى
فى العديد من اجلهات احلكومية بقيمة تقديرية حلجم األعمال املعروضة
للشركات الصغيرة واملتوسطة بنحو  80مليون جنيه مؤكدا الشركات الصغيرة
واملتوسطة تلعب دورا هاما فى النمو االقتصادى باإلضافة خللق فرص عمل
كثيفة للشباب وان مثل هذه املبادرات تفتح افاقا واسعة لها من أجل اكتساب
اخلبرات واحلصول على سابقة أعمال حكومية لتعزز من تنافسيتها فى
السوقني املحلى والعاملى االمر الذى ىشكل طاقة نور وأمل للشركات الصغيرة
واملتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا املعلومات فى تنمية حجم اعمالها
واالستفادة من عمليات التحول الرقمى التى تتبناها جميع اجلهات احلكومية
فى الوقت احلالى .
وفى نفس االطار كشف الدكتور محمد معيط وزى املالية عن مجموعة من
احلوافز الضريبية التى تتضمنها قانون تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغ  ،ونتصور انها ستقضى على امخاوف الكثى من الكيانات
الصغيرة ومتناهية الصغر وتساعدها فى االندماج فى االقتصاد الرسمى
واالستفادة من احلوافز التى يتم منحها للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
ضريبيا مبسطًا لهذه املشروعات ميد جسور
نظاما
ومنها تاكيده أن هناك
ً
ً
الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو االقتصادى،
الغنية بالوظائف حيث الضريبة وف ًقا للقانون اجلديد ،قطعية ُمبسطة حسب
حجم املبيعات أو األعمال دون احلاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير
موضحا أن حجم املبيعات أو األعمال يتحدد بإقرار صاحب املشروع،
شراء،
ً
من خالل إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد ُيعده بدقة ،ومصلحة الضرائب
تثق فى تقديره .
ولعل اهم ما كشف عنه وزير املالية انه لن ُيزورك مأمور ضرائب  ،ال مأمور
ضرائب وال محاسب  /فأنت خبير نفسك وعليك ان حتدد حجم مبيعاتك
ةنحن نثق فى تقديرك ..فال دفاتر وال مستندات وال فواتير شراء الضريبة
بل واالهم من ذلك انه إذا قلت املبيعات أو األعمال عن  250ألف جنيه تكون
سنويا ،وإذا قلت عن  500ألف جنيه تكون الضريبة
الضريبة ألف جنيه
ً
سنويا،
 2500جنيه ،وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة  5االف جنيه
ً
وإذا تراوحت املبيعات أو األعمال من مليون إلى  2مليون جنيه تكون الضريبة
 ٪, 5من حجم املبيعات أو األعمال ،وإذا ترواحت من  2مليون إلى  3ماليني
جنيه تكون الضريبة  ،٪,75وإذا تراوحت من  3ماليني إلى  10ماليني جنيه
تكون الضريبة . ٪١
كما كشف الوزير عن إعفاء املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات
واملنشآت وعقود التسهيالت االئتمانية والرهن وعقود تسجيل األراضى ،الف ًتا
إلى تخفيض الرسوم اجلمركية من  ٪٥إلى  ٪٢على اآلالت واملعدات واألجهزة
الالزمة للنشاط
وأعتقد أن تشجيع ودع��م املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتنمية حجم
أعمالها ميكن أن يشكل حال واقعيا لالزمة االقتصادية وإتاحة الفرصة
الستيعاب أيدى عاملة جديدة خاصة فى ظل جفاف منابع التمويل املتاحة
لهذه املؤسسات من جانب املؤسسات التمويلية وخاصة البنوك .
=وبالنظر لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فان هناك آالف الشباب
الذين مت تأهيلهم وتدريب من خالل برامج التدريب التكنولوجى التى تقوم
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ولديهم األفكار والطموح الذى يتحطم
على صخرة نقص اإلمكانيات املالية البسيطة والتى تتراوح تقريبا بني �50
 100ألف جنيه متثل مطلبا أساسيا حتى ميكن لهؤالء الشباب شق طريقهم
فى سوق املعلومات وليس ماليني اجلنيهات كما يحصل عليها البعض !
=نريد أن تأخذ املرحلة القادمة منحنى التنفيذ الفعلى لدعم الصناعات
الصغيرة فى مجال تقدمي خدمات املعلومات والبرمجيات ونريد أن نفعل
التنسيق والتعاو بني هيئة “ ايتيدا “ وجخاز تنمية املشروعات الصغيرة
ومتناهية الصغر فى مجال تكنولوجيا املعلومات وكذلك ان يساهم كل من
الصندوق واالحت��اد التعاونى فى إقامة عدد من احلضانات ،ولتكن حضانة
واحدة على مستوى كل محافظة تضم  100 – 50مشروعا للشباب  ،ويكون
هناك اتفاق “ مسبق “ مع بعض شركات التكنولوجيا العاملية بحيث تعمل
مشروعات احلضانات لصالح مشروعات إنتاجية معينة تستفيد منها الشركات
العاملية سواء على املستوى املحلى أو على املستوى العاملى .
=إذ ميكن أن تستفيد هذه الشركات العاملية بطريقتني األولى أنها ستبيع
منتجاتها التكنولوجية الالزمة القامة املشروعات اجلديدة بتلك احلضانات
كذلك ميكنها احلصول على احتياجاتها من مشروعات احلضانات بأسعار
منخفضة مقارنة باألسعار العاملية بحيث تكون هذه احلضانات مبثابة مراكز
تطوير ملنتجاتها بدون أن تتحمل أى تكاليف أو أعباء وفى نفس الوقت تضمن
مشروعات احلضانات استمرار نشاطها كذلك سنضمن إتاحة فرص جديدة
لآلالف من الشباب .
=فهل ميكن أن نرى فى عام  2012حتول ايجابيا وملموسا فى اليات دعم
الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجال التكنولوجيا السيما ونحن
نتحدث عن عملية التحول الرقمى ؟

بريطانيا ..تقنية جديدة الكتشاف
"مرضى كورونا السريني"

كتب  :صابر محمد – نهلة مقلد
بدأت بريطانيا فى استخدام الكشف السريع عن مصابى كورونا الذين ال تظهر
عليهم األع��راض ،وسيساعد هذا الفحص ،الذى تظهر نتائجه بني �30 20
دقيقة ،فى حصر احلاالت املصابة بالوباء لكنها ال تعانى من األعراض.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية ،األحد ،إن الغاية من هذا الفحص هو حتديد
ف
عشرات الآلءات
من املصابني بالعدوى ،التى ينشرونها من دون قصد فى أرجاء بريطانيا ،خصوصا
أولئك الذين يعملون خارج منازلهم ويقول موقع احلكومة البريطانية على اإلنترنت
إن واحدا من كل  3مصابني بالوباء بالبالد ال تظهر عليه أعراض املرض.
ويأتى استخدام هذا الفحص الذى يستعني أدوات فحص التدفق اجلانبى فى
وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات فى بريطانيا ،ودقت املستشفيات ناقوس اخلطر
بشأن املرضى املحتاجني للعناية املكثفة.
ويعمل الفحص السريع على أخذ مسحة من األنف واحللق ،ووضعها فى أنبوب
اختبار ،حيث يتم هناك إضافة مادة جديدة للكشف عن الوباء.
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ندوة

قطار مبادرة عالم رقمى " االبد

دعم المبد عين و المبتكرين البو
نستهدف دعم القدرات اإلبداعيه للشباب كخطوه هامه للتحول الرقمي

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

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

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

خالد حسن  :توطني االبتكار..تاهيل الكوادر البشرية وثقافة ريادة
األعمال اهم متطلبات التحول الرقمى باملحافظات

أكد الكاتب الصحفى خالد حسن رئيس حترير جريدة " عالم رقمى " أن أحد
اولويات اجلامعة هو التركيز على تنمية القدرات التنافسية جلميع طالبها مبا يتوافق
مع متطلبات سوق العمل السيما بعد ان فازت اجلامعة مؤخرا بلقب افضل جامعة
بني اجلامعات املصرية مبا يعد اعترافا قويا بالتطور السريع وامللحوظ جلامعة كفر
الشيخ فى التعليم والبحث العلمى كما ستواصل العمل بداب الستكمال مسيرة التميز
والنجاح وتنفيذ اخلطة االستراتيجية للحفاظ على مكانة اجلامعة العلمية والسعى
للمنافسة العاملية.
جاء ذلك خالل فاعليات الدورة الرابعة عشر ملبادرة " االبداع ..طريقك للنجاح
" والتى نظمتها جريدة" عالم رقمى " بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات " ايتيدا " فى جامعة سوهاج مبشاركة كل من الدكتور حسام عثمان مستشار
وزير االتصاالت لالبداع ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة " ايتيدا " ومدير مركز االبداع
التكنولوجى وري��ادة االعمال " تيك"  ،واملهندس هشام عرفه نائب رئيس شركة "
برايت سكايز" النظمة املدمج للسيارات ذاتية القيادة والعميد على كمال مدير مبعهد
تكنولوجيا املعلومات "  "iTiبجامعة سوهاج برعاية الدكتو أحمد عبد العزيز رئيس
جامعة سوهاج  ،الدكتور صفا محمود نائب رئيس اجلامعة لشؤون الطالب  ،والدكتور
منيرى زناتى عميد كلية احلاسبات واملعلومات باجلامعة والدكتور محمد على أبو العز
مدير املعلومات باجلامعة .
أض��اف االب��داع يحتاج لبيئة محفزة لتعلم االبتكار وأولها حرص الطالب على
املشاركة فى ورش العمل والندوات التى تتحدث عن تنمية التكنولوجية بصورة عامة
ثانيا حتديد التخصص  ،فى مجال التكنولوجيا  ،الذى يتاسب مع ميول وقدرات
الطالب ثالثا البحث بصورة اكثر دقة من خالل ما تتيح شبكة االنترنت او بنك
املعرفة املصرى عن التخصص الذى استقر عليه الطالب حتى ميكنه االملام الكامل
بكافة ابعاد هذه التخصص ومتابعة كل ما هو جديد والتفكير فى حتقيق تقدمي قيمة
مضافة حقيقية وهذا ما تسعى اليه كلية احلاسبات واملعلومات لتوطني ثقافة االبتكار
والتفكير االبداع لدى طالبها .
اش��ار حسن ال��ى اهمية مشاركة ط��الب اجلامعة فى املسابقات السنوية التى
تنظمها شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املحلية والعاملية حيث ان مثل
هذه املسابقات تتيح مجموعة من الفوائد للطالب اولها انها تساعدهم افى عملية
االحتكاك  ،والقدرة على التعبير والعمل من خالل فريق والتعرف على افكار االخرين
 ،وبالتالى اخلروج الى ما هو افضل  ،بشرط الرغبة والتصميم على النجاح .
اوضح تساعد ايضا هذه املسابقات على تنمية التفكير االبتكارى لدى الطالب من
خالل العمل على ايجاد حلول للتحديدات التى تتضمنها املسابقة كما انها تشكل نوع
من وسائل املعرفة ملختلف الطالب فى املجاالت التكنولوجية  ،والتى ميكن من خاللها
التعرف على أولويات واحتياجات أسواق العمل التكنولوجى  ،التى ال ترتبط مبكان أو
سوق معني بل تكاد تكون موحدة فى جميع اسواق العالم .

اكد رئيس حترير جريدة” عالم رقمى ” ان االبداع يعتمد على جناحني اساسني
اولهما هو توافر االفكار االبتكارية اجلديدة القادرة على تقدمي حلول ابداعية ملشاكلنا
املجتمعية واجلناح الثانى هو توفير التمويل امليسر خلروج هذه االفكار للنور ،بدال من
أن تظل حبيسة االدراج ،لتصبح منتجات ملموسة .
اضاف االفكار اجلديدة القادرة على تقدمي حلول ابتكارية للمشاكل والتحدبدات
املجتمعية التى نواجهها باتت تشكل املحفز والنواة االساسية ملا بات يعرف باالقتصاد
الرقمى والقائم على توظيف املعلومات والبيانات بصورة مثالية مبا يحسن مستوى
للخدمات املقدمة للمستخدم النهائى .
اشار ان مصر يعمل بها نحو  16صندوق راسمال مخاطر  ،وصناديق التمويل
التأسيسي  ،واملستثمرين األف��راد الذين يستثمرون بنشاط فى مجال الشركات
ّ
الناشئة املحلية املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات حيث يتراوح التمويل الذى
تقدمه هذه الصناديق بني  10االف دوالر الى ماليني ال��دوالرات لكل شركة وفقا
لتقيم الشركة ومدى احتياجاتها للتمويل .
أضاف مصر اصبحت محط أنظار الكثير من اجلهات والشركات العاملية لالستعانة
بخدمات كوادرنا البشرية املتخصصة فى مجال تكنولوجيا املعلومات وفتح مراكز
تطوير للبرمجيات فى مصر عبر ال  6مراكز لالبدع الرقمى التى مت افتتاحها لتوفير
البيئة املالئمة لتوطني االبداع التكنولوجية والتديب على التقنيات احلديثة على غرار
الذكاء االصطناعى وتعليم اآللة والروبوتات واحلوسية وحتليل البيانات الضخمة .
أكد على ضرورة استفادة الطالب من مبادرة التدريب “رواد تكنولوجيا املستقبل”
والتى أطلقها مركز اإلبداع التكنولوجى وريادة األعمال ،التابع لهيئة ” ايتيدا ” باالتفاق
مع عدد من اجلامعات والشركات العاملية املتخصصة فى مجال احدث تخصصات
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حيث ميكن للطالب احلصول على شهادات معترف
بها ل��دورات تدريبية متخصصة فى  39مجال مقدمة من أشهر منصات التعليم
االلكترونى على غرار  EDXو” ” Courcsera
أضاف هناك العديد من اجلهات  ،حكومية وغير حكومية ” لديها حاليا برامج
لتمويل ودعم األفكار اإلبداعية لطلبة اجلامعات ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
املعلومات ““ www.itida.gov.egوكذلك مركز اإلب��داع التكنولوجى وري��ادة
األعمال ب��ه��ي��ئ��ة” ، www.tiec.gov.egالتابعة ل��وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات  ،كذلك هناك ايضا أكادميية البحث العلمى “ ، ” www.asrt.sci.egمن
خالل برامج مكتب دعم االبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا ”  ” TICOومجموعة من
البرامج جلهاز تنمية اإلبداع واالبتكار ومسابقة “القاهرة تبتكر ” كذلك هناك صندوق
العلوم وتطوير التكنولوجيا التابع للمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا ”www1.
 ” stdf.org.egعبر متويل ع��دد من املشروعات البحثية وكذلك دور صناديق
االستثمار فى شركات التكنولوجيا حديثة املنشأ والصغيرة واملتوسطة باإلضافة إلى
دور منظمات العمل املدنى واملشاركة فى املسابقات التى تنظمها شركات تكنولوجيا
املعلومات وبعض املؤسسات والهيئات املحلية والدولية الكتساب خبرات االحتكاك
وتبادل املعلومات الالزمة إلدارة وإجناح أفكارنا وحتويلها ملشروعات” وهو ما يعرف
بريادة األعمال  ،وتعلم كيفية عرض أفكارنا بطريقة جيدة ..ناهيك عن االستفادة
بقيمة اجلوائز املالية لترجمة أفكارنا إلى منتجات ملموسة .
اكد احد مصادر التمويل املناسبة هى منصات التمويل اجلماعى االلكترونية” ”
 Crowd fundingبجانب صناديق راس املال املخاطر ” ” Venture Capital
لدعم االفكار االبتكارية واملنتجات االبداعية والتى تستطيع تقدمي خدمات جديدة
للمستخدم النهائى  ،ومت انشائها منذ نحو  10أعوام تقريبا  ،ومن خاللها جنحت
االالف من االفكار فى جمع مئات املاليني من ال��دوالرات لتتمكن من التحول الى
منتجات ملموسة .
أضاف هناك الكثير من منصات التمويل اجلماعى  ،ومن أشهرها على املستوى
العاملى ” KickStarter ، Indiegogo ، RocketHub ، Peerbackers
 ، eureeca ، Grow VC ، Microventures ،Angel Listباالضافة
 ” ” CircleUpأما على املستوى العربى فبدات تتنشر فكرة مواقع التمويل التعاونى
من خالل بعض املواقع االلكترونية ومنها مواقع مثل بداية ” https://bedaea.
 ” comو موقع ذومال “ ” /http://ar.zoomaal.comوموقع ومضة ” http://
 ” ” /ar.wamda.comاذ تستهدف هذه املنصات دعم رواد االعمال فى احلصول
على التمويل الالزمة لتتحول افكارهم الى منتجات اذ يحدد صاحب الفكرة قيمة
االستثمارات املطلوبة لفكرته ويتم االعالن عنها عبر هذه املنصات وبالفعل الكثير
من االفكار جنحت فى جمع اموال اكبر بكثير مما كانت متوقعه وحتولت الى شركات
ناجحة .
وأوضح رئيس حترير ” عالم رقمى”  ،ان كليات احلاسبات ستكون ايقونة تطوير
لالفكار فى املجتمع وتوطني االبداع مشيرا ان االبداع ببساطه هو التفكير بطريقة
مختلفة فى تطوير منتج أو خدمة موجودة بالفعل  ،أو ابتكار منتجات وخدمات غير
موجود يستطيع الشخص املبدع توظيفها إلفادة املجتمع وحل جزء من مشكالته ومن
تلبية احتية احتياجات حقيقية ،من خالل االعتماد على االدوات التكنولوجية املتاحة
 ،بشرط ان تكون هذه الفكرة قابلة للنمو املستقبل .

ندوة
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داع ..طريقك للنجاح " يصل الى جامعة سوهاج :

وابة الملكية لتحقيق التنمية االقتصادية
على كمال  :معهد "  "iTiتدريب مليون متدرب فى مجال تكنولوجيا املعلومات
بالتنسيق مع نحو  45جامعة مصرية كما نخطط ان يتم اطالق برنامج
موسعة لتدريب اون الين عبر صفحة املعهد على الفيسبوك والتدريب
الصيفى والكورسات سيكون لها مواصفات وشروط حتى يستفيد منها
الطالب لنحو  39مجال تضم اكثر من  400كورس تدريبى .
أوض��ح مبادرة " االب��داع  ..طريقك للنجاح " التى تنظمها جريدة "
عالم رقمى " تعتبر خطوة ايجابية ونقلة نوعية فى كسر حاجز اخلوف
لدى طالب الكليات  ،الغير عملية  ،ومحاولة تاهيل الطالب تكنولوجيا
بصورة مبكرة لتعظيم االستفادة من التكنولوجيا لتطوير مهاراتهم التقنية
واالعتماد عليها فى تطوير افكارهم وايجاد حلول للكثير من املشاكل فى
كافة املجاالت وفقا للتخصصات العلمية للطالب .
أكد على طالب اجلامعة ادراك ان املنافسة فى املستقيل فى سوق العمل
سوف تزداد شراسه ليس فقط من اقارنهم من طالب الكليات العملية
” احلاسبات واملعلومات والهندسة  ،وامنا فى ظل تزايد اقبال االطفال
وطالب امل��دراس على دراسة وتعلم املهارات التكنولوجية واجتاه الكثير
منهم الى تقدمي خدماتهم من خالل منصات العمل احلر ” Freelancer
”.
أش��ار من املهم ان يقتنع الطالب بأننا ندخل مهم  ،من خ��الل هذه
املبادرة ،فى رحلة تعلم وأكتشاف وأن التكنولوجيا احلديثة باتت مرتبطة
ب��ص��ورة ق��وي��ة بتطوير تطبيقات وح��ل��ول ف��ى ك��اف��ة امل��ج��االت اخلدمية
والصناعية والبد ان شارك فيها جميع الطالب من جميع التخصصات
العلمية من كافة الكليات.

كشفت العميد على كمال مدير مبعهد تكنولوجيا املعلومات " "iTi
بجامعة سوهاج  ،التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ان املعهد
جنح من خالل فروعه املنتشرة على مستوى املحافظات وفى محافظة
سوهاج فى تدريب وتخريج االالف من املتدربني خالل برنامج التدريب
" ال  9شهور " والذى يحصل من خالل املتدرب على مكافئه مالية شهريا
نظير التفرغ موضحا انه يتم قبول نحو ما يتراوح بني 1000 – 900
طالب سنويا من خريجى اجلامعات املصرية حيث يتقدم لنا نحو 15
الف خريج كما ان  % 90من خريجى هذا البرنامج يحصل على فرصة
للتوظيف فى احدى شركات التكنولوجيا حتى قبل االنتهاء من استكمال
البرنامج التدريب سواء فى مصر او فى منطقة الشرق االوسط .
جاء ذلك فاعليات مبادرة " االب��داع طريقك للنجاح " التى نظمتها
جريدة" عالم رقمى" بجامعة سوهاج على برعاية هيئة "ايتيدا "مبشاركة
كل من الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت لالبداع ونائب
الرئيس التنفيذى لهيئة " ايتيدا " ومدير مركز االبداع التكنولوجى وريادة
االع��م��ال " تيك"  ،واملهندس هشام عرفه نائب رئيس شركة " برايت
سكايز" النظمة املدمج للسيارات ذاتية القيادة برعاية الدكتو أحمد عبد
العزيز رئيس جامعة سوهاج  ،الدكتور صفا محمود نائب رئيس اجلامعة
لشؤون الطالب  ،والدكتور منيرى زناتى عميد كلية احلاسبات واملعلومات
باجلامعة والدكتور محمد على ابو العز مدير املعلومات باجلامعة .
أضاف املعهد جنح على مدار السنوات املاضية فى تدريب نحو مئات
االالف من املتدربني من خالل برنامج التدريب " ال  3شهور " والتى يتم

ابو العز  :ميكنة كافة العمليات االدراية والتعلمية ضمن استراتيجية رقمنة جامعة سوهاج
رئيس اجلامعة لشؤون الطالب  ،والدكتور منيرى زناتى عميد كلية
احلاسبات واملعلومات باجلامعة .
أوضح انه يفخر برئاسته لفريق عمل تقنى  ،من موظفى اجلامعة ،
والذى جنح على مدار العامني املاضني فى رقمنة العديد من العمليات
االاري��ة باجلامعة وكذلك العديد من العمليات التعليمية التى تسعد
الطالب على التواصل الدائم مع اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس وهو
ما أدى الى حصر ممتلكات اجلامعة بصورة الكترونية وحتقيق مكاسب
مالية كبيرة للجامعة ولطالبها واعضاء هيئة التدريس وتسهيل تقدم
اخلدمات لهم وتسهيل تنظيم عملية انتقال وسفر ومبيت أحد اعضاء
هيئة التدريس والهيئة املعاونة اثناء مهام العمل فى القاهرة.
أشار تهدف استراتيجية التحول الرقمى للجامعة على تيسر طريق
العمل واالجتهاد فى تقدمي العلم واملعرفة البنائنا الطالب بطرق متنوعة
وليس من خالل املحاضرات فحسب ولكن بعقد الندوات وورش العمل
فى املجال واالشتراك فى املسابقات التنافسية وغيرها مما يكسبهم
الكثير من املهارات التى يتطلبها سوق العمل ..
اض��اف غايتنا هو تقدمي مخرج جيد من الطالب القادرين على
االبداع اذ نعلم ان االستثمار احلالى والقادم هو االستثمار فى العقول
املبدعة العاملة بالتكنولوجيا احلديثة أكثر من استثمار االموال متنميا
جلميع الطالب بالتوفيق الدائم فى حياتهم العملية وان يكونوا اضافة
ملجتمعهم للنهوض ببلدنا الغالية مصر .

اكد الدكتور محمد على ابو العز مدير املعلومت بجامعة سوهاج ان
اجلامعة تعد من اكثر اجلامعات التى تعمل على دعم االفكار االبداعية
وامل��ش��روع��ات االبتكارية س��واء م��ن جانب ال��ط��الب او اع��ض��اء هيئة
التدريس مبا ينعكس ايجابيا على مركز اجلامعة على مستوى العالم .
أضاف اجليل احلالى يعيش فترة هامة جدا فى مستقبل اإلبداع
سواء على مستوى اهتمام كافة أجهزة الدولة بداية من رئيس اجلمهورية
م��رورا بعدد من ال��وزارات على رأسهم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة االستثمار
وكذلك وزارة الصناعة باإلضافة إلى وزارة التخطيط من خالل إطالق
عدد متنوع من املبادرات واملشروعات والتى تستهدف توفير الدعم
الكامل للمبدعني فى مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .
ج��اء ذل��ك خ��الل فاعليات ال���دورة الرابعة عشر مل��ب��ادرة " االب��داع
..طريقك للنجاح " والتى نظمتها جريدة" عالم رقمى " بالتعاون مع
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات " ايتيدا " فى جامعة مبشاركة
كل من الدكتور حسام عثمان مستشار وزير االتصاالت لالبداع ونائب
الرئيس التنفيذى لهيئة " ايتيدا " ومدير مركز االب��داع التكنولوجى
وري��ادة االعمال " تيك"  ،واملهندس هشام عرفه نائب رئيس شركة "
برايت سكايز" النظمة املدمج للسيارات ذاتية القيادة والعميد على كمال
مدير مبعهد تكنولوجيا املعلومات "  "iTiبجامعة سوهاج برعاية الدكتو
أحمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج  ،الدكتور صفا محمود نائب

عرفه  :نسعى لتطويع احللول التكنولوجيه خلدمه املجتمع
اكد مهندس شريف عرفه نائب رئيس مجلس ادارة شركه "
برايت سكايز "
أن الصناعة التى تقوم على الهندسة امليكانيكيه والتطوير بها
يأخذ دورة من  5إل��ى  10سنوات لرؤية منتجات وتكنولوجية
جديدة يقربها إلى صناعة الكمبيوترات واحلاسبات التى تتطور
عام بعد عام
وبالتالى فان معدل التغير لدى هذه الصناعة يدفع صناعة
السيارات إل��ى التغيير ونحن كشركه برايت سكايز قررنا أن
نخوض فى هذا املجال وننتقى العالمات التجاريه اجلديده فى
مجال السيارات حتى ننافس بها مبا أن هذه املجاالت مجاالت
حديثة وبذلك نكون من أوائل الشركات العاملية التى بدأت فى
هذا مجال السيارات الذاتيه القياده
فيكون لدينا الفرصة للمنافسة على املستوى العاملى وليس على
املستوى املحلى فقط وبدأنا فى الشركة فى مجالني جدد فى وقد
أعلنا عن أحدى املجالني منهم وهو السيارة ذاتية القيادة ولقد
بدأنا ه��ذا املشروع على  3مراحل و نختار سيارة ونأتى بال
 sensorsالتى سوف يتم تركيبها على السيارة ونعمل على منصة

التشغيل التى سوف يعمل عليها لتشغيل مراحل التشغيل األساسية
التى تعمل بها السيارة ذاتية القيادة وهذا مت عمله الشهر املاضى

املرحلة الثانية تعتمد على جمع السيارة للبيانات من الشارع .
لدينا برامج تدريبية للطلبة وعلى املوقع ميكن تقدمي على
الوظائف وندعم حوالى  3مشاريع متخرج .
اشار الى ان الشركة أطلقت النموذج األولى من نظام القيادة
الذاتية � مصرى الصنع ” برايت درايف ” من الفئة الرابعة اخلاص
بالقيادة على ال��ط��رق السريعة وفقا لتصنيف جمعية هندسة
السيارات العاملية ( )SAEرقم . J3016
أضاف يعد نظام ” برايت درايف” هو منصة تعلم آلى تقوم بدور
العقل اخل��اص بالسيارات ذاتية القيادة  ،واملنصة ق��ادرة بشكل
كامل على قيادة السيارة فى أغلب الطرق السريعة دون تدخل من
السائق اعتمادا على قدراتها املتطورة فى مجال الرصد  ،فاملنصة
تستطيع رصد األجسام املتحركة حول السيارة مثل السيارات
 ،املشاة  ،الدراجات البخارية وحتى الدراجات الهوائية كما
ميكن للسيارة تفادى العوائق من خالل اإلنتقال عبر احلارات
امل��روري��ة وه��ى ق��ادرة على تفعيل الفرامل عند ال��ط��وارئ عند
تعرضها خلطر احل��وادث وذل��ك عبر احلساسات التى تغطى
محيط جسم السيارة .
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سامسوجن حتتل  44.1%من سوق أجهزة التلفزيون خالل العام املاضي

كتب  :عادل فريج – محمد اخلولى
شهد الطلب على أجهزة التلفزيونات زيادة ملحوظة خالل العام املاضي،
بالتزامن مع االعتماد على األنشطة الترفيهية فى قضاء الوقت فى ظل
احلجر املنزلى وتطبيق التباعد االجتماعي ،واستطاعت شركة سامسوجن
اقتناص النصيب األكبر من احلصة السوقية بنسبة  44.1%بفضل
التكنولوجيا احلديثة واإلمكانيات املتطورة التى تتضمنها تلفزيونات
سامسوجن ،والتى توفر جتربة سهلة للمستخدمني تلبى احتياجات كل أفراد
األسرة ،سواء فى أغراض التعليم عن بعد أو مشاهدة األفالم بدقة عالية
إلى جانب ممارسة الرياضة عبر االنترنت ،وحتى االستمتاع باأللعاب
اإللكترونية.
وحترص سامسوجن منذ بداية رحلتها فى تصنيع أجهزة التلفزيون من
حوالى  15عاما على استخدام أحدث تكنولوجيا وأعلى جودة ،حيث بدأت
مرحلة التصنيع بأجهزة “ ”Standard Definitionمنتقلة إلى High
 Definitionثم الى تلفزيونات بدقة ال ،4Kواآلن بدقة ال .8Kوتركز
استراتيجية الشركة على مسارين متوازيني هما إنتاج أجهزة  QLEDالتى
متتلك مزايا فريدة وجودة عالية ،إلى جانب أجهزة  MicroLEDالتى
متثل منتج مبتكر من اجليل التالي ،والذى من املتوقع أن ُيحدث ثورة ليس
أيضا فى التصميم و الشكل.
فقط فى جودة الصورة ولكن ً
تستثمر سامسوجن فى عمليات البحث والتطوير لتقنية MicroLED
بهدف االستمرار فى ريادة السوق مبنتج مبتكر لكل من املستخدمني مع
استكمال امداد بيئات العمل “ ،”B2Bمستهدفة الشركات وجتار التجزئة،
وقطاع السياحة وغيرها ،إذ أنه من املتوقع أن تتجاوز شحنات شاشات
 Micro LEDال 10ماليني وحدة بسوق الساعات الذكية بحلول عام

 ،2027أما عن ال�  Micro LEDفى سوق صناعة التلفزيون ،فمن
املتوقع أن ينمو إلى أكثر من  3.3مليون وحدة خالل نفس الفترة.
ومن املتوقع أن توفر سامسوجن تلفزيونات  MicroLEDللمستهلكني
فى الربع األول من عام  ،2021لتقدم جتربة مشاهدة منزلية ال مثيل
هها لم تكن متوفرة ساب ًقا إال فى بيئات  .B2Bإذ متتع �Micro
 LEDبنقاء األلوان ،حيث تتحكم سامسوجن فى كل  pixelمما يوفر
تباي ًنا واضحا لدرجات األلوان ليتمكن العمالء من االستمتاع بتجربة
 HDRحقيقية فى املنزل مباشر ًة .كما تتميز شاشة  Micro LEDمن
سامسوجن بإطارها الرفيع حيث تبلغ نسبة الشاشة من هيكلها .100٪
بدون حواف حادة أو ملموسة فتندمج الشاشة بسالسة مع محيطها،
مما يوفر جتربة غامرة بالكامل .هذا إلى جانب جميع اخلصائص
الذكية املتوفرة فى تشكيلة تلفزيونات سامسوجن  ،2021مثل OTS
حيث تتيح الفرصة للمستخدمني االستمتاع بأنواع متعددة من املحتوى
فى وقت واحد بخصية  Multi�Viewباإلضافة الى خاصية الوضع
املحيطي.

أما بالنسبة لشاشة سامسوجن  QLED 2021اجلديدة فتجمع بني
تكنولوجيا  mini LEDاألولى فى العالم وQuantum Processor
املتطور لتقدمي جودة صورة مثالية بجانب جودة الصوت والتصميم.
وتعتمد تكنولوجيا ال Mini LEDعلى استبدال الغالف والعدسة
املستخدمة فى وح��دة ال LEDالتقليدية بطبقة  Microخاصة من
سامسوجن ،مما يسمح بتحكم أكثر دق��ة فى اإلض���اءة فى عبوة أصغر
 40مرة من وح��دة  LEDالتقليدية .متكنت سامسوجن من دمج تقنية
 MiniLEDفى مجموعة  QLED 4Kو  8Kاجلديدة بالكامل.
كما تستخدم تقنية ال QLEDاجلديدة  Quantum Processorقوى
إلظهار الصورة بشكل مثالي ،حيث تعمل على حتسني مستوى السطوع
وتباين درجات األلوان فى كل مشهد للحصول على جتربة مشاهدة فريدة
بغض النظر عن البيئة أو ظروف املشاهدة اخلارجية .هذا إلى جانب
التصميم اجلديد لتلفزيون  QLEDالذى يتسم باألناقة لتوفير جتربة
مشاهدة غامرة بفضل الشاشة الرفيعة بدون حواف مما يخلق جتربة
عصرية مميزة داخل املنزل.
وفى ظل تزايد الطلب على الشاشات التى تعمل بتقنية  8Kوالتى
تطورا
طرحتها سامسوجن ألول مرة فى سبتمبر  ،2018قدمت سامسوجن
ً
بدءا من الطراز األساسى
واضحا فى املوديالت لتسريع تبنى تقنية ً ،8K
ً
املتميز إلى الطراز الرائد ( ، )Flagshipكما تقدم سامسوجن شاشات
 8Kبجودة صورة االفضل فى فئتها ،بغض النظر عن دقة وجودة مصدر
للصورة األصلية باستخدام تقنية ال “�Multi�Intelligence Al Up
 ”scalingلذلك فقد أصبح تلفزيون  QLED 8Kاجلديد من سامسوجن
املعيار الذهبى فى قطاع صناعة التلفزيون.

خالل مشاركتها فى فعاليات معرض اإللكترونيات االستهالكية :2021

إنتل تزيح الستار عن أربع عائالت جديدة من معاجلاتها
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج

فى عالم تسوده حلول احلوسبة وتنتشر فيه تقنيات الذكاء االصطناعى
– من احلوسبة السحابية إلى الشبكات واحلافة الذكية – ،سلّطت شركة
إنتل اليوم الضوء على دورها الرائد فى النهوض بسوية احللول التقنية،
ورسم مالمح مستقبل احلوسبة للناس والشركات واملجتمع
وتعزيزاً حللول التنقّل فى هذا الوقت االستثنائي ،تطرح إنتل معاجلات
للمنصات املعنية باألعمال والتعليم واألجهزة املحمولة
مخصصة
جديدة
ّ
ّ
واأللعاب اإللكترونية ،مع تصاميم تز ّود املستخدمني بتجارب متميزة عبر
أجهزة احلاسوب الشخصية ،وبباقة استثنائية من اخليارات دون حدود.
وتعليقا ً على ه��ذا امل��وض��وع ،ق��ال جريجورى براينت ،نائب الرئيس
للشؤون التنفيذية مدير عام مجموعة احلوسبة لدى العمالء فى شركة
إنتل“ :إنتل هى الشركة الوحيدة التى متتلك نطاقا ً واسعا ً من املنتجات فى
بنى هندسية متعددة ،ومنظومة بيئية كبيرة ومفتوحة ،وسجالً تصنيعيا ً
ً
حافالً ،إلى جانب اخلبرة الفنية العميقة التى يحتاجها العمالء إلطالق
العنان للفرص فى عصر الذكاء امل��وزّع ال��ذى نعيشه .وبفضل التركيز
املكثف على نشر منتجاتنا األساسية فى محفظتنا األوسع نطاقاً ،نغتنم
فرصة مشاركتنا فى فعاليات معرض اإللكترونيات االستهالكية هذا العام
لطرح سلسلة من املنتجات الرائدة ،ونترقّب طرح املزيد منها فى وقت
الحق من العام”.
للتعريف باجليل احلادى عشر من معاجلات “إنتل كور فى برو” (�In
املنصة األفضل للشركات
:)®tel® Core™ vPro
ّ
خصت إنتل الشركات باجليل احلادى عشر من معاجلاتها “إنتل فى
ّ
منصة أعمال استثنائية توفر أعلى مستويات األداء فى
ب��رو” ،وه��ى
ّ
القطاع ،وأرفع املستويات األمنية الشاملة لألجهزة فى العالم  .2ويستند
مت الكشف
اجليل احلادى عشر من معاجلات “إنتل كور فى برو” ،والذى ّ
عنه اليوم ،على أفضل املعاجلات املخصصة لألعمال والشركات فى
واملخصصة للحواسيب املحمولة الرفيعة وخفيفة الوزن2؛ وعند
العالم،
ّ
مبنصة املعاجلة اجلديدة “إنتل كور فى برو” ،توفر هذه املعاجلات:
دمجها
ّ
تقنية “إنتل هاردوير شيلد “ ،Intel® Hardware Shieldالتى
تز ّود األجهزة فى الشركات واملؤسسات بأكثر مستويات األمان شمولية
وعمقا ً فى العالم 3وإمكانيات ذكاء اصطناعى مدعومة بتقنية السيليكون
األولى من نوعها فى القطاع الكتشاف التهديدات واملساعدة فى إيقاف
برمجيات الفدية اخلبيثة وهجمات التعدين اخلبيثة .كما أنها مز ّودة
بتقنية “فرض التحكّم بالتدفق من إنتل” (Intel® Control Flow

 ،)Enforcement Technologyوهى التقنية املتميزة املساعدة فى
إيقاف فئة كاملة من الهجمات اخلبيثة ،والتى لطاملا جنحت فى التملّص
من احللول البرمجية البحتة.4
تكنولوجيا “سوبر فني” ( )SuperFinمن إنتل ببنية  10نانومتر،
وتوفر أداء استثنائيا ً مع بطاقة الرسوميات “إنتل آيريس إكس” (®Intel
 )Iris® Xeوأكبر حتسني فى العالم لتقنيات شبكة الواى فاى منذ 20
عاما ً – مع تقنية “إنتل واى فاى  6/6إي” [Intel® Wi�Fi 6/6E
 ]))+)Gigاملدمجة ،والتى تتيح سرعات حتميل وتنزيل أكبر حتى ست
مرات فى املكتب ،وسرعات أكبر ثالث مرات تقريبا ً فى املنزل مقارنة بأى
شبكة واى فاى قياسية.5
أداء م��ع� ّزز بالذكاء االصطناعى أفضل بثمانى م���رات ،6م��ا ي��ز ّود
الشركات بقوة حوسبة جديدة ملواكبة النظم البرمجية سريعة التغ ّير،
وأسرع بنحو  2.3م ّرة 7فى مجال إنشاء وحترير الفيديو مقارنة باجليل
السابق.
إنتاجية أكثر سرعة بنسبة تصل حتى  23%8قياسا ً باحللول املنافسة
عند استخدام تطبيقات مثل  ،Office 365وأفضل جتربة تعاون
للشركات ،ما يتيح إنتاجية مكتبية أسرع وبنسبة تتخطى  50%9مقارنة
باحللول املنافسة أثناء إجراء مؤمتر عبر الفيديو.
منصتها “إنتل إيفو فى برو” ( ،)®Intel® Evo™ vPro
أطلقت إنتل ّ

يونيون اير جروب تعلن عن شراكة مع شركة  TCLو تقدم
إبتكارات جديدة للسوق املصري

كتب  :عادل فريج – أحمد سليمان
تعلن يونيون اير جروب للتكنولوجيا ( يو جى تى ) عن شراكة
مع شركة  TCLالعاملية ال��رائ��دة فى مجال اإللكترونيات
وصناعة الشاشات فى العالم ،مع ه��ذه الشراكة أصبحت
يونيون اي��ر ج��روب للتكنولوجيا ( ي��و ج��ى ت��ى ) ه��ى امل��وزع
احلصرى ملنتجات  TCLملدة خمس سنوات .و كشفت يونيون
اير جروب للتكنولوجيا ( يو جى تى ) عن مجموعة جديدة من
امليزات واالبتكارات فى خطها اجلديد حتت أسم “برمييوم”
التى توسع به نطاق أجهزتها املنزلية التى تتميز بجودتها
العالية وبأسعارها املنافسة ،تتوفر هذه امليزات اجلديدة ألول
مرة فى مصر كجزء من اجلهود الرائدة واملستمرة للمجموعة
فى االبتكار الدائم وتوفير أحدث املنتجات للعمالء واملستهلكني
فى السوق املصري .ينتج عن هذه الشراكة مع  TCLو اطالق
خط منتجات “برمييوم” تو ّسع يونيون اير جروب لتصبح يونيون
اير جروب للتكنولوجيا (يو جى تي).
من بني االبتكارات اجلديدة ليونيون اير جروب للتكنولوجيا
(يو جى تي) .التى مت طرحها فى السوق املصرية ألول مرة
على اإلطالق هناك ابتكاران جديدان ضمن مجموعة منتجات
ررمييوم ،أول ابتكار هو فى تكنولوجيا الترا فيوليت�Ul
 tra UV�Lightالتى تهدف إلى القضاء على اجلراثيم
فى الثالجات ومكيفات الهواء عن طريق اشعاعات موجية
متاما
يتراوح فيها طول موجة  220�280نانومتر للتخلص ً
من اجلراثيم والثانى هو تطبيق للهواتف الذكية الذى يوفر
للمستخدمني إمكانية الوصول الفورى إلى منتجاتهم باستخدام
تقنية  ، Smart Wi�Fiو يتيح للمستخدمني التحكم فى
جميع منتجاتهم بنقرة واحدة .كما يتيح التطبيق للمستخدمني
احلصول على جتربة “األمان الكامل” والسماح لهم بالتحكم فى
البوتاجازات عن طريق إيقاف تشغيلها أثناء تواجدهم خارج
املنزل .كما يسمح بالتحكم الفورى فى درجة حرارة الثالجة،
حيث سيتلقى أصحابها تنبيه إذا أصبحت درجة حرارة الثالجة
منخفضة لدرجة أكثر من ال��الزم ،هذه امليزات متنح العمالء
األمان الكامل فى املحافظة على الطعام صحي ،ومتنحهم أيضا َ
االحساس بالراحة والقدرة على التحكم فى أجهزتهم عن بعد .
حاليا  5مليارات جنيه
وقد بلغ حجم استثمار املجموعة
ً
مصنعا مختل ًفا
مصرى و رأس مال مدفوع  2.3مليار ،مع 13
ً
لتصنيع منتجات محلية بأسعار جيدة و جودة عالية ،تتراوح
املنتجات من مكيفات ال��ه��واء إل��ى الثالجات  ,البوتاجازات
,التلفزيونات ،منتجات البلت ان وغيرهم باإلضافة الى األجهزه

املنزلية الصغيرة .
وعلق املهندس محمد فتحى عثمان ،رئيس مجلس اإلدارة
ليونيون اي��ر ج��روب للتكنولوجيا (ي��و ج��ى ت��ي) على إط��الق
مجموعة منتجات برمييوم قائال“ :نحن سعداء بإطالق خط
برمييوم اجلديد الذى يتميز مبنتجاته عالية اجلودة واملنتجة
محليا ً مع ميزات عاملية املستوى والتى تلبى احتياجات فئة
جديدة من املتسوقني ،فى ظل الطلب املتزايد بني املصريني .و
يحرص اجلميع حاليا ً على احلصول على أحدث املنتجات التى
تتميز باألداء العالى والقوة ،ونحن فخورون بقدرتنا على تقدمي
مجموعة من املنتجات املختلفة ،والتى يتم إنتاجها فى مصر”.
و عن شراكة  TCLعلق املهندس محمد أن “ الشراكة هى
بداية مبشرة لطرح أح��دث منتجات  TCLذات اإلمكانيات
املتعددة واجلودة املتميزه .
ومن ضمن أح��دث منتجات برمييوم ملجموعة يونيون أير
جروب التكييفات التى تتميز بتقنية تكييف الهواء املبتكرة،
وتتميز مبجموعة من املكونات عالية التقنية مع خمس ميزات
جديدة لتحسني األداء واجلودة .تتضمن هذه امليزات نظام �I
تلقائيا ومينع جتمد
 ، CLEANالذى ينظف مكيفات الهواء
ً
الشوائب  ،و ميزة I�feelالتى تستشعر ما إذا كانت الغرفة
ش��دي��دة ال��ب��رودة أو ش��دي��دة السخونة وت��ق��وم بضبط درج��ة
احلرارة وف ًقا لذلك DISPLAY ،هى ميزة أخرى مت تقدميها
حدي ًثا تساعد العمالء على اختيار نوع العرض على جهاز
االستقبال اخلاص بهم للحصول على جتربة أكثر راحة ،امليزة
الرابعة هى ميزة Healthالتى تستخدم تقنية األشعة فوق
البنفسجية لتعقيم الهواء وتطهيره مبستويات أعلى من الكفاءة
تلقائيا أى
واجلودة .امليزة األخيرة هى  Anti�Fوالتى جتفف
ً
رطوبة وتتجنب أى فطريات أو منو بكتيرى فى املاكينات.
نظرا ألن يونيون اير جروب للتكنولوجيا (يو
باإلضافة إلى ذلك ً ،
أيضا مبجموعة منتجاتها فى فئة السلع املعمرة
جى تي) معروفة ً
ألجهزه الكهربائية  ،فإن اخلط اجلديد يوفر للمتسوقني أول
بوجتاز بفرن مزدوج يعمل بالغاز أو الكهرباء فى مصر  ،باإلضافة
إلى الغسالة املزدوجة األوتوماتيكية Double� Wash ،مزوده
بحوض أضافى ،أما عن الثالجة مجهزة بخاصية البلوتوث يتيح
للعمالء االستمتاع باملوسيقى والرد على املكاملات أثناء تواجدهم
أخيرا مت جتهيز تلفزيونات برمييوم اآلن مبساعد
فى املطبخ،
ً
مدعوما
افتراضيا
مساعدا
جوجل ،مما يوفر للمستخدمني
ً
ً
ً
بالذكاء االصطناعى ميكنه املشاركة فى محادثات ثنائية االجتاه
لدعم املستخدمني وتسهيل حياتهم اليومية.

مخصصة للمستخدمني من
لتوفير أفضل جتربة حواسيب محمولة
ّ
الشركات واملؤسسات .10ومتتاز تصاميم احلواسيب املحمولة املع ّززة
مبنصات املعاجلة “إنتل إيفو فى برو” بأناقتها وسماكتها ونحافتها وخفة
ّ
وزنها ،فضالً عن قدرتها على توفير جتربة بصرية مذهلة وغامرة،
عملي متميز للبطارية .وسيشهد هذا
واستجابة ملفتة وفورية ،مع عمر
ّ
العام طرح أكثر من  60حاسوب محمول جديد من أفضل الشركات
املص ّنعة ،وستجمع بني اخلواص األمنية واإلدارية االستثنائية لتقنية “فى
برو” مع التجربة املذهلة أثناء التنقل لتقنية “إنتل إيفو” .كما أعلنت إنتل
عن طرح “إنتل إيفو كروم بوكس” ( ،)Intel Evo Chromebooksما
يوفر فئة جديدة من أجهزة “كروم بوكس” املتميزة.
منصة تعليمية
معاجلات وشراكات جديدة وصوالً ألفضل
ّ
شهد العام املاضى خطى متسارعة ح��ول العالم لالعتماد على
أجهزة احلاسوب بوصفها أداة تعليمية أساسية .ولتلبية االحتياجات
املتزايدة للطالب ،طرحت إنتل السلسلة اجلديدة  N�seriesمن
معاجلاتها “إنتل بنتيوم سيلفر” ( )Pentium® Silverو”إنتل
سيليرون” (® ،)Intel® Celeronوال��ت��ى ت��ز ّود أنظمة التعليم
بالتوازن األمثل بني األداء والوسائط وال��ت��ع��اون .ومقارنة باجليل
السابق ،اعتمدت املعاجلات فى تصميمها على بنية  10نانومتر من
إنتل لتوفير أداء أفضل عموما ً حتى  35%11بالنسبة للتطبيقات،
رسومي أفضل حتى  .78%ومن شأن ذلك توفير أداء سلس
وأداء
ّ
للتطبيقات والتصفّح خالل إجناز مهام متعددة ،فضالً عن ميزات
متقدمة للكاميرا واالتصال لالستمتاع بتجربة متميزة عند املشاهدة
واملشاركة فى مؤمترات الفيديو.وتوجد أهمية كبيرة لتطوير التقنيات
الكفيلة بتلبية االحتياجات املتطورة للطالب وت��زوي��ده��م بأجهزة
احلاسوب املحمولة املمكّنة بتلك التقنيات .وبالرغم من هذه اخلطى
املتسارعة ،ما ي��زال حتى  30%من ط��الب امل��دارس فى الواليات
املتحدة األمريكية يفتقرون إل��ى اإلنترنت أو احلواسيب املحمولة
للتعلم ،وق��د أدت أزم��ة ك��ورون��ا إل��ى تفاقم ه��ذه املتطلبات .وخالل
السنوات اخلمس عشرة املاضية ،استثمرت إنتل أكثر من مليار دوالر
أمريكى فى مجال التعليم ح��ول العالم ،مبا فى ذل��ك تدريب أكثر
من  15مليون مدرّس ومدرّسة .وفى أبريل املاضي ،أطلقت الشركة
م��ب��ادرة التعلّم عن بُعد ،وز ّودت الطالب ح��ول العالم مبئات آالف
األجهزة وتقنيات االتصال واملصادر .وفى عام  ،2021ستواصل إنتل
جهودها وتعاونها مع الشركاء من قطاع التكنولوجيا وخارجه.

«بنية» تعلن تشكيل «مجلس استشارى عاملي» يضم خبرات
دولية فى البنية التحتية لالتصاالت واالقتصاد الرقمي
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
أعلنت شركة «بنية» الرائدة فى مجال البنية التحتية
لالتصاالت والتحول الرقمى فى مصر وأفريقيا والشرق
األوسط ،عن تدشني مجلسها االستشارى العاملى (،)GAB
وذلك فى إطار رؤية الشركة املستقبلية والتى ترتكز على
االستعانة بأفضل الكفاءات فى مختلف قطاعات األعمال.
وتأتى تلك اخلطوة فى ظل منو حجم أعمال الشركة
وزيادة عدد املشروعات العمالقة التى تشارك فيها ،مما
يتطلب وج��ود مجلس استشارى عاملى لالستفادة من
خبراتهم الكبيرة وهو ما سينعكس باإليجاب على كفاءة
تنفيذ املشروعات الراهنة واملستقبلية .وسيقوم املجلس
االس��ت��ش��ارى اجل��دي��د بتعزيز رؤي���ة الشركة وخططها
املستقبلية ،من خالل تقدمي املشورة لقيادة الشركة وتبادل
اآلراء مع اخلبراء الدوليني.
ويضم املجلس االستشارى العاملى فى عضويته كل من:
السينا كوني ،املدير العام ملنظمة “،”Smart Africa
والذى ميتلك خبرات مهنية تزيد عن  25عاما فى مجال
االت��ص��االت السلكية والالسلكية واألق��م��ار الصناعية
وأنظمة النقل الذكية ،وال��ذى كان يتولى مهام مستشار
رئيس الوزراء اإليفوارى لشؤون االقتصاد الرقمي ،بجانب
تولى عدد من املناصب الفنية واإلدارية العليا مع شركات
عامليا مثل  Booz Allen Hamiltonو�Intel
ررموقة ً
 .satويتولى السينا كونى حاليا رئاسة منظمة Smart
 Africaاملسؤولة عن النهوض بالبنية التحتية لالتصاالت
والتحول الرقمى بقارة إفريقيا.
� املهندس هشام مكاوي ،الرئيس اإلقليمى السابق
لشركة  )British Petroleum )BPلشمال إفريقيا،
وال��ذى ميتلك خبرات عاملية فى قطاع النفط والغاز
والتخطيط االستراتيجى وتطوير األع��م��ال .وقضى
مكاوى ما يقرب من  30عاما داخل شركة  BPبعدة
مناطق فى العالم منها أمريكا وبريطانيا ومصر ،إلى أن
تولى منصب الرئيس اإلقليمى للشركة مبنطقة شمال
إفريقيا وجنح فى حتقيق إجن��ازات عديدة طول تلك
الفترة � .فينشنزو نيسى  ،الرئيس اإلقليمى السابق
لشركة ألكاتيل لوسينت ،والرئيس التنفيذى السابق
لشركة  DJEZZYفى اجلزائر ،وميتلك خبرات كبيرة
فى مجال البنية التحتية لالتصاالت متتد ألكثر من
 40عاما .وخالل تاريخه املهني ،أبرم نيسى العديد
من الصفقات الضخمة وقدم مساهمة كبيرة فى تطوير
خدمات الهاتف املحمول فى منطقة إفريقيا والشرق
األوسط .وقد صرح املهندس أحمد مكي ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذى لشركة «بنية» ،قائال“ :قررنا
اليوم تدشني املجلس االستشارى العاملى للشركة فى ظل
خطة متكاملة لتعزيز ريادة شركة بنية داخليا وخارجيا،
ونفخر بتعيني ثالثة من الشخصيات املرموقة فى عالم
االتصاالت واالقتصاد الرقمى ليصبحوا ضمن أعضاء
هذا املجلس االستشاري”.
وأضاف مكيُ “ :يعد تشكيل املجلس االستشارى العاملى
لشركة بنية مبثابة خطوة هامة لتعزيز رؤي��ة الشركة
مستقبال ،ودعم دورها الريادى مع احلفاظ على معدالت

النمو املطلوبة ،حيث سيقوم املجلس مبشاركة أفكاره
استنادا على اخلبرات الطائلة التى يتمتع بها أعضاؤه،
ضل
مما سيساهم فى تعزيز مكانة الشركة كشريك ُمف ّ
لتنفيذ عمليات التحول الرقمى فى مصر وإفريقيا والشرق
األوسط”.
ورح��ب «مكي» باألعضاء الثالثة «كوني» و«مكاوي»
و«نيسي» كأعضاء فى املجلس االستشارى العاملى لشركة
مشددا على ثقته التامة فى خبراتهم التى ستضيف
بنية،
ً
املزيد من البصيرة واحلماس إلى قيادة الشركة ،باإلضافة
لقدرتهم على تقدمي نظرة عميقة ورؤية مستقبلية ثاقبة
لتعزيز مكانة «بنية» وحتقيق دورها الريادي.
وم���ن ج��ان��ب��ه ،أع���رب الس��ي��ن��ا ك��ون��ي ،ع��ن سعادته
باالنضمام للمجلس االستشارى العاملى لشركة بنية،
مؤكدا على أن تعزيز التواصل والتكامل مع إفريقيا
هاما وضروريا لتحقيق التنمية فى القارة
بات أمرا ً
السمراء ،الفتا إلى أن تلك الرؤية تتوافق مع رؤية شركة
سويا
“بنية” ،وق��ال “ه��ذا ما يشجعنى على التعاون
ً
مع “بنية” لتعزيز عوامل النجاح ،وأتطلع إلى حتقيق
مشاركات فعالة مع باقى أعضاء املجلس االستشارى
لدعم التقدم بخطى سريعة وحتقيق املزيد من التعاون
مع الدول االفريقية”.
كذلك ر ّحب املهندس هشام مكاوى بانضمامه للمجلس
وقال “أعبر عن سعادتى باالنضمام للمجلس االستشارى
لشركة “بنية” واملشاركة بدور أساسى فى بناء مستقبل
باهر ثرى بالفرص الكبيرة للشركة”
واضاف “استطاعت شركة بنية فى خالل فترة زمنية
قصيرة ان تصبح فى مكانة قوية تؤهلها لتصبح الشريك
االول وامل��ف��ض��ل مل��ش��روع��ات االت���ص���االت وتكنولوجيا
املعلومات فى مصر وافريقيا والشرق االوسط ،ال سيما
بعد أن حققت مشروعاتها جناحات كبيرة اتسمت بدقة
وكفاءة التنفيذ وفقا ملعايير اجلودة العاملية” ومن ناحيته،
قال فينشنزو نيسي“ :يسعدنى ويشرفنى االنضمام إلى
املجلس االستشارى بشركة بنية ،وأتطلع أن تكون اخلبرة
التى اكتسبتها ملدة تزيد عن  40عاما فى عالم االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات مبنطقة إفريقيا والشرق األوسط
طا
مبثابة إضافة جديدة لواحدة من أكثر املجموعات نشا ً
وديناميكية فى هذه املنطقة” ،مشددا على أن انضمامه
للمجلس االستشارى العاملى لشركة بنية يعد مبثابة تعزيز
الرتباطه الشخصى مع مصر التى أصبحت اليوم رائدة
التعاون االقتصادى

برمييوم كارد تعلن عن إطالق “بطاقة ”20-30
لتمويل األفراد بالشراكة مع ثروة كابيتال

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
أعلنت شركة برمييوم إنترناشيونال خلدمات التمويل “ برمييوم كارد
“ الرائدة فى مجال التمويل االستهالكى اليوم عن إطالق أحدث حلولها
املبدعة فى مجال التكنولوجيا املالية حتت اسم “ بطاقة “ 20�30
وهو مشروع وليد شراكة مع شركة ثروة كابيتال القابضة لالستثمارات
املالية ( )Sarwa( SAE )SRWA.CAوهى الشركة املصرية الرائدة
فى مجال تقدمي خدمات التمويل االستهالكى والتمويل املنظم .
وينطلق هذا املشروع اإلستثنائى اجلديد بني شريكني لهما باع طويل
فى مجال اخلدمات املالية الغير مصرفية ليقدم للمستهلكني املصريني
برامج تقسيط مبتكرة وحقيقية.
إن”بطاقة  ”20�30والتطبيق اخلاص بها هى مبثابة بطاقة ائتمانية
تتيح حلاملها الشراء من شبكة كبيرة من التجار وتقدم لهم جميع أنواع
املنتجات واخلدمات أونالين أو عبر الشراء مباشرة من املتاجر ،على أن
يقوم حامل البطاقة باختيار فترة السداد عند الشراء اما على  20او
 30شهر.
وستقوم الشركة بتطبيق حل يعتمد على اإلبداع فى مجال تكنولوجيا
املدفوعات يتيح للعمالء اإلستفادة من هذه البرامج عبر عملية استعالم
عن القدرة االئتمانية للعالء دقيقة وفورية وهو ما يجعلها جتربة خالية
من املتاعب مع القدرة على الصرف بشكل حلظى بأقل سعر فائدة فى
السوق مع ضمان اجلودة وسرية البيانات.
وينتظر أن تطلق “بطاقة  “ �30 20بشكل أولى فى القاهرة الكبرى
واإلسكندرية إلى أن يتم التوسع فى دائرة الشركاء التجار والتوسع فى
عدد حاملى البطاقات فى نطاق املحافظات األخرى ،كما سيصبح فى
إمكان املستهلكني قريبا جدا تنزيل التطبيق عبر”  ”Google Playو
“.”App Store
وفى تعليقه على الشراكة ،أكد بول إنطاكى مؤسس ورئيس مجلس إدارة
شركة برمييوم كارد قائال “كجزء من التزامنا املستمر لتقدمي جتارب
مميزة للمتسوقني لدينا ،يسعدنى أن أعلن اليوم عن إطالق مشروعنا
املشترك مع ثروة كابيتال فى عالمة حتمل اسم “ بطاقة .“ 20�30
وخ��الل السنوات املاضية ،جنحنا ف��ى تعزيز وج��ود مؤسسة قوية
وناجحة كنتيجة لنموذج أعمالنا املرن وفهمنا آلليات السوق واحتياجات
املستهلكني.
وميثل املشروع حجر الزاوية فى إستراتيجيتنا اخلاصة بدخول أسواق
جديدة ،كما ميثل عالمة مميزة ضمن اجلهود التى نبذلها لتنويع مصادر
إيراداتنا عبر طرح منتجات مالية مبتكرة.
وأضاف أنطاكى أن اإلستثمار مع ثروة كابيتال سيضمن للشركة الوليدة
قوة كبيرة لدخول سوق التمويل االستهالكى واإلستحواذ على حصة
سوقية حقيقية للمنتج اجلديد فى مدة زمنية قصيرة للغاية ،هذا بجانب
أنه سيخلق زخما يسهم فى وضع املشروع اجلديد فى املقدمة.
وسيحظى العمالء من خالل “بطاقة  “ 20�30اجلديدة بجانب بطاقة
برمييوم كارد املتعارف عليها بإمكانية اإلستفادة من برامج التقسيط
املتخصصة والتسوق عبر شبكة جتارية واسعة تضم  6000متجر.
ومن جانبه أعرب رامى أنطاكي ،املؤسس املشارك وعضو مجلس إدارة
شركة برمييوم كارد عن فخره وسعادته بالتعاون مع شركة ثروة كابيتال
متاشيا مع
التى تتمتع بسمعة طيبة وخبرة كبيرة فى السوق ،مضي ًفا أنه
ً
اجتاهات قطاع اخلدمات املالية العاملية ،فإن هذه الشراكة متثل خطوة
هامة ضمن استراتيجية تهدف إلى حتويل برمييوم كارد إلى العب عاملى
استنادا
يوفر مرجع للخدمات املالية غير املصرفية فى السوق املحلية
ً
على أرضية صلبة لتحقق االنتشار محليا وإقليمياً.
وأض��اف أنطاكى ق��ائ�الً“ :إن ال��ظ��روف االقتصادية احلالية دفعت
األس��واق إل��ى حالة من ع��دم القدرة على الوفاء بني العرض والطلب
وهدفنا هو اإلستمرار فى تقدمي احللول املبتكرة التى تستهدف الفجوة
التمويلية بني تطلعات املستهلك وقوته الشرائية “.
وفى هذا الصدد ،تطلق الشركة العديد من املنتجات واخلدمات اجلديدة
لدعم خطة الدولة فى تعزيز القوة الشرائية واالستهالكية للمواطنني،
خاصة فى ظل الظروف االقتصادية الصعبة الناجتة عن تفشى فيروس
كورونا املستجد “كوفيد .”�19ومع تطلع برمييوم كارد نحو املستقبل،
تسعى الشركة جاهدة للحفاظ على دور قيادى بني الشركات العاملة فى
القطاع اخلاص بجانب العمل على دعم نشر مفهوم الشمول املالى فى
مختلف قطاعات االقتصاد الوطنى “.
وفى السياق ذات��ه ،عبر ح��ازم موسى ،رئيس مجلس اإلدارة لشركة
ثروة كابيتال عن سعادته بالشراكة مع برمييوم كارد قائال“ :الشراكة
مع برمييوم كارد فى هذا املشروع اجلديد تأتى كجزء من استراتيجيتنا
لتوسيع قاعدة منتجات التمويل االستهالكى التى نقدمها ،وبرمييوم كارد
استنادا على
تتمتع بسجل حافل ومميز فى حتقيق العديد من النجاحات
ً
تواجد قوى وانتشار واسع فى السوق املصرية .إن تلك الشراكة ستساهم
فى جلب وتقدمي منتج مبتكر وفريد يتناسب مع اختيارات العمالء ونحن
أساسا ملزيد من
يسعدنا إطالق هذا احلل املميز والذى نأمل أن ميثل
ً
التعاون بني الطرفني

بيوس تتوسع بخدماتها السحابية إلى اململكة
العربية السعودية
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج

أعلنت بيوس الشرق األوس��ط )BIOS( ،امل��زود الرائد خلدمات احلوسبة
السحابية وخدمات تقنية املعلومات املدارة فى الشرق األوسط ،عن إقامة مركزين
جديدين للخدمات السحابية فى كل من الرياض وجدة خلدمة العمالء فى اململكة
العربية السعودية .متت إقامة البنى السحابية أواخر العام  2020باستخدام
وحتديدا
حزمة  VMwareالتى متثل أساس عروض الشركة فى دولة اإلمارات
ً
فى دبى وأبوظبى منذ عام  .2013وإل��ى جانب إط��الق النطاقات اجلديدة،
أكدت بيوس ( )BIOSكذلك أن املجموعة من العمالء قد بدأت االستفادة من
البنية السحابية بالفعل مما أتاح لها احلصول على مرجعيات متميزة فى قطاعى
اخلدمات املالية والرعاية الصحية.
ونظرا لكونها أحد املزودين املعتمدين من
ً
غ��ارت��ن��ر ،ت��ق��دم ب��ي��وس ال��ش��رق األوس���ط
خ��دم��ات��ه��ا ال��س��ح��اب��ي��ة احل��اص��ل��ة على
اع���ت���م���اد  ISOل��ل��م��ؤس��س��ات ف��ى
أن��ح��اء اململكة ال��ع��رب��ي��ة السعودية
ليستفيدوا من خبراتها اإلقليمية
الواسعة فى البنية التحتية كخدمة
 IaaSوال��ت��ع��اف��ى م���ن ال���ك���وارث
ك��خ��دم��ة  ،DRaaSك��م��ا س��ت��ق��وم
الشركة بتشغيل مراكز البيانات فى
امل��راك��ز التجارية الرئيسية مبدينتى
ال���ري���اض وج����دة ،م��ع م��واص��ل��ة خدمة
املؤسسات فى كافة أرجاء اململكة لتبسيط
العمليات وإطالق خدمات رقمية جديدة.
التنفيذى لشركة
فى تعليقه على األمر قال دومينيك دوشرتي ،املدير
جوهريا فى حتقيق مزايا
دورا
بيوس الشرق األوسط“ :تلعب اخلدمات السحابية ً
ً
متاشيا
تعد ركيزة استراتيجية هامة للمؤسسات السعودية
التحول الرقمي ،والتى ّ
ً
مع رؤية اململكة للعام  .2039وبهذه اخلطوة ،تستخدم بيوس خبرتها الواسعة فى
البنية السحابية العامة واخلاصة واملُدارة لتدعم املؤسسات السعودية فى سعيها
لتحقيق تلك األهداف وتلبية احتياجات العمالء باستمرار .بدأنا بتلقى العديد من
الطلبات على اخلدمات السحابية فى السعودية ،سواء من العمالء فى اإلمارات
ممن يرغبون بالتوسع أو من الشركات املحلية فى اململكة .لقد فاق اإلقبال
توقعاتنا ،ونحن فى غاية احلماس ملزيد من االستثمار والنمو فى السعودية”.
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نتاوى

تحالف بين شبكات التواصل العالمية لعزل
الرئيس االمريكى ترامب " الكترونيا "

المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
انظر مَن حولك
أريدك أن تفكر لبرهة فى شخص أنت معجب به بشده .أى شخص
سواء كان جنم رياضة ،أوممثل ،أورجل أعمال ،أوأى
مهما كان
ً
شخص قام بتحقيق أهداف عظيمة وتنظر إليه دائما ً بإعجاب.
استحضر ص��ورة هذا الشخص فى ذهنك .فكر فى عمل رائع
قام به فى حياته ،مثل ذلك العمل الذى تعرفت عليه من خالله.
على سبيل املثال خطاب حماسى قام بإلقاءه ،أومونولوج رائع أو
أجمل أغنية سمعتها فى حياتك .ضع هذا العمل املدهش فى
عقلك لبرهة.
تخيل اآلن جميع األش��خ��اص الذين كانوا خلف كواليس هذه
الصورة ،األشخاص الذين جعلوا هذه اللحظة اخلالدة فى ذهنك
ممكنة .قد يكونوا أى أفراد بدءاً من املدير للماكيير ،قد يكون
املندوب أوامل��درب أوحتى األم .كل ه��ؤالء قد ساهموا فى تلك
اللحظة وتأكد أن أى شخص أنت مولع به لم يكن ليحقق ما حققه
من دون هذا الفريق.
غالبية الناس ال يكترثون بالفريق ال��ذى يقف وراء أى شخص
مشهور وال��ذي��ن يبذلون ك��ل نفيس لديهم م��ن أج��ل جن��اح هذا
الشخص.
ه��ل تعلم مل��اذا ال ت��رى ع��ادة ه��ؤالء األش��خ��اص؟ ذل��ك ألنهم ال
يريدون التقدير .ال ينتظرون املديح .فهم إما يقومون بوظائفهم
أو يساعدون شخصا ً يهتمون ألمره أو اإلثنني معا ً ومساعدة هذا
الشخص ُيعد كافيا ً بالنسبة لهم .وهل تعلم أيضا أن الشخص
الذى أنت مولع به يعلم متاما ً أهمية فريقه؟ فهم يعلمون جيداً أنه
لوال فريقهم ما كانوا ليحققوا أى شيء ،ولهذا السبب فهم يعتنون
جيدا.
بفرقهم ً
انظر األن ألشخاص كانوا رائعني يوما ً ما ثم لم يعودوا كذلك.
فكر فى ممثل كبير ،جنم من جنوم الغناء أو رجل أعمال .فكر فى
كل ما قاموا بتحقيقه واسأل نفسك اآلن ماذا حدث؟ أين ذهب
هذا الشخص؟
فى غالب األحيان ستجد أن هؤالء األشخاص حدثت لهم بعض
املشاكل مع أعضاء فريقهم .فإما إنهم أهملوهم واعتبروا ما
يبذلوه كحق مكتسب لهم ،أو أنهم تعاونوا مع أشخاص أخرين
اعتبروا أن جناح هذا الشخص أمر ُم َسلَّم به.
باإلضافة إلى أنه فى الكثير من األحيان يصاب امل��رء بالغرور
ويسيطرعليه الطمع واألن���ا .وذل��ك ب���دوره ي��ؤدى إل��ى أن يقوم
األش��خ��اص امل��وه��وب��ون ب��ع��زل أنفسهم أو أن ي��ق��وم األش��خ��اص
املفترض بهم أن يقدموا يد املساعدة باستغالل هذا الشخص
بدالً من مساعدته.
فاألشخاص الذين تقوم بإحاطة نفسك بهم والفريق الذى تقوم
ببنائه هو الذى سيحدد جناحك أو فشلك .فمهما كنت موهوب
ومهما كانت عزميتك قوية ف��إذا لم يكن األشخاص املناسبني
متواجدين فى صاحلك ففرصك فى النجاح تكاد تقترب إلى
الصفر .بالطبع فى بعض األحيان يتحتم عليك أن تعتمد فيها
على نفسك ،ولكن حتى إذا كنت تعمل على مشروع ما مبفردك
فال زلت بحاجة لفريق من حولك يقدم لك الدعم املعنوى واملادى
والعاطفى والروحي.
هل قمت فى يوم من األيام بالتفكير فى شيء أردت فعله وأقنعت
نفسك بأال تفعل؟ هذا هو السبب فى ضرورة أن حتيط نفسك
بالعمل مع أشخاص خبراء لهم تأثير إيجابى على قراراتك
وتستطيع اللجوء إليهم عند احلاجة للنصح واإلرشاء والتوجيه.
هيا احضر ورقة وقلم وقم بتدوين ما يلي .عندما تبدأ فى التفكير
بأهدافك وأحالمك فمن الهام جداً أن تنظر لألشخاص ممن
حولك وتسأل نفسك هذا السؤال”ما الذى تفعله تلك العالقة
بي؟”
الكثير من املتحدثني التحفيزيني يؤكدون على أنك إذا كنت ضمن
مجموعة مكونة مع  9أشخاص سيئني فتأكد أنك ستكون العاشر
والعكس إذا ما كنت ضمن مجموعة مكونة من  9أشاخص جيدين
ومتميزين فغالبا ً ما ستكون العاشر فى هذه التميز” .وأيضا ً قال
دكتور دينيس كيمبيل “إذا كنت أذكى شخص فى فريقك ،فعليك
احلصول على فريق جديد ”.حيث ميكن لألشخاص أن يضيفون
قيم إليك بطرق مختلفة وهذا ما سنوضحه فى هذه السلسلة من
املقاالت.
فهناك بعض األشخاص الذين ُيعتبرون من ضمن فريقك لكنك
رمب��ا ال تضعهم ف��ى احل��س��ب��ان .ف��أش��خ��اص مثل أص��دق��ائ��ك،
أووال��دي��ك ،أواملعجبني مبا تريد أن تقوم بتحقيقه ميكنهم أن
يعطوك الثقة والتحفيز الذى حتتاجه من أجل االستمرار .أريد
منك أن تضع هذا فى عني اإلعتبار عندما تقوم بتكوين فريقك.
فقد ال يبدو فريقك بالضبط كما كنت تظن ،ولكنك إذا كنت تنتبه
للعالمات فسيتم األمر كما يجب أن يكون.
ف��اهلل سبحانه وتعالى ي��ري��د أن يضع ف��ى حياتك األش��خ��اص
املناسبني من أجل مساعدتك فى حتقيق أهدافك وأحالمك.
فهو يعلم من سيبقيك على الطريق الصحيح .فإذا كنت منتبها ً
بالدرجة الكافية ستكتشف سريعا ً األشخاص الذين ظهروا فى
حياتك ليكونوا من ضمن أعضاء فريقك احلقيقني.
سنقوم مبناقشة األشخاص الذين متضى وقتك معهم اآلن والقيمة
التى يقومون بإضافتها إلى حياتك .كما سنتكلم أيضا ً عن إحداث
تغييرات فى تكوين الفريق أوحتى تكوين فريق جديد كلياً .وأخيراً
سنتعلم كيف تضيف أنت القيم إلى فريقك كمهمة أساسية من
مهامك املختلفة.
إذا قمت بتطبيق ما سنناقشه فى هذه السلسلة املكونة من ستة
مقاالت ،فسيكون لديك فريقا ً مثاليا ً لتحقيق أحالمك .أما إذا
قمت بتجاهل هذه اإلرشادات وحاولت أن تقوم باألمر بنفسك ،أو
قمت بإحاطة نفسك باألشخاص اخلطأ فرمبا ال يتحقق النجاح
أبداً أو عندما تنجح فإنه قد ال يكون كما كنت ترغب من البداية.
سنبدأ فى املقال القادم باألشخاص ال��ذى يقومون فى الوقت
احلالى بإضفاء قيمة حلياتك ،فاستعد.

كتب  :باسل خالد – احمد سليمان
شهدت االسبوع املاضى ما ميكن وصفه بتآلف شبكات التواصل االجتماعى
العاملية لعزل الرئيس االمريكى احلالى دونالد ترامب بصورة الكترونية
ومنعه من النواصل مع أنصاره ومؤيديه ومعجبيه على هذه الشبكات .
فبعد ان قررت منصة الرئاسة القصيرة " تويتر " وقفكل من حسابى
ترامب الشخصى " والذى يتابع اكثر من  80مليون متابع  ،وكذلك احلساب
الرسمى للرئيس االمريكى تبعها اعالن منصة " الفيسبوك " بوقف حساب
ترامب على املنصة ملدة اسبوعني  ،او الجل غير مسمة  ،وكذلك كشفت
منصة بث الفيديوهات " اليوتيوب "  ،التابعة لشركة جوجل " بوقف بث
قناة ترامب على منصتها وذلك ملدة ومنية غير محددة .
ويبدوا ان شبكات التواصل االجتماعى العاملية قررت ان تعطى ظهرها الى
الرئيس االمريكى " دونالد ترامب  ،السيما بعد انتهاء فترة رئاسته فى ال
 20من يناير احلالى وبالتالى لن يكون باستطاعته القيام باتخاذ اى موقف
جتاه هذه املنصات ناهيك عن هذه املنصات قد حققت اهدافها التجارية
والترويجية من ترامب بعد ان ساهمت تغريداتها وبوستاته وفيديوهاته
فى حتقيق رواج لهذه املنصات نتيجة التفاعل الكبير الذى كان يحظى به
ترامب من جانب انصاره وكذلك الزب اجلمهورى الذى ينتمى اليه .

..و “ تويتر “  :يغلق  70ألف حساب منذ اقتحام الكوجنرس
كتب  :نهله مقلد – باسل خالد
قالت شركة “ تويتر” إنها أوقفت أكثر من  70ألف
حساب منذ اجلمعة املاضية فى أعقاب أعمال الشغب
الدامية التى ق��ام بها حشد مؤيد للرئيس األميركى
املنتهية واليته دونالد لترامب فى مبنى الكابيتول.
أض���اف م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى إن العديد من
األشخاص الذين مت تعليق حساباتهم لديهم حسابات
متعددة ،مما أدى إلى زي��ادة أع��داد احلسابات التى مت
إغالقها ،وفقا لشبكة إن بى سى نيوز.
وق��ال موقع تويتر “ه��ذه احل��س��اب��ات قامت باملشاركة
محتوى ضار مرتبط بجماعة كيو أنون �  QAnonعلى
نطاق واسع وكانت مخصصة فى املقام األول لنشر نظرية
املؤامرة عبر منشوراتها”.
وك��ان تويتر علق األس��ب��وع املاضى بشكل دائ��م حساب
الرئيس دونالد ترامب على تويتر بعد أن قال إنه استخدم

لغة “تُفسر على أنها دعم ملن يرتكبون أعمال عنف فى
مبنى الكابيتول األميركي” وقضايا أخرى.

..و “ آبل “و“ أمازون “ حتذفان تطبيق “  “ Parlerللتواصل االجتماعي

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
قامت شركتا “ آبل” و” أم��ازون “ األمريكيتان بحذف
تطبيق  Parlerال���ذى يستخدمه م��ن��اص��رو الرئيس
األمريكى دون��ال��د ت��رام��ب ،ومناصرو اليمني املتطرف
كبديل ملوقعى تويتر وفيسبوك لنشر اآلراء املتطرفة
واملحرضة على العنف وتبنى نظريات املؤامرة.
وبحسب موقع “  “ Android Policeفإن الشركتني
اتبعتا شركة جوجل التى قامت بحذفه م��ن متجرها
 Google Playفى أعقاب أحداث الشغب التى شهدها

مبنى الكابيتول األمريكى من قبل عدد مناصرى الرئيس
ترامب ،حيث كان املستخدمون ينظمون عمليات التجمع
والتظاهر وإحداث العنف من خالل التنسيق مع بعضهم
البعض.
وعلى عكس التطبيقات األخرى فإن تطبيق  Parlerال
يقوم بتطبيق قيود على املحتوى مثل باقى تطبيقات مواقع
التواصل االجتماعى التى تقوم بحذف املحتوى املتعلق
بخطاب الكراهية والتحريض على العنف ،وممارسة
العنصرية ،وإمنا يترك احلرية جلميع اآلراء حتى العنيفة
منها األمر الذى جعله أرضا خصبة لألفكار املتطرفة.
ككانت منحت شركة آبل الشركة املالكة لتطبيق �Par
 lerاعطى مهلة  24ساعة لتقدمي خطة إشراف مفصلة
وإزال��ة كل املحتوى املرفوض ،مستشهدة بأن املشاركني
فى حصار يوم األربعاء املاضى ملبنى الكابيتول األمريكى
استخدموا التطبيق للتخطيط لذلك.
وشهد تطبيق  Parlerاقباال كبيرا بعد حتميله بشكل
كبير للغاية ف��ى ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة حيث ازدادت عدد
حتميالته على متجرى جوجل وآب��ل ،إال أن ازداد عدد
مرات حتميله من  4.5إلى  8ماليني أى حوالى الضعف
تقريبا ،وذلك خالل فترة االنتخابات الرئاسية األمريكية
التى مت اجراؤها مؤخرا.

عبر خدمة “  “ Chatbot “ :“ notchncoتطور اداة اتصال جديدة بني أحمد مراد وجمهوره
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
كشفت شركة “  ، “ notchncoالشقيقة ل”
فيكتورى لينك” املتخصصة فى مجال التكنولوجيا
وخدمات القيمة املضافة ،عن تطويرها للموقع
اإللكترونى اخلاص بالكاتب الروائى الكبير أحمد
م��راد ،وذل��ك إميانا من الشركة بأهمية تطوير
اخلدمات املقدمة على أعلى مستوى لتتناسب
مع التطورات التى يشهدها املجتمع واحتياجات
املتلقي.
قامت الشركة بالعمل على تزويد موقع الفنان
مراد بخدمةال  Chatbotالتى تعد قناة تواصل
جديدة متكن معجبني الفنان مراد من التواصل
معه عن قرب وبطريقة أكثر فاعلية ،وتعد تلك
املرة هى األولى التى يتم تزويد موقع لشخصية
مصرية فى عالم األدب والفن بهذه اخلاصية.
هذه اخلطوة تؤكد سعى الشركة لتقدمي محتوى
ذات قيمه يدمج بني التكنولوجيا والفن معا .
من جهتها قالت إجنى الصبان ،رئيس مجلس إدارة
شركة  notchncoوالرئيس التنفيذى وعضو
مجلس إدارة شركة”فيكتورى لينك “ فكرة تطوير
موقع إلكترونى للكاتب أحمد مراد وتزويده بال
 Chatbotتعد طفرة فى عالم التكنولوجيا والفن

وهى خاصية يعتمد عليها العديد من الفنانني
العامليني ،وهى التجربة األولى فى مصر وأعتقد
أنها ستحقق جناح كبير وستخلق حلقة تواصل
مع محبى أحمد مراد ،وبهذا تكون notchnco
وق��ام��ت ب��دوره��ا ف��ى تعزيز الفن والتكنولوجيا
ودمجهم من أجل تسهيل حياة العمالء وتقدمي
خدمات تتناسب مع التغيرات والتطورات التى
يشهدها العالم وينحاز لها خاصة الشباب ومت
خالل  3أيام فقط إطالق خدمة الChatbot
وصل عدد املستخدمني إلى  10أالف .
من جهته قال الكاتب أحمد م��راد ،أنه يحرص
على التواصل مع جمهوره وق��راءه بكل الطرق

املمكنة ،وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة
 ، notchncoمشيرا إلى أن املوقع اإللكترونى
اجل��دي��د يتضمن ك��ل أع��م��ال��ه ،ومي��ك��ن بسهولة
احلصول على نسخ من رواياته ،فضال عن وجود
تفاصيل عن ورشة الكتابة التى يقدمها ،وروابط
ملشاهدة األفالم املقتبسة من رواياته ،باإلضافة
إلى الرد على جميع استفسارات اجلمهور والقراء
من خالل املوقع ومن خالل خدمة الChatbot
عبر www.ahmedmouradworld.com
أضاف بعد سنني من االندماج فى كتابة الروايات
وس��ي��ن��اري��وه��ات األف����الم ،اكتشفت أن��ى مفتقد
التواصل مع اجلمهور ،بل يزيد صعوبة كل يوم

بسبب اتساع قاعدة ال��ق��راء فى مصر والعالم
العربي ،وبالتأكيد هناك استحالة للرد على كل
سسئلتهم .من هنا كان استخدم تقنية ال�chat
 botبشخصية  MORالتى مت تصميمها أقرب
لشبهي ،وتعبيرات مختلفة ،سجلت فيها كل
إج��اب��ات لكل االسئلة التى قد تخطر على بال
القاريء ،باإلضافة أللعاب ومسابقات تساهم فى
الترويج ألهمية الوعى بالقراءة”.
من ناحيته أوضح باسم نصيف املؤسس والرئيس
التنفيذى لشركة  “ notchncoتأسست الشركة
ف��ى ع��ام  2020ب��ه��دف توفير ق��ن��وات اتصال
جديدة ومتعددة بني الشركات والعمالء لتحسني
ج��ودة ومستوى خدمة العمالء ،ومن ثم تساهم
فى زيادة مبيعات تلك الشركات بسهولة وبشكل
مباشر اذ نحرص أيضا ً على استغالل كل الوسائل
التكنولوجية وباألخص التى تعتمد على تقنيات
لل��ذك��اء االصطناعى مثل �Facebook Mes
 sengerو WhatsApp for Business
وتساهم فى التواصل مع العمالء من مواقعهم
خاصة فى ظل اإلج��راءات االحترازية املصاحبة
للحد من انتشار فيروس كورونا.

شبكات التواصل االجتماعى تعلن احلرب على الرئيس االمريكي
لست وحدك يا ترامب“ ..فيسبوك“ يغلق حسابات مسؤولني أوغنديني

كتب  :محمد شوقى – محمد اخلولي
أعلنت شركة “فيسبوك” ،االثنني ،أنها أغلقت مجموعة
من احلسابات اململوكة ملسؤولني فى احلكومة األوغندية،
متهمني ب�”السعى للتالعب بالرأى العام” قبل االنتخابات
املقررة اخلميس.

وجترى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا انتخابات رئاسية
وبرملانية بعد أحداث متوترة ،حيث يواجه الرئيس يورى
موسيفينى ( 76عاما) حتديا شديدا من جنم البوب الذى
حتول إلى سياسى بوبى واين ( 38عاما).
وقال كيزيا أنيم أدو رئيس االتصاالت فى منطقة إفريقيا
جنوب الصحراء على “فيسبوك”“ :قمنا هذا الشهر بإزالة
عدد من احلسابات والصفحات فى أوغندا ،شاركت فى
استهداف النقاش العام قبل االنتخابات”.
وأضاف“ :لقد استخدموا حسابات مزيفة ومكررة إلدارة
الصفحات ،والتعليق على محتوى اآلخ��ري��ن ،وانتحال
شخصية امل��س��ت��خ��دم��ني ،وإع����ادة ن��ش��ر امل��ش��ارك��ات فى
مجموعات جلعلها تبدو أكثر شيوعا وانتشارا”.
وأوضح املتحدث أن “الشبكة” مرتبطة بوزارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،مضيفا“ :بالنظر إلى االنتخابات
الوشيكة فى أوغندا ،فقد حتركنا بسرعة للتحقيق فى هذه
الشبكة والقضاء عليها”.
يأتى ه��ذا بعد أي��ام قليلة من حظر “فيسبوك” حساب
الرئيس األميركى املنتهية واليته دونالد ترامب ،بعد اتهامه
بالتحريض على العنف.

 ..الفيسبوك  :حظر حسابى الرئيس األمريكى دونالد ترامب على
“فيسبوك“ و“إنستجرام“ ألسبوعني
كبت  :نهله مقلد – صابر محمد
من جهته اكد مارك زوكربرج الرئيس التنفيذى ل�”فيسبوك”
إن الشركة ستمدد احلظر على حسابى الرئيس األمريكى
دونالد ترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام” ألسبوعني
على األقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.
وقال فى بيان إن “األحداث املروعة فى الساعات ال�24
املاضية تظهر بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم
استغالل الوقت املتبقى له فى املنصب لتقويض االنتقال
السلمى والقانونى للسلطة إل��ى خليفته املنتخب ،جو
بايدن”.
وأض���اف“ :نعتقد أن السماح للرئيس باالستمرار فى
استخدام خدماتنا خالل هذه الفترة ينطوى على مخاطر
كبيرة للغاية .لذلك ،نقوم بتمديد احلظر الذى فرضناه

على حسابيه فى (فيسبوك) و(إنستغرام) إلى أجل غير
مسمى وملدة أسبوعني على األقل حتى اكتمال االنتقال
السلمى للسلطة”.

اليوتيوب يعلق قناة الرئيس االمريكى ترامب وينضم لقافلة شبكات
التواصل االجتماعى ملحاصرة ترامب
كتب  :باسل خالد -عادل فريج
فيما مي��ك��ن وص��ف��ه ب��ان��ه م��ح��اص��رة ش��ب��ك��ات ال��ت��واص��ل
االجتماعى العاملية للرئيس االمريكى دون��ال��د ترامب
بسبب اتهامات له بتغريده على العنف ودعوة مناصريه
إل��ى اجتماع مبنى الكوجنرس االمريكى مؤخرا كشف
موقع يوتيوب مساء يوم الثالثاء أنه سيعلق قناة الرئيس
دونالد ترامب على املنصة ملدة أسبوع على األقل ،ورمبا
لفترة أطول ،بسبب مقطع فيديو نُشر مؤخراً يحرض على
العنف ،وينتهك سياسات املنصة.
وأوضح يوتيوب ل� CNNأن مقطع الفيديو قد أزيل من
على املنصة.
ورف��ض موقع يوتيوب نشر تفاصيل عن الفيديو الذى
تسبب فى حظر ترامب من على املنصة ،لكنه قال إنه بعد
مهلة أسبوع واحد ،سيعيد النظر فى القرار.
وقالت الشركة ل� CNNإن يوتيوب أزالت أيضا ً محتوى من
قناة البيت األبيض على املنصة النتهاكه سياسة الشركة.
حتى اآلن ،كان موقع يوتيوب املنصة الرئيسية الوحيدة
املتبقية من وسائل التواصل االجتماعى التى لم تعلق
حساب ترامب بطريقة م��ا .وكانت قد علقت فيسبوك

حساب ترامب “إلى أجل غير مسمى” ،بينما حظرت تويتر
ترامب متاما ً من منصتها.
ومبوجب سياسات يوتيوب ،سيؤدى احلصول على مخالفة
ثانية إل��ى تعليق احل��س��اب مل��دة أس��ب��وع��ني وس��ت��ؤدى 3
مخالفات إلى حظر دائم للحساب.

ماليزيا  :مهندسون يحولون أوراق األناناس لطائرات
مسيرة قابلة للتحلل احليوي
كتب  :محمد اخلولى – محمد شوقي
يحرص املهندسون يبتكرون شتى الطرق لتحويل شيء
إل��ى آخ���ر ،ومنهم م��ن ي��ط��ور أس��ال��ي��ب ل��الس��ت��ف��ادة من
سعيا إلى االستدامة واالقتصاد الصديق للبيئة.
املخلفات ً
وفى ظل جائحة كوفيد �19اجته املزارعون املاليزيون
نحو بيع بقايا أوراق األناناس الستخدامها فى تصنيع
ضا عن حرقها كما جرت العادة
الطائرات املسيرة ،عو ً
فى كل موسم زراعي.
إذ ابتكر الباحثون من ماليزيا وسيلة لتحويل ألياف أوراق
األناناس إلى مواد متينة إلى درجة كافية لتستخدم فى
صنع هياكل الطائرات املسيرة وقاد املشروع البروفيسور
محمد طارق حميد سلطان من جامعة بوترا املاليزية،
ويعمل وفريقه على دعم مزارعى منطقة هولوه النغت،
كيلومترا عن مدينة كواالملبور.
التى تبعد نحو 65
ً
صرح محمد لوكالة أنباء رويترز «حولنا أوراق األناناس
إل��ى ألياف قابلة لالستخدام فى تطبيقات الطيران،
وخاصة فى تصنيع الطائرات املسيرة».
ولدت فكرة صناعة الطائرات املسيرة من أوراق األناناس
خالل مشروع مجتمعى فى إقليم سالغور ،فخالل العام

 ،2017طلب زعيم قرية فى اإلقليم مساعدة أستاذ
اجلامعة فى التخلص من أوراق األن��ان��اس فى م��زارع
األن��ان��اس .ومتتاز الطائرات املس ّيرة املصنّعة من هذه
ً
فضال عن أنها
املواد بنسبة صالبة أعلى لكل وحدة وزن،
أرخص وأخف وسهلة اإلت��الف عند انتهاء صالحيتها،
إذ يكفى أن يدفن هيكل الطائرة فى األرض بسهولة،
فيتحلل خالل أسبوعني .وذكرت اجلامعة أن الطائرات
املصنوعة منذ العام  2017استطاعت التحليق حتى
ارتفاع  1000متر ،وبقيت فى الهواء عشرين دقيقة
حيث ان الهدف الرئيس من هذه التجربة صنع طائرة
مسيرة ضخمة ،لنقل حموالت زراعية ضخمة ،وإجراء
عمليات التفتيش اجلوى على املزارع .عالوة على ذلك،
يتطلع املزارعون إلى تعزيز دخلهم بهذا املشروع.
وص����رح ُم�����زارع األن���ان���اس إي�����روان إس��م��اع��ي��ل ل��وك��ال��ة
أنباء رويترز «ط��ال اليأس مجتمعاتنا فى ظل جائحة
كوفيد ،�19ولم يعد لنا بديل لتعزيز دخلنا لكن هذه
املشاريع قد تشجع مهندسني أكثر على ابتكار مشاريع
مماثلة لالستفادة من باقى املخلفات ،ما يقدم يد العون
للمزارعني مع احلفاظ على البيئة فى الوقت ذاته.
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7 tips on how to tune the Telegram app up as private and secure as possible
By ; Mohamed Kholy – Mohamed Shawky
When discussing the privacy and security of
messenger apps, one needs to understand that
the Telegram’s functionality goes beyond the
simple message exchange and has many surprising features.
With Telegrams’ user-base exceeding over
500 million active monthly users recently, as
confirmed by its founder, it now combines elements of a massive communication hub, messaging board and social media – and its security
and privacy concepts differ from others.
Kaspersky experts suggest 7 tips to make sure
your experience of using Telegram is as secure
as possible. 1. Pick a username and use it instead of your actual name or associated phone
number when chatting with others.
2. Enable 2FA for your account. If someone
tries to take control over your account, hijacking a voice call or a text message with a
temporary verification code won’t be enough.
The attacker will still have to deal with your
password. If it’s strong and unique, the account
takeover will become a significant problem.
This feature is available in “Settings” - “Privacy and Security” - “Two-step Verification.”

view your account by tapping your name on each time you open it or your fingerprint when
3. When chatting with others, consider using
the message forwarded from you? Select “For- enabled. However, the most important tip
the “Secret Chats” feature. It means your acwarded Messages” in the part of “Who can add might be to make sure you fully understand
count and chats will have better encryption,
a link to my account when forwarding my mes- the functionality of any app installed on your
where each message is encrypted with two
sages?” and chose “My Contacts” , Who can device, and Telegram is no exception: “When
keys available only for you and your recipient.
call you? Tap “Calls” - if you want to get calls it comes to Telegram, it might be more ap4. Use a VPN connection when chatting or callfrom anyone on the Internet just because they propriate to call it a platform, as its functions
ing others. It is essential to bring an extra layer
have your username, then chose everybody. go way beyond a simple message exchange,”
of security on your side.
There is an essential setting here. When we call says Dmitry Bestuzhev, a cybersecurity expert
5. Regularly review the “Active Sessions” opon each other, in most cases, it’s a peer-to-peer Kaspersky.
tion available in “Settings” - “Privacy and Seconnection.It means the call is established di- “For instance, there is a feature called “Peocurity”. It helps to find out if your Telegram
rectly between two or more users without going ple Nearby”. It locates other Telegram
account is enabled on any other device besides
through Telegram servers. While this improves users around you and the groups any of
yours. If you find anything unknown or suscall quality, it reveals the User’s IP address. them have created. So when you or your
picious, terminate those sessions and change
For enhanced security for the setting “Peer-to- kids use Telegram, you need to understand
your “Two-step verification” password.
that in addition to messengers’ functional6. To maximise your privacy integrity, when cessing “Settings” and then “Privacy and Se- Peer”, use the “My Contacts” option.
signing up on Telegram, use a virtual number curity” Some additional tips include: Who can Who can invite you to message boards with ity, it has elements of the dating apps and
instead of your real mobile number. Make sure view your phone number? Choose “Phone various content? Press “Groups”. If you don’t message boards, users of which are free to
it is not a disposable virtual number; otherwise, number” and for the setting “Who can see my want someone to add you to a random group share any type of content accessible and
someone can still hijack your account. Your phone number?” switch it to “Nobody”, and for without your previous contentment, use the visible to you or others.
virtual number is the one you own and is not “Who can find me by my number?” switch it “My Contacts” option and Who can see your However, while the current version of the app
to “My Contacts”. • Who can view your activ- messages when looking at your smartphone? doesn’t allow you to disable showing those
connected to your mobile carrier.
7. Make sure your information is private to ity? Tap “Last Seen & Online” and switch it to Choose “Passcode Lock” and enable it if you groups, you can still tune up your Telegram setwant to minimize the risk that anyone who tings to prevent transmitting your location to
the point comfortable to you. There are sev- “Nobody”.
them and become invisible for the nearby useral settings that you can play up or down in Who can see your profile? Go to “Profile Pho- picks your phone might get to your messages.
terms of exposure to the world around by ac- tos” and choose “My Contacts”. • Who can If enabled, Telegram will request your code ers”.

After being officially announced and launched during Cairo ICT 2020 exhibition and conference
By : Basel Khaled - Mohamed Elkholy
Orange Egypt Announces Details and Benefits of the First Integrated Virtual E-Commerce Platform “Orange E-Mall” for its Corporate and SME Clients Orange Egypt has
announced the details and benefits of its new
virtual platform, Orange E-Mall, the first integrated electronic platform for customers
targeting Orange corporate and SMEs customers in Egypt.
The platform allows merchants to easily display their products and reach consumers anywhere in Egypt through exclusive services
by Orange. The newly integrated electronic
platform “Orange E-Mall” is a simply designed to users, it does not require any pretechnical background to use, thus enabling
quick access to the consumer’s displayed
products offered for sale by companies, mer-

chants, producers, and distributors.
Orange E-Mall also offers many services for
SMEs such as creating their website within
minutes after selecting one of the different
and distinctive designs in the platform, then

uploading product photos and pricing to start
offering them for sale to the public immediately. Furthermore, the platform enables
companies to follow up on their inventory
and manage the purchase and delivery process with the customer. It also allows them
to make offers, discounts, and awareness
campaigns about their products through the
platform. Orange E-Mall platform includes
all the commercial services that companies
need to run and operate their businesses
starting from marketing products, providing
electronic payment or cash on delivery, or
relying on Orange Cash service to transfer
money.
The platform also allows shipping products
right to the consumers’ doorstep with competitive prices. Orange E-Mall is considered
the lowest cost ever to create an online store

and reach out to the public and consumers;
in addition to Arabic language support for
easy access and usage for merchants and
consumers in Egypt.
Additionally, one of most important features
of the platform is the provision of detailed
reports for all exhibiting companies on their
sales and store performance during fixed periods, in a way that helps them to know their
financial conditions, take advantage of their
points of excellence and recognize weaknesses in case when exists. It also displays
market status to handle its different seasons
according to best marketing mechanisms.
Orange E-Mall is part of Orange Egypt
ceaseless efforts to boost the country-led
digital transformation process and provide
the latest convenient, modern, and safe
shopping for Egyptian consumers.

Sony Exhibits at CES 2021 Redefining Our Future with Tomorrows Technologies

By : Basel Khaled - Saber Mohamed
Sony Corporation (“Sony”) is showcasing
its latest initiatives based on the theme of
Redefining Our Future with Tomorrows
Technologies at the all-digital CES 2021,
taking place on January 11-14, 2021 (PST).
https://square.sony.com/ Sony is leveraging its “3R Technology” - Reality, Realtime, and Remote - to inspire Kando (emotion) through the power of entertainment,
and also provide the assurance that supports these experiences. Sonys presence at
CES 2021 is structured around 12 topics
showcasing how these 3R technologies are
contributing to the latest developments in
areas such as Tools and Solutions designed
to empower content creation; Immersive
Entertainment Experiences; Technology
for a Better Future. In dedicated online content released for this years CES, Kenichiro
Yoshida, Chairman, President and CEO of
Sony Corporation, presented Sony exhibits
including PlayStation®5, VISION-S and
Airpeak, underlining that, “With Sonys
technology, ‘Creativity Has No Limits. He
was followed by Bill Baggelaar, EVP &

CTO, Technology Development, Sony Pictures Entertainment (SPE), who introduced
the latest advancements in virtual production technology and volumetric image acquisition, as well as collaboration initiatives with Sonys new lineup of BRAVIA
XR TV models.
Following, Jim Ryan, President and CEO
of Sony Interactive Entertainment (SIE)
highlighted the evolution of the PlayStation® community, stating, “Our community are networked like never before and
are more diverse than they have ever been.
And we celebrate and embrace the differing viewpoints and tastes that make up
our community. Finally, Dennis Kooker,
President, Global Digital Business and U.S.
Sales, Sony Music Entertainment (SMEI)
demonstrated the many forms of unique
collaboration under way involving artists
and new technology. All Sony content relating to CES 2021 will be accessible via
Sony’s new digital event platform “Sony
Square.” Following its launch at CES 2021,
Sony Square will continue to provide digital event information relating to products,

Unionaire Group Technology (UGT) Announces
New Partnership with TCL Technology for Televisions
and Unveils New Innovations in the Egyptian Market
By ; Mohamed El Kholy – Nahla Makled
Unionaire Group Technology (UGT) announced today a partnership with TCL Technology, one of the world’s leading television
screen manufacturers, to become the main
exclusive distributor of TCL screens in
Egypt in the coming five years.
Moreover, Unionaire Group Technology
(UGT) also announced additional new features and innovations to the new Premium
line of products that extends a top-of-theline range of home appliance products that
are characterized by their superior quality
and affordable prices. These new features
are available for the first time in Egypt as
part of the Group’s constant pioneering efforts to always innovate and provide cuttingedge products to shoppers in the Egyptian
market. The expansion of the company,
manifested in the partnership with TCL and
the launch of the Premium line, lead to the
rebranding of Unionaire Group to Unionaire
Group Technology (UGT).
Amongst Unionaire Group Technology
(UGT) new innovations that have been introduced to the Egyptian market for the first
time ever are two new innovations under the
Premium line of products, the Ultraviolet
innovation and a mobile phone application
which provides users instant access to their
products. The Ultraviolet innovation targets
germ removal in refrigerators and air conditioners by instilling 220-280 wavelength to
completely get rid of germs.
The new mobile application has also been
developed by using Smart Wi-Fi technology,
enabling users to control all of their products
with the click of a button. The application
allows users to have a “Full Safety” experience and allowing them to control their
stoves by switching it off while outside of
the house.
It also allows instantly controlling the temperature of the fridge, as owners will re-
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ceive notifications if the fridge temperature
becomes too low. These features give customers the safety they need when it comes
to health and hygiene, and the comfort and
ease in controlling their different products,
allowing them to have a unique “Premium”
experience.
The Group currently has a size of investment
of 5 billion Egyptian Pounds and paid capital 2.3 billion. Encompassing a total of 13
different factories, the Group manufactures
local, well-priced, high quality products
that range from air conditioners, to fridges,
stoves, cookers, televisions, as well as other
home appliances.
Commenting on the launch, Mohamed Osman, CEO of Unionaire Group Technology
said, “We are thrilled to launch our Premium
line which features locally produced highend products with world-class features that
cater to a new category of shoppers, as there
is a growing demand amongst Egyptians.
Nowadays, everyone is keen to have stateof-the-art products with high performance
and strong durability, and it gives me great
pleasure to be able to provide a range of
different products, that are all produced in
Egypt.” With reference to the TCL partnership Engineer Osman also said that “This
partnership offers a great start for our group
to further strengthen its position in the market and grow.”

content, and technologies from across the
Sony Group.
Exhibit Overview For Creators Empowering Tools and Solutions Discover Remote
Technologies and Solutions That Enhance
and Enrich Content Creation Virtual Production with Volumetric Real-World Capture Sets and locations for film/TV production are captured as 3D volumetric point
cloud data, then processed and rendered
by Sony Innovation Studios Atom View

software and displayed as a background
image on a Crystal LED display for real
time virtual production. Madison Beer Immersive Reality Concert Experience with
Real-time 3D Creation Technology Epic
Records singer songwriter Madison Beer is
collaborating with Sony Music Entertainment (SMEI) and Verizon to create an immersive reality music showcase that reimagines the concert performance experience
for viewing across digital platforms.
Using the latest innovations in real-time
3D creation technology, she has been
transformed into a highly realistic avatar
and will perform a medley of her latest
songs in a virtual recreation of Sony Hall.
360 Reality Audio Music Production
Tools Sony and Virtual Sonics, a music
software development company, have
developed the 360 Reality Audio Creative Suite, a tool for creating 360 Reality Audio-compatible music that realizes
a spatial sound field. It enables creators
and artists to easily express their music
in a 360 spherical field using their existing production platforms.

Egypt launches EBRD-UNWTO tourism recovery
assistance package
By ; Mohamed Shawky – Basel Khaled
The Covid-19 pandemic has placed acute
strain on global tourism. To boost the recovery of the sector, the European Bank
for Reconstruction and Development
(EBRD) and the United Nations World
Tourism Organization (UNWTO), joined
forces in June to support countries that are
among the most dependent on tourism for
jobs and economic growth.
Their global technical assistance package
builds on measures already taken by the arrivals that followed the Arab uprising
EBRD under its crisis Solidarity Package of 2011. After numbers fell from 14 milto support existing clients in their han- lion visitors in 2010 to a low of 5.3 mildling of the losses caused by Covid-19 lion in 2016, the trend reversed. Numbers
lockdowns. The aim now is to expand have since climbed to 8.3 million visitors
on that client-level support package with in 2017, nearly 11.3 million in 2018 and
country-level technical assistance to fa- 13.1 million in 2019. However the impact
cilitate the fast and sustainable recovery of the Covid-19 crisis has reversed this
of tourism. On 12 January 2021, Egypt trend and is stalling the tourism sector in
signed a national package geared to its the country.
own needs.
The Technical Cooperation Package,
Egypt’s Ministries of International Coop- 90 per cent funded by the EBRD and
eration, and Tourism and Antiquities have 10 per cent by the UNWTO, will be
engaged with UNWTO and the EBRD delivered by August 2021 Similar supto ensure their national priorities are ad- port is currently ongoing or envisaged
dressed. Assistance in Egypt will include for a number of other countries with
training in impact analysis, measurement economies that are highly dependent
and monitoring of Covid-19 impacts in on tourism,including Jordan, Morocco,
the tourism sector; the development of Greece, Croatia, Tunisia, Turkey, Albatourism recovery incentive programmes; nia, Armenia, Georgia, Lebanon, Monreviews of the effectiveness of operational tenegro and Uzbekistan.
protocols on safety, hygiene and security The joint EBRD-UNWTO response was
activity; work on building the resilience designed in line with the three pillars of
of tourism enterprises as they adapt to the UNWTO’s Tourism Recovery Technical
Covid-19 reality, including the required Assistance Package: economic recovery,
safety and hygiene protocols, by devel- institutional strengthening and building
oping tailor-made training programmes; resilience, as well as marketing and proas well as institutional strengthening to motion.
better coordinate the recovery and further The UNWTO and the EBRD are longgrowth of Egypt’s tourism.
standing partners, having signed a MemoOver the past three years, Egypt has randum of Understanding for cooperation
turned around the sharp drop in tourist in 2015, which they renewed in 2019.

The University of Queensland wins
Ericsson Innovation Awards 2020
By ; Mohamed El Kholy - Nahla Makled
Team WakeShare from The University of Queensland,
Australia, announced as the winners of the 2020 Ericsson Innovation Awards with novel fuel-efficient shipping
solution. Entries from University of Kelaniya, Sri Lanka,
and Stanford University, US, take second- and third place
respectively.
Cairo, Egypt, January 12th, 2020 – Information and communications technology (ICT) solutions, such as the Internet, wireless networks, cell phones, and other communication mediums, have a potential to reduce the global
greenhouse gas emissions by up to 15 percent by 2030.
Ahead of a critical decade
of sustainability action, the
2020 Ericsson Innovation
Awards challenged a new
generation of innovators to
find solutions to the current
climate change crisis with a
focus on.
In spite of difficult collaboration conditions created by
ongoing pandemic restrictions, this year’s competition produced more than 500
ground-breaking
innovations from across the globe which were judged on three
main criteria of feasibility, viability and desirability. A
Grand Finale event, which was broadcast live to spectators from around the world, saw all three finalists pitch
their innovations to an esteemed board of judges, as well
as the delivery of keynote speeches from Nobel Laureate
professor Didier Queloz and other esteemed guests.
Team WakeShare from the University of Queensland,
Australia, were selected winners of this year’s award
and recipients of the EUR 25,000 prize fund, with their
solution of software systems to overcome hurdles to platooning in the freight shipping, which enable suppliers to
coordinate routes, optimize travel positioning, and reduce
overall greenhouse gas emissions in the shipping industry
– one of the largest emitters of greenhouse gases.
The other finalists comprise team Elzian Agro from the
University of Kelaniya using machine learning technology to build a pest prediction platform to support farmers
in adapting to climate change: And the O2C Marketplace
team from Stanford University with a solution which uses
satellites and AI technology to verify carbon sequestration as a carbon offsetting mechanism.
Börje Ekholm, President and CEO of the Ericsson Group,
says “We believe young people are the key drivers of innovation. The 2020 Ericsson Innovation Awards focuses
on one of our time’s most pressing issues, climate change.
This year, by turning to universities around the world, we
wanted to enable young people to help come up with ideas
as to how technology and the ICT industry can help combat this major challenge which our generation is facing.”
Heather Johnson, Head of Sustainability & Corporate Responsibility, Ericsson, says: “As we enter the decade of
action for the Sustainable Development Goals, the subject
of climate action has never been more relevant. The 2020
Ericsson Innovation Awards challenged some of the best
and brightest students who share our passion for innovation to demonstrate how technology can support climate
action. While this year has been like no other, this event
shows that Ericsson’s commitment to climate action, as
well as cultivating innovation and working in partnership
with an ecosystem to drive positive change, remains constant.”

Which messenger is
safer for users?
By ; Nahla Makled – Basel Khaled
Most messaging apps today are relatively safe since they
use encryption when sending messages. On iOS, this fact
makes such applications really quite reliable. However, it’s
worth remembering that the user may face an attack on the
device or an attempt by attackers to infect it. That’s why, on
Android, the situation is a bit different, since, for example,
there is a built-in Accessibility Service.
Attackers are known to have exploited the capabilities of this
service in order to collect user data. In particular, last year,
we discovered stalkerware that could receive the text of incoming and outgoing messages from instant messengers using this standard function.
That’s why, in order to protect your data, we recommend
that mobile device users adhere to the following rules:Don’t
download messengers and other programs from third-party
sources. Use only official application marketplaces.
If possible, acquaint yourself with the user agreement. There
are situations when the developer of the app openly warns
that they may share user data with third-parties.
Do not follow suspicious links from messages, even if they
were sent to you by your friends , Use security solutions
when possible on your mobile devices and Pay attention to
which permissions downloaded applications request. If the
requested permission is not necessary for the full functioning of the application, then there is a reason to be wary. For
example, the flashlight app clearly doesn’t need access to
the microphone.
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WEEKLY NEWS
Within the “Our Opportunity ..Digital” initiative, with a total value of 80 million :pounds:

Ministry of Communications: 16 small sized companies win the implementation of
projects for digital transformation in government
By: Basel Khaled - Nahla Makled
The Ministry of Communications and Information Technology revealed that 16 small
and medium companies have won the implementation of 15 digital transformation projects in government agencies, with a value of
more than 43.5 million pounds. And within
the framework of the “Our Opportunity ...
Digital” initiative that was launched by the
Ministry of Communications and Information Technology through the Information
Technology Industry Development Authority (ITIDA) last May, in the presence of a
number of heads of international and local
companies. Since its launch, the initiative
has provided about 31 opportunities in its
platform. Digital transformation projects,
with an estimated value of the volume of
works offered to small and medium-sized
companies, by 80 million pounds. For his
part, Minister of Communications and Information Technology, Dr. Amr Talaat, said
that the announcement of the winning companies after evaluating the offers submitted
within the framework of the “Our Opportunity ... Digital” initiative reflects the Ministry’s keenness to stimulate creativity among
small and medium-sized companies working
in the field of information technology, and to
provide opportunities for them to participate
in the implementation of Projects for digi-

tal transformation in light of the implementation of the strategy of building a digital
Egypt; He pointed out that the coming period will witness the launch of another set
of projects and opportunities for companies.
He added, small and medium-sized companies play an important role in economic
growth in addition to creating intensive job
opportunities for youth. He also explained
that such initiatives open wide horizons for
them in order to gain experience and obtain
a precedent for government work that enhances its competitiveness in the local and
global markets. He explained that compa-

nies won digital business opportunities and
projects in four different categories: Quality
Management & Testing, GG Web Services
integration services, Content Digitization,
Analysis, Design and Project Engineering
category; Four small and medium companies won in the Quality Management and
Testing category, namely, “U-Trust” for the
Quality Management and Testing Project for
the Asset Management System System, “B
Maestro” for Quality Management and Testing for the “Egypt Heritage System” system,
and “Digital Block” for the Quality Management and Testing Project. For the comprehensive health insurance system, and “Test
Pro” for quality management and testing for
the “documentation system” system. There
are also two companies in the category of
integration services with the government
central switch, namely: “BlockCloud”, “Intelligent Systems Secure Software”; While
three companies won in the content digitization category (for the Egyptian Digital Culture Portal), they are: IT Blockers, Smackers,
and Namaa for Information Technology and
Logistics. While seven companies won nine
business opportunities in the analysis, design and project engineering category, they
are: “Arc Development Company” with a
number of traffic applications, and “Simple
Way” digital solutions company with a num-

ber of applications for the commercial registry, while the company “I-Arctech” for services won Digital transformation with three
opportunities for a number of applications
for the Ministry of Solidarity and others for
the Ministry of Supply and a number of documentation applications. Business Border
Lines won the implementation of a number
of applications for real estate, while Gulf
United won the implementation of a number
of applications for family courts. , “Seven
Hundred App” with a number of applications for first instance courts, and “Samarge”
with a number of applications for real estate
financing. The “Digital Opportunity” initiative aims to enhance the contribution of
companies registered in the ITIDA database
in implementing digital transformation projects for government agencies. The initiative provides business opportunities through
three tributaries, which are the implementation of works through contracting with government agencies directly, and the implementation of works through contracting with
Companies contracting with government
agencies, in addition to skill competitions
that include training opportunities for workers in small companies to hone their skills in
the field of data science and artificial intelligence, and these opportunities end with the
implementation of the work.

With the Ministry of Solidarity:

Telecom Egypt provides 3.5 million SIM cards to Takaful and Karama beneficiaries

Telecom Egypt sponsors the national
team and is unique to the exclusive digital transfer for the “Egypt 2021”
By: Mohamad Shawky - Adel Farig
Telecom Egypt WE continues to play its role in sponsoring national teams in world tournaments, by sponsoring the national handball team as a partner sponsor in
the World Handball Championship Egypt 2021, which
was launched in its twenty-seventh edition in Egypt and
continues until January 31, 2021, and the company announced that it has obtained rights The exclusive digital
broadcast of the championship matches through its official channel on YouTube, to be the only digital platform
for the championship matches in the Middle East and
North Africa, allowing the entire Arab audience to enjoy
the encouragement of the national teams and enjoy a live,
high-quality view of all the tournament matches.
In conjunction with the start of the tournament, Telecom

Africa’s Top 15 Best Companies to Work in
2021 Revealed
By : Mohamed Shawky – Adel Farig
Boehringer Ingelheim, Teleperformance, Comdata Group,
Dell, Lundbeck are among the top best places to work
for in Africa according to the prestigious “Best Places To
Work” certification program.
The program recently compiled its annual list of the top
15 Best Companies To Work for in Africa ranking based
on the assessment of over 500 organizations operating
across the continent. Findings from this year program
show how well businesses across Africa have adapted to
the challenges brought about by the COVID-19 pandemic.
On average 81% of the employees of top 15 companies
affirmed that their companies are among the “Best Places
to Work for” in 2020. Employees consistently ranked
leadership, inclusive culture, commitment to professional development, agility and sense of community as
key reasons they feel proud to work for these companies.
The ranking was determined based on feedback from employees gathered through anonymous surveys and an HR
assessment evaluating the people management practices
against outstanding workplace standards.
The top 15 list includes: Boehringer Ingelheim ,Teleperformance ,Comdata Group ,Dell , Lundbeck ,BSH ,
AstraZeneca ,Hilti ,Roche ,MSD Animal Health ,Safran
Group ,Novartis , Somezzo , Johnson & Johnson and
Schindler
“In light of the economic and employment challenges created by the COVID-19 pandemic, these organizations
succeeded in maintaining a positive workplace culture
and providing the employees with the tools to adapt” said
Hamza Idrissi, program manager for Africa.

By: Mohame Skawky – Nahla Makled
A cooperation agreement was signed between the Ministry
of Social Solidarity and Telecom Egypt, to provide integrated communication services to the beneficiaries of the social
protection programs, “Takaful and Karama” program. Improving the governance mechanisms for all data in addition
to improving the quality of services and ensuring the speedy
response to citizens’ requests and complaints was signed by
the Ministry of Social Solidarity, Ayman Abdel Mawgoud,
Assistant Minister of Social Solidarity for Enterprise Affairs
and Civil Work, and Engineer Adel Hamed, Managing Director and CEO of Telecom Egypt. For her part, Nevin Al-

Kabbaj, Minister of Social Solidarity, affirmed that the Ministry is keen to improve the mechanisms of serving citizens
in all its programs, and that there is a continuous directive
from the President of the Republic regarding the necessity of
data governance and procedures that enhance citizen rights
and guide the use of state resources, in addition to the importance of broad and rapid coverage of regions.
The deprived and remote under the umbrella of social protection, as we are currently seeking to unify all protection
services in one smart card for one citizen, with an emphasis
on the necessity of having a national number on smart cards
and that it will soon announce its latest achievements in financial inclusion and electronic payment for citizens.
For his part, Minister of Communications and Information
Technology, Dr. Amr Talaat, said that the agreement comes
within the framework of fruitful cooperation between the
two ministries, which includes many areas in order to adapt
the tools of communication and information technology to
serve and develop society, and to achieve digital transformation to build a digital Egypt.
Under the agreement, Telecom Egypt will provide services.
Licensed communications for beneficiaries of cash support
programs from the most needy groups, especially widows,
divorced women, dependent families, the elderly, orphans
and people with disabilities; and an integrated service package will be made available to them at the level of fixed and
mobile telecommunications services.
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With 50% reduced prices for
airlines and hotels:

Tourism launches a promotional
video for the “Shti in Egypt” initiative

By: Basel Khaled – Saber Mohamed
The Ministry of Tourism and Antiquities launched a promotional video for the “Shti in Egypt” initiative launched
by the Ministry and the Ministry of Civil Aviation, in
cooperation with the Chamber of Hotel Establishments,
which will be activated from January 15 to February 28,
2021.
This initiative was launched to encourage domestic tourism and enjoy the picturesque nature, sunny weather
and watching Archaeological monuments and getting
to know the ancient Egyptian civilization, by granting
discounts on the prices of domestic air tickets to connect
tourist cities with Egypt by organizing trips from Cairo
to Luxor, Aswan, Sharm El Sheikh, Taba, Hurghada and
Marsa Alam, and from Alexandria to Luxor and Aswan,
at a flat rate, back and forth , Ranging between 1500 to
2000 pounds, including taxes, in addition to reducing
the prices of the hotels participating in the initiative in
the three, four and five-star categories, which will apply
promotional rates for accommodation, including meals,
taxes and service.
The Supreme Council of Antiquities also granted a 50%
reduction on the prices of tickets for full Egyptians in
the archaeological areas and museums open for visits in
the governorates of Qena, Luxor and Aswan. And it was
decided that the price of airline tickets for Egyptians and
foreigners, one way and return tax, including taxes at a
flat rate, as follows from Cairo and Alexandria to Luxor
1500 Egyptian pounds, to Aswan 1800 pounds, and from
Cairo or Alexandria to Sharm El-Sheikh, Hurghada and
Taba 1800 pounds, and to Marsa Alam 2000 pounds, and
it was confirmed During the launch of this initiative, the
need to adhere to the 50% of the hotel’s capacity in accordance with the established operating controls, and to
emphasize the need to adhere to all precautionary measures and health safety controls in all airports, museums,
archaeological sites, restaurants, cafeterias, hotels and
tourist buses.

An alliance between global networks to
isolate US President Trump “electronically”

The initiative train “creativity .. your way to success” arrives at Sohag University
By: Mohamed El Kholy – Adel Farig
Faten El-Khouly, managing editor of “Alam Rakamy”
newspaper, confirmed the launch of the fifth station of the
fourth session of the “Creativity ... Your Path to Success”
initiative at the University of Sohag, which is organized by
Digital World newspaper in cooperation with a number of
its partners concerned with spreading the culture of creativity, technology and entrepreneurship, and encouraging
youth and university students To benefit from the concept
of self-employment, as well as the training courses offered by the Ministry of Communications and Information
Technology under the auspices of Dr. Ahmed Abdel Aziz,
President of Sohag University, Dr. Safa Mahmoud, Vice
President for Student Affairs, Dr. Nimeiri Zanati, Dean of
the Faculty of Computers and Information at the University,
and Dr. Mohamed Ali Abu El-Ezz, Director of Information
at the University And Dean Ali Kamal, head of the Information Technology Institute branch at Sohag University.
She added that the initiative was held, on Wednesday, at
the University of Sohag with the participation of Dr. Hussam Othman, Advisor to the Minister of Communications
for Creativity, Deputy CEO of “ITITDA”, Director of the
Center for Technology Innovation and Entrepreneurship
“Tech” and a number of representatives of technology and
communication companies “Bright Skies” and the Information Technology Institute and managed by the press
writer Khaled Hassan, Editor-in-Chief of “Alam Rakamy”
newspaper. A number of students and youth success stories in Assiut Governorate were reviewed in providing their

services through the concept of self-employment culture
through global electronic platforms, as well as providing
their services to some companies in the Middle East region.
She explained the initiative’s focus on how students can
qualify during the university study period and start their
working life while they are at a very early age, since the
moment they join the college, since every dream generates
with it the energy necessary to achieve it, and therefore it
is important that each application has its own dream, especially as we talk with students The Faculty of Computers, Information, Engineering and Science, which is one of
the laboratories of emptying human minds that is currently
leading the world by presenting various innovative ideas
that lead to the development and improvement of the lifestyle of millions of people around the world.

By: Nahla Makled - Mohamed El Kholy
Last week witnessed what can be described as a corruption of global social networks to isolate the current US
President Donald Trump electronically and prevent him
from communicating with his supporters, supporters and
fans on these networks.
After the short messenger platform “Twitter” decided
to stop all of Trump’s personal account, which follows
more than 80 million followers, as well as the official
account of the US President, followed by the announcement of the Facebook platform to suspend Trump’s account on the platform for a period of two weeks, or for
an unnamed period. Broadcasting the “YouTube” videos
of Google to stop the Trump channel broadcasting on its
platform for an indefinite period of time.
It seems that the global social networks have decided to
give their back to the US President, “Donald Trump, especially after the end of his presidency on January 20,
and therefore he will not be able to take any position
towards these platforms, let alone these platforms that
have achieved their commercial and promotional goals
from Trump.
“ After his tweets, posts and videos contributed to the
popularity of these platforms as a result of the great interaction that Trump was having from his supporters, as
well as the Republican fan that he belongs to.

CES 2021: Intel Announces Four New Processor Families

Delivering the Best Business, Education, Mobile and Gaming Computing Platforms for More
Than 500 New PC Designs Coming in 2021
By ; Mohamed Shawky - Adel Farig
In a world where computing is pervasive and
intelligence is distributed across every surface
– from the cloud to the network to the intelligent edge –Intel at CES 2021 highlighted how
it is driving technology leadership to define the
future of computing for people, business and
society.
To help people navigate through this extraordinary time, Intel introduced new processors for
business, education, mobile and gaming computing platforms – all designed to offer the premium PC experiences people deserve, with the
most choices and no limits.More: Intel at CES
2021 (Press Kit) | Mobileye Innovation Will

Bring AVs to Everyone, Everywhere (News
Release) | 11th Gen Intel vPro Platform (Product Brief) | 11th Gen Intel Core H Series Processors (Product Brief) | 11th Gen Intel Core
H Series Processors for Ultraportable Gaming
(Press Deck)
“Only Intel has the breadth of products spanning multiple architectures; the large, open
ecosystem; sheer scale of manufacturing footprint; and deep technical expertise customers
need to unlock opportunities in this era of
distributed intelligence,” said Intel Executive
Vice President Gregory Bryant. “With an intense focus on execution for our core products
and across our broader portfolio, we’re intro-

ducing a series of leadership products at CES
with more following throughout the year.”
For business, Intel introduced the 11th Gen
Intel vPro platform, an unrivaled business
platform delivering the industry’s highest performance and world’s most comprehensive
hardware-based security. The new 11th Gen
Intel Core vPro processors unveiled are based
on the world’s best business processor for thinand-light laptops and, when combined with
the new Intel Core vPro platform, offer Intel®
Hardware Shield, providing the world’s most
comprehensive security deep in hardware for
business and the industry’s first silicon-enabled artificial intelligence (AI) threat detection

to help stop ransomware and crypto-mining attacks. It is also equipped with Intel® Control
Flow Enforcement Technology, ground-breaking technology to help shut down an entire
class of attacks that long evaded software-only
solutions .
Intel 10-nanometer (nm) SuperFin technology,
delivering industry-leading performance, Intel® Iris® Xe graphics and the world’s biggest
Wi-Fi improvement in 20 years – with integrated Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) that enables up to
six times faster uploads and downloads in the
office and nearly three times faster speeds at
home versus standard Wi-Fi 5.
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التعليم العالى  :تنفى دمج امتحانات الفصلني الدراسيني
األول والثانى للجامعات واستبدالهما بأبحاث

منوعات

رئيس البريد يكرم أحمد حسن مندوب خدمات البريد على أمانته وكمثل يحتذى به
كتب  :باسل خالد – وسيم إمام
كرم الدكتور شريف فاروق � رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد املوظف
أحمد عطية حسن م��وزع مبنطقة بريد املنيا على أمانته وإخالصه وتفانيه
فى العمل حيث قام الدكتور شريف فاروق بتسليمه درع الهيئة وشهادة تقدير
ومكافأة مالية وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.
قال الدكتور شريف فاروق � رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الزميل
احمد عطية صورة مشرفة ومثل يحتذى به وما قام به سلوك سوى يجب ان
يتحلى به جميع العاملني مؤكداً على فخر البريد املصرى بسلوكه املثالى وأمانته
ومتيزه بالعمل حينما قام بتسليم هذا املبلغ الكبير الى صاحبه دون تقاضى اى
مبالغ مالية.
وجدير بالذكر ان احمد عطية حسن قد عثر على مبلغ مالى كبير يقدر ب�
 ١٢٣٠٠٠جنيه فى موقف سمالوط باملنيا فقام على الفور بنشر خبر عثوره
على املبلغ على صفحات التواصل االجتماعى وتابع النشر حتى توصل الى
صاحب املبلغ وبعد ادالء صاحب احلقيبة على مواصفاتها ومواصفات املبلغ
الذى بداخلها سلم الزميل احمد عطية املبلغ كام ً
ال الى صاحبه ولم يقبل أى

بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

جنة منصات التواصل .أم نار التحسس
واملتاجرة بالبيانات
مكافأة حيث تبني ان صاحب املبلغ كان متوجهاً إلجراء عملية جراحية وعند
وصوله الى وجهته اكتشف ان املبلغ فقد.

االتفاق بني نقابة الصحفيني و"املصرى اليوم" لتسوية أوضاع الصحفيني

كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
ردا على ما تداولته بعض امل��واق��ع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى أنباء حول دمج امتحانات الفصلني الدراسيني األول والثانى
للجامعات واملعاهد على مستوى اجلمهورية واستبدالهما بأبحاث ،وقد
قام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالى
والبحث العلمي ،والتى نفت تلك األنباء،
ُمؤكد ًة أنه ال صحة لدمج امتحانات الفصلني الدراسيني األول والثانى
للجامعات واستبدالهما بأبحاثُ ،موضح ًة أنه لم يتم إصدار أى قرارات
أو طرح أى مقترحات فى هذا الشأن ،وأن كل االمتحانات قائمة كما
هى دون استبدالها بأبحاثُ ،مشدد ًة على أن امتحانات الفصل الدراسى
األول فى جميع مراحل التعليم اجلامعى بكافة اجلامعات واملعاهد على
مستوى اجلمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى
يف 20فبراير  ،2021وذلك وفقاً لقرارات مجلس الوزراءُ ،مشير ًة أنه
فى حال اتخاذ أى قرارات جديدة فى هذا الشأن سيتم اإلعالن عنها
بشكل رسمي.
وفى سياق متصل ،مت استكمال الدراسة عن بعد من خالل منصات
التعليم اإللكترونى بجميع اجلامعات احلكومية واخلاصة واألهلية
واملعاهد العليا احلكومية واخلاصة ب��دءاً من يوم السبت املوافق 2
يناير ،وملدة أسبوعني ،على أن تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من
السبت  16يناير  ،2021وحتى السبت  20فبراير  ،2021كما مت
تأجيل جميع االمتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم
اجلامعى والدراسات العليا بكل اجلامعات احلكومية واخلاصة واألهلية
واملعاهد العليا احلكومية واخلاصة ،إلى ما بعد انتهاء إجازة منتصف
العام الدراسي ،إلى جانب وقف وتعليق جميع األنشطة واملؤمترات
واملهرجانات داخل اجلامعات احلكومية واخلاصة واملعاهد احلكومية
واخلاصة.

رموز تعبيرية " إميوجى " جديدة للتعبير
عن " كورونا "

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
بعد سلسة م��ن االج��ت��م��اع��ات ب��ني نقيب
الصحفيني ضياء رش��وان ورئيس مجلس
إدارة امل��ص��رى ال���ي���وم د.ع��ب��د املنعم
سعيد والعضو املنتدب ورئيس التحرير
عبداللطيف املناوي ،مت التوصل إلى اتفاق
مبدئى منذ ع��دة اس��اب��ي��ع ل��وض��ع مالمح
لطريقة التعامل م��ع اض��ط��رار املؤسسة
لتقليل أع��داد العاملني فيها لتتمكن من
االستمرار.
ومت عرض هذا االتفاق على مجلس إدارة
املؤسسة ،وال��ذى واف��ق أعضائها على ما
طرحه النقيب من إجراءات حلماية صناعة
ال��ص��ح��اف��ة ب��ع��دم اإلض�����رار ب��امل��ؤس��س��ات
الصحفية مما يدفعها الى اإلغالق وخروج
ك��ل الصحفيني وال��ع��ام��ل��ني بها م��ن سوق
العمل ،وف��ى نفس ال��وق��ت حماية حقوق
الزمالء الصحفيني التى يكفلها القانون.
ومت االت��ف��اق ام��س ب��ني النقيب ومجلس

إدارة املصرى اليوم على كل تفاصيل تنفيذ
اجراء التخفيض الضروري ،والتى تضمنت
احلفاظ على حقوق ال��زم��الء الصحفيني
كاملة املالية والنقابية ،من اجل احلفاظ
على استمرار املؤسسة وغالبية العاملني
فيها .وأش���اد نقيب الصحفيني مبستوى
ال��ت��ع��اون ب��ني النقابة و مؤسسة املصرى
اليوم ،وأن ما مت التوصل إليه من قواعد
للتسوية يعد منوذجاً ميكن االحتذاء به فى
احلاالت املشابهة.

فيلم “ ”The Croods2يحقق
ايرادات تتجاوز  127مليون دوالر رغم كورونا
كتب  :محمد اخلولى – وسيم إمام
حقق فيلم الرسوم املتحركة ،The Croods: A New Age
وهو اجلزء الثانى من فيلم  ،The Croodsإي��رادات ضخمة،
 127مليون دوالر أمريكي ،ح��ول العالم رغ��م قيود فيروس
كورونا التى فرضها على دور العرض .الفيلم يعيد تقدمي عائلة
 Croodsالتى تعود إل��ى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثها
عن املكان املثالى للمنزل ،وسرعان ما تكتشف جنة شاعرية
تلبى جميع احتياجاتها ،باستثناء مشكلة واح��دة :عائلة تسمى
 Bettermansتعيش هناك بالفعل .وركز اجلزء األول ،الذى
طرح فى  2013على أهمية األسرة ،وقال املخرج جويل كروفورد:
“قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية ،ولكن
فى جوهره ،تدور أحداثه حول عائلتني مختلفتني متا ًما تكتشفان
أن مستقبلهما أكثر إشرا ًقا م ًعا” .وفى حني أن معظم شركات
هوليوود قد بدأت فى حتويل تواريخ اإلصدار إلى عام ، 2021
قامت  Dreamworksبالعكس وقررت طرح الفيلم اجلديد من
سلسلة  Croodsنوفمبر املاضي.

ملصقات اخلصوصية  ..تشعل اخلالف
بني فيسبوك وأبل
كتب  :محمد اخلولى – نهله مقلد
أطلقت شركة " آبل " فى نهاية عام  2020ميزة ملصقات اخلصوصية Privacy
 Labelsالرامية إل��ى احلفاظ على خصوصية املستخدمني ،حيث توفر املزيد من
الشفافية حول البيانات التى جتمعها تطبيقات ( ،)iOSوأعلنت أنها تنطبق على جميع
التطبيقات ،سواء كانت من مطورين تابعني جلهات خارجية ،أو تطبيقات مملوكة لشركة
آبل نفسها ،ولكن هذا األمر يبدو أنه لم يُعجب الكثير من الشركات التى تكسب أموالها
من جمع بيانات املستخدمني ،وبالتحديد شركة فيسبوك.
وشن " الفيسبوك " هجوماً غير مسبوق على " آبل "  ،واتهمت " آبل "بتعريض الشركات
الصغيرة ومجانية اإلنترنت للخطر ،ولكن هجوم فيسبوك على آبل كان من الواضح إنه
ملصلحتها اخلاصة ،وليس من أجل املستخدمني.
من ناحيتها قامت مجلة ( )Forbesمبقارنة بني تطبيقات الدردشة التى رمبا تكون فى
هاتفك – وهى  Signal :و  iMessageو WhatsAppوFacebook Messenger
– باستخدام ميزة ملصقات خصوصية التطبيقات اجلديدة من آبل واتضح أن تطبيق
فيسبوك مسنجر يجمع كمية هائلة ومخيفة من البيانات من كل مستخدم مقارنة
بالتطبيقات الثالثة األخرى ،وحتى تطبيق واتساب اململوك لشركة فيسبوك ال ميكنه
جمع البيانات نفسها التى يجمعها تطبيق مسنجر وه��ذا رمبا يرجع إلى أن تطبيق
واتساب يدعم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لذا فإن صالحيات جمع البيانات
فيه محدودة أكثر من تطبيق مسنجر.
إضافة إلى ذلك ،فإن باقى التطبيقات أيضا تدعم ميزة التشفير من طرف إلى طرف،
ولكنها ال جتمع الكم الهائل من البيانات التى جتمعها تطبيقات فيسبوك ،حيث يوفر
تطبيقا  Signalو iMessageاحلماية نفسها ،ولكنهما ال يجمعان البيانات نفسها
وكان التطبيق األفضل من حيث احلفاظ على اخلصوصية ،هو تطبيق  ،Signalألن كل
البيانات الشخصية التى يصل إليها هى رقم هاتفك ،وال يحاول ربطه بهويتك.

تغييرات مهمة مرتقبة فى الطرازات
االربعة من “آيفون ”13
كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
ما زالت تفصلنا أشهر طويلة عن موعد طرح هواتف "آيفون ،"13
ألن املعتاد هو أن تخرج رسميا فى سبتمبر ،لكن التسريبات التقنية
بدأت مبكرا فى احلديث عن مواصفات "وليد أبل املقبل" الذى يحظى
بترقب واسع .وبحسب منصة "ماك أوتاكارا" املهتمة بأخبار أجهزة
"أبل" ،فإن الشركة األمريكية ستحافظ على التصميم الذى طرحت
به هواتف "آيفون  ،"12كما سيجرى اإلبقاء أيضا على شكل الكاميرا
األمامية نفسه تقريبا .وتبعا لذلك ،فإن الطرازات األربعة املرتقبة من
"آيفون  "13ستكون مشابهة لطرازات "آيفون  "12من حيث احلواف
املستوية ،ولن يقع أى تغيير أيضا على مستوى االرتفاع واحلجم.
أما سمك هواتف "+آيفون  "13التى قد تطرح فى سبتمبر ،2021
فرمبا تزيد ب�  0.26ملليمتر ،فيما سيشهد تصميم الكاميرا اخللفية
تغييرا الفتا ورمبا تلجأ الشركة أيضا إلى إضافة طبقة من الزجاج
إلى العدسات الثالثة فى اخللف.

فى مفاجئه سارة " تقنية لقاحات كورونا اجلديدة تؤكد بهزمية "القاتل األكبر"
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
ال ميكن للكلمات أن تصف فيروس كورونا ،الذى يجتاح العالم ،ولكن جنحت الرموز
التعبيرية "إميوجي" أن تصبح وسيلة جيدة للتعبير ضمن مشاركات مستخدمى
منصات التواصل االجتماعى إليصال أفكارهم أو مشاعرهم بشأن اجلائحة.
ونشرت صحيفة "نيووركر" األمريكية قائمة جديدة برموز تعبيرية للجائحة
"إميوجي" من أجل حتديث لوحة مفاتيح األجهزة املكتبية أو اللوحية أو الهواتف
الشخصية.
فاستخدام الرموز التعبيرية أسرع وأسهل فى الكتابة والتعبير عن األفكار ،مما
أدى لزيادة كبيرة فى استخدامها ،وما استتبعه من شيوع احلديث عن الكمامات
الواقية بني مستخدمى مواقع التواصل االجتماعي.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من  89.71مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا
املستجد على مستوى العالم ،فى حني وصل إجمالى عدد الوفيات الناجتة عن
الفيروس إلى مليون و 929016وفيات.
ومت تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من  210دول ومناطق منذ اكتشاف أولى
حاالت اإلصابة فى الصني فى ديسمبر .2019

كتب  :محمد اخلولى – احمد سليمان
تصدر النجم املصرى محمد صالح مهاجم ليفربول اإلجنليزى التشكيل املثالى
للقارة األفريقية فى  ،2020الذى أعلنه احلساب اخلاص بجوائز “جلوب
سوكر” ،على موقع التواصل االجتماعى “تويتر” ،فى التشكيل الذى ضم
 5العبني عرب.
وتواجد بجانب محمد صالح من الالعبني العرب ،املغربيان حكيم
زي��اش وأش��رف حكيمى ،واجلزائريان ري��اض محرز ،ورام��ى بن
سبعينى كما ضم التشكيل املثالى  3العبني من ليفربول ،والعبني
من تشيلسي.
ويحتل محمد صالح صدارة ترتيب هدافى ال��دورى اإلجنليزى
املمتاز برصيد  13هدفا ،بفارق هدف وحيد عن الكورى اجلنوبى
هيوجن -مني سون مهاجم توتنهام هوتسبير.
وقاد محمد صالح فريق ليفربول خالل الهام املاضى إلى احلصول
على لقب الدورى اإلجنليزى بعد غياب  30عاما.
وض��م التشكيل املثالى حراسة املرمى :السنغالى إدوارد ميندى
(تشيلسي)  ،اما خط الدفاع :املغربى أشرف
حكيمى (إنتر ميالن) – السنغالى كاليدو
كوليبالى (ن��اب��ول��ي) – الكاميرونى
جويل ماتيب (ليفربول) – اجلزائرى
رام����ى ب���ن سبعينى (ب��وروس��ي��ا
م���ون���ش���ن���ج���الدب���اخ) ام����ا خط
الوسط :الغانى توماس بارتى
(آرس�����ن�����ال) – اإلي����ف����وراى
ف��ران��ك كيسى (م��ي��الن) –
اجلزائرى رياض محرز
(م��ان��ش��س��ت��ر سيتي)
على ح��ني ان خط
ال���ه���ج���وم :حكيم
زياش (تشيلسي)
– امل������ص������رى
م���ح���م���د ص���الح
(ل���ي���ف���رب���ول) –
السنغالى ساديو
مانى (ليفربول).

كتب  :محمد شوقى – احمد سليمان
رغم أن الصورة ازدادت سوداوية فى العالم مع ارتفاع أعداد اإلصابات وظهور
سالالت جديدة ،إال أن اللقاحات حملت فى طياتها أخبارا سارة وال تتصل األخبار
السارة فقط ،بقدرة هذه األدوي��ة على احتواء الوباء واحل��د من تبعاته فقط،
بل إنها قادرة على ما يبدو على التصدى ألمراض خطيرة يعانى منها اإلنسان
مثل السرطان .وذكرت وكالة "بلومبرج األمريكية" ،أن اآلمال باتت معقودة على
بعض اللقاحات التى اعتمدت تقنيات جديدة فى محاربة الفيروس ،بحيث ميكن
استخدمها فى مواجهة السرطان الذى يودى بحياة  10ماليني شخص سنويا
وحتدثت الوكالة عن التقنية اجلديدة التى استخدمت فى تصنيع لقاحى فايزر
بايونتك وموديرنا ،وهى احلمض النووى الريبوزى املرسالMessenger RNA ،
(اختصاراً "أم آر أن أي"  .)mRNAوتقنية " "mRNAتقوم على برمجة اخلاليا
البشرية إلنتاج نسخ عن جزء من الفيروس ،بهدف حتفيز جهاز املناعة على
الهجوم فى حال دخول الفيروس احلقيقى إلى اجلسم .وتختلف تقنية هذين
اللقاحني مع لقاحات أخرى استخدمت الطريقة التقليدية فى مواجهة الفيروس،
مثل لقاح سينوفارم الصينى الذى يعتمد على الطريقة التقليدية التى تقوم على
االستعانة بالفيروسات املطلعة ،وهى طريقة مستخدمة منذ أمد بعيد.

محمد صالح يتصدر
تشكيل أفريقيا املثالى فى
 2020من جلوب سوكر

نبضات

وتقول الصحة العاملية إن الفارق بني تقنيتى اللقاحني ال يعى أن أحدهما أقل من
اآلخر على حني يؤكد مصنعو لقاحات فايزر بيونتك وموديرنا إنها ال تستغرق
الوقت الذى تأخذه اللقاحات العادية فى التصنيع.

رونالدو ..هدف واحد ويتربع على عرش
اكثر هداف فى تاريخ كرة القدم
كتب  :باسل خالد – عادل فريج
تصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
اإليطالى لكرة القدم ،قائمة أفضل الهدافني فى تاريخ الساحرة
املستديرة ،مناصفة مع التشيكى جوزيف بيكان برصيد 759
هدفا لكل منهما.
الثالث لفريق يوفنتوس
وسجل رون��ال��دو ( 35عاما) الهدف
( )3-1ف���ى ال��ل��ق��اء
فى مرمى ضيفه ساسولو
مؤخرا  ،ضمن اجلولة
ال�����ذى ج��م��ع��ه��م��ا،
الدورى اإليطالي.
ال���������������� 17م���ن
رص���������ي���������ده ب�����ذل�����ك
ورف�����ع ال����دون ال����ب����رت����غ����ال����ى
امل���ب���اري���ات ال��رس��م��ي��ة
إل��������ى  759ه���دف���ا ف��������ى
ليعادل ال��رق��م القياسى
ل����الع����ب ال���ن���م���س���اوي-
التشيكى جوزيف بيكان،
ويتقاسم معه لقب أفضل
ه�����داف ف���ى ت���اري���خ ك��رة
القدم.
وأح�������رز رون�����ال�����دو 759
هدفا خالل  1034مباراة
خاضها حتى اآلن فى مسيرته
االحترافية ،منها  657هدفا
ب��ق��م��ي��ص األن���دي���ة ال��ت��ى لعب
وهى سبورتنغ لشبونة البرتغالى
ل������ه������ا،
يونايتد اإلجن��ل��ي��زى وري���ال مدريد
وم��ان��ش��س��ت��ر
اإلسبانى ويوفنتوس ،إضافة إلى  102هدف بقميص منتخب
البرتغال.
وكان النجم البرتغالى جتاوز رقم األسطورة البرازيلى بيليه،
الذى سجل  757هدفا خالل مسيرته الكروية ،منها 688
هدفا على مستوى األندية مع سانتوس وكوزموس ،و 77هدفا
مع منتخب "السيليساو" البرازيلي.

لطاملا تغني الكثيرون  ،وانا واحد منهم  ،بالدور االيجابى الذى
تلعبه شبكات التواصل االجتماعي العاملية " الفيسبوك وتوتير
واليوتيوب " ومنصات الدردشة " الواتساب واملاسنجر وفايبر "
بوصفها واحة للحرية والتعبير عن الرأي بدون ممارسة اى نوع
من القيود او املعايير والضوابط التى تتطلبها الكثير من زسائل
االتصال واالعالم التقليدية واملتعارف عليها منذ قرون طويلة .
بل وزاي��د البعض فى ان ث��ورة االنترنت واملحتوي الرقمي مت
اختصارها فى وجود شبكات التواصل االجتماعي العاملية  ،مما
دفع الكثير من مستخدمي االنترنت الى هجرة متابعة وزي��ارة
املواقع االلكترونية املنتجه للمحتوي ذو القيمة املضافة والتى
كانت تشكل بالفعل رونقا لالنترنت كوسيلة لنقل وتبادل املعلومات
بني البشر .
ولكن يبدوا أن دوام احل��ال من املحال فكما صعدت شبكات
التواصل االجتماعى العاملية ال��ى القمة فى سنوات معددودة
وجنت ارباحا تتجاوز مئات املليارات من الدوالرات فها هي تضع
نفسها بنفسها فى اختبار وحتدي ميكن ان يؤدي الى موتها ببطىء
وتتراجع شعبيتها ومستخدميها فى جميع دول العالم السيما
من جانب مؤيدي حقوق حرية الراي ومناصى التعبير عن كافة
االراء وذلك بعد ان بدات تتحول هذه املنضات من مجرد منصة
الكترونية للتواصل ال��ى وسيلة اعالمية لها خطوط سياسية
وضوايط حتريرية تقوم مبوجبها مبمارسة حق السماح او عدم
السماح بنشر مستخدميه الى مادة .
بل واالكثر من ذلك ان جميع شبكة الشبكات ال تكتقى بالسيطرة
كاملة على بيانات مستخدميها بل وتسمح لنفسها بكل وقاحة ان
تستخدم هذه البيانات فى اغ��راض جتارية تدر عليها مليارات
الدورالت سنويا واالغرب انها باتت تتبجح مبهذه املمارسات وانها
من حقها ان تفعيل مع تشاء يالبيانات التى جتمعها واملعلومات التى
حتللها عن مستخدميها  ،باستخدام تقنيات الذكاء االصطماعي
وحتليل البيانات الضخمة وتعلم االلة  ،واالمر الذى استفز مئات
املاليني من مستخدمى شبكات التمواصل وتبطبقات الدردشة
العاملية انها أصبحت تهدد مستخدميها اذا لم ينصاعوا ويرضخوا
ملطالبها  ،وض��رب ع��رض احلائط مبيادي وحقوق خصوصية
بيانات املستخدمني  ،فانها سوق تقوم بطردهم من ق استخدام
املنصة !
فما هذا الكم من الهراء والتبجح والتغاضي عن ابسط حقوق
املستخدمني !
وفمنذ سنوات كانت هذه املنصات تستعطف املستخدمني حول
العالم للدخول على منصاتها وعمل حساب او فتح صفحة حتي
ميكنه ان حتقق جناح وبناء قاعدة كبيرة من املستخدمني  ،وهو
ما ك��ان يترجم فى ص��ورة تدفق مئات املالييني من ال��دوالرات
كأستثمارات مالية فى هذه املنصات  ،ليس لكونها ق��ادرة على
حتقيق ارب��اح ولكن فقط النها كانت جتمع بيانات املزيد من
املستخدمني استعدادا لبدء أكبر عملية للمتاجرة بهذه البيانات
من خالل اطالق منظومة رقمية اعالنية عاملية كان مبوجيها يتم
التجسس بكافة الوسائل  ،سواء بوستات او رسائل قصيرة او حتى
مكاملة الهاتف املحمول ،على مستخمي هذه املنصات للتعرف
على امناط سلوكهم واحتياجاتهم من مختلف السلع واملنتجات
واخلدمات وترجمتها فى صورة اعالنات تصل" بشكل اجباري "
على صفحات جميع املستخدمني بدون استاذن او حتى أخطارهم
بصورة مسبقه .
وبالطبع ك��ان امل��وق��ف امل��وح��د ال��ذي اتخذته شبكات التواصل
االجتماعي العاملية " بداية بتويتر ثم الفيسبوك ثم اليوتيوب ،
ضد الرئيس االمريكي دونالد ترامب  ،املنتهي واليته فى ال20
من ياير احلالي  ،بجانب ما اعلنه تطبيق التراسل والدردشة عبر
الهواتف املحمول " الواتساب " من استعداده لتطبيق سياسية
جديدة خلصوصية بيانات املستخدمني تيتح لها احلق فى الوصول
تقريبا الى كافة بيانات املستخدمني واستخدامها فى اى اغراض
يراها ومن يعترض يكون مصيره لق حسابه علي الواتساب ..بهذه
البساطة والسهولة وبدون حتى حق ابداء الراى او القيام باجراء
مناقشة مجتمعية مع مئات املاليني التى وثقت فى هذا التطبيق
عبر مدار السنوات املاضية حيث كان التطبيق يقدم نفسه على
انه التطبيق االكثر تامنيا وجماية لبيانات املستخدمني وتشفيرا
ملعلوماتهم حتى ال تتعرض لالختراق من اى جهة .
فى تصورى وبصرف النظر عن االسباب التى دفعت شبكات
التواصل االجتماعي التخاذ هذا املوقف وفرص صار " الكتر ونى
" على ترامب  ،ومنها طبعا توقيعه منذ اكثر من  6شهور الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض
جوانب احلماية القانونية املمنوحة لشركات التواصل االجتماعي
اذ تتيح هذه اخلطوة للجهات التنظيمية سلطة املالحقة القضائية
لشركات مثل فيسبوك وتويتر والتوتيوب بسبب سياسة مراقبة
املحتوى على منصاتها مؤكدا ان هذا منصات وسائل التواصل
االجتماعي تتمتع ب� "سلطة ال حدود لها" فان ما حدث مع ترامب
 ،وهو من هو حيث لديه متابعني ومشجعني يتجاوز عددهم 80
مليون متابع كل كل منصة بجانب انه رئيس اكبر دولة فى العالم
تتبني قيم الدميقراطية وحرية التعبير وال��رأي  ،وبالتالى فان
ما حدث ميكن ان يتكرر بسهولة مع االالف من مستخدمى هذه
الشبكات والذين مبا يكون لهم رأي مخالف عما تتبناه شبكات
التواصل االجتماعي العاملية السيما بعد ان حتولت من مجرد
منصات " الكترونية " للتواصل بني املستخدمني الى منصات "
اعالمية " يطلق عليها منصات االعالم االلكترونى او السويشال
ميديا لها سياسة حتريرية " استيال بوك " على غ��رار وسائل
االعالم التقليدية .
فى اعتقادي ان مثل هذه التوجهات احلالية ملنصات التواصل
االجتماعي العاملي هي بداية النهاية لها فكما عدد لها انفجار فى
عدد املستخدمني وهجر البشر وسائل االتصال واالعالم التقليدية
 ،نتيجة التزام بهذه الوسائل بسياسات معينة للتحرير والعمل
وتقدمي املحتوي  ،فاننا نشهد االن تكرار هذه النموذج من جانب
منصات التواصل االجتماعي العاملى بل واالخطر هو قيام هذه
املنصات بالتجسس على املستخدمني واستغالل بياناتهم وحتويلها
الى معلومات مفيدة يتم ترجمته فى صورة حمالت اعالنية رقمية
تثمر فى النهاية عن جنيها عشرات املليارات من الدورات لصالح
هذه الشبكات وفى النهاية تهدد املستخدمني اذا لم تلتزم بكل ما
اريده منكم فسوف تقوم بطردهم خارج جنة العالم االفتراضي
امللىء باالكاذيب والتضليل واالستغالل .
فى النهاية اؤكد ان منصات التواصل االجتماعي العاملية تسير
بسرعة الى مصيرها املحتوم وهو االندثار والتراجع  ،فدوام
احلال من املحال  ،السيما فى هذا الدور االحتكاري السلبي الذى
متارسه هذه املنصات لؤد وموت اى افكار ابتكارية جديدة تسعي
الى ان ترى النور فيكون مصيرها ا االستحواذ عليها من قبل
هذه الكيانات الضخمة او استخدام امكانيات املالية والفنية لعدم
خروج هذه االفكار الى منصات جديدة منافسة االمر الذى يثي
الكثير من التساؤالت املشروعة حول مستقبل هذه املنصات ...
وما سوف نتناوله بالتحليل فى االسبوع املقبل .

