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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير خالـد حسن

عقول شابة

جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

السنة الرابعة عشر  -العدد  - 667االحد  10يناير  26 - 2021االول  1442هـ
قطار مبادرة “ االبداع  ..طريقك للنجاح
“ يصل جلامعة أسيوط

كتب  :أحمد سليمان – وسيم امام
أكدت الكاتبة الصحفية فاتن اخلولى مدير حترير جريدة
“ عالم رقمى “ انطالق املحطة الرابعة للدورة الرابعة العاشرة
ملبادرة “ االبداع ..طريقك للنجاح “ مبحافظات الصعيد  ،فى
كلية احلاسبات واملعلومات بجامعة أسيوط  ،والتى تنظمها جريدة
عالم رقمى بالتعاون مع عدد من شركاءها املعنيني بنشر ثقافة
االب��داع التكنولوجيا وري��ادة االعمال وتشجيع السباب وطالب
اجلامعات على االستفادة من مهفوم العمل احلر وكذلك الدورات
التدريبية التى تتيحها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وذلك بعاية الدكتو طارق اجلمال رئيس جامعة أسيوط  ،والدكتور
تيسير حسن عنيد كلية احلاسبات واملعلومات باجلامعة والدكتور
خالد فتحى وكيل الكلية احلاسبات وشؤون الطالب والعميد أمين
عياد رئيس فرع معهد تكنولوجيا املعلومات بجامعة اسيوط .
أضافت مت أقامة املبادرة  ،يوم الثالثاء  ،فى كلية احلاسبات
واملعلومات بجامعة أسيوط مبشاركة الدكتور حسام عثمان
مستشار وزير االتصاالت لالبداع ونائب الر ئيس التنفيذى لهيئة
“ ايتيتدا “ ومدير مركز االبداع التكنولوجى وريادة االعمال وعدد
من ممثليى شركات التكنولوجيا واالتصاالت ومعهد تكنولوجيا
املعلومات واداره��ا الكاتب الصحفى خالد حسن ئيس حترير
جريدة “ عالم رقمى “ كما مت استعراض عدد من قصص جناج
الطالب 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 الطالب اثناء فترة
الدراسة اجلامعية وبدء حياتهم العملية وهم فى سن مبكرة جدا،
منذ الحظة االلتحاق بالكلية اذ أن كل حلم يولد معه للطاقة الالزمة
لتحقيقه ولذا من املهم أن يكون لدى كل طلب حلمه اخلاص به خاصة
ونحننتحدثمعطالبكليةاحلاسباتواملعلوماتوالهندسةوالعلوم
والتىتعدأحدمعاملتفريغالعقولالبشريةالتىتقودالعالمحاليامن
خالل تقدمي افكار ابتكارية متنوعة تؤدى إلى تطوير وحتسني منط
معيشة ماليني البشر حول العالم.

الثمن  5 :جنيهات
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استجابة للمبادرة الرئاسية لتحويل واحالل املركبات للعمل بالطاقة النظيفة :

جامع  20 :ألف مواطن سجلوا بياناتهم على املوقع
األلكتروني ..و  10آالف تقدموا بطلبات اإلحالل
كتب  :باسل خالد – محمد شوقى
كشفت نيفني ج��ام��ع � وزي���رة التجارة
وال��ص��ن��اع��ة أن ه��ن��اك إق��ب��اال ك��ب��ي��را من
املواطنني على املوقع اإللكترونى اخلاص
باملبادرة الرئاسية لتحويل وإحالل املركبات
للعمل بالطاقة النظيفة حيث بلغ إجمالى
من قاموا بالتسجيل على املوقع خالل أيام
املعرض حوالى  20أل��ف مواطن  ،منهم
أكثر من  10آالف مواطن تقدموا بطلبات
لالستفادة من املبادرة  ،.وهو األمر الذى
يعكس ثقة املواطنني فى القيادة السياسية
واحلكومة لتبنى هذه املبادرة املهمة .
ق��ال��ت ال��رئ��ي��س عبد ال��ف��ت��اح السيسى
وجه احلكومة بإعداد هذه املبادرة بهدف
مساعدة امل��واط��ن على استبدال سيارته
القدمية بأخرى حديثة بشروط ميسرة
وب���دون إض��اف��ة أى أع��ب��اء إض��اف��ي��ة على
املواطنني  ،حيث تتضمن امل��ب��ادرة تقليل
أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط .
ج���اء ذل���ك  ،خ���الل امل��ؤمت��ر الصحفى
ال��ذى عقدته ال��وزي��رة ف��ى ختام املعرض
األول لتكنولوجيا حتويل واحالل املركبات

أوض��ح��ت سيتم خ���الل األي����ام املقبلة
مراجعة الطلبات املقدمة على موقع املبادرة
اإللكترونى وبعدها سيتم إخطار املتقدمني
امل��س��ت��وف��ني ل��ل��ش��روط ب��ال��ت��ق��دم لتخريد
س��ي��ارات��ه��م ال��ق��دمي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة
الداخلية ووزارة التنمية املحلية ،الفتة إلى
أن املرحلة األولى من املبادرة يتم تنفيذها
خالل العام اجلارى من خالل إحالل 70
أل��ف سيارة منها  55أل��ف سيارة مالكى
وأجرة و 15ألف سيارة ميكروباص.
أشارت الوزيرة ان قيمة تخريد السيارة

للعمل بالطاقة النظيفة  ،وقالت الوزيرة
إن امل��ع��رض حظى ب��إق��ب��ال غير مسبوق
خ��الل أي��ام��ه ال��ث��الث وش��ه��د ال��ع��دي��د من
الفعاليات امل��ه��م��ة ،إل��ى ج��ان��ب مشاركة
العديد من الشركات واملصانع واجلهات
املعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز
فضال عن مشاركة  9بنوك ،مشيرة إلى
أن كل البنوك املصرية ستشارك فى مبادرة
حت��وي��ل وإح���الل امل��رك��ب��ات للعمل بالغاز
الطبيعى حيث عمم البنك املركزى املصرى
اشتراطات ثابتة للمبادرة على كل البنوك.

مت حتديدها بالتنسيق م��ع وزارة املالية
ف��ى ح��ني تتغير قيمة احل��اف��ز األخ��ض��ر
بناء على سعر السيارة اجلديدة
املمنوح ً
التى سيتم شراؤها ،حيث ستشكل قيمة
التخريد وقيمة احل��اف��ز األخ��ض��ر معاً-
والتى ستكون بحد أقصى  50ألف جنيه-
سيخصم من إجمالى
مقدم الشراء الذى ُ
سعر السيارة اجلديدة ،الفتة أن التحول
للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات له آثار
اقتصادية كبيرة حيث يوفر نحو 50%
من التكلفة التشغيلية للمركبة الى جانب
الوفر فى مصاريف الصيانة فضال عن
اآلثار اإليجابية الستخدام الغاز الطبيعى
على البيئة .أوضحت مصر أصبحت تتمتع
حاليا بفائض كبير فى الغاز الطبيعى األمر
الذى دفع وزارة البترول لتحويل  47ألف
سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خ��الل عام
 2020مقابل  18ألف سيارة فقط خالل
ع��ام  ،2019مشيرة ال��ى ان الشركات
املشاركة فى املبادرة ستحصل على دعم
من وزارة املالية فى صورة حتمل جزء من
اجلمارك وضريبة القيمة املضافة.

وزيرا التعليم العالى واالتصاالت  :تنفيذ منظومة االمتحانات اإللكترونية وميكنة املستشفيات ورقمنة اجلامعات
كتب  :نهلة مقلد – محمد اخلولي
أك��د ال��دك��ت��ور خ��ال��د عبد ال��غ��ف��ار ���وزي��ر التعليم العالى
والبحث العلمي ،أهمية مشروع اجلامعات الرقمية بالتعاون
مع وزارة االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات بهدف حتويل
اجل��ام��ع��ات املصرية إل��ى جامعات رقمية وتطوير البنية
التحتية لالتصاالت بها؛ لتلبية متطلباتها فى حتقيق التحول
الرقمى مع اهتمام القيادة السياسية باملشروع القومى مليكنة
املستشفيات اجلامعية ،والذى يستهدف رفع كفاءة اخلدمات
الطبية والعالجية املقدمة للمرضى ،مشيرا إلى أن ذلك يعمل
على توفير الوقت وجهد العاملني باملستشفيات ،وذلك طبقا
لتكليفات رئيس اجلمهورية بالتعاون بني وزارتى التعليم العالى

اإلنتاج احلربى  :بروتوكول تعاون”مصنع  99احلربى
“مع “ الوايلر فريد حسانني “ لتكنولوجيا الطلمبات
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
شهد املهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة لإلنتاج احلربى
توقيع ب��روت��وك��ول ت��ع��اون مشترك ب��ني ش��رك��ة ح��ل��وان للصناعات
الهندسية(مصنع  99احل��رب��ي) وشركة “الوايلر فريد حسانني”
املتخصصة فى تكنولوجيا تصنيع الطلمبات  .أضاف هناك تعاون
كبير مع القطاع اخل��اص لتنفيذ العديد من املشروعات القومية
الكبرى حيث إن االقتصاد املصرى قائم على تعاون القطاع اخلاص
ومؤسسات الدولة الفتا ً إلى أن اإلنتاج احلربى يتبع استراتيجية
فى توطني الصناعات بالتعاون مع شريك أجنبى والقطاع اخلاص
املصرى مبا يساهم فى تعزيز الصناعة وقال يهدف البروتوكول بإقامة
مصنع مبقر شركة حلوان للصناعات الهندسية داخل أحد الهناجر
اململوكة لها لنقل خطوط اإلنتاج ذات احلالة الفنية املتميزة واخلاصة
بشركة الوايلر وذلك لتصنيع الطلمبات الطاردة املركزية الرأسية
واألفقية العاملة فى مجال (الزراعة والرى والصرف ومحطات املياه)
بسعات وقدرات مختلفة .ومن جهته قال حسن فريد حسانني رئيس
مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسانني للطلمبات على استعداد
الشركة لنقل التكنولوجيا التى متتلكها فى مجال تصنيع الطلمبات
إلى شركات اإلنتاج احلربى حيث سيتم نقل تكنولوجيا ( التجميع،
التصنيع ،اإلختبار ،التقييم) للمنتجات التى يتم تصميمها وإنتاجها
وتصنيعها إلى شركة حلوان للصناعات الهندسية مع تدريب العاملني
بالشركة على عمليات التصميم والتصنيع وأعمال اجلودة والتركيبات
ووضع مخطط زمنى ملراحل التنفيذ.

والبحث العلمى ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
جاء ذلك خالل االجتماع بني الدكتور خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،والدكتور عمرو طلعت

املال :التكنولوجيا احلديثة والتحول الرقمى والتدريب
تزيد كفاءة مشروع إحالل السيارات.
كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
أكد املهندس طارق املال � وزير البترول والثروة املعدنية أن الظروف مهيأة بقوة
للتوسع فى تنفيد مبادرة الرئيس السيسى لزيادة استخدامات الغاز الطبيعى
وزيادة أعداد املستفيدين منه ،خاصة مع تضافر جهود العديد من جهات الدولة
لتوفير اإلمكانيات املطلوبة من متويل وتراخيص النتشار املحطات من أجل زيادة
أعداد املستفيدين من هذا املشروع احلضارى الكبير بقيمته االقتصادية والفنية
والبيئية بتوفير الغاز الطبيعى املنتج محليا ً كخيار متميز ضمن منظومة توفير
وتداول الوقود يخفف جانبا ً من أعباء اخلزانة العامة للدولة ويساهم فى تعظيم
مبيعات قطاع البترول من الغاز الطبيعى خلدمة السوق املحلية.
جاء ذلك خالل عقده اجتماعا ً موسعا ً الستعراض اإلجراءات الالزمة لسرعة
تنفيذ املبادرة فى إطار املشروع القومى للتوسع فى استخدام الغاز كوقود فى
السيارات فى ظل الزخم والدعم الذى حتقق لهذا النشاط رئاسيا ً وحكوميا ً وزيادة
واع
اإلنتاج املحلى من الغاز الطبيعى وقال هذا الزخم فرصة مواتية بقوة الستثمار ٍ
وتقدمي خدمات متميزة للمواطنني من خالل مبادرات واعية قائمة على االستفادة
املثلى من التكنولوجيات احلديثة واالبتكارات وتطبيق التحول الرقمى الشامل
فى إدارة األنشطة والتدريب املستمر للكوادر العاملة فى هذا املجال ،خاصة وأن
تنامى حجم نشاط متوين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود وحتويله ملشروع قومى
سيتبعه إقامة صناعات وسيطة ومكملة خلدمة هذا النشاط مع االلتزام املطلق
بتطبيق املواصفات القياسية لكافة متطلبات املشروع من األسطوانات وأطقم
التحويل والطلمبات وفقا ً ملواصفات الهيئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة .

وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،ملتابعة تنفيذ منظومة
االمتحانات اإللكترونية وميكنة املستشفيات اجلامعية ورقمنة
اجلامعات ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .ومن جهته
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر
بني وزارتى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتعليم العالى
والبحث العلمى لتنفيذ ع��دد من املشروعات التى تتكامل
لالستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية
لتطوير منظومة التعليم اجلامعى وتطوير العملية التعليمية
خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول
الرقمى للتعليم ،وف��ى ض��وء تنفيذ استراتيجية بناء مصر
الرقمية.

عبر نظام رقمى متكامل  :املالية تطلق املرحلة األولى
ملنظومة الضريبة املميكنة املوحدة
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
كشف الدكتور محمد معيط � وزير املالية ،عن إطالق املرحلة األولى
من منظومة اإلجراءات الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار ومتوسطى
املمولني وكبار املهن احل��رة ،وافتتح مراكز خدمة املمولني التى تُعرف
باملكاتب األمامية «. »Front offices
جاء ذلك خالل افتتاح الوزير ،قاعات اخلدمات الذاتية مبراكز كبار
ومتوسطى املمولني وكبار املهن احلرة ،التى تستهدف مساعدة املمولني
أو املكلفني وتقدمي الدعم الفنى الالزم فى التعامل الذاتى مع منظومة
اإلجراءات الضريبية املميكنة املوحدة مؤكدا أن إطالق املرحلة األولى من
منظومة اإلجراءات الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار ومتوسطى
املمولني وكبار املهن احلرةُ ،يعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومى
لتحديث وميكنة منظومة اإلدارة الضريبية ،ال��ذى يحظى بدعم كبير
ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية ،حيث يتم على مرحلتني ميكنة 64
فرعيا من األعمال الضريبية الرئيسية ،وقد سبق إطالق منطومة
إجراء
ً
ً
الفاتورة اإللكترونية؛ مبا ُيسهم فى التيسير على املمولني أو املكلفني.
أض��اف ُميكن للممولني أو املكلفني اآلن ارتياد البوابة اإللكترونية
ملصلحة الضرائب املصرية برقم التسجيل الضريبى املوحد لكل منهم
ال��ذى يتضمن كل أن��واع الضرائب اخلاضع لها ،وتقدمي جميع مناذج
إلكترونيا ،كل وف ًقا
منوذجا
اإلق��رارات الضريبية التى تصل إلى 49
ً
ً
سواء للضريبة على الدخل ،أو ضريبة كسب العمل ،أو إقرارات
لنشاطه،
ً
اخلصم والتحصيل ،أو الضريبة على القيمة املضافة ،أو ضريبة الدمغة،
وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب املستحقة مبختلف أنواعها.

التضامن االجتماعى  :طرح املرحلة االولى للمشروع القومى
ملنظومة موحدة لألطراف الصناعية

املركزى للتنظيم واإلدارة  :حتويل  9ماليني مستند
ورقى إلى إلكترونى لرقمنة أعمال اجلهاز

البيئة  :حتكم سيطرتها إلكترونيا على مدختني
إلنتاج الكهرباء مبحطة كهرباء ابوقير اجلديدة

كتب  :نهله مقلد  -باسل خالد
أطلقت وزارة التضامن االجتماعى املرحلة االولى من املشروع القومى
إلنشاء منظومة موحدة إلنتاج األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية،
والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل جهود
جميع اجلهات املعنية بالدولة واالستعانة باخلبرات األجنبية املتميزة
المتالك القدرة على إنتاج األط��راف الصناعية املتطورة فى مصر اذ
يستهدف املشروع إلنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار  5سنوات
مبعدل  200ألف طرف سنويا ،لألشخاص ذوى اإلعاقة من الفئات األولى
بالرعاية بأسعار ميسرة مع تقدمي تسهيالت فى السداد من خالل بنك
ناصر االجتماعي .وتقوم الوزارة بداية مبرحلة التسجيل  ،وذلك من خالل
احلصر اإللكترونى واستالم الطلبات ،حيث يستهدف ذلك تكوين قاعدة
بيانات عن عدد الفئات املستهدفة وخصائصهم الدميجرافية وتوزيعهم
اجلغرافى ومواصفات األشخاص ذوى اإلعاقة وعدد ومواصفات األطراف
الصناعية املطلوب توفيرها ونوع العمل ،وذلك من خالل ملء استمارة
حصر بيانات األشخاص ذوى اإلعاقة احلركية عن طريق املوقع اإللكترونى
لوزارة التضامن االجتماعى ( )https://www.moss.gov.egأوعن
طريق االتصال باخلط الساخن رقم .150

كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
أكد الدكتور صالح الشيخ � رئيس اجلهاز املركزى للتنظيم واإلدارة أنه مت
االنتهاء من حتويل  9ماليني مستند ورق��ى إلى نسخ إلكترونية ،وذل��ك فى
إطار مشروع الذاكرة املؤسسية الذى يستهدف رقمنة أعمال اجلهاز الداخلية
مما يؤدى إلى تسريع إنهاء إجراءات وطلبات اجلهات املختلفة فى أسرع وقت
ممكن كما انتهى اجلهاز من املرحلة األولى من املشروع القومى لتحديث امللف
الوظيفى إلكترونيا ،والتى تشمل دواوي��ن عموم ال��وزارات واألجهزة والهيئات
العامة ،وقطع شوطا كبيرا فى املرحلتني الثانية والثالثة بالتوازى والتى تستهدف
حتديث ملفات العاملني فى اجلهات التابعة للوزارات واجلامعات واملحافظات.
جاء ذلك  ،خالل استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء،
تقريرا نشاط اجلهاز خالل عام  ، 2020وقال الدكتور صالح الشيخ:فيما
يتعلق مبحور بناء وتنمية قدرات املوظفني ،انتهى اجلهاز خالل عام 2020
من تدريب عدد  19ألفا و  568موظفا من املرشحني لالنتقال للعاصمة
اإلداري��ة ،كما نفذ  78برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج اإلدارة العليا
استفاد منها  1339موظفا (مدير عام -رئيس إدارة مركزية -رئيس قطاع)،
ونفذ أيضا  25برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج اإلدارة الوسطى استفاد
منها  732موظفا ،ونفذ أيضا  41برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج
اإلدارة التخصصية واملكتبية احلديثة بإجمالى عدد ( )945موظفا ،ونفذ عدد
 20برنامجا تدريبيا ضمن مجموعة برامج تكنولوجيا واحلاسب اآللى .

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
كشفت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة اإلنتهاء من أعمال
الربط االلكترونى ملنظومة الرصد الذاتى املستمر لالنبعاثات
لوحدتى إنتاج الكهرباء مبحطة كهرباء ابوقير اجلديدة التابعة
لشركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء .حيث مت رصد كال من عناصر
ثانى اكسيد الكبريت ،أكاسيد النيتروجني ،اول اكسيد الكربون،
االكسجني  ،ومت رب��ط اإلش���ارات اخلاصة بأجهزة الرصد لتلك
العناصر ،ومراجعة قراءات االجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات
الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية .وذلك فى إطار اهتمام
وزارة البيئة بقطاعى توليد الطاقة والنقل لكونهما مسئولني عن
 43%و 23%على التوالى عن تلوث الهواء باجلسيمات الصلبة
ذات القطر اقل من  10ميكروميتر و هى املؤثر الرئيسى على جودة
الهواء .أكدت ياسمني فؤاد أن ذلك يأتى تفعيال للتعاون الوثيق بني
وزارتى البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء  ،فى ظل ما يشهده
العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة  ،مشيرة
إلى استمرار اجلهود لضم الصناعات الكبرى املوجودة على مستوى
اجلمهورية للشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية وذلك
بهدف احلفاظ على الهواء .وبهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد
املنشآت الصناعية التى مت ربطها مبحافظة اإلسكندرية عدد ()17
منشآة بعدد ( )69مدخنة  ،وبلغ اجمالى عدد املنشآت الصناعية
املرتبطة بالشبكة القومية على مستوى اجلمهورية (  )77منشأة
متثل  358مدخنة.

منوتشني  :نسعى لتعزيز االستثمارات األجنبية فى
مصر والتعاون فى مكافحة عمليات غسيل األموال
كتب  :نهلة مقلد – صابر محمد
أكد ستيفن منوتشني � وزير اخلزانة األمريكى على جناح برنامج اإلصالح
االقتصادي ،الذى أسهم فى تعزيز بنية االقتصاد املصري ،واحتواء جائحة
قدرا
«كورونا»،
ً
مؤكدا أنها جتربة مهمة وفريدة منحت االقتصاد املصرى ً
من القوة والصالبة فى مواجهة األزمات والتحديات الداخلية واخلارجية،
مرحبا مبا أبداه وزير املالية من حرص احلكومة املصرية على نقل خبراتها
ً
فى مجال اإلصالح االقتصادى للدول املجاورة ،على النحو الذى ُيسهم فى
إرساء دعائم التنمية الشاملة واملستدامة .جاء ذلك  ،خالل لقائه مع الدكتور
محمد معيط � وزير املالية والوفد املرافق له  ،وقال اجلانب األمريكى يتطلع
لتعميق الشراكة االقتصادية مع مصر؛ مبا ُيسهم فى زيادة االستثمارات
األمريكية مبصر ،خاصة فى ظل متتعها مبناخ جاذب وبنية حتتية قوية،
وبحث الشركات األمريكية عن أسواق بديلة أخرى ،الف ًتا أننا نتطلع إلى
تعزيز التعاون الثنائى املشترك فى مكافحة عمليات غسيل األموال التى باتت
تهدد اقتصادات العالم ،خاصة فى ظل ارتباط هذه العمليات غير املشروعة
بدعم التنظيمات اإلرهابية ،وغيرها من أشكال اجلرمية املنظمة.

األوقاف  :انطالقة واسعة إلدارة الدعوة اإللكترونية
عام 2021
كتب  :صابر محمد – محمد شوقى
أكد الدكتور عبد اهلل حسن املتحدث الرسمى باسم وزارة األوقاف بأن عام 2021
باألوقاف هو عام الوعى  ،وستبدأ الوزارة بتفعيل استراتيجية “بناء الوعي” التى مت
إطالقها بالشراكة بني وزارة األوق��اف املصرية واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ،
مع استكمال مسيرة الوزارة فى مجاالت التدريب ومجال التأليف والترجمة والنشر
 ،وأننا سنستهل العام اجلديد بعدة إصدارات جديدة وهامة فى مقدمتها ترجمة
معانى القرآن الكرمي إلى اللغة األوردية  ،وترجمة كتابني فى اخلطابة  ،وعدد من
اإلصدارات اجلديدة من أهمها ثالثة كتب ضمن سلسلة “رؤية” للنشء كما سنستهل
العام اجلديد بتكثيف برامج التدريب والتأهيل  ،حيث مت استأنف الدفعة الثانية من
الدارسني بأكادميية األوقاف دراستها .
أضاف ال��وزارة ستشهد نقلة نوعية فى مجال الدعوة اإللكترونية وبخاصة مع
إعداد عدد كبير من الكوادر املؤهلة لذلك فى أكادميية األوقاف الدولية لتدريب
األئمة والواعظات وإع��داد املدربني وفى مجال عمارة املساجد نستهدف إحالل
وجتديد خمسمائة مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية إضافة إلى ما يتم
تنفيذه باجلهود الذاتية وحتت إشراف الوزارة .

القوى العاملة  :تنفى إ طالق موقع إلكترونى جديد
لصرف منحة  500جنيه لألسر غير القادرة

كتب  :صابر محمد – محمد شوقى
ردا على ما تداولته بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى أنباء بشأن إطالق القوى العاملة موقع إلكترونى جديد
لصرف منحة  500جنيه لألسر غير القادرة ،وقام املركز اإلعالمى
ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة ،والتى نفت تلك
األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة إلطالق القوى العاملة أى مواقع إلكترونية
جديدة لصرف منحة  500جنيه لألسر غير القادرةُ ،مشدد ًة على
أن تلك املواقع مزيفة وال عالقة للوزارة بها نهائياًُ ،موضحةً أن املوقع
الرسمى للوزارة هو “،”https://www.manpower.gov.eg
ُمحذر ًة املواطنني من االنسياق وراء تلك املواقع والصفحات املزيفة
التى تستهدف استغالل بياناتهم الشخصية ،وسيتم اتخاذ كافة
اإلجراءات القانونية حيال مروجى تلك املواقع املزيفة.

حامد  :املصرية لالتصاالت اتفاقية مع “ جوجل
“العاملية لتقدمي خدمات دولية مؤمنة عالية احلماية
كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
وقعت املصرية لالتصاالت أول مشغل اتصاالت متكامل فى مصر
وأحد أكبر مشغلى الكابالت البحرية فى منطقة الشرق األوسط
وأفريقيا اتفاقية مع شركة جوجل العاملية يتم مبوجبها تقدمي
خدمات عبور للحركة الدولية اخلاصة بشركة جوجل على مستوى
بروتوكوالت اإلنترنت ( )IP Layerوالتى تعد األولى من نوعها فى
مجال خدمات العبور ،من خالل الشبكة الدولية األرضية للمصرية
لالتصاالت عبر األراضى املصرية .كما يتم مبوجبها حصول شركة
جوجل على سعات دولية ألوروب��ا عبر البحر
األبيض املتوسط على نظام الكابل البحرى
 TE Northامل��م��ل��وك للشركة املصرية
ل��الت��ص��االت .م��ن ناحيته ق��ال املهندس
ع��ادل حامد � العضو املنتدب والرئيس
التنفيذى للشركة املصرية لالتصاالت أن
االتفاقية تترجم العمل مع “جوجل” ودعم
توسعاتها لتقدمي أعلى مستويات احلماية
واإلتاحة حلركة عبور البيانات الدولية اخلاصة
بها محليا ودوليا .وتتماشى هذه االتفاقية مع استراتيجية الشركة جتاه
ترسيخ وضع مصر املرموق كمحور رقمى عاملى يربط بني قارات العالم
واالستغالل األمثل حللول البنية التحتية للتعددية الشبكية التى توفرها
املصرية لالتصاالت والتى تتميز بأقل زمن نقل للبيانات وأعلى مرونة
فى الشبكات التراسلية وتعدد مسارات احلركة الدولية التى متتد عبر
البحر األبيض املتوسط مرورا مبصر وصوال لسنغافورة.

 3وزراء  :يبحثون اليات االعتماد على التقنيات املحلية
لتوفير مستلزمات منظومة حتديث الري
كتب  :صابر محمد – عادل فريج
عقد وزراء املوارد املائية والري ،والزراعة واستصالح االراضي،
والتجارة والصناعة إجتماعا ً بتقنية ملناقشة آليات توفير مستلزمات
مشروع تطوير منظومة الرى احلديث واحلقلى وذلك لضمان ضبط
االسعار وتوافرها  .من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير
امل��وارد املائية وال��رى أهمية مشروع التحول الستخدام نظم الرى
احلديث  ،والتى تُعتبر البديل الفعال ألنظمة الرى التقليدية بالغمر
حيث تساعد على رفع جودة املحاصيل وزيادة اإلنتاجية املحصولية
وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية املزارع من خالل اإلستخدام
الفعال للعمالة والطاقة واملياه  ،كما أنها تصلح جلميع األراضى
الزراعية القدمية واجلديدة مشيرا ألهمية االستفادة من الصناعة
الوطنية فى توفير مستلزمات هذا املشروع املهم ستسهم فى استدامة
املشروع وحتقيق املنفعة للجميع والذى يستهدف التحول لنظم الرى
احلديث فى زمام مليون فدان كمرحلة أولى.
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رؤيتنا

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

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

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني
سكرتير التحرير

عادل فريج
قسم التحقيق����ات  :أحمد سليمان
قسم اآلخب�����������ار  :وسيم أمام
قسم اخلارج���������ى  :بيتر نبيل
املدي����ر امل�����الى  :إي ـهــاب حسن
مديراملحتوىاإللكترونى:شيماءحسن
لاشتراكات واإلعانات شركة عالم رقمى
املكتب الرئيسى  3ش توفيق
احلكيم من ش الثقافة احلى 9
مدينة العبور
ت24544600 :
فاكس24544900 :
www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com
صندوق بريد11341 :
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متابعات
وزيرا التعليم العالى واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:

يتابعان تنفيذ منظومة االمتحانات اإللكترونية وميكنة املستشفيات اجلامعية ورقمنة اجلامعات
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
عق���د الدكتور خالد عب���د الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلم���ى ،والدكتور عمرو طلعت
وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،اجتماعا ملتابعة تنفيذ منظومة االمتحانات اإللكترونية
وميكنة املستشفيات اجلامعية ورقمنة اجلامعات ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
فى بداية االجتماع ،أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية مشروع اجلامعات الرقمية بالتعاون
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بهدف حتويل اجلامعات املصرية إلى جامعات رقمية
وتطوير البنية التحتية لالتصاالت بها؛ لتلبية متطلباتها فى حتقيق التحول الرقمى.
كما أك��د الدكتور خالد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية باملشروع القومى مليكنة
املستشفيات اجلامعية ،وال��ذى يستهدف رف��ع كفاءة اخلدمات الطبية والعالجية املقدمة
للمرضى ،مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملني باملستشفيات ،وذلك طبقا
لتكليفات رئيس اجلمهورية بالتعاون بني وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى ،واالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات .ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر
بني وزارتى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى لتنفيذ عدد من
املشروعات التى تتكامل لالستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير
منظومة التعليم اجلامعى وتطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية
بأهمية التحول الرقمى للتعليم ،وفى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية .وأشار
الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز مجاالت التعاون املشترك بني الوزارتني والتى تشمل تنفيذ
مشروع منظومة االختبارات املميكنة وتطبيقات اجلامعات الذكية بهدف حتويل اجلامعات الى
جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها؛ فضال عن تنفيذ مشروع ميكنة

املستشفيات اجلامعية .وتناول االجتماع إجراءات إمتام البنية التحتية التكنولوجية باجلامعات
املصرية ومناقشة احتياجات اجلامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة ،وتطوير ورفع
كفاءة الشبكة الداخلية ملبانى بعض الكليات فى اجلامعات احلكومية ،ورفع سرعة اإلنترنت
داخل اجلامعات ،وإقامة معامل تخصصية فى مجال إنترنت األشياء ،كما ناقش االجتماع
اإلجراءات التى متت مبشروع االختبارات املميكنه

وجميع العاملني بالهيئة مبناسبة عيد البريد؛ وحثهم على
بذل مزيد من اجلهد خلدمة املواطنني خاصة فى ظل
الدور الهام للبريد الذى أصبح أحد منافذ الدولة لتقدمي
خدمات مصر الرقمية ،متمنيا للعاملني دوام التوفيق.
ومن جانبه هنأ الدكتور شريف ف��اروق رئيس الهيئة
القومية للبريد جميع العاملني مبناسبة عيد البريد قائالً
“زمالئى االع��زاء اهنئكم واشكركم لقد جسدمت طوال
الفترة املاضية منوذجا يحتذى به فى حتمل املسئولية
واإلص���رار على أداء رسالتكم على أكمل وج��ه رغ��م كل
التحديات والصعاب التى منر بها حاليا ً وأدعوكم الى بذل
مزيد من اجلهد فى سبيل رفع كفاءة أداء البريد املصرى
وتقدمي جميع اخلدمات اجلماهيرية للمواطنني بكل كفاءة
ويسر”.

كتب  :عادل فريج – أحمد سليمان
تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد
املصرى التاريخى فى منطقة العتبة بوسط القاهرة تزامنا ً
مع ذكرى انشاء البريد املصرى الذى يوافق  2يناير من
كل عام؛ رافقه فى جولته الدكتور شريف فاروق رئيس
الهيئة القومية للبريد .وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ان عيد البريد املصرى
هو يوم تاريخى مشهود ميثل عالمة فارقة ونقطة حتول
فى تاريخ البريد حيث نقلت ملكية البوسطة االوربية الى
احلكومة املصرية فى  2يناير  1865ليصبح هذا اليوم
عيدا يحتفل به كل ع��ام .وبهذه املناسبة وج��ه الدكتور
عمرو طلعت التهنئة ملجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

توقيع اتفاقيات تخصيص ترددات بني اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت وثالث شركات
محمول بقيمة  1.170مليار دوالر

االتصاالت بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 40×2ميجاهرتز فى
احليز الترددى  2600بتقنية ال��� TDDللشركات املرخص لها بتقدمي خدمات التليفون
املحمول فى مصر ،حيث أسفرت ه��ذه العملية عن حصول شركة ف��وداف��ون مصر
لالتصاالت على  40ميجاهرتز والشركة املصرية لالتصاالت على  20ميجاهرتز،
وشركة اتصاالت مصر على  20ميجاهرتز ،وذلك مقابل  1,170مليار دوالر أمريكى.
وفى إطار اخلطة الشاملة لتحسني جودة خدمات االتصاالت املقدمة للمواطنني
فى جمهورية مصر العربية ،مت وضع معايير جديدة باالتفاقيات املوقعة لرفع مستوى
خدمات االتصاالت املقدمة فى السوق املصرى (خدمات صوتية – نقل بيانات) مبا
يتماشى مع أعلى املحددات واملعايير الدولية املتعارف عليها.
اجلدير بالذكر أن هذه االتفاقيات ستساهم فى حتفيز مقدمى خدمات التليفون
املحمول لضخ استثمارات جديدة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون
املحمول مما سيؤدى إلى حتسني جودة خدمات االتصاالت املقدمة ،ورفع درجة جاهزية
تلك الشبكات لتقدمي خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املستقبلية مع مراعاة
معايير اجلودة العاملية وذلك متاشيا ً مع إستراتيجية الدولة فى دعم عمليات التحول
الرقمي.

توقيع بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة مبادرة بني
االتصاالت و الشباب بُناة مصر الرقمية
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
ش��ه��د ال��دك��ت��ور ع��م��رو طلعت وزي��ر
االت���ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات،
والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب
والرياضة عبر تقنية الفيديوكونفرنس
توقيع بروتوكول تعاون بني ال��وزارت��ني
بشأن استضافة أنشطة م��ب��ادرة ُبناة
مصر الرقمية فى مقرات تابعة لوزارة
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ،وتنفيذ برنامج
رياضى وصحى للملتحقني باملبادرة التى
أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات بهدف تنمية قدرات املتفوقني
من خريجى كليات الهندسة واحلاسبات
واملعلومات ومنحهم درج��ة املاجستير
املهنى من كبرى اجلامعات العاملية فى
احدى التخصصات املتعمقة فى مجال
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهى
علوم البيانات وال��ذك��اء االصطناعي،
واألم���ن السيبراني ،وع��ل��م ال��روب��وت��ات
واألمت��ت��ة ،والفنون الرقمية ،باإلضافة
ال����ى ش���ه���ادات ت���دري���ب م��ع��ت��م��دة من
الشركات العاملية املطورة للتكنولوجيا،
وشهادة فى املهارات القيادية واإلدارية،
وأخرى فى اللغة اإلجنليزية.
وأوض��ح الدكتور عمرو طلعت وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على
أن ه���ذا ال��ب��روت��وك��ول ي��ع��د استكماال
للتعاون املثمر بني وزارت��ى االتصاالت
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال��ش��ب��اب
والرياضة؛ مؤكدا على أن مبادرة “بُناة
مصر الرقمية” تهدف إلى تخريج شباب
متكامل املهارات والقدرات وهو األمر
ال��ذى يعظم من أهمية حتقيق التعاون
بني الوزارتني خاصة فى ظل تنفيذ وزارة
الشباب والرياضة لألنشطة الرياضية
والتثقيفية للشباب امللتحقني باملبادرة.
وم��ن جانبه؛ ثمن ال��دك��ت��ور أش��رف
صبحى وزي��ر الشباب والرياضة على
ال��ت��ع��اون املثمر م��ع وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات على مختلف
األصعدة كشريك فى تنفيذ مجموعة من
البرامج واملشروعات املختلفة ،الفتا ً إلى

أهمية املشاركة فى رفع الكفاءة العلمية
لدى الشباب ،وتنمية مهاراتهم فى شتى
املجاالت من خالل حزمة من البرامج
ال��ت��دري��ب��ي��ة املتخصصة ال��ت��ى تنفذها
ال��وزارة بالتعاون مع مختلف املؤسسات
واجلهات املعنية.
ه��ذا وتبلغ م��دة العمل بالبروتوكول
ثالث سنوات؛ ويهدف البروتوكول الى
حتقيق التعاون بني وزارت��ى االتصاالت
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات وال��ش��ب��اب
والرياضة لتوفير مركز شباب اجلزيرة
ومركز التعليم املدنى التابعني ل��وزارة
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ب��ال��ق��اه��رة كمقر
مؤقت ملبادرة بُناة مصر الرقمية ،وتوفير
خ��دم��ات اإلق��ام��ة بفندق م��رك��ز شباب
اجل��زي��رة وف��ن��دق مركز التعليم املدنى
إلقامة الطلبة والطالبات من املغتربني
ب���امل���ب���ادرة ،وك���ذل���ك إت���اح���ة ال��ق��اع��ات
التدريسية وامل��ع��ام��ل وق��اع��ات أعضاء
هيئة التدريس واإلداريني ،وكذلك اعداد
وتنفيذ برنامج رياضى وصحى وترفيهى
ي��ح��ت��وى ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن األن��ش��ط��ة
ال��ري��اض��ي��ة املتنوعة ب��ني ب��رام��ج لبناء
اللياقة البدنية وتنمية املواهب الرياضية
فى األلعاب املختلفة.
ويأتى التعاون بني الوزارتني فى إطار
السعى نحو توفير بيئة تعلم تشاركية
تفاعلية محفزة على االب���داع والتميز
يتم خاللها نقل املعرفة والتكنولوجيات
ال��ع��امل��ي��ة ،وت��ط��وي��ر م���ه���ارات خريجى
اجل���ام���ع���ات امل��س��ت��ه��دف��ة ف���ى م��ج��ال
التقنيات احلديثة فى مجال االتصاالت

بقلم:

حسامالرفاعى
ومضى من العمر عام آخر

..ويتفقد اعمال تطوير متحف البريد ويهنئ العاملني فى ذكرى انشاء البريد

كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات توقيع ثالث اتفاقيات
لتخصيص النطاقات الترددية اجلديدة فى احليز الترددى  2600ميجاهرتز بني
اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت وشركة فودافون مصر والشركة املصرية لالتصاالت
وشركة اتصاالت مصر ،وذلك بعد االنتهاء من كافة اإلج��راءات التنظيمية للوصول
للشكل األمثل للتخصيص بغرض تعظيم االستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على
جودة اخلدمة املقدمة للمستخدم .وقع االتفاقيات الثالث من جانب اجلهاز القومى
لتنظيم االتصاالت؛ املهندس حسام اجلمل الرئيس التنفيذى للجهاز؛ فيما وقع من
جانب الشركات؛ محمد عبد اهلل الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر ،واملهندس
عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة املصرية لالتصاالت ،واملهندس حازم متولى
الرئيس التنفيذى لشركة اتصاالت مصر؛ وذلك بحضور املهندس هانى محمود رئيس
مجلس إدارة شركة فودافون مصر ،والدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة
املصرية لالتصاالت ،واملهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصاالت
مصر .وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
على أن هذه االتفاقيات متثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية املعلوماتية،
مشيرا الى أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كانت قد بدأت فى تنفيذ مشروع
فى مطلع عام  2019باستثمارات بلغت  30مليار جنيه خالل عام واحد لدعم البنية
التحتية املعلوماتية مما ساهم فى زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التى فرضتها
جائحة كورونا ،والتى أدت الى تضاعف األحمال وزي��ادة ساعات ال��ذروة لتصل الى
 15ساعة فى اليوم ،كما ساهمت البنية التحتية املعلوماتية فى جناح منظومة التعلم
عن ُبعد واالختبارات االلكترونية لطلبة أولى ثانوى .كما وجه الدكتور عمرو طلعت
الشكر لكل من ساهم فى امتام توقيع هذه االتفاقيات التى تبلغ قيمتها  1.170مليار
دوالر؛ مثمنا جهود سالح االشارة ،ومجلس إدارة والعاملني باجلهاز القومى لتنظيم
االتصاالت ،وفريق العمل بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وشركات املحمول
احلاصلة على الترددات؛ ومؤكدا على استمرارية العمل من أجل تطوير البنية التحتية
املعلوماتية وحتسني كافة خدمات االتصاالت واالنترنت املقدمة للمواطنني.
هذا وتأتى هذه اخلطوة استكماال لعملية الطرح التى قام بها اجلهاز القومى لتنظيم

ولنا رأى

وتكنولوجيا املعلومات ملواكبة التطورات
التكنولوجية وتلبية متطلبات س��وق
العمل املحلى والعاملي ،وإعداد جيل من
الشباب وتأهيله تكنولوجيا لتمكينه من
حتقيق الرؤية االستراتيجية للدولة.
وق���ع ب��روت��وك��ول ال��ت��ع��اون؛ املهندس
رأف���ت ه��ن��دى ن��ائ��ب وزي���ر االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات لشئون البنية
التحتية ،والسيد أشرف صالح املدير
التنفيذى ل���وزارة الشباب والرياضة؛
وذل���ك بحضور ال��دك��ت��ورة ه��دى بركة
مستشار وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات لتنمية املهارات التكنولوجية،
وعدد من قيادات الوزارتني.
اجلدير بالذكر أن��ه فى إط��ار تنفيذ
مبادرة “بُناة مصر الرقمية” وقعت وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مذكرة
تفاهم مع جامعة أوتاوا الكندية لتقدمي
برنامج ماجستير مهنى فى الهندسة
الكهربية واحلاسبات فى مسارى الذكاء
االصطناعى وعلوم البيانات ،وإنترنت
األش��ي��اء وال���روب���وت���ات ،ك��م��ا مت توقيع
مذكرة تفاهم مع جامعة والي��ة أوهايو
ب��ال��والي��ات املتحدة األمريكية لتقدمي
برنامج ماجستير تقنى فى مجال األمن
السيبراني.
ول��ق��د مت االن��ت��ه��اء م��ن اخ��ت��ب��ارات
ال���ق���ب���ول االب���ت���دائ���ي���ة وامل���ق���اب���الت
الشخصية لعدد  ٤٥٠طالب؛ وجارى
اج��ت��ي��از ام��ت��ح��ان ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة
 Duolingoو  TOFELالستكمال
متطلبات اجلامعات العاملية.

البريد املصرى يقرر استمرار إعفاء
أصحاب املعاشات من رسوم فتح احلساب
حتى  30يونيو القادم
كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
ق��ررت الهيئة القومية للبريد استمرار
إعفاء أصحاب املعاشات من رسوم فتح حساب
املعاش حتى  ٣٠يونيو .٢٠٢١
قال الدكتور شريف ف��اروق رئيس مجلس
ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة قررت
إع��ف��اء جميع حسابات املعاشات م��ن رس��وم
فتح حساب املعاش ورس��وم اص��دار البطاقات
ورسوم التحويات والرسوم االداري��ة ورسوم
املصادقات وذل��ك خ��ال الفترة من  1يناير
 2021وحتى  30يونيو .2021
واوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد
ان ه��ذا ال��ق��رار يأتى ف��ى اط��ار دع��م خطط
الدولة نحو تطبيق الشمول املالى والتحول
الرقمى و متاشي ًا مع تعليمات البنك املركزى
املصرى للبنوك و بهدف التيسير على اصحاب
املعاشات والتخفيف عنهم مشير ًا ال��ى ان
حساب املعاش ال��ذى يقدمه البريد املصرى
يتمتع بالعديد من املميزات التى سيستفيد
منها اصحاب املعاشات ومنها سهولة التعامل
مع جميع ماكينات الصراف اآلل��ى والتسوق
االلكترونى ودف��ع الفواتير باإلضافة الى
إصدار كارت اخلصم املباشر “ميزة” كما يتمتع
احلساب بعائد يومى متغير يضاف يومي ًا
على احلساب بهدف حتقيق اكبر استفادة
ألصحاب املعاشات.

لقى الفضيل بن عياض رجال ؛ فقال له الفضيل  :كم ُع ُمرك ؟
قال الرجل  :ستون سنة
قال الفضيل  :إذاً أنت منذ ستني سنة تسير إلى اهلل توشك
أن تصل
فقال الرجل  :إنا هلل وإنا إليه راجعون
قال الفضيل  :هل تعرف معناها
قال  :نعم أعرف أنى عبد هلل  ,وأنى إليه راجع
فقال الفضيل  :يا أخى  ،من عرف أنه هلل عبد  ،وأنه إليه راجع
 ،فليعلم أنه موقوف بني يديه  ،ومن عرف أنه موقوف بني يدى
اهلل  ,فليعلم أنه مسؤول  ،ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال
جوابا ......
فبكى الرجل وقال ما احليلة ؟
قال الفضيل  :يسيرة
قال وما هى يرحمك اهلل ؟
قال ُ :حتسن فيما بقى  ،يغفر اهلل لك ما مضى وما بقى ...
فإنك إن أسأت فيما بقى أُخذت مبا مضى وما بقى “
اللهم إنا نسألك حسن اخلامتة
بقلم:

فرانكليمبرغر
إخصائى أمن البيانات والتهديدات
الداخلية فى “فورس بوينت”

كيف حتمى املستشفيات نفسها من الهجمات اإللكترونية
فى كثير من األحيان ،أصبحت املستشفيات ضحايا العمليات التى ينفذها
مجرمو االنترنت ،حيث جتنى اجلهات الفاعلة األم��وال بسرعة من خالل
استخدام البيانات احلساسة للغاية .فالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
والتى عفا عليها الزمن والتتم صيانتها بشكل ٍ
كاف ،من خالل نقص امليزانية
ونقص املواد الشحيحةتسمح للمهاجمني بالتسلل واحلصول على املعلومات
التى يريدونها ويعطلون خدمات املشفى التقنية .لذا من الواجب على مسئولى
تكنولوجيا املعلومات فى املشفى صيانتها بشكل دورى واعتماد ميزانيات أكبر
لها من أجل جعلها أهدافا ً غير مربحة للمهاجمني.
ووف��ق�ا ً لتقرير قناة سى إن بى سى األمريكية ،تواجه منطقة الشرق
األوس��ط ما يعرف مبصطلح “اجلائحة اإللكترونية” .حيث شهدت دولة
اإلمارات العربية املتحدة وحدها زيادة بنسبة  2.5مرة فى عدد الهجمات
اإللكترونية التى تعرضت لها فى عام  .2020وبصرف النظر عن القطاع
املالي ،يتحمل قطاع الرعاية الصحية العبء األكبر من هذه الهجمات،
فاجلهات الفاعلة حتاول مراراً وتكراراً فى الوصول إلى البنية التحتية لشبكة
املستشفى باستخدام الرسائل غير املرغوب فيها ورسائل التصيد االحتيالى
اإللكترونية .ومبجرد حصولهم على موطئ قدم فى الشبكة ،يحاول املجرمون
حتديد البيانات األساسية وتشفيرها واالحتفاظ بها للحصول على مبالغ
مادية طائلة كفدية.
ومنذ عام تقريباً ،كان موضوع األمن السيبرانى للمستشفيات هو عبارة
عن بند ثانوى فى ميزانيتها ولكن بعد انتشار جائحة “كوفيد ”-19زادت
الهجمات اإللكترونية التى تستهدف املستشفيات ومرافق الرعاية الصحية
األخرى ،من خالل برامج الفدية على وجه اخلصوص والتى تشكل اخلطر
األكبر .ويتضح هذا األمر من خالل تقريرحول أمن تكنولوجيا املعلومات فى
أملانيا ،والذى نشره املكتب الفيدرالياملسئول عن أمن املعلومات ( )BSIفى
أكتوبر من عام  ،2020والذى أشار إلى جتاوز عدد البرامج الضارة حد
املليار برنامج فى الفترة املمتدة بني شهر يونيو  2019ومايو  ،2020ومتت
إضافة  117.4مليون نوع جديد من البرامج الضارة املعروفة؛ وشملت
البرامج الضارة إميوتيت( )emotetو “تريك بوت” ( )trick botو “رويوك”
( )Ryukوالعديد من برامج هجمات الفدية بشكل خاص.
وخالل فترة انتشار اجلائحة فى العام املاضى مت إثبات عواقب هجوم
إلكترونى ناجح بشكل مأساوى استهدف املستشفى اجلامعى فى مدينة
دوسلدورف األملانية ،فلم يكن املشفى قادراً على استقبال أى مريض جديد
بعد فشل نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص به ،األمر الذى دفع بالعديد من
املرضى بالذهاب إلى مشافى أخرى والتى يعتبر أمراً خطيراً ،كون الوقت
فى احلاالت احلرجة يعتبر حساساً .والبوابة التى سمحت بحدوث هجمة
الفدية هذه هى عبارة عن ثغرة أمنية موجودة فى برنامج الشبكة اخلاصة
االفتراضية ( )VPNمن شركة “سيتركس”.وعلى الرغم من أن املهاجمني
سلموا مفتاح فك التشفير مجانا ً للمشفى ،إال أن األمر استغرق أكثر من
أسبوعني قبل أن يتمكن املستشفى من استئناف العمليات بشكلها الطبيعي.
بيانات املريض هى منوذج عمل مربح للجهات اخلبيثة
إن املعلومات املتعلقة بصحة الشخص ه��ى م��ن ب��ني أك��ث��ر املعلومات
حساسية والتيتستحق احلماية.بالنسبة للمهاجمينفإن اجلمع بني االسم
والعنوان وتاريخ امليالد ورقم التأمني باإلضافة إلى التاريخ الطبى ونتائج
االختبارات وخطط العالجيعنى له األمر بوجود مبلغ مادى فى متناول اليد
يصإللى 2000يورو لكل سجل بيانات .حيث يستخدم املجرمون املعلومات
اخلاصة باملريض لالبتزاز أو سرقة الهوية أو الفواتير املزورة .ومع ذلك ،فإن
املعركة بني املستشفيات ومجرمى اإلنترنت غير متكافئة للغايةعلى الرغم
من لوائح االمتثال الصارمةوالعديد من اإلرشادات اخلاصة ،فإن مؤسسات
الرعاية الصحية تتمتع بحماية ضعيفة نسبياً .ويعزى هذا األم��ر غالبا ً
نتيجة نقص فى املوارد املالية املخصصة ألمن تكنولوجيا املعلومات وتدريب
موظفيهم .حيث يوجد العديد من مرافق الرعاية الصحية والتى تستثمر
القليل من املال فى تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بهذه املرافق .فالبنى
خطوات عدة ملزيد من األمنالسيبراني
لذلك يجب أن يشمل النهج الصحيح لألمان مجموعة واسعة من تقنيات
اجليل التالى التى تستخدم ذكاء التهديدات وخوارزميات التعلم اآللى للقيام
بعملهم ،مبا فى ذلك األمان متعدد الطبقات للنهايات الطرفية فى العديد
من األجهزة املادية واالفتراضية ،واألجهزة املحمولة ،واألجهزة التقنية فى
العمليات الطبية ،واملعدات و أحمال العمل املعتمدة على السحابة .ومع ذلك،
فإن العديد من تسريبات البيانات ال تنتج عن نوايا خبيثةولكن تنتج بسبب
اإلهمال.
يساعد التدريب والتعليم الداخلى بأن يكوجنميع املستخدمني الذى
لديهم احلق فى الوصول إلى البيانات ذات الصلة ،على دراية بقوانني
العمل الشركة وسياسات حماية البيانات اخلاصة باألمن السيبراني،
كما أنهم بحاجة أيضا ً إلى أن يدركوا مختلف حاالت فرص التهديد:كيف
التصيد االحتيالى أو مواقع الويب املخترقة؟ ما
ميكن اكتشاف رسائل
ُّ
هى التهديدات احلالية؟ من الذى أحتاج إلى إبالغه فى حالة اخلطر؟
الهدف هو احلصول على “نظام كشف التسلل البشري” من قبل املوظفني
اليقظني واملُدربني ،األمر الذى يساهم مبكافحة التهديدات السيبرانية
وتقدمي العديد من احللول التكنولوجية.بصرف النظر عن نوع التهديد
سواء كان خارجيا ً أو داخلياً.
ً
سواء كان هذا الفقدان
مينع حل “احلماية من فقدان البيانات” (،)DLP
ً
نتيجة اإلهمال أو بشكل متعمد ،بتدفق أو تسريب البيانات من قبل املوظفني
والذى ميكن أن يحدثفى العديد من األماكن املختلفة .فعلى سبيل املثال،
ُميكن إرسال بيانات املريض دون تأمينرسالةالبريد اإللكترونى إلى طبيب
األسرة لتلقى العالج أو استشارة طبية إلى تسربها إلى الشخص اخلطأ كما
أنه قد يتم إرسالها إلى طرف ثالث بسبب خطأ فى كتابة عنوان بريد املتلقي.
فى حني تتعرض مؤسسات الرعاية الصحية للخطر بشكل خاص فى هذا
الصدد ،نتيجة تواجد املوظفونفى نفس الوقت وفى شبكات بيانات مختلفة
ويقومون مبعاجلة املعلومات أو إعادة توجيهها عبر نهايات طرفية خاصة
وغير محمية بشكل اعتيادي .لذا يضمن حل “حماية فقدان البيانات” عدم
متكن املوظفني من إرسال البيانات دون إذن أونسخها إلى وسائط البيانات
اخلارجية ،حيث يتم فحص الرسائل الصادرة استناداً إلى تصنيف البيانات
املتوافقة مع تصاريح املستخدم املعني ،وفى حال مت إرفاق أو احتواء البيانات
بشكل سرى فإن احلل هذا مينع من إرسال الرسالة .وهناك أيضا ً حلول
أمنية تدق ناقوس اخلطر فى حالة حدوث أنشطة غير عادية والذى يتضمن
ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات ،واالستخدام النشط جلهاز الكمبيوتر
خارج ساعات العمل العادية وزيارة مواقع الويب غير العادية بشكل متكرر.
أمن تكنولوجيا املعلومات يجب أن يكون بسيط ًا
ال يقوم اجليل التالى من جدران احلماية ،والذى يحتوى على نظام منع
التطفل املتكامل ( ،)IPSبتحليل التدفق فى الزمن الفعلى حتى يتمكن من
التصدى للهجمات فى وقت مبكر ،وإمنا هذه التقنية قادرة أيضا ً بالتأثير
على قواعد جدار احلماية فى حالة اكتشاف هجمات دون احلاجة إلى تكوين
اتصاالت معقدة ومجموعات قواعد لالتصال بني  IPSوجدار احلماية.
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متابعات

برعاية ودعم الرئيس السيسى :

مصر تدخل عصر تكنولوجيا السيارات النظيفة وتفعل املبادردة الرئاسية لتحويل وإحالل السيارات للعمل بالغاز

مصر ..تكشف عن اول منظومة الكترونية
ملتابعة “أكسجني املستشفيات”

 30شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة تشارك باملعرض األول لتكنولوجيا حتويل وإحالل املركبات
بالتجمع اخلامس  .من جهته قال املتحدث الرسمى باسم رئاسة اجلمهورية بأن
السيد الرئيس اطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات احلكومية املختلفة
فى اطار املبادرة القومية الحالل وحتويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ،خاصة
برامج التمويل والتسهيالت املتعددة املتاحة للمواطنني ،والتعريف بجوانب املبادرة
وعوائدها املالية واالقتصادية والبيئية ،وما قامت به الدولة من بنية اساسية
متكاملة ملنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز ،وذلك اثناء تفقد سيادته
للجناح احلكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعةً ،املالية ،االنتاج احلربي،
البترول ،التنمية املحلية ،البيئة ،الداخلية ،النقل ،باالضافة الى البنك املركزى
والهيئة العربية للتصنيع .كما تفقد السيد الرئيس اجنحة كبرى الشركات العاملية
واملحلية املتخصصة فى هذا املجال ،حيث اطلع سيادته على احدث النماذج
والطرازات للمركبات التى تعمل بالغاز أو تلك املعدلة ،وكذلك احللول املتكاملة
لعملية متوين املركبات بالغاز وآخر التطورات فى تلك الصناعة.

كتب  :محمد اخلولى – ياسل خالد
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان املبادرة القومية الحالل وحتويل
السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تهدف الى العمل على تعميق صناعة السيارات
والصناعات املغذية واستغالل البنية التحتية احلديثة والطرق اجلديدة الى جانب
خفض تكاليف تكاليف دعم املواد البترولية فى املوازنة العامة للدولة ،باالضافة
الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى والذى يوفر حوالى  50%من تكلفة الوقود
التقليدى (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات األجرة وامليكروباص
وتقدمي مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث واحلفاظ على البيئة فضالً
عن االستفادة من االكتشافات احلديثة من الغاز الطبيعى وخفض تكلفة استيراد
السوالر .جاء ذلك خالل افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،مؤخرا
 ،املعرض األول لتكنولوجيا حتويل وإحللالل املركبات للعمل بالطاقة النظيفة
والذى أقيم فى الفترة من  6 - 4يناير احلالى مبركز مصر للمعارض الدولية

مركز “االبتكار وريادة األعمال” بهندسة عني شمس
يستعرض منوذج للسيارات الكهربائيه
كتب  :نهله مقلد – محمد شوقي
حتت رعاية الدكتور محمود املتينى رئيس جامعة
عني شمس شارك مركز االبتكار وريادة األعمال بكلية
الهندسة جامعة عني شمس مثال لوزارة التعليم العالى
للبحث العلمى باملعرض االول لتكنولوجيا حتويل واحالل
املركبات للعمل بالطاقة النظيفة واملقام حتت رعاية
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية
 ،حيث شارك املركز بالسيارة الكهربية الفائزة بسباق
الللرالللى للسيارات الكهربية  EVER 2020والللذى
ينظمه مركز االبتكار بكلية الهندسة جامعة عني شمس،
باالضافة الى اتوبيس كهربائى ذاتى القيادة .
و مت العمل عليها من خالل فريق عمل معمل ابحاث
و الروبوتات الذكية  ARLالتابع لكلية الهندسة بجامعة
عللني شمس ،حتللت اشلللراف ا .د.مللاجللد غنيمة مدير
مركز االبتكار وريللادة األعمال بجامعة عني شمس ،
ا.د محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات
بكلية الهندسة واملشرف على مشروع رالى السيارات
الكهربائية  ،م.على حسنى رئيس مشروع رالى السيارات
الكهربائية مصر .
ويستهدف املعرض التوعية ببرامج التمويل املتاحة

فى اطار املبادرة الى جانب التوعية بالفوائد االقتصادية
والبيئية الناجتة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعى
كوقود للسيارات وتعزيز التعاون املشترك بني الشركات
املنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث
والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى
بللاالضللافللة الللى التوعية بللاخلللطللوات املتخذة لتوفير
البنية التحتية الالزمة خلدمة السيارات العاملة بالغاز
الطبيعى والكهرباء ايضاً.

كاسبرسكي تستحوذ على حصة يف منصة التجارة اإللكترونية “نكسواي”

كتب :محمد اخلولى – صابر محمد
استحوذت كاسبرسكي على حصة يف “نكسواي” ،املنصة
البارزة للتجارة اإللكترونية وسداد الدفعات ،بهدف تعزيز
مكانتها وزيللادة فرص املبيعات عبر اإلنترنت .وستبقى
ً
منفصال ،يديره فريق قيادتها احلالي وف ًقا
“نكسواي” كيا ًنا
للوائح التنظيمية األوروبية ،يف حني ستحظى بدعم مجلس
استشاري من كاسبرسكي لغايات التوجيه االستراتيجي،
ما يساعد الشركة بالتالي على حتقيق مزيد من النجاح يف

منو قاعدة عمالئها ،وتوسعة محفظة منتجاتها وحتسني
جودة خدماتها .أظهرت وقائع السوق خالل العام 2020
أهمية حصول املنشآت على قنوات فعالة للمبيعات عبر
اإلنترنت تتسم بسرعة اإلدارة وارتفاع الثقة بسالمة بيانات
العمالء .وسيكون من شأن التكامل املو ّسع بني الشركتني
حتقيق إدارة أكثر فاعلية لقناة مبيعات كاسبرسكي عبر
اإلنترنت ،مع زيللادة التو ّسع يف منو “نكسواي” بوصفها
منصة بارزة للتجارة اإللكترونية يف مجال احللول األمنية.
وحصلت “نكسواي” على االستشارات املتعلقة بالصفقة من
شركة االندماج واالستحواذ السويسرية “إندكس أطلس”.
وتبرز “نكسواي” من خالل حلّ التجارة اإللكترونية املتقدم
تقنيا الذي يحافظ على امتثال الشركات جلميع اللوائح
ً
نظرا ألنها تعمل بعمالت ولغات
املحلية والعاملية ،وذلك ً
وطرق سداد متعددة .تتمتع شركتا كاسبرسكي و”نكسواي”
بناء عليه
بتاريخ طويل وناجح من العمل املشترك ،قررتا ً
تأسيس شراكة حتقق املنفعة للطرفني ،جتمع خبراتهما
معا وتساهم يف تنمية أعمالهما التجارية .وقد أطلقت
ً
“نكسواي” مشروع “املطبخ املفتوح” الذي مُيسلّط الضوء
على التزامها بأمن بيانات املستخدمني عبر مارسات
متقدمة لتخزين البيانات ومعاجلتها،

“اإلنتاج احلربي” تقدم منوذجني ألوتوبيسني يعمالن بالغاز الطبيعي
كتب  :محمد اخلولى – عادل
فريج
اكدت وزارة الدولة لالنتاج احلربى
ان إطللالق املبادرة الرئاسية لتحويل
وإحللللالل الللسلليللارات للعمل بللالللغللاز
الطبيعى تستهدف االرتللقللاء بنمط
حياة املواطن املصرى ودعم الصناعة
الوطنية فضالً عن تعظيم االستفادة
من توافر واكتشافات الغاز اجلديدة
فللى مللصللر ملللؤخلللراً ودعللللم تللوجللهللات
الدولة الستخدام الغاز كوقود بديل
عن الللسللوالر والبنزين  ،وتلقى هذه
املللبللادرة إهللتللمللام كبير مللن الدكتور
مللصللطللفللى مللدبللولللى رئلليللس مجلس
اللللوزراء والللذى وجلله بأهمية تضافر
جللهللود كللافللة أجللهللزة الللدولللة إلجنللاح
املبادرة والتى ستتيح للمواطن املصرى
إقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب
مع مستوى دخل املواطن .
جاء ذلك خالل فاعليات املعرض
األول لتكنولوجيا حتللويللل وإحلللالل
املركبات للعمل بالطاقة النظيفة ،
والذى نظمنه وزارة التجارة والصناعة
 ،مبشاركة كبريات شركات السيارات
العاملة فى السوق املصرى واملنتجة
للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى
وكذا الوكالء واملستوردون للسيارات
ذات الوقود املللزدوج (بنزين  -غاز)
.ويستهدف املعرض التوعية بالفوائد
اإلقتصادية والبيئية التى ميكن أن
تعود على املستهلك من إقتناء سيارات
تعمل بللالللغللاز الللطللبلليللعللي ،والللتللوعلليللة
ببرامج التمويل املتاحة للمواطنني
لتسهيل عمليات حتللويللل السيارات
التى ميتلكوها لتعمل بالوقود املزدوج
( بنزين  /غاز )  .وشللارك باملعرض
عدد من الشركات املنتجة للسيارات
فى مصر والوكالء واملستوردون وكافة
األجهزة والوزارات املعنية ومنها وزارة
اإلنلللتلللاج احلللربللى مللن خلللالل مصنع
“إنللتللاج وإصلللالح املللدرعللات “ والللذى
سيقوم بتقدمي منللوذجللني لعدد ( 2
أوتوبيس ) يعمالن بالغاز الطبيعى
وكللذلللك وزارات الللداخللللليللة والنقل
والللبللتللرول والبيئة والتعليم العالى

والللبللحللث العلمى واملللاللليللة والتنمية
املحلية باإلضافة إلى الهيئة العربية
للتصنيع وذلللك بهدف التوصل إلى
رؤية شاملة لكافة التفاصيل املتعلقة
بهذه املبادرة القومية.
باإلضافة إلى استعراض الطرازات
املتاحة من السيارات املحولة للعمل
بالغاز الطبيعى  ،فضالً عن تعزيز
التواصل بني األطراف املعنية بالبرامج
من جهات حكومية ومجتمع أعمال
واملستهلكني ،وإعطاء رسالة لشركات
الللسلليللارات املحلية واألجنبية بشأن
دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز
االعتماد على تكنولوجيا إستخدام
الغاز فى السيارات بالسوق املحلي،
إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون
املشترك مع الشركات األجنبية فى
هذا املجال لتعميق التصنيع املحلي،
والتوعية باخلطوات املتخذة لتوفير
الللبللنلليللة الللتللحللتلليللة اللللالزملللة خلللدمللة
السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
ياتى املعرض فى إطللار توجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة
بأهمية التوسع فى استخدام املركبات
التى تعمل بالغاز الطبيعى والبدء
فى تنظيم معرض مبشاركة كبريات
الشركات املصنعة للسيارات يتضمن
أحللدث ما مت التوصل إليه فى هذا

املجال ،فضالً عن منح حافز نقدى
مالئم للمواطنني من مالكى السيارات
املللتللقللادمللة ،والللراغللبللني فللى إحاللها
بللأخللرى جللديللدة تعمل بطاقة الغاز،
وذللللك كللدعللم لللإجللراءات التمويلية
للتعاقد.
ويللتللضللمللن املللللعللللرض علللللللدداً مللن
الفعاليات تشمل عرض مناذج حقيقية
للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى أو
املعدلة ،ووجود جناح خاص الستالم
طلبات تسجيل املواطنني الراغبني
فللى االسللتللفللادة مللن الللبللرنللامللج ،إلللى
جانب عقد ورش عمل بهدف شرح
البرنامج وخللطللوات إمتللام التحويل،
وكيفية التغلب على العقبات الفنية،
لللللدى مللالللكللى اللللسللليلللارات ،وعلللرض
اخللللطلللوات الللتللنللفلليللذيللة املللتللخللذة من
احلللكللومللة لللدعللم خللطللط التوسعات
على الطرق ومحطات التموين بالغاز
الطبيعى ومراكز اخلدمة ،باإلضافة
إلى مشاركة مثلى الشركات األجنبية
مللن خللالل جلسات عمل افتراضية
لللتللقللدمي جتلللارب ومنللللاذج الللسلليللارات
املنتجة ،وبحث فرص التعاون املشترك
بني مثلى مراكز البحث العلمى ذات
الللصلللللة بللالللصللنللاعللات الهندسية مع
شللركللات الللسلليللارات العاملية وفللرص
تعميق التصنيع املحلي.

كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
أطلقت وزارة الصحة املصرية منظومة إلكترونية جديدة ملتابعة معدالت اإلمداد
واالستهالك لألكسجني الطبى بجميع املستشفيات ،فى ظل االستهالك املتزايد
لألكسجني داخل املستشفيات املصرية التى تتعامل مع حاالت اإلصابة بفيروس
كورونا املستجد (كوفيد.)-19
ويأتى اطللالق املنظومة اجلللديللدة فى أعقاب ما أثير عن نقص األكسجني
للمرضى املصابني بكورونا ،مبستشفيى “احلسينية” مبحافظة الشرقية شمالى
مصر ،وزفتى مبحافظة الغربية بدلتا النيل ،األمللر الذين نفته وزارة الصحة
املصرية ،بشكل رسمى فى وقت سابق ،مؤكدة حرص الدولة على توفير مخزون
كاف من األكسجني الطبى بجميع مستشفيات اجلمهورية منذ بداية اجلائحة.
وكشف مستشار وزيرة الصحة املصرية لتكنولوجيا املعلومات ،أيسم صالح
أعدها ملتابعة توافر األكسجني
عن تفاصيل املنظومة اإللكترونية اجلديدة التى ّ
الطبى باملستشفيات على مستوى اجلمهورية وهى مُميكنة بالكامل ،ملتابعة رصيد
لواء كان تانكات أو اسطوانات ،عبر نظام
األكسجني املوجود فى املستشفى سل ً
إلكتروني” ،موضحا أن بيانات رصيد األكسجني تصل مركزيا ً إلى غرفة األزمات
بللوزارة الصحة املصرية التى تمُدار منها أزمة كورونا منذ تدشينها مع احلاالت
األولى املصابة بالفيروس منتصف فبراير من العام املاضي.
أضاف البيانات تذهب بشكل إلى لوحة البيانات واملعلومات بوزارة الصحة،
وبغرفة إدارة أزمة كورونا داخل كل محافظة ،وتمُظهر رصيد األكسجني فى كل
مستشفى بألوان أخضر وأحمر وأصفر طب ًقا ملستوى توفره”.
حدث لللوزارة الصحة
ويستخدم األكسجني الطبى ضمن بروتوكول العالج امل مُ َّ
املصرية؛ للمساهمة فى حتسن احلالة الصحية للعديد من مرضى فيروس كورونا
وانخفاض معدل الوفيات ،بحسب بيان للوزارة االثنني.
وعلى إثر أزمة مستشفيى زفتى واحلسينية ،أجرت وزيرة الصحة املصرية،
هالة زايد ،جولة تفقدية ملستشفيى عزل بالقاهرة ،هما الشيخ زايد آل نهيان،
و 15مايو ،وراجعت خالل جولتها احلد االستراتيجى لألكسجني الطبى بكال
املستشفيني ،ووجهت بالتوريد باستمرار طب ًقا لالحتياجات ،مع التشديد على
الصيانة الدورية لشبكات الغازات وقالت الوزيرة إن العالم شهد خالل الفترة
كبيرا فى توفير األكسجني للمرضى خاصة فى ظل تزايد معدالت
األخيرة
حتديا ً
ً
االستهالك نتيجة زيادة اإلصابات بفيروس كورونا ،الفتة إلى زيادة عدد “تانكات”
األكسجني واالسطوانات بجميع املستشفيات ،مع رفع كفاءة جميع شبكات الغازات
الطبية باملستشفيات وإجراء الصيانة الدورية لها.
ضللح عليها عللدد األسللل ّرة الداخلية
وقلللال صللالح املنظومة اإللكترونية مللو ّ
للمستشفيات ،وأسللرة الرعاية احلللرجللة ،وأجللهللزة التنفس الصناعي ،املتاحة
واملشغولة ،وكمية األكسجني املتوفرة ،وهللذا مُيسهل حتويل املصابني إلى أحد
املستشفياتً ،
بدال من التكدس داخل مستشفى دون غ ّيره ،إذ تمُظهر بشكل سريع
األماكن التى يستطيعون حتويل احلاالت لها”.
أوضللح مستشار وزيللرة الصحة املصرية أن املنظومة اجلديدة مُحتللدث كل 6
ساعات ،و مُيللدرج فيها عدد املرضى الذين فى حاجة للحصول على األكسجني
متابعا“ :من هذا نستنتج املتوسط الطبيعى الستهالك األكسجني داخل
الطبي،
ً
املستشفى ،ونعرف االستهالك والرصيد احلالى خالل يومني على األقل ،ومن ث َّم
نتمكن من حتريك سيارة األكسجني الصناعى بكل سهولة للمستشفيات األكثر
احتياجا لشحن التانكات أو إضافة اسطوانات”.
ً

مع بدء العام اجلديد  :السكة احلديد تطلق
موقعها الرسمى فى ثوبه اجلديد بعد تطويره

جامع  :إطالق موقع إلكترونى لتلقى طلبات املواطنني لإلشتراك بالبرنامج واطالق حملة اونالين
كتب  :صابر محمد – محمد شوقى
فى إطار افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس
اجلمهورية لفعاليات املعرض األول لتكنولوجيا حتويل واحالل
املركبات للعمل بالطاقة النظيفة استعرضت نيفني جامع
وزيرة التجارة والصناعة أمام الرئيس أبرز محاور البرنامج
القومى لتحويل وإحللالل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى
الذى يستهدف االرتقاء بنمط حياة املواطن املصرى ووسائل
نقل األفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات املغذية
واستغالل البنية التحتية احلديثة والطرق اجلديدة الى
جانب خفض تكاليف دعم املواد البترولية فى املوازنة العامة
للدولة ،باالضافة الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى والذى
يوفر حوالى  50%من تكلفة الوقود التقليدى (بنزين وغاز)
وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات األجرة وامليكروباص
وتقدمي مظهر حضارى للمرور وتقليل معدل التلوث واحلفاظ
على البيئة فضالً عن االستفادة من االكتشافات احلديثة من
الغاز الطبيعى وخفض تكلفة استيراد السوالر.
وقالت الوزيرة إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم املعرض بالطاقة النظيفة وعرض اخلصائص الفنية لها من حيث التحويل ومدى االستفادة االقتصادية املتحققة للمواطن إلى
األول لتكنولوجيا حتويل واحالل املركبات للعمل بالطاقة
معدالت الكفاءة واألمان فضالً عن عرض سيارات نقل جانب
النظيفة وبرنامج حتويل السيارات للعمل بالغاز
إطالق موقع إلكترونى لتلقى طلبات املواطنني
ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى فقط .
املرحلة
الطبيعى واملشاركة فى برنامج إحالل السيارات
لللإشللتللراك فللى الللبللرنللامللج واطلللالق حملة
مشاركة  8بنوك للتمويل
حتويل
املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.
إعللالملليللة ملللن خلللالل وسلللائلللل االعلللالم
واشلللللللارت الللللوزيللللرة إلللللى أن
االولى للبرنامج
امللللعلللرض يللسللهللم فلللى خللدمللة  47ألف سيارة للعمل
عرض املواصفات
ووسائل التواصل االجتماعى لتوضيح
فللوائللد الللتللحللول الللى اسللتللخللدام الغاز
واوضلللحلللت جللامللع أن املللعللرض يتضمن تستهدف السيارات امليكروباص أهداف برنامج حتويل
وإحالل بالوقود املزدوج بتمويل
مشاركة عدد من الشركات املتخصصة فى
الطبيعى فى املركبات ،الفتةً الللى ان
املركبات املتقادمة من خالل
خطوات واألجرة واملالكى بواقع
خدمات حتويل السيارات لعرض
مشاركة  9بنوك من القطاع  252مليون جنيه وتوفير املعرض يشهد توقيع اتفاقات تعاون
جانب
الى
التحويل وفوائدها على الزائرين
بني جهاز تنمية املشروعات املتوسطة
لة
ل
لاص
ل
خ
بللأجللنللحللة
للى
ل
للرف
ل
للص
ل
امل
إحالل
ألف
250
لللعللرض اخلللدمللات البنكية املتاحة  47ألف فرصة عمل
عللرض منلللاذج سلليللارات محولة بالفعل إلتاحة
والللصللغلليللرة ومتناهية الصغر وشركتى
الفرصة للزائرين للتعرف على املواصفات الفنية
كارجاس وغازتك لتوفير حزمة متويل جديدة
للتمويل وإقامة جناح للرد على استفسارات
قدرها  200مليون جنية إلستكمال تنفيذ مراحل
لها واإلجابة على كافة االستفسارات ذات الصلة بخدمات املواطنني الراغبني فى االستفادة من البرنامج إلى جانب
التحويل باالضافة الى عرض مناذج سيارات جديدة عاملة عقد ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج وخطوات إمتام املبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود املزدوج،

فضالً عن توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة التجارة والصناعة
وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات
السيارات املصنعة محليا ً إلى اخلارج
 1.2مليار جنيه لتحويل  150الف سيارة
اضافت املعرض يحظى مبشاركة أكثر من  30شركة
وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة ،مشير ًة
الى انه مت تخصيص مساحة فى املعرض لعرض املشروعات
البحثية املقدمة من وزارة التعليم العالي .وفيما يتعلق بتحويل
السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز
تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
سيتولى متويل حتويل  150ألف سيارة خالل  3سنوات
تنتهى فى  2023بتكلفة حتويل تقدر بنحو  1.2مليار جنيه
حيث مت االتفاق على حتويل عدد  75 - 50ألف سيارة
سنويا ً بتكلفة قدرها  600 – 400مليون جنيه ،الفتةً إلى
أنه مت حتويل  47ألف سيارة للعمل بالوقود املزدوج (غاز/
بنزين) بإجمالى متويل بلغ  252مليون جنيه وهو ما ساهم
فى توفير  47ألف فرصة عمل.
وحول إحالل السيارات املتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى
فيما يتعلق بسيارات املالكى والتاكسى وامليكروباص قالت
الللوزيللرة إن املللبللادرة ترتكز على محورين رئيسيني أولهما
االعتماد على الشركات املنتجة محليا للسيارات واالعتماد
على السيارات التى تعمل بالوقود املللزدوج (بنزين وغاز)
واملحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العاملية فى
توطني الصناعة ونقل التكنولوجيا واالعتماد على السيارات
املصنعة للعمل بالغاز الطبيعي ،مشير ًة إلى أن اجمالى عدد
السيارات املستهدف خالل املرحلة االولى يبلغ  250الف
سيارة ،منها  70ألف سيارة خالل السنة األولى و 90ألف
سيارة خالل السنة الثانية و 90ألف سيارة خالل السنة
الثالثة إلى جانب حتويل  55ألف سيارة (تاكسى ومالكي)
و 15ألف ميكروباص.

كتب :صابر محمد  -عادل فريج
أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ق املوقع الرسمى للهيئة فى شكله
اجلديد بعد تطويره خلدمة اجلمهور بهدف حتقيق تواصل هادف وفعال بني
الهيئة وجمهورها والذى يأتى بالتزامن مع بدء العام امليالدى اجلديد .2021
أشارت لإهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا املرفق احليوى  ،كان مبثابة قوة
الدفع للعاملني بالهيئة لتنفيذ حزمة من املشروعات الضخمة بكافة قطاعتها ،و أن
الهيئة وضعت إفتتاح موقعها اإللكترونى اجلديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل
والتفاعل الهادف مع اجلمهور وإبراز اجلهود التى يبذلها كل عامل داخل السكة
احلديد لرفع مستوى اخلدمة املقدمة للجمهور.
أشار املهندس أشرف رسالن رئيس الهيئة أن املوقع يوفر كافة األخبار وأنشطة
الهيئة وخدمة إستقبال املقترحات والشكاوى ،كما يتوفر باملوقع كافة أرقام
التليفونات التى حتقق التواصل بني الهيئة واجلمهور املتعامل معها للوصول معا ً
ألعلى خدمة مطلوبة .اللنك اخلاص باملوقع الرسمى https://www.enr.
/gov.eg/Ar

البيئة حتكم سيطرتها إلكترونيا على مدختني
إلنتاج الكهرباء مبحطة كهرباء ابوقير اجلديدة

مع ضخها استثمارات مباشرة بقيمة  306مليون جنيه منذ  4سنوات :

وزيرة التعاون الدولي :شركة مصر لريادة األعمال تختتم  2020باستثمارات  104مليون جنيه فى  7شركات
كتب  :محمد اخلولى – ياسل خالد
كشفت الدكتورة رانيا املشاط ،وزيرة التعاون الدولي ،أن شركة مصر لريادة
األعمال واالستثمار ،ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة إجمالية
 103.8مليون جنيه خالل  ،2020لتعزيز بيئة ريادة األعمال والشركات الناشئة
فى مصر ،تتضمن  72.4مليون جنيه استثمارات مباشرة فى  6شركات و31.4
استثمارات غير مباشرة فى إحدى مسرعات األعمال ،وذلك فى إطار سعى الشركة
لدعم ريادة األعمال على املستويني املحلى واإلقليمى لتبلغ إجمالى االستثمارات
منذ تأسيس الشركة عام  ،2017نحو  306.2مليون جنيه فى  150شركة،
منها  139.9مليون جنيه استثمارات مباشرة و  166.3مليون جنيه استثمارات
غير مباشرة .وانعقد مجلس إدارة شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار ،فى
ختام عام  ،2020بحضور أحمد جمعة ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب
للشركة ،ود .جيهان صالح مستشار رئيس الللوزراء للشئون االقتصادية ،وحسن
العطاس ،مدير العمليات بالصندوق السعودى للتنمية ،و نيرمني الطاهري ،مساعد
وزيرة التعاون الدولى لإشراف على ملف املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،والسيد
يسرى حلمي ،املؤسس والرئيس التنفيذى لشركة آى تى وركس  IT Worksو
محمد متولي ،املدير التنفيذى لشركة ان آى كابيتال القابضة ،NI Capital
ومحمد رحمي ،املدير العام لشركة انديافور Endeavorمصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي ،إن االجتماع تطرق إلى مناقشة إجنازات الشركة
لعام  2020على مستوى الشركات اجلديدة التى مت االستثمار فيها ،كما مت اعتماد
قرارات جلنة االستثمار للمساهمة فى ثالث شركات ناشئة ومبتكرة فى مجاالت
التكنولوجيا الطبية والبحث والتطوير الصناعى وبرمجيات التصفح اإللكتروني.
منوذجا يتم من خالله
وأوضحت وزيللرة التعاون الدولي ،أن الشركة أسست
ً
توجيه االستثمارات إلى مسرعات األعمال وشركات رأس املال املخاطر والشركات
الناشئة فى املراحل املبكرة وفى مراحل النمو ،وتعتبر شركة مصر لريادة األعمال
منوذج فريد يجمع بني رأس املال حكومى مبشاركة الصندوق السعودى للتنمية،
وفكر القطاع اخلللاص ،حيث تهدف إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة
فى االقتصاد املصرى وحتفيز تطوير بيئة ريادة األعمال ،وبناء القدرة التنافسية
لالقتصاد ،التى تدفع منو الناجت املحلى اإلجمالي.
أشللارت لالهتمام احلكومى بدعم بيئة ريللادة األعمال فى مصر والشركات
الناشئة من خالل شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار ،السيما وأن تطوير بيئة
ريادة األعمال واستدامتها يكون له تأثير مُمضاعف على خلق فرص العمل وحتقيق
فرصا لتعزيز التعاون مع املؤسسات
االقتصاد الدائري ،مؤكدة أن الشركة تتيح
ً
الدولية املهتمة مبجال ريادة األعمال ،كما متتلك ميزة تنافسية من خالل استهداف
مراعاة املعايير البيئية واحلوكمة فى مجاالت االستثمار بالشركات الناشئة.

من ناحيته قال أحمد جمعة ،رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة
مصر لريادة األعمال واالستثمار ،إن الشركة ،تستهدف االستثمار فى شركات
محليا
التكنولوجيا والشركات املدعومة بالتكنولوجيا اململوكة ملؤسسني مصريني
ً
ودوليا التى يقع مقرها فى مصر ،وأن الشركة تسعى من خالل خطتها قصيرة
ً
املدى إلتاحة فرص متويلية بديلة لرواد األعمال املصريني ،وفتح فرص استثمار
محلية للمصريني ذوى اخلبرات املقيمني باخلارج ،وإقامة روابللط معهم لنقل
املعرفة واخلبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد األعمال املقيمني فى مصر ،باإلضافة
إلى دعم الشركات للتوسع اإلقليمى والعاملى مع خلق قيمة مضافة فى الشركات
لتحقيق عوائد عالية لالستثمار تدعم الناجت املحلى اإلجمالي.
أضاف اخلطة طويلة املدى ،تستهدف أن تصبح مصر مرك ًزا لالبتكار وريادة
األعمال مبنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وجذب االستثمارات األجنبية
واملحلية فى صناعة شركات التكنولوجيا والشركات املدعومة بالتكنولوجيا ،وزيادة
فرص العمل املباشرة وغير املباشرة وتطوير بيئة ريادة األعمال املصرية .وأسست
شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار ،مسرعة األعمال لرأسمال املخاطر Falak
 Startupsعام  ،2018حيث دعمت حتى اآلن  60شركة ناشئة فى مجاالت
ابتكارية مختلفة تعتمد على كافة أنواع التكنولوجيا كاستخدام الواقع االفتراضى
فى قطاع السياحة واستخدام الذكاء االصطناعى فى اخلدمات الطبية والزراعة.

كتب  :محمد شوقى – عادل فريج
أعلنت الدكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة اإلنتهاء من أعمال الربط االلكترونى
ملنظومة الرصد الذاتى املستمر لالنبعاثات لوحدتى إنتاج الكهرباء مبحطة كهرباء
ابوقير اجلديدة التابعة لشركة غرب الدلتا النتاج الكهرباء .حيث مت رصد كال من
عناصر ثانى اكسيد الكبريت ،أكاسيد النيتروجني ،اول اكسيد الكربون ،االكسجني
 ،ومت ربط اإلشارات اخلاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ،ومراجعة قراءات
االجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية
.وذلللك فى إطللار اهتمام وزارة البيئة بقطاعى توليد الطاقة والنقل لكونهما
مسئولني عن  43%و 23%على التوالى عن تلوث الهواء باجلسيمات الصلبة
ذات القطر اقل من  10ميكروميتر و هى املؤثر الرئيسى على جودة الهواء.
وأكدت ياسمني فؤاد أن ذلك يأتى تفعيال للتعاون الوثيق بني وزارتللى البيئة
والكهرباء للحفاظ على الهواء  ،فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر
بصورة مباشرة على البيئة  ،مشيرة إلى استمرار اجلهود لضم الصناعات الكبرى
املوجودة على مستوى اجلمهورية للشبكة القومية لرصد االنبعاثات الصناعية
وذلك بهدف احلفاظ على الهواء .وبهذا الربط فقد بلغ اجمالى عدد املنشآت
الصناعية التى مت ربطها مبحافظة اإلسكندرية عدد ( )17منشآة بعدد ()69
مدخنة  ،وبلغ اجمالى عدد املنشآت الصناعية املرتبطة بالشبكة القومية على
مستوى اجلمهورية (  )77منشأة متثل  358مدخنة.
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شركات عربية

ضمن استراتيجية حتول مصر ملحور رقمى عاملى للبيانات :

املصرية لالتصاالت توقع اتفاقية مع شركة جوجل العاملية لتقدمي خدمات دولية مؤمنة عالية احلماية
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
وقع���ت املصرية لالتصاالت أول مش���غل اتصاالت متكامل فى مصر وأحد أكبر
مشغلى الكابالت البحرية فى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا اتفاقية مع شركة
جوجل العاملية يتم مبوجبها تقدمي خدمات عبور للحركة الدولية اخلاصة بشركة
جوج���ل على مس���توى بروتوكوالت اإلنترن���ت ( )IP Layerوالتى تعد األولى من
نوعها فى مجال خدمات العبور ،من خالل الش���بكة الدولية األرضية للمصرية
لالتصاالت عبر األراضى املصرية .كما يتم مبوجبها حصول شركة جوجل على
سعات دولية ألوروبا عبر البحر األبيض املتوسط على نظام الكابل البحرى TE
 Northاململوك للشركة املصرية لالتصاالت.
إعادة توجيه حركة املرور
وس���تقوم املصرية لالتصاالت من خالل هذا املشروع بتوفير أعلى مستويات
احلماي���ة حلركة مرور البيانات اخلاصة بش���ركة جوج���ل من خالل محطات
إنزال الكابالت البحرية على البحر األبيض املتوس���ط والبحر األحمر ،والتى
يتم ربطها بعدة مس���ارات أرضية عبر األراضى املصرية ،حيث تقوم الش���بكة
بإعادة توجيه حركة مرور البيانات الدولية اخلاصة بشركة جوجل من مسار
إل���ى آخر عن���د اللزوم مبرونة عالية وبش���كل تبادلى فائق الس���رعة فى زمن
توجيه ال يتعدى  50ميللى ثانية .وباإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركة املصرية
لالتص���االت بتق���دمي أعلى مس���تويات اإلتاحة للحركة الدولي���ة العابرة
لش���ركة جوجل مع نظ���ام متابعة جودة اخلدم���ة املقدمة (SLA
.)portal
تعزيز مستوى احلماية
م���ن جهت���ه قال مارك س���وكول � مدي���ر البني���ة التحتية
ملنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بشركة جوجل
يس���عدنا توقي���ع ه���ذه االتفاقي���ة مع الش���ركة املصرية
لالتص���االت ،والت���ى س���تعزز م���ن مس���تويات احلماية
واإلتاحة الفائقة للحركة الدولية لشبكة جوجل العاملية
العاب���رة جلمهورية مص���ر العربية من آس���يا إلى أوروبا،
كم���ا نتطلع إل���ى املزيد من التع���اون املثم���ر واملتواصل بني
الشركتني".
تعدد مسارات احلركة الدولية للبيانات
م���ن ناحيت���ه قال املهندس ع���ادل حامد � العضو املنت���دب والرئيس التنفيذى
للش���ركة املصرية لالتصاالت إنه من دواعى س���رورنا العمل مع شركة جوجل
ودع���م توس���عاتها لتق���دمي أعلى مس���تويات احلماي���ة واإلتاح���ة حلركة عبور
البيان���ات الدولي���ة اخلاصة بها محليا ودوليا .وتتماش���ى ه���ذه االتفاقية مع
اس���تراتيجية الش���ركة جتاه ترس���يخ وضع مصر املرموق كمحور رقمى عاملى
يرب���ط بني قارات العالم واالس���تغالل األمثل حللول البني���ة التحتية للتعددية
الشبكية التى توفرها املصرية لالتصاالت والتى تتميز بأقل زمن نقل للبيانات

وأعلى مرونة فى الش���بكات التراسلية وتعدد مس���ارات احلركة الدولية التى
متتد عبر البحر األبيض املتوسط مرورا مبصر وصوال إلى سنغافورة".
أفضل جتربة لعمالئنا
م���ن ناحية اخرى قال هش���ام الناظ���ر � املدير
االقليم���ى لش���ركة جوج���ل ف���ى مص���ر
إنه ف���ى ضوء النمو الس���ريع حلجم
س���عات اإلنترن���ت بجمهوري���ة
مص���ر العربي���ة ،ستس���اهم هذه
االتفاقية فى تعزيز قدرة س���عات
احلرك���ة العابرة وزي���ادة معدالت
االس���تخدام .ونس���عى دائم���اً إل���ى
تقدمي جتربة استخدام أفضل لعمالئنا
من خالل حتس���ني االتصال فى مصر وجميع
أنحاء العالم" .
تطوير شبكة املصرية
ومن ناحيته س���يف منيب � نائب الرئيس التنفيذى لش���ئون الدولى واملشغلني
بالشركة املصرية لالتصاالت "سعداء بالتعاون مع شركة جوجل ،والذى يأتى
فى ضوء اجلهود املس���تمرة التى تبذلها الش���ركة املصرية لالتصاالت لتطوير
ش���بكتها الدولية .فعلى الرغم من الظروف االستثنائية التى فرضتها جائحة
كورونا خالل عام  2020استمرت الشركة فى أعمال التطوير لتوفير أفضل
مس���توى من خدمات البنية التحتية لعمالئها الدوليني .حيث قامت الش���ركة

حامد
 :املصرية لالتصاالت
متتلك كل االمكانيات للحافظ
على مكانة مصر كمركز إقليمى
لصناعة البيانات

خ���الل العام احلالى ببناء محطات إنزال جديدة للكابالت البحرية مت ربطها
من خالل مس���ارات أرضي���ة مختلفة عبر األراضى املصري���ة ليصل إجمالى
عدد محطات اإلنزال لدى الش���ركة إل���ى  10محطات فى البحر األحمر
والبحر األبيض املتوس���ط ويبلغ إجمالى عدد املسارات األرضية 10
مسارات".
الشريك املفضل
وتوفر الش���ركة املصرية لالتصاالت للمجتمع الدولى ش���بكات
العبور للحركة الدولية من خالل جمهورية مصر العربية بأقل
زم���ن نق���ل للبيانات وأقصر ط���رق الربط بني أفريقيا وآس���يا
وأوروب���ا م���ن خ���الل موقع مص���ر اجلغرافى املتمي���ز فى قلب
العالم ،وكذلك عمليات التطوير املستمرة التى تقوم بها الشركة
لتحديث بنيتها التحتية .وقد عزز ذلك من وضع الش���ركة وجعلها
الش���ريك املفضل عامليا للعديد من شركات االتصاالت الدولية على
مر السنني.
باإلضاف���ة إلى ذل���ك تعمل املصرية لالتصاالت بش���كل مس���تمر على تطوير
وتنويع بنيتها التحتية عبر مس���تويات متعددة ،وذلك من خالل إنش���اء املزيد
م���ن محطات اإلنزال البحرية باإلضافة إلى املزيد من مس���ارات العبور ،إلى
جانب االس���تثمار فى بناء أنظمة وحلول شبكية جديدة من أجل تلبية الطلب
العاملى املتزايد على الس���عات الدولية واحلفاظ على أعلى مستويات اإلتاحة
واحلماي���ة ،كما ط���ورت املصرية لالتص���االت من حلولها للتعددية الش���بكية
املمتدة عبر البحر األبيض املتوسط مرورا مبصر وصوال إلى سنغافورة.

سوكول:جوجل
تتطلع لتعزيز التعاون مع
مصر لدعم مستويات احلماية
واإلتاحة الفائقة للحركة
الدولية لشبكتها

على خطى سامسوجن  " :أبل" تختبر هاتفني قابلني للطي

كتب  :باسل خالد – عادل فريج
أشارت تقارير تقنية إلى اجتياز منو َذجى هاتفني قابلني للطى من شركة "أبل"،
الختبارات املتانة ،فى مصنع "فوكسكون" بالصني.
وحسبما ذكر موقعا "إيكونوميك ديلى نيوز" ،فإن "أبل" أخضعت هاتفني قابلني
للط���ى الختبارات املتانة ،والتى تركز بش���كل رئيس���ى على املفص���ل ،باعتباره
النقطة األكثر أهمية فى هذه الفئة من املنتجات.
ونق���ل موقع "ماش���ابل" املتخصص باألخب���ار التقنية ،أن هات���ف "أبل" اجلديد
األول س���يكون قابال للطى بش���كل عام���ودى على غرار هاتف سامس���وجن "زد
فليب" ،بينما سيأتى الهاتف الثانى بشاشتني متصلتني معا مبفصل.
وتشير تسريبات تقنية إلى اعتماد "أبل" شاشات مرنة بتقنية "أوليد".
وال تعد محاولة "أبل" ركوب موجة الهواتف القابلة للطى جديدة ،إذ س���بق أن
حصلت على براءة اختراع ملنتج من هذه الفئة فى عام  ،2017وكان يتوقع أن
حت ّول الشركة األمركية التصميم ملنتج حقيقي ،إال أن تفشى جائحة كورونا قد
غ ّير من خطط شركات كثيرة ومن بينها "أبل".
ومن الس���ابق ألوانه حتديد موعد إطالق "أبل" لهاتفيها القابلني للطي ،إال أن
تكهنات تشير إلى إمكانية ذلك فى العام القادم

عبر نظام رقمى متكامل :

وزير املالية يطلق املرحلة األولى من منظومة اإلجراءات الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار املمولني
كتب  :محمد اخلولى – صابر محمد
أعل����ن الدكت����ور محمد معيط � وزير املالي����ة ،إطالق املرحلة
األول����ى من منظومة اإلج����راءات الضريبية املميكنة املوحدة
مبراكز كبار ومتوس����طى املمولني وكبار املهن احلرة ،وافتتح
مراك����ز خدم����ة املمول����ني الت����ى تُع����رف باملكات����ب األمامي����ة
« ،»Front officesوق����د حرص الوزي����ر على جتربة دورة
العمل بنفسه وتوجه إلى الشاشة اإللكترونية؛ فكان الدكتور
معي����ط � املم����ول رقم واحد ،واختار إح����دى اخلدمات؛ ليتم
توجيه����ه آل ًيا إلى النافذة املق����ررة لذلك ،بعد مروره بأماكن
االنتظار ،والتقى مبمثلى اإلدارات املختصة مباش����رة ،وأدار
ح����وا ًرا معه����م اطم����أن خالله عل����ى جودة اخلدم����ة ،وكفاءة
املوظف����ني ف����ى ال����رد عل����ى استفس����ارات املمول����ني ،موج ًها
باستمرار التدريب الف َّعال فى مختلف النواحى التخصصية
على النحو الذى يُسهم فى استدامة جودة اخلدمة.
وافتت����ح الوزي����ر ،قاع����ات اخلدم����ات الذاتية مبراك����ز كبار
ومتوس����طى املمول����ني وكب����ار املهن احل����رة ،التى تس����تهدف
مس����اعدة املمولني أو املكلفني وتق����دمي الدعم الفنى الالزم
ف����ى التعام����ل الذاتى م����ع منظوم����ة اإلج����راءات الضريبية
املميكن����ة املوح����دة؛ مبا تُتيحه من أعمال ضريبية رئيس����ية،
ُم َّوج ًها بترسيخ جسور الثقة مع مجتمع األعمال؛ باعتبارهم
شركاء التنمية ،وحتصيل حق الدولة مبا يرضى اهلل.
أكد الوزير أن إطالق املرحلة األولى من منظومة اإلجراءات
الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار ومتوس���طى املمولني
وكب���ار املهن احلرة ،يُعد أحد الروافد الرئيس���ية للمش���روع
القوم���ى لتحديث وميكنة منظوم���ة اإلدارة الضريبية ،الذى
يحظ���ى بدعم كبير ومتابع���ة دقيقة من القيادة السياس���ية،

حيث يتم على مرحلتني ميكنة  ٦٤إجرا ًء فرع ًيا من األعمال
الضريبي���ة الرئيس���ية ،وقد س���بق إطالق منطوم���ة الفاتورة
اإللكترونية؛ مبا يُسهم فى التيسير على املمولني أو املكلفني.
أوض����ح الوزير أنه ُيك����ن للممولني أو املكلف����ني اآلن ارتياد
البواب����ة اإللكتروني����ة ملصلح����ة الضرائ����ب املصري����ة برق����م
التسجيل الضريبى املوحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع
الضرائ����ب اخلاض����ع لها ،وتق����دمي جميع من����اذج اإلقرارات
منوذج����ا إلكترون ًيا ،كل وف ًقا
الضريبي����ة الت����ى تصل إلى ٤٩
ً
لنش����اطه ،س����وا ًء للضريبة عل����ى الدخل ،أو ضريبة كس����ب

العم����ل ،أو إقرارات اخلصم والتحصي����ل ،أو الضريبة على
القيم����ة املضاف����ة ،أو ضريبة الدمغة ،وعل����ى ضوئها تتحدد
قيمة الضرائب املس����تحقة مبختلف أنواعها ،ثم يتم س����داد
املدفوعات إلكترون ًيا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أش����ار الوزي����ر إلى أن����ه يكن للممول����ني أو املكلف����ني ً
أيضا
من خ����الل ما تُتيح����ه املرحل����ة األولى ملنظوم����ة اإلجراءات
الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار ومتوسطى املمولني
وكب����ار امله����ن احلرة ،االس����تفادة من كل خدمات التس����جيل
إلكترون ًي����ا؛ مبا يوفر الوقت واجله����د ،ويحقق أعلى درجات

ألول مرة ..انفينكس تطلق مسابقة  Infinix Global Jackpotفى مصر
كتب  :محمد اخلولى  -نهلة مقلد
أطلق���ت ش���ركة انفينك���س "  ، " Infinixللهوات���ف
الذكية املدفوعة عبر اإلنترنت  ،مس���ابقة "Infinix
 "Global Jackpotألول م���رة بهدف االحتفال مع
عمالئه���ا بالعام لتلبية االحتياجات اجلديد ،2021
حيث س���يتم تقدمي هدايا قيمة تتمثل فى س���يارات
وثالجات ومجموعة من األجهزة املنزلية فى س���حب
هو األكبر من نوعه للعام اجلديد.
م���ن جهت���ه ق���ال فيلي���ب ب���ان � مدي���ر إدارة البي���ع
بالتجزئ���ة ف���ى " :Infinix Global GTMمن���ذ
إنش���ائها ف���ى ع���ام  ، 2013كان���ت  Infinixتهتم
دائ ًما بالتغيرات فى السوق  ،وتسعى جاهدة املتنوعة
للمس���تهلكني الشباب .مع االبتكار املستمر  ،مؤكداً :
"نح���ن ملتزمون بتوفير منصة جليل الش���باب الذين
يحب���ون التكنولوجي���ا العصري���ة ولديه���م ش���خصية
ممي���زة للتعبي���ر عنها حي���ث خلق ح���دث "Infinix
 "Global Jackpotجتربة تسوق مثالية تدمج بني
االستهالك والترفيه .
أض���اف على م���دار الع���ام فى اجت���اه تطوير س���وق
الهوات���ف املحمول���ة واحتياج���ات املس���تهلك  ،وم���ن
املاض���ى  ،كانت  Infinixتبحث ثم أطلقت سلس���لة
م���ن الط���رازات املتمي���زة حي���ث أطلق���ت Infinix
اجله���از الرائ���د لهذا الع���ام  ، Zero 8 ،مع التركيز
على التصميم اجلمالى والكاميرا .حيث جاء اجلهاز
بكامي���را خلفي���ة رباعي���ة بدق���ة  64ميجابكس���ل +
عدس���ة أمامية مزدوجة بدقة  48ميجابكس���ل تتيح

للمس���تخدمني التق���اط ص���ور ومقاط���ع فيديو حية
ف���ى أى وقت وفى أى مكان .وفى الوقت نفس���ه  ،مت
جتهي���ز  Zero 8بشاش���ة  6.85بوص���ة ، + FHD
ومع���دل حتدي���ث مرتف���ع  90هيرت���ز  ،ومعدل أخذ
عينات ملس عالى  180هيرتز .وهذا يعزز استجابة
وحساسية الشاشة التى تعمل باللمس بجانب معالج
 MediaTek Helio G90Tوالذاك���رة الضخمة
بس���عة  128جيجابايت وذاكرة الوصول العش���وائى
 8جيج���ارام تلك التركيبة الت���ى تعزز اللعب وجتربة
املستخدم.
أوضح لعش���اق األلع���اب املحمولة  ،يع���د Infinix
 Note 8اخليار األول لهاتف األلعاب الذى سيمكنك
م���ن لعب أفضل ما لديك .م���ع معالج MediaTek
 Helioالثمانى النواة وشاش���ة ع���رض كبيرة ثنائية

الفتح���ة مقاس  6.95بوص���ة تتميز مبعدل حتديث
مرتف���ع يبل���غ  90هرتز  ،يكن حتقي���ق جتربة نظام
سلس���ة للغاية.وف���ى نفس الوق���ت  ،توف���ر البطارية
ذات الس���عة الكبيرة البالغ���ة  5200مللى أمبير فى
أساسا للتش���غيل املستمر واملستقر لالعبني
الساعة
ً
الذين لديهم س���اعات طويلة من اللعب واالستخدام.
م���ن حيث أداء الصورة  ،فه���ى مجهزة بكاميرا بدقة
 64ميجابكس���ل  6لقط���ات فائق���ة الوضوح وتكوين
التصوي���ر الفوتوغرافى مبس���توى احترافى  ،وجميع
العناصر عالية اجلودة التى جتعل الصور مذهلة .
كما يتمت���ع هاتف  Infinix Hot 10بأداء ممتاز
ف���ى الترفي���ه الس���معى والبص���ري .توف���ر مجموعة
ش���رائح  Helio G70والشاش���ة كبيرة احلجم التى
مت���ت ترقيته���ا بحج���م  6.78بوصة للمس���تخدمني
جترب���ة لع���ب تفاعلي���ة وغام���رة أكثر  ،وه���ى مزودة
ببطارية كبيرة تبلغ  5200مللى أمبير فى الس���اعة
لعم���ر بطاري���ة طويل يوفر متعة ال نهاي���ة لها فى أى
وقت وفى أى مكان.
كشفت الش���ركة ان مواعيد الس���حب كالتالى جائزة
 Lucky Prizeخ���الل الفت���رة م���ن  11ديس���مبر
وحتى  13يناير ويتم عمل سحب مباشر  ،أما جائزة
 Mega Jackpotفتتم فى الفترة من  11ديسمبر
وحتى  5يناير ويتم عمل الس���حب عليها يوم  8يناير
املقب���ل واجلائ���زة الثالث���ة  Super Jackpotتكون
خ���الل الفترة من  6يناير وحتى  13يناير ويتم عمل
سحب عليها يوم  15يناير.

دار اإلفتاء تطلق أول بوابة إلكترونية شاملة ألمانة اإلفتاء العاملية

كتب  :باسل خالد – محمد شوقي
أصبحت شبكة املعلومات الدولية “اإلنترنت” هى اآللية العاملية األولى التى أضحت
لغ���ة العال���م فى املعرفة والتعل���م والتواصل ،ولذا فإن األمان���ة العامة لدور وهيئات
اإلفتاء فى العالم كان لزاما عليها وبعد مرور اخلمس���ية األولى على إنشائها ،ولوج
هذا العالم الرقمى من أوس���ع أبوابه وممارس���ة دور أكثر فعالية فى محيطها الذى
لم يعد يفهم غير هذه اللغة التى يتطور العمل فيها.
ومن هنا كش���فت دار اإلفتاء املصرية ضمن خطتها املس���تقبلية للس���نوات اخلمس
املقبلة عن عزمها تدش���ني بوابة إلكتروني���ة متكاملة وكيان تفاعلى احترافى خاص
باألمان���ة العام���ة لدور وهيئات اإلفتاء فى العال���م ،تنفي ًذا ملا مت اعتماده فى املؤمتر

األول لألمانة فى العام  2015م.
م���ن جهت���ه أكد الدكت���ور إبراهيم جنم -مستش���ار مفتى اجلمهوري���ة واألمني العام
لألمانة العام لدور وهيئات اإلفتاء فى العالم ،أن هذه البوابة ستقوم بأدوار متعددة
لألمان���ة تصن���ع معها صورة ذهنية مرجوة ،بحس���بانها مظل���ة عاملية لكل ما يخص
اإلفتاء فى العالم كله ،كما ستعمل على ترسيخ قيم الوسطية والتعايش فى الفتوى،
ونش���ر صحيح الدين اإلس���المى بالفه���م الوس���طى ومناهضة التط���رف الفكري،
وكذل���ك مجابهة اآللة اإلعالمية جلماعات العنف والتط���رف والنوافذ اإللكترونية
متع���ددة املش���ارب .وأضاف أن حالة الرك���ود الفقهى واالستس���الم ملوروثات كانت
عبقرية فى حينها لكنها لم تعد تصلح لإلسقاط على مجتمعاتنا فى عصور العوملة
والدول���ة الوطنية كثيرا ما صنع إس���قاطها وفهمها عل���ى غير ما أراد أصحابها فى
حينها كوارث شديدة التأثير على مجتمعاتنا ،وما تراث بن تيمية والتعامل معه من
قبل جماعات العنف عنا ببعيد.
وأش���ار فضيل���ة الدكت���ور إبراهيم جنم ،إل���ى أن زائر بوابة هذه املؤسس���ة العاملية،
س���وف يجد خبرا صحيحا قادرا على مواجهة ما أثير من ش���ائعات والتغلب عليها
مبصداقية مصادره ،والفتوى الصحيحة تأصيال وتنزيال ،ملواجه سيل الفتاوى التى
تعتمد ش���واذ اآلراء وتس���وغ العنف والقتل وإرهاب اآلخرين واالعتداء عليهم ،كما
سيجد رؤى فكرية يتسلح بها ملواجهة األفكار الهدامة ،وحركة فقهية ودعوية دؤوبة
يرى من خاللها ذاته ومجتمعه ..ماضيا وحاضرا ومستقبال.

الدقة ،ويُسهم كثي ًرا فى احلد من التدخل البشرى ،وإرساء
دعائ����م العدال����ة الضريبي����ة ،الفتًا إل����ى أن املرحل����ة األولى
ملنظومة اإلجراءات الضريبية املميكنة املوحدة مبراكز كبار
ومتوس����طى املمولني وكبار املهن احلرة ،تُعد ترجمة حقيقية
جله����ود دم����ج وتبس����يط وميكنة إج����راءات رب����ط وحتصيل
الضريب����ة عل����ى الدخل ،والضريب����ة على القيم����ة املضافة،
وضريب����ة الدمغ����ة ،وضريبة كس����ب العمل ،عل����ى نحو دقيق
يُراع����ى اخلصوصية الفنية لكل ضريبة ،ويعكس ما تضمنه
قانون اإلج����راءات الضريبية املوحد من حق����وق والتزامات
عل����ى املمول����ني أو املكلفني ،الذى يعتبر نقلة تش����ريعية غير
مس����بوقة ،ترتقى مبنظوم����ة اإلدارة الضريبية املصرية إلى
مصاف الدول املتقدمة ،من خالل بناء نظام رقمى متكامل،
وإتاح����ة اخلدم����ات للممول����ني أو املكلف����ني إلكترون ًي����ا دون
احلاجة للذهاب إلى املأموريات.
قال الوزير ،إن الوس����ائل اإللكترونية مبا فيها نظام التوقيع
اإللكترونى ،أصبح����ت ،وف ًقا لقانون اإلج����راءات الضريبية
املوح����د ،معتم����دة ف����ى اإلثب����ات الضريب����ي ،والتواص����ل مع
املمول����ني واملكلف����ني ،وإجراءات ربط الضريب����ة وحتصيلها،
وس����بل الطعن على من����اذج ربط الضريبة ،الف ًت����ا إلى إلزام
املمول����ني أو املكلفني بالتعامل باملحررات اإللكترونية س����وا ًء
فاتورة إلكترونية أو قري ًبا فى صورة إيصال مهنى إلكترونى
أو إيصال بيع إلكترونى للمس����تهلك النهائى ،فى ظل رقمنة
كل التعام����الت ب����د ًءا من تق����دمي طلب التس����جيل مبصلحة
الضرائ����ب ،واإلق����رار الضريب����ى اإللكتروني ،والس����جالت
والدفات����ر واملراس����الت اإللكتروني����ة ،وص����والً للتحصي����ل
اإللكترونى للضريبة.

رصيدى تتحالف مع أمان للمدفوعات اإللكترونية
لتعزيز سياسات الشمول املالي

كتب  :صابر محمد – محمد اخلولى
عق���دت ش���ركة "رصي���دي" ش���راكة اس���تثنائية مع ش���ركة أم���ان للمدفوعات
اإللكتروني���ة لتمكن مس���تخدمى محفظته���ا اإللكترونية من إي���داع النقود بها
والس���حب منه���ا بس���هولة وس���رعة من خالل أكث���ر من  100أل���ف نقطة بيع
متتلكها أمان فى كل أنحاء اجلمهورية.
ومبوجب تلك الشراكة التى تعد خطوة رائدة لتيسيراستخدام محفظة رصيدى
اإللكترونية ،س���يتم إتاحة خدمات اإليداع والس���حب من أقرب مكان وهو ما
يس���اعد على حتقيق الفاعلية لش���ريحتى عمالء رصيدى وهما ،أوالً :األفراد
الذين يس���تطيعون تلق���ى حتويالت نقدية عبر املحافظات من أى ش���خص أو
ش���ركة ،إلى جانب ش���حن محافظهم بس���هولة وحتويل النقود ودف���ع الفواتير
والش���راء عب���ر االنترنت دون بطاقة والدفع للتجار ع���ن بعد ،وثانياُ :األعمال
مبختل���ف أحجامها وأنش���طتها ،إذ متك���ن كل من التجار صغيرى ومتوس���طى
احلج���م م���ن االعتماد فى مبيعاتهم على  QR Codeثم س���حب أموالهم دون
انتظ���ار ،والتجار عب���ر االنترنت من بي���ع منتجاتهم بأمان ،ومتكن الش���ركات
م���ن صرف املرتبات عبر املحفظة ليس���حبها املوظف���ون من أى نقطة بيع ،كما
تيس���ر لش���ركات التمويل متناهى الصغر صرف القروض وحتصيل األقساط
إلكترونيا كما ينص قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر.
من جهته قال جاك ماركو ،الشريك املؤسس والعضو املنتدب لشركة رصيدي:
هذا التحالف مع ش���ركة أمان للمدفوعات اإللكترونية ،يخدم رؤيتنا املشتركة
نحو دعم جهود الدولة فى حتقيق الش���مول املالى وتش���جيع املعامالت املالية
اإللكترونية ،هذا وتتمتع أمان ببنية حتتية متميزة وانتشار جغرافى واسع من
خ���الل أكثر من  100ألف نقطة بيع و 250فرع نضعهم فى خدمة عمالءنا،
وهو ما يجعل عملية شحن محفظة رصيدى والسحب منها أمراً يسيراً وامنا
خاصة فى ظل تفش���ى فيروس كورونا ،مما ينعكس على حتس���ني جودة حياة
املصريني وتعزيز وصولهم للخدمات املالية".
ومن ناحيته قل محمد وهبي ،الرئيس التنفيذى لش���ركة أمان نسعد بشراكتنا
الواعدة مع رصيدي ،أول من أطلق محفظة إلكترونية مستقلة مرخصة رسمياً
فى مصر ،ملا تقدمه من خدمات مالية إلكترونية ش���املة متكن كافة ش���رائح
املجتم���ع املص���رى من االعتماد عل���ى املدفوعات اإللكترونية ،حيث س���اهمت
البنية التحتية القوية واملتطورة لش���ركة أم���ان ،والتى تتمكن من إجراء حوالى
 85معاملة فى الثانية الواحدة ،فى النهوض بكفاءة اخلدمات املالية وكس���ب
ثقة عمالء رصيدي".

كتب  :محمد شوقى – صابر محمد
كشف موقع "نيو أطلس" املتخصص باألخبار التقنية عن أبرز هواتف يتوقع
أن تطرح فى األس���واق خالل العام اجلارى  2021حيث يتوقع متخصصون
بهواتف "سامسوجن" أن تكشف الشركة الكورية اجلنوبية عن "جاالكسى إس
 "21فى منتصف هذا الشهر.
وسيأتى الهاتف بثالثة إصدارات هي" :إس  "21بشاشة قياس  6.2بوصة،
بينم���ا يأت���ى "إس  21بلس" بشاش���ة قياس  6.7إنش ،ف���ى حني يبلغ قياس
شاشة "إس  21ألترا"  6.8إنش.
وتشير شائعات إلى أن هذه الهواتف ستدعم كاميرات عالية الدقة ،قد يصل
تقريبه���ا البصرى إل���ى  10إس ،هذا إلى جانب قلم ذكى وس���تدعم هواتف
"سامسوجن " اجلديدة أحدث معاجلات "سنابدراجون  ،"888وسيكون معدل
التحدي���ث ف���ى الشاش���ات بحدود  120هيرت���ز كذلك من املتوق���ع أن تركز
"سامس���وجن " عل���ى الهوات���ف القابلة للطى هذا العام ،حي���ث يكن أن تقدم
منتجا جديدا ضمن هذه الفئة.
كم���ا كش���فت تس���ريبات تقنية حديث���ة عن مواصف���ات هاتف "آيف���ون "13
املرتقب ،وأنه س���يحل أبرز مش���كالت اإلصدار " ،"12وس���يأتى بحزمة من
التعديالت التقنية املميزة.
وحس���بما نقل موقع مجلة "فوربس" األمريكية عن جون بروسر � املتخصص
بتس���ريبات منتجات شركة "أبل" األمريكية ،فإن "آيفون  "13سيز ّود بشاشة
"إل تى بى أو" ،قادرة على توفير جتربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك
على حساب عمر البطارية.
 .1ووفق بروسو فإن الشاشة اجلديدة "آيفون  "13منافسا قويا للهوات ف
العامل���ة بنظام "أندرويد" ،والتى كانت تتباه���ى بقوة بطاريتها وطول عمرها
وسيدعم الهاتف اجلديد تقنية "واى فاى  ،"6التى تتميز بالسرعات الفائقة
الت���ى تصل إل���ى  9.6جيجابت فى الثانية ،وتقليل وقت االس���تجابة ،وكفاءة
استخدام الطاقة.

كتب  :باسل خالد – صابر محمد
أعل���ن البي���ت األبي���ض أن الرئيس األمريك���ى دونالد ترام���ب ،وقع أمرا
تنفيذيا يحظر إجراء أى تعامالت مع ثمانية تطبيقات لبرمجيات صينية
من ضمنها تطبي���ق (أليباي) للدفع عبر الهاتف املحمول التابع ملجموعة
آنت .ويثل ذلك تصعيدا للتوتر مع بكني قبل أسبوعني فحسب من تولى
الرئيس املنتخب جو بايدن منصبه.
وقال مس���ئول كبير ب���اإلدارة األميركية ،لرويترز ن ه���ذه اخلطوة تهدف
للحد من املخاطر التى يتعرض لها األمريكيون من تطبيقات للبرمجيات
الصينية التى متتلك قواعد ضخمة للمس���تخدمني ،وقدرة على الوصول
لبيان���ات حساس���ة وجاء فى األم���ر التنفيذي ،أن عل���ى الواليات املتحدة
أن تتخ���ذ تدابي���ر قوية ف���ى مواجهة التطبيقات الصيني���ة حلماية األمن
القومي.
ويكل���ف األمر وزارة التجارة بتحديد التعامالت التى س���يتم حظرها فى
غضون  45يوما ،ويستهدف تطبيقى (كيو كيو واليت) و(وى تشات باي)
التابعني ملجموعة تنسنت هولدينجز.
وورد فى األمر التنفيذى أيضا أس���ماء التطبيقات (كام س���كانر) ،و(شير
إت) ،و(تنسنت كيو كيو) ،و(فى ميت) ،التابع لشركة يو سى ويب ،التابعة
ملجموع���ة على باب���ا و(دبليو .بي .إس أوفيس) التابع لش���ركة بكني كينج
سوفت أوفيس سوفتوير.
ويق���ول األمر "بالنفاذ إلى األجهزة اإللكترونية الش���خصية مثل الهواتف
الذكي���ة ،واألجه���زة اللوحي���ة ،وأجه���زة الكمبيوت���ر ،يك���ن لتطبيق���ات
البرمجي���ات ،املتصل���ة بروابط صيني���ة الوصول إلى ،والتقاط ،ش���رائح
كبي���رة م���ن املعلومات من املس���تخدمني مب���ا فيها معلومات حساس���ة...
ومعلومات خاصة".
وقال���ت املتحدثة باس���م اخلارجي���ة الصينية ،هوا تش���ون ينغ ،إن الصني
س���تتخذ كل التدابير الضرورية ،حلماية احلقوق املشروعة للشركات فى
ضوء قرار ترامب وأضافت" :أن الواليات املتحدة تسيء استخدام قوتها
وتعمل دون مبرر معقول ،على كبح الشركات األجنبية".
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فى تقرير “مستقبل قطاع التصنيع :قيادة التحول ضمن حقبة الثورة الصناعية الرابعة”

“ آى دى سي”% 48 :من شركات التصنيع تنجح باستثمار التحول الرقمى لضبط التكاليف بصورة أفضل
كتب  :محمد اخلولى  -باسل خالد
باتت ش��رك��ات التصنيع ف��ى منطقة ال��ش��رق األوس��ط
وتركيا وإفريقيا حتقق مكاسب كبيرة م��ن عمليات
اّ
ومشاريعها.إل أن بإمكان هذه الشركات
التحول الرقمية
الستفادة بشكل أكبر من ف��رص التحول الرقمى من
خالل حتسني أسلوب حتديد مشاريع التحول الرقمية
والتخطيط لها وتنفيذها على النحو األمثل ،وذلك وفقا ً
لتقرير جديد ص��ادر عن مؤسسة آى دى سى برعاية
شركة إنفور .وكشفت مؤسسة آى دى سى ضمن تقريرها
حتت عنوان “مستقبل قطاع التصنيع :قيادة التحول
ضمن حقبة الثورة الصناعية الرابعة” ،أن  48%من
شركات التصنيع فى الشرق األوس��ط وتركيا وإفريقيا
باتت تدرك حجم الكفاءة التى ميكن احلصول عليها على
مستوى التكاليف من خالل مبادرات التحول الرقمية،
بينما أشارت  47%منها إلى حتقيق حتسينات كبيرة
على مستوى اإلنتاجية ،فى حني شهدت  39%من هذه
الشركات زيادة فى حجم إيراداتها.
ورك��ز التقرير أي��ض�ا ً على أن ش��رك��ات التصنيع يجب
أن تعمل على تعزيز فعالية مبادرات التحول الرقمية
اخلاصة بها من خالل اتباع اخلطوات الصحيحة عند
تخطيط وتنفيذ عمليات التحول الرقمية.
خارطة طريق للرقمنة
وتوصى مؤسسة آى دى سى أن تبدأ شركات التصنيع
مشاريع التحول الرقمية اخلاصة بها من خالل عمليات
مفصلة تغطى األنظمة وال��ب��ي��ان��ات وامل��ه��ارات
تقييم
اّ
وعمليات التنظيم والبنية التحتية احلالية ،باإلضافة

رقمنة  60%من الناجت املحلى اإلجمالى العاملى
على مستوى العالم بحلول عام 2022
طبيعة العمالء..مناذج األعمال..انتشار التطبيقات
والهواتف الذكية واألجهزة الرقمية أبرز حتديات
التحول الرقمى الناجح
إلى إنشاء خارطة طريق خاصة بعملية التحول الرقمى
وحتديد األهداف على املدى القريب والبعيد ،والوصول
إلى مؤشرات األداء الرئيسية بغية قياس حجم التقدم
والنتائج املحققة .كما توصى آى دى سى أيضا ً أن تقوم
املؤسسات بإنشاء فريق متعدد الوظائف من مختلف
اإلدارات بهدف قيادة خطة التحول الرقمي ،وإج��راء
عمليات إعادة تقييم وحتديث دورية.
حتديات
وكشف التقرير أيضا ً عن الثغرات الشائعة التى يجب
جتنبها عند القيام بعمليات التحول الرقمية ،مثل
املبادرات التى لم يتم دمجها بشكل جيد مع استراتيجية

“ سونى “ الشرق األوسط وأفريقيا
تطلق برنامج إرشادى لصناع املحتوى بجوائز
 6000دوالر

كتب  :باسل خالد – صابر محمد
كشفت ش��رك��ة “س��ون��ي” ال��ش��رق األوس���ط وأفريقيا عن
أول م��ب��ادرة من نوعها لصناع املحتوى فى املنطقة من
خ��الل إطالقها لبرنامجها اإلرش���ادى ال��ذى يستمر ملدة
ثالثة أشهر .يهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف املواهب
فى املنطقة وصقلها ورعايتها .جدير بالذكر أن برنامج
 Sony Mentorshipه��و خ���اص ل��ص��ن��اع امل��ح��ت��وى
ومبدعى الصور فى الشرق األوس��ط وأفريقيا ،تدعمها
التقنيات الفريدة التى متيز كاميرا .Sony ZV1
م��ن جهته ق��ال م��راد جيبيجيلي ،رئيس قسم التصوير
الرقمى لدى سونى الشرق األوسط وأفريقيا“ :متاشيا ً مع
رؤيتنا ،نتطلع إلى اكتشاف وتوجيه جيل جديد من املواهب
الفذه من خالل برنامج اإلرشاد Sony Mentorship
 ، Programإذ تعكس هذه املبادرة التزامنا فى اتاحة
الفرص املناسبة أمام املوهوبني فى املنطقة.
أض���اف م��ن خ��الل ال��ب��رن��ام��ج ال���ذى ميتد لثالثة أشهر،
سنعمل على متكني املبدعني من خالل تسهيل وصولهم
إلى الكاميرات الحترافية العالية املستوى مثل كاميرا
 ،ZV1والستفادة من الرشادات التى يوفرها مختصون
ورواد ف��ى ه���ذا امل���ج���ال” .مي��ك��ن للمتقدمني امل��ش��ارك��ة
ف��ى ب��رن��ام��ج  Sony Mentorshipم��ن خ��الل املوقع
اإللكترونى https://alphauniverse�mea.com/
 .sonymentorship/?lang=arوك��ل ما يحتاجون
إليه للمشاركة ه��و إرس��ال خمس ص��ور ثابتة أو مقطع
فيديو واحد تصل مدته إلى دقيقة واحدة ومقطع فيديو
شخصى ت��ص��ل م��دت��ه إل��ى دق��ي��ق��ة واح���دة ي��وض��ح سبب
رغبتهم باملشاركة ف��ى ال��ب��رن��ام��ج .ومي��ك��ن ارس���ال صور
املتقدمني و  /أو مقاطع الفيديو اخلاصة بهم باستخدام
أى معدات ،حتى لو كانت باستخدام كاميرا الكمبيوتر أو
الهاتف الذكي.
ويجب أن يشمل الفيديو الشخصى على املتقدم وأن ل
يقتصر على التعليق الصوتي .ومن خالل الط��الع على
طلبات املتقدمني ،سيتم اختيار ثمانية مشاركني فى
برنامج  .Sony Mentorshipواملوعد النهائى لتقدمي
الطلبات ه��و منتصف ليل  15يناير  2021بتوقيت
اإلمارات العربية املتحدة.
سيتم إبالغ املشاركني بعد  24يناير  2021عبر البريد
اإللكترونى أو الهاتف .يستمر البرنامج ملدة ثالثة أشهر
من نهاية يناير حتى أبريل  .2021ه��ذا وسيتم تعيني
ثمانية خ��ب��راء ب��ارزي��ن ف��ى ال��ص��ن��اع��ة لتوفير اإلرش���اد
الشخصى للمشاركني الثمانية ال��ذي��ن مت اختيارهم.
ململرشدون الثمانية هم كريس تايلور ( �lifeofchristay
 ، )@lorثاندى جاما (@ ،)thandigamaسياندا
ززينجا (@  ، )siyabunnyروزم��ني ماجنى (@�ro
 ،)seminsworldإمكوان (@ ، )emkwanليلى عقيل
@@  ، )laylaakilغيدا أرنوت (@�monkyseemon
 )kydoومودة تاك (@ُ .)mawadda_takيعرف جميع
املوجهني بتأثيرهم القوى فى وسائل التواصل الجتماعى
وأفكارهم اجلديدة وأسلوبهم غير التقليدى فى صناعة
املحتوى .سيمنح املتدربني الثمانية أيضا ً كاميرا Sony
 ZV�1اخل���اص ب��ال��ت��دوي��ن و GP�VPT2BT Grip
 ،بقيمة  1000دولر ،باإلضافة إل��ى فرصة السماح
ملشروعهم النهائى بالتألق على املسرح العاملي .سيكون
لديهم إمكانية ال��وص��ول إل��ى ورش عمل حصرية عبر
اإلنترنت لتحسني مهارات التصوير الفوتوغرافى وتصوير
أيضا بفرصة عرض
الفيديو وحتريرها .يتمتع املتدربون
ً
مشروعهم عبر قنوات وسائل التواصل الجتماعى لشركة
 Sonyو  .Alpha Universe MEAسيتم اإلع��الن
عن  3فائزين نهائيني فى شهر أبريل  ،2021مع انتهاء
البرنامج ،بناء على جودة وإبداع املحتوى .سيحصل الفائز
األول على  3000دولر أميركي ،والثانى على 2000
دولر أميركي ،والفائز الثالث على  1000دولر أميركي،
مع فرصة القيام مبشروع مع سوني .باإلضافة إلى ذلك،
ييتم العتراف بهم كأعضاء رائدين فى �Sony Col
 ،lectiveوعرض مشاريعهم املكتملة عبر �AlphaUni
 .verse.comكما وسيجرى السحب على ثالث كاميرات
 ZV1متاحة للمشاركني بالتصويت من مختلف أرج��اء
املنطقة.

الشركة بالكامل ،مما يق اّوض مفهوم التحول الرقمى على
أنه مسؤولية تقع على عاتق اجلميع فى الشركة ،فضالً
عن عدم فهم وحتليل ما هو متاح من بيانات ،وتواجد
بيئات تقنية مجزأة وغير مترابطة.
ميكنة دورة العمل من جهته قال جيبني ج��ورج ،مدير
ال��ب��رام��ج ل��دى مؤسسة آى دى س��ي“ :م��ن ال��ض��رورى
للمؤسسات العمل على حتقيق حتول رقمى ناجح وذلك
بسبب التغير ف��ى طبيعة العمالء ،ومن���اذج األع��م��ال،
وانتشار التطبيقات والهواتف الذكية واألجهزة الرقمية
على نحو واس���ع .وم��ن خ��الل ات��ب��اع النهج الصحيح
واملناسب ،ميكن أن تساعد عمليات التحول الرقمية

شركات التصنيع على أمتتة أعمالها وإضافة قيمة
كبيرة عليها ،فضالً عن حتقيق النمو والزدهار املنشود
خالل حقبة الثورة الصناعية الرابعة”.
أض��اف لقد ب��دأت ال��ث��ورة الصناعية الرابعة بالفعل
باكتساب زخم كبير للغاية ،مما يعطى بدوره زخما ً أكبر
للمؤسسات لتنفيذ عمليات التحول الرقمية اخلاصة بها
على النحو األمثل .حيث تتوقع مؤسسة آى دى سى أن
يتم رقمنة  60%من الناجت املحلى اإلجمالى العاملى
على مستوى العالم بحلول عام  .2022كما أن 76%
من شركات التصنيع فى منطقة الشرق األوسط وتركيا
وإفريقيا قد أطلقت ،أو على وشك إط��الق ،برامجها
الرسمية للتحول الرقمي.
تنويع االقتصاديات
من ناحيته قال خالد الشامي ،مدير وحدة استشارات
احل��ل��ول ف��ى منطقة ال��ش��رق األوس���ط وإف��ري��ق��ي��ا لدى
إن��ف��ور“ :ب��ات��ت دول املنطقة أكثر ح��رص�ا ً على تطوير
قطاعات تصنيع متطورة للغاية ،وذلك سعيا ً منها لتنويع
اقتصاداتها وتنميتها.
اض��اف يجب على شركات التصنيع تخطيط وتنفيذ
عمليات التحول الرقمية اخلاصة بها على النحو األمثل
وذلك لالستفادة من التوجهات والتقنيات الناشئة ،مثل
تقنيات الذكاء الصطناعي ،والتعلم اآلل��ي ،والطباعة
ثالثية األب��ع��اد .ونحن فى إن��ف��ور ،وم��ن خ��الل قدراتنا
على توفير احللول املخصصة لعمليات التحول الرقمية،
يسعدنا أن نقدم املساعدة الالزمة لشركات التصنيع
التى تسعى لبدء رحلة التحول الرقمى اخلاصة بها”.

“هيرو “ لتوصيل املنتجات تفوز باملركز الثالث فى مسابقه “ يال استارت “ مبعرض “ “ Cairo ICT 2020
كتب  :صابر محمد  -باسل خالد
حصلت شركة هيرو – ، Heroاملصرية الناشئة
املتخصصة فى توصيل املنتجات من متاجر مختلفة،
على املركز الثالث فى مسابقه “ يال استارت “ والتى
اقيمت مؤخرا خالل فاعليات الدورة الرابعة والعشرين
ملعرض القاهرة الدولى التكنولوجيا “ Cairo ICT
 “ 2020برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعد
“ هيرو “ شركة مصرية ناشئة تأسست فى شهر
م��ارس من عام  2020بواسطة كل من اسماعيل
على النجار وأحمد عبداحلميد صادق وابراهيم على
النجار وحسن عبداحلميد صادق وتتخذ من مدينة
مقرا لعملها.
األسكندرية املصرية ً
ب��دأت الشركة نشاطها بشكل أساسى عبر تقدمي
خدمات توصيل املنتجات مثل البقالة واملخبوزات
وال���دواج���ن وال��ل��ح��وم والس��م��اك وال��ت��س��ال��ى وايضا
اخلضروات والفواكة الطازجة واملنظفات كلها فى
سلة واحدة ومبصاريف توصيل واحدة ويتم التوصيل
خالل  60دقيقة ،و وسعت الشركة خدماتها فيما
�وادأ أخ��رى مثل الصيدليات واألدوي��ة
بعد لتشمل م� ً
باإلضافة الى منتجات العناية بالبشرة واألطفال.
أيضا عن إطالق خدمتها “عائلة
كما أعلنت الشركة ً
هيرو “  ، Hero Familyوالتى تقوم الشركة من
خاللها بتوصيل منتجات األسر املنتجة ومساعدتهم
على فتح أس��واق جديدة وأيضا توفير متجر على
التطبيق لتسويق منتجاتهم من خاللة وبشكل يومى
خالل ساعتني فقط ضمن مدينة برج العرب اجلديدة
السكندرية .
م��ن جهته ق��ال اب��راه��ي��م على ال��ن��ج��ار م��دي��ر قسم
التسويق ودراسات السوق  ،وأحد املؤسسني فى هيرو
 ، heroإنطلقنا من مدينة برج العرب السكندرية
ثم قمنا بالتوسع فى اسواق جديدة مثل سيدى جابر
قبلى وبحرى وسيدى بشر قبلى وبحرى ومحمد
جنيب وخالد ابن الوليد وسموحة وكفر عبدة ونفذنا

اكثرمن  10000طلب ناجح خالل الربع الخير من
السنة وساعدنا اكثر من  350اسرة منتجة بتوقير
كافة الدعم لهم سواء املادى أو اللوجيستى من خالل
توفير آليات الشحن و التوصيل و التسليم والتسويق .
اضاف قمنا بعمل تعاقدات مع اكثر من  1000من
مزودى اخلدمات املختلفني ولدينا على التطبيق أكثر
من  25000منتج اشار من املتوقع أن ينمو سوق
توصيل الطعام فى األسواق التى يستهدفها هيرو إلى
حوالى  10مليون دولر ومبعدل مليون طلب ناجح
واكثر من  10000مزود خدمة واكثر من 250000
ال��ف منتج بحلول  2023فى مصر كأحد البلدان
املستقرة سياسيا وأفضلها حتسنا اقتصاديا بفضل
قيادتنا الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى
من ناحيته قال احمد صادق مدير قسم املتابعة وأحد
املؤسسني ف��ى هيرو – Heroأننا استطعنا خلق
فرصة جديدة فى مدينة برج العرب بدأ حيث نقص
اخلدمات وقلة الفرص الستثمارية املتاحة املتعلقة

بالتطبيقات اللكترونية وع��دم معرفة العامة بها
وأستطعنا فى فترة زمنية صغيرة جعل أهالى املدينة
يعتمدوا بشكل كبير على التطبيق فى متتطلباتهم
اليومية
من ناحية اخرى قال املهندس اسماعيل النجار مدير
قسم البرمجة  ،وأحد املؤسسني فى هيرو – ، Hero
أننا حرصنا من اليوم األول على العمل بجهد للحفاظ
على سالمة املواطنني واحل��د من الختالط وعليها
حولنا كرونا املحنه لكرونا املنحه حيث اعتمدت
خدماتنا على طلب جميع احتياجاتك من م��زودى
خدمات مختلفني وفى نفس السلة وبنفس مصاريف
التوصيل.
ومن جهته قالوحسن صادق مدير قسم احلسابات،
وأح��د املؤسسني فى هيرو – ، Heroأننا حرصنا
على التشغيل بأقل التكاليف وقمنا بتوفير فرص عمل
كثيرة للشباب وحرصنا على تقدمي خدمات نوعية
وشمولية للجميع

أو جتاوز أى مخاطر غير محسوبة .بدون وجود تلك
الهوية املالية يعانى الكثير من خيارات غير مريحة
وعالية التكلفة للحصول على اخلدمات املالية أو من
عدم وجود خيارات على الطالق.
أضاف أطلقت الشركة خدماتها بشكل جتريبى فى
يونيه من العام املاضى مع مقدم خدمة واح��د فى

القاهرة وبعد ستة أشهر أصبحنا نتعامل مع أكثر
من  20مقدم خدمة فى القاهرة والدلتا ومدن القناة
وسنبدأ العمل ف��ى الصعيد ه��ذا الشهر ،و تشير
األرقام املبدئية إلى أن حجم أعمال عمالء مقدمى
اخلدمات املتعاملني معنا قد تتضاعف ثالثة مرات
بسبب حصول العمالء على خدمات مالية ساعدتهم
على تطوير مشاريعهم استناداً على احللول املقدمة
من قبل كسبانة”.
أشار إلى أن السوق املصرية كبير ونطمح أن نصل
لكل مكان فى مصر وأن ننجح فى خلق هويات مالية
ملليون عميل قبل نهاية .2021
وم��ن جانبه  ،ق��ال محمد عكاشة رئيس صندوق
“ديسربتيك” لستثمارات التكنولوجيا املالية “ أن
السوق املصرية يعد من أكبر السواق التى تستثمر
فى شركات التكنولوجيا املالية  ،حيث يعتمد دور
صندوق ديسربتيك على مساعدة الشركات فى
رحلتهم من البداية الى مرحلة الطرح فى البورصة
املصرية أو العاملية و حتقيق عوائد مضاعفة .
أضاف ملسنا حرص شركة كسبانة على منو اعمالها
وتوسيع عملياتها فى السوق املحلية وايضا رؤيتها
الستراتيجية إقليميا وعامليا مما ساعدنا فى جذب
استثمارات فى اجلولة األولى للشركة .

“ تويتر “ تستحوذ على تطبيق البودكاست االجتماعى Breaker
كتب  :صابر محمد – محمد شوقى
استحوذت شركة تويتر على تطبيق البث
الجتماعى  ،Breakerوتشهد الصفقة
انضمام فريق تطبيق البث الجتماعى
إلى تويتر للمساعدة فى حتسني صحة
املحادثة العامة عبر اخلدمة ،باإلضافة
إلى العمل على مشروع تويتر اجلديد
للشبكات الصوتيةTwitter Spac� ،
.es
ممع ذلك ،سيتم إغالق تطبيق �Break
 erفى  15يناير  ،2021وأعلن تطبيق
البث الجتماعى عن عملية الستحواذ
موضحا سبب اعتقاده أن
عبر مدونته،
ً
مناسبا بشكل جيد فى
فريقه سيكون
ً
تويتر.
وكتب (إري���ك ب��رل��ني) ،Erik Berlin
امل��دي��ر التنفيذى لشركة :Breaker
نحن متحمسون للتواصل الصوتي ،وقد
ألهمتنا الطرق التى تسهل بها تويتر
املحادثات العامة لألشخاص فى جميع

كتب :محمد شوقى  -نهله مقلد
عقد مجلس إدارة مدينة األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية
اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث
العلمى ،وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى،
والدكتور محمود صقر رئيس أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا،
والدكتور وليد الزواوى أمني مجلس املراكز واملعاهد والهيئات البحثية،
والدكتورة مها الدمالوى مدير املدينة ،والسادة أعضاء مجلس اإلدارة،
وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
فى بداية الجتماع ،أكد الوزير على أهمية النشر العلمي ،مبا ينعكس
إيجابيا على ج��ودة البحث العلمى فى مصر ،ومب��ا يضمن للباحثني
حصولهم على الترقيات األكادميية واملكانة العلمية ،مطالبا املراكز
واملعاهد والهيئات البحثية بإعداد ورقة عمل تتضمن إجراءات ومكافآت
النشر العلمى ملعرفة طرق تقييمها ،ورصد التباين بني املراكز واملعاهد
البحثية.
كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة قيام املراكز واملعاهد والهيئات
البحثية بإعداد خطة عمل حول ما مت إجنازه خالل العام املاضى ،2020
وكذلك إعداد خطة عمل توضح حجم العمل العلمى والبحثى لكل مركز
أو معهد بحثى خالل عام 2021؛ للتعرف على املشروعات البحثية
املستقبلية.
وأحيط املجلس علما بإضافة عدد من املجالت البحثية للترقى فى
اللجنة العلمية الدائمة ألمراض وآفات ووقاية النبات كما ناقش املجلس
عددا من املوضوعات اخلاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث كالترقيات
والتعيينات باملدينة.

جامعة النيل األولى فى مسابقة احللول الرقمية
 2020فى الشرق األوسط

صندوق “ديسربتيك” يقود جولة استثمارية لشركة “كسبانة”
بقيمة تتجاوز مليون دوالر
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
كشفت شركة “كسبانة “ للحلول التكنولوجية عن
جولة استثمارية بقيمة تتخطى املليون دولر وذلك
بقيادة صندوق “ديسربتيك” املتخصص فى الستثمار
بشركات التكنولوجيا املالية الناشئة بالتعاون مع
صناديق أخ��رى متخصصة فى التكنولوجيا املالية
وأيضا بعض املستثمرين األفراد
وت��ق��وم ش��رك��ة كسبانة بتطوير ح��ل��ول تكنولوجية
وخدمات بيانات متقدمة متكن الشركات و ُمقدمى
اخلدمات من إنشاء هوية مالية للعمالء باستخدام
تقنيات ال��ذك��اء الصطناعى لسيما ه��ؤلء الذين
ل يستفيدون من اخل��دم��ات املصرفية فى السوق
املصرية وتعتمد شركة كسبانة على العديد من
التقنيات لستخالص البيانات والتحليل املستقبلى
والتى تتيح للشركات تقدمي حلول للعمالء بشكل
أفضل والتنبؤ باحتياجاتهم ومالئتهم املالية لتلك
املعامالت.
من جهته قال هيثم نصار العضو املنتدب واملؤسس
الرئيسى لشركة كسبانه “نهدف إلى إنشاء هويات
مالية للمتعاملني مع املؤسسات ومقدمى اخلدمات
امل��ت��ع��اق��دي��ن معنا ومب���ا مي��ك��ن ه���ؤلء ال��ع��م��الء من
احلصول على اخلدمات املالية سواء لتنمية أعمالهم

وزير التعليم العالى يبث تعزيز القدرات املالية والفنية
ملراكز األبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

أنحاء العالم.
وتأسس  Breakerفى عام ،2016
ومت إط��الق التطبيق ف��ى وق��ت ك��ان ل
يزال ُينظر إلى البودكاست فيه على أنه
خالصات صوتية وتطبيقات البودكاست
كأدوات إنتاجية ،وليست جتارب ميكن
بناء مجتمع حولها.

وس��اع��د  Breakerف��ى تغيير ه��ذا
التصور من خالل تقدمي تطبيق حيث
ميكن للمستخدمني اإلعجاب والتعليق
ع��ل��ى احل���ل���ق���ات واك���ت���ش���اف م��ل��ف��ات
البودكاست اجلديدة من خالل متابعة
األص��دق��اء ومشاركة البرامج املفضلة
عبر منصات التواصل الجتماعي.
وينضم فريق التطبيق إل��ى تويتر ،مع
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى ،Twitter Spaces
وهو منتج تويتر للشبكات الجتماعية
القائمة على الصوت واملنافس لتطبيق
.Clubhouseوت�����ت�����ي�����ح Twitter
 Spacesملستخدمى املنصة الدردشة
فى الوقت الفعلى باستخدام الصوت
بدلً من النص.
ودخ��ل املنتج اجلديد مرحلة الختبار
التجريبى فى شهر ديسمبر ،وحت��اول
حاليا معاجلة املشكالت الفنية
تويتر
ً
واألخ��ط��اء املتعلقة بامليزة ،إل��ى جانب
تعقيدا التى
معاجلة املشكالت األكثر
ً

تنشأ من استضافة الصوت احلي.
وي��ق��ول  :Breakerإن���ه سيغلق فى
غضون أي��ام تطبيقاته وخدماته التى
بناها خالل السنوات املاضية ،وميكن
مل��س��ت��خ��دم��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق ت��ص��دي��ر ملف
 OPMLلنقل اشتراكاتهم إلى تطبيق
بث آخر.
وتوصى  Breakerبتطبيقات ،مثل :آبل
وو سبوتيفاى أو  Stitcherأو �Over
 castأو  Pocket Castsأو ،Castro
بصفتها ً
بديال.
وي��أت��ى ه���ذا الس��ت��ح��واذ ف��ى أع��ق��اب
صفقات محتوى البودكاست األخ��رى
فى األسابيع واألشهر األخيرة ،مبا فى
لل��ك اس��ت��ح��واذ أم���ازون على �Won
 deryبقيمة  300مليون دولر ،وشراء
 Siriusلشركة  Stitcherمقابل 300
مليون دولر ،ناهيك عن جميع صفقات
املحتوى التى حصلت عليها سبوتيفاى
حدي ًثا.

كتب  :صابر محمد – محمد شوقي
حصل فريق من جامعة النيل األهلية ؛ ممثال عن جمهورية مصر العربية ؛
على املركز األول فى مسابقة جوجل "حتدى احللول الرقمية  " 2020على
مستوى الشرق الوسط وأفريقيا  ،عن مشروع  Excellia؛ والذى قدمه
الطالب عادل سمير � محمد عادل � محمد خالد � يارا خالد.
ومشروع Excellia؛ يعد منصة تساعد الطالب اجلامعيني فى التواصل
بشكل اسهل واكثر فاعلية لتقدمي املساعدة فى املشاكل التقنية واألكادميية ،
وذلك عن طريق تقنيات التواصل املباشر ،وباستخدام ادوات جوجل املتاحة
للجميع .ومسابقة احللول الرقمية هى مسابقة تتم كل عام حتت اشراف
شركة جوجل وممثليها فى الشرق الوسط من خالل النشطة الطالبية فى
اجلامعات ؛ وقد تقدم للمسابقة نحو  70مشروعا من جميع دول املنطقة مت
تصفيتهم الى  30مشروعا فى نصف النهائى ؛ ثم الى  11مشروعا فقط
وصلوا إلى النهائى ؛ و تاهلت  6فرق مصرية من جامعات مختلفة الى هذا
الدور  ،لم يستطع أى منهم الوصول إلى املراكز اخلمسة الولى سوى فريق
جامعة النيل الهلية ؛ الذى جنح فى احلصول على املركز الول ؛ ممثال عن
مصر ؛ وفى املركز الثانى واخلامس جاءت اململكة العربية السعودية ؛ واملركز
الثالث والرابع تصدرته دولة اجلزائر .

“ مورو “ تعزز خدمات األمن السيبرانى
وتطلق مركزها االقليمى املزود باحدث تقنيات احلماية

كتب  :باسل خالد – نهله مقلد
أعلن مركز البيانات للحلول املتكاملة (مورو) ،إحدى الشركات التابعة
لهيئة كهرباء ومياه دبى ضمن “ديوا الرقمية” ،الذراع الرقمى للهيئة
واملنبثقة من مبادرة “دبى  ،”X10عن إطالق خدمات أمن سيبرانى
مدارة بهدف متكني املتعاملني من الستفادة من خدمات املراقبة األمنية
وإدارة التهديدات السيبرانية.
تقدم م��ورو اخلدمات امل��دارة على م��دار الساعة باستخدام تقنيات
متقدمة من خالل منصة مورو السحابية والتى يديرها نخبة من خبراء
األمن السيبراني.
وقامت مورو بإضافة مجموعة جديدة من خدمات األمن السيبرانى
والتى تشمل خدمات الدفاع والتحليل وخدمات إدارة الهوية والوصول،
املدعومة بقدرات حتليلية متقدمة ،مبا فى ذلك التعلم اآللى ومنذجة
سلوك التهديدات واستخبارات التهديد السيبراني.
وتوفر اخلدمة اجلديدة مراقبة أمنية شاملة وإدارة التهديدات من
خالل استخدام التقنيات املعلوماتية ،وإنترنت األشياء والبنية التحتية
احليوية ،من مركز مورو لألمن السيبرانى احلديث.
ويعد األمن السيبرانى أحد الركائز األساسية ملركز القيادة والسيطرة
للمدن الذكية التابع ملورو من أجل توفير بيئة حوسبة سحابية آمنة
وم��ن خ��الل التعاون مع مختلف الشركاء من مقدمى خدمات األمن
السيبرانى على املستوى العاملي ،تقدم مورو للمتعاملني من الهيئات
احلكومية واملؤسسات اخلاصة خدمات األمن السيبرانى وحمايتهم
بشكل استباقى من الهجمات والتهديدات األمنية املختلفة.
ويتعني على املتعاملني مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية
امل��ت��زاي��دة وف��ق منهجية م��دروس��ة ،وق��د تشكل حت��دي��ات ل سيما مع
نقص املتخصصني فى مجال األمن السيبرانى باإلضافة إلى متطلبات
المتثال املختلفة وميكن للمتعاملني اآلن العتماد على خدمات مورو
املُدارة بكل سهولة ويسر ،حيث تضمن توفير األمن السيبرانى املتطور
للحماية من مخاطر األمن املختلفة.
التقنيات فى املنطقة
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قطار االبداع  ...طريقك للنج

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

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

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

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

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

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

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

ندوة

جاح فى كلية حاسبات و معلومات جامعه اسيوط

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

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

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

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

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

جنعل التكنولوجيا التى لم تكن متاحة جلميع
األف��راد بسبب األسعار أن تكون متاحة ألكبر
عدد ممكن بأسعار مناسبة و لذلك ندعم بشده
البحث و التطوير.
وميكن أن أعطى مثال على حل ملشكلة عملت
على حلها ريلمى وهى هدر الوقت فى شحن
الهاتف املحمول ريلمى وف��رت تكنولوجيا أن
ميكنك أن تشحن هاتفك فى  3دقائق 13%
وعندما أعلنا عن هذا الهاتف حظى بإشادة
األفراد واملستخدمني قمنا بتطويرها فيمكنك
شحن الهاتف فى  3دقايق ليصل إلى 33%
وذلك من خالل شحن  125وات
و لدينا فكر و خطط جتاه الشباب فريلمى
ال تصنع الهواتف الذكية فقط ولكننا نسخر
التكنولوجيا لتكون أسهل لألفراد وذل��ك من
خالل االعتماد على الذكاء االصطناعى لدينا
ف��رق تعمل على البحث و التطوير فى أكثر
من مكان حول العالم هناك من يعمل فى الهند
وفريق موجود فى الصني ويرسلون االقتراحات
واحللول مع دراسة ماذا يريد املستخدم وهذا
يضع فى األعتبار انه عندما تقدم حلول جديدة
أو عمل جديد يجب أن تتأكد أن ه��ذا يقدم
حلول يحتاجها األفراد حتى يكون منتج نهائى
ويصل للمستهلك بجودة عالية .
نحن نغطى مصر كلها لدينا أكثر م��ن 5
إالف نقطة بيع تغطى مصر كلها ولدينا أيضا
مراكز صيانة موجودة فى كل مصر ونحاول
أيضا أن نرعى الشباب ولدينا مبادرات لدعم
الشباب فهناك مسابقات للتصوير ومسابقات
لتطبيقات الهواتف املحمولة و يحظى مطورو
التطبيقات بدعم خاص من قبل ريلمى
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سامسوجن تواصل تطوير ابتكارات تقنية مخصصة تتناسب مع متطلبات املستهلكني فى عام 2021

كتب  :عادل فريج – محمد اخلولى
أثبت عام  2020أهمية التقنيات التكنولوجية لدورها املنقذ التى لعبته
لتسهيل حياة األفراد حول العالم وتوفير سبل مرنة جديدة ملواكبة الظروف
االستثنائية ،فقد أعادت احللول التكنولوجية تشكيل حياتنا وأتاحت القيام
بأعمالنا اليومية بأقل تأثير كما عزز العام املاضى االستفادة الكاملة من
القوة واإلمكانات الالمحدودة للتقنية ملنح األشخاص جتارب شخصية
تثرى حياتهم وتسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم.
مع بداية عام جديد ،تفاجئ سامسوجن عمالئها وسوق اإللكترونيات
واألجهزة املحمولة فى البلدان املختلفة بابتكارات متنحهم جتارب جديدة
وتدفعهم أكثر لإلجناز والتقدم من خالل منتجات تناسب االحتياجات
ومتطلبات احلياة املختلفة ،وقد قاد اهتمام الشركة بحياة األف��راد الى
احداث تطورات ثورية فى شبكات اجليل اخلامس ،والذكاء االصطناعى
( )AIوإنترنت األشياء ( )IoTالتى ستعيد حتديد معايير ما ميكن للهاتف
أن يفعله ،ومينح املستهلكني حرية تصميم جتاربهم املحمولة لتناسب
حياتهم  -ليس العكس.
محطات من عام 2020
فى هذا العام ،حافظت سامسوجن على وفائها مبهمتها ،وفتحت مسارات
جديدة لتقنيات مبتكرة وبارزة ستشكل احلقبة التالية من ابتكار األجهزة
املحمولة لتصبح رؤية الشركة لألجهزة الذكية املتصلة مع الهواتف املحمولة
فى املركز حقيقة واقعية .وشهد عام  2020ظهور شبكات اجليل اخلامس
 - 5Gوهى تقنية كانت سامسوجن رائدة فيها منذ أكثر من عقد  -لتنتقل
إلى دائ��رة تسليط الضوء .فعلى مدار السنوات العشر املاضية ،أرست
سامسوجن األساس للجيل اخلامس من التقنية اخللوية من خالل املساعدة
فى بناء البنية التحتية العاملية للجيل اخلامس .وفى عام  ،2019أطلقت
سامسوجن أول هاتف ذكى وجهاز لوحى يدعم شبكات اجليل اخلامس
فى العالم وهى أجهزة ) Galaxy S10 5G (:و()Galaxy Tab S6
حتى اختتمت العام املاضى بعشرين جهازاً من أجهزة اجليل اخلامس فى

منظومة .Galaxy
كما اجتهت األنظار العام املاضى نحو الهواتف الذكية القابلة للطي،
وه��ى فئة مت اطالقها ألول م��رة مع جهاز ( )Galaxy Foldفى عام
 ،2019وواصلت سامسوجن ريادتها مع إط��الق هاتفى (Galaxy Z
 )Flipو( )Galaxy Z Fold2فى عام  .2020ومن خالل تاريخ الشركة
الطويل والرائد فى الصناعة ،أنشأت سامسوجن منظومة مفتوحة لألجهزة
القابلة للطي ،كما أضفى ابتكار ( )UXالذكى من إنشاء جتربة مستخدم
محسنة .ومتت اإلشادة بجهاز (Z
محسنة مع تفاعالت وعروض تطبيقات
ّ
ّ
 )Fold2باعتباره هاتفا ً ذكيا ً يعيد تخيل ما هو ممكن باستخدام تقنية
الهاتف املحمول .ولم تتوقف سامسوجن ،بل كانت تلك األجهزة بداية
الستكشافات جديدة فى هذه الفئة التى ستشهد تطوير وتوسيع غير
مسبوق.
بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائى ( ،)UNDPقامت سامسوجن
بالترويج ألهداف التنمية العاملية املستدامة السبعة عشر على أكثر من 80
مليون هاتف ذكى من خالل حشد مجتمع  Galaxyوالعمل على متكينه
عبر تطبيق  ،Samsung Global Goalsوتستمر الشركة فى اتخاذ
إج��راءات مخصصة ملساعدة العالم على االنتقال إلى اقتصاد دائرى -
من خالل إطالة عمر املنتج ،واالستفادة بشكل أكبر من املواد املستدامة،
وإنشاء منتجات وملحقات صديقة للبيئة.

ابتكارات األجهزة املحمولة فى عام 2021
من العمل عن بُعد واالح��ت��ف��االت االفتراضية إل��ى حتديات األلعاب
والرقص عبر اإلنترنت ،يقوم العالم بإنشاء ومشاركة وب��ث املزيد من
مقاطع الفيديو أكثر من أى وقت مضى .مما يدفع سامسوجن الى التطوير
املستمر لتلبية متطلبات املستهلكني على نطاق خصائص اجلهاز املختلفة
من؛ جودة التقاط الصور ومقاطع الفيديو بطريقة أفضل ،وإطالة عمر
البطارية ومساحة التخزين إلى أقصى حد ،وحتسني شاشات العرض
وغير ذلك الكثير .وتخطط سامسوجن لتوسيع هذه اإلمكانات املخصصة
لتشمل كل جانب من مجموعة منتجات  Galaxyلتمكني األشخاص من
أن يكونوا منتجني ،ومساعدتهم فى القيام بكل األشياء التى يستمتعون بها.
وألننا نعيش فى عالم مترابط يتطلب أجهزة متصلة على نحو غير
مسبوق ،تواصل سامسوجن دعم البحث والتعاون مفتوح املصدر بقوة.
وبفضل املنظومات املفتوحة التى أنشأتها الشركة جنبا ً إلى جنب مع
قادة الصناعة اآلخرين ذوى التفكير املماثل على تطوير ابتكارات متصلة
ومتوافقة سيشعر املستخدمني بنقلة احلقبة اجلديدة مع جتارب مثيرة
ميكنها الهاتف املحمول املتكامل .فقد قامت الشركة بتطوير تقنيات
متقدمة مثل النطاق العريض للغاية ( )UWBمن خالل التعاون املفتوح
املستمر مع الشركاء الرئيسيني .وقريباً ،ستطلق سامسوجن إمكانات
اتصال مذهلة ستغير الطريقة التى تفتح بها األب��واب ومتكّن جتارب
السيارة املتكاملة بسالسة مع ضمان احلفاظ على السرية وأمن املعلومات
واخلصوصية.
والتزاما ً من الشركة بتراثها املتمثل فى البقاء فى الصدارة مع تقنية
اجلوال الرائدة ،ستقوم الشركة بتوسيع مجموعة املنتجات القابلة للطى
بحيث تكون هذه الفئة الرائدة فى متناول اجلميع .وعلى الرغم من أن
سامسوجن معروفة بإمكانات الكاميرات الثورية ،فمازال هناك املزيد
من املفاجأت والتحديثات فائقة الذكاء واالحترافية خالل عام 2021
إلصدار األفضل دائما.

إلعداد طالب املستقبل و امدادهم بأحدث املهارات

جامعات املعرفة الدولية “  “ TKHقفزة نوعية لتقدمي التعلم الرقمى املبتكر فى مصر اعتماد على تكنولوجيا “ “ Aruba
كتب  :باسل خالد  -نهلة مقلد
تعد جامعات املعرفة الدولية  “ The Knowledge Hubبالعاصمة
تعليميا متعدد التخصصات ،لتقدمي
االداري��ة اجلديدة مبثابة مرك ًزا
ً
برامج دراس��ي��ة جامعية فى مجاالت الهندسة واحل��اس��ب والتصميم
ووسائل اإلع��الم الرقميه و أمن املعلومات  ،ذلك من خالل الشراكة
مع جامعات عاملية  ،حيث تستضيف فرع جلامعة كوفنترى البريطانية،
ومقرها الرئيسى باململكة املتحدة  ،مما يوفر جتربة تعليمية محفزة
ومثيرة وذات مصداقية مبا يساعد على تأهيل وإعداد طالب املستقبل
وتنمية قدراتهم التنافسية .
وفى إطار تطوير خدماتها قامت”  “ TKHبنشر أحدث تقنيات الشبكات
السلكية والالسلكية من شركة أروبا  ، Arubaوهى شركة Hewlett
 ، Packard Enterpriseحيث تقدم احللول املناسبه لالستفاده من
أحدث أدوات التعلم الرقمى وأنظمة األمان املتصلة باحلرم اجلامعى
كما توفر بوابة الكترونية “  “ Guest Portalمالئمة للوصول السريع
واآلمن واملراقب إلى اإلنترنت وكذااملستخدمني بالتجوال السهل عبر
احلرم اجلامعى كذلك مت التخلص من مشكالت أداء الشبكة أو التعليقات
السلبية من املوظفني والطالب  ،كما يتيح النظام إدارة مركزية سلسة
للشبكات عبر احلرم اجلامعى بأكمله.
واجلدير بالذكر أنه مت إنشاء مؤسسة “  “ TKHبهدف تقدمي خبرات
تعليمية عالية اجلودة  ،من خالل تطوير مؤسسات تعليمية مستدامة على
مستوى عاملى مزودة بأحدث املرافق لتحقيق أقصى قدر من التأثير على
املجتمع و لتكون مرك ًزا للتعليم على مستوى عاملى فى مصر من خالل
استخدام أدوات التعلم الرقمية املتطورة  ،والتى يتم تقدميها بطريقة
سلسة وآمنة وموثوقة.
هذا وقد أعرب السيد  /حسام إسماعيل  ،رئيس شبكة تكنولوجيا
امل��ع��ل��وم��ات ف��ى ج��ام��ع��ات امل��ع��رف��ة ال��دول��ي��ة “  “ TKHب���أن م��ب��ادرة
املؤسسةالرائدة هى إنشاء مركز تعليمى متعدد التخصصات يستضيف
فروعا جلامعات دولية عاملية رائ��دة  ،حيث يتم تقدمي نفس البرامج
ً
األكادميية املقدمة فى اجلامعة األم  ،وبالتالى يتم تقدمي نفس املؤهالت
وال��درج��ات العلمية فهدفنا تزويد الطالب بنفس ج��ودة اخلبرة التى
يحصل عليها من االلتحاق باجلامعات العاملية  ،بدون االضطرار للسفر
ً
أساسيا فى متكني هذه التجارب
عامال
الى اخلارج  ،وتعد التكنولوجيا
ً
التعليمية االبتكارية ذات املستوى العاملي.
كما اضاف “انطالقا من قناعتنا من أن سهوله التنقل “ “ Mobility
واالتصال السلس “  “ Pervasive Connectivityسيكونان عاملني
ضروريني لتنفيذ االبتكارات التى تستعد املؤسسة لطرحها  ،حيث مت

اختيار فريق تكنولوجيا املعلومات فى مؤسسة “  “ TKHشركة “ أروبا “
كشريك فى تكنولوجيا الشبكات.
وأوضح إسماعيل كنا بحاجة إلى تغطية السلكية استثنائية فى جميع
أنحاء احلرم اجلامعى بأكمله” حلماية الهويات الرقمية وأنشطة طالبنا
رئيسيا وكانت
مطلبا
أيضا شكل
وموظفينا باالضافة الى ان معيار األمان ً
ً
ً
“ أروبا “ رائدة فى الصناعة فى كال املجالني ولديها العديد من التجارب
املشهود لها بالنجاح فى املنطقة مع العديد من املؤسسات التعليمية
الدولية اذ تضمن لنا حلول “ أروبا “ فى توفير بيئة مرنة وقابلة للتطوير
ومبنية على معايير مفتوحة.
كما أشار إلى أن املرحلة األولى من جامعات املعرفة الدوليه “ “ TKH
 ،تضم مجموعه من ٍ
املبانى املختلفة تشمل أكثر من  60فصالً
دراسيا
ً
مكتبا للموظفني باإلضافة
و  20قاعة محاضرات وورشة عمل و ً 250
إلى مرافق ترفيهية ومناطق مشتركة  ،ويعمل فريق تكنولوجيا املعلومات
اخل��اص باجلامعات عن كثب مع “ أروب��ا “ لتركيب املحوالت ونقاط
الوصول الالسلكية Layer 3 switching and wireless Access
)Points )APs
كما أكد على أنه مت اختيار ً
حلوال قادرة على تطوير تقنيات “ Wi-Fi
 “ 6ألنه يتم تقدمي باستمرار أحدث االبتكارات لضمان وصول طالبنا
وموظفينا بسرعة إلى أحدث التقنيات الرقمية” ولتوفير وصول آمن
ألعضاء هيئة التدريسواملوظفني اإلداري��ني مع توفير اتصال السلكى
مالئم للزوار والضيوف ،

ولتسهيل إحضار جهازك ( )BYODللطالب بطريقة آمنة وخاضعة
أيضا
للرقابة  ،نفذت املؤسسة “  “ Aruba ClearPassوقررنا
ً
االستفادة من إدارة شبكة  Airwaveملراقبة الشبكة بالكامل وإدارتها
مركزيا بحيث ميكن احلفاظ على جودة وسالمة اخلدمات عند مستويات
ً
عالية باستمرار.
هذا وقد أدى قرار الشراكة مع “ أروبا “ إلى حتقيق فوائد على جبهات
متعددة اولها من خالل تصميم حلول على مستوى عاملى ودعم لوجستى
 ،وثانيا مرونة إلعادة توظيف االستثمارات  ،واخيرا حتقيق سريع لعائد
االستثمار فى املرحلة األولى  ،وهو ما ميثل أبرز ما فى هذه الشراكة .
وذلك بالرغم من تأثير التحديات احلالية اخلاصة ب COVID-19
والتحديات اللوجستية  ،مت االنتهاء من أعمال التنفيذ فى فترة من ٨
إلى ١٠أسابيع فقط.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا لتقدمي املناهجالتعليمية بطريقة رقمية
،يتم استخدام العديد من األدوات الرقمية مبا فى ذلك نظام إدارة التعلم
( )LMSحيث يسمح حل “ أروبا “ لكل من الطالب واملوظفني بالوصول
السلس ودون انقطاع إلى أدوات التعلم األساسية عالوة على ذلك  ،من
الالل مصادقة املستخدمني واألجهزة املرتبطه عبر تقنيات “ Clear-
 ، “ Passميكنهم استخدام هذه التطبيقات على أجهزتهم الشخصية
مما يساعد بشكل كبير فى االعتماد واالستخدام .
أيضا  ،قمنا بانشاء بوابة
وأضاف باستخدام تقنيات “ ً “ ClearPass
الكترونية “  “ Guest Portalتقوم بشكل مالئم مبصادقة املوظفني
بناء على نفس بيانات االعتماد املسجلة فى “ Active Di-
االطالب ً
 “ rectoryللجامعة عالوة على ذلك  ،يضمن حل “  “ Arubaاالمتثال
تلقائي على جميع األجهزة التى حتاول
من خالل إجراء فحص أمنى
ً
تلقائيا
االتصال بالشبكة وإذا مت اكتشاف أى ثغرات أمنية  ،يتخذ النظام
ً
خطوات اإلصالح مثل إجراء حتديثات لنظام التشغيل والبرامج وهو
ما يضمن مصداقية وموثوقية كل جهاز يتصل بشبكتنا وهذا ما وفر
لنا “ جترية استثنائيه “ ولم نواجه مشكلة واح��دة فى عملية التنفيذ
باستخدام حلول “ أروبا “ وهو ما يعتبر شىء نادر فى تنفيد و تطبيق
اى تكنولوجيا .
وأختتم إسماعيل قائال جترى مؤسسة “  “ TKHبالفعل مناقشات مع
“ “ Arubaلتوسيع الشبكة خالل املرحلة القادمة من املشروع والتى
ستشمل التوسع فى خمسة مبان أخ��رى مؤكدا ان طالبنا وموظفونا
سعداء بشكل ال يصدق بأداء وراحة شبكتنا واخلدمات الرقمية املرتبطة
بها وهذا يعطينا الثقة ملواصلة تقدمي حلول “  “ “ Arubaواالبتكارات
اجلديدة التى متيز جامعتنا كرائدة فى مجال التعليم اجلامعى الرقمى .

كيونت تطلق برنامج إدارة الوزن  Beliteملواجهة مشكالت السمنة
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج

أعلنت شركة كيونت الرائدة فى مجال البيع املباشر
ال��ذى يعتمد على التجارة اإللكترونية إلى إطالق
برنامج مبتكر حلل انتشار مشكالت السمنة وزيادة
ال��وزن التى انتشرت فى معظم دول العالم جراء
إجراءات اإلغالق التى فرضتها جائحة كورونا ،مت
إط��الق البرنامج حتت اس��م  Belite 123إلدارة
ال���وزن ،ال���ذى يعد أح���دث منتجاتها ف��ى مجاالت
الصحة والعافية ،وذلك ملساعدة العمالء على إدارة
وحتسني عاداتهم الغذائية والتحكم فى أوزانهم ،عن
طريق منتج مبتكر يستخدم القوة املزدوجة للطبيعة
والعلوم.
ي��أت��ى ذل���ك ف��ى إط���ار ح���رص ك��ي��ون��ت ع��ل��ى تقدمي
مجموعة واسعة من املنتجات املبتكرة احلصرية
ف��ى م��ج��االت لصحة والعافية واجل��م��ال والعناية
الشخصية ،وكذلك تعزيز مجال التجارة اإللكترونية
مبنتجات صحية هادفة ومضمونة ،حيث يقدم نظام
إدارة ال��وزن اخلاص ببرنامج  Belite 123حلول
متكاملة ملشكلة السمنة ،ويعمل على إزالة السموم

من اجلسم وزي��ادة التمثيل الغذائى وكبح الشهية،
باإلضافة الى منع ترسيب الدهون وخفض نسبة
الكوليسترول وحتسني حركة األمعاء.
قالت مالو كالوزا ،الرئيس التنفيذى لشركة كيونت:
“نحرص دائما ً على توفير أفضل املنتجات ،ونهدف
إلى تزويد عمالئنا فى كافة أنحاء العالم بحلول
مختلفة حلياة صحية ،لذلك قمنا بطرح برنامج
إدارة ال��وزن
ب���������ع���������د
ان����ت����ش����ار
م����ش����اك����ل
زيادة الوزن
خالل فترة
ال�������وب�������اء،
ح����ي����ث أن
األش��خ��اص
ال�������ذي�������ن
ي��خ��ض��ع��ون
ل����إلغ����الق

يتناولون وجبات مبعدالت أكثر ،وميارسون الرياضة
بشكل أقل ،باإلضافة إلى زيادة عدد ساعات النوم”.
وأضافت“ :إن نظام إدارة الوزن  Belite 123يعد
نتاجا ً لسنوات من البحث ومدعوم بأربعة براءات
اختراع مختلفة ،ع��الوة على إمت��ام تسع دراس��ات
إكلينيكية إلثبات فاعليته” ،مشيرة إلى أن البرنامج
يأتى بنهج شامل جتاه فقدان الوزن ويأخذ فى عني
االع��ت��ب��ار ال��ع��وام��ل
الصحية لألمعاء
وال����ت����أث����ي����رات
اجلينية.ويعمل
����رن���ام���ج Be-
lite
123
على إدارة الوزن
م��ن خ���الل ثالثة
م��ك��ون��ات تتكامل
لتقدمي خطة إدارة
ال���وزن ال��ت��ى ميكن
االن���ت���ظ���ام عليها

بسهولة ،حيث يتمثل املكون األول ““ Belite 01
فى شاى طبيعى يعمل كمنشط فى الصباح لزيادة
مستوى التمثيل الغذائى وتنظيم ضغط الدم ،ويتبعه
 ،Belite 02ال���ذى يعد أه��م مكونات مجموعة
 ،Belite 123حيث يتميز بأنواع فاكهة املاجنو
ألألفريقية املعروفة بإسم Irvingia Gabonen-
 ،sisوالتى تشتهر بدورها الفعال فى إنقاص الوزن.
كما يحتوى  Belite 02أيضا ً على ،DNF-10
وهو ببتيد اخلميرة احلاصل على ب��راءة اختراع
وال��ذى يساعد على خفض السعرات احل��راري��ة
وتقليل كتلة ال��ده��ون ف��ى اجلسم ومنع ترسبها
ح��ول األع��ض��اء الداخلية ،مم��ا ي��ؤدى إل��ى تقليل
خطر اإلصابة بالسمنة.
ويأتى  Belite 03أخر مكونات املجموعة ،فى
ص��ورة ش��اى طبيعى يتكون م��ن القرفة وأوراق
السنا وأوراق النعناع ،ويهدف إلى إزالة السموم من
اجلسم وحتسني عملية الهضم ،يعتبر هذا الشاى
مبثابة نهاية مثالية لليوم ،حيث ميكنه تهدئة احلواس
وشفاء اجلسم أثناء النوم.

فيس بوك  1.4 :مليار مكاملة صوتية وفيديو فى ليلة رأس السنة اجلديدة 2021
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
مثل جميع فترات عام  ،2020ليلة رأس السنة كانت
مختلفة .كان هناك عدد أقل من احلشود التى حتتفل
فى الشوارع فى جميع أنحاء العالم .بدال من ذلك ،قضى
املزيد من الناس ليلة مريحة فى املنزل يلقون نظرة إلى
ال��وراء على سنة صعبة ويأملون فى أي��ام أكثر إشراقا
فى املستقبل .على الرغم من أن العديد من البشر كانوا
على مسافة بعيدة من األصدقاء والعائلة بسبب جائحة
فيروس كورونا املستجد ،ظلوا قادرين على التواصل مع
بعضهم البعض بنفس الطريقة التى كانوا يتواصلون بها
ط��وال العام :من خالل مكاملات الفيديو والصوت عبر
اإلنترنت ،ومبعدالت قياسية.
فى عام  ،2020حتول الناس إلى التكنولوجيا للبقاء
على اتصال وإجن��از املهام فى ظل التباعد االجتماعى
واحلاجة إلى البقاء فى املنزل ،وأصبحت مكاملات الفيديو
اخلاصية األكثر استخداماً .فى فيسبوك ،رأينا طفرات
ف��ى دردش���ات الفيديو على م���دار ال��ع��ام عبر مسنجر
وانستجرام وواتساب ،ولم تكن ليلة رأس السنة اجلديدة
استثناء .ليلة رأس السنة اجلديدة هى ليلة معروفة
هذه
ً

تاريخيا ً بازدحام الطلب على خدماتنا ،ولكن هذا العام
سجل أرقاما ً قياسية جديدة.
وق��ال��ت كيتلني ب��ان��ف��ورد ،م��دي��رة البرنامج التقنى فى
فيسبوك“ :قبل جائحة فيروس كورونا املستجد ،اعتادت
ليلة رأس ال��س��ن��ة اجل��دي��دة أن تشهد أك��ب��ر م��ع��دالت
االستخدام فى فيسبوك فى الرسائل ،وحتميل الصور،
وامل��ش��ارك��ات االجتماعية فى منتصف الليل فى جميع
أنحاء العالم .ومع ذلك ،فى مارس  ،2020شهدت األيام
األولى من الوباء ارتفاعا ً كبيراً فى معدالت االستخدام
ملدة أشهر من شأنها تقزمي معدالت االستخدام فى ليلة
رأس السنة اجلديدة عدة مرات .وداخلياً ،تضافرت جهود
قطاعات هندسة فيسبوك معا ً لدفع حتسينات الكفاءة
بدرجة غير مسبوقة وجعل البنية التحتية لدينا أكثر
مرونة .شمل هذا اختبارات األحمال واختبارات التعافى
من الكوارث وقدرات التبديل .هذا العام ،بدت ليلة رأس
كثيرا ،وكان لدينا فرق هندسية
السنة اجلديدة مختلفة ً
عبر تطبيقات فيسبوك مستعدين لدعم أى مشكلة ،حتى
يتمكن العالم من التواصل أثناء انتقاله لعام .”2021
فيما يلى تفصيل حول كيفية احتفال األشخاص باستخدام

تطبيقاتنا:
واتساب
● مت إجراء أكثر من  1.4مليار مكاملة صوتية وفيديو فى
ليلة رأس السنة اجلديدة  2021على مستوى العالم،

وه��ى أكثر املكاملات على اإلط��الق فى ي��وم واح��د على
واتساب.
● ارتفعت مكاملات واتساب أكثر من  50٪مقارنة بنفس
اليوم من العام املاضي.
مسنجر
● احتفل الناس باستخدام مؤثرات مسنجر ،وكان مؤثر
الواقع املعزز األكثر استخداما ً فى الواليات املتحدة هو
“األلعاب النارية لعام .”2020
● ليلة رأس السنة  2021أكبر يوم على اإلطالق ملكاملات
الفيديو اجلماعية (أكثر من  ٣أشخاص) فى الواليات
املتحدة ،مع إجراء أكثر من ضعفى مكاملات فيديو جماعية
فى ليلة رأس السنة مقارنة مبتوسط اليوم العادي.
انستجرام  Liveو فيسبوك Live
● كان هناك أكثر من  55مليون بث مباشر عبر فيسبوك
وانستجرام على مستوى العالم ف��ى ليلة رأس السنة
اجلديدة.
نتمنى لكم سنة جديدة سعيدة منا جميعا ً فى فيسبوك،
ونتطلع إل��ى مساعدة اجلميع على التواصل ف��ى عام
!2021

كلمات ومعاني
بقلم:

فريد شوقي
املستقبل  ..وفرص الطلب على األمن السبيراني
بناء البشر وجتهيز العقول يعد أحد اهم التحديات التى تواجه مصر
ودول منطقة الشرق االوسط اذ على مدار قرون طويلة مت إهمال أو
تناسى كيفية تنمية االنسان  ،من خالل التعليم والتأهيل التكنولوجى
والتربية السليمة  ،االمر الذى أوصلنا الى مرحلة اعتبار املوارد البشرية
مجرد عبء كبير على عملية التنمية على حني ان لدينا الكثير من
جتارب دول العالم التى جنحت فى ادارة مواردها البشرة باعتبارها
كنزها االستراتيجى للوصول واالنتقال من دول نامية الى دول متقدمة
اقتصاديا واجتماعيا.
وكشف تقرير فريق “  “ Atlas VPNلعام  2020أن الشركات
ال ت��زال تعانى عندما يتعلق األم��ر باألمن السيبرانى اذ ال يقتصر
األمر على املنظمات التى تتعامل مع نقص القوى العاملة فى مجال
األمن السيبرانى  ،والذى يقدر بنحو  3.12مليون  ،ولكن يتعني على
املتخصصني األمنيني احلاليني إعادة ابتكار مهاراتهم باستمرار ملواكبة
مشهد التهديدات السيبرانية املتطور باستمرار.
وف ًقا للبيانات التى قدمها التقرير ،فإن الطلب على مهارة األمن
منوا فى عام  2021بجانب أمن تطوير
السيبرانى ستكون األس��رع ً
التطبيقات ومن املقرر أن يرتفع الطلب على هذه الكفاءة بنسبة 164٪
فى غضون خمس سنوات.
فى العام املاضى  ،تطلبت  29635وظيفة شاغرة معرفة بأمان
تطوير التطبيقات  ،مما يعنى أنه ميكننا توقع  48601فرصة عمل
جديدة للمتخصصني الذين يتمتعون بهذه اخلبرة على مدى السنوات
نظرا ألن العالم يتحول إلى مزيد من التنقل  ،تزداد
اخلمس املقبلة.
ً
أيضا احلاجة إلى املعرفة بأمان تطوير التطبيقات.
ً
منوا هى “  .”Cloud Securityفى عام
املهارة الثانية األس��رع ً
 ، 2020ك��ان لسوق عمل األم��ن السيبرانى  19477فرصة عمل
خلبراء  ، Cloud Securityبينما من املتوقع أن تزداد احلاجة إلى
هؤالء املتخصصني بنسبة  115٪فى غضون خمس سنوات.
تختتم إدارة املخاطر أهم ثالث كفاءات لألمن السيبرانى
.1
منوا .فى العام املاضى  ،كان هناك  57967وظيفة شاغرة
األسرع ً
للمهنيني املهرة فى إدارة املخاطر .وف ًقا للتقديرات  ،سيزداد الطلب
بنسبة  ٪ 60فى غضون خمس سنوات .
وكانت مهارة “ األمن السحابى “ تدفع أكثر اذ تشير األرقام إلى أن
منوا هى األكثر ربحية بشكل عام.
كفاءات األمن السيبرانى األكثر ً
وق��ال تقرير “  “ Atlas VPNأن ه��ن��اك اخ��ت��الف ف��ى مكافأة
املتخصصني ملهارات معينة وليس سراً أن بعض املهارات تدفع أكثر
ألنها أكثر قيمة ألصحاب العمل بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض
من املواهب ”.متوسط قسط الراتب للمهنيني املطلعني على أمن تطوير
دوالرا  .فى غضون ذلك  ،يحصل العاملون
التطبيقات هو 12266
ً
الذين يتمتعون بخبرة فى مجال “األم��ن السحابى “ على مكافأة
دوالرا  -وهى أكثر مهارات األم��ن السيبرانى
متوسطها 15،025
ً
منوا .عالوة على ذلك  ،ميكن ألولئك املتمرسني فى إدارة املخاطر توقع
ً
دوالرا .
متوسط راتب قدره 13379
ً
أخيرا نؤكد انه هناك فرص حقيقية امام الشاب اجلاد او طالب
اجلامعات املصرية الراغبيني فى وضع أنفسهم على طريق العمل اجلاد
والباحثني عن اقتناص فرص العمل املتاحة ان يسعوا من االن لتنمية
مهاراتهم فى مجال أمن املعلومات وحماية البيانات السيما وأن هناك
برامج ومبادرات أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  ،من
خالل اجلهات التابعة لها  ،وتتيح احلصول على برامج تدريبية مجانية ،
سواء اون الين او من خالل حضور دورات تدريبية  ،معتمدة من عدد من
اجلامعات واجلهات العاملية املتخصصة فى تقدمي الدورات التكنولوجية
املتخصصة فى أمن املعلومات .

" القومى لتنظيم االتصاالت""يطلق الكود املوحد *#١٥٥
لتمكني املستخدمني من التحكم فى اخلدمات الترفيهية
كتب  :محمد شوقى  -نهله مقلد
أطلق اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت الكود املختصر املجانى * 155#
لالستعالم عن أو إلغاء خدمات القيمة املضافة والتى تشمل ما تقدمه
شركات املحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كاملسابقات
الترويجية أو اخلدمات اإلخبارية والرياضية أو األلعاب اإللكترونية وغير
ذلك من اخلدمات الترفيهية.
وي���أت���ى ه����ذا اإلج������راء ب��ع��د أن مت رص����د ش��ك��اوى امل����س����ت����خ����دم����ني
تتضمن
املتعلقة بهذه النوعية من اخلدمات والتى
االشتراك بدون علم وارتفاع تكلفة هذه
اخلدمات على املستخدمني ،مما دعا
اجلهاز إلطالق كود مختصر موحد
بحيث يستطيع املستخدم التابع
ألى شبكة محمول استخدامه
م��ج��ان �اً وذل����ك ل��الس��ت��ع��الم عن
اخل��دم��ات الترفيهية ال��ت��ى مت
االشتراك بها إن وجدت ،وكذلك
إلغائها إذا رغ��ب ف��ى ذل��ك دون
احلاجة للبحث عن أك��واد ووسائل
الغاء كل خدمة من اخل��دم��ات على
حده.
ع��������ل��������ى
ويأتى ذل��ك فى إط��ار ح��رص اجلهاز الدائم
حماية حقوق مستخدمى خدمات االتصاالت وتلبية احتياجاتهم واالستجابة
لشكواهم ومتكينهم من اختيار أنسب اخلدمات ومقدميها بكل شفافية
وتيسير اإلجراءات والتعامالت اخلاصة بها

سونى الشرق األوسط وأفريقيا تطلق برنامج إرشادى جديد
لصناع املحتوى بجوائز مالية تصل قيمتها إلى  6000دوالر أميركي
كتب  :نهلة مقلد – عادل فريج
أعلنت شركة سونى الشرق األوسط وأفريقيا عن أول مبادرة من نوعها
لصناع املحتوى فى املنطقة من خالل إطالقها لبرنامجها اإلرشادى الذى
يستمر ملدة ثالثة أشهر .يهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف املواهب فى
ململنطقة وصقلها ورعايتها .جدير بالذكر أن برنامج Sony Men-
املحتوى ومبدعى الصور
 torshipه��و خ��اص لصناع
وأف���ري���ق���ي���ا ،ت��دع��م��ه��ا
ف����ى ال����ش����رق األوس�����ط
مت��ي��ز ك��ام��ي��را
التقنيات ال��ف��ري��دة التى
.Sony ZV1
جيبيجيلي ،
ب�����دوره ق����ال م���راد
ال���ت���ص���وي���ر
رئ�������ي�������س ق���س���م
سونى الشرق
ال�����رق�����م�����ى ل����دى
“مت��اش��ي �ا ً مع
األوسط وأفريقيا:
إل��ى اكتشاف
رؤي���ت���ن���ا ،ن��ت��ط��ل��ع
م���ن امل���واه���ب
وتوجيه جيل جديد
Sony Menالفذه من خالل برنامج اإلرشاد
إذ ت��ع��ك��س ه��ذه
، torship Program
ات���اح���ة ال��ف��رص
امل����ب����ادرة ال��ت��زام��ن��ا فى
فى املنطقة .ومن
املناسبة أمام املوهوبني
ميتد لثالثة أشهر،
خالل البرنامج الذى
مت��ك��ني امل��ب��دع��ني
س���ن���ع���م���ل ع��ل��ى
م��ن خ��الل تسهيل
وص�����ول�����ه�����م إل�����ى
الكاميرات االحترافية
ال��ع��ال��ي��ة امل��س��ت��وى مثل
كاميرا  ،ZV1واالستفادة
من االرشادات التى يوفرها مختصون
ورواد فى هذا املجال”.
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المتميزون
بقلم:

د  .ياسر بهاء
كيف تتخلص من اخلوف “اخلوف عدو أم
صديق ()6-6
فى املقال السابق والذى سردنا فيه قصة مروه جند أنها واجهت
العديد من امل��خ��اوف املختلفة .فكلما جت��اوزت أح��د املخاوف
ظهر أخر على السطح .ولكنها ظلت قوية .فقد أحاطت نفسها
بالشجاعة ملواجهة كل هاجس منفرد اً وجها ً لوجه .وكل مرة
واجهت أحد مخاوفها كانت شخصيتها تتطور للشخصية التى
لطاملا أرادت أن تصبح عليها.
ميكن للمخاوف أن تشير لك على اجلهة التى حتتاج ألن تطور
نفسك فيها .ابحث عما يخيفك وق��م مبواجهته .فعندها لن
تتمكن من جت��اوز مخاوفك فحسب ،بل ستكتشف أن التغلب
على املخاوف مينحك املزيد من الثقة ،ويثبت لك أنك أقوى من
أى خوف قد يواجهك.
كن شجاعا ً وواجه مخاوفك ،وحتلى بالعزمية .امض قدما ً مهما
بدا األمر صعبا ً ،عندها سترى تطور اً سريعا ً فال شيء عليك
أن تخاف منه إال اخلوف نفسه.
فال شيء مخيف أكثر مما تقوم باختالقه فى رأسك .فعندما
ت��ق��وم مب��واج��ه��ة م��خ��اوف��ك ستجد أن��ه��ا ك��ان��ت أص��غ��ر مم��ا كنت
تتخيل .مب���رور ال��وق��ت ستصبح أك��ث��ر ص��م��ود اً وس��ت��ك��ون أكثر
ش��ج��اع��ة .ف��أن��ت أص��ب��ح��ت تنظر ل��ل��م��خ��اوف ك��ت��ح��دي��ات عليك
التغلب عليها ،وصرت تفتخر بعزميتك ،وبقدرتك على املضى
قدما ً حتى فى احلاالت التى تبدو األمور فيها مستحيلة.
تذكر ماذا تعنى كلمة خوف كما حتدثنا عنها فى املقال األول
من هذه السلسلة فهو “أمر اً وهميا ً يبدو كما لو كان حقيقيا ً”
ف��دائ��م �ا ً م��خ��اوف��ك مبنية ع��ل��ى ح��ك��م مسبق ال أس���اس ل��ه من
الصحة .هو فقط يبدو كما لو كان حقيقيا ً .أما فى الواقع هى
مجرد عوائق عليك أن تتخطاها ،وفرص لتطوير شخصيتك،
عليك االستفادة منها.
وهنا عليك أن تسأل نفسك بعض األسئلة التى تساعدك فى
اختيار استراتيجية التعامل مع ما تراه خوف فإما أن تختار
اجلمود أو الهروب أو أن تختار القتال لتنتقل من السهول إلى
أعالى اجلبال .وتأكد أن ما تسعى إليه من أهداف يقف على
اجلانب اآلخر من جدار مخاوفك ،فتخطاه.
وف��ى اخل��ت��ام ،ال ب��أس م��ن أن تشعر ب��اخل��وف .لكن عليك أال
تهرب من مخاوفك .واج��ه مخاوفك وجها لوجه وأريهم كيف
أنك أقوى منها .فأنت قوى وستتغلب عليها كعدو وستشكرها
كصديقك على توجيهك للطريق الصحيح الذى جعل منك أقوى
مما كنت عليه فى املاضى وهنا نتأكد بأن هناك من يتعامل
مع اخلوف كعدو فيهرب منه أو يقهره وهناك من يتعامل معه
كصديق يرشده ملا فيه القوة والشجاعة وحتقيق األهداف وفى
النهاية أنت من متلك االختيار واتخاذ القرار.

وجهه نظر
بقلم:

امين صالح
ان غدا لناظره لقريب
بعد مرور ثالث سنوات من املقاطعة الكاملة بني مصر والسعودية
واالم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن م��ن ج��ه��ة وق��ط��ر م��ن ج��ه��ة أخ���رى نتيجة
لسلوك النظام القطرى املعادى ملصر ودول اخلليج ،جاء اتفاق
العال بالسعودية لينهى ولو نظريا حالة املقاطعة ويفتح بابا لعودة
العالقات الطبيعية بني الدول اخلليجية ومصر مع قطر ،اال أن
هذا االتفاق الذى كان مفاجئا للعديد من األوساط السياسية لم
يفصح عن بنوده خاصة ما يتعلق منها باملطالبات الثالث عشرة
التى لم تتنازل عنها مصر ودول اخلليج وأبت قطر االلتزام بها
طيلة سنوات املقاطعة ،ولكن ما يبدو واضحا هو ان هناك أطرافا
دولية خارجية قد تدخلت فى هذا األم��ر بقوة وبسطت نفوذها
للتوصل الى هذا االتفاق املفاجىء واالعالن عنه فى هذا التوقيت
خلدمة أهدافها الدولية واالقليمية وبخاصة مع املد االيرانى فى
املنطقة والذى يزداد تأثيره يوما بعد يوم اضافة الى ما يحدث
فى الداخل األمريكى بشأن انتقال السلطة املشوب بالقالقل بعد
االنتخابات الرئاسية األمريكية األخيرة.
أما فيما يتعلق مبوقف مصر من هذا االتفاق فاننى أكاد أجزم أن
موافقة مصر على التوقيع على هذا االتفاق امنا ينبع فقط من
حرص مصر السياسى على وحدة الصف العربى وعدم الظهور
وكأن مصر تعرقل محاوالت الصلح اخلليجية البينية ،اال أنه فى
ذات الوقت لن تفتح مصر ذراعيها لعودة عالقات طبيعية مع
قطر بهذه السهولة لقناعة االدارة املصرية بفشل النظام القطرى
فى كل االختبارات السابقة التى صاحبت كل محاوالت الصلح
املاضية ويقينها بعدم وجود ارادة سياسية حقيقية لدى النظام
القطرى لتغيير السلوك القطرى التآمرى س��واء اجت��اه مصر أو
اجتاه املنطقة العربية بأسرها ،فعلى مدار العقد املاضى لم يأل
النظام القطرى جهدا فى اثارة القالقل والفنت ونشر االرهاب وبث
األكاذيب والشائعات املضللة عبر اعالمه سواء فى مصر أو فى أى
عمق حدودى ملصر.
وتأتى الريبة من املوقف القطرى والشك فى سلوكه املستقبلى
جتاه مصر من خالل الشراكات االستراتيجية لقطر مع العديد
من ال��دول املناوئة ملصر أو حتى جماعة االخ��وان املسلمني التى
آوت قطر قيادييها وأقطابها وساندتهم ،والزالت ،سياسيا ومعنويا
وماليا لبذر الشقاق داخ��ل املجتمع املصرى وزعزعة االستقرار
امل��ص��رى ال��داخ��ل��ى ،وال ميكننا ف��ى ه��ذا االط���ار نسيان م��ا فعله
االعالم القطرى وخاصة قناة اجلزيرة ابان احداث يناير 2011
من حث على العنف ونشر للشائعات وتشويه ملصر ،ثم الشراكة
االستراتيجية القطرية التركية التى وصلت الى حد انشاء قواعد
عسكرية تركية على األراض���ى القطرية فى سابقة هى األول��ى
من نوعها فى عاملنا العربى مع علمنا جميعا باألهداف التركية
فى السيطرة على مصادر الطاقة فى منطقة الشرق األوس��ط
وتهديدها الدائم ملقدرات مصر وثرواتها من الغاز الطبيعى فى
البحر املتوسط مبباركة ومساندة كاملة من النظام القطرى وتزامنا
مع حلم أردوغان الوهمى فى بناء خالفة اسالمية يسيطر بها على
املنطقة بعد فشله فى اداء دور تركى فى االحت��اد األوروب��ى ،ثم
يأتى بعد هذا التقارب القطرى االيرانى املريب الذى يعتبر مبثابة
التهديد االقليمى لكل دول اخلليج ،ويأتى أيضا ال��دور القطرى
املشبوه فى متويل بناء سد النهضة األثيوبى الذى يقتطع من حصة
مصر املائية ويهدد أراضيها باجلفاف ،ولم يتوقف التآمر القطرى
عند هذا احلد بل امتد ايضا لتمويل اجلماعات االرهابية فى
ليبيا على حدود مصر وحثها على التسلل الى الداخل املصرى
للقيام بعمليات ارهابية مبصر بعد أن دعمت قطر اجلماعات
االرهابية فى سيناء باملال والسالح مما أدى الى استشهاد مئات
من أبناء مصر عسكريني ومدنيني على يد هؤالء االرهابيني بدعم
ومساندة قطرية.
ان االيديلوجية االرهابية والتآمرية للنظام القطرى والتى جبلت
عليها العائلة احلاكمة فى قطر منذ قدمي األزل جتعل اتفاق العال
على املحك وتضعه فى اختبار هو أقرب الى الفشل اال اذا رأينا
معجزة فى زمن عزت فيه املعجزات حتول دفة الفكر القطرى من
طريق الضالل الى طريق الهداية ،وان غدا لناظره لقريب.

نتاوى
وفقا تقرير كاسبرسكى “ التطفل من فوق الكتف “ :

جائحة كورونا تغير مفهم خصوصية بيانات املسافرين وتفتح باب الوصول على مصراعية ببياناتهم
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تأثيرا بال ًغا فى السفر بجميع أنواعه،
أحدثت جائحة كورونا
ً
لكن التح ّول إلى البدائل الرقمية لالجتماعات والتواصل
تظلّ غير قادرة على تغطية جميع احتياجات عاملنا احلديث.
حضورا
وال ت��زال هناك اجتماعات ومناسبات تتطلب
ً
شخصيا ،ما يعنى أن رحالت السفر ال تزال مطلوبة وقائمة،
ً
وهذا الشيء نفسه ينطبق على اإلجازات التى ستقود إلى
انتعاش قطاع السفر على مدى السنوات املقبلة ،ال سيما مع
أخيرا.
رؤية لقاحات كورونا النور
ً
لكن السفر رمبا يأخذ شكالً مختل ًفا ً
قليال ولعلّ السؤال
تقدم فى هذا اجلانب ،يتمثل
األكبر الذى يسبق إحراز أى ّ
فى مسألة اخلصوصية.
متابعة حركة االفراد
أُدخلت طرق مختلفة لتتبع حركة األفراد بدافع من أهمية
متابعة انتشار اجلائحة ومتابعة املصابني واملخالطني.
مضطرا للتسجيل عبر
وس��واء ك��ان امل��رء
ً
اإلنترنت أو إدخ��ال اسمه وتفاصيل
عنوانه على ال��ورق عند الوصول
إلى مطعم لتناول الطعام ،فإنه
ي��ق� ّ�دم بياناته الشخصية إلى
مجهولني .وع��ل��ى ال��رغ��م من
أن السبب الوحيد الذى يدفع
وص���ول املختصني الطبيني
إل����ى م��ث��ل ه����ذه ال��ب��ي��ان��ات
واستخدامها عند اكتشاف
احلد من
العدوى ،يكمن فى
ّ
انتشار امل��رض ،فقد شهدنا
ً
وص���وال غير م��ص��رح ب��ه إلى
ه��ذه البيانات م��ن قبل ق��وات
أمن أو عاملني فى املستشفيات
واملراكز الصحية ومراكز الطوارئ،
على سبيل املثال.
بد منه،
املصابني
مواقع
ويشكل تتبع
أمرا ال ّ
ً
وهو ينطوى على تهديد كبير للخصوصية ليس باإلمكان
التصدى له .وفى الواقع ،قد يتمكن املجرمون من الوصول
إلى البيانات الشخصية واستخدامها فى ش ّن مزيد من
الهجمات مثل التص ّيد أو البريد العشوائى أو هجمات
البرمجيات اخلبيثة ،مثل هجمات طلب الفدية.
بيانات الهواتف الذكية
وعالوة على ذلك ،ال تكتفى بعض البلدان
مبطالبة املسافرين بإجراء الفحوصات
�ض��ا بتقدمي
الطبية ،وإمن���ا تطالبهم أي� ً
ق��در كبير من املعلومات اخلاصة ،رمبا
عن طريق إجبارهم على تثبيت تطبيقات
التتبع على أجهزتهم املحمولة ،التى تتيح
للجهات املختصة املراقبة الدائمة واملوجهة.
ويصعب توقع املدة التى يستغرقها بقاء مثل
هذه السياسات قيد التنفيذ ،لكنها رمبا تكون قد
أبدا!
ُوضعت فى بعض البلدان لتدوم ً
وميكن أن تشتمل تطبيقات التتبع على ق��در هائل من
الوظائف؛ فهى حتصل على بيانات املوقع حلظة بلحظة،

�ض��ا ال��وص��ول إل��ى البيانات املحفوظة على
ب��ل ميكنها أي� ً
الهاتف الذكي .وال ميكن حتى اآلن التنبؤ مبدة استخدام
هذه التطبيقات وكيف سيبدو مستقبلها حتى بعد انحسار
اجلائحة ،إذ قد تظهر احتياجات مستقبلية أخرى فى أى
ال��ت��ت��ب��ع ،م��ث��ل األزم����ات
وق��ت ملثل ه��ذا النوع من

ا لصحية
اجلديدة أو محاولة السيطرة
على األنشطة اإلجرامية .لقد ُوجدت التطبيقات والبيانات
لتبقى ،وسيكون علينا الح ًقا مراقبة كيفية استخدامها.
ومن الغريب أن اجلائحة والقيود الالحقة املوضوعة بسببها
استطاعت أن تع ّزز مستوى اخلصوصية فى
���واح أخ����رى .ف��ق��د أج��ري��ن��ا ال��ع��ام
ن� ٍ
امل����اض����ى دراس�������ة ح�����ول م��ا
ُيعرف بالقرصنة املرئية
وامل��س��م��وع��ة (امل��ع��روف��ة
أيضا باسم “التطفل
ً
م���ن ف���وق ال��ك��ت��ف”)،
وه���ى مشكلة شائعة
أثناء السفر.
ايجابية قيود
التباعد اجلسدي
ونظرا ألن السياسات املطبقة بشأن
ً
احلفاظ على مسافة األم��ان بني األف��راد ال
ت��زال نشطة فى وسائل امل��واص��الت والنقل املختلفة فى
كثيرا من جوانب التطفل على
العديد من البلدان ،ف��إن
ً

تطبيقات”
التتبع “ على
أجهزتهم املحمولة تتيح
للجهات املختصة املراقبة
الدائمة واملوجهة
للمصابيني

“
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وجه فرع معهد  iTiاسيوط دع��وه الى
فريق جريده عالم رقمى لزيارته ضمن
ج��والت��ه املكوكية بالصعيد ف��ى اط��ار

املعلومات ستغدو أص��ع��ب ،م��ا ي��زي��د م��ن مستوى األم��ن
الشخصى ويعزز إلى حد ما قضايا اخلصوصية فى هذا
أيضا إن��ه عند تخفيف قيود
املجال .ولهذا ميكن القول
ً
فسيتعني على املسافرين م��رة أخرى
التباعد اجلسدي،
ّ
اتخاذ االحتياطات لتجنب التطفل عليهم من حيث ال يدرون.
لم تبدأ رقمنة قطاع السفر ،بطبيعة احلال ،نتيجة للجائحة،
كما أنها لم تنحصر فى عالم تتبع اإلصابات بفيروس كورونا،
بدءا من شراء التذاكر وحتى
فقد ازدادت رقمنة السفرً ،
حتديد املستلزمات املطلوبة فى غرفة الفندق ،ما جعله
ينطوى على املزيد من املخاطر .وفيما يلى بعض اجلوانب
املهمة التى ينبغى وضعها فى االعتبار عند مغادرة املنزل .
“محل إقامتك” ال “منزلك”
ّ
العبارة الشهيرة “تص ّرف كما لو كنت فى منزلك” ،تستخدمها
الفنادق كثيراً ،لكن لكى نكون صريحني ،علينا أن ندرك أن
الفندق ليس منزلنا! فالواحد منا قد يشعر باالرتباك لكثرة
التقنيات الذكية فى منزله ،فكيف به وهو فى مكان
ال ميلكه ،وال ميكنه التحكّم فى أجهزة إنترنت
األشياء املوجودة من حوله.
لذلك على امل��رء أن يتساءل عن
وج��ود تلفزيون ذكى بكاميرا
ف��ى غ��رف��ت��ه ،وع���ن أدوات
التحكّم الذكية فى تكييف
الهواء ،واملساعدات الصوتية،
وم��ن��ت��ج��ات التسلية ،وجميع
أدوات امل���س���اع���دة األخ�����رى
امل���دم���ج���ة ف���ى غ����رف اإلق���ام���ة
احلديثة! ميكن أن يشكل كل من
تهديدا خلصوصيتك
تلك األش��ي��اء
ً
أو يسبب مشكلة أم��ن��ي��ة إذا أوص��ل��ت
أجهزتك اخلاصة بها ،وحتى مقبس الطاقة
الذى يحتوى على منفذ  USBلشحن الهاتف قد ميثل
خطرا ،سواء من حيث األمن الرقمى أو سالمة املكونات
ً
الداخلية جلهازك.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن الفنادق ومواقع الفعاليات تستغلّ
قلة السياح احلالية لتجديد مرافقها العامة ،ما يعنى أننا قد
نرى استخدام املزيد من هذه التقنيات فى املستقبل القريب.
تلقائيا باإلنترنت
تسريب بيانات هاتفك
ً
نسافر مصطحبني معنا العديد من األجهزة،
مثل الهواتف الذكية واألج��ه��زة اللوحية
وأج��ه��زة احل��اس��وب املحمولة وأجهزة
ق���راءة الكتب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،وم��ا إلى
ذلك .أن يكون من املريح إذًا استخدام
شبكة اإلنترنت الالسلكية (واي-فاي)
املحلية ف��ى ال��ف��ن��ادق أو املطاعم أو
غيرها من امل��واق��ع؟ قد حتصل على
سرعة اتصال مناسبة ،وال داعى حتى
للقلق بشأن صرف امل��ال على االتصال
باإلنترنت حتى عندما تكون خارج شبكتك
املحلية أو شبكة التجوال ،لكن هل فكرت يوما ً
فى اجلهات التى حت��اول التحكم فى الشبكة العامة التى
تتصل بها؟

التحذير
من االتصال
بشبكات ال ـ “ Wi Fi
“ العامة واتصال أجهزتك
املحمولة تلقائ ًيا
باإلنترنت

وم��ا ن��وع البيانات التى قد تكشف عنها أو امل��واق��ع التى
تفتحها؟ قد ال يكون مشغلو تلك الشبكات هم أنفسهم
مصدر اخلطر ،لكن قد يتطفل املجرمون من اخلارج على
حركة البيانات فى تلك الشبكات ويجمعون بيانات حساسة،
عد تشفير
أو قد يحاولون حتى مهاجمة أجهزتك ،ل��ذا ُي ّ
متاما مثل أهمية
أمرا
ضرورياً ،
ً
اجلهاز وخطوط االتصالً ،
تذكرتك الطيران التى متلكها.
منصة اخلدمة الذاتية
ال يحب اجلميع التذاكر الرقمية ،وأحيانا ً يكون احلصول
أمرا ال مفر منه.
على بطاقة الصعود إلى الطائرة مطبوعة ً
وفى الوقت الراهن ،تتيح الفنادق واملواقع أكشا ًكا للخدمة
الذاتية للجمهور ،والتى ع��ادة ما تكون أجهزة لوحية أو
حواسيب مكتبية ،والفكرة بسيطة؛ تقوم بتسجيل الدخول
إلى حساب البريد اإللكترونى اخلاص بك أو فى أى مكان
خ ّزنت فيه تذكرة سفرك ،تفتحها وتطبعها .قد تستغرق هذه
العملية بضع دقائق ،ولكنك قد تنسى ألى سبب “تسجيل
اخل��روج” و”مسح بيانات التصفح” .ومع ذل��ك ،لقد رأينا
العديد من األج��ه��زة التى ال ت��زال حتتفظ بحق الوصول
الكامل إلى جميع البيانات ،مثل رسائل البريد اإللكترونى
واملستندات واألجندات ،وبعضها فيه حسابات من بعض
تتضمن
كبار مقدمى اخلدمات العامليني وهذه احلسابات
ّ
تهديدا
مجموعة بيانات ضخمة .ال متثل ه��ذه البيانات
ً
أيضا خلطر إساءة استخدام بياناته
فحسب ،بل تعرض املرء ً
من قبل املجرمني ،الذين سيكون بوسعهم إرس��ال بريد
إلكترونى غير مرغوب فيها أو تصيدية إلى جهات االتصال
والشبكات االجتماعية اخلاصة بك.
من هو اجلالس بجانبك؟
ازداد حت � ّول العديد من اخل��دم��ات ،مثل مبيعات التذاكر
واحلجوزات ،من الوضع املادى إلى الرقمى نتيجة للجائحة.
وحتى ما قبل األزم��ة ،كان ضمان التحدث إلى “الشخص
صعبا ،بل أساء املتص ّيدون
أمرا ً
املناسب” فى العالم الرقمى ً
واملجرمون استغالل هذه املشكلة فى كثير من احل��االت.
لكن فى العام  2020أصبح األف��راد أكثر ُعرضة للخطر
مع ركوب هؤالء املجرمني موجة اجلائحة ومحاولتهم جنى
األرب��اح باستغالل مبادئ الهندسة االجتماعية فى خداع
األفراد .وقد شهدنا حاالت لرسائل بريد إلكترونى مزيفة
تتعلق بر ّد أموال رحلة ملغاة ،ورسائل مزيفة أخرى من جهات
حكومية مزعومة ،وحتى محاوالت لبيع مستلزمات مزيفة
مثل الكمامات.
بينما يزداد اندماج العاملني املادى والرقمي ،يكتسب األمن
أهمية أكبر ،فقد دفعت اجلائحة السلطات فى مختلف
الدول إلى فرض قيود جديدة وعمليات رقمية حلماية صحة
املواطنني ،األمر الذى ساهم فى صياغة مالمح مستقبل
السفر ،سواء كان للعمل أو لالستجمام .وسوف تستمر آثار
التح ّول الذى شهده العام  2020فى السفر إلى ما بعد
نهاية اجلائحة بكثير ،ما يعنى أن حتسني األمن سيصبح
ضرورة حتمية ،وأن حماية املرء فى عامليه املادى والرقمى
ستغدو أه� ّم أصوله التى يحرص عليها عند اخل��روج من
بد أن نذكّر بأن أهم االحتياطات األساسية التى
منزله .وال ّ
يجب علينا اتخاذها تكمن فى إدراكنا املخاطر واحلذر بشأن
بياناتنا وسلوكنا.

” فى ضيافه “ ”iTiاسيوط
مبادرته االب���داع  ...طريقك للنجاح
حيث التقى فريق عالم رقمى مع االستاذ
امين عياد رئيس فرع معهد تكنولوجيا
املعلومات باسيوط و صحبه فى جوله
باملعهد و التقى بالنماذج املشرفه من

خريجى املعهد الذين اصبحوا جنوم
فى سماء احلياه العمليه فى مناصب
هامه فى العديد من الشركات حيث
استعرضت النماذج املختلفه قصص
جناحاتهم فى مختلف القطاعات

صبرى الباز باحث مصرى فى أمريكا يبتكر تقنية
تشخص مبك ًرا مرض التوحد لدى األطفال
ابراهيم
احمد امام
خريجه كليه
احلاسبات
واملعلومات
جامعه
اسيوط لعام
2017قسم
تكنولوجيا
املعلومات

نرمني جالل احمد خريجه كليه
اميان حسني محمد خريجه كليه
بسمه زيان أبوطالب خريجه كليه
احلاسبات واملعلومات جامعه اسيوط لعام احلاسبات واملعلومات جامعه اسيوط لعام احلاسبات واملعلومات جامعه اسيوط لعام
2019قسم نظم املعلومات
2019قسم نظم املعلومات
2019قسم نظم املعلومات

ميرنا امين البرت خريجه كليه
هبه محمد سامى خريجه كليه احلاسبات
واملعلومات جامعه اسيوط لعام 2019قسم احلاسبات واملعلومات جامعه اسيوط لعام
2019قسم وسائق متعدده
تكنولوجيا

ميادة رافت على خريجه حاسبات و
معلومات  2019مطوره اعمال بشركه
كلينى دو

كتب  :صابر محمد – عادل فريج
ابتكر باحث مصرى فى الواليات املتحدة األمريكية ،حدي ًثا ،تقنية
جديدة تساهم فى التشخيص املبكر ملرض التوحد لدى األطفال
وتعطى دقة فى العالج وتكلفتها منخفضة.
وق��ال الدكتور أمي��ن صبرى الباز؛ أستاذ ورئيس قسم الهندسة
احليوية فى جامعة لويزفيل فى والية كنتاكي ،ملرصد املستقبل ،إن
التقنية اجلديدة غير جراحية وتستخدم ثالث أمناط من التصوير
الدماغى هى  ))sMRI, fMRI, DTIلذلك فهى قادرة على إعطاء
دالت تصويرية للتوحد بشكل موضوعى ميكن من إجراء تشخيص
شخصى لألفراد املتوحدين ،ما يؤدى إلى دقة فى العالج وتخفيض
تكلفة املنظومة الصحية.
وأوضح إنه باإلضافة الى ذلك ،ميكن استخدام التقنية اجلديدة فى
مبكرا ملن هم دون الثالث سنوات بعكس ما
إجراء تشخيص التوحد
ً
حاليا فى الطريقة التقليدية لتشخيص التوحد؛ وهى
هو معمول به ً
جدول مراقبة تشخيص التوحد.
وميكن أن يكون التدخل السلوكى املكثف املبكر فى الفئة العمرية من
مفيدا بشكل خاص بسبب ما ُيعرف باسم املرونة
سنتني إلى خمس
ً
العصبية لدماغ الطفل ،وهذا يعنى أن القدرة على التدخل بنوع من
العالج خالل تلك املرحلة العمرية املبكرة تعطى احتمال أكبر للتأثير
على الدماغ فى ذلك الوقت ،وذلك ميكننا من القيام بأمرين مهمني
لتلك االت��ص��االت غير الطبيعية فى دم��اغ الطفل املتوحد؛ األول
حتسني االتصال التشريحى الهيكلي ،والثانى أن العالج فى سن
مبكرة يتيح لنا بجعل هذه الوصالت الكهربائية تعمل بشكل أفضل،
ويعزز قوة االتصاالت التشابكية.
وأض��اف إن «إح��دى ال��دراس��ات اقترحت أن االختالف فى نتيجة
العالج عند عمر سبع سنوات مقارنة باستخدام التدخل السلوكى
علما أن
املكثف املبكر ميكن أن يصل إلى  20نقطة فى معدل الذكاء ً
شخص يبلغ معدل ذكاءه  40يحتاج إلى رعاية كاملة ،بينما الشخص
ذو معدل ذك��اء ب��ني  60و 65ميكنه العيش م��ع دع��م مجتمعي،
واحلصول على وظيفة ،ودفع الضرائب واحلصول على حياة أكثر
أيضا ،التشخيص املبكر للتوحد وفهم كيفية تخصيص
سعادة.
ً
العالج بشكل أفضل له إمكانات هائلة لنظام الرعاية الصحية ،فمن
عاما فى والية
املحتمل أن يوفر مليون دوالر من سن  3إلى ً 65
كنتاكي ،فإذا تلقى جميع األفراد املصابني بالتوحد ،والبالغ عددهم
 50ألف شخص على التدخل السلوكى املكثف املبكر ،فإن ذلك
يترجم إلى توفير رعاية صحية بقيمة  250مليار دوالر على مدى
العقود الستة املقبلة».
استفاد األستاذ الدكتور أمين من عيوب الطريقة التقليدية لتشخيص
التوحد؛ وهى جدول مراقبة تشخيص التوحد ( ،)ADOSفى تطوير
تقنيته ،ألن «الطريقة التقليدية غير موضوعية وال تستخدم مع
من هم دون الثالثة من العمر ودقتها ال تتعدى  81باملئة وتعطى
عاما وغير شخصى ويعتمد العالج فيها على األعراض»،
تشخيصا ً
ً
فى حني تربط التقنية اجلديدة أحدث أمناط حتليل التصوير الطبى
بالتسلسل اجلينومى للشخص املتوحد؛ مما يعطى دقة عالية فى
التشخيص.
تهدف التقنية اجلديدة ،فى املقام األول ،إلى إجراء تشخيص غير
نافذ للتوحد ملن هم دون الثالث سنوات ،ويتطلع مبتكرها إلى
استخدامها فى مستشفيات األطفال فى مصر ،وإتاحتها للباحثني
واجلامعيني فى املؤسسات البحثية واجلامعية املصرية.
التطبيق األساسى واملباشر للتقنية هو تشخيص التوحد ،ولكن
«أيضا إلى استخدامها فى تشخيص
األستاذ الدكتور أمين يسعى
ً
أم���راض الشيخوخة مثل الزهامير باإلضافة إل��ى م��رض عسر
القراءة».
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Telecom Egypt signs an agreement with the global company Google to provide secure, highly protected international services
By: Basel Khaled - Nahla makled
Telecom Egypt, the first integrated telecom
operator in Egypt and one of the largest submarine cable operators in the Middle East and
Africa region, signed an agreement with Google
International, according to which transit services for Google’s international traffic will be
provided at the level of Internet protocols (IP
Layer), which is the first of its kind in the field
of Transit, through the Egyptian terrestrial international network for communications across the
Egyptian territory. Under it, Google will obtain
international capacities for Europe across the
Mediterranean on the TE North submarine cable
system owned by Telecom Egypt.
Through this project, Telecom Egypt will provide
the highest levels of protection for Google’s data
traffic through submarine cable landing stations
on the Mediterranean and the Red Sea, which
are linked to several land paths across Egyptian
territory, where the network will redirect private
international data traffic With Google from one
path to another when required, with high flexibility and a high-speed interchangeability with

a routing time not exceeding 50 milliseconds. In
addition, Telecom Egypt is providing the highest
levels of availability for Google’s international
transactional traffic with its SLA portal.
For his part, Mark Sokol, Director of Infrastructure for Europe, Middle East and Africa at Google, said: We are pleased to sign this agreement
with Telecom Egypt, which will enhance the levels of protection and superior availability of the
international movement of Google’s global network crossing the Arab Republic of Egypt from
Asia to Europe, and we are also looking forward
to more The fruitful and continuous cooperation
between the two companies.
For his part, Eng. Adel Hamed, Managing Director and CEO of Telecom Egypt, said that it is
our pleasure to work with Google and support its
expansion to provide the highest levels of protection and accessibility to its international data
traffic, locally and internationally. This agreement is in line with the company’s strategy towards establishing Egypt’s prestigious position
as a global digital hub connecting the world’s
continents and optimizing the multi-network

infrastructure solutions provided by Telecom
Egypt, which are characterized by the lowest
data transfer time, the highest flexibility in messaging networks and the multiplicity of international traffic routes that extend across the Mediterranean. Through Egypt to Singapore. “
On the other hand, Hisham Al-Nazer, Google’s
Regional Director in Egypt, said that in light of
the rapid growth of Internet capacity in the Arab

Republic of Egypt, this agreement will contribute to enhancing the capacity of transit traffic
capacities and increasing usage rates. We always
strive to provide a better user experience for
our customers by improving communication in
Egypt and all over the world. “
For his part, Saif Muneeb, Executive Vice President for International Affairs and Operators of
Telecom Egypt, is pleased to cooperate with
Google, which comes in light of the continuous
efforts made by Telecom Egypt to develop its
international network. Despite the exceptional
circumstances imposed by the Corona pandemic
during the year 2020, the company continued to
Development works to provide the best level of
infrastructure services to its international clients,
as the company built new submarine cable landing stations during the current year that were
connected through different ground paths across
the Egyptian territories, bringing the total number of landing stations with the company to 10
stations in the Red Sea and the Mediterranean
Sea. The total number of ground tracks is 10.
Telecom Egypt provides the international com-

Orange Egypt Cooperates with El Orman Association to Provide Winter
Blankets to the Needy People to Protect them Against Cold Weather
Commenting on this occasion, Hala Abdel Wadood,
Head of Public Relations and Corporate Responsibility at Orange Egypt, said “Orange Corporate
Social Responsibility is not limited to providing direct in-kind support to needy families but extends
to include many various activities through which
we, directly or indirectly support, including but not
limited to, education, health, and community development sectors. Moreover, Orange is always eager
to present the most innovative support approaches
and mechanisms in cooperation with partners from
the leading institutions and associations in this field,
such as Orman Association, in order to achieve the
maximum benefit for the Egyptian society.

By ; Nahla Makled – Adel Farig

As part of its leading Corporate Social Responsibility role to support the people in need, Orange Egypt
cooperates with El Orman Association to provide
winter blankets to unprivileged families to protect
them against the cold weather in 16 governorates in
Lower and Upper Egypt by providing them with all
means of social and medical care, in line of President Abdel Fattah Al-Sisi’s initiative, “A Decent
Life”.
Eligible and needy cases were identified through
field research, to reach the target groups, in coordination with Orman Association and the Ministry of
Social Solidarity.

General Manager, IBM Egypt To Alam RAkamy

Egypt is embarking into a comprehensive digital transformation strategy to improve the
economy and public services for citizens
By ;Faten Elkholy
Alma Rakamy hold a press interview
with Wael Abdoush General Manager, IBM Egypt about IBM strategy
in Egypt market
1. What are the most important solutions
provided by IBM to drive the process of
digital transformation in the market?
Egypt is currently embarking into a
comprehensive digital transformation
strategy to improve the economy and
public services for citizens. The government’s vision is all based on digital
transformation and subsequently all resources are being applied to execute and
implement its agenda.
At IBM, we are very excited to be leveraging our innovative technology, industry expertise, services and skills to
support the government’s vision. IBM
is focused on its open hybrid cloud platform and AI solutions, underpinning
its growth strategy and ability to drive
digital transformations for clients.
Client buying needs for application
and infrastructure services are diverging, while adoption of hybrid cloud
platform is accelerating. Accordingly,
IBM recently announced that our managed infrastructure services business
will become a new independent company, NewCo, which is expected to be
launched sometime towards the end
of 2021. Through this spin-off, IBM
will sharpen its focus on its open hybrid cloud platform and AI capabilities,
while NewCo will focus on delivering
managed infrastructure services.
2. What are the solutions that IBM
is providing in Hybrid Cloud and AI
across the different industry sectors?
IBM has made big investments to capitalize on the massive opportunity that
hybrid cloud represents—$1.2 trillion

according to financial analysts (IDC).
To seize this opportunity, we significantly bolstered IBM’s hybrid cloud
capabilities. This includes the launch of
IBM Cloud Paks, the Cloud Migration
factory, Cloud Application Innovation,
IBM Garages, the IBM Cloud Integration Platform, etc.
The IBM public cloud has been rebuilt
on a foundation of open-source software, security leadership, and enterprise-grade infrastructure.
IBM has also recently announced partnerships with different industry partners
to build IBM Cloud for Telecommunications, IBM Cloud for Financial Industry and a partnership with Schlumberger to serve the Oil & Gas industry.
All these investments reinforce our position as a leading cloud company.
3. Who are the key partners in that effort?
We are building a large ecosystem of
partners to accelerate adoption of
our hybrid cloud platform. We have
gone to great lengths to forge a global
coalition of the best breed ISVs, such
as Adobe, Salesforce, SAP,
Box and Slack, all of which
are using our hybrid cloud
platform to help clients
modernize mission-critical
workloads.
We have done the same
with major systems integrators such as Ernst
& Young,
Infosys,
Wipro, Tata Consultancy
Services, Tech Mahindra,
Persistent Systems, all are
examples that are helping expand the reach of IBM’s hybrid cloud platform.
We’re also supporting our

realme releases the realme Watch S, officially in the Egyptian market
Basel khaled
Stepping into further strategic moves and
expansion goals by launching more than
100 electronic devices incorporating AI
and IoT technologies, realme, the fastest growing smartphone brand across the
world, has launched its latest smartwatch,
the realme Watch S.
A product that constitutes a significant
part of the company’s IoT strategy, connecting between several devices remotely
without opening their smartphones, also brightness of the ambient light, giving
known as the 1+4+N strategy; where you a comfortable viewing experience.
users can smoothly control and shift be- A 3.3 cm or (1-3 inch) display with a
tween devices using their smartphones.
360*360 pixel (278 pixels for each inch)
The new realme Watch S, flaunts the slo- offering better and clearer visual effects.
gan “smarter around the clock.” It has got Moreover, the screen has got a proteca responsive, colored touch screen, with tive layer of Corning Gorilla D 2.5, along
auto-brightness features upon touch.
with an aluminum frame; more than 100
The realme Watch S is equipped with stylish watch faces which will be inserted
a smart display that adapts itself to the later on through OTA.

partners to help them meet the demand place.
of clients, accelerating their go-to-mar- • Launching Digital-Nation Africa, the
ket strategies for hybrid cloud solutions cloud-based online self-paced learnby providing a greater scale of resourc- ing and innovation platform that is dees and capabilities.
signed to equip youth with the technol4. Training human cadres on the latest ogy and innovation skills in AI, Cloud,
technologies is a necessary requirement Cybersecurity and much more.
for digital transformation, so how do • Leveraging The IBM Skills Acadyou ensure it?
emy, part of the IBM’s university proI believe re-skilling the existing work- gram, an example of collaboration with
force and aligning with current trends Egypt’s universities to focus on skills
to remain relevant is the main challenge and careers that are in high demand in
that organizations need to address in to- today’s market.
day’s dynamic environment.
• Collaborating with the Information TechOrganizations will have to change the nology Industry Development agency (ITIculture, processes, systems and applica- DA) to leverage D-NA and Skills Acadtions, design different business models, emy and offer thousands of students both
reskill the workforce to align with the an instructor-led as well as digital platform
trends and stay in the game.
where they can develop their digital skills.
One of IBM’s top priorities in
5. In light of the CCOVID-19 pandemic,
Egypt is empowering youth what is your vision to take advantage of
with the necessary new skills the concept of “remote work” and also to
and prepare them for the way provide your services to clients?
those technologies will shape COVID-19 proved to be a turning point for
the jobs and the nature of many companiesas the disruption caused
work. We have made key in- by the crisis accelerated the digital transvestments specifically in formation plans that for many was already
Egypt to achieve this underway.
through:
Seemingly overnight, almost every or• Partnering with ganization around the world had to shift
the Ministry of to remote work to keep their business. I
Education in Egypt believe that the pandemic emphasized
to launch the first the critical importance of technology
P-TECH school in solutions that enable organizations to
2019, an educational change the way they work.
combineshigh school IBM’s most important prioritiesare
and college coursework to protect our employees, clients and
with internships and business partners; maintain our supply
mentoring to provide chain and respond quickly, securely and
job-ready skills, work effectively to help our clients with a
experience and a no-cost broad array of services. Our goal is to
degree to prepare pupils help our clients address the “new norfor successful careers in mal “and accelerate their recovery by
the 21st century work- leveraging technology and expertise.

Only 2,225 Bitcoin Addresses Control Almost 30%
of All BTC
By ; Mohamed Shawky
– Saber Mohamed
Bitcoin has had a tremendous
few
last
months, hitting a new
all-time high price
fuelled mainly by institutional investors. As
more investors come on
board, only a few addresses control a large
percentage of the current 18.59 million Bitcoin supply.
Data presented by Buy
Shares indicates that as
of January 6, a total of
2,225 Bitcoin addresses
control 5,447,017 BTC,
which is 29.3% of the

current BTC in supply.
A total of 136,356 Bitcoin addresses contain
4,407,061 BTC, which
is 23.71% of the asset’s
supply as of January 6th,
2021.

On the other, 16,740,454
BTC addresses control
the least amount of Bitcoin at 3,386. Only one
address holds 141,452
BTC, which is 0.76% of
BTC in supply.

munity with transit networks for international
traffic through the Arab Republic of Egypt with
the lowest data transfer time and the shortest
connection methods between Africa, Asia and
Europe through Egypt’s distinguished geographical location in the heart of the world, as well
as the continuous development operations that
the company undertakes to modernize its infrastructure. This has strengthened the company’s
position and made it the global partner of choice
for many international telecom companies over
the years.
In addition, Telecom Egypt is working continuously to develop and diversify its infrastructure
across multiple levels, by establishing more marine landing stations in addition to more transit
routes, in addition to investing in building new
network systems and solutions in order to meet
the increasing global demand for capacity. International and maintaining the highest levels
of availability and protection, as Telecom Egypt
developed its multi-network solutions extending
across the Mediterranean, via Egypt, to Singapore.

Post-Pandemic Travel: A Security Perspective

By ; Mohamed Shawky – Saber Mohamed
The COVID-19 pandemic has had a huge impact on
physical traveling, whether for business or private reasons like holidays. But switching to digital alternatives
for meetings and communication still can’t cover all of
the needs of our modern world. Meetings where a physical presence is required still exist, meaning trips are still
in demand. The same goes for vacations, which will drive
a recovery of the travel industry over the next years, particularly in light of recent success with a vaccine. Travel
just may take on a slightly different shape. The impact of
COVID will ultimately not only be seen on the physical
aspects of travel, but also in the digital area, and there
are new threats. Perhaps the biggest question moving forward will be one of privacy.
Made of Glass—Or the Transparent Global Citizen
With the need to follow infection spreading and monitor
the pandemic, different methods of tracking people were
introduced. Whether you have to register online to eat at
a restaurant or write your name and address details on
paper when entering a bar, you hand your personal data
to unknown people. Even though the only reason is for
medical professionals to access such data and use it when
infections are detected to fight further spreading, we’ve
seen unauthorized access to such data by, say, police forces or staff of the location. Unavoidable tracking of physical location poses a huge threat to privacy, one that has
not been solved. In fact, criminals may be able to access
such data and use it to further attacks like phishing, spam
or malware attacks like ransomware.
What’s more, some countries demand from travelers not
only medical tests, but also that they share extensive
amounts of private information, perhaps by forcing them
to install Tracking Apps, which enable permanent, targeted surveillance. It is hard to foresee how long such
policies are in place, but it may be here to stay in some
countries.
Tracking apps can introduce a vast amount of functionalities; they can acquire not only real-time location data, but
also access to the local data on your smartphone. So far
it’s unpredictable for how long such Apps will be used
and how their future will look like even once the pandemic subsides. There may be other future demands for
such kind of tracking, like criminals or new health crises.
The Apps and data are here to stay, and we have to monitor how this will be used later on.
Oddly enough, the pandemic and the subsequent restrictions put in place could actually increase privacy in other
respects. Last year we conducted a study on “visual and
audible hacking” (aka “shoulder surfing”), a common
problem while traveling. With enforced policies on distance between humans still active in many countries and
different transportation
methods used at the moment, several aspects of such
information snooping will be harder and therefore may
increase the level of physical security and privacy issues
in this specific area to a certain degree. Of course, if social distancing restrictions are relaxed, travelers will once
again need to take precaution to avoid “shoulder surfing”.
Of course, digitization of the travel industry didn’t just
begin as a result of the pandemic, nor is it relegated to the
world of tracking COVID infections. From buying tickets
to the equipment in your hotel room, travel is becoming
more and more digital—and introducing more and more
risks. Here are some other important considerations to
keep in mind when leaving your home:
Your place - not your home
You probably know the phrase “feels like home,” which
hotels and other accommodation providers commonly use.
To be honest, you should realize that it’s not your home!
With the increase of smart technologies, you may be lost
in all the technology you already have at home, but at
places you don’t own, you have no control over the IoTdevices around you at all. Is there a smartTV with a camera in your room? What about smart air-controls, voice
assistants, entertainment offerings and all the other small
helpers integrated in modern accomodation rooms? All of
them can be a threat to your privacy or cause a security
problem if you connect your own devices to them. Even
a power outlet with a USB port to charge your phone may
be a risk either in terms of security or the physical health
of your device. Hotels and event locations are also using
the current period where there are few tourists to renovate
and upgrade their venues, which means we may see more
of such technologies integrated in the near future.
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with the participation of Talaat:

Signing of agreements for allocating frequencies between the “National Telecommunications Regulatory Authority” and three mobile companies, worth 1.170 billion dollars
Books: Mohamed Elkholy - Saber Mohamed
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology, witnessed the signing of three agreements to allocate new frequency bands in the 2600 MHz
frequency space between the National Telecommunications Regulatory Authority, Vodafone Egypt, Telecom
Egypt and Telecom Egypt, after completing all the regulatory procedures to reach the optimal form of allocation
in order to maximize the benefit of These frequencies are
reflected in the quality of service provided to the user.
The three agreements were signed by the National Telecommunications Regulatory Authority; Engineer Hussam El-Gamal, Chief Executive Officer of the Agency;
On the part of the companies; Mr. Mohamed Abdullah,
CEO of Vodafone Egypt, Eng. Adel Hamed, CEO of Telecom Egypt, and Eng. Hazem Metwally, CEO of Telecom
Egypt; In the presence of Eng. Hany Mahmoud, Chairman of Vodafone Egypt, Dr. Majed Othman, Chairman
of the Board of Directors of Telecom Egypt, and Eng.
Gamal Sadat, Chairman of the Board of Directors of Telecom Egypt.
And in his speech; Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology confirmed that these
agreements represent an important step to raise the capabilities of the information infrastructure, indicating that
the Ministry of Communications and Information Technology had begun implementing a project in early 2019
with investments amounting to 30 billion pounds within
one year to support the infrastructure. Informatics, which
contributed to increasing its ability to face the challenges

Technology Innovation Institute’s Cryptography Research Centre in Abu Dhabi
collaborates with Yale University
By ; Mohamed El Kholy – Adel Farig
Abu Dhabi and the UAE are working to pioneer breakthroughs in post quantum cryptography and neuromorphic computing through an international partnership
between Technology Innovation Institute’s (TII) Cryptography Research Centre (CRC), and Yale University,
an Ivy League research university in Connecticut, United
States.
The two institutions will first join forces on ‘Post-Quantum Lightweight Crypto Hardware Accelerators and
Trusted Execution Environment Designs’, a project at
the intersection of emerging technologies that focuses on
developing quantum-resistant crypto schemes within the
context of emerging quantum algorithms that can be run
on a sufficiently large quantum computer. By leveraging
post-quantum cryptographic (PQC) algorithms, the project aims to guarantee the necessary measures of security
even as today’s public cryptographic standards, such as
RSA and Elliptic Curve Cryptography (ECC), become
ineffective when a powerful quantum computer is built
and can run Shor’s quantum algorithm. The project is
also exploring post quantum lightweight cryptography
with a focus on highly constrained devices.
The neuromorphic computing project, ‘Energy-based
Probing for Robust and Explainable Spiking Neural Networks’, takes inspiration from the brain to create energyefficient hardware for information processing and is capable of highly sophisticated tasks. The project examines
Spiking Neural Networks (SNNs), which have become
popular as an energy-efficient alternative for implementing standard artificial intelligence tasks. Spikes or binary
events drive communication and computation in SNNs
that are close to biological neuronal processing and offer
the benefit of event-driven hardware operations.
The central focus of the collaboration is to explore the
design space of the energy-accuracy-robustness-explainability trade-off and to design the hardware/software
necessary to create truly functional intelligent systems.
To ensure there is no overlap, both entities have been
tasked with managing specific areas of the research in
both projects.
Speaking on the partnership, Dr Najwa Aaraj, Chief Researcher at Cryptography Research Centre, said: “We are
excited to work with peers from Yale University in carrying out groundbreaking research in these two vital fields.
At the Cryptography Research Centre, we are creating
a knowledge-driven ecosystem powered by like-minded
scientists and researchers – all focused on designing
breakthrough solutions in different areas of cryptography.”
Jakub Szefer, Associate Professor of Electrical Engineering and Computer Science and Priya Panda, Assistant
Professor of Electrical Engineering, from Yale University, said: “By working collaboratively with Cryptography
Research Centre, we have an opportunity to apply shared
expertise across post-quantum cryptography and neuromorphic computing research. We are optimistic that this
partnership will yield effective research outcomes for
greater impact.”

posed by the Corona pandemic, which led to doubling the
loads and increasing peak hours to reach 15 hours per day,
as well as the information infrastructure contributed to
the success of the distance learning system and electronic
tests for first secondary students.
Dr. Amr Talaat thanked everyone who contributed to the
completion of the signing of these agreements, which
amount to 1.170 billion dollars. We appreciated the efforts of the Signal Corps, the Board of Directors and staff
of the National Telecommunications Regulatory Authority, the work team of the Ministry of Communications
and Information Technology, and the mobile companies
that acquired frequencies; And stressing the continuity of
work to develop the information infrastructure and im-

prove all communication and Internet services provided
to citizens
.This step comes as a continuation of the bidding process
carried out by the National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA) with the aim of allocating new
frequency bands with a width of 2 x 40 MHz in the frequency space of 2600 with TDD technology for companies licensed to provide mobile services in Egypt, as this
process resulted in Vodafone Telecom Egypt obtaining 40
MHz, Telecom Egypt on 20 MHz, and Telecom Egypt on
20 MHz, for $ 1,170 billion.
Within the framework of the comprehensive plan to improve the quality of telecommunications services provided to citizens in the Arab Republic of Egypt, new
standards were set by the signed agreements to raise the
level of communication services provided in the Egyptian market (voice services - data transmission) in line
with the highest standards and internationally recognized
standards.
It is worth noting that these agreements will contribute
to motivating mobile phone service providers to make
new investments in developing and raising the efficiency
of the infrastructure of mobile networks, which will lead
to improving the quality of the communication services
provided, and raising the degree of readiness of these networks to provide future telecommunications and information technology services, taking into account international quality standards. In line with the country’s strategy to
support digital transformation.

Mohamed Kamal Abdullah: Vodafone Egypt is a new stage to
develop its services, with frequencies worth 540 million dollars
By: Basel Khaled – Mohamed Shawky
Dr. Amr Talaat, Minister of Communications and Information Technology,
witnessed the signing of new frequency
contracts for telecommunications companies, totaling $ 1.17 billion, and 40
MHz was allocated to Vodafone Egypt
with TDD technology in the frequency
space of 2,600 MHz for $ 540 million,
signed by the National Telecommunication Regulatory Authority. Engineer
Hossam El Gamal, CEO of the device,
Mr. Mohamed Kamal Abdullah, CEO of
Vodafone Egypt.
The signing of the agreement came after
Vodafone Egypt acquired half of the frequencies in the bidding process carried
out by the National Telecommunications
Regulatory Authority (NTRA), with the
aim of allocating new frequency bands
with a width of 2 x 40 MHz in the frequency space of 2600 by TDD technology for companies licensed to provide
mobile services in Egypt.

Vodafone Egypt’s acquisition of new frequencies contributes to developing and
raising the efficiency of the company’s
network infrastructure, which will lead
to improving the quality of communications services provided to customers, and
raising the degree of its readiness to provide future communications and information technology services, taking into
account international quality standards,
in line with the country’s strategy to support operations Digital transformation.

Mohamed Kamal Abdullah, CEO of
Vodafone Egypt, thanked the Ministry of
Communications, led by Dr. Amr Talaat,
and the National Telecommunications
Regulatory Authority, for their efforts in
the process of introducing new frequencies to improve services provided to citizens, stressing that the new frequencies
are a watershed point in the history of
Vodafone in Egypt. ; Because it will allow to provide better quality in voice and
data services to our customers, which
will contribute to maintaining our leadership in the mobile sector in Egypt.
For his part, Ayman Essam, Head of
External and Legal Affairs at Vodafone
Egypt, pointed out the importance of the
company obtaining new frequencies as
part of its plan to improve services for
the company’s customers with the best
international standards, as it will raise
the company’s total frequency to 82.5
MHz, and thus contribute to Capacity
increase .

Vodafone and Ericsson move mobile network drone delivery closer to reality
By ; Basel Khaled – Mohamed El
Kholy
The testing at Vodafone’s innovation
centre in Aldenhoven, Germany, used
network traffic data to ensure that drone
paths avoided areas of poorer network
coverage or heavily loaded cells. By
doing so the drone is guaranteed connectivity from departure point to destination. It allows drone operators to use
coverage maps to plan a secure and reliable connection path between the drone
and the control centre.
Non-mobile network drone range is
limited to line of sight operation. Using mobile networks for drone delivery
will significantly expand the flying or
delivery range, including beyond line of
sight use. This creates innovation potential across a range of delivery services,
including emergency health care provision. Drone use cases are also being
pursued in utility, industry and mobile
network infrastructure monitoring, as
well as in emergency or natural disaster
response.
Vodafone and Ericsson also explored
how the mobile network could be used
to control key drone features, such as

the ability to instantly improve the
definition of an on-board video camera
without impacting other services. Such
capabilities would be relevant in situations where live video streaming is not
required for the entire flight, such as inspecting a suspension bridge.
Johan Wibergh, Chief Technology Officer, Vodafone Group, says: “Our network
has evolved into a powerful platform
built on machine learning and artificial
intelligence, capable of delivering video,
TV and data services at gigabit speeds.
As we enter the next stage of our evolution, we will use our software-driven,
intelligent network to deliver new digi-

tal services that aid society.“
He adds: “The responsible use of drones
is one such example. They can assess
fires, deliver medical supplies, and help
businesses survey hazardous conditions,
such as construction sites, power lines
and our own mobile masts, quicker and
more safely.”
Erik Ekudden, Chief Technology Officer, Ericsson, says: “Drones are immensely powerful tools for many businesses. We are still only scratching the
surface of the possibilities they will
open up, which makes our collaboration with Vodafone all the more exciting. Smarter network capabilities on our
reliable mobile network will enable key
industries such as healthcare, construction, and agriculture to accelerate site
deployment, reduce health and safety
hazards, and save lives.”
He adds: “With this technology, service
providers can expand their cellular IoT
services for enterprises, confidently
meet regulatory measures. This is another milestone Ericsson’s partnership
with Vodafone, as we continue to evolve
our network and meet the diverse needs
of fundamental industries.”
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Design, installation, and commissioning
and 2 years operation of an on-grid- solar PV
system - Egypt, ENI CBC MED MAIA TAQA Project

By ; Basel Khaled – Saber Mohamed
The purpose of this tender is the implementation of the
Egyptian pilot project that aims to introduce innovative resource efficient services to the MED region, as described
in the MAIA TAQA application form: Three different pilot
projects, in Egypt, Lebanon and Jordan, shall apply different RE technologies implemented in different conditions.
In each one of the 3 pilot territories, the partners will install
innovative utilities in the main RE sectors: energy, water
and waste, able to improve the environment performance of
one/more SMEs.
The pilot project in Egypt, consistent with the Project Application Form, has been defined taking into account the
priorities of the Egyptian power system emerged during a
preliminary evaluation phase. A PV system operating in parallel to the utility network will supply the Ameria Wholesale
Market located in Alexandria. The PV system size, assessed
on the basis of the electricity demand and peak load of the
Market, are clearly defined jointly with its operating electrical scheme. The expected benefits related to the pilot in
terms of primary energy savings and greater energy efficiency for the national power system as well as the reduction
of electricity service costs for the Market are outlined. The
replicability of the pilot at national level is assessed with the
aim to provide a reference for the market evaluation of the
correlated RE services.

New Creative Europe Programme 20212027 to provide more support to cultural and
creative sectors

By ; Mohamed Shawky – Saber Mohamed
The new year comes with a brand new Creative Europe
programme, providing more support and funding than ever
before to cultural and creative sectors, linguistic diversity,
heritage, audiovisual, etc.
With a dedicated budget of more than €2.4 billion, made up
of €1.8 billion in current prices and an additional top-up of
€0.6 billion in 2018 prices, the new programme will continue to promote cultural and linguistic diversity, heritage
and competitiveness, and will allow cultural and creative
organisations and professionals to co-create and cooperate
across borders and to reach wider audiences, tackling current societal questions and supporting emerging artists. The
MEDIA strand will keep supporting projects with a European dimension and an international one; as well as nurturing talent and supporting the use of new technologies to
strengthen the competitiveness of the sector.

App Development Security is the most
wanted cybersecurity skill in 2021
By ; Mohamed ElKholy – Mohamed Shawky
The year 2020 revealed that businesses still struggle when it
comes to cybersecurity. Not only are organizations dealing
with cybersecurity workforce shortage, which is estimated
to be at 3.12 million, but existing security specialists have
to constantly reinvent their skills to keep up with the everevolving cyber threat landscape.
According to the data presented by the Atlas VPN team, the
fastest-growing cybersecurity skill in 2021 is Application
Development Security. The demand for this competence is
determined to rise by 164% in five years.
Last year, 29,635 job vacancies required knowledge in Application Development Security, meaning that we can expect 48,601 new openings for specialists with this expertise over the next five years. As the world is turning more
mobile, the necessity for Application Development Security
know-how is increasing as well.
The second most rapidly growing skill is Cloud Security. In
2020, the cybersecurity job market had 19,477 job openings
for Cloud Security experts, while the need for such specialists is projected to grow by 115% in five years.

The Knowledge Hub Pioneers Innovative Digital Learning Experiences in Egypt with
Help of Aruba Technology
By ; Basel khaled - Mohamed Elkholy
bles seamless centralised management of
The Knowledge Hub Universities is a networks across the entire campus.
multidisciplinary educational hub hosting TKH was established with the purpose
branches of world-class universities, each of offering quality learning experiences,
to participate with undergraduate courses through the development of sustainable
in their areas of strength, providing an world-class educational institutions with
intellectually stimulating, enriching, and state-of-the-art facilities to maximize
credible educational experience. TKH has community impact. The institution aimdeployed state of the art wired and wire- sto be a hub for world-class education
less networking technology from Aruba, a in Egypt through the use of cutting-edge
Hewlett Packard Enterprise company. The digital learning tools, delivered in a consolution enables utilisation of the latest venient, secure and reliable manner.
digital learning tools and connected cam- “Our flagship initiative has been setting
pus security systems. It offers a conveni- up a multidisciplinary educational hub
ent ‘Guest Portal’ for rapid, secure and that host branches of leading international
controlled internet access and delights universities, delivering the same academic
users with seamless roaming across the programmes offered at their mother camcampus. Network performance issues or pus and thus leading to the same, exact
negative feedback from staff and students qualification and degrees. Providing stuhave been eliminated and the system ena- dents with the same quality of experience

roll out at the University, TKH’s IT team se- ing and wireless Access Points (APs).
lected Aruba as their networking technology “We selected Wi-Fi 6 capable solutions
partner. “We needed exceptional wireless because as a University, we are constantly
coverage across the entire campus,” said introducing the very latest innovations to
Ismail. “To protect the digital identities and ensure our students & staff have rapid acactivities of our students and staff, security cess to the cutting-edge digital technolowas also a key requirement and Aruba was gies,” said Ismail.
a clear industry leader in both these areas. To deliver secure access for professors
We will be introducing several internation- and admin staff while providing convenially acclaimed educational institutions to the ent wireless connectivity for visitors and
region and need to ensure our environment guests, and to facilitate bring your own deis flexible, scalable and built on open stand- vice (BYOD) for students in a controlled
ards. Aruba ticked all these boxes.”
and uncompromisingly secure manner, the
is pivotal to this, and technology is a fun- Starting with the first phase of TKH, con- University implemented Aruba ClearPass.
damental enabler of these world-class ex- sisting of different buildings with more Ismail and his team also decided to leverage
periences,” explained Hossam Ismail, IT than 60 classrooms, 20 lecture halls & Airwave Network Management to centrally
workshops and 250 staff offices as well monitor and manage the entire network so
Network Lead.
Recognising that mobility and pervasive as recreational facilities and common ar- that the quality and integrity of services
connectivity would be essential to imple- eas, Ismail and his IT team worked closely could be maintained at consistently high
menting the innovations they intended to with Aruba to implement Layer 3 switch- levels.
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االتصاالت  :تنفى اعتزام شركات االتصاالت
رفع أسعار خدماتها

منوعات
بعد املوافقة على دمج فيات وبيجو :

والدة أكبر رابع شركة عاملية لتكنولوجيا السيارات بقيمة 52مليار دوالر
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولى
ص ّوت حاملو أسهم "فيات كرايسلر"
و"بي.إس.إيه بيجو" بشكل حاسم،
االثنني ،لصالح دمج شركتى صناعة
السيارات األميركية  -اإليطالية
والفرنسية ،إلنشاء رابع أكبر شركة
سيارات فى العالم بقيمة  52مليار
دوالر .
وحتدث كل من الرئيس التنفيذى ل
بيجيو  ،كارلوس تافاريس  ،ورئيس
مجلس إدارة شركة فيات كرايسلر،
ج����ون إل���ك���ان  ،ف���ى اج��ت��م��اع��ني
منفصلني ،عن األهمية "التاريخية"
للتصويت ،الذى يجمع بني شركات
السيارات القدمية ،التى ساعدت
فى كتابة التاريخ الصناعى للواليات

كتب  :مهله مقلد  -باسل خالد
ردا على ما انتشر فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعى أنباء بشأن اعتزام شركات االتصاالت رفع أسعار خدماتها،
وق��ام املركز اإلعالمى ملجلس ال��وزراء بالتواصل مع وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،والتى نفت تلك األنباءُ ،مؤكد ًة أنه ال صحة لرفع
أسعار خدمات االتصاالت،
ُموضح ًة أن األسعار كما هى ولم يطرأ عليها أية زي��اداتُ ،مشير ًة إلى
أن أى تعديل فى أسعار خدمات االتصاالت ال يأتى بشكل منفرد لكل
شركة ،بل يستلزم إخطار وموافقة اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت
باعتباره اجلهة احلكومية التابعة للوزارة ،واملنوط به اتخاذ أى حتريك
فى األسعار .وفى النهاية ،نناشد جميع وسائل اإلعالم املختلفة ومرتادى
مواقع التواصل االجتماعي ،حترى الدقة واملوضوعية فى نشر األخبار،
والتواصل مع اجلهات املعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات ال تستند إلى أى
حقائق ،وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب املواطنني.

رئيس هيئة الكتاب  :موقع إلكترونى جديد ملعرض
القاهرة للكتاب

كتب  :صابر محمد  -نهله مقلد
كشف الدكتور هيثم احلاج على ،رئيس الهيئة العامة املصرية للكتاب أن الهيئة
حاليا خالل بداية عام  ،2021تقوم باإلعداد إلنشاء موقع إلكترونى خاص
مبعرض القاهرة الدولى للكتاب عام  ،2021وذلك ليتاح أمام اجلماهير
تصفح كل فعاليات وكتب وأنشطة املعرض من خالله.
وأوضح هيثم احلاج على ،فى تصريحات خاصة  ،أن الهيئة قامت على إنشاء
املوقع من قبل جلان وشركات خالل شهر مارس املاضى ،وقت انتشار فيروس
كورونا ،وقد جاءت الفكرة حتسبا إللغاء املعرض.
وأش��ار هيثم احل��اج على إلى أن أهم عنصر رك��زت عليه هيئة الكتاب فى
املوقع اإللكترونى ،هو عنصر “التسويق” لشراء الكتب سواء من قبل قطاعات
وزارة الثقافة ،أو من خالل الناشرين املصريني والعرب واألجانب ،أن موقع
اإللكترونى أشبه بعالم افتراضى ملعرض القاهرة الدولى للكتاب.
جدير بالذكر أن اللجنة اإلدارية العليا ملعرض القاهرة الدولى للكتاب عقدت
اجتماعها األول برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدامي وزير الثقافة ،وناقشت
املستجدات املطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها
على خريطة معارض الكتب فى العالم؛ األمر الذى أدى إلى إلغاء أو إرجاء
املعارض الدولية املزمع إقامتها فى الفترة املقبلة ،كما نوقشت ً
أيضا مشاركات
املؤسسات الدولية والناشرين العرب واألجانب ،ما يتوقع معه صعوبة التنقل
بني الدول وبخاصة فى فصل الشتاء ،األمر الذى قد يؤثر على املشاركات
اخلارجية فى املعرض .
وحرصا من اللجنة على إقامة املعرض باعتباره حد ًثا ثقاف ًيا دول ًيا بارزًا وعلى
ً
خروجه بالصورة املشرفة التى نأملها ودع ًما لصناعة النشر والكتاب ،وبعد
مناقشة كل األطراف املعنية؛ فقد قررت اللجنة تأجيل موعد املعرض لهذا
العام ليكون موعده املقترح األربعاء  2021 / 6 / 30وتستمر إقامته حتى
اخلميس  2021 / 7 / 15بزيادة أربعة أيام عن املعتاد .
ونظ ًرا للظروف ذاتها فقد مت التنسيق بني اجلانبني املصرى واليونانى على
تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف املعرض للدورة التالية لهذه
حرصا من اجلانبني على أن تكون املشاركة الفعالة دالة على عمق
الدورة،
ً
العالقات التاريخية والثقافية بني مصر واليونان .

رونالدو اول انسان يصل متابعيه إلى  250مليون
على السويشال ميديا  ..ويتخطى  758هدفا كمحترف
كتب  :باسل خالد  -محمد اخلولي
فى اجن��از جدبد يضاف إل��ى اجن���ازات الالعب االس��ط��ورى وص��ل النجم
البرتغالى كريستيانو رونالدو ،العب يوفنتوس اإليطالي ،إلى إجناز لم يحققه
أى شخص على وجه الكرة األرضى وبلغ عدد متابعيه على مواقع التواصل
االجتماعى إلى  250مليون متابع .
كذلك جنح الالعب فى ان يتخطى االسطورة بليه ويتجاوز عدد اهدافه بنحو
 758هدفا منذ بدء مسيرته الكوريه كالعب محترف منذ  20عاما ويضاف
إلى ذلك نحو  50هدفها قبل بدء مسيرته االحترافيه وبذلك يكون رونالدو
هو الالعب األكثر تهديفا فى التاريخ .
وحسب «بليتشر ريبورت» ،فقد أصبح رونالدو أول إنسان فى العالم يصل عدد
ال�������ص�������ور
متابعيه على موقع التواصل االجتماعى ومشاركة
«إنستجرام» إلى  250مليون متابع.
م������ن������ذ
ويتألق «رونالدو» بقميص يوفنتوس اإليطالى
م�����������ن
انضمامه للفريق فى صيف  2018قاد ًما
ت���اري���خ
ريال مدريد اإلسباني ،فيما ميلك فى سجله
ع����ل����ى
ط��وي��ل م��ن اإلجن����ازات اجلماعية وال��ف��ردي��ة
وال��ك��رة
رأسها الفوز بدورى أبطال أوروبا  5مرات،
الذهبية ألفضل العبى العالم  5مرات
ً
أيضا.
وك��ان االس��ط��ورة رون��ال��دو ف��از مؤخرا
بجائزة العب القرن  ،فى احتفالية جلوب
سوكر " والتى أقيمت مؤخرا فى برج
خليفة بدبى .

املتحدة وفرنسا وإيطاليا.
وق��ب��ل االن��ت��ه��اء م��ن ال��دم��ج ،يجب
إطالق األسهم فى الشركة اجلديدة،
التى ستسمى "ستيالنتيس" .ومن

امل��ق��رر أن يتم ت���داول اسمها فى
ميالنو ونيويورك وباريس.
وقال إلكان خالل اجتماع املساهمني
االف��ت��راض��ي" :إن��ن��ا نعيش حقبة

"الفضاء املصرية "  :إطالق قمر النانوسات البيئى 2022
كتب  :نهله مقلد – صابر محمد
أعلن مجلس إدارة وكالة الفضاء املصرية،
فى اجتماعه الرابع برئاسة الدكتور خالد
عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث
العلمي ،بدء العمل إلطالق قمر «النانوسات
البيئي» املخطط له 2022؛ بهدف دراسة
التغير املناخى وتأثيره على نسب انبعاث
الغازات املسببة لالحتباس احل��راري ،إلى
جانب إطالق القمر «النانوسات» (،)CS3
املخطط ل��ه كذلك ف��ى  2022ألغ��راض
التطبيقات ال��زراع��ي��ة والبحث ع��ن املياه
اجلوفية ،وبناء منظومة مراقبة احل��دود.
وج��رى خ��الل االجتماع اإلع��الن عن عقد
وكالة الفضاء املصرية اتفاقا مع أكادميية
البحث العلمى لتخصيص ميزانية  4ماليني
جنيه من األكادميية للمساهمة فى تنفيذ
 35قم ًرا تعليم ًيا من نوعية «الكيوب سات»
للجامعات فى إطار أنشطة برنامج الفضاء
الوطنى لتوسيع املساعدة األكادميية لعلوم
وتكنولوجيا الفضاء.
كما سيتم تنفيذ مشروع مشترك بني وكالة
الفضاء املصرية وأكادميية البحث العلمى
وجلنة األمم املتحدة لالستخدام السلمى
للفضاء اخل��ارج��ي؛ إلط��الق قمر صناعى
لرصد البيئة الفضائية.
أكد «عبدالغفار» ،أهمية متابعة العمل فى
تنفيذ املشروعات التابعة للوكالة ،والتعاون
مع اجلهات املختلفة وتنفيذ االتفاقيات
العلمية املبرمة فى هذا الشأن ،ومراجعة
تنفيذ برنامج الفضاء املصرى فى نهاية
العام احلالي ،ومدى تأثره بجائحة كورونا
لوضع اخلطط املناسبة لتعديل األداء.
أض���اف ب��رن��ام��ج ال��ف��ض��اء امل��ص��رى ال��ذى
وض��ع��ت��ه ال���دول���ة ي��ه��دف ل��ب��ن��اء ال��ق��درات
البشرية والعلمية ،واملساعدة فى تطوير
البنية التحتية والتطوير الصناعي ،وبناء
أن��ظ��م��ة امل��ه��ام ال��ف��ض��ائ��ي��ة ،واس��ت��ك��ش��اف

الفضاء اخل��ارج��ي ،وال��ت��ع��اون م��ع وك��االت
الفضاء األجنبية ،مؤكدا أهمية التعاون مع
اجلهات اخلارجية ذات اخلبرة املتميزة فى
مجال الفضاء واالسفادة منها.
اشار ألهمية عقد اتفاقيات مع اجلامعات
وامل���راك���ز البحثية ب��ه��دف ت��ك��وي��ن ق��اع��دة
أكادميية بحثية تطبيقية تتفق مع أهداف
برنامج الفضاء الوطني ،واستكمال قاعدة
بيانات الباحثني واملتخصصني فى مجاالت
ال��ف��ض��اء املختلفة ،م��ش��ي� ًرا إل���ى أن���ه يتم
االعتماد على اخلبراء املصريني فى تنفيذ
املشروعات الوطنية فى هذا املجال ،دون

احلاجة الستقدام خبرات أجنبية.
واستعرض االجتماع ،الذى حضره الدكتور
محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة
ال��ف��ض��اء امل��ص��ري��ة ،م��ا مت خ���الل الفترة
امل��اض��ي��ة م��ن م��ش��روع��ات ال��ع��م��ل التابعة
للوكالة حيث مت االت��ف��اق بالتنسيق مع
اإلدارة املركزية للبعثات التابعة للوزارة
ع��ل��ى ت���دري���ب  50م���ن ط����الب ال��س��ن��ة
النهائية بتخصصات (ال��ه��ن��دس��ة ،علوم
الفلك ،واحلاسبات واملعلومات) فى عدد
من املؤسسات الفضائية الدولية كما مت
االتفاق مع عدد من املؤسسات املرموقة فى
بريطانيا وفرنسا واليابان والهند والصني،
على أن ت��ك��ون م��دة ال��ت��دري��ب أسبوعني،
ومن املقرر اإلع��الن عن فتح باب تسجيل

عميقة من التغيير فى صناعتنا.
نعتقد أن ال��ع��ق��د ال��ق��ادم سيعيد
تعريف التنقل كما نعرفه".
اضاف نحن وشركاء االندماج فى
مجموعة (ب��ي .إس .إي��ه) عازمون
على لعب دور رائ��د ف��ى بناء هذا
امل��س��ت��ق��ب��ل .ه���ذه ال��ن��ي��ة ه��ى التى
جمعتنا" ،حسب م��ا ذك���رت وكالة
أسوشييتد برس.
وس��ت��ت��م��ت��ع ال���ش���رك���ة اجل���دي���دة
"ستيالنتيس" ،بالقدرة على إنتاج
 8.7مليون سيارة سنويا ،لتصبح
فى الترتيب بعد "فولكس فاغن"
و"تويوتا" و"رينو-نيسان" من حيث
اإلن��ت��اج ،وج��م��ع  5م��ل��ي��ارات ي��ورو
سنويا.

البريد املصرى يقرر استمرار
إعفاء أصحاب املعاشات من رسوم فتح
احلساب حتى  30يونيو القادم
كتب  :صابر محمد – محمد اخلولي
أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية
للبريد ان الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات املعاشات من
رسوم فتح حساب املعاش ورسوم اصدار البطاقات ورسوم
التحويالت والرسوم االدارية ورسوم املصادقات وذلك خالل
الفترة من  1يناير  2021وحتى  30يونيو .2021
واوضح الدكتور شريف فاروق رئيس البريد ان هذا القرار
يأتى فى اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول املالى
والتحول الرقمى و متاشياً مع تعليمات البنك املركزى املصرى
للبنوك و بهدف التيسير على اصحاب املعاشات والتخفيف
عنهم مشيراً ال��ى ان حساب املعاش ال��ذى يقدمه البريد
املصرى يتمتع بالعديد من املميزات التى سيستفيد منها
اصحاب املعاشات ومنها سهولة التعامل مع جميع ماكينات
الصراف اآللى والتسوق االلكترونى ودفع الفواتير باإلضافة
الى إصدار كارت اخلصم املباشر "ميزة" كما يتمتع احلساب
بعائد يومى متغير يضاف يومياً على احلساب بهدف حتقيق
اكبر استفادة ألصحاب املعاشات.

توفر أحدث تقنيات الترفيه الرقمي:

" إنتجرال " شراكة استراتيجية مع « اورنچ » و«تى باى موبايل» فى مصر
كتب  :محمد اخلولى – عادل فريج
ملنصات البث الترفيهى الرقمى عبر اإلنترنت
عقدت شركة "إنتجرال" ،املز ّود الرائد ّ
( )OTTفى منطقة الشرق األوسط ،اتفاقية شراكة استراتيجية مع « اورنچ »،
أسرع شبكة فى مصر ،والتى ستتيح خدمة البث ملنصة «ج� ّوي »TVإلى عمالء
اورنچ فى مصر كافة ويأتى هذا التوسع إلنتجرال فى السوق املصري ،استكماالً
للشراكة التى عقدتها مع شركة «تى باى موبايل» ،املتخصصة فى مجال الدفع
اإللكتروني ،والتى توفر حلوالً متنوعة للدفع اإللكترونى لالشتراك فى منصات
البث الترفيهى الرقمى فى منطقة الشرق األوس��ط وأفريقيا .وتتوفر نسخة
جتريبية من تطبيق «ج� ّوي »TVحصرياً ملشتركى اورنچ مدتها  30يوماً ،حيث
ميكنهم من خاللها مشاهدة عروض التلفزيون اخلطي ) )linear TVوالفيديو
حسب الطلب ،) )SVODاللذين يقدمان عد ًدا كبيراً من املحتوى املن ّوع ما بني
املسلسالت واألف��الم الغربية والعربية واخلليجية واألف��الم الوثائقية ،وعروض
الاليف ستايل ،باإلضافة إلى محتوى لألطفال .ويتمكن املشتركون أيضاً من
مشاهدة أكثر من  50قناة مجانية ومشفرة تلبى أذواق وتفضيالت جميع أفراد
العائلة ،مثل روتانا ،أم بى سي ،ناشيونال جيوغرافيك ،فوكس إتش دي .عالوة على
ذلك ،تضم مكتبة «ج ّوي »TVللفيديوهات الشاملة حسب الطلب ))VODأفالم
«ج ّوي »TVاحلصرية واإلنتاجات األصلية ،إضافة إلى أحدث األفالم املصرية.
كما يقدم التطبيق محتوى منوعاً من أفضل م��زودى املحتوى العامليني مثل
 +Foxو StarzPlayو Cartoon Networkو Wide Khalijiوغيرها

الكثير .من جهته قال الرئيس التنفيذى لشركة إنتجرال ماركوس غولدر:
«متثل هذه الشراكة إجنازاً جديداً يضاف إلى إجنازات إنتجرال العديدة فى
اآلونة األخيرة .وإنه ملن دواعى سرورنا أن ندخل السوق املصرى من خالل
تعاون مثمر مع العديد من مقدمى اخلدمات العريقني فى السوق بينهم شركة
اورجن التى تعد أسرع شبكة إنترنت فى املنطقة» .من جهته ،أكد أحمد العبد
نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى فى اورنچ مصر« :نحرص على توفير
جتربة فريدة لعمالئنا فى كل وقت ،ال سيما من خالل توسيع مكتبة املحتوى
الرقمى اخلاصة بالشركة ،وتقدمي املزيد من املحتوى املميز الذى يعزز العالقة
بني الشركة وعمالئها ويثرى جتربتهم اليومية».

"طالق القرن" ..انفصال كيم كارداشيان وويست باملليارات
كتب " نهله مقلد – محمد اخلولى
ب��ع��د زواج دام  6أع����وام ،ي��ب��دو أن جن��م��ة وس��ائ��ل
التواصل االجتماعى األشهر ،كيم كارداشيان ،على
أعتاب الطالق من زوجها املغنى الشهير كانيى ويست
وأش��ارت وسائل إع��الم كثيرة ،مساء الثالثاء ،إلى
أن ط��الق كيم كارداشيان من كانيى ويست أصبح
"حتميا" ،وأنه مسألة وقت ال أكثر.
وأش��ارت عدة مصادر أن كيم تستعد لتقدمي طلب
الطالق من زوجها مغنى "ال���راب" ،ال��ذى سئم من
مشاكل عائلتها بالكامل وتزوج ويست بكارداشيان فى
 ،2014بعد أع��وام من مواعدتها ،ولديهما معا 4
أطفال ،ابنتهم نورث ( 7أعوام) ،وابنهم ساينت (5
أعوام) ،وابنتهم شيكاغو ( 3أعوام) ،وطفلهم سالم
(عام ونصف).

وق��ال مصدر ل�موقع "بيج  "6إن عالقة الزوجني
"انتهت" ،وجترى حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما
بعد عيش حياة منفصلة خالل العام املاضي ،حيث

أمضى ويست معظم وقته فى مزرعته فى وايومينغ،
والتى تقدر قيمتها ب� 14مليون دوالر.
وقال املصدر"إنهم يبقون األمر هادئا لكن عالقتهم
انتهت .لقد عينت كارداشيان محامية مختصة وهم
يجرون محادثات تسوية" ويتوقع أن يكلف الطالق
مبالغ "ضخمة م��ن التسويات" وتقاسم ال��ث��روات،
خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما.
وتشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله
األخ���رى مثل األح��ذي��ة وامل��الب��س ،تبلغ  1.3مليار
دوالر ،حيث يعتبر من أغنى الفنانني فى العالم.
أم��ا كارداشيان ،فتبلغ ثروتها حوالى  900مليون
دوالر ،كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية
على موقع إنستغرام ،حيث يكلف املنشور الدعائى
الواحد منها  1.2مليون دوالر.

صالح و 3آخرون ..جنوم البرمييرليغ األغلى هذا املوسم

كتب :باسل خالد – محمد شوقي
نشر موقع "ترانسفير ماركت" املختص باألمور املادية فى كرة القدم ،قائمة
بالالعبني األعلى قيمة فى سوق االنتقاالت بالدورى اإلجنليزى املمتاز.

ويستند املوقع لتقييم الالعبني األغلى على عدة عوامل ،منها املوهبة واألداء
واألرقام والعمر واإلصابات واملركز فى امللعب.
ووضعت القائمة النجم املصرى محمد صالح ،فى املرتبة األولى لالعبني
األعلى قيمة فى السوق فى إجنلترا ،ومعه  3العبني آخرين.
وقيم املوقع صالح بسعر  120مليون يورو ،باإلضافة إلى  3آخرين بنفس
القيمة ،وهم هداف توتنهام هوتسبر هارى كني ،والعب وسط مانشستر
سيتى كيفن دى بروين ،وزميل صالح فى ليفربول ساديو ماني.
وتال الرباعى جنمني بقيمة  110مليون ي��ورو ،وهما اإلجنليزيان ترينت
أليكساندر أرنولد ،مدافع ليفربول ،ورحيم ستيرلنغ ،العب وسط مانشستر
سيتي.
وج��اء خلفهما الكورى هيونغ مني س��ون ،جنم توتنهام ،والبرتغالى برونو
فيرنانديز ،جنم مانشستر يونايتد ،بقيمة  90مليون يورو.
وجاء األملانى كاى هافيرتس ،العب تشلسى الذى لم يستطع إقناع اجلماهير
مبستواه حتى اآلن ،بقيمة  80مليون يورو وفى املرتبة العاشرة حل حارس
ليفربول ،البرازيلى أليسون بيكر ،بقيمة  79مليون يورو.

نبضات
بقلم:

خالد حسن
Khaled@alamrakamy.com

التواصل االجتماعى و" الترامبية " ..بني تراجع الثقة
وانتشار الكراهية
لعبت مواقع التواصل االجتماعى على شبكة اإلنترنت  ،ومنها الفيس
بوك واليوتيوب وتويتر واملاسنجر وانستجرام ولينكدان  ،بجانب شبكات
التليفون املحمولة دورا رئيسا فى دفع ما اصبح ميسى "ربيع الشعوب
" وجن��اح ه��ذه الشعوب فى حتقيق تغيرات سياسية كانت حتى وقت
قريب مبثابة أحالم ألشد املتفائلني ولكن التحدى احلالى هو كيف تكون
التكنولوجيا وث��ورة االتصاالت مبثابة رأس حربة تشعل عملية التنمية
الشاملة ودعم االستقرار وعودة األمان للشعوب على أن مستقبلها سيكون
أفضل السيما بعد أن أثبتت التجربة العملية جناح هذه الوسائل العصرية
فى التعبئة الشعبية وإحداث شرارة التغيير وتنظيم حق التظاهر والتعبير
عن الرأى .
ومؤخرا تزايدت الدعاوى "الرسمية والغير رسمية " بعدم تصديق كل
ما يقال على مواقع التواصل االجتماعى الفتقاده الدقة واملصداقية فى
غالبية ما يتم تداولها من معلومات هناك عن ان هناك كتائب الكترونية
تعمل دائما ضد مصلحة الدولة املصرية لكسر االمل لدى املصريني فى
مستقبل افضل ونشر اليأس فى نفوس الشباب  ،فانه من املهم ان نوجه
رسلة حتذير جلمع وسائل االعالم من تبنى املعلومات املتدوالة على مواقع
التواصل االجتماعى بدون اى عملية تدقيق والتاكد من صحتها ولعل
أخطر ما تتيحه هذه املواقع أنها تشكل منصة إلطالق وانتشار املعلومات
التى ال تخضع للرقابة وعدم املصداقية فهى مجرد آراء وأفكار ألصحابها
إال أنها سرعان ما تنتشر وتصبح مبثابة رأى عام وقوة ناعمة ضاغطة
نحو تأجيج األوضاع .
وم��ع احل��دي��ث ع��ن ال���دور املستقبلى لشبكات ال��ت��واص��ل االجتماعى
العاملية على استقرار ال���دول تاتى اح���داث واشنطن االخ��ي��رة ووق��ف
جلسة الكوجنرس مبجلسيه ،اخلاصة بتثبيت فوز جون بايدن بالرئاسة
االمريكية  ،بعد وصول متظاهرين مؤيدين الرئيس احلالى دونالد ترامب
إلى مقره و واختراق أنصار ترامب  ،املحتجني على فوز الرئيس املنتخب
جو بايدن  ،للحواجز األمنية وحدوث مناوشات مع االجهزة االمنية مما
اسفر عن سقوط  4من القتلى والكثير من املصابيني واسخدام الغاز
املسيل للدموع حيث أظهرت صور وفيديوهات  ،انتشرت على مواقع
التواصل االجتماعى  ،وجود تنسيق بني املتظاهرين عبر شبكات التواصل
االجتماعى العاملية ملحاوالت اقتحام "الكابيتول" ،بينما حتاول الشرطة
صدهم مما دف��ع موريل ب���راوزر ،عمدة العاصمة األمريكية واشنطن
لالعالن عن فرض حظر جتول فى املدينة ،بسبب احتجاجات أنصار
الرئيس ترامب  ،والذى حفر قبره بيده ،فى قلب واشنطن وأوضحت أن
احلظر سيدخل حيز التنفيذ حتى  21يناير احلالى بعد حفل تنصيب
الرئيس اجلديد جون بايدن ونائبته كاماال هاريس .
وفى احلقيقة ال ميكن قراءى هذا املشهد االسود القتحام مبنى " الكابيتول
" واهتزاز الثقة فى الدميقراطية ونزاهة االنتخابات االمريكية بعيدا
عن دور شبكات التواصل االجتماعى العاملى والذى مت توظيفها بصورة
مثالية فى تغذية روح الكراهية والعنصرية بني االمريكيني سواء من جانب
الرئيس احلالى ترامب فى االنتخابات الرئاسية او فى أنتخابات مجلس
الكوجنرس االمريكى والتى كانت تلعب دورا سلبيا فى تكريس التفرقة بني
االمريكيني من خالل احلديث عن الشكوك واالختالالت وأعمال التزوير
وسرقة االص���وات والتالعب بها مما ع��زز فقدان غالبية االمريكيني
ملنظومة االنتخابات وأصبح االنتقال السلس للسلطة فى الواليات املتحدة
االمريكية امر محض النقاش ومظاهر التشكيك وعدم الرضا من جانب
الكثيرون .
من املهم ان يعاد النظر فى مستقيل شبكات التواصل االجتماعى
العاملية والتى اصبحت لالسف مصدرا للكثير من اعمال التحريض
سواء ضد االفراد او املؤسسات او حتى احلكومات والدول االمر الذى
بات يتطلب ض��رورة وجود تصور عاملى لتنظيم عمل هذه الشبكات
وان نسعى لتعظيم االستفادة من املزايا التى تقدمها والعمل على
تقليل السلبيات التى ميكن ان تستغل فيها هذه الشبكات لهدم الدول
واشعال روح الكراهية وخطاب االرهاب واستخدام القوة ضد الدول
واملؤسسات .
وفى هذا االطار أود استعراض نتائج دراسة  ،أجراها مركز الثقافة
املدنية عبر اإلنترنت ( )OCCCالتابع جلامعة لوبورو البريطانية
 ،والتى تؤكد أن حوالى  4من كل  10أشخاص يشاركون األخبار
السياسية على وسائل التواصل االجتماعى يعترفون أنهم نشروا
اخبار مزيفة أو غير دقيقة ،كذلك فإن ما يقرب من خمس (18.7
 )%م��ن ه��ؤالء األف���راد ق��ال��وا إنهم يفعلون ذل��ك ع��ن عمد إلزع��اج
اآلخرين ،وفقا للبحث.
وفيما ميكن وصفه بانه مبثابة دق "ناقوس اخلطر " الذى يسيطر على
السخرية بني أقلية كبيرة من مستخدمى وسائل التواصل االجتماعى
البريطانية وجدت الدراسة أن مؤيدى "املحافظني" ومستخدمى وسائل
التواصل االجتماعى الذين لديهم معتقدات أيديولوجية "ميينية" كانوا
أكثر عرضة لنشر األخبار التى عرفوا أنها مزيفة ،بينما ك��ان من
املرجح أن يحاول أنصار حزب العمل واليساريون تصحيحه ،كذلك
فقد كان الرجال أكثرعرضة ملشاركة األخبار الكاذبة عن عمد مقارنة
بالنساء ومستخدمى اإلنترنت األصغر سنا ،كما وجد أن أولئك الذين
يهتمون بالسياسة ينقلون املزيد من املعلومات اخلاطئة.
على حني قال حوالى الثلث ( )% 33.8أنهم مت تصحيح األخبار التى
شاركوها من قبل مستخدمى وسائل التواصل االجتماعى اآلخرين،
لكن  % 8.5فقط قالوا إنهم قاموا شخصياً باستدعاء شخص آخر
ملشاركة األخبار املكتملة بالكامل ،وعندما سئلوا عن سبب مشاركتهم
ألخبار سياسية على وسائل التواصل االجتماعى مثل فيس بوك وتويتر
وانستجرام ووات��س آب ،قال  % 65.5إنهم فعلوا ذلك "للتعبير عن
مشاعرهم" ونفس الرقم قال إنهم سعوا إلى ذلك "إلبالغ اآلخرين".
وقال أكثر من النصف بقليل ( )% 51.1إنهم فعلوا ذلك ملعرفة آراء
اآلخرين ،بينما قال  % 43.9للتأثير على اآلخرين ،و % 43.7إلثارة
النقاش ،و % 33.5للترفيه ،و % 29.6للشعور بأنهم ينتمون إلى
مجموعة و % 29.4إلظهار معرفتهم بالسياسة ،بينما قال حوالى 24.2
 %إنهم فعلوا ذلك إلرضاء اآلخرين و % 18.7إلزعاجهم.
وفقا  ،ملا اكدته الدراسة  ،فانه اذا كان ما يقرب من خُ مس مستخدمى
وسائل التواصل االجتماعى فى اململكة املتحدة الذين يشاركون األخبار
ينظرون إلى إثارة غضب اآلخرين كأولوية مميزة ،فقد تصبح العالقة
املعززة بني وسائل التواصل االجتماعى والعداء العاطفى جز ًءا ال يتجزأ
من الثقافة املدنية عبر اإلنترنت".
وحدد التقرير مشكلة عامة تتمثل فى "تراجع الثقة والسخرية واالنسحاب"
بني مستخدمى وسائل التواصل االجتماعى فى اململكة املتحدة ،وحذر
التقرير من أنه "إذا استمرت االجتاهات التى نحددها فى هذا التقرير،
نوعا من التفاعالت التى رمبا
فمن املرجح أن يواجه الكثير من الناس ً
حتدث فر ًقا فى جودة األخبار التى يشاركونها"  ،ومبرور الوقت  ،رمبا
يساهم هذا املوقف فى انخفاض مستويات الوعى على وسائل التواصل
االجتماعى بنوعية أنواع األخبار املختلفة وقاعدة ثقافية ضارة" أى شيء
يسير "عند مشاركة األخبار عبر اإلنترنت.
وفى تصورى انه من اخلطا اصدر حكم عام باعتبار ان شبكات التواصل
االجتماعى العاملية انها " الشيطان االكبر " وحتمليها كافة االخطاء التى
يحاول البعض نشرها باستخدام هذه املنصات ولكن علينا تعظيم االستفادة
من أفضل املمارسات الناجحة فى مجال استخدام قنوات التواصل
االجتماعي ،باعتبارها املنصة التى جتمع رواد التواصل االجتماعى  ،وتتيح
لهم الفرصة لتسليط الضوء على املبادرات واملشروعات التى تساهم فى
تعزيز التواصل اإليجابى فى املجتمع عبر االستفادة من اإلمكانات الهائلة
التى توفرها قنوات التواصل االجتماعى فى ظل التطورات املتسارعة
التى تشهدها هذه القنوات وزيادة انتشارها يوماً بعد يوم والتاكيد على
أهمية االستفادة من اخلبرات والتجارب الناجحة والبناءة للشباب ،الذى
يعد أكثر الفئات استخداماً لوسائل التواصل االجتماعي ،خلدمة أوطانهم
من خالل التوظيف الفعال لهذه الوسائط احلديثة ،ومشاركة خبراتهم
مع أقرانهم من الدول العربية واالجنبية  ،والدفع بهذا القطاع نحو آفاق
جديدة من اإلبداع واالبتكار .
فى النهاية نتطلع على املستوى املحلى ان تنجح جميع ال��وزارات وكافة
اجلهات احلكومية فى ان جتعل من قنواتها الرسمية على شبكات التواصل
االجتماعى أدا ًة رئيسة لتعزيز االتصال املثمر مع املتعاملني واالستماع
ملقترحات املواطنيني وآرائهم لتحقيق سعادة املتعاملني واملجتمع ككل .

