
كتب  : عادل فريج  
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزي��ر   � طلعت  عمرو  الدكتور  أكد 
املعلومات تشكيل جلنة أعمال تضم ممثلني من الشباب رواد 
األعمال، واجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت، ومركز اإلبداع 
خالل  تقرير  لتقدمي  “؛  تيك   “ األعمال  وري��ادة  التكنولوجى 
أسبوع يضم حلوال للمشكالت التى مت استعراضها خالل لقائه 
من ممثلى 30 من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا ، 
ووضع أفكار مقترحة للتغلب على املعوقات التى تعترض عددا 
عقد  سيتم  أنه  الوزير  وأشار  األعمال،  ريادة  مشروعات  من 
هذا اللقاء بشكل دورى لتحقيق التواصل الفعال واملباشر مع 

الشباب، ودعوة عدد من اجلهات املعنية وذات الصلة .
كبيرة  فرصا  متثل  الرقمى  التحول  م��ش��روع��ات  أض��اف 
املسئولة عن  الكبرى  الشركات  مع  للتعاون  الناشئة  للشركات 
تكنولوجية  حلول  إيجاد  خ��الل  من  املشروعات  ه��ذه  تنفيذ 
مبتكرة؛ مشيرا إلى أنه فى إطار التوجه إلى األسواق األفريقية 
دعوة  ملتقى ستتم خالله  “إيتيدا”؛  تنظم  أن  املقرر  من  فإنه 
التى  املصرية  والشركات  األفريقية،  والشركات  احلكومات 

تعمل على ابتكار احللول التكنولوجية، ومؤسسات التمويل. 
من  شابا  مع 30  االتصاالت  وزي��ر  لقاء  ذلك خالل  جاء   

فى  املتخصصة  الناشئة  الشركات  ومؤسسى  األعمال  رواد 
التكنولوجيا واالتصاالت؛ وذلك ضمن فعاليات “يوم الشركات 
الناشئة- Startup Day “  والذى نظمه مركز “تيك”،التابع 
ال���وزارة  تبذلها  ال��ت��ى  اجل��ه��ود  أه��م  “إي��ت��ي��دا”،  تنمية  لهيئة 
متميزة  ك��وادر  وخلق  االعمال  ري��ادة  لدعم  التابعة  وجهاتها 

زيادة  فى  يساهم  املختلفة مبا  التكنولوجية  التخصصات  فى 
التنافسية  وتعزيز   ، التكنولوجيا  من خدمات  صادرات مصر 
إعداد  جارى  أنه  مشيرا  والعاملي؛  اإلقليمى  الصعيدين  على 
استراتيجية وطنية للذكاء االصطناعى يتم تنفيذها خالل 3 
إلى 5 سنوات وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث 

العلمى .
وتكرميها  الشركات  ه��ذه  مع  للتواصل  اللقاء  ه��ذا  ويأتى 
على  باحلصول  سواء  ملموسة  من جناحات  حققته  ملا  نظراً 
استثمارات أو متويالت دولية ألفكارهم املبتكرة، أو احتضانهم 
داخل مسرعات أعمال عاملية مثل صندوق االستثمار ومسرع 
النمو “ Startups 500 “ الكائن بوادى السليكون بالواليات 
املتحدة األمريكية، كما مت إدراج عدد من هذه الشركات ضمن 
ومنطقة  العربى  العالم  فى  الناشئة  الشركات  أفضل  قوائم 
باملركز  منهم  ع��دد  ف��وز  وكذلك  وأفريقيا،  األوس��ط  الشرق 
األول فى مسابقات عاملية عن أفضل االبتكارات التكنولوجية 

واحللول الرقمية.
ومساندتها  الكامل  الدولة  دعم  على  االتصاالت  وزير  أكد 
أهمية  ملا متثله من  العمل احلر  ثقافة  األعمال ونشر  لريادة 
حلرص  مشيرا  واإلب���داع،  املعرفة  على  قائم  اقتصاد  لبناء 
األعمال  رواد  ق���درات  وب��ن��اء  وتشجيع  حتفيز  على  ال���وزارة 
من  عدد  تنفيذ  من خالل  الناشئة  الشركات  ودعم  املبتكرين 
اخلالقة  أفكارهم  حتويل  تستهدف  التى  واملبادرات  البرامج 
إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وايجاد املناخ املالئم لنمو 

الشركات الناشئة والتوسع فى أعمالها.

كتب : شيماء حسن 
اكد وفد أعضاء جلنة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مبجلس النواب، برئاسة النائب أحمد 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  دور  أهمية  ب��دوى، 
وتوفير  الرقمى  التحول  تفعيل  ف��ى  املعلومات 
ومبا  إلكترونية  ص��ورة  فى  للمواطنني  اخلدمات 
مت حتقيقه من إجنازات على أرض الواقع بقطاع 
على  للوزارة  الشكر  وقدموا   ، املحلى   “  CIT  “
التعاون والتواصل املستمر، واملردود اإليجابى لهذا 

التواصل .
جاء ذلك خالل استقبال الدكتور عمر طلعت 
النائب أحمد  � وزي��ر االت��ص��االت للوفد وأوض��ح 
بدوى رئيس جلنة االتصاالت مبجلس النواب أن 
هناك تعاوناً دائما ومستمرا مع وزارة االتصاالت 
واجلهات التابعة لها والذى أثمر عن قرب االنتهاء 
من الالئحة التنفيذية لقانون اجلرمية اإللكترونية 
الذى جاء ليتصدى لكل صور اجلرائم اإللكترونية 
وصورها مع مراعاة وكفالة حرية الرأى للجميع، 

وأنه جارى العمل على االنتهاء من قانون حماية 
البيانات الشخصية، وقانون املعامالت اإللكترونية 
خالل الفترة املقبلة  كما زار الوفد الهيئة القومية 
للبريد واالطالع على خطتها االستراتيجية لتطوير 
مكاتب البريد وحتويلها ملراكز للخدمات البريدية 
االتصاالت  وزارة  استراتيجية  ظل  فى  املتكاملة 
إلعادة صياغة دور البريد املصرى ليكون منصة 
الشمول  وخدمات  احلكومية  اخلدمات  لتقدمي 
املالى خاصة أنها تعد أحد املنافذ اخلمسة لتقدمي 

اخلدمات احلكومية الرقمية املقرر إطالقها خالل 
عام.

وزارة  استراتيجية  استعراض  اللقاء  وت��ن��اول 
أعدتها  ال��ت��ى  التشريعات  وح��زم��ة  االت��ص��االت 
الوزارة بهدف جذب االستثمارات وحماية البيانات 
ودعم  الرقمية  البيئة  فى  للمواطنني  الشخصية 
وأكد طلعت  الرقمى  للتحول  الدولة  استراتيجية 
األول  املقام  فى  تهدف  ال���وزارة  استراتيجية  أن 
للمشاركة بفعالية فى خطة الدولة لبناء اإلنسان 

املصري، فضالً عن املساهمة فى جهود احلكومة 
احلكومية  اخل��دم��ات  وميكنة  الرقمى  للتحول 
مساندة  وك��ذل��ك  ال��رق��م��ي،  االق��ت��ص��اد  وترسيخ 
جهود دفع التنمية فى مصر. مضيفا أن الوزارة 
حققت معدل منو فى القطاع وصل إلى 16.4% 
خالل الربع الثانى من هذا العام، وبلغت صادرات 
تكنولوجيا املعلومات 3.2 مليار دوالر سنوياً، ورفع 
مساهمة القطاع فى الناجت املحلى اإلجمالى إلى 

%5 خالل الثالث سنوات القادمة.

خالل “ Startup Day “ مبشاركة أفضل 30 شركة ناشئة :

وفد مجلس النواب يؤكد أهمية دور وزارة االتصاالت فى التحول الرقمى وميكنة اخلدمات 

وزير االتصاالت : حل مشاكل رواد األعمال..وملتقى حكومى “مصرى _ أفريقى “ لتبنى احللول االبتكارية 

بعد موافقة البرملان على قانونه  :
حتصيل الضرائب واجلمارك والرسوم والغرامات باستخدام 

الدفع غير النقدي
كتب : نيللى على – أحمد سليمان

العال  الدكتور على عبد  برئاسة  العامة  النواب خالل اجللسة  ، مجلس  ، مؤخرا  وافق 
بأغلبية ثلثى أعضاء املجلس على مشروع قانون مقدم من احلكومة بإصدار قانون تنظيم 
الشمول  من  املزيد  لتحقيق  القانون  مشروع  ويسعى  النقدى  غير  الدفع  وسائل  استخدام 
املالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العاملية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى 

“الكاش” وتشجع على استخدام األدوات املالية املصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
النقود  استخدام  تقليل  على  الدولة  ومؤسسات  املواطنني  لتشجيع  املشروع،  ويهدف   
الورقية، واالجتاه نحو املعامالت املالية غير الورقية باستخدام الدفع اإللكترونى أو الوسائل 
التكنولوجيا احلديثة األخرى، وذلك توفيًرا للوقت واجلهد والنقود بالنسبة للمواطنني فى 
دفع كل االلتزامات “كهرباء، الغاز، املياه، مصاريف املدرسة، حتويل األموال ألفراد األسرة 
،الضرائب ،اجلمارك ، املخالفات والغرامات املالية” مع تشجيع املواطنني على التحول إلى 
املعامالت الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة االقتصاد 

القومى من حتقيق الشمول املالى وتيسير انتقال األموال. 
غير  االقتصاد  إل��ى  التحول  وتنظيم  تشجيع  على  ال��ق��ان��ون،  م��ش��روع  فلسفة  وترتكز 
النقدى مبا يؤدى إلى توفير مناخ أمن لالدخار وحتسني مناخ االستثمار، وحتفيز النشاط 
االقتصادى واحلد من اجلرائم املالية والتهرب الضريبي، زيادة كفاءة النظام املالى وفاعلية 
السياسة النقدية واالندماج فى االقتصاد العاملي، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى 
استخدام وسائل الدفع غير النقدي، من خالل وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعني 
العام واخلاص، مما ييسر على املواطنني سداد مقابل اخلدمات، وتسهيل انتقال األموال 

بكفاءة وفعالية، واملساهمة فى ضم القطاع.

كتبت : شيماء حسن  
إدارة  مجلس  رئيس   � ج��اد  وليد  املهندس  أك��د 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  غرفة 
الثانية من  ال��دورة  لبدء  تستعد  الغرفة  أن   ”CIT“
حضانة “ إبداع “ ، والتى ستضم 20 شركة ناشئة 
التكنولوجيا  ، ملساعدة ودعم اإلبداع لدى شركات 
قدراتها  لتنمية  املساندة  أوجه  كل  وتقدمي  الناشئة 
إلى  وتتحول  وحلولها  أفكارها  وتطوير  التنافسية 

منتجات جتارية ميكن تسويقها محليا وعامليا .
وردا على سؤال “عالم رقمى “ عن إمكانية تعزيز 
التعاون بني الغرفة والعديد من اجلهات احلكومية 
فى مجال نشر ثقافة اإلبداع التكنولوجى قال من 
الرئيسى  املفتاح  اإلبداع هو  أن  نعلم  أن  الضرورى 
إلجناح أى شركة فى تقدمي خدماتها واستمرارها 

خاصة فى ظل زيادة مستوى التنافسية الكبيرة فى 
أى  يكن  لم  فإذا  العاملية  أو  املحلية  األس��واق سواء 
منتج يتحلى باالبتكار من الصعب أن ينافس السيما 

تعد  لم  النهائى  للمنتج  املنخفض  السعر  قصة  أن 
األساس الوحيد الهتمام الكثير من املستخدمني .

ض��رورة  ف��ى  يكمن  األك��ب��ر  التحدى  أن  منوها 
تأهيل وتوعية مستشارين التكنولوجيا فى مختلف 
الوزارات واجلهات احلكومية فى كيفية وضع كراسة 
مع  يتناسب  مب��ا  احلكومية  للمناقصات  ش��روط 
للجهات احلكومية  والفعلية  االحتياجات احلقيقية 
، وليس أحدث التقنيات فقط ، مبا يسمح لشركات 
التكنولوجيا املصرية باملشاركة فى هذه املناقصات 
حيث مت بحث املوضوع مع وزير االتصاالت وسيتم 
املستشارين  لتأهيل  عمل  ورش��ة  عقد  كيفى  بحث 
التكنولوجيني وتوعيتهم مبدى أهمية توطني صناعة 
اإللكترونية   األجهزة  وتصنيع  املعلومات  تكنولوجيا 

محليا كصناعة أمن قومى .

كتب : محمد أمين
أكد الدكتور محمود صقر � رئيس أكادميية 
أن مصر تولى  العلمى والتكنولوجيا,  البحث 

املياه,  بقضية  كبيرا  اهتماما 
املياه  حتلية  صناعة  إن  حيث 
الدول أصبحت  العديد من  فى 
خ��ي��ارا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا ف��ى ظل 
ال��ت��ح��دي��ات التى  ال��ع��دي��د م��ن 
نعايشها وعلى رأسها شح املياه 
املضطرد,  ال��س��ك��ان��ى  وال��ن��م��و 
مشيرا أن رؤيتنا فى هذا املجال 
ترتكز على توطني تلك الصناعة 
املحلى  امل��ك��ون  وزي����ادة  محليا 

وامتالك التكنولوجي.  
جاء ذلك فى كلمته � خالل افتتاحه ورشة 
القومى  املركز  مؤخرا  نظمها  التى  العمل 
للبحوث حول )مصادر املياه.. األزمة املتوقعة 
بالتعاون  عليها(  التغلب  واستراتيجيات 
للتنمية  والتكنولوجيا  العلوم  مفوضية  مع 
“الكومساتس” حتت  اجلنوب  فى  املستدامة 
رع��اي��ة ال��دك��ت��ور خ��ال��د عبد ال��غ��ف��ار � وزي��ر 

التعليم العالى والبحث العلمي.  
مؤسسات  مبشاركة  األكادميية,  أض��اف 
البحثية  وامل����راك����ز  واجل���ام���ع���ات  ال���دول���ة 
ومؤسسات  الوطنية  والصناعة 
بتنمية  املعنية  امل��دن��ى  املجتمع 
قوميا  برنامجا  تتبنى  اإلنسان, 
وتعميق  التكنولوجية  للتحالفات 
سنوى  بتمويل  املحلى  التصنيع 
حيث  جنيه,  مليون   50 يتجاوز 
ومعاجلة  حتلية  ص��ن��اع��ة  ت��أت��ى 
وتدوير املياه على رأس األولويات 
يقود  ع��ام��ني  منذ  أن��ه  موضحا 
األستاذ  شوقى  حسام  الدكتور 
مبركز بحوث الصحراء, التحالف 
البحث  ب��أك��ادمي��ي��ة  امل��ي��اه  لتحلية  ال��ق��وم��ى 
ومركزا  جامعة   11 م��ع  بالتعاون  العلمي, 
مع  بالتنسيق  وطنيا  خاصا  وقطاعا  بحثيا 
مشيرا إلى أنه جار تصنيع  اإلنتاج احلربي, 
كما  النموذج األولى ملضخات اجلهد العالي, 
املعارف  م��ن  كبيرة  نسبة  إل��ى  التوصل  مت 

التكنولوجية لتصنيع األغشية محليا. 

رئيس غرفة “ CIT “ لـ “ عالم رقمى “
تأهيل مستشارين للتكنولوجيا..وتنمية القدرات التنافسية واحتضان 20 شركة ناشئة .. أهم أولوياتنا

صقر : مصر تسعى توطني صناعة حتلية املياه

مع جامعة بنها : مركز “ تيك “  يطلق مسابقة “ صوتك فكرتك “  

تقرير “ IDC “: شحن  1.39 مليار الهواتف الذكية  مع تراجع للعام الثالث

293 مليون دوالر حجم سوق للشاشات ..وإطالق شاشات 
”QDS  ”بالتعاون مع ”AOC“

كتب: وسيم إمام
أكد سامح جمال � مدير تطوير األعمال فى إيه أو سى “AOC “ الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا ، العاملية املتخصصة فى تطوير وإنتاج الشاشات عالية اجلودة ، أن حجم السوق 
املصرية لشاشات األلعاب اإللكترونية والكمبيوتر يتجاوز نحو 293 مليون دوالر خالل 
عام 2018 حيث يعد واحدا من أكبر وأهم األسواق باملنطقة ، مبعدل منو 23 % ومتوقع 
أن يتجاوز 40 % فى 2019 ،  ليحتل املرتبة اخلامسة كأكثر األسواق الصاعدة منوا 
للتقرير الصادر عن شركة  بعد كل من أسواق تركيا والسعودية والهند واإلمارات ووفقاً 
معلومات السوق العاملية نيوزو “Newzoo” .  جاء ذلك خالل توقيع اتفاقية شراكة بني 
العاملية   “  AOC “ او سى ايه  التكنولوجية، مع شركة  لتوزيع احللول   ،  ”QDS ”شركة
ومبوجب الشراكة يتم للمرة األولى توفير أحدث شاشات “ايه او سى”  بالسوق املصرية 
لتلبية الطلب املتنامى على هذه النوعية من الشاشات السيما فى جانب املحترفني والكوادر 
البشرية العاملة فى مجاالت التصميم واملالتى ميديا وأعمال اجلرافيك واألعمال الفنية 

باإلضافة إلى عشاق األلعاب اإللكترونية عالية اجلودة .
أضاف ردا على سؤال “ عالم رقمى “ أن هذه الشراكة ستوفر منصة مثالية لتوسيع 
سي”  أو  “إيه  تكون  أن  فى  املتمثل  هدفنا  من  أكثر  وستقربنا  مصر،  فى  وصولنا  نطاق 
الشركة رائدة فى سوق األلعاب الكمبيوترية حيث نخطط لبيع نحو 1500 شاشة متنوعة 
فى العالم األول ، إذ تتراوح تكلفة الشاشة بني 200 – 800 دوالر  وفقا للمواصفات 
الفنية للشاشة ، كما ستقوم الشركة باملشاركة مع شريكها املحلى “ QDS “ مبجموعة من 
الفعاليات مبا يساهم فى تنمية الطلب املحلى من خالل  عروض خاصة ورش عمل لتأهيل 
العاملني فى مجال مبيعات شاشات الكمبيوتر ملساعدة املستخدم النهائى على االختيار 

االنسب له عالوة على املشاركة فى انشطة التوعية لطالب اجلامعات .

“ إيتيدا “ : دورة تدريبية لقضاة املحاكم االقتصادية 
حلماية املحتوى الرقمى وامللكية الفكرية

كتب: وسيم إمام 
أكد الدكتور محمد حجازى  رئيس جلنة التشريعات بوزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن مكتب امللكية الفكرية مبقر 
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ إيتيدا “ عقد مؤخرا 
دورة تدريبية للسادة قضاة املحاكم االقتصادية وتناولت الدورة 
 “   Cybercrimes   “ الرقمى  املحتوى  حماية  موضوعات 
وامللكية الفكرية “ IPR “ فى ظل القوانني املستحدثة وآليات 
الرقمية،  البيئة  فى  القراصنة  تعقب  وكيفية  احلقوق  انفاذ 
العربى  الرقمى  املحتوى  مبا يساهم فى حماية ودعم صناعة 
بشكل  واملعلومات  االتصاالت  قطاع  فى  االستثمار  وتشجيع 

خاص وفى مصر بشكل  عام  .

كتب : باكينام خالد 
متكنت البعثة املصرية التى شاركت يف بطولة األلعاب العاملية 
بدولة    ، ،مؤخرا  اقيمت  والتى  اخل��اص  لألوملبياد  الصيفية 
اإلمارات من حصد أول ٥ ميداليات يف ألعاب القوي وذلك حتت 
رعاية املصرية لالتصاالت “WE “، شاركت حيث ضمت البعثة 
املصرية 69 العبا ضمن 7000 العب والعبة من 170 دولة 
حول العالم، يتنافسون يف 14 لعبة مختلفة خالل البطولة ومن 
منطلق حرصها على مؤازرة وتشجيع أبطالنا، أطلقت املصرية 
املصرية  البعثة  بتشجيع  خاصة  إعالمية  حملة  لالتصاالت 

املشاركة يف هذه الدورة حتت شعار ) أبطالنا قد التحدي (.
من جهته قال املهندس عادل حامد العضو املنتدب والرئيس 
الدائم  الشركة  التزام  إن   “ لالتصاالت  “للمصرية  التنفيذي 
املشاركني  اخلاصة  القدرات  ذوي  من  أبطالنا  خلف  بالوقوف 
لألوملبياد  اإلقليمية  األل��ع��اب  دورة  يف  املصرية  البعثة  ضمن 
اخلاص يأتي تأكيداً على الدور املتنامي الذي تقوم به الشركة 
لالتصاالت  “امل��ص��ري��ة  ش��راك��ة  ان  موضحا  املجتمع  خل��دم��ة 
أع��وام،   6 الى  املصري متتد  اخل��اص  االوملبياد  مع  الطويلة   “
حتقيق  امل��ص��ري  اخل���اص  االومل��ب��ي��اد  أب��ط��ال  خاللها  استطاع 
املنافسات  املتقدمة يف مختلف  واملراكز  العديد من اإلجنازات 

والبطوالت التي يشاركون بها”.
املجتمعية  املسئولية  مجال  يف  الشركة  استراتيجية  أضاف 
ترتكز على عدد من املحاور يأتي على رأسها املساهمة يف دمج 
خالل  من  املصري  املجتمع  نسيج  يف  اخلاصة  القدرات  ذوي 
بأنفسهم بحيث  ثقتهم  وتعزيز  رياضيا ونفسيا ومهنيا  تأهيلهم 
االقليمية  الرياضية  املحافل  كافة  يف  مصر  متثيل  يستطيعوا 

والدولية” .

مع فوزها بــ 5 ميداليات :

املصرية لالتصاالت “WE “ راعي البعثة املصرية 
بدورة األلعاب العاملية لألوملبياد اخلاص 

كتب : باسل خالد
التعليم  وزي���ر   � ال��غ��ف��ار  عبد  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  ي��ش��ارك 
العالى والبحث العاملى فى فعاليات ختام احلفل اخلتامى 
للمعرفة والتكنولوجيا فى  القومى  للتحالف  للدورة االولى 
صناعة  فى  املحلى  والناجت  املكون  وتوطني  تعميق  مجال 
للتحالف  املصاحب  واملعرض   “  DLMEI  “ اإللكترونيات 

بحوث  معهد  ينظمه  وال���ذى 
يوم   “  ERI  “ اإلل��ك��ت��رون��ي��ات 
م���ارس   25 ف���ى   ، االث���ن���ني 
احل���ال���ى ، ب��ال��ق��اه��رة وذل���ك 
جهة   11 مم��ث��ل��ى  مب��ش��ارك��ة 
بحثية  وم���راك���ز  ج��ام��ع��ات   ،
املشاركة   ، صناعية  وهيئات 

فى التحالف .
هشام  الدكتور  بذلك  صرح 
بحوث  معهد  رئ��ي��س  ال��دي��ب 
التحالف  وق��ال  اإللكترونيات 
التحالفات  ب��رام��ج  أح��د  يعد 

القومية للمعرفة والتكنولوجيا وبدعم من أكادميية البحث 
العالى  التعليم  وزارة  برامج  وأح��د  والتكنولوجيا  العلمى 
والبحث العلمى التى تركز على دور البحث العلمى فى حل 
حتت  واملجتمع  الصناعة  مع  والربط  القومية  املشكالت 
“ فى ظل  واعدة لصناعات حاكمة  إلكترونيات    “ عنوان 

الثورة الصناعية الرابعة .

الديب .. استعرض حلول التحالف القومى 
لتوطني صناعة اإللكترونيات نهاية الشهر

كتب : بيتر نبيل 
املعلومات”  ألمن  العربى  املؤمتر  فعاليات  تقام 
Arab security Conference  “ الذى تنظمه 
شركة “االستشارات األمنية العربية” ، املتخصصة 
األمن   “ شعار  حتت   ، املعلومات  أم��ن  مجال  فى 
الفترة  فى  الرقمي”  التحول  عصر  فى  السيبرانى 
من -22 23 سبتمبر القادم حيث يضم  املؤمتر 
مع  تتوافق  عمل  وورش��ة  جلسة   30 من  أكثر  من 
تركز  والتى  حديًثا  إص��داره��ا  مت  التى  امل��س��ارات 
على اإلنترنت ومنها اجلرمية اإللكترونية ، سحابة 
األمن ، االقتصاد الرقمى ، الطب الشرعى الرقمى 
للطيران  السيبرانى  األمن   ، املرونة  السيبرانية   ،
 Blockchain  ، الفضائى  السيبرانى  األم��ن   ،
 ، الكبيرة  البيانات  واألم��ن  املحفل   ، التكنولوجيا 

االتصاالت  أم��ن   ، املخابرات  تهديد  السيبرانية 
 ، الشبكات  وأم��ن  تطبيق   ، والالسلكية  السلكية 
الهندسة االجتماعية والتهديدات الداخلية ، األمن 
التحتية  البنية  أم��ن   ، البيئية  والضوابط  امل��ادى 
االصطناعى  للذكاء  باإلضافة  واالمتثال  احلرجة 

والتعلم اآللى فى األمن السيبرانى .
وتقام على هامش املؤمتر بطولة “ األمن العربى 
 Arab  “ بطولة  ُتعد  حيث   “ اإللكترونية  لأللعاب 
Security Cyber Wargames Champi-

يتنافس  السيبرانى  لألمن  تفاعليا  “ حتديا    ons
للهجمات  محاكاة  سيناريو  ف��ى  امل��ش��ارك��ون  فيها 
اإللكترونية ، مثل احلصول على أو منع الوصول إلى 
نظام الكمبيوتر أو استغالل الثغرة األمنية والدفاع 

عنها فى نظام أو تطبيق.

سبتمبر القادم : إقامة  املؤمتر العربى ألمن املعلومات

جريدة أسبوعية متخصصة فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

عقول شابة رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

www.alamrakamy.com

خالـد حسن
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كتبت : جيهان محمود 
وري��ادة  التكنولوجى  اإلب��داع  مركز  أطلق 
األعمال “ تيك” ، التابع لهيئة إيتيدا بوزارة 
فكرتك  ص��وت��ك   “ مسابقة   ، االت���ص���االت 
أحسن  الختار  بنها  جامعة  مع  بالتعاون   “
In- “ 2019 اب��ت��ك��ارى ف��ى ع��ام  ���ش��روع 
“لكل   novate Benha University
 ، ب��أن��واع��ه��ا  الهندسية  امل��ج��االت   “ ق��ط��اع 
الطبية  العلوم   ، والتشكيلية  النوعية  الفنون 
البيولوجية والكيميائية “ حيث  والزراعية و 
تتضمن معايير اختبار املشروع وجود منوذج 
تكون جديدة  والفكرة   ، الفكرة  يوضح  أولى 
سبق  لفكرة  اب��ت��ك��ارى  تطوير  أو  ومبتكرة 

تسويقية  رؤي��ة  للمشروع  يكون    ، تقدميها 
بنها  جامعة  كليات  ط��الب  جلميع  ويسمح 
للمشاركة  النهائى  قبل  أو  النهائى  يالصف 
فى املسابقة . وميكن التسجيل فى املسابقة 
حتى 15 أبريل القادم بإرسال طلب املشاركة 
 iec@bu.edu.eg  “ املركز  إمييل  على 
املشروع  فكرة  ملخص عن  تقدمي  يتضمن   “
األخذ فى  للمشروع مع  أولى  وجتهيز منوذج 
ب��دون منوذج  االعتبار أن ال يقبل أى مشروع 
أولى للمشروع أو مجسم يوضح الفكرة وتبلغ 
قيمة اجلوائز للمشروعات الفائزة نحو 5 آالف 
جنيه نقدا مع حتمل مركز اإلبداع التكنولوجى 

لتكاليف تنفيذ فكرة املشروعات الفائزة . 

كتب : باسل خالد
فى  IDC”،املتخصصة  مؤسسة”  قامت 
لسوق  توقعاتها  بالكشف عن  السوق،  بحوث 
الهواتف الذكية فى العام 2019 وما بعده، 
وهى تتوقع املزيد من األوقات الصعبة لهذا 
إنخفاًضا  أيًضا  سيشهد  العام  هذا  السوق. 
الصعيد  على  الذكية  الهواتف  شحنات  فى 
العاملى بحيث سيتم شحن نحو 1.39 مليار 
أقل  يعتبر  ما  وه��ذا  العام،  وح��دة طيلة هذا 
بنسبة 0.8 % مقارنة مع العام 2018 ومت 
اإلشارة إلى إحتفاظ العمالء بهواتفهم الذكية 
والتوترات اجليوسياسية على  أطول  لفترات 
أنها من بني األسباب الرئيسية التى ستؤدى 
ومع  ال��ع��ام.  ه��ذا  الشحنات  إنخفاض  إل��ى 
ذلك، تتوقع مؤسسة IDC أن يكون النصف 

الثانى من العام 2019 نقطة حتول مع عودة 
النمو املتواضع  الذكية إلى  الهواتف  شحنات 
واملحافظة عليه حتى العام 2023. وبطبيعة 
احلال، األرقام التى حتاول التنبؤ مبا سيحدث 
فى السوق على مدى السنوات اخلمسة املقبلة 
هى عبثية، ولكن هذه األرقام قد تكون صاحلة 

على املدى القصير.
املحيطة  ال��ض��ج��ة  أن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
بتكنولوجيا 5G والهواتف الذكية القابلة للطى 
الهواتف  مبيعات  على  كبير  بشكل  تؤثر  لن 
الذكية فى العام 2019، إال أن معدل تبنى 
هذا النوع اجلديد من الهواتف الذكية سيزداد 
بعد ذلك. تتوقع مؤسسة IDC أن يحمل 1 
من كل 4 أجهزة يتم شحنها فى العام 2023 

. “ 5G “ مودم يدعم شبكات تقنيات

اإلمارات األولى ومصر الثالثة :

دبى جتذب 21.6 مليار دوالر كاستثمارات أجنبية 
مباشرة فى الذكاء االصطناعى والروبوتات

كتب : بيتر نبيل 
احتلت دبى املرتبة األولى عاملياً فى جذب االستثمارات 
والروبوتات  االصطناعى  للذكاء   )FDI( املباشرة  األجنبية 
فى حني حلّت دولة اإلمارات فى املرتبة السادسة عاملياً فى 
الواليات  من  كل  متجاوزة  العاملى  الذكية  اخلدمات  مؤشر 
اجتذبت  كما  اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
استثمارات   2018 العام  إل��ى   2015 العام  من  اإلم��ارة 
أجنبية مباشرة بقيمة 21.6 مليار دوالر فى عمليات نقل 
التكنولوجيا املتقدمة، شملت من االحتاد األوروبى والواليات 

املتحدة  5.7 مليار دوالر و3.9 مليار دوالر على التوالي.
املنظمة  اللجنة  رئيس  ال��ش��ي��زاوى   داوود  بذلك  ص��رح 
مللتقى االستثمار السنوى AIM 2019( 2019(، والذى 
سيعقد فى الفترة من 8 إلى 10 أبريل القادم فى دبى وقال 
العوملة  من  األهمية  متزايد  ج��زءاً  أصبح  الرقمى  التحول 
نسبة  االصطناعى  الذكاء  سيشكل  حني  على  أنه  مشيرا 
%45 من إجمالى املكاسب التى حققها االقتصاد العاملى 
بحلول عام 2030، حتتل اإلمارات املرتبة األولى فى العالم 
الذكاء  ملساهمة  املتوقع  السنوى  النمو  حيث  من  العربى 
االصطناعى فى االقتصاد بنسبة %33.5، تليها السعودية 
بنسبة %31.3. وتأتى بقية دول مجلس التعاون اخلليجى 
بنسبة %28.8 ومصر بنسبة %25.5 مسيا ان التقنيات 
احلديثة مثال لروبوتات وإنترنت األشياء والبلوكشني تعزز 

القدرة اإلنتاجية للبلدان وكذلك ناجتها املحلى اإلجمالي. 

كتبت : شيماء حسن 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  غرفة   ، مؤخرا   ، نظمت 
ورشة   “ إيتيدا   “ هيئة  مع  بالتعاون   “  CIT  “ واالتصاالت 
عمل ملناقشة املسودة اخلاصة بقانون جرائم تقنية املعلومات 
الرقمى  التحول  آليات  أحد  ،وكونه  املختلفة  القطاعات  مع 
الذى تنادى به احلكومة حاليا وتعمل على تطبيقه ، وذلك 
مبشاركة األعضاء العاملني فى مجال تأمني املعلومات واالمن 
القانون  مشروع  ملناقشة  مبادرة  الغرفة  وتتبنى  السيبراني. 
أعضاء  مع  جلساتها  أول��ى  لتبدأ  املختلف،  القطاعات  مع 
رئيسية  نقاط   4 املعلومات،ومناقشة  تأمني  عمل  مجموعة 
محمد  الدكتور  جانب  مع  التنفيذية  الالئحة  عرض  أولها 
ثانيا  اإلتصاالت،  ب��وزارة  التشريعات  رئيس جلنة  حجازى  
التزامات الشركات مبجالتها املختلفة ضمن املادة الثانية من 
القانون ، ثالثا اجلزاءات التى سيتم تطبيقها وأخيرا األدلة 

الرقمية وإجراءات التطبيق ومسئولية مديرى املواقع .

“سيسكو” تتوقع منوا هائال حلركة بيانات بروتوكول اإلنترنت 
مبنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

كتب : أحمد سليمان
يتوقع تقرير “مؤشر الشبكات املرئية من سيسكو 
“ أن يصل عدد مستخدمى اإلنترنت على مستوى 
العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، 

ومنهم نحو 549 مليون نسمة فى منطقة الشرق 
عوامل  أربعة  التقرير  وأفريقيا.  حدد  األوس��ط 
رئيسية متوقعة لنمو حركة بروتوكول اإلنترنت فى 
حتى 2022  من 2017  الفترة  خالل  املنطقة 
أولها ارتفاع نسبة مستخدمى اإلنترنت بنسبة 9% 
وسترتفع نسبة مستخدمى اإلنترنت من %23 من 
سكان املنطقة إلى %32  ويتمثل العامل الثانى “ 
ارتفاع عدد األجهزة املتصلة “ اذ تتوقع سيسكو أننا 
سنصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة، 
أى ما يعادل 1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد 
األجهزة  وستزيد  وأفريقيا  األوس��ط  الشرق  فى 
للبيانات  امل��رور اإلقليمية  غير احلاسوبية حركة 
على اإلنترنت بنسبة %91 بحلول العام 2022، 
مع توقع ارتفاع متوسط سرعات اتصال شبكات 
الهاتف النقال بنسبة تصل إلى 28 %، وتتوقع 
سيسكو أن تعزيز االتصال سيوجد فرًصا جديدة 
مختلف  ف��ى  اآلل���ة  وتعلم  االصطناعى  للذكاء 
ال��ق��ط��اع��ات وض��م��ن امل��ن��ازل ال��ذك��ي��ة.  ويركز 
العامل الثالث “ زيادة سرعات اتصاالت النطاق 
العريض “ مع توقع تتضاعف السرعة بأكثر من 
الثانية  الى 20.2 ميجابايت فى  مرتني لتصل 

بحلول العام 2022.

.. وورشة عمل 
ملناقشة مسودة 

الالئحة التنفيذية 
لقانون مكافحة 
جرائم تقنية 

املعلومات 
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أول جريدة اسبوعية متخصصة
 فى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 تصدر عن شركة عالم رقمى للصحافة 
و النشر والتوزيع

 بترخيص من املجلس االعلى للصحافة  
االصدار الثانى 

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

خالد حسن
التصميمات الفنية بجريدة »عالم رقمى«

مدير عام التحرير

فاتن اخلولى
مدير الديسك

عثمان أمني
املشرف الفنى العام

أكـرم أحمد أمني

رؤيتنا
»عالم رقمى« لم يعد تعبيرًا 
تفسير  إل��ى  يحتاج  غامضًا 
اآلن،  نشاهده  م��ا  ض��وء  ف��ى 
تغيرات  من  حولنا  ي��دور  وما 
إلى  بقوة  تدفعنا  متسارعة 
، والعلم ،  عصر عوملة املعرفة 
واالتصاالت  املعلومات،  وثورة 
تفاصيل  كل  اقتحمت  التى 
حياتنا، وإن لم نلحق بها نظل 
الزمن  سيتجاوزنا  بل  مكاننا 

مبراحل.
جريدتكم  رق��م��ى«  »ع��ال��م 
تسعى لكم ومعكم إلى دخول 
املعلومات  تكنولوجيا  عالم 
املشاركة  عبر  واالت��ص��االت 
قادر  جديد  جيل  إعداد  فى 
املجال  هذا  مع  التعامل  على 
مرحلة  من  واالنتقال  بقوة، 
املستخدم إلى اإلنتاج وإيجاد 

مجتمع املعلومات.
حثيثًا  تسعى  رقمى«  »عالم 
ذلك  إيجاد  فى  املشاركة  إلى 
التوعية  خ��ال  من  املجتمع 
وال��ت��س��وي��ق ب��ك��ل م��ف��ردات 
وس��وق  امل��ع��ل��وم��ات  مجتمع 
واالت��ص��االت  التكنولوجيا 
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 
بشبكة  م�������رورًا  امل���ح���م���ول 
اإلنترنت وصواًل إلى خدمات 

املحتوى اإللكترونى.
»عالم رقمى« تهدف إلى فتح 
قنوات االتصال والتفاعل بني 
املعلومات  مجتمع  أطراف  كل 
الشركات  إل��ى  منك  ب��داي��ة 
ومؤسسات األعمال واألجهزة 
احل���ك���وم���ي���ة واجل��م��ع��ي��ات 
أو  م��ب��ال��غ��ة  دون  األه��ل��ي��ة 

تهميش طرف لصالح آخر.

لاشتراكات واإلعانات شركة عالم رقمى 

املكتب الرئيسى 3 ش توفيق 
احلكيم من ش الثقافة احلى 9 

مدينة العبور

ت: 24544600
فاكس: 24544900

www.alamrakamy.com
ifno@alamrakamy.com

صندوق بريد: 11341

قسم التحقيق����ات :  أحمد سليمان
أمام وسيم    : اآلخب�����������ار   قسم 
نبيل بيتر   : اخلارج���������ى  قسم 
حسن إيــهــاب    : امل�����الى  املدي����ر 
مدير املحتوى اإللكترونى : شيماء حسن

سكرتير التحرير

عادل فريج

فيزا تعقد ورشة عمل لطالب جامعة القاهرة حول تكنولوجيا املدفوعات اإللكترونية

كرمي تطلق برنامج املكافآت األكبر فى مصر واملنطقة فى مجال النقل التشاركى الذكي

أحمد حمودة مديرًا عامًا ألوبر مصر 

 كتبت : نيللى على
 أعلنت   ’تريند مايكرو إنكوربوريتد‘  ، ،   عن وصول عدد 
تهديدات البريد اإللكتروني التي متكنت من صّدها يف 
مصر إلى 36.6 مليون تهديد خالل عام 2018.   أّما 
مايكرو‘  ’تريند  استطاعت  فقد  العاملي،  الصعيد  على 
ذات��ه،  ال��ع��ام  تهديد خ��الل  مليار  م��ن 48  أك��ث��ر  ص��ّد 
ُمعتمدة بذلك على حلّها املبتكر »شبكة احلماية الذكية« 
وعلى شبكتها العاملية من املعلومات االستخبارية حول 
التهديدات، والتحديث املستمر لقواعد البيانات املتعلقة 
واملواقع  وامللفات  اإللكتروني  البريد  بوابات  بسمعة 

اإللكترونية على السحابة. 
’تريند  منتجات  أوق��ف��ت  أي��ض��اً،   2018 ع��ام        ويف 
 593,654 حوالي  مصر  أرج��اء  عموم  يف  مايكرو‘ 
إليها  الوصول  يتم  التي     URL   لعناوين خبيثة  هجمة 
ل� 7,719  تصديها  جانب  إلى  املستخدمني،  قبل  من 

   URL   ع��ن��اوي��ن ق��ب��ل  م��ن  استضافتها  مت��ت  هجمة 
املصرية يف العام ذاته. إضافة لتمكنها من رصد أكثر 
جانب  إلى  مصر  يف  خبيثة  برمجية   740,305 من 
للبنوك.     وتعليقاً  مخصصة  خبيثة  برمجية   1,399
منها على املسألة، قالت نورا حسن، مدير عام شركة 
’تريند مايكرو‘ ملنطقة شمال أفريقيا واملشرق العربي: 
»لقد حققنا جناحاً كبيراً يف مهمتنا املتمثلة يف حماية 
هذه  مواجهة  يف  السّيما   ،2018 ع��ام  يف  عمالئنا 
التهديدات«.    من  املسبوقة  وغير  القياسية  املستويات 
ال��رائ��دة  وحلولنا  منتجاتنا  »ت��ق��دم  ح��س��ن:  وأردف����ت 
على  التهديدات  ض��د  ال��دف��اع��ات  أح��دث  القطاع  يف 
وتُعتبر مصر  منها.  املعروفة  وغير  املعروفة  اختالفها، 
رئيسية بالنسبة لنا، وإّننا مصممون على توفير  سوقاً 
واجُلدد  احلاليني  لعمالئنا  األمن  معززة من  مستويات 
مايكرو‘  ’تريند  شركة  توقعت  2019«.    كما  عام  يف 

ذات  األساليب  هذه  من  سيستفيدون  املهاجمني  بأن 
الفاعلية املثبتة ملواجهة االعتماد املتنامي على تقنيات 
احلوسبة السحابية، حيث   سيزداد   عدد نقاط الضعف 
يف البنية التحتية السحابية مثل حاويات البيانات، يف 
حني سيؤدي ضعف التدابير األمنية اخلاصة باحلوسبة 
السحابية إلى تزايد معدالت اختراق احلسابات بهدف 
ذلك  عن  وسينجم  اإللكترونية.  العمالت  عن  التنقيب 
الكبيرة  األض��رار  ذات  االختراقات  من  مزيد  ح��دوث 
ناحية  املستخدمة.    من  األنظمة  كفاءة  لضعف  نظراً 
تقنيات  تطبيق  إلى  أيضاً  املهاجمون  سيعمد  أخ��رى، 
جديدة مثل تقنيات الذكاء االصطناعي لتوقع خطوات 
املسؤولني التنفيذيني بشكل أفضل. وسيؤدي ذلك إلى 
والتي  إقناعاً،  أكثر  احتيالي  تصيد  رسائل  استخدام 
االحتيال  أساسياً يف عمليات  أن تشكل عنصراً  ميكن 

عبر البريد اإللكتروني اخلاص باألعمال. 

تريند مايكرو تنجح يف صد 36.6 مليون تهديد عبر بوابات البريد اإللكتروني يف مصر 

 أع��ل��ن��ت أوب���ر ف��ى م��ص��رع��ن تعيني 
أح��م��د ح��م��ودة م��دي��راً ع��ام��اً ملصر، 
ليخلف عبد اللطيف واكد، والذى مت 
تعيينه مؤخراً مديراً عاماً ألوبر فى 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
عام  منذ  بأوبر  حمودة  أحمد  عمل 
قيادية  أدواًرا  ت��ول��ى  حيث   ،٢٠١٧
بالشركة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ف��ري��ق  ض��م��ن 
أوب���ر سكوتر  إط���الق  وال��ت��ى شملت 
إي��ت��س ف��ى م��ص��ر، باإلضافة  وأوب���ر 
لدعم  برامج  تصميم  فى  دوره  إل��ى 
التأجير  ب��رن��ام��ج  م��ث��ل  ال��س��ائ��ق��ني 
التمويلى للسيارات. سيشرف حمودة 
فى منصبه اجلديد على استراتيجية 
فى  جديدة  منتجات  توسع  و  إتاحة 

مختلف أنحاء مصر.
امل��دي��ر  واك����د،  اللطيف  ع��ب��د  وق���ال 
وشمال  األوسط  الشرق  ألوبر  العام 

حمودة  بتوِلى  فخور  “أن��ا  أفريقيا: 
أحد  ليقود  احل��ي��وى  املنصب  ه��ذا 
أه���م أس�����واق أوب�����ر. ن��ح��ن ن��ث��ق به 
وقيادة  أوب��ر  رؤي��ة  فى حتقيق  متاماً 
توسعاتنا فى مصر، حيث أنه بالفعل 
التخطيط،  فى  بفاعلية  انخرط  قد 
ألنشطة  والعمليات  االستراتيجية، 
الشركة املحلية واإلقليمية على مدى 

السنوات املاضية.«
منصبه  ف��ى  تعيينه  ع��ل��ى  وتعليقاً 
اجل���دي���د، ص����رح أح���م���د ح���م���ودة: 
برؤية  متاماً  يؤمن  شخصاً  »بصفتى 
أوبر فى ابتكار وسائل جديدة للتنقل 
التكلفة  وانخفاض  بالسهولة  تتميز 
فإنى  امل��ص��ري��ني،  م��الي��ني  ملخاطبة 

أتشرف للغاية بأن أصبح واحداً من 
حتقيق  ف��ى  الرئيسيني  املساهمني 
هذه الرؤية. وقد شهدت عبر العامني 
املاضيني إطالق خدمات أوبر سكوتر 
وأوبر باص، إلى جانب توفير فرص 
شخص،  أل��ف   ٢٠٠ م��ن  ألكثر  عمل 
وهو ما يجعلنى متفائاًل للغاية خالل 

الفترة القادمة«.
حمودة  عمل  ألوب��ر،  انضمامه  وقبل 
كنائب رئيس بنك االستثمار سى أى 
فى  الفعال  دوره  برز  حيث  كابيتال، 
إدارة الدمج واالستحواذ. حمودة هو 
درج��ة  ويحمل   CFA جمعية  عضو 
من  األعمال  إدارة  فى  البكالوريوس 

اجلامعة األمريكية فى القاهرة.

بقلم:
أميت روي

طريقة أذكى لتناسب أمنك السيبرانى فى محيط 
السحابة املتحركة

كم عدد السحب التى تستخدمها شركتك؟ فى املتوسط تكون اإلجابة 
 2018 RightScale هى خمسة وفًقا للتقرير األخير »حالة السحابة
». ويذكر التقرير أيًضا أن 81 % من الشركات التى شملها االستطالع 
لديها استراتيجية متعددة السحابية. إن أسماء مثل AWS و Azure و 
Google و IBM تظهر بشكل متكرر. ومع ذلك، إذا كان عملك يستخدم 
البشرية  املوارد  أو  التوريدات  مثل  ألعمال  املتخصصة   SaaS تطبيقات 

أو إدارة املشروعات أو وظائف أخرى، فقد تكون األعداد اكبر من ذلك.
بالنسبة  فقط  ليس   - مراقبتها  يجب  التى  األم��ور  من  الكثير  هناك 
أكثر  األم��ور  وجلعل  باألمن.  يتعلق  فيما  أيًضا  ولكن  واإلدارة،  للتكاليف 
تعقيًدا، تعد احلوسبة السحابية ديناميكية. إنها واحدة من مناطق اجلذب 
الكبرى، حيث تسمح للشركات الكبرى بالدفع فقط مقابل ما يحتاجون 
إليه عندما يحتاجون إليه. وهى أيًضا حتد كبير لعوامل األمن حيث يتم 
حتميل أو زيادة أعباء العمل من قبل أى موظف لديه بطاقة ائتمان لدفع 

تكاليف اخلدمات السحابية.
ترتكب الشركات كذلك خطأ بافتراض أن مسؤولية املخاطر يتحملها 
موفر اخلدمة السحابية )CSP( وحده مبجرد ظهور بياناتها على السحابة. 
على الرغم من أن موفرى خدمة العمالء يوفرون األمن املادى والقائم على 
الوصول، إال أن هناك جزًءا كبيًرا من العمالء الذين يخضعون للمساءلة 

متاًما كما هم اليوم مع مراكز البيانات املحلية اخلاصة بهم.
لذلك، هناك جانبان لغياب األمن. جانب أمنى متعلق مبزود اخلدمة 
بهم  اخلاصة  البيانات  ملراكز  امل��ادى  األم��ن  توفير  يتم  حيث  السحابية. 
واألمن السيبرانى ضد الهجمات على موارد تخزين البيانات واحلوسبة 

اخلاصة بهم.
مينعوا  لن  املثال،  سبيل  على  ش��يء.  كل  يفعلون  ال  فهم  ذل��ك،  ورغ��م 
من  مشروعة  غير  بطريقة  سرية  بيانات  إرس��ال  من  املارقني  املوظفني 
يكون  قد  الشخصية.  السحابة  حسابات  إلى  املوقع  فى  الشركة  خ��وادم 
التحكم فى الوصول قوًيا، لكنه يفترض أن أى شخص لديه بيانات اعتماد 
وصول صحيحة له احلق فى الوصول إلى التطبيقات واملوارد - حتى لو 
االَخر من  النصف  الثالثة صباًحا من  الساعة  املستخدم يتصل فى  كان 

الكرة األرضية.
اجلانب اآلخر هو األمن الذى تنشره شركتك. يحتاج هذا األمن إلى 
والوصول،  الهوية  وإدارة  للموظفني،  املعلومات  بأمن  وعى  مع  التعامل 
واحلماية من الهندسة االجتماعية، والكشف عن فقدان البيانات والوقاية 
منها، من بني أمور أخرى. ومع السحابة حتتاج أيًضا إلى تأمني أسطح 
هجوم أكبر. وفى حاالت السحابية املتعددة، غالًبا ما تكون هذه األسطح 
مترابطة مما مينح املهاجمني فرًصا جديدة للوصول إلى األجزاء األكثر 

سرية أو قيمة من عملك.
مهارات  إل��ى  احل��اج��ة  تعنى  اجل��دي��دة  والتحديات  التكنولوجيا  إن 
جديدة. إن السحابة معقدة بالفعل، وتضاعف السحابات يعنى تضاعف 
التعقيدات. حتتاج الشركات إلى التكّيف املستمر ليس فقط مع إجراءاتها 
األمنية مع املحيط املتغير، ولكن أيًضا مع مهاراتها األمنية. تقوم الشركات 
ومتطلبات  التهديدات  مواكبة  ومحاولة  شديدة  بجدية  بالعمل  الكبرى 
االمتثال املتطورة. أما الشركات الصغيرة تقع بني احلاجة إلى استخدام 
املحدودة  الداخلية  ومواردها  الكبرى،  الشركات  ضد  للتنافس  السحابة 

للبقاء فى أمان.
السحابة.  نحو  حركتها  إب��ط��اء  ف��ى  ترغب  ال  الشركات  معظم  لكن 
تقرير  ويُظهر  لإلكتفاء.  جًدا  جيدة  للتوسعة  والقابلية  واملرونة  االتصال 
العامة قد ارتفعت أولوياتها  RightScale أن الشركات ترى  السحابة 
من 29 % فى عام 2017 إلى 38 % فى عام 2018. واقترح أحدث 
 2020 عام  بحلول  أنه  السحابة  اعتماد  عن   Ponemon من  تقرير 
تكنولوجيا  من   ٪  51 بنسبة  السحابية  البيئات  الشركات  ستستخدم 

املعلومات و احتياجات معاجلة البيانات لديها.
السحابة  إمكانات  استخدام  هى  قدماً  للمضى  ذكاًء  األكثر  والطريقة 
العديد من خدماتها  لدفع عوامل أمن السحابة. تدير شركة »باالديون« 
للتطوير  قابل  وتخزين  للتحجيم  قابلة  حسابات  السحابة.  عبر  األمنية 
تعمل على توفير نظام أمن متقدم قائم على الذكاء االصطناعى اخلاص 
ب�شركة »باالديون«  AI.saac. ويربط االتصال السحابى أكثر من 1000 
الساعة  مدار  على  العالم  أنحاء  جميع  فى  »باالديون«  لدى  أمنى  خبير 
وطوال أيام األسبوع. وجتعل السحابة االقتصادية على توفير أمن فعال 

للشركات الصغيرة واملتوسطة أيًضا.

بقلم: 
حسام  رفاعى

ولنا رأى

أسرار خواتيم البقرة
 ِ ُسوُل مِبَا أُنِْزَل ِإلَيِْه ِمْن َرِبِّه َوامْلُْؤِمنُوَن ُكٌلّ آَمَن ِبالَلّ )آَمَن الَرّ
َوَقالُوا  ُرُسِلِه   ِمْن  أََحٍد  بنَْيَ  ُق  نَُفِرّ اَل  َوُرُسِلِه  َوُكتُِبِه  َوَماَلِئَكِتِه 
 ُ الَلّ يَُكِلُّف  اَل  ؛  امْلَِصيُر  َوِإلَيَْك  َربَّنَا  ُغْفَرانََك  َوأََطْعنَا  َسِمْعنَا 
اَل  َربَّنَا  اْكتََسَبْت  َما  َوَعلَيَْها  َكَسَبْت  َما  لََها  ُوْسَعَها   ِإاَلّ  نَْفًسا 
ِمْل َعلَيْنَا ِإْصًرا َكَما  تَُؤاِخْذنَا ِإْن نَِسينَا أَْو أَْخَطْأنَا  َربَّنَا َواَل حَتْ
لَنَا  َطاَقَة  اَل  َما  لْنَا  ِمّ حُتَ َواَل  َربَّنَا  َقبِْلنَا  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  َحَملْتَُه 
َعلَى  َفانُْصْرنَا  َمْواَلنَا  أَنَْت  َواْرَحْمنَا  لَنَا  َواْغِفْر  َعنَّا  َواْعُف  ِبه 
الَْكاِفِريَن( أنها كنز من كنوز القرآن من أشهر االيات  الَْقْوِم 
على االطالق التى كان رسول الل يُوصى بها أصحابه عند 
النوم وذلك ألنها تكفى العبد من كل شر فى كل رسائل تكون 
بآيه  السوره  الل  يختم  القرآن  كذلك  الرسالة  بختام  العبرة 

بليغه والبقره أعظم سوره فكان ختامها ُمبِْهراً 
تقرأ  أن��ت( حينما   ( وي��رد عليك  يُخاطبك  أن الل  تعلم  هل 
السطور األخيره من سورة البقرة وقد صح هذا فى احلديث

فإذا قلت )ربنا ال تُؤاخْذنا إن نسينا أو أخطأنا( 
املناجاة فى  أروع صور  وه��ذا من  فعلت(  )ق��دْ  لك  قال الل 
القرآن وإذا قلت  )ربنا وال حُتّملنا ماال طاقة لنا به( قال الل 
)قد فعلت( ومعنى ما ال طاقة لنا به قيل الَدين وقيل غير ذلك

)قد  الل  قال  وأرحمنا(  لنا  وأغفر  عنا  وأع��ف   ( قلت  وإذا 
بقلوبنا  نسمع  ليتنا  يا  رحمت(  )وقد  غفرت(  )وقد  عفوت( 
قول ربنا قال رسول الل صل الل عليه وسلم  من قرأ خواتيم 
البقره فى ليلٍة كفتاه يعنى من شر اجلن واالنس والهم والغم 
هذه غنيمه بارده )آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملُؤمنون 
كٌل آَمن بالل( ستعرف أنك فى طريقك إلى الل معك مالييني 

من البشر ) لسَت وحَدك ( )ال يُكلف الل نفسا اال ُوسعها(
أنك  يعلم  الل  فإن  والبالء عظيماً   األلم شديداً  كان  مهما 

تُطيقه فاستعن بالل عليه )ال يُكلف الل نفساً إال ُوسعها(
ثق متاماً أن الل يُنزل عليك املعونه على قْدر املَؤونه وال تنس 
زمن  فى  ُوسعها(   إال  نفساً  الل  يُكلف  )ال  بك  اللطيف  أنه 
البالء عليك أن تفّر من الل إلى الل إياك واليأس من رحمته 
معنى  ُوسعها(  إال  نفساً  الل  يُكلف  )ال  لُطفه  من  والقنوط 
أحب  إذا  الل  وإن  تشريف  وه��ذا  اختارك  الل  أن  التكليف 
عبداً صّب عليه البالء صّباً )ال يُكلف الل نفساً إال ُوسعها( 

بعطفه  سيحوطك  قضاِئه  على  وصبرَت  ببالئه  رضيَت  إذا 
وإليك  ربنا  )غفرانك  الل  إنه  ومزيد فضِله  ورحمته  ولُطفه 
املصير(  قالها الرسل واالنبياء قبلك وهم أقرب إلى الل منك 
أصرخ فى وجه شيطانك وقل سيغفر الل لى )غفرانك ربنا 
وإليك املصير( أجمل ما فى اخلضوع لل هو أن تأتى إلى الل 
وتُقّدم ذنوبك بني يديه وأن تعترف له وتستغفر منه )غفرانك 
ظلموا  أو  فاحشًة  فعلوا  إذا  والذين  املصير(   وإليك  ربنا 

أنفسهم ذكروا الل يقصد الل بها املتقني الذين يستغفرون
)وإليك املصير( إزرع فى غابات أحزانك شجرة التفاؤل فإلى 
الل املصير نحن وأعمالنا وأقدارنا )وإليك املصير(  رزقك 
وإن منعوك عنُه حّقك وإْن حرموك منُه إعلم أن الل قدير 
لن  املصير(   )وإليك  املصير  فإليه  لك  وجلبه  انتزاعه  على 
يحدث فى ملك الل إال ما يُريدهُ لذلك أرح قلبك من التدبير 
فيما َضِمنه الل لك وأجتهد فيما ُطِلب منك سبحانك ربى 
غفرانك اللهم اغفر لنا اسعد الل صباحكم بكل خير وصلى 

الل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فى  الرائدة  العاملية  فيزا  شركة  عقدت 
مجال تكنولوجيا املدفوعات ورشة عمل 
عن برنامج املسار السريع وكيفية دعمه 
هامش  على  وذل��ك  الناشئة  للشركات 
فعاليات يوم الشعوب الثانى الذى أقيم 
فى كلية العالج الطبيعى بجامعة القاهرة 
يوم األثنني 11 مارس 2019 بحضور 
عدد من طلبة الكلية الذين تعرفوا على 
جهود الشركة لتطوير اجليل املقبل من 

حلول املدفوعات الرقمية.
املدير  الشريف  أحمد  األستاذ  قام  كما 
 Startupbootcamp التنفيذى لشركة
الشراكة  عن  ع��رض  بتقدمي  مصر  فى 
األعمال  رواد  لرعاية  فيزا وشركته  بني 
والشركات الناشئة فى مجال اخلدمات 
املالية وكيفية اسهام فيزا بالدعم املالى 
واخلبرات العاملية والتكنولوجيا ملساعدة 
هذه الشركات على تطوير حلول تخدم 
املجتمع بكل طوائفه. وتخلل اللقاء أسئلة 
من الطالب الذين كان اغلبهم من السنة 
النهائية  حول أفكارهم وانطباعاتهم عن 

املدفوعات الرقمية.

فى  إطالقه  الذى سبق  البرنامج  ويأتى 
املحيط  وآسيا  الالتينية  وأمريكا  أوروبا 
التكنولوجيا  لشركات  ليوفر  ال��ه��ادئ، 
السهولة  م��ن  م��زي��داً  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ال��ي��ة 
 Visa شبكة  مع  التكامل  فى  والسرعة 
باقة  إلى  إضافة   ،)VisaNet( العاملية 
املصممة  الرقمية  احل��ل��ول  م��ن  واس��ع��ة 
ت��ض��م��ن توفير  ال��ط��ل��ب وال��ت��ى  ح��س��ب 

مقومات النمو .
 ،Visa وعبر برنامج »املسار السريع« من
ستحظى شركات التكنولوجيا املالية فى 
والشرق  أوروب���ا  وش��رق  وس��ط  منطقة 

االتصال  بإمكانية  وأفريقيا  األوس���ط 
فترة  غضون  فى  العاملية   Visa بشبكة 
أربعة أسابيع. وقد مت  قصيرة تقل عن 
تصميم البرنامج بهدف تلبية احتياجات 
التكيف  م��ن  ومتكينها  ال��ش��رك��ات  ه��ذه 
أس��رع،  بعمليات  وتزويدها  واقعها  مع 
الشروط  ع��دد  تقليص  ذل��ك  ويتضمن 
ويوفر  الشبكة.  إل��ى  للدخول  املطلوبة 
ال��ب��رن��ام��ج ح��ل��ق��ة وص���ل ب���ني ش��رك��ات 
املعتمدة  واملنصات  املالية  التكنولوجيا 
مع  التواصل  وإمكانية   Visa قبل  من 
البنوك الراعية، مما يوفر لها مزيداً من 

فرص التوسع عبر شبكة Visa العاملية.
إطار  السريع«  »امل��س��ار  برنامج  ويقدم 
االستفادة  يشمل  جديد  جت��ارى  عمل 
إم��ك��ان��ات ش��رك��ة Visa ف��ى قطاع  م��ن 
وعمليات  مخفضة  ورسوماً  املدفوعات، 
إطالقه  أع��ق��اب  وف��ى  انسيابية.  أكثر 
الالتينية  وأم��ري��ك��ا  أوروب���ا  ف��ى  بنجاح 
النصف  خ��الل  ال��ه��ادئ  املحيط  وآس��ي��ا 
الثانى من عام 2018، أصبح البرنامج 
متوفراً اليوم لشركات التكنولوجيا املالية 
فى منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق 
من   Visa وت��دع��و  وأفريقيا،  األوس���ط 
التكنولوجيا  ش��رك��ات  ج��م��ي��ع  خ��الل��ه 
امل��ال��ي��ة ف���ى امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ق��ّدم بطلب 
التسجيل  للبرنامج من خالل  االنضمام 
إل��ك��ت��رون��ي��اً ع��ب��ر امل���وق���ع اإلل��ك��ت��رون��ى 
www.visa.com/ ل��ل��ب��رن��ام��ج: 

fintechcemea
أحد  السريع«  »امل��س��ار  برنامج  ويعتبر 
مصمم  وه��و  العديدة.   Visa م��ب��ادرات 
ل��دع��م ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ال��ي��ة 

والشركات الناشئة،

الرائدة  التكنولوجية  املنصة  أطلقت شركة كرمي – 
فى منطقة الشرق االوسط - برنامجها األكبر فى 
املنطقة، وهو برنامج »املكافآت« الذى اصبح متاًحا 
املنطقة،  فى  عميل  مليون   33 من  ألكثر  بالفعل 
ويقدم نقاًطا على جميع الرحالت املدفوعة نقًدا أو 
التى يستخدم  البلد  باستخدام بطاقة االئتمان فى 

فيها العمالء كرمي المتام رحالتهم.
والرئيس  امل��ؤس��س  الشريك  شيخة،  م��دث��ر  وق���ال 
لعمالئنا  ممتنون  »نحن  ك��رمي:  لشركة  التنفيذى 
نقّدم  بأن  لوالئهم  تقديرنا  التعبير عن  فى  ونرغب 
لهم شيًئا فى املقابل. نحن الشركة األولى فى هذا 
إنه  املنطقة،  فى  البرنامج  هذا  تطلق  التى  القطاع 
الوالء  فيها  يجعل  التى  الطريقِة  فى  فريٌد  برنامٌج 
للعمل ويتميز ببساطٍة  التخطيط  جزًءا من أسلوب 

فى االستخدام وفى القيمة«.
يستخدمون  الذين  األشخاص  »سيحصل  وأضاف: 
مجانيتني  رحلتني  على  اليومية  رحالتهم  فى  كرمي 
املكافأة  من  املستوى  وهذا  الشهر،  فى  األقل  على 

يفوق املعدل املعتاد ألى برنامج مكافآت.
لصنع  الفرصة  لعمالئها  نتيح  أن  أيًضا  ويسّرنا 
التى  النقاط  باستخدام  املنطقة  فى  إيجابى  تغييٍر 

يكسبونها فى رحالتهم مع كرمي لصنع فرق فى حياٍة 
أولئك الذين هم بأشد احلاجِة إلى املساعدة«.

الفئة الذهبية من كرمي
يحصل عمالء كرمي على عضوية الفئة الذهبية عند 
إكمال 15 رحلة فى الشهر، ويتمتعون مبزايا تشمل 
بنسبة  الرحالت  جميع  على  املكافأة  نقاط  زي��ادة 
50% واألول��وي��ة ف��ى احل��ص��ول على ال��دع��م عبر 
جميع قنوات االتصال وغيرها من العروض املميزة 
واخلاصة حصرًيا بالفئة الذهبية من عمالء كرمي، 
وذلك بغض النظر عن البلد التى يكونون فيها عند 

استخدام كرمي.
)بعمل  الذهبية  الفئة  لعضوية  العميل  وصول  عند 
15 رحلة فى شهر واحد(، ستظل العضوية سارية 
إلى  باإلضافة  فيه،  حتققت  ال��ذى  الشهر  ط��وال 
عضوية  على  وللحفاظ  أيًضا.  التاليني  الشهرين 
على  احلفاظ  املستخدم  على  يجب  الذهبية،  الفئة 

نفس عدد الرحالت شهريا.
التبرعات اخليرية

ميكن للعمالء حتويل النقاط إلى رصيد يظهر فى 
محفظة التطبيق للدفع مقابل رحالتهم مع كرمي أو 
لتقدمي التبرعات للجمعيات اخليرية، مثل املفوضية 
ومبادرة  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
العاملى  األغذية  لبرنامج  التابعة  بوجبة«  »ش��ارك 

ومنظماٍت أخرى تظهر حسب موقع املستخدم.
بإطعام  للتبرع  نقطة  للعميل حتويل 2,500  ميكن 
احلصول  فى  الج��ئ  مساعدة  أو  واح��د  ليوٍم  طفل 
على غاٍز للطبخ، كما ميكن للعميل حتويل 6,000 
نقطة لتمويل تعليم طفل ملدة يوٍم واحد. كما ستعقد 
كرمي خالل األشهر املقبلة املزيد من الشراكات مع 
التجارية  والعالمات  املرموقني  الشركاء  من  املزيد 

املعروفة. 

وفد جلنة االتصاالت مبجلس النواب يشيد باستراتيجية وزارة االتصاالت
 ودورها فى التحول الرقمى لتوفير اخلدمات للمواطنني إلكترونيا

اس��ت��ق��ب��ل ال��دك��ت��ور  ع��م��رو طلعت وزي���ر االت��ص��االت 
وتكنولوجيا املعلومات مبقر الوزارة بالقرية الذكية وفد 
أعضاء جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبجلس 
اللقاء  ت��ن��اول  ب���دوي،  أحمد  النائب   برئاسة  ال��ن��واب 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  استراتيجية  استعراض 
ال���وزارة  أعدتها  التى  التشريعات  وح��زم��ة  املعلومات 
بهدف جذب االستثمارات وحماية البيانات الشخصية 
للمواطنني فى البيئة الرقمية ودعم استراتيجية الدولة 

للتحول الرقمي.
أن استراتيجية  اللقاء على  الوزير خالل  السيد  وشدد 
بفاعلية  املشاركة  إلى  االول  املقام  فى  تهدف  ال��وزارة 
امل��ص��ري، فضاًل عن  اإلن��س��ان  لبناء  ال��دول��ة  فى خطة 
وميكنة  الرقمى  للتحول  احلكومة  جهود  فى  املساهمة 
اخلدمات احلكومية وترسيخ االقتصاد الرقمي، وكذلك 
مساندة جهود دفع التنمية فى مصر. مضيفا أن الوزارة 
حققت معدل منو فى القطاع وصل الى 16.4% خالل 
الربع الثانى من هذا العام، وبلغت صادرات تكنولوجيا 
مساهمة  ورف��ع  سنوياً،  دوالر  مليار   3.2 املعلومات 
خالل   %5 إل��ى  اإلجمالى  املحلى  الناجت  فى  القطاع 

الثالث سنوات القادمة.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على استمرار اجلهود فى 
الذى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  تطوير 
أصبح ميثل إحدى الركائز األساسية للنمو االقتصادى 
واالجتماعى فى الدولة، والعمل على تهيئة بيئة جاذبة 
الصناعات  وتعميق  التكنولوجي،  واالستثمار  لإلبداع 
األساسية  البنية  وتطوير  املتخصصة،  التكنولوجية 
إلى  التحول  استراتيجية  فى  يساهم  مبا  لالتصاالت، 
املالى  للشمول  ال��دول��ة  خطط  وكذلك  رقمى  مجتمع 
للمواطنني. لذلك مت  وتوفير أفضل وأحدث اخلدمات 
االتفاق مع وزارة التعليم العالى على انشاء 8 مجمعات 
اجل  من  إقليمية  جامعات   8 فى  التكنولوجى  لإلبداع 
حتفيز االبداع وريادة االعمال واحتضان األفكار املبتكرة 

للشباب.
كما أشار سيادته الى ان مصر متتلك كوادر بشرية من 

مهاراتهم  صقل  على  حالياً  نعمل  واملوهوبني  النابغني 
والتأهيل  التدريب  برامج  توفير  خ��الل  من  ودعمهم 
واملؤهل على  املدرب  الشباب  قاعدة من  يكونوا مبثابة 
أعلى مستوى لقيادة منظومة التحول الرقمى فى كافة 
توفير  فى  يساهم  ال��ذى  االم��ر  مصر.  فى  االجتاهات 
املزيد من فرص العمل للشباب فى مختلف محافظات 

اجلمهورية.
ال��وزارة  جهود  االتصاالت  وزي��ر  السيد  استعرض  كما 
اخلدمات  وميكنة  الرقمى  التحول  استراتيجية  لتنفيذ 
اجل��ارى  التنسيق  إل��ى  مشيراً  اإللكترونية،  احلكومية 
هذا  فى  احلكومية  واملؤسسات  ال��وزارات  مختلف  مع 
اإلطار، والذى يهدف إلى تقدمي خدمة رقمية حكومية 
وامل��رور  املدنية  األح���وال  مجاالت  فى  املستوى  عالية 
الشامل  الصحى  التأمني  وم��ش��روع  العقارى  والشهر 
والتعليم وغيرها من املجاالت، فضاًل عن إصدار كارت 
مع  بالتعاون  للمواطنني  رقمية  والهوية  املوحد  املواطن 
عن  اخل��دم��ات  مختلف  لتقدمي  وذل��ك  امل��رك��زى  البنك 
واحلفاظ  اإللكتروني،  الدفع  منظومة  وتطبيق  بعد، 
»بوابة  بإطالق  املصرية  الثقافية  والهوية  التراث  على 
املحتوى الثقافى الرقمى املصري« على شبكة اإلنترنت 
وزارتى  مع  بالتعاون  رقمية  صورة  فى  للعالم  وإتاحته 

للذكاء  الوطنية  االستراتيجية  واعداد  والثقافة،  االثار 
االصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى واالنتهاء 

منها خالل 3 – 5 سنوات القادمة.
مبا مت حتقيقه  الوفد  أعضاء  السادة  أش��اد  وقد  هذا 
االتصاالت  قطاع  فى  الواقع  أرض  على  اجن��ازات  من 
على  ل��ل��وزارة  الشكر  وق��دم��وا  املعلومات،  وتكنولوجيا 
لهذا  االيجابى  وامل���ردود  املستمر،  والتواصل  التعاون 
التواصل، حيث أوضح النائب/ أحمد بدوى رئيس جلنة 
دائم  تعاوناً  هناك  أن  الى  النواب  مبجلس  االتصاالت 
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  ومستمر 
الى  الصدد  ه��ذا  فى  ومشيرا  لها،  التابعة  واجل��ه��ات 
الالئحة  من  االنتهاء  ق��رب  عن  أثمر  التعاون  ه��ذا  أن 
جاء  ال���ذى  االلكترونية  اجل��رمي��ة  ل��ق��ان��ون  التنفيذية 
ليتصدى لكافة صور اجلرائم االلكترونية وصورها مع 
العمل  وانه جارى  للجميع،  الرأى  مراعاة وكفالة حرية 
الشخصية،  البيانات  حماية  قانون  من  االنتهاء  على 

وقانون املعامالت االلكترونية خالل الفترة املقبلة.
الذى  الكبير  بالتطوير  النواب  السادة  اشاد  وقد  هذا 
الذى  احليوى  وال���دور  للبريد  القومية  الهيئة  تشهده 
جميع  فى  احلكومية  اخلدمات  كافة  تقدمي  فى  تلعبه 

محافظات مصر.

نائب الرئيس التنفيذى والرئيس 
اإلقليمى ألوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا لدى »باالديون«
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وشمال 3 األوس��ط  الشرق  لإللكترونيات  سامسوجن  شركة  استعرضت 
إفريقيا   وشمال  األوس��ط  الشرق  ملنطقة  التاسع  منتداها  فى  إفريقيا 

منتجات متعدده تترجم مفهوم  املنزل الذكي
 عالم رقمى جتولت فى معرض اإللكترونيات على هامش املنادى حيث 
استعرضت سامسوجن احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثه فى 

عالم ابتكارات سامسوجن .
 ™QuickDrive غساالت  بتقنية

غسالتها املبتكرة بتقنية QuickDrive™ املتطورة والتى مت تصميمها 
وتسهم  سهولة.  أكثر  الغسيل  عملية  وجعل  املستخدمني  حياة  إلث��راء 
التقنيات الذكية واملعززة فى الغسالة فى متكني املستخدمني من إجناز 
الوقت  خفض  على  الغسالة  تعمل  كما   سلس،  بشكل  الغسيل  عملية 
املطلوب لدورة الغسيل إلى النصف مع احلفاظ على جودة األداء، إلى 
جانب تقدمي توصيات تلقائية وذكية حول آلية الغسيل املثالية، مما يوفر 

على املستخدمني الوقت واجلهد.   
وتعليًقا على استعراض الغسالة، قال توماس جيزيل، الرئيس اإلقليمى 
األوسط  الشرق  لإللكترونيات  سامسوجن  شركة  فى  الرقمية  لألجهزة 
فى  التى طورناها   ™QuickDrive تقنيتنا " متثل  إفريقيا:  وشمال 
سامسوجن مثاًل رائًدا لإلبتكارات الذكية واملفيدة التى ميكن أن تساهم 
فى تعزيز جتارب املستهلكني وجعل حياتهم أكثر بساطة وسالسة فيما 
وتتميز  ومتعًبا.  روتيًنا مماًل  تكون  ما  عادًة  التى  الغسيل  بعملية  يتعلق 
غسالتنا اجلديدة بالعديد من املزايا املبتكرة التى تشمل سرعة وجودة 
األداء وقوة التحمل واخلصائص الذكية وتعددية املهام ما يجعل عملية 

الغسيل تتم بطريقة سلسة ودون عناء".   
مساعد غسيل أكثر ذكاًءا 

يعتمد  وال��ذى   Q-rator الغسالة  فى  الذكى  الغسيل  مساعد  يوفر 
تسمح  رئيسة  ذكية  مزايا  ثالث  على  اإلصطناعى  الذكاء  تقنية  على 
للمستخدمني بالتحكم فى دورة الغسيل بشكل مريح ومالئم، حيث تتيح 
للمستخدمني   Laundry Planner الغسيل  دورة  تخطيط  خاصية 
الذى  الوقت  فى  البدء  حرية  مع  الغسيل  عملية  انتهاء  وق��ت  حتديد 
يناسبهم، بينما تعمل خاصية آلية الغسيل Laundry Recipe  على 
باإلعتماد على  مثالية  دورة غسيل  إجراء  كيفية  إرش��ادات حول  تقدمي 
معلومات حمولة املالبس مثل اللون ونوع القماش ودرجة اتساخ املالبس. 

أما خاصية مساعد الرعاية املنزلية HomeCare Wizard فتعمل 
على التحكم بالغسالة عن بعد لتنبيه املستخدمني بشكل استباقى حول 

املشاكل املحتملة مع تزويدهم بالدعم املطلوب حلل املشكالت.  
إضافة املالبس فى أى وقت أثناء دورة الغسيل  مع AddWash  ينسى 
فى  الغسيل  دورة  إلى  املالبس  قطع  بعض  إضافة  ع��ادًة  املستخدمون 
املالبس  إضافة  على  يساعدهم  بحل  البعض  يرغب  فقد  لذا  البداية، 
 ،AddWash أثناء عملية الغسيل وهذا ما قدمته سامسوجن مع غسالة
بإضافة  للمستخدمني  والذى يسمح  األعلى  باب فى  التى حتتوى على 
مالبس جديدة أو مساحيق الغسيل وتنعيم األقمشة فى أى وقت أثناء 
الستمتاع  البتكار  هذا  مع  املستخدمني  بإمكان  وبات  الغسيل.  دورة 

بعملية غسيل أكثر راحة وسالسة من أى وقت مضى. 
جتربة غسيل سلسة ومعززة

إلجناز  املطلوب  الوقت  تقليل  فى   ™QuickDrive تقنية  تساعد 
دورة الغسيل بنسبة %50 ومعدل استهالك الطاقة بنسبة %20 مع 
الغسالت  وعلى عكس  األداء.  وجودة  قوة  نفس مستوى  على  احلفاظ 
التقليدية، فإن حوض الغسيل Q-Drum الفريد من نوعه يتكون من 
حوض رئيسى كبير مع لوحة شفرات فى اخللف تدور بشكل مستقل، 
ما يتيح حلمولة املالبس التحرك من األعلى إلى األسفل فى احلوض، 
ديناميكى  نشاط  خلق  على  ذلك  ويساعد  واخللف.  األمام  إلى  وكذلك 
دورة  ودقة خالل  األوس��اخ بسرعة ولطف  تزيل  بقوى مزدوجة  مدعوم 

غسيل مكثفة وكاملة.
من  مستقل  بشكل  من سامسوجن   ™QuickDrive تقنية  اختبار  مت 
قبل شركة إنترتك، والتى أكدت أن تقنية QuickDrive™ توفر نفس 
مستوى أداء التنظيف والعناية باألقمشة التى توفرها املنتجات احلالية 

مع ميزة تقليل أوقات الغسيل املطلوبة.
غسالة  حتتوى  ال��ث��وري��ة،   ™QuickDrive تقنية  إل��ى  وب��اإلض��اف��ة 

سامسوجن  أيًضا على مجموعة متنوعة من تقنيات الغسيل األخرى، مبا 
فى ذلك تقنية EcoBubble™، التى توفر أداء غسيل قوى من خالل 
دقيقة  فقاعات  لتوليد  والهواء  املاء  باستخدام  الغسيل  حتليل مسحوق 
تخترق األقمشة بشكل أسرع مما يعزز فعالية مسحوق الغسيل حتى فى 

درجات احلرارة املنخفضة.
قوة حتمل إضافية وحتكم أكثر كفاءة باستهالك الطاقة

مت تصميم غسالة سامسوجن بتقنية QuickDrive بهدف توفير أداء 
عاٍل ومميز ميكن للمستخدمني العتماد عليه على املدى الطويل. وتسهم 
الضوضاء  صوت  خفض  فى  الغسالة  فى  الرقمى  العاكس  تكنولوجيا 
التى من املمكن أن تصدرها الغسالة أثناء العمل، باإلضافة إلى خفض 
معدل استهالك الطاقة مع توفير قوة حتمل إضافية وأداء مميز وعناية 
 Ceramicفائقة باألقمشة. كما حتتوى الغسالة على سخان سيراميك
Heater+  بطالء جديد مضاد لإللتصاق والتقشر ما يضمن تراكم أقل 
بنحو %50 من سخانات السيراميك التقليدية األمر الذى يضمن جودة 

األداء ألطول مدة ممكنة.  
 Wind-Free جهاز التكييف  بتقنية التبريد دون هواء

وشمال  األوس��ط  الشرق  لإللكترونيات  سامسوجن  شركة  استعرضت   
إفريقيا خالل منتداها التاسع للشرق األوسط وشمال إفريقيا 2019 

 Wind-Free جهاز التكييف اجلدارى املبتكر بتقنية التكييف دون هواء
أنحاء  كافة  عبر  انسيابى  بشكل  البارد  الهواء  نشر  على  يعمل  وال��ذى 
الغرفة مع متكني املستخدمني من التحكم بدرجة احلرارة والبرودة عن 
بُعد. ويتميز جهاز التكييف بنظام تبريد مكون من خالل مرحلتني أولهما 
تعمل على خفض درجات احلرارة فى الغرفة ومن ثم احلفاظ على درجة 
للمستخدمني جوا  يوفر  الثابت"، مما  "الهواء  تقنية  املثالية مع  البرودة 

داخلًيا مثالًيا مع خفض استهالك الطاقة بشكل كبير وملحوظ.
الرئيس  جيزيل،  توماس  قال  التكييف،  جهاز  استعراض  على  وتعليًقا 
الشرق  لإللكترونيات  فى شركة سامسوجن  الرقمية  لألجهزة  اإلقليمى 
أجهزتنا  خالل  من  سامسوجن  فى  "نهدف  إفريقيا.:  وشمال  األوس��ط 
واملالءمة  الراحة  من  عالية  مبستويات  املستهلكني  تزويد  إلى  الرقمية 
فى جميع أنحاء منازلهم. وميكن للمستخدمني من خالل جهاز التكييف 
مثالية من  بأجواء  اإلستمتاع   Wind-Free دون هواء التبريد  بتقنية 
عليها.  يحتوى  التى  الفريدة  اخلصائص  بفضل  واإلسترخاء  البرودة 
ويعتبر وجود نظام تبريد فَعال فى املنزل مهًما للغاية ل سيما وأننا نعيش 
فى جزء من العالم ترتفع فيه درجات احلرارة بشكل كبير خاصة فى 
فصل الصيف، ولهذا السبب يُعد جهاز التكييف الذكى بتقنية التبريد 
الشرق  منطقة  فى  للعمالء  متاًما  مناسًبا    Wind-Freeه���واء بدون 

األوسط وشمال إفريقيا".
تقنية تبريد فائقة اجلودة

Wind- املتقدمة هواء  بدون  التبريد  بتقنية  التكييف  جهاز   يحافظ 
عبر  الهواء  توزيع  من خالل  للغرفة  مثالية  ح��رارة  درج��ة  على    Free
21،000 ثقب هوائى صغير. ويعمل نظام التبريد املكون من خطوتني 
 Fast السريع  التبريد  وض��ع  خ��الل  من  احل��رارة  درج��ات  على خفض 
Cooling Mode وبعد ذلك ينتقل تلقائياً إلى وضع التبريد بدون هواء 
Wind-Free™ Cooling Mode عندما يصل إلى درجة احلرارة 
مريحة  بأجواء  الستمتاع  للعمالء  يتيح  ثابتاً*"  "ه��واًء  ليطلق  املطلوبة 
وباردة، وباإلضافة إلى أدائه املميز  وتوفيره جواً منزلياً ممتعاً وإلغاءه 
الشعور بعدم الراحة نتيجة تدفق الهواء البارد بشكل مباشر إلى الغرفة، 
يعمل جهاز التكييف على خفض استهالك الطاقة بنحو ٪72 مقارنة مع 

وضع التبريد السريع.
أداء معزز وسلس وأكثر فعالية 

ي��ع��م��ل م���ح���رك ج���ه���از ال��ت��ك��ي��ي��ف م���ن خ��الل 
األقطاب  ثمانى  الرقمى  العاكس  استخدامه 
س��ام��س��وج،  م��ن   "POWERboost  " بتقنية 
كفاءة  تعزيز  وبالتالى   – العزم  تردد  تقليل  على 
الطاقة اخلاصة بوحدة التكييف. باإلضافة إلى 
Wind- هواء  دون  التبريد  تقنيتى  تعمل  ذلك 

Free™ و POWERboost" على تقليل الوقت 
القصوى  التبريد  درج��ة  إلى  للوصول  املطلوب 

بنحو %43 مقارنة مع أجهزة تكييف الهواء التقليدية من سامسوجن.
ومت تزويد جهاز التكييف بتقنية اإلتصال الالسلكى واى فاى مما يتيح 
للمستخدمني التحكم باجلهاز من أى مكان عبر تطبيق املنزل الذكى من 
سامسوجن، وميكن للمستخدمني مباشرًة عبر هو   اتفهم الذكية ضبط 
درجة احلرارة عن بعد وتعديل اإلعدادات واستالم حتديثات فى الوقت 
احلقيقى عن أداء واستهالك الطاقة اليومي، باإلضافة إلى توفير حلول 

للمشكالت عندما يكون هناك حاجة إلى إجراء إصالحات.
ويسمح الهيكل الثالثى الفريد بتدفق املزيد من الهواء بنفس الوقت عبر 
مدخل أوسع فى حني يضمن العرض املثالى وزاوية املخرج والشفرات 
اإلضافية واملروحة الكبيرة – 22 % أكبر من النماذج السابقة – تدفق 

الهواء البارد فى أرجاء الغرفة بشكل أسرع وأكثر انتشاًرا
 ثالجات بطاقة استيعابية  مع مستويات عالية من األداء 

واملرونة
الثالجات  الستار عن أحدث منتجاتها من  أيضا    كشفت  سامسوجن 
 Side by Side" هما؛  ثالجتني جديدتني  والتى شملت  لعام 2019 
تطلعات  لتلبية  تصميمها  واللتني مت   "4-Door"و  "   Three-Door
حقيقية  بال  راحة  متنحهم  متطورة  بثالجة  يرغبون  الذين  املستهلكني 
سامسوجن  ثالجة  وتقدم  األغذية.  نضارة  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما 
ذات األربعة أبواب "Door-4"، والتى مت تعزيزها مبواصفات متميزة،  
فترة ممكنة.  األطعمة طازجة ألطول  للحفاظ على  ومستويات جديدة 
التبريد الثالثى املبتكر من سامسوجن،  وتتميز الثالجة اجلديدة بنظام 
فضاًل عن احتوائها على ثالثة مبخرات لتوفير أقصى درجات احلفاظ 
والرطوبة.  احلرارة  بدرجة  الدقيق  التحكم  نضرة خالل  األطعمة  على 
وحتافظ الثالجة بفضل تقنية Precise Chef Cooling على نضارة 
درجات  فى  التقلبات  حدة  من  احلد  خالل  من  مثالى  بشكل  األطعمة 

احلرارة.
Side-by- وصممت سامسوجن مجموعة من الثالجات ثالثية األبواب
حيث  اإلعتبار،  بعني  املستهلكني  متطلبات  أخذ  مع   Side 3 Door
تتيح ميزة املساحة املرنة أو Flex Zone للمستهلكني مستويات عالية 
التصميم  ويتميز  مثالية.  برودة  درجة  فى  األطعمة  املرونة حلفظ  من 
من  الفريد  امل��زدوج  التبريد  بنظام   Side by Side لثالجة  العصرى 
نوعه Twin Cooling System ، والذى يعمل على حتسني مستويات 

احلرارة والرطوبة ملنح املستخدمني القدرة على إعداد وضعيات درجة 
احلرارة مسبًقا بحيث ميكنهم اختيار كيفية تشغيل الثالجة بشكل سلس.
شركة  ف��ى  الرقمية  األج��ه��زة  قسم  رئ��ي��س  غ��ي��زي��ل،  ت��وم��اس  وق���ال 
"بصفتنا  أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  لإللكترونيات  سامسوجن 
على  الرقمية  واألجهزة  الثالجات  تصنيع  مجال  فى  الرائدة  الشركة 
إلتزامنا  سامسوجن  ف��ى  نؤكد  وإفريقيا،  األوس��ط  ال��ش��رق  مستوى 
بهدف  املنطقة  عبر  للمستهلكني  نوعها  من  فريدة  ابتكارات  بتوفير 
إثراء أسلوب حياتهم وحتويل مطابخهم ومنازلهم إلى مساحات أكثر 
التى طورناها،  واملريحة  املبتكرة  التبريد  حلول  وبفضل  وذكاء.  راحة 
للقيام  امل��رون��ة  م��ن  عالية  مبستويات  سامسوجن  عمالء  سيستمتع 
فضاًل  السابق  فى  فعلها  من  يتمكنوا  لم  التى  األشياء  من  باملزيد 
املفضلة  أطعمتهم  نضارة  على  احلفاظ  لضمان  قدرتهم  تعزيز  عن 

أطول." لفترات 
ثالجة بأربعة أبواب: نضارة مثالية لفترة أطول

تعتمد الوجبات األكثر صحة بالدرجة األولى على املكونات الطازجة، 
األربعة  ذات  املتطورة  ثالجتها  سامسوجن  صممت  فقد  السبب  لهذا 
احلفاظ  وهو  أساسى  هدف  مع  أب��واب 
ال��ن��ض��ارة وال��ط��ع��م ألط���ول فترة  ع��ل��ى 
 Precise Chef تقنية  وتعمل  ممكنة. 
Cooling  فى الثالجة على اإلحتفاظ 
فى  وضعها  عند  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��ك��ون��ات 
تقليل  طريق  ع��ن  الفريزر  أو  الثالجة 
فى  احل���رارة  درج���ة  ارت��ف��اع   / تقلبات 
الداخل  وذلك فى حدود 0.5± ℃ )فى 
الثالجة( لترتفع درجة احلرارة إلى 3+ 

℃ )عند إزالة اجلليد( فى الفريزر.

االتصاالت واالسكان يتفقان على ادراج توصيل كابالت 
االلياف الضوئية للمنازل واملبانى اجلديدة ضمن اشتراطات البناء

ت
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تاب

م

سامسوجن تغازل املستقبل مبنتجات الذكاء االصطناعى ملنازل اكثر من ذكية 
خالل جوله عالم رقمى مبعرض منتدى الشرق األوسط بأنطاليا 

بقلم:

فريد شوقي
farid@alamrakamy.com

كلمات ومعانى

وداعا للنقود للورقية
فى املستقبل ، القريب ، سيتمكن املستهلكني من دفع مقابل املنتجات 
واخلدمات بكل سهولة من خالل  الهاتف املحمول، مبا سيشكل قفزة 
نوعية فى اليات الدفع اللكترونى مبا يتسق مع مفهوم الشمول املالى 
الرقمى الذى تتجه اليه حاليا وبقوة احلكومة املصرية وهو ما يتجلى فى 
اتاحة البنية األساسية الالزمة لتعزيز الدفع اللكترونى دون ان يتم حتميل 

املواطن ألى أعباء مالية أو تكاليف إضافية 
ولطاملا أشارت توقعات رواد األعمال إلى حدوث حتّول اجتماعى يستمر 
اللكترونية  واملعامالت  وتشجيع  الالنقدى  املجتمع  نحو  أع��وام،  لعدة 
والتجارة اللكترونية ، والتى يتوقع ان تتخطى قيمتها تبلغ 2.7 مليار دولر 
بحلول عام 2020 ، حيث نشهد النتقال نحو استخدام العمالت الرقمية 
وحلول الدفع عبر الهواتف املحمولة، وذلك بالتزامن مع سعى احلكومات 
نحو توسيع نطاق هذا التحول حيث تشهد حلول الدفع والتحويالت املالية 
غير النقدية تنامياً ملحوظاً نتيجًة لسعى الشركات نحو زيادة الكفاءة 

وتعزيز مستويات الراحة لدى العمالء 
كما تتوقع الدراسات املتخصصة ان %41 من العمالء سوف ميكنهم 
إمكانية إجراء جميع املعامالت املالية عن طريق املحافظ النقدّية عبر 
الهاتف الهاتف خالل األعوام اخلمسة املقبلة. وتأتى التجارة الرقمية 
وأساليب الدفع غير النقدية فى مقدمة أولويات " رؤية مصر 2030 " 
حيث يشجع الندفاع النشط نحو حتقيق التحّول الرقمى فى اخلدمات 
احلكومية، مبا فى ذلك إجراء املعامالت املالية غير النقدية؛ على قبول 

واعتياد استخدام قنوات الدفع الرقمية من قبل العمالء.
وفيما ميكن وصفه بالجناز الكبير فى تنظيم وسائل الدفع اللكترونى 
وتشجيع الفراد ومؤسسات العمال فى العتماد على النقود اللكترونية 
وافق ، مؤخرا ، مجلس النواب على مشروع قانون قانون "تنظيم استخدام 
وسائل الدفع غير النقدى " حيث يسعى مشروع القانون لتحقيق املزيد من 
الشمول املالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العاملية فى تبنى السياسيات 
التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام األدوات املالية 
املصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع مبا يؤدى لى توفيًرا للوقت 
بالنسبة للمواطنني فى دفع كافة اللتزامات "كهرباء،  واجلهد والنقود 
الغاز، املياه، مصاريف املدرسة، حتويل األموال ألفراد األسرة"، مع تشجيع 
املواطنني على التحول إلى املعامالت الرقمية وفتح حسابات مصرفية 
بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة القتصاد القومى من حتقيق الشمول 

املالى وتيسير انتقال األموال. 
ولعله من املهم الشار الى مجموعة من الفوائد ألنظمة الدفع غير النقدية 
أولها "السرعة " حيث متتاز املعامالت غير النقدية بسرعة إجنازها، حيث 
يستغرق إجراء التعامالت غير النقدية مدة وسطية تتراوح بني ثانية واحدة 
إلى عدة ثوانى باملقارنة مع معامالت الدفع املالى التى تستغرق فترة 6-7 

ثواني.
ومتثل امليزة الثانية فى "األمان " اذ ميكن للتاجر الذى يستخدم أساليب 
الدفع غير النقدية حماية رأس ماله العامل من خالل تفاديه ملخاطر 
تعريض أمواله النقدية للضياع أو السرقة، بينما يستفيد العمالء من 
احلماية التى توفرها املزايا األمنية على أجهزتهم، إلى جانب احلماية 

التى تتيحها بوابة الدفع املستخدمة.
على حني تتمثل امليزة الثالثة هى" الراحة" فلن يكون العمالء بحاجة للعثور 
على أجهزة الصراف اآللى أو حمل الكثير من املال فى محافظهم، ولن 
يتعني عليهم النتظار فى طوابير طويلة ضمن البنوك أو نقاط البيع، 
فضاًل عن توفر باقة واسعة من قنوات الدفع املتاحة لهم. أما بالنسبة 
للتجار، فيتم استبدال األعباء التشغيلية للمعامالت النقدية والستعاضة 

عنها بالتدفقات النقدية السلسة خالل الوقت احلقيقي.
وتشمل الفوائد التى تتيحها املعامالت غير النقدية مجموعة واسعة من 
القطاعات املختلفة، كما تنعكس التطورات التقنية التى نشهدها حالياً 
فى هذا املجال إيجاباً على اقتصاد البالد. ففى قطاع التعليم على سبيل 
بالنسبة  حقيقية  مشكلة  تصبح  أن  الدفع  ألساليب  املمكن  من  املثال، 
لدافعى الرسوم أما بالنسبة للمدارس، فإن النتقال نحو املعامالت غير 
النقدية لن يسهم فى خفض مدة العمليات اإلدارية التى يتطلبها إجراء 
املعامالت النقدية فحسب، وإمنا يتيح قنوات دفع مريحة بالنسبة لدافعى 
الرسوم، فضاًل عن إجناز معامالت الرسوم املدفوعة واملستحقة خالل 
الوقت احلقيقي. ويفضى ذلك فى نهاية املطاف إلى تخفيض املدة التى 

يقضيها موظفو املدرسة فى متابعة املدفوعات املتأخرة ألولياء األمور.
وتشير الدراسات التى أجريت فى مجال جتارة التجزئة إلى زيادة نسبة 
املبيعات عند إفساح املجال أمام العمالء للدفع باستخدام بطاقة القيمة 
الناس عن املشتريات الصغيرة عندما ل  املخزنة. ويرجع ذلك لتخلى 
يحملون معهم الكثير من املال. وباملقابل، يتيح حمل بطاقة القيمة املخزنة 
إمكانية شراء الوجبات اخلفيفة وغيرها من املشتريات الصغيرة األخرى.
وتشكل راحة املستهلكني املوضوع اجلوهرى للمعامالت غير النقدية. ومع 
تنامى اعتماد املستهلكني على قنوات الدفع غير النقدية كخيار أفضل 
وأكثر أمناً، فإن فرصة مهمة تلوح أمام الشركات لتعزيز عروض خدماتها 
من خالل تزويد العمالء باملرونة التى توفرها أساليب الدفع غير النقدية.
ابتكارية  حلول  تقدمي  ميكنا  التكنولوجيا  ان  على  نتفق  جميعا  ولعلنا 
لتحسني مستوى اداء كافة الجهزة والهيئات والشركات التابعة للحكومة 
وخاصة التى تعامل مع املواطن بصورة مباشرة مثل شركات املرافق ، 
الكهرباء واملياه والغاز واجلمارك والضرائب واملحليات ، ومبا يشعره بان 
هناك حكومة تسعى ملواكبة التطور العاملى فى تقدمي وحتصيل قيمة هذه 
اخلدمات الساسية ، وبصرف النظر عن الرتفاع املتتالية فى اسعار هذه 
اخلدمات والتى يتحملها املواطن عن رضاء نفس تقديرا منه للظروف 
القتصادية الصعبة التى متر بها الوطن وعجز احلكومة عن معاجلتها ، 
ال ان من اهم مزايا العتماد على وسائل الدفع اللكترونى انه سيكون 
لها تاثير ايجابى على غلق الباب امام الكثير من صور الفساد واشكال 
مع  تعاملهم  عند  املواطنيني  لها  يتعرض  ان  التى ميكن  البيروقراطية 
مختلف اجلهات احلكومية وهو ما نتطلع ان نلمسه فى القريب العاجل . 
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"أورينت بالنيت" حتصد "جائزة جنوم 
األعمال 2019"

حصدت "مجموعة أورينت بالنيت"، إحدى أسرع الشركات منواً 
فى مجال العالقات العامة والتصالت التسويقية والستشارات 
املؤسسية فى منطقة الشرق األوسط، جائزة "جنوم األعمال – 
اجلوائز  توزيع  حفل  خالل  وذلك   ،"2019 الريادية  الشركات 
الذى أقيم مؤخراً فى فندق "جيه. دبليو ماريوت ماركيز" بدبي، 
بحضور واسع لكبار الشخصيات واملسؤولني فى قطاع األعمال 
للجهود  تتويجاً  التكرمي  هذا  ويعد  املنطقة.  أنحاء  مختلف  من 

املتواصلة واألداء املتميز الذى تقدمه "أورينت بالنيت".
وتُعنى "جوائز جنوم األعمال" بتكرمي أبرز الشركات ذات األداء 
املحلى  املستويني  على  ب��ارزة  إجن���ازات  حققت  والتى  املتميز، 
واإلقليمي، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل جلنة حتكيم تضم 

كبار اخلبراء واملتخّصصني فى قطاع األعمال.
بالنيت":  "أوري��ن��ت  مجموعة  ع��ام  مدير  أب��وزك��ي،  نضال  وق��ال 
جلهود  وتتويجاً  املتواصل  العمل  لنتاج  ثمرة  التكرمي  هذا  "يعد 
أدائنا  على  انعكس  الذى  العمل  فى  وتفانيه  املبدع  العمل  فريق 
آي"  بيه.  "سي.  فى  القائمني  ونشكر  كامل.  عام  خالل  املتميز 
كواحدة  الشركة  مكانة  تعّزز  التى  اجلائزة  منحنا  على   )CPI(
من أبرز الشركات املتخصصة فى العالقات العامة والستشارات 
التسويقية فى املنطقة." وأضاف أبوزكي: "يشكل حصولنا على 
اجلائزة حافزاً جديداً ميدنا بالعزمية واإلصرار، ويعطينا دافعاً 
العمل وحتقيق  العطاء والتطور فى  نحو بذل مزيد من  إضافياً 
أعلى درجات التميز والريادة. وسنواصل العمل والتفوق خلدمة 

عمالئنا وشركائنا الستراتيجيني بأفضل شكل ممكن".
تنظمها  سنوية  فعالية  هى  األع��م��ال"  جن��وم  "جوائز  أن  يُذكر   
العام  هذا  تنظيمها  مت  وقد   ،)CPI( آي"  بيه.  سي.  "مجموعة 
اجلنوب"  و"دب��ى  للتأمني"  األوس��ط  الشرق  "سيغنا  مع  بالتعاون 
بأهمية  الفعالية  هذه  وحتظى  و"تويوتا".  للطيران"  و"الحت��اد 
فى  املرموقة  اجلوائز  أب��رز  من  واح��دًة  باعتبارها  كبيرة  عاملية 
املنطقة وتستند إلى عمليات تقييم صارمة حتت إشراف نخبة 

من كبار اخلبراء واملتخّصصني فى مجال األعمال.

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  أكد 
املعلومات أنه مت االتفاق مع الدكتور  عاصم اجلزار وزير 
االسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية على إدراج توصيل 
كابالت األلياف الضوئية للمنازل واملبانى اجلديدة على 
بالبناء،  اخلاصة  االشتراطات  ضمن  اجلمهورية  مستوى 
شبكات  ك��ود  ليتضمن  للبناء  املصرى  الكود  وحتديث 
للبنية  قياسية  مواصفات  يشمل  وال���ذى  االت��ص��االت 

التحتية اخلاصة بتقدمي خدمات االتصاالت. 
التحتية،  البنية  تطوير  إطار  فى  يأتى  ذلك  أن  وأض��اف 
واتساقًا مع اخلطة الشاملة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
وزي��ادة  االن��ت��رن��ت  خ��دم��ات  لتطوير   2020 املعلومات 
سرعتها على مستوى اجلمهورية من أجل حتقيق التنمية 
املواطنني  احتياجات  وتلبية  واالقتصادية،  االجتماعية 
عمليات  تعد  حيث  السرعة.  فائق  االنترنت  خدمات  من 
التطوير والتحديث للبنية التحتية وشبكات االتصاالت 
أحد اهم اولويات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املواطنني  حصول  وضمان  الرقمى  املجتمع  نحو  للتحول 

على اخلدمات الرقمية التى تقدمها الدولة.

"أربو بالس" تطلق نسخة حديثة من منصة 
مشاهدة األفالم عند الطلب "شوفها"

أطلقت "أربو بالس"، التابعة لشركة املنتجات والتقنيات الرقمية "أيه 15" 
)A15( وأكبر موزع للمحتوى املوسيقى فى منطقة الشرق األوسط وشمال 
املوسيقى  املحتوى  من  إصدار  من 200.000  أكثر  تضم  والتى  أفريقيا 

املتنوع، نسخة حديثة من منصة مشاهدة األفالم عند الطلب "شوفها".
وأكد مدحت كرم، الرئيس التنفيذى لشركة "أربو بالس"، أن هذه اخلطوة 
تأتى فى إطار سعى الشركة الدائم إلى حتديث خدماتها وإدخال ميزات 
بث  فى جتربة  نوعية  نقلة  إح��داث  أجل  من  "شوفها"  منصة  فى  جديدة 
األفالم عبر اإلنترنت. وأشار كرم إلى أن منصة "شوفها" بتصميمها اجلديد 
حتتوى على مزايا سهلة الستخدام وستتيح عملية تصفح سهلة مبا يوفر 

للعمالء جتربة أكثر متعة.
مبا  متطورة،  مزايا  على  "شوفها"  منصة  من  اجلديدة  النسخة  وحتتوى 
بضغطة  فورية  نتائج  إلعطاء  واملصمم  املتقدم  البحث  شريط  ذلك  فى 
املنصة مبا  املعروض على  للمحتوى  إضافة وصف  إلى  باإلضافة  واحدة، 
حيث  أف��الم،  من  سيشاهدونه  عما  عامة  فكرة  أخذ  للمستخدمني  يتيح 
يتضمن الوصف تاريخ إنتاج الفيلم ومدته الزمنية وطاقم املمثلني وملخص 
لعرض  محتوى  كل  تشغيل حتت  قائمة  أيضاً  املنصة  وتضم  القصة.  عن 
إلى  استناداً  وتفضيالتهم  املستخدمني  ب��ذوق  الصلة  ذات  الفيديوهات 

اختياراتهم التى مت تسجيلها سابقاً. 
كما تدمج منصة "شوفها" اجلديدة تقنيات بث متطورة مثل البث التكيفى 
حيث  وأس���رع،  أفضل  أداء  توفير  أج��ل  من  اإلنترنت  عبر  احل��ى  والبث 
اجلودة  عالية  فيديوهات  توفير  اإلنترنت  عبر  احلى  البث  تقنية  تضمن 
لكل مستخدم عن طريق إجراء التعديالت الالزمة فى املنصة لتتطابق مع 
ومرونة  لبساطة  ونظراً  الالسلكية.  أو  السلكية  للشبكات  املتاحة  السرعة 
هذه التقنية، فهى مصممة لستيعاب مجموعة واسعة من األجهزة النقالة 
والقدرات الشبكية. كما ستخفض تقنية البث احلى عبر اإلنترنت بشكل 
كبير من وقت التخزين املؤقت وبطء استجابة البث وذلك من خالل حتديد 
وضبط  لديه  املركزية  املعاجلة  ووحدة  للمستخدم  الترددى  النطاق  قدرة 
جودة بث الفيديو وفقاً لذلك. أما زمن التخزين املؤقت طويل األمد فيمكن 
جتنبه عبر هذه التقنية أيضاً من خالل الستغناء عن استمرارية الربط بني 

النظام اخلادم ملنصة "شوفها" وجهاز املستخدم.

باستثمارات 12 مليار جنيه

“ماستر جروب” تروج للمشروعات العقارية 
بالعاصمة اإلدارية فى السعودية واإلمارات

 انطالقا من دورها اإلقليمى كأبرز املطورين العقاريني فى السوق املصرية 
والعربية ، قامت شركة ماستر جروب العقارية بجولة  فى عدة دول عربية 
وخليجية شملت اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 
اإلداري��ة  العاصمة  فى  خاصة  املصرية  السوق  فى  ملشروعاتها  للتسويق 
 )The City & The City Valley  ( مشروعى  خ��الل  من  اجل��دي��دة 
واملتوقع أن تصل فيهما إجمالى استثمارات الشركة 12 مليار جنيه مصرى 
.وبدأت ماستر جروب فى الترويج ملشروعيها فى اثنني من أكبر املعارض 
الذى   ، العقارى بجدة   Wafix العربى وهما معرض الوطن  العقارية فى 
أقيم حتت رعاية وزير اإلسكان السعودى ماجد بن عبد اهلل احلقيل ، وبعد 
"هذى  معرض   فى  الشركة  مشاركة  جاءت  السعودى  السوق  من  النتهاء 
مصر"  العقارى بأبو ظبى فى دورته الثامنة والذى يعقد خالل الفترة من 
16-14 مارس 2019 وذلك حتت رعاية الشيخ  سعيد بن طحنون آل 

نهيان  حاكم إمارة العني.
إدارة شركة ماستر جروب  رئيس مجلس   ، املهندس محمد لشني  أعرب 
الترويج  على  تعمل   والتى  اخلارجية  املعارض  فى  باملشاركة  سعادته  عن 
للمشروعات البارزة فى مصر فى ظل الطفرة العقارية التى يعيشها قطاع 
 ، اجلديدة  اإلداري��ة  العاصمة  مشروعات  انطالق  بعد  املصرى  العقارات 
مشيرا إلى أن مفهوم تصدير قطاع العقارات فى الدول العربية واخلليجية 

فى ظل التسهيالت واحلوافز التى تقدمها الدولة املصرية .
 أضاف أن الشركة لم تخاطب فقط املصريني العاملني باخلارج ، بل ركزت 
على  احلصول  فى  الراغبني  اخلليجيني  األخ��وة  على  التسويقية  خطتها 
اإلقامة فى مصر مقابل متلك عقار األمر الذى كان  له مردود كبير على 
الشغف  للتسويق فى منطقة اخلليج خاصة ولقد ملسنا  فتح طرق جديدة 
الكبير حول مشروع العاصمة اإلدارية باعتباره مستقبل مصر العقارى الذى 

يلقى صدى كبير فى اخلارج .

رساله أنطاليا

فاتن اخلولى 
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كتب : باكينام خالد 
تشارك   ،«  WE« لالتصاالت  املصرية  رعاية  حتت 
الصيفية  العاملية  األلعاب  بطولة  فى  املصرية  البعثة 
لألوملبياد اخلاص واملقامة فى دولة اإلمارات العربية 
الفترة من 21-14 مارس 2019، وتشارك  خالل 
البعثة املصرية هذا العام  بـ 69 العبا ضمن 7000 
العب والعبة من 170 دولة حول العالم، يتنافسون 

فى 14 لعبة مختلفة خالل البطولة.
أبطالنا،  وتشجيع  مؤازرة  على  منطلق حرصها  ومن 
خاصة  إعالمية  حملة  لالتصاالت  املصرية  أطلقت 
الــدورة  هــذه  فى  املشاركة  املصرية  البعثة  بتشجيع 

حتت شعار ) أبطالنا قد التحدى (.
املنتدب  العضو  املهندس عادل حامد  قال  من جهته 
والرئيس التنفيذى »للمصرية لالتصاالت » إن التزام 
ذوى  مــن  أبطالنا  خلف  بــالــوقــوف  الــدائــم  الشركة 
املصرية  البعثة  ضمن  املشاركني  اخلاصة  القدرات 
يأتى  اخلاص  لألوملبياد  اإلقليمية  األلعاب  دورة  فى 
الشركة  به  تقوم  الــذى  املتنامى  الــدور  على  تأكيداً 

خلدمة املجتمع.
 اضاف تفتخر املصرية لالتصاالت بالشراكة الطويلة 
أعوام،   6 مدار  على  املصرى  اخلاص  االوملبياد  مع 
املصرى  اخلــاص  االوملبياد  أبطال  خاللها  استطاع 

املتقدمة فى  واملراكز  اإلجنــازات  العديد من  حتقيق 
مختلف املنافسات والبطوالت التى يشاركون بها«.

اشار البعثة املصرية التى شاركت فى بطولة األلعاب 
 2018 أبوظبى  فى  اخلــاص  لألوملبياد  اإلقليمية 
عدد  أكبر  وحتقيق  األول  املركز  إحــراز  استطاعت 

ميداليات فى تاريخ البطولة بعدد )98( ميدالية.

مجال  فــى  الشركة  استراتيجية  إن  حامد  أضــاف 
املسئولية املجتمعية ترتكز على عدد من املحاور يأتى 
على رأسها املساهمة فى دمج ذوى القدرات اخلاصة 
تأهيلهم  خـــالل  مــن  املــصــرى  املجتمع  نسيج  فــى 
رياضيا ونفسيا ومهنيا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بحيث 
الرياضية  املحافل  كافة  فى  مصر  متثيل  يستطيعوا 

االقليمية والدولية« .
باملصرية  الــعــامــلــني  مــعــربــا عــن متــنــيــاتــه وجــمــيــع 
لالتصاالت بالتوفيق لألبطال املشاركني فى البطولة، 
فى  املتقدمة  واملراكز  امليداليات  من  العديد  وإحراز 

هذا احلدث الرياضى الهام .
هى   WE لــالتــصــاالت  املصرية  أن  بالذكر  جــديــر 
وقد  املصري،  اخلــاص  لألوملبياد  الرئيسى  الراعى 
األوملبياد  مع  بالتعاون  لالتصاالت  املصرية  ساهمت 
اخلاص املصرى فى إنشاء عدد ٥ مراكز تأهيل مهنى 
واألعمال  اليدوية  احلرفية  األعمال  على  لتدريبهم 
املكتبية فى ه محافظات مختلفة ليكونوا أيضا فاعلني 

ومنتجني مدمجني فى نسيج املجتمع املصري.

املصرية لالتصاالت »WE » الراعى  للبعثة املصرية بدورة األلعاب العاملية لألوملبياد اخلاص باإلمارات 

بعد موافقة البرملان نهائيا علية :

 قانون« الدفع غير النقدى« قفزة نوعية لتعزيزالشمول املالى ووداعا للنقود الورقية 

: ”2019 AIM“ خالل ملتقى االستثمار السنوى
دبى حتتل املرتبة األولى عامليًا فى جذب االستثمارات األجنبية املباشرة)FDI( للذكاء االصطناعى والروبوتات

حتت شعار »أبطالنا قد التحدي« : 

كتب : باسل خالد
بنظام  تعمل  الــيــوم  الــســوق  فــى  املتاحة  الذكية  الهواتف  غالبية 
الصني  فى  املوجودة  األجهزة  حتى  شركة«جوجل«  من  األنــدرويــد 
األندرويد  بنظام  تعمل  فهى  جوجل،  خدمات  فيها  تتوفر  ال  والتى 
التابع لعمالقة البحث األمريكية. نحن على يقني من أن الكثير من 
ذلك  ألن  بها  اخلاصة  التشغيل  أنظمة  إستخدام  تفضل  الشركات 
يعنى مزيًدا من التحكم فى ما ميكن القيام به، ولكننا نتخيل بأن قد 

يكون من الصعب كسر هيمنة جوجل.
»هــواوى« مستعدة ألى شيء قد يحدث  أن شركة  يبدو  ومع ذلك، 
السيد  هـــواوى،  لشركة  التنفيذى  الرئيس  حتــدث  املستقبل.  فى 
Richard Yu مع الصحيفة األملانية Welt عن هذا األمر، وأكد 
أن الشركة قامت بالفعل بتطوير نظام تشغيل خاص بها إستعداًدا 

لليوم الذى لن يكون فيه نظام األندرويد متاًحا لها.
يعد  لم  أنــه  إذا حــدث  بنا.  التشغيل اخلــاص  نظام  أعــددنــا  وقــال 
هذه  لذلك.  مستعدين  فسنكون  األنظمة،  هذه  إستخدام  بإمكاننا 
هى اخلطة ) ب ( اخلاصة بنا. ولكننا بطبيعة احلال نفضل العمل 
بإستخدام أنظمة التشغيل التابعة لكل من جوجل ومايكروسوفت “. 
وجتدر اإلشارة إلى أن هواوى ليست أول شركة تقوم بتطوير نظام 

التشغيل اخلاص بها كبديل لنظام األندرويد.
على   ،TizenOS نظام  إستخدام  املاضى  فى  سامسوجن  حاولت 
الرغم من أنه من األسلم أن نقول بأنه لم ينجح فى إثارة إعجاب 
املستهلكني. وفيما يتعلق بالسبب الذى يجعل شركة« هواوى« تشعر 
فى  لها  متوفًرا  األنــدرويــد  نظام  يكون  ال  أن  إمكانية  إزاء  بالقلق 
مختلف  من  الضغوطات  من  للكثير  الشركة  تعرض  فهو  املستقبل، 
احلكومات فى جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا اخلاصة 
اإلتصاالت  شركات  من  العديد  مع  أيًضا صفقاتها  رأت  لقد  بها. 
شركة  أن  من  مخاوف  هناك  كذلك  تنهار  وهى  التجزئة  ومتاجر 
اإلحتفاظ  لها  بالنسبة  األفضل  أنه من  ما  يوما  تقرر  جوجل رمبا 
وبالطبع،  املصدر.  مفتوح  جعله  من  بدالً  لنفسها  األندرويد  بنظام 
يبقى أن نرى ما إذا كان سيأتى هذا اليوم أم ال، ولكن فى هذه األثناء 

يبدو أن هواوى مستعدة لذلك.

» هواوى« : خطة بديلة إذا منعتها » 
جوجل »من إستخدام نظام األندرويد

بيروت تستضيف “مؤمتر مجموعة مشغلى شبكات 
)MENOG19( ”االتصاالت فى الشرق األوسط

كتب : بيتر نبيل
مشغلى  مجموعة  “مؤمتر  بيروت  اللبنانية  العاصمة  تستضيف   
فى   )MENOG19(“ األوســط  الشرق  فى  االتــصــاالت  شبكات 
الثالث والرابع من شهر نيسان/ أبريل القادم، باستضافة كل من هيئة 
“أوجيرو” وجمعية االنترنت العاملية فرع لبنان واجلامعة األمريكية 
فى بيروت. ويشارك فى احلدث، املقام على مدى يومني، نخبة من 
أهم صناع القرار من الشركات اإلقليمية والعاملية املزودة خلدمات 
املحتوى  توصيل  وشبكات  املحمولة  الهواتف  ومشغلى  اإلنترنت 
يجتمعون  والذين  البيني،  والربط  السحابية  اخلدمات  ومــزودى 
التقدميية  العروض  وتقدمي  واخلبرات  واألفكار  الرؤى  لتبادل  معاً 
وتعزيز سبل التواصل الفعال فيما بينهم. وميكن للمعنيني التسجيل 
وتقدمي األوراق البحثية واالطالع على املعلومات من خالل الرابط

MENOG   ويشكل املؤمتر منصة هامة لبحث مجموعة من أبرز 
القضايا التى تهم مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وشبكات 
اإلنترنت فى الشرق األوسط، حيث ستتاح للحضور فرصة ملناقشة 
االنترنت  قطاع  فى  املؤثرة  والتطورات  الناشئة  االجتاهات  أحدث 
واالتصاالت، باإلضافة تبادل املعارف ونقل التجارب الناجحة والبدء 

فى اتخاذ ترتيبات جديدة فيما يتعلق بربط شبكات اإلنترنت.
وفى ظل حالة الركود الواضحة فى استيعاب عمليات ربط شبكات 
اإلنترنت والتوصيل البينى فى الشرق األوسط، إضافة إلى امتالك 
فضاًل  فعالة،  إنترنت  تبادل  لنقاط  املنطقة  بلدان  نصف  من  أقل 
عن أن العديد من نقاط تبادل اإلنترنت احلالية بعيدة الوصول إلى 
الشركات  من  العديد  أن  دراسة  تظهر  الكاملة،  السوقية  إمكاناتها 
املشغلة لإلنترنت ال تزال تعمل على ارسال حركة اإلنترنت املحلية 
ليتم تبادلها فى نقاط تبادل خارج املنطقة. ولهذا السبب قرر فريق 
ترسيخ  األوســط  الشرق  فى  االتصاالت  شبكات  مشغلى  مجموعة 
مكانة هذا املؤمتر ليكون مبثابة منتدى يُعنى بربط شبكات اإلنترنت 
ربط  لقضايا  الوقت  من  املزيد  تخصيص  خــالل  من  املنطقة  فى 

شبكات اإلنترنت والتوصيل البينى وتطوير نقاط تبادل اإلنترنت.
ومن خالل اجلمع بني أهم اخلبراء والالعبني الرئيسيني ضمن قطاع 
والعالم  األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  من  اإلنترنت  شبكات  تشغيل 
اإلنترنت  مجتمع  يواصل  الناجحة،  التجارب  ونقل  املعارف  لتبادل 

اللبنانى واإلقليمى املضى قدماً واللحاق بركب الدول املتقدمة، 

كتب : نيللى على – شيماء حسن
مع  تعاونها  عن   «  IBM« أم   بى  آى  شركة  كشفت 
رقم  اإللكترونى  الدفع  خدمات  شبكة    ،  « فــورى   «
واحد فى مصر حيث إختارت انظمة »آى بى أم » من 
أجل إستيعاب النمو السريع للبيانات، وتعزيز القدرة 
على تقدمي خدمات دفع مبتكرة بشكل فورى وسريع، 
واملساعدة فى مبادرة علم البيانات والتى تهدف إلى 

فهم أعمق الحتياجات العمالء. 
تقوم فورى بتقدمي خدمات مالية لالفراد والشركات 
من أجل متكني دفع الفواتير وخدمات أخرى من خالل 
قنوات متعددة. تقوم فورى كل يوم مبعاجلة ما يقرب 
املصريني  متنح  بحيث  مالية،  معاملة  مليون   ٢ مــن  
وسيلة دفع سهلة وآمنة بديلة عن اإلجراءات املعقدة 

واملستهلكة للوقت املتعارف عليها.  
وتــدعــم فــورى فــى الــوقــت احلــالــى تلك املــاليــني من 
والشركات  لــالفــراد  يومى  بشكل  املالية  املعامالت 
أكثر من ٩٠ ألف موقع )متضمنة محالت  من خالل 

املكتبية،  األدوات  بيع  مكتبات  الصيدليات،  البقالة، 
متعددة  بديلة  وسائل  إلى  باإلضافة  البريد(  ومكاتب 
الصرف  وماكينات  اإلنترنت  طريق  عن  ضمنها  من 

)ATM( ومحفظات املحمول.
فى  املقدمة  وخدماتها  فــورى  عمالء  قاعدة  تستمر 

ومن  للبيانات.  سريع  منو  عليه  يترتب  مما  التوسع، 
أجل زيادة رضاء العميل وسرعة طرح خدمات جديدة، 
البيانات  لتخزين  أم  بــى  آى  انظمة  ــورى  ف إخــتــارت 
واخلوادم مبعاجلات آى بى إم باور والتى منحت فورى 
تسوية  فى  اعلى  وسرعة  أعلى   تخزينى  أداء   ٪٣٥

املعامالت املالية.
الفنية  العمليات  رئيس  عباس  هيثم  قــال  جهته  من 
بشركة » فوري«جناح فورى قائم على توفير خدمات 
مستقرة، سريعة ومعتمد عليها إلى جانب إستمرارية 
لدى  أصبح  أم،  بى  آى  مع  تعاوننا  وبفضل  اإلبتكار. 
خدمات  تطوير  على  للتركيز  الرفاهية  اآلن  فــورى 
جديدة، مدعومة ببنيتها األساسية فائقة االنتشارالتى 
اليوم وطوال  ستمكننا من تشغيل اخلدمة على مدار 
ايام االسبوع . وكنتيجة لذلك نستطيع أن نوفر جتارب 

أكثر سالسة للعمالء«. 
النجاح  هــذا  إلــى  أن تصل  فــورى  إستطاعت  أضــاف 
عن طريق توفير خدمات دفع إلكترونية بإستراتيجية 

بحيث   )omnichannel( القنوات  متعددة  تسويق 
يستطيع لالفراد والشركات اإلعتماد عليها، وحلول آى 
بى أم تساعدنا على اإلستمرار فى الوفاء بوعدنا. فإن 
عالقتنا الطويلة مع آى بى أم تساندنا على وضع مصر 

على خريطة اخلدمات املصرفية الرقمية العاملية".
ومن أجل إستيعاب زيادة  فى حجم البيانات مقدارها 
٢٠٠٪  كل سنة قامت فورى بتشغيل حلول آى بى إم 
للتخزين، وهذا يوفر االستثمار الالزم واملوارد بشكل 
يتيح للشركة التركيز على اإلستمرار فى تقدمي جتارب 

افضل للعمالء واإلستثمار أكثر فى خدمات جديدة.
من ناحيته قال وائل عبدوش املدير العام لشركة  " آى 
بى أم" مصر نحن نقدر إلتزام فورى القوى لعمالئها" 
حيث ان انظمتنا أكثر جتاوبا تترجم إلى خدمات أكثر 
أعلى  إلى درجة  يؤدى  وذلك  للعميل،  بالنسبة  ابتكاراً 
من الرضاء والوالء دون املساومة على موثوقية الشبكة 
أو املغامرة بحماية البيانات وتوفرها وهذا بالظبط ما 

تقدمه أنظمة آى بى أم لشركة فوري".

وضع مصر على اخلريطة العاملية للدفع اإللكترونى  وتقدمي خدمة مبتكرة واجناز 2 مليون معاملة يوميا 
: «  IBM « بالتعاون بني »فورى« و

بقلم:

امين صالح
احلل للغربان .... دولة رابعستان

منذ قيام ثورة الثالثني من يونيو فى مصر والتى أطاحت بحكم فاشى 
بغيض ميثله جماعة االخوان االرهابية التى ظلت طوال تاريخها الذى 
على  للتآمر  االسالم ستارا  من  تتخذ  نشأتها سنة 1928  منذ  بدأ 
الوطن من خالل استقطاب الشباب بشعارات دينية ثم حتويلهم الى 
ارهابيني سواء كان ذلك االرهاب اجراميا عن طريق حمل السالح أو 
فكريا من خالل التطرف الدينى الذى آذى مصر كثيرا طيلة تاريخها 
احلديث، كل هذا من أجل هدف واحد وهو الوصول الى أعلى السلطة 
منفتح  وطن  من  وحتويلها  املصرية  الهوية  تغيير  ثم  ومن  مصر  فى 
يتسع لكل األطياف السياسية ويرحب بكل االجتاهات االيديلوجية الى 
مجرد والية "اسالمية" تتبع اخلارج بوهم اخلالفة االسالمية احلديثة 
الباغية  الفئة  تلك  براء من  ايضا  وهو  بــراء،  منه  االســالم  أمر  وهو 
الضالة املضلة، منذ قيام ثورة يونيو وتتصاعد من حني آلخر دعوات 
سلمى  حل  وجــود  بضرورة  اخلــارج  أو  الداخل  فى  ســواء  وصيحات 
تستوعب فيه الدولة املصرية تلك اجلماعة للخروج من أزمة يروجون 
بينما  الواحد،  الوطن  داخل  أزمة سياسية  أنها  على  ويصورونها  لها 
األمر برمته مناف متاما ملا يروجون له حيث أن ماحدث داخل مصر 
وببساطة هو خروج الشعب املصرى على فئة باغية فى ثورة عارمة 
تصنف على أنها األكبر فى تاريخ البشرية بهدف ازاحة أولئك احلكام 
املتآمرين على وطن كبير ذى تاريخ حضارى حافل ال يستطيع هؤالء 
ادراكه أو استيعابه. اذن هم أمام أحد خيارين أولهما هو االلتزام مبا 
أنهم  أو  الوطن،  أبناء  جميع  مع  السلمى  والتعايش  الشعب  يرتضيه 
سيحاسبون ويعاقبون بيد من حديد وبالقانون مع كل مرة يخرجون 

فيه عن االطار السلمى أو على القانون.
وحيث أن دعوات احلل السلمى التى تطالعنا من فترة ألخرى والتى 
تتعرض  داخل مصر  بوجود خالف سياسى  العالم  اقناع  الى  تهدف 
الى  وما  والتعذيب  والظلم  السياسى  باالضطهاد  معينة  جماعة  فيه 
لها  تــروج  التى  احلقيقية  غير  الكاذبة  االتهامات  صنوف  من  ذلــك 
العديد من املنظمات العاملية التى تدعى حقوق االنسان بينما فى واقع 
األمر هى منظمات اما سياسية ذات أجندة تآمرية واضحة املعالم أو 
الصحفية  املؤسسات  من  العديد  مثل  باملال  تستطيع شراءها  أخرى 
واالعالمية التى كرست منصاتها للهجوم على مصر والنظام السياسى 
بها.  حيث أن تلك الدعوات املغرضة ال تتوقف وال تنتهى، وجدت من 
احلل  ذلك  كينونة  وأتصور  بدلوى  أدلــو  أن  مصرى  كمواطن  واجبى 
السياسى الذى يجب أن يتوافق مع فكر وميول تلك اجلماعة املسماه 
مؤمتر  الى  املصرية  الدولة  تدعو  بأن  مثاليا  فتخيلت حال  باالخوان 
عاملى يجلس فيه الطرفان على طاولة املفاوضات على أن يعقد ذلك 
املؤمتر فى دويلة قطر وأن يكون املؤمتر برعاية كاملة من دولتى قطر 
وتركيا وباشراف دولى وعلى رأسه الواليات املتحدة األمريكية على أن 

تكون مسودة توصياته كالتالى:
1(    بعد أن أثبتت التجارب استحالة تعايش جماعة االخوان بسالم 
جنبا الى جنب مع جموع الشعب املصرى فان احلل األمثل هو ايجاد 
وطن بديل للجماعة على أن تتكفل الدولة املصرية ببناء ذلك الوطن 
عن طريق استئجار قطعة أرض مببدأ حق االنتفاع ملدة تسع وتسعني 
سنة على أال تزيد مساحة تلك األرض عن عشرين كيلو متر مربع  وأن 

تقع هذه األرض فى دولة أفغانستان أو تورابورا.
2(    يتم اعالن دولة االخوان فى تلك األرض على أن تسمى دولة 
"رابعستان االخوانية االرهابية" نسبة الى قدس األقداس اعتصامهم 

االرهابى فى ميدان رابعة العدوية.
3(    ينتقل كل املنتسبني أو املنتمني أو املتعاطفني مع تلك اجلماعة 
اعالن  البديل مبجرد  الوطن  الى  املصرية  األراضى  داخل  واملقيمني 
دولة "رابعستان" على أن يكسر الشعب املصرى "قلة" وراء كل مغادر 

لضمان عدم عودته الى األراضى املصرية فى املستقبل.
التى  الصفراء  الــرايــة  تلك  هو  "رابعستان"  ــة  دول علم  يكون      )4
يتوسطها "كف العفريت ذو األصابع األربعة"، ويكون نشيدها الوطنى 

"ثورة دى وال انقالب"، وتدين الدولة بالدين "االخوانى".
"رابعستان"  لدولة  الراعية  الــدول  وهى  املانحة  الــدول  تتعهد      )5
طوال  الربعاوى  االقتصاد  مبساندة  وتركيا  قطر  من  كل  فى  متمثلة 
مدة ايجار أرض الوطن املحددة بالتسع والتسعني سنة، على أن تقوم 
متمثلة  التجارة  والزراعة،  التجارة  على  الربعاوى  االقتصاد  أعمدة 
فى جتارة "املولوتوف واألسلحة اخلفيفة" والزراعة متمثلة فى زراعة 

"القنابل بدائية الصنع".
6(    يتكون مجلس نواب "رابعستان" من جميع أعضاء مكتب االرشاد 
االخوانى على أن مينع منعا باتا اجراء أى نوع من أنواع االنتخابات 
ايجار األرض  بنهاية  تنتهى  "رابعستان" طوال فترة قيامها والتى  فى 
بحق االنتفاع بعد تسع وتسعني سنة من تاريخ اعالن الدولة االخوانية.

7(    تتعهد الدولة املصرية بارسال السيد / محمد مرسى العياط 
الى دولة "رابعستان" ليتولى رئاستها طوال فترة قيامها، على أن يكون 
فيها  املتهم  القضايا  اكتمال محاكمته فى مصر فى جميع  بعد  ذلك 
املذكور والتى سوف تؤدى حتما فى النهاية الى اعدامه. وقد يسأل 
هنا سائل "كيف سيتولى ابن العياط رئاسة رابعستان بعد اعدامه فى 
البشر  أولئك  الذى جعل  أن  وهى  ويسيرة  بسيطة  واالجابة  مصر!!" 
رابعة  فى  اعتصامهم  أثناء  عليهم  هبط  جبريل  سيدنا  أن  يصدقون 
رسول  وسيدنا  نبينا  أن  يصدقون  جعلهم  والذى  اعتصامهم،  ليبارك 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد صلى أثناء نفس االعتصام مأموما وراء 
مرسى  عودة  فى  لديه شك  من  أن  يؤمنون  جعلهم  والــذى  مرسيهم، 
أن  يصدقون  سيجعلهم  اهلل،  وجــود  فى  يشك  كمن  مصر  حكم  الى 
مرسى سوف يبعث بعد اعدامه فى مصر ليحكمهم ويتولى السلطة 
فى "رابعستان". قد يبدو هذا احلل السياسى حال ساخرا وهو بالفعل 
كذلك اال أنه فى ذات الوقت هو احلل املنطقى الوحيد الالئق بهذه 
اجلماعة من جهة وأيضا مبن يدعو من الغربان الى حل سلمى مع تلك 

اجلماعة من جهة أخرى.

وجهه نظر

ورشة عمل بالشراكة بني شعبة االقتصاد الرقمى والغرفة التجارية باإلسكندرية :

الوكيل: منو التجارة اإللكترونية سينعكس إيجابا على زيادة الناجت املحلى وحتسني امليزان التجاري
* خليل: 2.7 مليار دوالر حجم التجارة اإللكترونية فى مصر بحلول 2020

 كتب : عادل فريج 
املجتمع  نحو  االجتـــاه  فــى  املصرية  الــدولــة  استراتيجية  على  تأكيدا 
الالنقدى وتشجيع التجارة االلكترونية ، أعلنت شعبة االقتصاد الرقمى 
والتكنولوجيا باالسكندرية بالتعاون مع الشعبة العامة لالقتصاد الرقمى 
 « بعنوان  ورشة عمل  تنظيم  التجارية عن  للغرف  العام  لالحتاد  التابعة 
التسويق اإللكترونى لتنمية األعمال » بالغرفة التجارية باإلسكندرية يوم 

الثالثاء املقبل املوافق 19 مارس احلالى .
 أكد  أحمد الوكيل، رئيس االحتاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة 
التجارية باإلسكندرية أن ورشة العمل تأتى  فى إطار حرص الغرفة على 
مواكبة التغييرات التكنولوجية وتعريف منتسبيها من الشركات التجارية 
لرفع  أعمالهم  فى  التكنولوجيا  توطني  بأهمية  واخلدمية  والصناعية 
إنتاجياتهم وقدرتهم للوصول ألسواق أكبر داخل وخارج مصر ومضاعفة 
وحتسني  املحلى  الناجت  زيــادة  على  إيجابا   سينعكس  الــصــادرات، مما 

امليزان التجاري.
العامة  الشعبة  رئيس  خليل،  حسن  خليل  املهندس  قــال  ناحيته  ومــن 
وعضو  التجارية  للغرف  العام  باالحتاد  والتكنولوجيا  الرقمى  لالقتصاد 
مجلس إدارة االحتاد العام أن ورشة العمل تأتى استكماال للدور الرائد 

لغرفة اإلسكندرية والشعبة العامة لالقتصاد الرقمى فى التوعية بأهمية 
التحول الرقمى واالجتاه نحو التجارة اإللكترونية املتوقع لها أن تبلغ 2.7 
مليار دوالر بحلول عام 2020 . وأكد أن املؤمتر يعد خطوة مهمة نحو 
تعريف مجتمع األعمال السكندرى بأهمية استخدام أدوات التكنولوجيا 
احلديثة فى تطوير منظومة العمل وتسويق املنتج املصرى سواء للمستهلك 

نحو  توجه  لديها  العامة  الشعبة  وأن  اخلارجي،  للمستهلك  أو  املصرى 
تكرار هذه التجربة فى جميع الغرف التجارية مبختلف محافظات مصر.
لالقتصاد  النوعية  الشعبة  رئيس  حكم،  وليد  أوضــح  قــال  جهته  من   
الرقمى والتكنولوجيا بغرفة اإلسكندرية أن ورشة العمل سيتم فيها إجراء 
العديد من املناقشات وجلسات العمل حول كيفية االستفادة من التجارة 

االلكترونية لتنمية األعمال طبقاً ألحدث التوجهات العاملية.
الدكتور  العمل مجموعة من املتخصصني منهم  حيث يشارك فى ورشة 
الزينى مدير عام االتصال املؤسسى ببنك قناة السويس واملحاضر  نور 
اعمل  أكادميية  مؤسس  الباز  محمد  واملهندس   ، األمريكية  باجلامعة 
بيزنس،  واملهندس أمين راشد مؤسس اطلب دوت كوم ، والدكتور  وليد 
عيد املحاضر باألكادميية العربية واجلامعة األمريكية بالقاهرة و رئيس 
مجلس إدارة New Horizons  باإلسكندرية والدلتا  ،واحمد راضى 
احلالى  التسويقى  املدير  و  أندلسية  مبجموعة  السابق  التسويق  مدير 
مجتمع صنايعية  مؤسس  محمد سالمة  و   ، بالقاهرة  كاريدج  ملجموعة 
املحتوى، كما تدير الورشة جنالء عقل استشارى التسويق و عضو مجلس 
قائمة  ضمن   2018 فى  اختيارها  مت  والتى  اإلسكندرية  شعبة  إدارة 

سيدات األعمال األكثر تأثيرا من مجلة فورتيون األمريكية.

كتب : نيللى على – احمد سليمان
اجللسة  خــالل  النواب  مجلس   ، مؤخرا   ، وافــق 
بأغلبية  العال  عبد  على  الدكتور  برئاسة  العامة 
مقدم  قانون  مشروع  على  املجلس  أعضاء  ثلثى 
استخدام  تنظيم  قــانــون  بــإصــدار  احلكومة  مــن 
وسائل الدفع غير النقدى ويسعى مشروع القانون 
لتحقيق املزيد من الشمول املالى فى مصر ويتفق 
التى  السياسيات  تبنى  العاملية فى  التوجهات  مع 
على  وتشجع  ــكــاش«  »ال النقدى  التعامل  تقلل 
من  وغيرها  املصرفية  املالية  األدوات  استخدام 

وسائل ونظم الدفع.
املواطنني ومؤسسات  لتشجيع  املشروع،   ويهدف 
الورقية،  النقود  استخدام  تقليل  على  الــدولــة 
الورقية  غير  املــالــيــة  املــعــامــالت  نحو  واالجتــــاه 
ــى أو الــوســائــل  ــرون ــت ــك بــاســتــخــدام الـــدفـــع اإلل
التكنولوجيا احلديثة األخرى، وذلك توفيًرا للوقت 
دفع  فــى  للمواطنني  بالنسبة  والــنــقــود  واجلــهــد 
املياه، مصاريف  الغاز،  »كهرباء،  االلتزامات  كافة 
املــدرســة، حتويل األمـــوال ألفـــراد األســـرة«، مع 
املعامالت  إلــى  التحول  على  املواطنني  تشجيع 
الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو 

رسوم، مع استفادة االقتصاد القومى من حتقيق 
الشمول املالى وتيسير انتقال األموال. 

الدفع  استخدام  لدعم  الــدولــة  اجتــاه  ويساعد 
ــكــتــرونــى، اجلــهــات احلــكــومــيــة عــلــى ســداد  اإلل
موريدن،  مستحقات  »مرتبات،  املالية  التزاماتها 
وزارة  مع  بالتعاون  خــدمــات«  مقدمى  مقاولني، 
املالية التى قامت مبيكنة املدفوعات واملتحصالت 
حمل  مــن  التقليل  إلـــى  بــاإلضــافــة  احلــكــومــيــة، 
الفساد  بــدورة  يقلل  الــذى  األمــر  السائلة  النقود 
مباشرة  املواطن  تعامل  وكذلك  والبيروقراطية 
مع  مميزة،  خدمات  على  للحصول  املوظفني  مع 
الدفع  بوسائل  للسداد  إيجابية  حوافز  إعطاء 

غير النقدية.وترتكز فلسفة مشروع القانون، على 
تشجيع وتنظيم التحول إلى االقتصاد غير النقدى 
مبا يؤدى إلى توفير مناخ أمن لالدخار وحتسني 
االقتصادى  النشاط  وحتفيز  االستثمار،  مناخ 
الضريبى،  والتهرب  املالية  اجلرائم  من  واحلــد 
السياسة  وفاعلية  املــالــى  النظام  كــفــاءة  زيـــادة 
النقدية واالندماج فى االقتصاد العاملى، وإحداث 
نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل 
الدفع غير النقدى، من خالل وضع إطار تنظيمى 
ملزم لكل من القطاعني العام واخلاص، مما ييسر 
وتسهيل  اخلدمات،  مقابل  سداد  املواطنني  على 
فى  واملساهمة  وفاعلية،  بكفاءة  األمــوال  انتقال 
وكيل  حسني،  أمين  قال  جهته  من  القطاع.  ضم 
تطبيق  إن  الدفع،  لنظم  املركزى  البنك  محافظ 
أن  خاصة  مراحل،  على  سيتم  اجلديد  القانون 
وأن  متــاًمــا،  مؤهلة  أصبحت  األســاســيــة  البنية 
ذلك لن يكلف املواطن أى أعباء مالية أو تكاليف 
خدمات  تقدم  التى  اجلهات  يلزم  ألنه  إضافية؛ 
تتيح  بأن  عامة،  مرافق  تدير  أو  للجمهور  عامة 
للمتعاملني معها وسائل قبول للدفع غير النقدى 

فى جميع منافذ حتصيل مقابل اخلدمة،

كتب : شيماء حسن - نيللى على 
جذب  فــى  عاملياً  األولـــى  املرتبة  ــى  دب احتلت   
للذكاء   )FDI( املباشرة  األجنبية  االستثمارات 
دولة  حلّت  حني  فى  والــروبــوتــات  االصطناعى 
فى مؤشر  السادسة عاملياً  املرتبة  اإلمــارات فى 
اخلدمات الذكية العاملى متجاوزة كل من الواليات 
وقد  اجلنوبية.  وكوريا  املتحدة  واململكة  املتحدة 
العام  إلــى  الــعــام 2015  مــن  اإلمـــارة  اجتذبت 
2018 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 21.6 
مليار دوالر فيعمليات نقل التكنولوجيا املتقدمة، 
املتحدة   والواليات  األوروبــى  االحتــاد  شملت من 
5.7 مليار دوالر و3.9 مليار دوالرعلى التوالي.

مبلتقى  يتعلق  فيما  األرقــــام  هــذه  إصـــدار  مت 
ــذى  وال  ،)AIM 2019( السنوى  االستثمار 
القادم  أبريل  إلى 10  الفترة من 8  سيعقد فى 
فى دبي. وقال منظمو امللتقى أن التحول الرقمى 
أصبح جزءاً متزايد األهمية من العوملة، وحقيقة 

الذكاء  مجال  فى  األولــى  املرتبة  حتتل  دبــى  أن 
آخذة  املدينة  أن  تؤكد  والروبوتات  االصطناعى 
فى حتقيق موقعاً ريادياً فى العالم كوجهة دولية 

لالستثمار فى التقنيات الذكية.
نسبة  االصطناعى  الــذكــاء  سيشكل  حــني  وفــى 
حققها  ــى  ــت ال املــكــاســب  إجــمــالــى  مــن   45%
حتتل   ،2030 عــام  بحلول  العاملى  االقــتــصــاد 
من  العربى  العالم  فى  األولــى  املرتبة  اإلمــارات 
الذكاء  ملساهمة  املتوقع  السنوى  النمو  حيث 
 ،33.5% بنسبة  االقتصاد  فــى  االصطناعى 
تليها اململكة العربية السعودية بنسبة 31.3%. 
وتأتى بقية دول مجلس التعاون اخلليجى بنسبة 

%28.8 ومصر بنسبة 25.5%.
اللجنة  رئيس  الشيزاوي،  داوود  قال  جهته  من 
 :2019 الــســنــوى  االســتــثــمــار  مللتقى  املنظمة 
لنمو  مهماً  أمــراً  الرقمى  املجال  فى  النمو  "يعد 
ـــارات  االقــتــصــاد وهـــذا يتماشى مــع رؤيـــة اإلم

2021، التى تهدف إلى وضع الدولة فى مقدمة 
الوجهات اجلاذبة لالستثمارات التكنولوجية فى 
منصة  السنوى  االستثمار  ملتقى  ويعد  العالم". 
املباشر،  األجنبى  لالستثمار  العالم  فى  ــدة  رائ
التواصل االستراتيجى  إلى تسهيل  والتى تهدف 
احلــدث  ويستقطب  ــمــارات.  ــث االســت وتشجيع 
املجتمع  فــى  ــقــرار  ال مــن صــنــاع  واســعــة  قائمة 
واملستثمرين  األعمال  وقادة  الدولى  االستثمارى 
اإلقليميني والدوليني ورواد املشاريع واألكادمييني 
البارزين واخلبراء املاليني الذين يعرضون أحدث 
املعلومات واالستراتيجيات حول جذب االستثمار 
األجنبى املباشر. أضاف إن التكنولوجيات التقنية 
مثال لروبوتات وإنترنت األشياء والبلوكشني تعزز 
املحلى  ناجتها  وكذلك  للبلدان  اإلنتاجية  القدرة 
جديدة  البلدان طرقاً  هذه  وتستنبط  اإلجمالي. 
لتدفع املزيد من االستثمارات فى هذه احللول".

وخالل ملتقى االستثمار السنوي.
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5
 وليد جاد رئيس غرفة صناعة التكنولوجيا لـــــ " عالم رقمى "

اجرى احلوار : خالد حسن 
اعده للنشر : نيللى على  

إدارة  مجلس  رئيس  ج��اد  وليد  املهندس  أك��د 
غرفة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
"CIT" أن الدعم السياسى لصناعة تكنولوجيا 
الوقت احلالى غير  فى  واالتصاالت  املعلومات 
مسبوق مقارنة بأى فترة آخرى واملساعدة فى 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تنمية 
ولعل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على 
زيارة معرض تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أكبر  متتالية  م��رات   4  " تى  سى  اى  كايروا   "
دليل على كلك وحرصه على االستماع ومتابعة 
شركات  تقدمها  ال��ت��ى  التكنولوجية  احل��ل��ول 

التكنولوجيا املحلية .  
أضاف ردا على سؤال "عالم رقمى " عن رؤية 
الغرفة فى اتاحة التمويل امليسر العضائها قال 
رئيس الغرفة ان لدينا حاليا نحو 1314 شركة 
عضو فى الغرفة وكان لدينا برنامج لتأهيل 50 
شركة للتمويل بالتعاون مع العديد من اجلهات 
منها البنك املركزي املصري حيث  مت االتفاق 
 " املعلومات  تكنولوجيا  تنمية صناعة  هيئة  مع 
متويلية  قروض  لتقدمي  املركزى  ايتيدا"والبنك 
ميسرة بفائدة 5 % ، فى اطار مبادرة البنك 
بحيث   ، الصغيرة  املشروعات  لتمويل  املركزى 
للشركات  الفنى  التقيم  بإجراء  الغرفة  تقوم 
التى تريد احلصول على قرض   ، التكنولوجية 

 500 - م��ن 50  ب��داي��ة 
على حني   ، الف جنيه 
ي���ت���ول���ى م���رك���ز ت��ق��ي��م 
ال��ب��رم��ج��ي��ات إج����راء 
ال����دراس����ة ال��ت��ق��ي��م��ي��ة 
تكنولوجيا  ل��ش��رك��ات 
ال��ت��ى تريد  امل��ع��ل��وم��ات 
قروض  على  احلصول 
الف  بني 500  تتراوح 
مليون جنيه بحيث  و3 
ستتحمل هيئة " ايتيدا 

الفائدة بحد  " دعم سعر 
انه  اال  البنوك   مع  بالتعاون   %  50 أقصى 
لالسف نظر لقلة عدد الشركات االعضاء ، 8 
شركات فقط،  التى تقدمت باوراقها للحصول 

على التمويل توقفت هذا املبادرة .
نشر ثقافة االبداع

امكانية  عن   " رقمى  "عالم  س��ؤال  على  وردا 
تعزيز التعاون بني الغرفة والعديد من اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة ف��ى م��ج��ال ن��ش��ر ث��ق��اف��ة االب����داع 
ان  نعلم  ان  ال��ض��ورى  م��ن  ق��ال  التكنولوجى 
اى شركة  الرئيسى الجناح  املفتاح  االب��داع هو 
فى تقدمي خدماتها واستمرارها خاصة فى ظل 
االسواق  فى  الكبيرة  التنافسية  مستوى  زي��ادة 

منتج  اى  يكن  لم  فاذا  العاملية  او  املحلية  سواء 
يتحلى باالبتكار من الصعبة ان ينافس السيما 
النهائى  للمنتج  املنخفض  السعر  قصة  وان 
من  الكثير  الهتمام  الوحيد  االس��اس  تعد  لم 

املستخدمني .
فاننا  الغرفة  تاسيس  لقانون  وفقا  انه  أضاف 
ولكن  الصناعة  ب��وزارة  الصناعات  احت��اد  نتبع 
ترتبط  والتنموية  ال���الداري���ة  االع��م��ال  ك��اف��ة 
وتكنولوجيا  االت��ص��االت  وزارة  باستراتيجية 
مصادر  لتنويع  حاليا  نسعى  ولكن  املعلومات 
مت��وي��ل��ن��ا وال��ت��ع��اون م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات 
العلمى   البحث  اكادميية  غرار  على  احلكومية 
الغرفة  الع��ض��اء  تكنولوجية  حضانة  الق��ام��ة 
الناشئه والصغيرة والتى مت تخريج  والشركات 
اخلامس  ال���دورة  خ��الل  منها  ش��رك��ات   7 اول 

ملؤمتر " وطن رقمى "  .
ال��ث��ان��ي��ة من  ال����دورة  ب���دء  ال���ى  أوض���ح نتطلع 
 ، ناشئه  شركة   20 ستضم  والتى   ، احلضانة 
ملساعدة ودعم االبداع لدى شركات التكنولوجيا 
لتنمية  املساندة  اوج��ه  كافة  وتقدمي  الناشئه 
وحلولها  افكارها  وتطوير  التنافسية  قدراتها 
تسويقها  ميكن  جتارية  منتجات  ال��ى  وتتحول 

محليا وعامليا . 
التعاون مع اجلامعات

مع  للتعاون  الغرفة  الستراتيجية  وبالنسبة 
اجلامعات قال املهندس وليد جاد أن عن التعاون 
تكنولوجيا  مؤهل  خريج  العداد  اجلامعات  مع 
أول��ه��ا عمل  ان��ن��ا نعمل ع��ل��ى 3 م��ح��اور  ق���ال 
بروتوكول مع اجلامعات ، ومنها 
على سبيل املثال جامعة 6 
، ملساعدة شركات  أكتوبر  
التكنولوجيا بالغرفة للتعاون 
م����ع م���ش���روع���ات ال��ت��خ��رج 
ل��ل��ط��الب وب���ح���ث ام��ك��ان��ي��ة 
تطبيقها  ف��ى  منها  االس��ت��ف��ادة 
م��ن خ���الل ع��ق��ود ش��راك��ة بني 
التكنولوجيا  وش��رك��ات  ال��ط��الب 
 ، بالغرفة  االع��ض��اء   ،
ع��ل��ى ح��ني ان امل��ح��ور 
العامل  ف��ى  ينمثل  الثانى 
يتم  تكنولوجى  منهج  اعداد  على 
رفع  بهدف  اجلامعات  ط��الب  لكافة  تدريسه 
الكليات  جميع  التكنولوجية خلريجى  القدرات 
وخاصة النظرية واخيرا برامد التدريب لطالب 
كل  الحتياجات  وفقا  شركات  فى  اجلامعات 

شركة .
بناء الثقة 

حصول   عن   " رقمى  عالم   " س��ؤال  على  وردا 
على  املحلية  املعلومات  تكنولوجيا  ش��رك��ات 
قال  احلكومية  اجلهات  مع  التعاقد  فى  حقها 
التكنولوجيا  ش��رك��ات  حتصل  ل��م  لالسف  ان��ه 
املحلية على حقها فى التعاقد من جانب حكومة 

فقدان  والها  أسباب  لعدة 
ثقة  املؤسسات احلكومية 
التكنولوجى  امل��ن��ت��ج  ف��ى 
ان  ب����ج����ان����ب  امل�����ص�����رى 
ال���ع���دي���د م����ن اجل���ه���ات 
احلكومية تضع العديد من 
فى  الكثيرة   االشتراطات 
ال  والتى  الشروط  كراسة 
املنتجات  ف��ى  اال  ت��ت��واف��ر 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة االج��ن��ب��ي��ة 

ه��ذه  غ��ال��ب��ي��ة  ان  رغ����م   ،
الوظائف واملزايا ال يتم استخدامها .

 م��وض��ح��ا ان���ه رغ���م ان ال��ت��ج��ارب امل��ح��دودة 
ان  اال  التكنولوجى املصرى  املنتج   تؤكد كفاءة 
املسؤولني  من  العديد  جانب  من  القرار  اتخاذ 
املصرى  التكنولوجى  املنتج  بدعم  احلكومني 
صعبة  م��ازال��ت  التنفيذ  ف��ى  االول��وي��ة  ومنحه 
احلكومى  املوظف  وتدريب  تاهيل  الى  وحتتاج 
والتعريف  للتوعية  معهم  لقاءات  عقد  وكذلك 
شركاتنا  تقدمها  التى  احللول  ج��ودة  مبستوى 
االل��ت��زام  ال��ى  باالضافة  للتكنولوجيا  املحلية 
تنفيذ  عند  الصغيرة  للشركات  االولوية  مبنح 
املشروعات القومية لتنمية القدرات التنافسية 

لهذه الشركات  .
تاهيل املستشار التكنولوجى

منوها الى ان التحدى االكبر يكمن فى ضرورة 
فى  التكنولوجيني  املستشاريني  وتوعية  تاهيل 
مختلف الوزارات واجلهات احلكومية فى كيفية 
احلكومية  للمناقصات  ش��روك  كراسة  وض��ع 
مبا يتناسب مع االحتياجات احلقيقة والفعلية 
التقنيات  اح��دث  وليس   ، احلكومية  للجهات 
املصرية  التكنولوجيا  لشركات  يسمح  مب��ا   ،
باملشاركة فى هذه املناقصات وذلك على غرار 
مناقصة  فى  مصربى  شركة  اى  مشاركة  عدم 
والتعليم  التربية  وزارة  طرحتها  التى  التابلت 

ان  اذ  الفنى  والتعليم 
املناقصة  بنود  صياغة 
لم تسمح اصال مبشاركة 
ومت  م��ص��ري��ة  ش��رك��ة  اى 
ارساء املناقصة على شركة 

" سامسوجن " .
أضاف انه مت بحث املوضوع 
م�������ع ال�����دك�����ت�����ور 
ع������م������رو ط���ل���ع���ت 
وزي������ر االت����ص����االت 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات 
لتأهيل  عمل  ورش��ة  عقد  كيفي  بحث  وسيتم 
مبدى  وتوعيتهم  التكنولوجيني  املستشاريني 
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  توطني  اهمية 
كصناعة  محليا  االلكترونية   االجهزة  وتصنيع 
امن قومى ودورهم فى صياغة بنود املناقصات 
وامل����زاي����دات اخل���اص���ة ب��ااج��ه��زة وال��ه��ي��ئ��ات 
املصرية  للشركات  تسمح  بطريقة  احلكومية 
للتكنولوجيا باملشاركة فى هذه املشروعات وهو 
ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية العليا على 

دعم وتنمية صناعية االلكترونيات املصرية .
فرص و امكانيات

" ع��ن حجم  "ع��ال��م رق��م��ى  وردا ع��ل��ى س���ؤال 
وليد  املهندس  قال  البرمجيات  من  صادراتنا 
ج���اد وف��ق��ا مل��ا اع��ل��ن��ه وزي���ر االت���ص���االت ف��ان 
اجمالى حجم صادراتا التكنولوجية تبلغ حاليا 

مؤسسة  ألرق����ام   وف��ق��اً  دوالر  مليار   3.3
تتجاوز  ان  املخطط  ومن   ، العاملية    IDC

10 مليار دوالر خالل 3 سنوات ، كما نتوقع 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مساهمة  نسبة  ان 
واالتصاالت فى الناجت املحلى االجمالى لنحو 5 
% فى عام 2022 مقارنة ب 3.5 % حاليا 

غالبيها صادرات  ولكن 
ل����ق����ط����اع ال��ت��ع��ه��ي��د 
واالت���ص���االت وم��راك��ز 
تشكل  وال  االت��ص��االت 
البرمجيات  ص���ادرات 

حصة كبيرة منها .
 ول���ك���ن ال����دراس����ات 
فرص  امامنا  ان  تؤكد 
من  ص��ادرات��ن��ا  لتنمية 
نحو  ال��ى  البرمجيات 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه س��ن��وي��ا 

السيما وان لدينما العدديد 
مستوى  على  البشرية  وامل���وراد  الكفاءات  من 
الى  باالضافة  البرمجيات  مجال  ف��ى  عاملى 
حيث  املدمجة  والنظم  االلكترونيات  مجال 

ستقوم الغرفة ، هذا العام ، 
لدعم  مؤمتر  بتنظيم 

صناعة  وت��ن��م��ة 
االل��ك��ت��رون��ي��ات 

وب���������ن���������اء 
ق��اع��دة من 
ال���ش���رك���ات 

امل����ص����ري����ة 
امل��ت��خ��ص��ص��ة 
ف�����ى ت��ص��م��ي��م 
الدوائر  وتطوير 
االل���ك���ت���رون���ي���ة 
لكافة  ال��الزم��ة 

امل������ن������ت������ج������ات 
واالج�������������ه�������������زة 

االلكترونية .

التكنولوجيا واملحافظات
وردا على سؤال " عالم رقمى " عن رؤية الغرفة 
للتعامل مع التتمية التكنولوجية فى املحافظات 
قال رئيس الغرفة أنه وفقا لقانون الغرفة غير 
مسموح لنا بانشاء فروع لنا 
غ��رار  على   ، ب��اخل��اف��ظ��ات 
ولكن   ، ال��ت��ج��اري��ة  ال��غ��رف��ة 
ن��س��ع��ى م���ن خ���الل امل��ن��اط��ق 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ، ال��ت��ى ت��ق��وم 
االت��ص��االت  ووارة  بتأسيسها 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات ، 
واالبتكار  لالبداع  مراكز  باقامة 
باالضافة  التكنولوجى 
ال���ى ان���ه االت���ف���اق مع 
عدد من الشركات العاملية 
القامة ورش عمل فى محافظات 
للتوعية بالتقنيات اجلديدة وهى مرحلة التوعية 
من  الطلبات  وجتميع  التقاء  نقطة  وستكون 
جانب شركات التكنولوجيا فى هذه املحافظات.

الرؤيا املستقبلية
الفترة  خ��الل  للغرفة  املستقبلية  ال��رؤي��ة  ع��ن 
املقبلة قال جاد نتطلع يف" CIT " إلى حقبة 
للشركات  املتكاملة  اخل��دم��ات  م��ن  ج��دي��دة 
املضافة  القيمة  مفاهيم  لترسيخ  األعضاء 
ال��رؤي��ة  أن  م��وض��ح��اً   ، الصناعة  وتنمية 
ال��ق��درات  تنمية  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  اجل���دي���دة 
التنافسية العضاء الغرفة بجانب توفير 
فرص التدريب للكوادر البشرية املوجودة 
فى الشركات االعضاء بالغرفة من خالل 
احتياجاتهم  مع  تتناسب  تدرببية  برامج 
باملحافظات  الغرف  أنشطة  يف  والتوسع   ،
استشارية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
واستشارات  املالية  واخلدمات  الوساطة  مثل 
و  القانونية  واخلدمات  البشرية  املوارد 
املساعدة فى نشر ثقافة إلبداع 
واإلبتكار لدى شركاتنا 
م����ن اع���ض���اء 
الغرفة . 
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كتب: باكينام خالد – عادل فريج
وقعت شركة كيو دى اس " QDS"  ، املصرية املتخصصة 
واالل��ع��اب  ميديا  للمالتى  املتكاملة  احل��ل��ول  م��ج��ال  ف��ى 
االلكترونية ، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ايه او 
الشاشات  تطوير  املتخصصة فى  العاملية   "  AOC " سى 
توفير  االولى  للمرة  يتم  الشراكة  ومبوجب  اجلودة  فائقة 
لتلبية  املصرى  السوق  فى  سى"   او  "ايه  شاشات  احدث 
السيما  الشاشات  من  النوعية  هذه  على  املتنامى  الطلب 
فى جانب املحترفني والكوادر البشرية العاملة فى مجاالت 
التصميم واملالتى ميديا وأعمال اجلرافيك واالعمال الفنية 

باالضافة الى عشاق االلعاب االلكترونية عالية اجلودة .
إدارة  مجلس  رئيس  العظيم  عبد  شريف  ق��ال  جهته  من 
شركة  "QDS"وقال ردا على سؤال " عالم رقمى" ان من 
اولويات عمل  الشركة هو املساهمة بقوة فى تطوير سوق 
العاملية  التطورات  ملواكبة  املصرى  املعلومات  تكنولوجيا 
يحتاج  التى  االبتكارية  احللول  اح��دث  اتاحة  خ��الل  من 
الذين  العامليني  الالعبيني  واهم  اكبر  مع  بالشراكة  اليها 
يتشاركون معنا فى نفس الرؤية  اذ مبوجب هذه االتفاقية 
واجلودة  بالكفاءة  تتميز  متكاملة  حلول  توفير  الى  نتطلع 
العالية مبا يشكل قيمة مضافة حقيقة للمستخدم النهائى 
. أضاف الشركة تسعى حاليا القامة مصنع ، مبدينة 6 
االلكترونية وهو  لتصنيع بعض مكونات االجهزة   ، اكتوبر 
ما يتسق مع توجه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
فى توطني صناعة االلكترونيات املصرية ، وفقا للمبادرة 
السيسسى  الفتاح  عبد  الرئيس  اطلقها  التى  الرئاسية 
 ، محليا  الصناعة  هذه  وتطوير  لدعم  تقريبا  عامني  منذ 
وقال ان الشركة ،منذ اطلقها قبل 12 عاما ، جنحت فى 
املحلى لشاشات  السوق  االستحواذ عى نحو 40 % من 

االلعاب االلكترونية واملالتى ميديا .
جاء ذلك خالل الكشف عن هذه الشراكة ،اثناء االحتفالية 
التى اقيمت مؤخرا بالقاهرة ، بحضور كل من احمد سعيد 

مدير تطوير االعمال بشركة " QDS " وسامح جمال مدير 
تطوير االعمال فى الشرق االوسط وشمال افريقيا بشركة 
االقليمى  املبيعات  مديرة  دي��اس  آن  وك���ارول   "  AOC  "
 "AOS" مكتب  مدير  خضير  ومحمد   "AOC  " بشركة 
مجال  فى  والعاملني  املتخصصني  من  كبير  وع��دد  مصر 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .
النفايات االلكترونية

أشار ردا على سؤال " عالم رقمى " ان النفايات االلكترونية 
والشاشات القدمية التى يتم استيرادها من اخلارج باتت 
ظاهرة تضر بقوة بسمعة السوق املحلى نظرا لكونها تشكل 
قدمية  تكنولوجية  كونها  عن  ناهيك  البيئة  على  خطر 
انطباع سلبى  تعطى  انها  اكثر عالوة على  تستهلك طاقة 
التى  العاملية  الشركات  املصرىامام  الكمبيوتر  سوق  عن 
تريد ان تستثمر فى تطوير السوق مطالبا بضرورة تدخل 
الظاهرة  ه��ذه  تفاقم  من  للحد  للسوق  املنظمة  اجلهات 
للنفايات  م��خ��زون  ال��ى  امل��ص��رى  ال��س��وق  يتحول  ان  قبل 
والواليات  اوروب��ا  فى  منها  التخلص  يتم  التى  االلكترونية 
املتحدة االمريكية، بالكيلو ، مع وضع ضوابط واشتراطات 
ملراجعة عدد سنوات استخدام مؤسسات االعمال لالجهزة 
الطلب  ان��ع��اش  على  ينعكس  مب��ا  ومكوناتها  الكمبيوتر 

التكنولوجى فى هذ السوق .
وبالنسبة لتاثير مبادرة وزارة التربية والتعليم لتوفير اجهزة 
عبد  ق��ال  الكمبيوتر  س��وق  تطوير  على  للطالب  التابلت 
العظيم اعتقد اننا فى حاجة ماسة لتطوير منظومة التعليم 
يشكل  التكنولوجية  االدوات  استخدام  وبالطبع  بالكامل 
االعتماد  يتم  لم  ملاذا  نعرف  ولكن ال  ايجابية جدا  خطوة 
على الشركات املحلية فى توفير اجهزة التابلت والتى كانت 

ستشكل نقله نوعية كبيرة لدعم وتوطني هذه الصناعة مع 
التزام الشركات املحلية بنفس املواصفات والشروط التى 
وضعتها وزارة التربية والتعليم موضحا أننا نتفهم ان ضيق 
الوقت كان سببا رئيسيا فى االعتماد على شركة سامسوجن 
املصرية  للشركات  الفرصة  تتاح  ان  نامل  ولكن  العاملية 
السنوات  فى  الهامة  املبادرة  هذه  تنفيذ  فى  للمساهمة 

القادمة خاصة واننا نتحدث عن ماليني االجهزة .
شراكة استراتيجية

من ناحيته اكد سامح جمال مدير تطوير االعمال فى إيه 
أو سي "AOC " الشرق االوسط وشمال افريقيا ، العاملية 
ان   ، الكمبيوتر  شاشات  وان��ت��اج  تطوير  فى  املتخصصة 
 QDS" الشراكة االستراتيجية مع شركة كيو دي إس مصر
Egypt" كموزع محلى معتمد ملجموعة واسعة من شاشات 
 G-series و  أج��ون”  سي  أو  “إي��ه  الكمبيوترية  األلعاب 
تعد  املصرى  السوق  فى  االولى  للمرة  اطالقها  يتم  والتى 
من  كواحد  املصرى  السوق  مكانة  لدعم  ايجابية  خطوة 
اكببر واهم االسواق باملنطقة اذ يتجاوز حجم نحو 293 
 %  23 من��و  مبعدل   ،  2018 ع��ام  خ��الل  دوالر  مليون 
املرتبة  ليحتل    ، يتجاوز 40 % فى 2019  ان  ومتوقع 
اخلامسة كأكثر االسواق الصاعدة منوا بعد كل من أسواق 
تركيا والسعودية والهند واالمارات ووفقاً للتقرير الصادر 

 . "Newzoo" عن شركة معلومات السوق العاملية نيوزو
الشراكة  أن هذه   " " عالم رقمى  ردا على س��ؤال  أض��اف 
مصر،  يف  وصولنا  نطاق  لتوسيع  مثالية  منصة  ستوفر 
وستقربنا أكثر من هدفنا املتمثل يف ان تكون "إيه أو سي" 
الشركة رائدة يف سوق األلعاب الكمبيوترية حيث نخطط 
لبيع نحو 1500 شاشة متنوعة فى العالم االول ، اذ تتراوح 
تكلفة الشاشة بني 200 – 800 دوالر  وفقا للمواصفات 
الفنية للشاشة ، كما ستقوم الشركة باملشاركة مع شريكها 
املحلى " QDS " مبجموعة من الفاعليات مبا يساهم فى 
تنمية الطلب املحلى من خالل  عروض خاصة ورش عمل 
الكمبيوتر  شاشات  مبيعات  مجال  فى  العاملني  لتأهيل 
ملساعدة املستخدم النهائى على االختيار االنسب له عالوة 

على املشاركة فى انشطة التوعية لطالب اجلامعات .

40 منتج
مت  حيث  منتج   40 نحو  بطرح  سنقوم  أننا  جمال  أوضح 
املستخدمني  كافة  متطلبات  لتلبية  فئات  الى 3  تقسيمها 
بالسوق املصرى وذلك بناءا على دراسة اجلدوى التى قمنا 
الطلب  تزايد  اكدت  والتى  للسوق  الدخول  قبل  باعدادها 
من جانب  اجل��ودة  فائقه  الشاشات  من  النوعة  على هذه 
مجال  فى  املتخصصة  س��واء  املصرية  البشرية  ال��ك��وادر 
ميديا  واملالتى  التصميم  اعمال  او  االلكترونية  االلعاب 
من  املحترففني  يعانى هؤالء  السينمائيه  حيث  واالعمال 
التكنولوجيى  ذات  املستخدمة  الشاشات  تواجد  تزايد 
حيث   ، الصنع  سنة  قى  التالعب  يتم  والتى   ، القدمية 
 40 متثل  والتى   ، االلكترونية  النفايات  ه��ذه  اصبحت 
% من السوق املصرى  احد اهم حتديات تنمية وتطوير 

السوق .
اك��د ت��دع��م ش��اش��ات األل��ع��اب م��ن "إي���ه أو س��ي" أح��دث 
 NVIDIA تقنية  كانت  س��واء  التكنولوجية،  االبتكارات 
الشاشات  ان  حيث   ،AMD Freesync أو   G-Sync
تتضمن بأحدث تقنيات تقليل حركة الطمس، و التقليل من 
الضوء األزرق و أداء ألعاب مريح خالي من الوميض و كذلك 
معدل حتديث عالي لتقدم جتربة غامرة حًقا للمستخدمني  
وتلتزم جميع شاشات »إيه أو سي« باملعايير البيئية الدولية 

. EPEAT و TCO و ENERGY STAR مثل
وردا على سؤال " عالم رقمى " أكد مدير تطوير االعمال 
فى إيه أو سي "AOC " الشرق االوسط وشمال افريقيا 
تقدمي  سيتم  مصر   "  QDS  " مع  االتفاقية  مبوجب  ان��ه 
من  البيع  بعد  ما  وخ��دم��ات  الفنى  الدعم  خدمات  كفاة 
خالل املراكز املنتشرة ل "كيو دى اس"  على مستوى مصر 
مع االخذ فى االعتبار ان نسبة االعطال او الشكوى من 
باستبدال  نقوم  اننا  كما   %  0.02 تتجاوز  ال  شاشاتنا 
الشاشة وليس اصالحها عند حدوث اعطال خالل فترة 

الضمان التى تصل الى 3 سنوات . 
قال جمال انه من املهم العمل على توطني صناعة االلعاب 
االلكترونية من خالل التوسع فى اعداد وتدريب مطورى 
هواة  مهارة  تنمية  بجانب  االلكترونية  االلعاب  برمجيات 
واسعة  قاعدة  لدينا  ليكون  االلكترونية  االلعاب  وهشاق 
من املحترفني فى محتلف االلعاب االلكترونية السيما وأن 
 127 تتجاوز  باتت  العاملية  االلكترونية  االلعاب  صناعة 
مليار دوالر فى عام  وبلغت 134  مليار فى عام 2017 
2018  االمر الذى يشكل فرصة كبيرة بالنيبة لنا للتواجد 

على اخلريطة العاملية لالستثمارات هذه الصناعة الهامة  
.

على   ، متخصصة  ش��رك��ات  ي��وج��د  االن  اص��ب��ح  أض���اف 
مستوى العالم ، تقوم بايرام عقود احترافية للحصول على 
خدمات الالعبني املحترفني فى مجال االلعاب االلكترونية 
ورعايتهم للمشاركة بهم فى الكثير من املسابقات العاملية 
والتى يتجاوز حجم جوائزها املالية 2 مليون دوالر وهو ما 
يشكل ايضا فرصة لعشاق االلعاب االلكترونية فى مصر 

ووظيفة  مهنة  القريب هذه هى  املستقبل  فى  اذ ستصبح 
للمحترفني فى هذا املجال . 

45 مليون شاشة
 " أكدت كارول آن دياس مديرة املبيعات االقليمى بشركة 
انتاج شاشات  تطوير  املتخصصة يف  التايوانية   ،  "AOC
من  الشركة  مبيعات  اجمالى  ان   ، اجل��ودة  فائقة  العرض 
منها  سنويا  شاشة  مليون   45 نحو  جت��اوزت  الشاشات 
6.8 مليون شاشة تلفزيون، من خالل مصانعها املوجودة 
فى الصني ، يعمل بها اكثر من 30 الف موظف ، ولديها 
دول  غالبية  فى  تعمل  انها  كما  والتطوير  للبحث  مركزين 
العالم حيث جتاوز حجم اعمالها نحو 11.2 مليار دوالر 
الثالثة عاملية  املرتبة  و جنحت فى عام 2018 ان حتتل 
شركة"سامسوج"  ويليها  "أس��وس"و"اي��س��ر"  م��ن  ك��ل  بعد 
بعد  عام 2017  فى  الرابعة  املرتبة  كانت حتتل  ان  بعد 
مبيعات  اجمالى  اضافت  كل"اسوس"و"ايسر"و"بينكو". 
الشركة فى منطقة الشرق االوسط وافريقيا جتاوزت 2.3 
مليون شاشة خالل عام 2018 ، مقابل 2.1 مليون شاشة 
، كما ان حصتنا جت��اوزت نحو 14 %  فى عام 2017 
من سوق املنطقة خالل عام 2018 موضحه ان شاشات 
االلعاب اللكترونية كانت تسكل 5 % من اجمالى مبيعاتنا 
الى 18 % فى عام  أن تصل  نتوقع  اننا  اال  املنطقة  فى 

2019 والى 22 % فى عام 2020 .
174 مليار دوالر

من  االلكترونية  االلعاب  العاملى  السوق  حجم  ان  اش��ارت 
 2019 ع��ام  فى  دوالر  مليار   148 يتجاوز  ان  املتوقع 
منها   2021 ع��ام  ف��ى  دوالر  مليار   174 نحو  وسيبلغ 

الهواتف  عبر  االلكترونية  لاللعاب  دوالر  مليار   63 نحو 
شركة  أكبر  هى  س��ي"   أو  "إي��ه  شركة  أضافت  املحمول. 
تقدم  و  العالم  يف  الكمبيوترية  األلعاب  لشاشات  مصنعة 
مجموعة واسعة من أجهزة العرض الكمبيوتري املخصصة 
املتطورة  التقنيات  بأحدث  املزودة  و  اإللكترونية  لأللعاب 
على  تساعدنا  التي  االصطناعى  الذكاء  على  تعتمد  التى 
تصميم و تقدمي حلول عرض تلبي متطلبات املستخدم ومن 
ثمة فان الشراكة اجلديدة مع " QDS " تُعد خطوة ايجابية 
للعمل بشكل وثيق مع مجتمع األلعاب االلكترونية يف مصر 
وطرح  املنطقة  فى  االس��واق  اكبر  من  واح��دة  باعتبارها 
كاميرات  ومراقبة  األلعاب  شاشات  من  تشكيلة  أح��دث 
الفيديو ، والتى جتاوز حجمها نحو 2.9 مليار دوالر فى 
 18 من  تبدا  احجامها  مبختلف  ميديا  واملالتى  املنطقة 

بوصة  حتى 32 بوصة  .
 "  AOC  " ستقوم  التى  الشاشات  ميزات  من  أوضحت 
بطرحها بالسوق املصرى انها مزودة حامل قابل للفصل مع 
)بشكل  واالتصال  الوصول  لسهولة  للكابالت  فعالة  إدارة 
 DCR  ، املراقبة(  لغرض   DVR بواسطة  االتصال  عام 
 "  HDMI  " ُمدخل  بجانب  عالي    20,000,000:1
،  "ميزة الرؤية الواضحة"  ملستوى وضوح وعرض أفضل 
جلعل ال��ص��ور دق��ة أق��ل وال��ن��ص أكثر وض��وح��ا وح��دي��ة ، 
حتسني  ط��رق   5 و   ،  DCB احل��ي��ة  األل���وان  تكنولوجيا 
السطوع  لضبط  أوضاع   5 اإلقتصادية،  الوضعية  اللون. 
 NTSC( أل���وان  سلسلة  و   NTSC فئة  يف  األف��ض��ل    ،
 )78% )CIE1976( / sRGB 100% )CIE1931
للوحة  عالية  ج��ودة  مع  التقنيات  أح��دث  ال��ى  باالضافة 
تقنية  مثل  اإلنتاجية  تعزز  التي  امليزات  كذلك  و  الشاشة 
الضوء األزرق املنخفض و تقنية خالي من الوميض. تتميز 
الوضوح  عالي  للمحتوى  عرض  بقدرات  الشاشات  جميع 
الكامل  لرؤية نصوص واضحة باإلضافة إلى عرض رائع 

للصور ومقاطع الفيديو لضمان مراقبة عالية اجلودة".

االلعاب االلكترونية .. صناعة
 QDS  " بشركة  االعمال  تطوير  مدير  سعيد  أحمد  أكد 
EGYPT " ، املتخصصة فى توزيع مكونات أجهزة األلعاب 
الكمبيوترية يف مصر ، تتبنى استراتيجية خاصة لتطوير 
مضافة  قيمة  افضل  ات��اح��ة  على  قائمة  املحلى  ال��س��وق 
ب��دور  القيامنا  ب��االض��اف��ة  النهائى  للمستخدم  حقيقة 
استشارى للمستخدم للحصول على افضل جهاز كمبيوتر 
التقيد بشرط  ، وليس  يناسب ويلى احتياجات املستخدم 
ومحترفى  وه���واة  مل��ط��ورى  وخ��اص��ة   ، التقنيات  اح���دث  
االلعاب االلكترونية . أضاف االلعاب الكترونية ليس مجرد 
الرياضية  االلعاب  احد  باتت  وامنا  فقط  ترفيهية  وسيلة 
االوملبية  اللجنة  قبل  من  اعتمادها  بعد  خاصة  االوملبية 
الدولية وسيتم تنظيم اول مسابقة لها فى فاعليات أوملبياد 
طوكيو والتى ستقام فى اليابان 2020 ومن ثمة نتطلع ان 
يكون لنا دور ايجابى فىى تلبية متطلبات عشاق االلعاب 
اذ  االوملبياد  فى  للمشاركة  والتاهل  املصريني  االلكترونية 
أصبحت االلعاب االلكترونية رياضة ووظيفة وصناعة لها 
اقتصادياتها وميكنها اتاحة االالف من فرص العمل ملوادنا 
البشرية . أشار مبوجب هذه الشراكة االستراتيجية سنقوم 
بطرح فئات شاشات "إيه أو سي أجون" للهواة واملبتدئني  
وكذلك كافة االصدارات من الشاشات االحترافية لفئة "  
G-series "حيث تعد مصر واحدة من أكبر وأهم االسواق 
فى املنطقة للشاشات االلعاب االلكترونية وسنسعى مع " 
أيًضا  ونخطط  متنوعة  توعية  بحمالت  بتنظيم   "AOC
إلطالق مجموع متنوعة من شاشات األلعاب "إيه أو سي" 
حيث ستوفر لنا هذه الشراكة منصة مثالية لتوسيع نطاق 

تواصلنا مع املستخدمني يف مصر .

مصر متتلك االمكانيات 
لتنمية صادراتها من 
البرمجيات الى مليار 
جنيه سنويا ..بشرط 

بالتعاون مع "ايتيدا" : 
برامج متخصصة للتدريب 
وتاهيل الكوادر البشرية 

على احدث التقنيات 

احتضان 20 شركة ناشئه 
فى الدورة الثانية حلضانة 

" ابداع " بالتعاون مع 
اكادميية البحث العلمى 

* ورش عمل العادة تأهيل مستشارى التكنولوجيا للمساعدة فى توطني صناعة االلكترونيات 
* شركات التكنولوجيا تطالب بدعم املؤسسات احلكومية الستخدام حلولها

"QDS  "للمرة االولى بالسوق املصرى بالتعاون مع "AOC" اطالق جيل جديد من شاشات
لعشاق االلعاب االلكترونية واملالتى ميديا :

االلكترونية.. االلعاب  العاملى  السوق  حجم  دوالر  مليار   -148
منها 63 مليار دوالر لاللعاب االلكترونية عبر املحمول .

السوق  حجم  مليون  و293  املنطقة  اس��واق  اكبر  :مصر  جمال 
 " QDS " للشاشات وهدف" ايه او سى "تطويره بالشراكة مع

عبد العظيم : نسعى القامة مصنع مبدينة  6 أكتوبر لتوطني صناعة مكونات الكمبيوتر محليا
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“هواوى “ رقم قياسى جديد فى عدد شحنات سلسلة Mate 20 بأكثر من 10 مليون عامليا

كتب : احمد سليمان
املتخصصة فى بحوث   “   IDC “ قامت مؤسسة
السوق بالكشف عن توقعاتها لسوق الهواتف الذكية 
من  املزيد  تتوقع  وهى  بعده،  وما   2019 العام  فى 
سيشهد  العام  هذا  السوق.  لهذا  الصعبة  األوق��ات 
على  الذكية  الهواتف  شحنات  فى  إنخفاًضا  أيًضا 
الصعيد العاملى بحيث سيتم شحن نحو 1.39 مليار 
بنسبة  أقل  يعتبر  ما  وه��ذا  العام،  هذا  طيلة  وح��دة 
0.8 % مقارنة مع العام 2018. ومت اإلشارة إلى 

أطول  لفترات  الذكية  بهواتفهم  العمالء  إحتفاظ 
والتوترات اجليوسياسية على أنها من بني األسباب 
الشحنات هذا  إنخفاض  إلى  التى ستؤدى  الرئيسية 

العام.
النصف  يكون  أن   IDC تتوقع مؤسسة ذلك،  ومع 
م��ع ع��ودة  ال��ع��ام 2019 نقطة حت��ول  م��ن  ال��ث��ان��ى 
ش��ح��ن��ات ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة إل���ى ال��ن��م��و امل��ت��واض��ع 
واملحافظة عليه حتى العام 2023. وبطبيعة احلال، 
السوق  فى  التنبؤ مبا سيحدث  التى حتاول  األرق��ام 
على مدى السنوات اخلمسة املقبلة هى عبثية، ولكن 

هذه األرقام قد تكون صاحلة على املدى القصير.
بتكنولوجيا  املحيطة  الضجة  أن  من  الرغم  وعلى 
بشكل  تؤثر  لن  للطى  القابلة  الذكية  والهواتف   5G
كبير على مبيعات الهواتف الذكية فى العام 2019، 
الهواتف  من  اجلديد  النوع  هذا  تبنى  معدل  أن  إال 
أن   IDC مؤسسة  تتوقع  ذلك.  بعد  سيزداد  الذكية 
العام  ف��ى  شحنها  يتم  أج��ه��زة   4 ك��ل  م��ن   1 يحمل 

.5G 2023 مودم يدعم شبكات اجليل اخلامس

كتب : عادل فريج
الهاتف  ْفع:  للدَّ عديدة  وسائل  احلالى  زمننا  فى 
الذكى أو إدخال رقم التعريف الشخصى أو التوقيع 
جديدة:  وسيلة  قريًبا  ن��رى  قد  لكن  إيصال؛  على 
طوَّرت شركة “ جيمالتو “، الهولندية املتخصصة فى 
ن عمليات  مجال األمن الرقمى ، بطاقة َخصم تؤمِّ
فلن  فيها؛  املدمج  األصابع  بصمات  مباسح  الدفع 
يكون على املستخِدم إال أن يضع إبهامه على املاسح، 

ثم ميرر البطاقة على أى جهاز للدفع ِلتَجرى عملية 
حتويل املال كاملعتاد.

تخضع  أن  املستقبلية  الوسيلة  ه��ذه  وت��وش��ك 
املقبل  الشهر  ففى  ال��واق��ع،  أرض  على  الختبار 
سيبدأ بنك »نات ِوست« فى اململكة املتحدة جتربتها 

بواسطة 200 عميل.
تتعدى  لن  البصمة  بيانات  أن  “جيمالتو”  تزعم 
نطاق الذاكرة املوجودة فى البطاقة ذاتها، وأن هذا 
أنه ال يوجد  للقراصنة؛ لكن اعلم  سيقلِّل تعرُّضها 
نظام -سواء كان معتمًدا على املقاييس البيولوجية 
الشخصية  معلوماتك  أم��ان  يضمن  يكن-  ل��م  أم 
ا، فحتى بصمات األصابع ميكن تزويرها  ضماًنا تاّمً

أو سرقتها.
يجعلها  رمب��ا  تعقيد  األصبع  بصمة  د  ِلتَفرُّ لكْن 
التعريف  رق��م  م��ن  ل��أم��ان  أعلى  مبستوى  تتمتع 
الشخصى )سلسلة رقمية بسيطة(؛ بل إن جيمالتو 
احلد  إللغاء  يكفى  حد  إلى  آمنة  وسيلتها  أن  ترى 
األقصى للشراء الذى يُفَرض عادًة على َمن ال يُدخل 
رقم التعريف الشخصى أثناء الدفع بواسطة جهاز 

الدفع عن بُعد.

كتب : عادل فريج
يومًيا،  ة ُشرب بالستيكية  مليون ماصَّ األمريكيون نحو 500  يستهلك 
وينتهى األمر مبعظمها فى مدافن النفايات أو املحيطات، ويحتاج حتللها 
الُشرب  ة  ماصَّ بحظر  عدة  بلدان  ذلك شرعت  وملواجهة  األع��وام.  ملئات 
البالستيكية، إال أن شركة ناشئة جديدة تدعى لواليوير اقترحت استخدام 
ة مصّنعة من الطحالب لتكون بدياًل صديًقا للبيئة، وترى الشركة أن  ماصَّ

ة البالستيكية. توفير البديل أفضل من محاولة إقناع الناس بترك املاصَّ
ونقلت مجلة بزنس إنسايدر األمريكية، عن دانييال سالتزمان، مستشارة 
ة املُبتكرة تشابه البالستيك فى املظهر  االستدامة فى الشركة، أن املاصَّ
وامللمس، إال أنها تتألف من أعشاب بحرية تتحلل بسرعة حتلل الغذاء، 
فتتحلل على اليابسة كما يتحلل قشر املوز متاًما، وتتفكك فى املياه خالل 

أسابيع فقط.
ويبقى دون حتلل  واحدة  ملرة  يُستخدم  ملنتج  »ال معنى  وقال سالتزمان 
ة الُشرب البالستيكية، إن قارناه بآخر ميكن حتويله إلى  لقرون مثل ماصَّ

سماد عضوى أو قابل للتحلل البيولوجى اآلمن فى املحيط.«
العاملية، خالل  األس��واق  فى  اجلديد  املنتج  توفير  على  الشركة  وتعمل 
فصل الصيف املقبل، وذلك فى سلسلة فنادق ماريوت األمريكية، وشركة 
ة  املشروبات الفرنسية بيرنو ريكار. وتتوقع الشركة إنتاج 30 مليار ماصَّ
عضوية مبختلف األشكال بحلول العام 2020، وتهدف إلى جعل تكلفة 
كومبانى  فاست  ملجلة  وفًقا  الورقية؛  ��ة  امل��اصَّ لتكلفة  مماثلة  إنتاجها 

األمريكية.

كتب : وسيم امام
الكلية على  “ سيطرتها شبه   Nvidia “ التكنولوجيا  تواصل عمالقة 
أّكد  حيُث  املحمولة،  و  الشخصية  للحواسيب  الرسومية  البطاقات  سوق 
تقريٌر جديٌد من Jon Peddie Research أن حصة الشركة قد ازدادت 

. “ AMD “ فى الربع األخير من العام 2018 على حساب منافستها
إلى 81.2%  “ وصلت   Nvidia  “ فإن حصة  التقرير،  على  بناًء  و 
فى سيطرة شبه كلية على السوق، أما حصة AMD فقد تراجعت إلى 
%18.8 فحسب. رغم ذلك، فإن األداء فى السوق ككل لم يكن جيداً، 
حيث تراجعت مبيعات البطاقات الرسومية املخصصة للحواسيب املكتبية 
بنسبة %20 فى الربع األخير من العام املاضي، و هو أكبر تراجع شهده 

هذا السوق منذ 10 سنوات.

تقرير “              “: 1.39 مليار جهاز شحنات الهواتف الذكية
 بتتراوح  1 % للسنة الثالثة على التوالي

“ جيمالتو “ : بطاقات خصم جديدة فيها ماسح لبصمات األصابع

شركة ناشئة تبتكر بديًل صديًقا للبيئة 
ات البلستيكية عن املاصَّ

80 % حصة “  Nvidia “ من السوق 
العاملى البطاقات الرسومية

ت
عا
تاب

م

“ أبل “ أول نظارات واقع معزز متصلة 
باأليفون .. فى عام 2020

كتب: شيماء حسن 
 2020 عام  بحلول  املعزز  بالواقع  تعمل  نظارة  أبل  ستنتج 
الكامل  اإلنتاج  أما  الشائعات،  انتشار  من  عام  من  أكثر  بعد 
أبل  أن  يبدو  ولكن   ،2019 عام  من  األخير  الربع  فى  سيبدأ 
ذلك  من  ب��داًل  وستعتمد  مستقل  جلهاز  خططها  تخفض 
التكنولوجى   ”engadget“ ملا ذكره موقع على األيفون. وفقا 
نوعها  من  األول��ى  تعد  التى  املعزز،  الواقع  نظارات  فستعمل 
احلوسبة،  خدمات  وستأتى  عرض،  كشاشة  أبل،  شركة  فى 
األيفون  جهاز  من  املوقع  وخ��دم��ات  باإلنترنت،  واالت��ص��ال 
التى  للطريقة  مشابًها  ه��ذا  وسيكون  باملستخدم.  اخل��اص 
بحاجة  كانت  والتى   ،Apple Watch مناذج  مع  أبل  اتبعتها 
إلى جهاز األيفون لكل الوظائف تقريًبا، وهذا ميكن أن يجعل 
املعزز أخف بكثير من الوحدات املستقلة، لكنه  الواقع  نظارة 
من املحتمل أن يجهد بطاريات أيفون، كما أنه يتناقض مع ما 
سمعناه فى عام 2018 عندما أشارت الشائعات إلى أن شركة 

أبل كانت تخطط جلهاز بشاشة عرض 8K لكل عني.

 Google Pixel ”جوجل” : طرح  الهاتف“
2”يعمل بنظام” Android Q “..فى مايو املقبل

كتب : محمد امين
إختبارات  منصة  Google Pixel 2”فى  الهاتف”  رصد  مت 
هذا   .Android Q بنظام  يعمل  وهو   Geekbench األداء 
النسخة  إط��اق  موعد  إق��ت��راب  على  ق��وًي��ا  م��ؤش��ًرا  يعتبر 
التجريبية من نظام Android Q والذى من املفترض أن ميثل 

اإلصدار الرئيسى التالى من نظام األندرويد.
أنه  توضح  األداء  إختبارات  منصة  فى  املدرجة  املعلومات 
جهاز غير معروف يعمل بنظام Android Q AOSP ومبعالج 
أن  نعرف  جميًعا  ولكننا   ،ARM64 معمارية  على  يستند 
ومن   .Google Pixel 2 للهاتف  الرمزى  اإلسم  هو   Walleye
املرجح أن يتم إطاق برنامج إختبار Android Q خال مؤمتر 
جوجل السنوى للمطورين Google I/O 2019 املقرر عقده 
يتم  لم  اآلن،  حتى  املقبل.  مايو  شهر  من  السابع  اليوم  فى 
 Dark  ” الليلى  الوضع  ولكن  امليزات،  من  العديد  عن  الكشف 
Mode ” على مستوى نظام التشغيل بالكامل قادم جنبا إلى 
جنب مع وضع احلاسوب ” Desktop Mode “، وهذا أمر مؤكد. 

ومع ذلك، سنعرف املزيد عن ذلك قريًبا.

مع وصول عدد مستخدمى اإلنترنت إلى 4.8 مليار شخص فى 2022:

“سيسكو” تتوقع منوا هائل حلركة بيانات بروتوكول اإلنترنت مبنطقة الشرق األوسط وإفريقيا خلل 5 سنوات
كتب : وسيم امام – احمد سليمان

عدد  يصل  أن  سيسكو  من  املرئية  الشبكات  مؤشر  تقرير  يتوقع 
مستخدمى اإلنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول 
الشرق  منطقة  فى  نسمة  مليون   549 نحو  ومنهم   ،2022 العام 
 Cisco( احتفلت سيسكو خالل حدث  وقد  هذا  وإفريقيا.  األوسط 
Connect: Say Hello to the Future( مبرور 30 عاًما على 
فى  وعمالئها  من شركائها  عدد  مع  العاملية  اإلنترنت  شبكة  انطالق 
اإلم��ارات، حيث تخلل احلفل الكشف عن أبرز ما توصل إليه تقرير 
معنية  وحتليالت  توقعات  م��ن  مجموعة  املرئية  الشبكات  م��ؤش��ر 
فى  الرقمى  املشهد  ستغير  التى  املتواصلة  والتغيرات  باالجتاهات 

املنطقة والعالم. 
4 عوامل مساعدة

يحدد تقرير مؤشر الشبكات املرئية من سيسكو أربعة عوامل رئيسة 
األوسط  الشرق  منطقة  فى  اإلنترنت  بروتوكول  حركة  لنمو  متوقعة 
وإفريقيا بحلول العام 2022 اولها ارتفاع نسبة مستخدمى اإلنترنت 
بنسبة %9 وسترتفع نسبة مستخدمى اإلنترنت من %23 من سكان 

املنطقة فى العام 2017 إلى %32 بحلول العام 2022.
ميثل التحول الرقمى إحدى األولويات الرئيسة فى البرامج الوطنية 
األوس��ط  الشرق  منطقة  أن  سيسكو  وتقدر  املنطقة،  بلدان  ملعظم 
وشمال إفريقيا ستحتضن نحو 549 مليون مستخدم ، وسيكون لها 
السبق على املستوى العاملى بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول 

اإلنترنت بارتفاعها بنسبة %41 من 2017 إلى 2022. 

2.5 مليار جهاز متصل االنترنت
ويتمثل العامل الثانى “ ارتفاع عدد األجهزة املتصلة “ تتوقع سيسكو 
أننا سنصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة، أى ما يعادل 
1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد فى الشرق األوسط وإفريقيا و 
ستزيد األجهزة غير احلاسوبية حركة املرور اإلقليمية للبيانات على 
اإلنترنت بنسبة %91 بحلول العام 2022، مع توقع ارتفاع متوسط 
سرعات اتصال شبكات الهاتف النقال بنسبة تصل إلى 28، ويتوقع أن 
تبلغ حصة حركة مرور بيانات اإلنترنت الصادرة عن الهواتف الذكية 
 1.2 وج��ود  مع  إفريقيا  وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  فى   79%
تريليون هاتف ذكى متصل بحلول العام 2022. وتتوقع شركة سيسكو 
وتعلم  االصطناعى  للذكاء  جديدة  فرًصا  سيوجد  االتصال  تعزيز  أن 

اآللة فى مختلف القطاعات وضمن املنازل الذكية. 
 “ العريض  النطاق  اتصاالت  زيادة سرعات   “ الثالث  العامل  ويركز 
اذ متثل سرعة االتصال عبر النطاق العريض دافًعا رئيًسا لنمو حركة 
مرور بيانات بروتوكول اإلنترنت، وتتوقع شركة سيسكو أن تتضاعف 

السرعة بأكثر من مرتني من العام 2017 إلى العام 2022. 
20 ميجا بايت سرعة االنترنت

فى  العريض  النطاق  اتصاالت  سرعة  ت��زداد  أن  املتوقع  من  ولهذا 
العام  فى  الثانية  فى  ميجابت   7.8 من  وإفريقيا  األوس��ط  الشرق 
2017 إلى 20.2 ميجابايت فى الثانية بحلول العام 2022،  لتمكني 
الشركات واألفراد من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل. وباستمرار 
ارتفاع السرعة فإن عمليات تنزيل امللفات الكبيرة التى كانت تتطلب 
ساعات لن حتتاج عندها أكثر من دقائق والتى لن حتتاج الحًقا أكثر 

من ثوان. 
والعامل االخير “ زيادة املحتوى والتطبيقات الغنية بالوسائط “ كما 
بالبيانات  املكتظة  وامللفات  بالوسائط  الغنى  املحتوى  حصة  ستشكل 
منطقة  فى  اإلنترنت  بروتوكول  بيانات  مرور  من حركة  نسبة 81% 
الشرق األوسط وإفريقيا بحلول العام 2022 مرتفعة من حصة تبلغ 

نسبتها %65 فى العام 2017. 
وتنسب هذه الزيادة املتوقعة فى حركة مرور بيانات اإلنترنت الغنية 
األفالم  بث  السريع خلدمات  النمو  إلى  تبلغ 16%  التى  بالوسائط 
والتلفاز وتدفق املوسيقى على اإلنترنت فى الشرق األوسط وإفريقيا. 
تشهد  أن  يتوقع  اإلنترنت،  عبر  األلعاب  شعبية  ارتفاع  مواصلة  ومع 
املنطقة أيًضا زيادة فى لعب ألعاب اإلنترنت مبقدار خمسة أضعاف 
مقارنة بالعام 2017 ما سيمثل %1 من إجمالى حركة مرور بيانات 
بروتوكول اإلنترنت فى الشرق األوسط وإفريقيا بحلول العام 2022.

االستثمار فى البنى التحتية
سيسكو  من  املرئية  الشبكات  مؤشر  تقرير  توقعات  على  وتعليًقا 
األوس��ط  الشرق  منطقة  على  تؤثر  أن  املتوقع  من  التى  والتنبؤات 
وإفريقيا من جهته قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس فى شركة سيسكو 
كبير  ينمو بشكل  اإلنترنت  “نعلم أن حجم  وإفريقيا:  الشرق األوسط 
فإن  التحتية،  البنى  فى  االستثمار  فى  احلكومات  مواصلة   ونتيجة 
اإلنترنت األسرع واألقوى سيفتح آفاًقا غير مسبوقة لأفراد ومختلف 
حيوية  قوة  الرقمى  التحول  وميثل  والصناعية،  التجارية  القطاعات 
مبتكرة  عقلية  تتبنى  أن  ال��ش��رك��ات  على  لذلك  االق��ت��ص��ادى  للنمو 
إلى  يصل  ما  اخلدمة  من  احلرمان  هجمات  متثل  وقد  واستباقية”. 
ومن  حدوثها،  خالل  البالد  فى  اإلنترنت  حركة  إجمالى  من   25%
خالل تطبيق آليات احلماية املناسبة تستطيع الشركات أن حتمى ذاتها 

خالل التسلسل الكامل للهجوم قبل الهجوم وأثناءه وبعده”. 
أضاف فى دولة مثل دولة اإلمارات التى تتبنى االبتكار فإن اإلنترنت 
ما زال يغير حياتنا بطرق مختلفة. وإدراًكا للتغييرات التى حتدث على 
الشرق األوسط وإفريقيا على احلكومة وصانعى السياسات ومقدمى 
اخلدمات مواصلة توحيد جهودهم إلنشاء خدمة إنترنت يسهل وصول 

اجلمهور إليها.”

كتب : بيتر نبيل
فى  وخ��اص��ًة  العاملية  اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة  تعمل 
قطاعات السفر واألغذية والبيع بالتجزئة، على وضع 
وذلك  واألداء،  اجلمهور  مع  للتفاعل  جديدة  معايير 
حركة  لتعزيز  جماهيرية  كوسيلة  التلفاز  باستخدام 
املرور عبر اإلنترنت والعمليات التجارية ويعود التلفاز 
بنتائج واضحة على العالمات التجارية عبر اإلنترنت، 
التلفزيونية  اإلعالنات  أن  إلى  األبحاث  تُشير  حيث 
وزي��ادة  الرقمية،  القنوات  إح��ي��اء  إع���ادة  على  ق���ادرة 
عمليات  وحتسني  اإللكترونية  للمواقع  امل��رور  حركة 
تثبيت  عمليات  وزي��ادة  تسهيل  إلى  باإلضافة  البحث، 
 TV( للتلفاز  اإلعالنى  األثر  إنساب  التطبيقات.يعمل 
قياس  فى  للغاية  فّعال  بشكل  اليوم   )attribution
أعداد الزيارات الرئيسة للموقع )فى الثانية(، وتعّقب 

اإلعالنات  بَثِّ  خالل  للموقع  الزيارات  أع��داد  ارتفاع 
لهذه  اإليجابية  املساهمة  مدى  وحتديد  التلفزيونية 

اإلعالنات التلفزيونية.
مع املمارسات املتطورة ألسواق اإلعالنات  ومتاشياً 
العاملية املتقدمة، حتّول التركيز حالياً إلى إعادة التأكيد 
تنهض  أن  مُيكنها  م��ؤث��رة  كوسيلة  التلفاز  دور  على 
بالعالمات التجارية التقليدية بشكل فعال لتصبح فى 
ن إنساب  ِكّ الواجهة، فضاًل عن األداء املقّيم حديثاً. ومُيَ
قياس  من  التجارية  العالمات  للتلفاز  اإلعالنى  األثر 
وبالتالى  الفعلية،  املبيعات  على  التلفاز  تأثير  قيمة 
األداء.  تعزيز  تتفوق فى  الوسيلة  أن هذه  إثبات كيف 
وتُظهر البيانات احلالية أن التلفاز نادراً ما يُنسب إليه 

الفضل على أنه املحرك الرئيسى ألنشطة املستهلك.
من  له  مثيل  ال  مزيجاً  التلفازية  اإلعالنات  وتُقدم 

والتكلفة  والتأثير  املستغرق  والوقت  الوصول  إمكانية 
وامل��وث��وق��ي��ة. ويُ��ش��ّك��ل ذل��ك إض��اف��ًة ه��ام��ة للعالمات 
التجارية التى تستفيد من املستويات املتزايدة للمشاركة 
واالستجابة  التجارية  بالعالمة  وال��وع��ى  النشطة، 
املباشرة من املشاهدين. وعلى املدى الطويل، حققت 
التى  اإلن��ت��رن��ت  امل��س��ّوق��ة عبر  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات 
استثمرت فى إنساب األثر اإلعالنى للتلفاز مزيداً من 
الوعى ونسباً أعلى فى تذّكر اإلعالنات وتزايد الرغبة 
فى العمليات الشرائية فى املستقبل، يعقبها منٌو فعلى 
التى مُيكن أن تُنسب مباشرًة  فى العمليات التجارية، 

إلى التلفاز.
وتخضع عملية تطوير منتج ما مُيكنه تقدمي فوائد 
إنساب األثر اإلعالنى للتلفاز إلى العالمات التجارية 
اإللكترونية  التجارة  منصات  فى  املتجذرة  اإلقليمية 

مرحلة  إل��ى  التطبيقات(،  أو   )com.( املواقع  )مثل 
اخ��ت��ب��ار ص��ارم��ة، ح��ي��ث جُت���رى جت���ارب م��ع عمالء 
مختلفني من فئات متعددة فى القطاعات. ويتعنّي على 
العالمات التجارية أيضاً أن تدرك أن احلمالت األكثر 
للتلفاز،  اإلعالنى  األث��ر  إنساب  على  القائمة  جناحاً 
والتى  خصيصاً  املصممة  اإلعالنات  قوة  إلى  تستند 

تتضمن دعوات فّعالة للعمل.
وأعلنت مؤخراً مجموعة “شويري” )املجموعة الرائدة 
فى مجال التمثيل اإلعالمى فى املنطقة( عن اإلطالق 
الرسمى ل�”براند 4 مانس” )Brand4mance(، وهو 
اإلعالنى  األثر  إنساب  األداء عبر  لتحسني  منتج  أول 
أفريقيا.  وشمال  األوس��ط  الشرق  منطقة  فى  للتلفاز 
سالم صوايا،  حالياً  مانس”  “براند 4  فريق  ويترأس 

الرئيس التنفيذى لشؤون العمليات فى املجموعة.

بعد إعادة إحياء القنوات الرقمية : اإلعلن التلفزيونى يستعد ألداء العُمر 

كتب : باسل خالد
ألعمال  هواوى  مجموعة  كشفت 
رقم  حتقيق  عن  اليوم  املستهلكني 
شحنات  ع��دد  ف��ى  ج��دي��د  قياسى 

 Huawei س���ل���س���ة 
والتيبلغت   ،Mate 20
م��الي��ني  م���ن 10  أك��ث��ر 
ش��ح��ن��ه��ا  مت  وح���������دة 
ل�����أس�����واق ال���ع���امل���ي���ة. 
وب���ف���ض���ل ت��ص��م��ي��م��ه��ا 
العصرى واملبتكر وأدائها 
سلسلة  حققت  املتميز، 
 HUAWEI ه���وات���ف 
مستويات   Mate 20
املبيعات  من  استثنائية 
منذ إطالقها، واستحّقت 
النطاق  واس���ع  ت��ق��دي��راً 
ب������ني أب���������رز وس����ائ����ل 
بشؤون  املعنية  اإلع���الم 

التكنولوجيا فى العالم.

رئيس  هو،  كيفن  قال  جهته  من 
املحمولة  ال��ه��وات��ف  أع��م��ال  ق��ط��اع 
ف���ى م��ج��م��وع��ة ه������واوى ألع��م��ال 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ني: “أن����ه ب��ال��ن��ظ��ر إل��ى 
امل��س��ت��ق��ب��ل، س��ت��واص��ل 
مجموعة هواوى ألعمال 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ت��وج��ي��ه 
ينطلق  بشكٍل  أعمالها 
العمالء  احتياجات  من 
توقعاتهم.  بتلبية  وينتهى 
وي��ت��ج��ل��ى ه��دف��ن��ا األه��م 
حتول  مسيرة  قيادة  فى 
الذكية،  األج��ه��زة  قطاع 
وت����زوي����د امل��س��ت��ه��ل��ك��ني 
بتجربة ملهمة وذكية فى 
مختلف السيناريوهات”.

أض��اف مت��زج سلسلة 
 HUAWEI Mate
ب���ني م��ع��اي��ي��ر االب��ت��ك��ار 
ال��ت��ق��ن��ى امل��ت��ط��ور ال��ذى 

والتصاميم   ،Huawei به  تشتهر 
الهوية  ت��ؤك��د ع��ل��ى  ال��ت��ى  ال��ث��وري��ة 
ط��رح  ومت  ل��ل��ع��الم��ة.  امل���ت���ف���ردة 
و  Emerald Green ل���ون���ى 
األولى  للمرة   Midnight Blue
فى سلسلة  Mate 20، مما منح 
الهواتف إحساساً متجدداً باألناقة، 
التقنى  االب��ت��ك��ار  يستكمل  وال���ذى 
املستوحاة  التصميم  وهوية  للهاتف 
هذه  ولعبت  املتقدمة.  العلوم  من 
دوراً  اجلديدة  اجلمالية  اللمسات 
 Mate سلسلة   ف��رص  تعزيز  فى 
العمالء  من  اإلع��ج��اب  لتلقى   20
بني املستخدمني فى عالم األعمال 
على  امل��وض��ة  بتوجهات  واملهتمني 

حد سواء.
وع��������الوًة ع���ل���ى امل��س��ت��ه��ل��ك��ني، 
امل��ؤس��س��ات  م��ن  مجموعة  أك���دت 
التخصصية على إعجابها بسلسلة 
ن��ظ��راً   HUAWEI Mate 20

التكنولوجيا  ب��ني  الفريد  ملزيجها 
العاملى  امل��ؤمت��ر  وف��ى  والتصميم. 
لأجهزة املحمولة 2019، احلدث 
األضخم فى القطاع، والذى يتولى 
تنظيمه االحتاد العاملى لالتصاالت 
هاتف  حصل   ،  GSMA املتنقلة 
 HUAWEI Mate 20 Pro
“أف��ض��ل ه��ات��ف ذكى  على ج��ائ��زة 
لعام 2019”، متفّوقاً على هواتف 
أخ��رى  ع���ّدة ش��رك��ات  م��ن  متميزة 

مرموقة فى السوق.
نتيجة  اجل���ائ���زة  ه����ذه  وت���أت���ى 
ألعمال  ه���واوى  مجموعة  لتركيز 
القيمة  حتقيق  على  املستهلكني 
االب��ت��ك��ار  خ���الل  م��ن  للمستهلكني 
الذى تّوج بعالمات فارقة فى األداء 
والذكاء  الفوتوغرافى  والتصوير 
االص��ط��ن��اع��ى وغ��ي��ره��ا - وال��ت��ى 
السلسلة  فى  جميعاً  رؤيتها  ميكن 

.HUAWEI Mate 20

كتب : نيللى على
 Huawei “ كشفت شركة “ هواوى “ عن طرح الهاتف
Nova 4e “ حيث يضم شاشة متتاز بقطع صغير فى 
اجلزء األوسط العلوى من أجل الكاميرا األمامية، وثالث 
أسفلها  يتواجد  اخللف  فى  عمودية  بوضعية  كاميرات 
بصمات  مستشعر  هناك  اليمني  وعلى   ،LED الفالش 

األصابع.
هذه التسريبات اجلديدة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف 
ألوان  بثالثة  متوفًرا  سيكون   Huawei Nova 4e
على األقل تشمل األبيض واألسود واألزرق املتدرج إلى 
أن  على  أيًضا  ينص  فهو  للمصدر،  ووفقا  البنفسجي. 

 Huawei Nova 4e الهاتف  فى  األساسية  الكاميرا 
ستضم مستشعر أساسى بدقة 24 ميجابكسل، فى حني 
ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع 
عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 2 

ميغابكسل يعمل على إستشعار معلومات العمق.
وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت بأن الهاتف 
Huawei Nova 4e سيضم شاشة +FullHD بحجم 
 HiSilicon 6.15 بوصة، ومعالج ثمانى النوى من فئة
وذاك��رة   ،6GB بحجم  عشوائية  وذاك��رة   ،Kirin 710
بسعة  ب��ط��اري��ة  ع��ن  ف��ض��ال   ،128GB بحجم  داخ��ل��ي��ة 

3340mAh، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

“ Nova 4e  “ و تطلق الهاتف ...

ثلثة هواتف من “ HTC “ حتصل
“ Android 9 Pie  “ على حتديث 

كتب : باكينام خالد 
رمبا تكون شركة “جوجل “ اقتربت من اإلنتهاء من تطوير نظام 
تزال  ال   HTC مثل  شركات  هناك  ولكن   ،  “  Android Q  “
حتاول جاهدة إطالق حتديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية 
بإطالق  ستقوم  أنها  اليوم  التايوانية  الشركة  وأعلنت  احلالية. 
حتديث Android 9 Pie لثالثة من هواتفها الذكية قبل حلول 
الثالثة  الذكية  الهواتف  تتلقى هذه  شهر يونيو املقبل. مبجرد أن 
 HTC U11 الهاتف  إلى  ستنضم   ،Android 9 Pie حتديث 
Life الذى إستلم هذا التحديث فى شهر نوفمبر من العام املاضي. 
وهو حالًيا هاتف HTC الوحيد الذى يعمل باإلصدار األحدث من 
نظام األندرويد، وبالتالى فنحن نأمل أن تفى شركة HTC بوعدها 
الذكية  للهواتف   Android 9 Pie وإط��الق حتديث  امل��رة  هذه 
للهواتف  وبالنسبة  العام.  الثانى من هذا  الربع  نهاية  الثالثة قبل 
 Android لترقيتها إلى HTC الذكية الثالثة التى تتطلع شركة
 HTC 9 قبل نهاية الربع الثانى من هذا العام، فهى تشمل Pie

.HTC U12+ إضافة إلى HTC U11+ و U11

118 مليون دوالر عائدات ألعاب
” Candy Crush “ .. الشهر املاضى

كتب : بيتر نبيل 
 King من  األيقونية   Candy Crush ألعاب  سلسلة  تستمر 
العائدات  بتحقيق  بليزارد(  آكتفيجن  شركة  حالياً  متلكها  )التى 
الضخمة، و وفقاً آلخر تقريٍر من وكالة Sensor Tower، فقد 
حققت جميع ألعاب Candy Crush عائدات بقيمة 118 مليون 
دوالر فى شهر فبراير املاضي، و بزيادة سنوية وصلت إلى 20% 

مع ما مت حتقيقه فى فبراير 2018.
بقيمة 74  عائدات  لوحدها حققت   Candy Crush Saga
حققت  فقد   Candy Crush Soda Saga اما  دوالر،  مليون 
 Candy Crush Jelly .عائدات وصلت إلى 27.4 مليون دوالر
 Candy أما  دوالر،  مليون   5.1 بقيمة  عائدات  حققت   Saga
Crush Friends Saga فقد وصلت عائداتها إلى 11.1 مليون 

دوالر.
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 كتبت : فاتن اخلولي
دّشنت شركة مصر للتجارة واالستثمار أول مصنع 
لتجميع غساالت املالبس اخلاصة بشركة ويرلبول 
فى مصر. وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن ه��ذا املصنع ، 
الذى يقع فى مسطرد فى القليوبية ، سيصبح أول 
التجارية  للعالمة  املالبس  لتجميع غساالت  مصنع 
األوس���ط وشمال  ال��ش��رق  منطقة  ف��ى  »وي��رل��ب��ول« 

أفريقيا.
ويرلبول  شركة  عن  ممثلون  االفتتاح  حفل  وحضر 
وشهد احلدث   ، واالستثمار  للتجارة  وشركة مصر 
بجولة  مصرية  إعالمية  هيئات  قيام ممثلى  كذلك 
فى أنحاء املصنع ليتعرفوا عن كثب على سير عملية 
اإلنتاج اخلاصة بغساالت املالبس من ويرلبول ذات 

التحميل العلوى التى يتم جتميعها فى املصنع.
ذات  املالبس  إطالق خط جتميع غساالت  ويشّكل 
التحميل العلوى تطوراً استراتيجياً فى خطط شركة 
السوقية  وحصتها  عملها  تطاق  لتوسيع  ويرلبول 
املنزلية   األج��ه��زة  م��ن  وغيرها  امل��الب��س  لغساالت 
على  اإلجمالى  الطلب  يقدر حجم  فى مصر.حيث 
مصر  فى  العلوى  التحميل  ذات  املالبس  غساالت 
فى الوقت الراهن بحوالى 400-500 ألف وحدة 

سنويا.
ومن املتوقع أن ينتج املصنع ما يقرب من 25,000 
م��ع وج��ود   ، التشغيل  م��ن  األول  ال��ع��ام  ف��ى  وح��دة 
االنتاجية  امل��ص��ن��ع  ارت��ف��اع ط��اق��ة  إل���ى  م��ؤش��رات 
املتوقع  وم��ن   .2020 ال��ع��ام  بحلول  أك��ب��ر  بشكل 
ملصنع التجميع ، الذى سيلبى الطلب املتنامى على  
غساالت املالبس فى مصر ، أن يساهم فى إيجاد 

العديد من فرص العمل داخل املجتمع املحلي.

أشرف  قال   ، اجلديد  املصنع  تدشني  عن  متحدثاً 
للتجارة  مصر  لشركة  التنفيذى  الرئيس   ، عمران 
نشهد  أن  اليوم  سرورنا  دواع��ى  »من  واالستثمار، 
أجهزة  لتجميع  نوعه  م��ن  األول  مصنعنا  افتتاح 

ويرلبول والذى يأتى تتويجاً 
إلى يومنا هذا. ونحن  ابتدأت عام 2016  جلهود 
سلع  إنتاج  فى  النمو  من  مزيد  بتحقيق  متفائلون 
أخرى والتصدير إلى اخلارج.  لقد حقننا اليوم معا 

عاملية.  مبعايير  محليا  مصنوعة  غسالة  أول  إنتاج 
مستهلكني  من  عمالئنا  إرض��اء  على  سويا  ونهدف 

وموزعني وكسب والئهم  .«
محمد  ق��ال   ، احل���دث  على  تعليقه  م��ع��رض  وف��ى 
ويرلبول  لشركة  اإلقليمى  العام  املدير   ، اليسير 
ويرلبول  »إن   ، وأفريقيا  األوس��ط  الشرق  ملنطقة 
على يقني تام بقدرة االقتصاد املصرى على حتقيق 
النمو املستدام ، وتدرك بأن وفرة الكفاءات البشرية 
املوهوبة وزخم السوق املصرية دائمة التوسع تشكل 
بثمن  تقدر  وال  قّيمة  فرصة  لنا  بالنسبة  مجتمعة 
اخلطوة  هذه  خالل  ومن  إننا  أعمالنا.  منو  لدعم 
خالل  م��ن  أك��ب��ر  بشكل  التزامنا  م��ن  ن��ع��زز  ال��ي��وم 
االستثمار فى خط التجميع املحلى ، وهذا من شأنه 
األوفياء  عمالئنا  إلى  خدماتنا  تقدمي  لنا  يتيح  أن 
فى مصر ، فضاًل عن توسيع نطاق استثماراتنا فى 
من  بأننا  ثقة  على  نحن  املصري.  التصنيع  قطاع 
خالل شراكتنا مع شركة مصر للتجارة واالستثمار 
، سنرّسخ مكانتنا الرائدة فى سوق األجهزة املنزلية 
وعروض  وخصائص  مزايا  من  وسنزيد  مصر  فى 

باقة منتجاتنا فى الدولة.«

 إمياناً منها بأنها من أكبر األسواق فى الشرق 
 Western Digital شركة   قدمت  األوسط 
للسوق  م��ت��ط��ورة  ج��دي��ده  ت��وس��ع  خطة   Corp
الثالثاء 12 مارس 2019 وذلك  يوم  املصرى 
إلى  منتجاتها  أح��دث  وص��ول  ضمان  أج��ل  من 
أوسع نطاق والى العديد من العمالء وذلك من 
خالل العديد من املوزعيني الرائدين فى مجال 

تكنولوجيااملعلومات.
املنتجات  على  الطلب  ارتفاع  استمرار  مع  و   
ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، ت��ع��م��ل ال��ش��رك��ة ع��ل��ى متكني 
جت��رب��ة أك��ب��ر وأس���رع م��ع ح��ل��ول رائ���دة جديدة 
أفضل مزيج  لعمالئها  توفر  الصناعة حيث  فى 
حتقيق  م��ن  يتمكنوا  حتى  وال��ق��درة  األداء  م��ن 
و  يلتقطونه.  ال��ذى  املتميز  املحتوى  من  املزيد 
مؤخًرا  إطالقها  مت  التى  املنتجات  ضمن  من 
وب��ط��اق��ة   ”SSD  WD Black SN750“
 1TB* SanDisk Extreme® UHS-I“
microSDXC™ card”  بسعة 1 تيرا بايت 
إلى  باإلضافة  العالم.  فى  بطاقة  أس��رع  وهى 
مت  التى   »Beyond Surveillance« حملة 
املستخدمة  التقنيات  لشرح  مصر  فى  تقدميها 
 WD“ رئيسية منتجات  ثالثة  تتضمن   التى  و 
 WD“ 12” ، وTB Purple Hard Drive
256GB Purple“  ”MicroSD Card”و 

.»14TB Ultrastar »WD
على  املستمر  وح��رص��ه��م  إلض��اف��ات��ه��م  ن��ظ��ًرا   
باإلهتمام  املستمر  والتزامهم  منتجاتهم  تطوير 
 ، عمالئهم  احتياجات  وتلبية  املصرى  بالسوق 
أضافت Western Digital Corp. مؤخًرا 
أكبر  من  وه��ى  شبكتها  إل��ى   »Metra« شركة 

فى  باجلملة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  م��وزع��ى 
السابقة  الشراكات  إل��ى  باإلضافة  املنطقة،  
مع »Redington« و« I2« و«Itsalat«. وتعد 
من  جزء  احلديثة  التقنية  ذات  املنتجات  زيادة 
 Western Digital Corp ت��وس��ع  خ��ط��ة 

إفريقيا. الشرق األوسط وشمال  ملنطقة 

مصر للتجارة واالستثمار تفتتح أول مصنع لغساالت املالبس »ويرلبول« فى مصر بطاقه ٢٥ الف وحده فى العام األول 

ويسترن ديجيتال تواصل إلتزامها املستمر جتاه السوق املصري

فى االحتفال بــ 10 سنوات من االبتكار :  سامسوجن تطلق   Galaxy S10 و سلسلة A  املتوسطة  فى السوق املصرى
كتبت : نيللي على

احتفت شركة سامسوجن إلكترونيكس مصر، اليوم، خالل احتفالية 
عبر   Galaxy S سلسلة  فى  االبتكار  من  سنوات   10 ب�   ، كبيرة 
 Galaxy الذكية  الهواتف  عالم  فى  أيقوناتها  أح��دث  استعراض 
S10. والذى يتميز بشاشة عرض أكبر مع كاميرا احترافية متميزة 
يحلمون  الذين  الذى مت تصميمه خصيًصا لألشخاص  قوي،  وأداء 
إلى مستوى  املحمول  الهاتف  ينقل جتارب  األداء  فائق  ذكى  بهاتٍف 

جديد كلًيا من التميز.
باإلضافة إلى ذلك، شهد املؤمتر الصحفى الكشف األول عن أحدث 
إضافاتها إلى عائلة A Series اجلديدة فى الفئة املتوسطة، للمرة 
تقدم جتربة  و A30 حيث   A50 تضم والتى   ، فى مصر  األول��ى 
قرًبا  أكثر  تلتقط صوًرا  وكاميرا  طوياًل  يدوم  وأداء  رائعة  مشاهدة 

للواقع.
لشركة  التنفيذى  املدير   – لى  جايهوان  ص��رح  االط���ار،  ه��ذا  وف��ى 
السابقة  اإلص���دارات  عبر  »متكّنا  مصر:  إليكترونكس  سامسوجن 
فى سلسلة Galaxy Sمن وضع معايير جديدة لإلبتكار فى عالم 
الهواتف الذكية، وها نحن اليوم ندشن مرحلة جديدة من اإلبداع مع 
إطالق جهاز Galaxy S10 الذى مت تصميمه بدقة ليلبى تطلعات 
املستهلكني الذين يحلمون بهاتف ذكى مبواصفات فائقة ومتميزة. لقد 

حافظت سلسلة Galaxy S على نهجها القائم على اإلبتكار والتميز 
دائًما من خالل توفيرها جتربة استخدام عالية املستوى للعمالء إلى 
جانب ميزات ووظائف متجددة باستمرار، ونحن على يقني من أن 
الهاتف اجلديد سيوفر لعمالئنا ما يبحثون عنه بالتحديد إلى جانب 

مساعدتهم على االستمتاع بشكل أكبر بتجاربهم اليومية.«

كما أضاف هشام ابو زينة – رئيس قطاع الهواتف بشركة سامسوجن 
البتكارات  تتويًجا   Galaxy S10 يُعد هاتف« اليكترونكس مصر: 
سامسوجن على مدار العقد املاضى والهادفة إلى منح املستخدمني 
جتارب فريدة من نوعها ومتكينهم من فعل املزيد من األشياء التى 

يحبونها ويحلمون بها.«
كما صرح أبو زينة قائاًل: »تعد السوق املصرية واحًدا من األسواق 
عالم  فى  اجلديد  واقتناء  بالتكنولوجيا  اإلهتمام  ذات  الرئيسية 
الهواتف الذكية، ومعها تتزايد احتياجات هذا السوق ومتطلباته وهو 
ما نحاول أن نقدمه فى هواتفنا اجلديدة والتى مت تصميمها جميًعا 
العمالء املختلفةز واآلن، نحاول تقدمي ما  بحيث جتسد احتياجات 
ليصبح  سامسوجن  طورته  اآلن،  الذكى  فالهاتف  التوقعات،  يتجاوز 

ميسًرا للحياة وأداة ال غنى عنها وليس اكسسواًرا فقط.«
إلى جانب  الفئة A اجلديدة  إلى أن إطالق هواتف  أبو زينة  ولفت 
مصر،  فى  لسامسوجن  متوازنة  فلسفة  يعكس   S10 الرائد الهاتف 
تهدف إلى تنويع املنتجات التى تقدمها فى األسواق إلرضاء أكبر عدد 
التنافسى  العمالء. كما أضاف: »جتمع السلسلة A بني السعر  من 
فائقة  استخدام  جتربة  املستخدمني  متنح  التى  العالية  واملميزات 
فى  التكنولوجيا  أحدث  تصبح  أن  هو  هدفنا  إلن  األسعار،  بأفضل 

متناول اجلميع.«

كاسبرسكى الب تكشف عن ثغرة فى »ويندوز« ُتستغل لشّن هجمات من مجموعة 
تخريبية حديثة

التلقائية  واحل��م��اي��ة  الفحص  تقنيات  كشفت   
فى  جديدة  أمنية  ثغرة  عن  الب  كاسبرسكى  من 
شّن  ف��ى  تُستغّل  أنها  يعتقد  »وي��ن��دوز«،  النظام 
من  األق��ل  على  اثنتني  ِقبل  من  موّجهة  هجمات 
إح��داه��م��ا  التخريبية،  ال��ت��ه��دي��دات  م��ج��م��وع��ات 
وتُعتبر  حديثاً.  املكتشفة   SandCat مجموعة 
تنتجه  ال��ذى  النظام  ف��ى  ثغرة  راب��ع  الثغرة  ه��ذه 
إمكانية  عن  الكشف  يجرى  مايكروسوفت  شركة 
استغاللها فى شّن هجمات تُعرف باسم »هجمات 
عنها  كشفت  والتى   ،Zero-Day انتظار«  بال 
تعمل  والتى  للحماية،  الب  كاسبرسكى  تقنيات 
األمنية  بالثغرة  مايكروسوفت  إب��الغ  مّت  تلقائياً. 
إص��دار  إل��ى  فسارعت   0797-2019-CVE

تصحيح برمجي.
ويظّل هذا النوع من الثغرات مجهوالً، وبالتالى غير 
املهاجمني  يجعل  ما  اكتشافه،  يتم  حتى  مصّحح، 
أنظمة  إلى  الوصول  فى  استغاللها  على  قادرين 
ال��ث��غ��رة األمنية  وت��وج��د  ال��ض��ح��اي��ا وأج��ه��زت��ه��م. 
فى  للرسوميات  الفرعى  النظام  ف��ى  املكتشفة 
النظام »ويندوز« للحصول على امتيازات الوصول 
إلى مناطق آمنة وأعلى أهمية فى النظام، ما يتيح 

الضحية.  حاسوب  فى  الكامل  التحّكم  للمهاجم 
أخضعها  التى  اخلبيثة  البرمجية  عّينة  وتُظهر 
االستغالل  أن  للفحص  الب  كاسبرسكى  باحثو 
بني  الواقعة  التشغيل  نظام  إص���دارات  يستهدف 

.10 Windows8 و Windows
ويرى الباحثون أن الثغرة التى مّت اكتشافها ميكن 
استغاللها من قبل العديد من اجلهات التخريبية، 
وتشتهر   .SandCatو  FruityArmor مثل 
األولى بلجوئها إلى »هجمات بال انتظار« كوسيلة 
مّت  الثانية  املجموعة  بينما  املاضي،  فى  تخريبية 

اكتشافها حديثاً.
وق����ال أن��ط��ون إي��ف��ان��وف، اخل��ب��ي��ر األم��ن��ى ل��دى 
فى  جديدة  ثغرة  اكتشاف  إن  الب،  كاسبرسكى 
يدل  الواقع  فى  بنشاط  استغالله  يتم  »وي��ن��دوز« 
على »أهمية هذه األدوات الباهظة الثمن والنادرة 
إلى  الشركات  حاجة  مؤكداً  التخريبية«،  للجهات 
حلول أمنية ميكنها تأمني احلماية لها من مثل هذه 
هذا  »يجّدد  وأض��اف:  املعروفة،  غير  التهديدات 
األمن  قطاع  بني  التعاون  أهمية  تأكيد  االكتشاف 
األخطاء  اكتشاف  يُعتبر  إذ  البرمجيات،  ومطورى 
لها  الفورى  والتصحيح  واإلفصاح عنها مبسؤولية 
املستخدمني  باحلفاظ على  الكفيلة  السبل  أفضل 

فى مأمن من التهديدات اجلديدة والناشئة«.
بتقنية  هذه  املستغلة  األمنية  الثغرة  اكتشاف  ومّت 
 Automatic Exploit Prevention
التلقائى  باملنع  اخل��اص��ة  الب  كاسبرسكى  م��ن 
نة فى معظم منتجات الشركة  لالستغالل، واملضمَّ

التى تكشف عن االستغالل بالتعريفات التالية:
Generic.HEUR:Exploit.Win32 •
Generic.HEUR:Trojan.Win32 •
Generic.PDM:Exploit.Win32 •

نتورك إنترناشيونال تطلق 
N-Ge-  ننصتها اجلديدة

nius ™ فى مصر
أعلنت »نتورك إنترناشونال«، الشركة الرائدة فى 
حلول املدفوعات فى الشرق األوسط وإفريقيا، 
عن إطالق منصة  N-Genius »إن-جينيس« ، 
وهى منصة جديدة للدفع تتيح للشركات مواكبة 

متطلبات العمالء املتغيرة فى إفريقيا.
ت��وف��ر منصة   ال��ق��اه��رة،  ف��ى  تقدميها  ب��دء  م��ع 
ال��دف��ع  ب��ط��اق��ات  مل��س��ت��خ��دم��ى   N-Genius

ومحافظ الهواتف خيارات دفع سلسة وفعالة.
 Android يدعم نظام التشغيل N-Genius
فى  السريعة  التغيُرات  ليواكب  مصمم  فهو   ،
نتورك  عمالء  ومينح  املدفوعات  حلول  مجال 

إن���ت���رن���اش���ي���ون���ال 
أس��رع وص��ول إلى 
اإلمكانيات  أحدث 

بأقل تدخل.
تقبل املنصة جميع 
ش����رك����ات ال���دف���ع 
العاملية، مثل بطاقة 
الوطنية،  »م���ي���زة« 
عبر  الدفع  وحلول 
ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول 

وهى   .  Samsung Pay و  Apple Pay مثل
مصممة أيًضا لتكون قادرة على استيعاب حلول 
دفع جديدة فى املستقبل. قال هانى فكري، العضو 
مصر  فى  إنترناشيونال  نتورك  لشركة  املنتدب 
»نحن فخورون بأن نقدم للشركات املصرية منصة 
 ،»N-Genius مثل  للتطور  وقابلة  سريعة  دفع 
»نحن كشركة رائدة فى حلول املدفوعات، نهُدف 
دائًما ألن نكون فى صدارة التكنولوجيا وأن نوفر 
للشركات الفرصة ملواكبة أحدث االجتاهات فى 
طريقة قبول وإدارة املدفوعات. مع تسارع وتيرة 
احتياجات  تلبية  املهم  من  أصبح  التكنولوجيا، 
ليست  االستخدام  سهولة  لذا  املتطورة،  العمالء 
ب��ل متنح  ال��وح��ي��دة مبنصتنا اجل���دي���دة،  امل��ي��زة 
مكان  أى  فى  املدفوعات  قبول  ميزة  املؤسسات 
دون املخاطرة بعنصر األمان. من جانبه، قال بول 
للمنتجات واالبتكار فى  كالرك، مدير املجموعة 
  N-Genius إطالق »يعد  إنترناشيونال:  نتورك 
مبصر خطوة قوية فى جهودنا الرامية إلى متكني 
التجارة عبر املنطقة األفريقية من خالل تقدمي 
مصممة  »املنصة  مبتكرة«.  دف��ع  وحلول  تقنيات 
لقبول التحديثات بسرعة وعن بُعد مما يُتيح أحدث 
الوظائف للمستخدمني. جتمع N-Genius بني 
التنقل  الذكية،  التكنولوجيا  االستخدام،  سهولة 
واألمان ملنح عمالئنا جتربة استثنائية ». إمياناً منها 
بأنها من أكبر األسواق فى الشرق األوسط قدمت 
شركة  Western Digital Corp خطة توسع 
أجل  من  وذل��ك  املصرى  للسوق  متطورة  جديده 
إلى أوسع نطاق  ضمان وصول أحدث منتجاتها 
والى العديد من العمالء وذلك من خالل العديد من 
املوزعيني الرائدين فى مجال تكنولوجيا املعلومات. 
و مع استمرار ارتفاع الطلب على املنتجات عالية 
أكبر  على متكني جتربة  الشركة  تعمل  اجل��ودة، 
وأسرع مع حلول رائدة جديدة فى الصناعة حيث 
توفر لعمالئها أفضل مزيج من األداء والقدرة حتى 
يتمكنوا من حتقيق املزيد من املحتوى املتميز الذى 
يلتقطونه. و من ضمن املنتجات التى مت إطالقها 
مؤخًرا “SSD WD Black SN750” وبطاقة 
 1TB* SanDisk Extreme® UHS-I“
microSDXC™ card”  بسعة 1 تيرا بايت 
وهى أسرع بطاقة فى العالم. باإلضافة إلى حملة 
تقدميها  مت  التى   »Beyond Surveillance«
التى  و  املستخدمة  التقنيات  لشرح  مصر  ف��ى 
 12TB WD“ تتضمن  ثالثة منتجات رئيسية
 256GB WD“ و ، ”Purple Hard Drive
 14TB »WD و”Purple“ ”MicroSD Card

.»Ultrastar

متخذ القرار
بقلم:

أشرف عثمان

كتب : محمد امين
شاومى"  لشركة  التابعة   ،  "  Redmi الفرعية"  التجارية  العالمة 
هنا  األمر  ويتعلق  مميزين،  هاتفني  بإطالق  قامت   �  "  Xiaomi
واآلن   ،Redmi Note 7 Pro و   Redmi Note 7 من  بكل 
نحن نسمع بأننا سنرى الهاتف الثالث من هذه الشركة فى غضون 
الصينية Weibo، كشف  اإلجتماعية  الشبكة  فى  واحد.  أسبوع 
لى ويبينج  املدير العام للعالمة التجارية الفرعية Redmi،  عن 
فى  م��ارس   18 اليوم  فى   Redmi 7 للهاتف  الرسمى  الوصول 

حدث سيعقد بالعاصمة الصينية بكني.
يؤكد  مما  التشويقية  ال��ص��ورة  على  يظهر   Redmi 7 الهاتف 
باملواصفات  األمر  يتعلق  وعندما  السابقة.  التسريبات  لنا صحة 
 Redmi 7 الهاتف بأن  املاضية  الفترة  فى  فقد سمعنا  التقنية، 
سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.26 بوصة وبدقة 
عشوائية  وذاكرة   ،1.8GHz بتردد النوى  ثمانى  ومعالج   ،HD+
بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 
32GB أو 64GB، فضال عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل 
وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل للكاميرا األساسية وبدقة 
الهاتف  الثانوية. وعالوة على ذلك، فهذا  للكاميرا  5 ميجابكسل 
سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبًقا بنظام 

.Android 9 Pie
الهاتف Redmi 7 سيكون متوفًرا كذلك وفقا لهيئة اإلتصاالت 
والوردى  بألوان مختلفة تشمل األسود واألحمر واألزرق  الصينية 

واألبيض واألخضر والبنفسجى والرمادي.

» أبل » .. وتوقع إطالق خدمة تلفزيونية فى 
25 مارس احلالى

كتب : باكينام خالد
وجهت شركة »أبل » دعوة لوسائل اإلعالم إلى حدث تنظمه فى اخلامس 
فى  مقرها  فى  جوبز  ستيف  مسرح  على  احلالى  مارس  من  والعشرين 
جديدة  خدمة  اطالق  أن  املتوقع  من  حيث  كاليفورنيا،  بوالية  كوبرتينو 

للتلفزيون والفيديو. 
كانت مصادر قالت لرويترز فى وقت سابق إن الشركة تهدف إلى اطالق 
خدمة  األرج��ح  على  ستشمل  نيسان،  أبريل  فى  تلفزيونى  بث  خدمة 
األسابيع  فى  واخلدمات  املنتجات  أبل  ما  وغالبا  تلفزيونية.  اشتراكات 
الالحقة للمناسبات التى تقيمها وفى الدعوة التى وجهتها الشركة ، لم 
وقت  ”ح��ان  فيه  تقول  واح��د  بسطر  واكتفت  املناسبة  محور  أبل  حتدد 

العرض“. 
ولطاملا أملحت »أبل« العتزامها تقدمي خدمة فيديو، وأنفقت مليارى دوالر 
فى هوليوود إلنتاج محتوى خاص بها ووقعت عقودا مع جنوم كبار مثل 
أوبرا وينفري. وقالت مصادر مطلعة لرويترز فى وقت سابق إن اخلدمة 
التابعة  وفياكوم وستارز  كورب  اشتراكات من سي.بي.إس  بيع  تعيد  قد 
انترتينمنت وغيرها، إلى جانب محتوى أبل األصلى ومن  لاليونز جيت 
املتوقع اطالق اخلدمة التلفزيونية على مستوى العالم، فى خطوة طموحة 
ملنافسة خدمات نتفليكس وبرامي فيديو التابعة ألمازون.كوم. ومن املرجح 
أن يتم توزيع اخلدمة عبر متجر تطبيقات أبل، املتاح حاليا فى أكثر من 

100 دولة. 
اهتمام  محط  التلفزيونية  اخل��دم��ة  م��ن  املحتملة  املبيعات  وص���ارت 
املستثمرين بعد أن أعلنت أبل فى يناير كانون الثانى عن أول انخفاض على 
اإلطالق فى مبيعات آيفون خالل فترة التسوق املهمة مبوسم العطالت، 
آيفون فى بعض األس��واق مبا يتماشى مع  إنها ستخفض أسعار  وقالت 
أسعار صرف العمالت األجنبية واملعروف ان أبل جترى مباحثات أيضا 
مع إتش.بي.أو، وهى جزء من وارنر ميديا اململوكة إليه.تى آند تي، كى 

تشارك فى اخلدمة . 

 .. " Xiaomi Redmi 7 "اطالق الهاتف
فى 18 مارس احلالى

 كتب : وسيم امام
 «  ESET »إس���ي���ت« ش��رك��ة  ح��ص��ل��ت 
األمن  مجال  فى  املتخصصة  العاملية 
السيبراني، على جوائز ذهبية وفضية 
من  ال��ص��ادرة  األخ��ي��رة  التقارير  ف��ى 
وه��ى    AV-Comparatives
منظمة اختبارات مستقلة. وتستخدم 
مجموعة   AV-Comparatives
العالم  أنحاء  جميع  من  كبيرة  عينات 
إلنشاء بيئة اختبار دقيقة و حقيقية. 
للعام  األخ��ي��ر  امل��وج��ز  تقريرها  ف��ى 
احل��ل��ول  ف���ى  ب��ح��ث  ال����ذى   ،2018
مختلًفا،  ب��ائ��ًع��ا   18 م���ن  امل��ق��دم��ة 
حصلت »إسيت« على اجلائزة الذهبية 
وأيًضا  الزائفة  اإليجابية  لالختبارات 
األداء.  الختبارات  الفضية  اجل��ائ��زة 

فى  األخ���رى  ال��ب��ارزة  النقاط  تشمل 
 AV-Comparatives ت��ق��اري��ر 
متقدمة  ج��وائ��ز  أرب��ع��ة   2018 لعام 
متقدمتني  وج��ائ��زت��ني  ت��ص��ن��ي��ف)+( 
إلسيت، باإلضافة إلى شهادة معتمدة 
ملنتجات األعمال لكل من »حلول أمن 
إسيت لنقاط النهاية« و »إدارة البرامج 

عن بُعد«.
رئيس   ، كروباك  جيرى  قال  جهته  من 
م��خ��ت��ب��رات ال��ك��ش��ف ع��ن ال��ت��ه��دي��دات 
ل���دى ش��رك��ة »إس���ي���ت«، وق����ال : »إن 
AV- ت���ق���دي���ر »إس����ي����ت« م����ن ق���ب���ل

على  ش��ه��ادة  ه��و   Comparatives
لكل  من  تفانينا فى خدمة عمالئنا – 
امل��ؤس��س��ات وامل��س��ت��ه��ل��ك��ني – وال��ت��زام 
ب��وع��دن��ا ب��ت��ق��دمي األف��ض��ل دائ���ًم���ا فى 

جلعل  املعلومات  تكنولوجيا  أمن  حلول 
التكنولوجيا أكثر أماًنا للجميع ».

AV-ت��ق��ري��ر ملخص  يسلط  أض���اف   
  2018 ل��ل��ع��ام   Comparatives
الضوء على أعلى درجات املنتجات فى 
التى متت فى عام  املتعددة  االختبارات 
املتقدمة  النتائج  على  وتؤكد   ،2018
استندت  »إسيت«.  عليها  حصلت  التى 
االخ��ت��ب��ارات،  م��ن  العديد  إل��ى  النتائج 
مبا فى ذلك اختبار احلماية فى العالم 
اخل��اط��ئ  اإلن����ذار  واخ��ت��ب��ار  احلقيقى 

وإزالة البرامج الضارة.
الذهبية  باجلائزة  »إسيت«  تتويج  ومت   
التحذيرات  م��ن  أق��ل ع��دد  الص��داره��ا 
اإليجابية اخلاطئة. وكما يشير التقرير، 
اخلاطئة  اإليجابيات  للتنبيهات  »ميكن 

أن تسبب الكثير من املتاعب مثل العدوى 
احلقيقية« ، وجتنبها له أهمية أساسية 
ألم���ن ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ال��ى 
االختبار،  عملية  م��ن  وك��ج��زء  اجل���ودة. 
 AV-Comparatives أج������رت 
الكاذبة  اإليجابية  التنبيهات  اختبارات 
»إسيت«  أن  ووج��دت  واس��ع  نطاق  على 
الشركات  جميع  بني  معدل  أدنى  لديها 

املشاركة فى االختبار.
اجلائزة  كذلك على  »إسيت«   وحصلت 
الفضية الختبار األداء، والتى تقيم تأثير 
كل منتج على أداء النظام. إن املنتجات 
اجلزئية  هذه  فى  جيد  أداء  تقدم  التى 
مع  للمستخدمني  حقيقى  أم��ان  متنح 
سرعة  على  ج��ًدا  ضئيل  تأثير  وج��ود 

النظام وأدائه.

»AV-Comparatives« إسيت« تفوز بجوائز أمن سيبرانى للمؤسسات واملستهلكني من«

الثغرة اخلفيه فى غالبية اقسام املبيعات 
فى الشرق االوسط » 2-3« 

حتدثنا فى املقال السابق ، فى نفس هذا املكان االسبوع املاضى 
، عن نضج املعايير التى حتكم مهنة املحاسبة  التى مت تطويرها 
و العمل عليها لعشرات من السنني، على عكس مهنة البيع التى 
يصر مزاولوها انها فن و انها تعتمد على املعارف و الصالت، و 
ال يدرون انهم بهذا الكالم يضرون املهنة ضرراً بالغاً و يحصروها 

فى كونها حرفه ال ترقى الى ان يكون لها درجات علميه.
ولكت ما عالقة ما نقوله بعنوان املقال؟ 

العالقة تكمن فى تعريف املَوّجه coach  و هو فى هذه احلالة 
املدير املباشر املوكل اليه إدارة قسم املبيعات او مدير املبيعات. 
تتجاهلها  او  تعلمها  التى ال  الثغرة اخلفية  املبيعات يشكل  مدير 
الشرق  املبيعات فى  تأهيل مديرى  يعد  للشركات.  العليا  اإلدارة 
من  عادل  بنصيب  لم حتظ  التى  احليوية  العوامل  من  االوس��ط 
أهميتها  إدراك  بعشوائية دون  التعامل معها  يتم  والتى  االهتمام 
استقاالت  من  الناجتة  اخلسائر  تقليل  و  املبيعات  زي��ادة  على 

البائعني و تنقلهم من شركة ألخرى.
من الدارج ان تتم ترقية البائعني املتفوقني الى وظيفة مديرى 
مبيعات وكأنها خطوه طبيعية فى السلم الوظيفى ودون مراعاة 
املهارات املطلوبة واالستعداد الالزم من الشخص الذى سيتولى 
هذه املسئولية. املشكلة فى هذا الوضع هو ان املدير اجلديد ال 
يتلقى تدريباً مناسباً ليؤهله للقيام بوظيفته فيتعامل مع املشاكل 
البيعيه التى مير بها موظفوه من منظوره اخلاص و كأن تفكيره 
سيكون » ماذا كنت سأفعل لو كنت فى هذا املوقف؟« بدالً من ان 
يقول » ما الذى ميكننى مساعدة البائع من فريقى ليتغلب على 

هذه املشكلة فال يقع فيها فى املستقبل؟«
انه  مبيعات هو  الى مدير  املاهر  البائع  ترقية  ما يحدث عند 
يتحول الى »منصب« مدير باالسم فقط )فهو ال يعلم املطلوب منه 
و لكنه يتذكر مشاهدة مديرين آخرين و يحاول تقليدهم(. بعد 
فترة من الزمن يجد انه حتول الى حالل مشاكل بدرجة مدير و 
يجد انه يحل املشاكل بطريقته التى تعلمها و مارسها على مدار 

سنوات و بالتالى فهو يقوم بعمل البائع الذى يعمل معه
مع الوقت يتكرر الوضع مع بائع آخر و بائع ثالث و يجد صديقنا 
مدير املبيعات انه حتول الى سوپر بائع و سوپر حالل مشاكل و 

لكنه ابعد ما يكون عن كونه مديراً او قائداً ناجحاً.
ما السبب و ما العمل؟

السبب الواضح هو تأهيل مديرى املبيعات الذى يضم تدريبهم 
و توجيههم على كيفية إدارة و توجيه فرق البيه لديهم. يؤسفنى 
القول اننى الحظت منذ بداية توجهى للتدريب واالستشارات فى 
مجال البيع و تطوير االعمال انه ال توجد دورات تدريبيه مناسبه 
فى مجال إدارة فرق البيع فى الشرق االوسط. قد توجد دورات 
املعلومات  تثبيت  يتم  للبائعني، و لكن ما جدواها ان لم  تدريبيه 
عن طريق التوجيه coaching   و الذى يجب ان يقوم به مديرى 

البيع لفرق البائعني.
املبيعات  ملديرى  وتوجيه  تدريب  برامج  عن  البحث  هو  احلل 
التى  و  بتقدميها  أق��وم  التى  للدوره  مشابهه  مهارات  لتعليمهم 

حتتوى على املواضيع املذكوره فى اجلدول التالي.
او املدير ذا  ال��دوره كل ما يحتاجه املدير اجلديد  تغطى هذه 
اخلبره ليمكنهم وضع معايير اداره ناجحه بدءاً من معايير التعيني 
الى توزيع العمالء و مناطق البيع على الفريق و متابعة ادئهم و 
لتحقيق  انشطه  و  اهداف  ذلك مساعدتهم فى وضع  األهم من 
الهدف املادى Quota/target. كذلك من املهم تعليمهم كيفية 
التعامل مشاكل األداء و محاولة إصالحها و اخيراً كيفية فصل 

البائعني ممن لم جتد معهم اجلهود

السنة الثانية عشر - العدد 578   - االحد  17 مارس  2019 -  10 رجب 1440  



8

ت
عا
تاب

م

كالم فى التكنولوجيا 

التكنولوجيا وتاريخ احلروب
 The National Museum ”عندما تقوم بزيارة متحف
اخل��اص  اجل���زء  ف��ى  بريطانيا  ف��ى   “  of Computing
بكمبيوتر “ Colossus “الذى صممه خالل احلرب العاملية 
الثانية “ Tommy Flowers “مهندس اإللكترونيات الذى 
االلكترونى  اجلهاز  ه��ذا  جتد  البريد  مكتب  فى  يعمل  ك��ان 
يتكون من  الرقمى بحجم غرفة معيشة ووزن خمسة أطنان 
 Logic Gates ٢٥٠٠ صمام وحوالى مئة مكونات الكترونية
من  كيلومترات  سبعة  و  املقاومات  من  مكون  آالف  وعشرة 
األسالك حيث تستطيع الشعور باحلرارة املنبثقة من اجلهاز 

والذى يستهلك ثمانية كيلو وات. 
طريق  عن  احلرب  إنهاء  فى سرعة  دور  اجلهاز  لهذا  كان 
إتاحة هذا اجلهاز فك شفرة Lorenz التى كان يستخدمها 

النازيني فى االتصاالت فيما بينهم. 
التاريخ  فى  واستراتيجية  مستمرة  جوية  غ��ارة  أول  تعتبر 
العاملية  احلرب  فى  األملانية  الطائرات  بها  قامت  التى  تلك 
 ١٩١٤ عام  ديسمبر  من  بدءا  لندن  مدينة  مستهدفة  األول��ى 
واستمرت حتى أغسطس عام ١٩١٨ وخلفت ما يقدر بخمسة 
آالف مصاب وهو نتيجة تطور مذهل فى صناعة الطائرات 
الزمن من  احلربية خالل هذه احلرب بعد حوالى عقد من 
أول رحلة طيران قام بها األخوان Wright عام ١٩٠٣ حيث 
مت أيضاً تشكيل أقدم سالح جوى مستقل فى العالم فى نهاية 
١٩١٨وهو  عام  ابريل  فى  وبالتحديد  األولى  العاملية  احلرب 

السالح اجلوى البريطاني. 
فى بريطانيا أيضاً، عام ١٩٣٥ حدث تطور فى تكنولوجيا 
 Arnoldو  Robert A. Watson-Watt ب��دأه  ال��رادار 
كان  حيث   Edward George Bowenو  F. Wilkins
هذا التطور أحد العوامل املؤثرة النتصار احللفاء فى احلرب 
على  الذرية  القنبلة  إسقاط  الى  باإلضافة  الثانية  العاملية 
عام  أغسطس   ٦ فى  األمريكية  القوات  قبل  من  هيروشيما 
١٩٤٥ والذى أباد تسعون باملئة من املدينة وخلف ثمانون ألف 
قتيل باإلضافة الى عشرات اآلالف ممن ماتوا الحقاً نتيجة 

للتعرض لإلشعاع الناجت عن القنبلة. 
احل��روب  تدفعها  وق��د  حدين  ذو  س��الح  التكنولوجيا  إذن 
الى التطور بشكل سريع، وقد تلعب دوراً فى انهاء احلروب 
مقابل  الشعوب  تدفعها  التى  التكلفة  ما  األهم  السؤال  لكن 

استخدام التكنولوجيا فى احلروب.

بقلم:

محمد النووى

بقلم: 
د. ياسر بهاء الدين

المتميزون

لست أنت
تغيير 180  أحدث  الذى  الرجل  إلى   Jim Rohn ذهب عندما 
درجة فى حياته ويدعى Mr. Shoaff كان من أهم وأول األسئلة 
التى سألها له Mr. Shoaff هو » أن يعطيه قائمة بأهدافه فى 
أنه ليس لديه قائمة بأهدافه   Jim Rohn احلياة« فكان جواب
فتعجب Mr. Shoaff وقال إذاً فإن حسابك فى البنك ال يتعدى 
مئات الدوالرات! وهنا استوقفه Jim Rohn وسأله بأن ذلك يعنى 
إن كان لديه قائمة محددة بأهدافه فهل كان سينعكس ذلك على 

حسابه البنكي؟ فكانت إجابة Mr. Shoaff هى »بالطبع«.
ثم كان السؤال الثانى »ما هى أسباب احلياة املتواضعة التى أنت 
عليها اآلن؟« فكانت قائمة Jim Rohn طويلة ومليئة باألسباب 
مثل الديون واحلالة االقتصادية وغالء األسعار وقلة الوقت وفرص 
ولكن  األسباب  من  وغيرها  املنخفضة  واملرتبات  الضعيفة  العمل 
Mr. Shoaff أبدى استغرابه قائاًل » ولكن قائمتك تفتقد ألهم 

سبب أال وهو )أنت(«
أو  تقدم  أى  عدم حتقيق  أسباب  عن  يتحدث  عندما  منا  الكثير 
الرئيسية  األسباب  من  أنه  أب��داً  يتذكر  ال  معني  إجن��از  أو  هدف 
األعذار  فى عدم الوصول إلى ما يجب الوصول له وتكون غالباً 
واألسباب كلها خارجية وذلك ليس فقط هروباً من املسؤولية ولكن 
الشعور بأننا ضحية الظروف املحيطة هو شعور يدعوا إلى لراحة 

والكسل وعدم أخذ أى ردة فعل جتاه تغيير الوضع احلالي. 
وعلى اجلانب اآلخر، فإن لكٍل منا دائرتني يضع فى أحدهما كل ما 

يؤثر ويتأثر به فى حياته وهما:
كل  على  حتتوى  والتى   Circle of Concern االهتمام  دائ��رة 
اخلارجية  الظروف  وتشمل  أحد  أى  ببال  تخطر  التى  العناصر 
واألط��ف��ال  وامل��ن��زل  وامل��رت��ب  واألص���دق���اء  األه���ل  مثل  املحيطة 
واالقتصاد واحلكومة والتأمني الصحى والسيارات واألمن واملرور 
وكل ما هو موجود فى احلياة ويؤثر فى حياتنا بشكل مباشر أو 

غير مباشر.
وهناك دائرة التأثير Circle of Influence والتى حتتوى على 
بعض العناصر املوجودة فى دائرة االهتمام أو مبعنى آخر هى جزء 
سيطرة  يكون حتت  ما  هى  عناصرها  ولكن  االهتمام  دائ��رة  من 
والتواصل  والوقت  التفكير واملهارات  الشخص نفسه مثل طريقة 
أو سلبى وغيرها  إيجابى  والتعامل بشكل  والتطوير وتقبل اآلخر 

مما يندرج حتت قائمة التحكم الذاتى وليس حتكم اآلخرين.
النقاط  الدروس املستفادة فى  مما سبق ميكن استخالص بعض 

التالية:
األول  السبب  ولكننى  فيه  أن��ا  فيما  السبب  هم  اآلخ��ري��ن  ليس 
واألساسى والرئيسى فلن يجبرنى أحد على طريقة تفكيرى فيما 

يحدث حولى وتفسيرى له سواء كان إيجابى أو سلبي.
ليس من املنطقى أن أتخلى عن مسؤولية ما أنا عليه اآلن ووضع 
املنطق  هذا  أن  حيث  املحيطة  الظروف  على  واألسباب  األع��ذار 
لن يساعدنى أبداً ألخذ أى خطوات تصحيحية حيث أننى أخبر 
قال  وكما  ساكناً  أح��رك  لن  وبالتالى  السبب  لست  بأننى  نفسى 
هنرى فورد »إذا قلت إنك تستطيع أو أنك ال تستطيع، فأنت على 

صواب«
الكثير منا يتحدث ويشتكى ويتذمر مما ليس حتت سيطرته أو ما 
هو خارج دائرة تأثيره كما مت شرحه سابقاً، فما العائد من ذلك؟ 
والضغط  السلبية  املشاعر  من  مزيداً  إال  هو  ما  ستجنيه  ما  إن 
العصبى وما يصحب ذلك من إحباطات وعدم اخلروج من هذه 
املرحلة لفترة أطول ولكن التحدث والتفكير فقط فيما هو حتت 
فى  س��واء  تغييره  ميكن  ما  تغيير  على  العمل  وبالتالى  سيطرتنا 
األفكار أو املهارات أو السلوك سيأتى بنتائج إيجابية بنسبة كبيرة 

جداً.
قد ال تستطيع وحدك تغيير ما أنت عليه وقد تعتقد أنك استنفذت 
كل محاوالت التحسني وهنا يجب أن تعلم أن اللجوء إلى شخص 
وتقدمي  امل��واق��ف  تلك  م��ع  التعامل  ف��ى  اخل��ب��رة  م��ن  لديه  مؤهل 
املساعدة هو احلل األنسب حتى لو كانت تلك اخلطوة تنطوى على 
بالنفع  مقابل مادى فليس هناك أهم من االستثمار فيما سيعود 
عليك فى حياتك كاملة وحياة من حولك وهناك العديد من قصص 
جناح ألفراد اختلفت حياتهم كلياً لألفضل بسبب أشخاص أخرين 
احليرة  دائ��رة  من  واخل��روج  للتغيير  الصادق  الدليل  كانوا مبثابة 

واالنكسار إلى دوائر النجاح واالنتصار.
تريد  ولن  التغيير  أنت  أردت  أذا  إال  التغيير  يحدث  لن  وأخيراً 
التغيير إال بعد أن تستاء مما أنت عليه ولن تستاء أو ترضى إال 
بعد أن تسأل نفسك هل ما أنت عليه هو فعاًل ما تريد أن تكون 

عليه وهل أنت أنت أم لست أنت؟

الدكتور  افتتح  دول��ة،   ٥٢ من  نساء  وباحثات  عاملات  ضم  حفل  فى 
عبدالل�ه عبدالعزيز النجار رئيس املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا 
الثالث فى سلسلة  املؤمتر  وهو  القاهرة،  فى  العلوم  فى  املرأة  مؤمتر 
مؤمترات املرأة فى العلوم والتكنولوجيا، والذى سار فى مسارين األول 
أن  أفريقيا. وقال  والثانى فى مصر وجنوب  والسودان  االم��ارات  فى 

املرأة العربية تنافس نساء العالم فى أداءها العلمي.
املؤسسة  رئيس  نائب  عامر  غادة  الدكتورة  املؤمتر  افتتاح  فى  حتدث 
القومى  املركز  من  أمني  أمل  والدكتورة  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
الدكتورة كريستال ساغبينى مدير سانوفى  للبحوث، كما حتدث فيه 
لألدوية فى مصر والسودان والدكتورة سيما كمار نائب رئيس جونسون 
و جونسون لالتصال فى الصحة العامة والعلوم، و الدكتور أحمد حمد 

رئيس اجلامعة البريطانية فى مصر.
ومت فيه منح الدكتور النجار جائزة املؤسسة  العربية للعلوم والتكنولوجيا 
فى خدمة العلوم والتكنولوجيا للتنمية املستدامة فى مصر، وفاز فى 
اجلائزة الدكتورة نادية زخارى وزير البحث العلمى املصرى السابق و 
بخيت  مها  الدكتورة  و  شورى،  مدير شركات  الشيتى  ألفت  الدكتورة 

الوزير املفوض فى جامعة الدول العربية لبراءات االختراع و الدكتورة 
غادة عامر أستاذ الهندسة فى جامعة بنها و الدكتورة أمل أمني الباحث 
فى املركز القومى للبحوث فى مصر، و الدكتورة وفاء حجاج من املركز 

القومى للبحوث الزراعية.
اولويتها  ضمن  من  تضع  سانوفى  أن  ساغبينى  كريستال  وق��ال��ت  
واستراتيجيتها التنمية املجتمعية طويلة املدى لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة من خالل برامجها العديدة. وان املشاركة اليوم املؤمتر يهدف 
الى تعزيز وتشجيع دور املرأة فى مجال العلوم واالبتكار وتأكيًدا على 
أهمية التنوع واالختالف فى مجال البحث العلمى واالبتكار. ودعمت 
كريستيل حديثها بعدة مبادرات قد قامت بها الشركة مثل طرح حتدى 
بني الشركات الناشئة فى مجال حتسني وتطوير حلول خاصة بقضايا 
التنوع  استراتيجية  عينيها  امام  تضع  انها  وأعربت  باملرأة،  الصحة 
و  التقدم  يحقق  مبتكر مما  يخلق مجال عمل  التنوع  بان  منها  اميانا 

النمو االقتصادى .
املرأة،  مرحلة متكني  جت��اوزت  مصر  إن  عامر  غادة  الدكتورة  وقالت 
إذ أصبحت املرأة املصرية حاضرة بقوة ولها متثيل كبير فى مجالس 
احلكومة  لدخول  أهلها  النجاح  هذا  واملحافظات.  املختلفة  الدولة 
بثمانية وزيرات و 89 نائبة فى البرملان، وهما األعلى فى تاريخ مصر. 

القيادة  وق��وف  يؤكد  وه��ذا  العربية،  ال��دول  نفسه فى معظم  واحل��ال 
املصرية خاصة والعربية عامة مع املرأة املتميزة القادرة على النهوض 
مبجتمعها من كامل أركانه. كما أكدت ان املجتمع و العلم  يحتاجوا الى 
املرأة و الرجل على حد سواء و ان ما يشاع ان املرأة القوية ال حتتاج 
لرجل فهذا ضد دعم املرآة فتحقق التنمية  ال يكون إال بتكامل جميع 

أجناس وأطياف املجتمع.
كما قالت سيما كمار أن اهتمام جونسون وجونسون فى هذا املؤمتر 
عبر  للعمل  جديدة  لطرق  حلاجتنا  تأكيد  فى  أطيافه  تنوع  من  ينبع 
اجلغرافيا والقوميات واألجناس. ونقول لالعالميني أنكم تقومون بدور 
رائع فى توضيح دور املرأة ومساهماتها فى التنمية. ال شك أن حصول 
والكيمياء  الفيزياء  فى  العاملية  نوبل  جائزة  على  العام  هذا  امرأتني 
تكون حياتنا  يشارك اجلميع  املرأة، عندما  قدرة  أكيد على  دليل  هو 
أفضل وأكثر صحية، لذلك إن أردنا أن جنعل عاملنا خالى من األمراض 
ويعمه السالم فعلينا أن نعمل جميعا رجال ونساء لتحقيق ذلك، فهذه 

مسؤولية مشتركة.
البريطانية فى  الدكتور أحمد حمد رئيس اجلامعة  ومن جانبها قال 
هذا  تستضيف  ان  البريطانيه  اجلامعه  فخر  دواع��ى  من  إن��ه  مصر 
املؤمتر الهام، وأن تكون أداه فّعاله فى نشر هذا الفكر الذى سيؤدى 

حتماً لنشر العلم ورفع مكانه املرأه فى العلوم كما فى مجاالت أخرى. 
أهميه هذا احلدث تكمن فى حضور العديد من الشخصيات الدوليه 
فى مجاالت ِعده، ليست فقط علميه ولكن لها عالقه بطرق نشر العلم 
وطرق جعله لغه مشتركه بني األفراد بصرف النظر عن النوع أو املكان 
أو التخصص. وهذا املؤمتر أحد أهم البرامج التى تلفت األنظار لدور 
املرأه املتواجد، ولكن الغير ملحوظ للبعض، فى العلوم كما فى مجاالت 

أخرى عديده.
فى السياق ذاتة قالت الدكتورة أمل أمني أن املؤمتر فى صورته احلالية 
الى  يستند  متكامل  مجتمع  لبناء  محاولة  ولكنه  مؤمتر  مجرد  ليس 
العلم والتفوق العلمى كمعيار ثابت بعيد عن اعتبارات االختالف فى 
اجلنس سواء بني الرجال والنساء. وهو ما سيخلق حالة من التعاون 
والتكامل فى املجتمعات العلمية مما سيؤثر فعليا على التقدم العلمى 
والتنمية املستدامة للشعوب، وهو يواكب التوجه العاملى لتحقيق التنمية 

املستدامة.
بدأت جلسات املؤمتر فى اجلامعة البريطانية فى مصر صباح الثالثاء 
والثانية  املستدامة  التنمية  أه��داف  عن  األول��ى  رئيسيتني  بجلستني 

بعنوان خارطة االبتكار وريادة األعمال فى العلوم والتكنولوجيا، حتدث 
فيهما شخصيات عاملية من أملانيا ورواندا واليابان ومصر واالمارات 

واملغرب واألردن ولبنان.
تلتها خمس جلسات متوازية فى سبعة محاور سارت فيها اجللسات 
األعمال،  وريادة  واالبتكار  العلوم  دبلوماسية  مسار  وهى  املتخصصة 
والبيئة  واملياه  والغذاء  الطاقة  شملت  أخ��رى  ستة  علمية  ومسارات 

وأحدث االكتشافات الطبية والهندسية وعلوم املواد.
التخصصات  فى  واملهتمني  الباحثني  من  كثيف  اقبال  املؤمتر  شهد 
العلمية والتكنولوجية من ٥٢ دولة ليتحدثوا فى ٢٥ جلسة  تستعرض 
١٦٠ ورقة علمية مت قبولها فى املؤمتر، يشمل املؤمتر دورتني تدريبيتني 
ومسابقة لطالب اجلامعات فى البحوث العلمية حيث يتسابق ٣٥ فريق 

مت قبولهم من ١١٧ فريق تقدموا للمؤمتر.
واجلدير بالذكر أن املؤمتر انضم له 300 من ابرز العلماء والباحثني 
والفرق الطالبية. إن هذا املؤمتر فى نسخته الثالثة يتحقق بدعم من 
سانوفى لألدوية، وجونسون وجونسون لالبتكار، واجلامعة البريطانية 
فى مصر و بنك التنمية الصناعية فى مصر، والعديد من املنظمات 
والهيئات املحلية والدولية ذات اإلهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وشئون 

املراة .

خالل  »املؤمتر العاملى للمرأة فى العلوم«

املؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا متنح جائزتها السنوية لنخبة من نساء العلوم املتميزات

Windows 10 مايكروسوفت : إختبار عكس شاشات هواتف األندرويد على حواسيب
كتب : شماء حسن

تطبيقات  تظهر  أن  املمكن  من  أن��ه  يوًما  فكرت  هل 
بك؟  اخلاص   10 الويندوز  حاسوب  على  األندرويد 
إلى  ذلك  بتحويل  مايكروسوفت"  شركة"  تفكر  حيث 
قامت   .Your Phone تطبيق  خ��الل  م��ن  حقيقة 
الشركة بالكشف عن هذا التطبيق ألول مرة فى شهر 
أكتوبر من العام املاضي. هو فى األساس يسمح بعكس 
حاسوبك  على  بك  اخلاصة  األندرويد  هاتف  شاشة 
ب��دأت  اآلن،   .Windows 10 ب��ن��ظ��ام  امل���دع���وم 

مايكروسوفت فى إختبار هذه امليزة.
 Your Phone لتطبيق  األخ��ي��ر  التحديث  يسمح 

ملستخدمى األندرويد بعكس شاشات هواتفهم الذكية 
التطبيق  بهم. هذا  مباشرة على احلواسيب اخلاصة 
ملستخدمى  متاحة   ” الهاتف  شاشة   ” ميزة  يجعل 
سيحتاج  األس��ب��وع.  ه��ذا   Windows Insiders
أولئك الذين يرغبون فى جتربتها إلى حتميل اإلصدار 
 Your وتطبيق Windows 10 األحدث من نظام

.Phone
يعكس التطبيق شاشة هاتف األندرويد مباشرة على 
حاسوبك الذى يعمل بنظام Windows 10. يعرض 
ميكن  بحيث  الهاتف  على  بالتطبيقات  قائمة  أيًضا 
للمستخدمني الوصول إليها بسهولة حتى عندما يكون 

الهاتف املقترن باحلاسوب بعيًدا عن متناولهم.
على  األندرويد  بعكس   Your Phone تطبيق  يقوم 
 Bluetouth Low حاسوب الويندوز 10 عن طريق
تتمكن  لن  أنه  يعنى  هذا   .Energy Peripheral
ما  اخلاصية  هذه  تشغيل  من  احلواسيب  من  الكثير 
على  نفسه  التطبيق  يقتصر  ذل��ك.  بدعم  حتظى  لم 
و   Galaxy S8 مثل املحددة  الذكية  الهواتف  بعض 
 Galaxy S9+ و   Galaxy S9 و   Galaxy S8+
أنها  "مايكروسوفت"  شركة  "سامسوجن"وتقول  من 
ستعمل على توسيع قائمة الهواتف الذكية واحلواسيب 

الشخصية املدعومة فى املستقبل.

"جوجل " إطالق النسخة التجريبية من نظام Android Q للمطورين .. قريًبا
كتب : وسيم امام

بناء على ما نعرفه عن عادات جوجل، 
ف��ه��ى مت��ي��ل إل���ى إط���الق اإلص�����دارات 
الرئيسية  اإلص���دارات  من  التجريبية 
اجلديدة من نظام األندرويد فى بداية 
ك��ل ع���ام. وب��ع��د ذل���ك، ت��ق��وم الشركة 
فى  بالتفصيل  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ب��ع��رض 
 Google للمطورين  السنوى  مؤمترها 
عن  بالتفصيل  تكشف  بحيث   I/O
ميكن  التى  والتغييرات  امليزات  بعض 
أن نتوقعها، لتقوم بعد ذلك فى اجلزء 

النسخة  ب��إط��الق  ال��ع��ام  م��ن  األخ��ي��ر 
ال��رس��م��ي��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة م���ن اإلص����دار 

الرئيسى اجلديد من نظام األندرويد.
نظًرا ألننا نقترب اآلن من نهاية الربع 
األول من العام 2019، فمن املؤكد أنه 
يتوجب علينا أن نتوقع صدور النسخة 
 .Android Q نظام  من  التجريبية 
فى الواقع، وفقا لتغريدة مت نشرها من 
 XDA منتدى فى  التحرير  رئيس  قبل 
فتح  بالفعل  مت  فقد   ،Developers
بنظام  تعقب األخطاء اخلاصة  صفحة 

Android Q، مما يشير إلى أنه سيتم 
نظام  من  التجريبية  النسخة  إص��دار 
Android Q للمطورين فى املستقبل 

القريب.
صفحة تعقب األخطاء هو املكان الذى 
األخطاء  إرس��ال  فيه  للمطورين  ميكن 
عليها.  العمل  ومتابعة  إكتشفوها  التى 
لنظام  بالنسبة  منطقًيا  هذا  يكون  قد 
تشغيل على وشك أن يتم إطالقه، ومن 
هنا جاءت التكهنات. هناك أيًضا رابط 
فتلرة األخطاء احلالية مع  للتحقق من 

تاريخ اإلنشاء 11 مارس، مما يشير إلى 
أن موعد اإلطالق قد يكون قريًبا حيث 
 XDA Developers منتدى  متكن 
نسخة  ع��ل��ى  ي��دي��ه  وض���ع  م��ن  بالفعل 
وقاموا   Android Q نظام من  أولية 
إلكتشاف  املصدرية  شفرتها  بتحليل 
أن  املفترض  م��ن  ال��ت��ى  امل��ي��زات  بعض 
يأتى بها هذا النظام، مبا فى ذلك وضع 
احلاسوب، والوضع الليلى على مستوى 
نظام التشغيل بالكامل، وكذلك حتسني 

أدوات اخلصوصية.

حاضنة أعمال بكلية االقتصاد : تنظم ورشة لدعم 
شركات تكنولوجيا ناشئة

كتب : باسل خالد
ورشة عمل بعنوان »Introduction to Finance« وذلك للمرة الثانية ، بعد الورشة 
إبراهيم   نادر  الدكتور   العمل  ورشة  يُقدم  يحيث   ، نوفمبر 2018  فى شهر  االول��ى 
الشريك فى » RSM » لالستشارات املالية، وصاحب خبرة ال� 21 سنة فى مجال املالية 
واالستثمار فى مختلف الشركات الدولية، كما أشرف على أكتر من 45 شركة ناشئة 
مرتبطة بالتكنولوجيا وذلك بعد ظهر يوم االثنني القادم ، املوافق 18 مارس 2019، 
املشتركة،  العمل  ومساحة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  أعمال  مقر حاضنة  فى 

بالدور الثانى باملبنى اجلديد.
وسيحصل احلاضرون على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة وحلضور الورشة، برجاء 

مخاطبة مكتب حاضنة أعمال مبقر كلية االقتصاد والعلوم السياسية باجلامعة.

الهاتف« Oppo Reno »سيوفر تقريبا يبلغ 10x » .. وطرح فى منتصف أبريل
كتب : باسل خالد

فى وقت سابق من هذا اليوم، كشف مسئول تنفيذى فى شركة 
اوبو » Oppo » أن هذه األخيرة تخطط إلطالق سلسلة جديدة 
من الهوتف الذكية تدعى Reno. اآلن، بفضل مساعدة من بعض 
 Oppo الهاتف بأن  نعلم  تويتر أصبحنا  املسربني على شبكة 
 ،10x يبلغ Reno سيحصل على كاميرا توفر تقريب هجني 
وهى نفسها الكاميرا التى كشفت عنها شركة Oppo فى املؤمتر 
العاملى للجوال MWC 2019 أواخر الشهر املاضي. وعالوة 
على ذلك، فقد إتضح اآلن كذلك أنه سيتم اإلعالن عن الهاتف 
فى اليوم 10 أبريل. الهاتف Oppo Reno ظهر فى املواقع 
الرمزي«  اإلس��م  مع  التنظيمية  الهيئات  من  بالعديد  اخلاصة 

CPH1917 »وكشفت إحدى الهيئات التنظيمية التى صادقت 
 Snapdragon سيضم املعالج Oppo Reno على الهاتف أن
710، وشاشة +FullHD بحجم 6.4 بوصة، فضال عن كاميرا 
أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وخلفية مزدوجة بدقة 48 ميجا 
بكسل للمستشعر األساسى وبدقة 5 ميجا بكسل للمستشعر 
الثانوي. من ناحية أخرى، قامت شركة Oppo بإطالق اإلعالن 
الذى حاولت فيه  الهاتف، وهو اإلع��الن  لهذا  التشويقى األول 
بعض  بفضل  ولكن  اخللفية،  الكاميرا  إخفاء   Oppo شركة 
التعديالت على مستوى السطوع والتباين، أصبح بإمكاننا رؤية أن 
هذا الهاتف سيضم على األرجح نفس الكاميرا التى كشفت عنها 

.2019 MWC الشركة فى املؤمتر العاملى للجوال
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5 تطبيقات تعلمك النطق اللغة اإلجنليزية بطريقة صحيحة

وى
تا
ن

كتب : وسيم امام
فى  أساسياً  ج��زءا  لغة  ألى  الصحيح  النطق  يعتبر 
لم  فإذا  اجليد،  التواصل  على  بالقدرة  يتعلق  ما  كل 
التى  اللغة  لكلمات  وصحيح  واضح  نطق  لديك  يكن 
تستخدمها فقد ال يفهم اآلخرون ما تقوله، كما ميكن 
أن يتسبب النطق اخلاطئ فى حدوث سوء فهم كبير، 
لذلك يعتبر تعلم النطق الصحيح للغة اإلجنليزية أحد 
أهم املهارات التى يجب أن حترص على تطويرها على 

اعتبار أنها أكثر اللغات انتشارا.
مهمة  للغة  الصوتية  امل��ه��ارات  تعلم  يكون  أن  ميكن 
صعبة، ولكن من املؤكد أنك حتتاج لذلك لتكون قادرا 
على النطق اجليد وهناك العديد من األدوات املتاحة 
ملساعدتك فى حتقيق هذا الهدف ومنها التطبيقات.

وهناك 5 تطبيقات تساعدك على تعلم النطق الصحيح 
 »Speak English تطبيق«  اولها  اإلجنليزية  للغة 
املجانى حيث يساعدك تطبيق على حتسني مهاراتك 
فى التحدث باللغة اإلجنليزية بشكل طبيعى وبسهولة، 
ما  وتكرار  الصحيح  النطق  إلى  االستماع  خالل  من 

تسمعه ثم القيام بالتسجيل لنفسك، ومن ثم ميكنك 
تشغيل التسجيل اخلاص بك ومقارنة النطق كما يتيح 
لك التطبيق اختيار مجموعة متنوعة من املوضوعات 
للتدريب على نطق مصطلحاتها مثل مقابلة العمل، أو 
العروض التقدميية أو خدمة العمالء أو السفر وغير 
ذلك الكثير، حيث ستحصل على الكثير من الكلمات 

والعبارات املفيدة جلميع محادثاتك القادمة.
 Say It: English   « فى  الثانى  التطبيق  ويتمثل 
جامعة  قبل  تطويره  مت  حيث   «  Pronunciation
أكسفورد Oxford University، ويتيح لك حتسني 
مقارنة  خ��الل  من  بسهولة  اإلجنليزية  للغة  نطقك 
النطق مع متحدث باللغة اإلجنليزية اذتقوم من خالل 
التطبيق بتشغيل تسجيل صوتى لكلمة أوالً، ثم يطلب 
على  النطق  تسجيل  ويتم  الكلمة،  نفس  تكرار  منك 
الفور وإعادة تشغيله وميكنك أن ترى مدى دقة ذلك. 
يسهل التطبيق أيًضا معرفة األخطاء التى ارتكبتها من 
خالل تصور صوتك على أنه موجة صوتية، وميكنك 
الصوتية  امل��وج��ة  م��ع  الصوتية  امل��وج��ة  ه��ذه  مقارنة 

نطقك  يختلف  أين  ومعرفة  األصلية  اإلجنليزية  للغة 
بالضبط.

بريطانية  إجنليزية  كلمة   100 مع  التطبيق  يأتى 
مجانية و4 اختبارات و12 صوتا مأخوذا من دورات 

تعلم اللغة اإلجنليزية بجامعة أكسفورد.
 Speak  " فى  يتمثل  الثالث  التطبيق  ان  على حني 
التطبيق  هذا  يقدم  ا   "English Conversation
ال��ت��دري��ب على  ال����دروس املصممة م��ن أج��ل  م��ئ��ات 
اللغة  نطق  لتحسني  اإلجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  امل��ح��ادث��ة 
والفهم  االستماع  حتسني  إل��ى  ستحتاج  اإلجنليزية 
ذلك  فى  التطبيق  هذا  ويساعدك  املمارسة،  ثم  أواًل 
امليزات منها متارين االستماع  العديد من  من خالل 
لتحسني مهارات االستماع لديك، مسابقات ملساعدتك 

على الفهم ، ميزة ممارسة املحادثة لتحسني نطقك
 All Ears English   " ه��و  ال���راب���ع  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
Listening " حيث يساعدك هذا التطبيق على تعلم 
للغة اإلجنليزية من خالل أشخاص  الصحيح  النطق 
بودكاست  عن  عبارة  إنه  حيث  حقيقيني،  أميركيني 

املستويات  ثانية )ESL( جلميع  كلغة  اإلجنليزية  للغة 
املعلمون  لك  وسيوضح  املحترفني  إلى  املبتدئني  من 
والتعابير  اإلجنليزية  اللغة  مفردات  استخدام  كيفية 
باللغة  قصيرة  محادثات  إج���راء  وكيفية  الطبيعية 
كما ستحصل  األميركية  باللهجة  اإلجنليزية وخاصة 
على 4 حلقات ممتعة كل أسبوع  باإلضافة إلى بعض 
املقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو احلصرية كمكافآت 

للمشتركني فى التطبيق فقط.
ان  اذ   "English with Andy   " تطبيق  واخيرا 
على  تفاعلى سيساعدك  دردشة  روبوت  هو   Andy
ح��وار  خ��الل  م��ن  اإلجنليزية  لغتك  ومم��ارس��ة  تعلم 
من  شيقة  بطريقة  اللغة  تعلم  ميكنك  حيث  تفاعلي، 
وال��دردش��ة  امل��ح��ادث��ة  ف��ى  فعلًيا  استخدامها  خ��الل 
يساعدك فى التدرب على املحادثات اليومية العادية 
وحالة  ي��وم��ك،  ح��ول  وال��دردش��ة  التحية،  إل��ق��اء  مثل 
واإلجابة  األسئلة  التدرب على طرح  وكذلك  الطقس 
السفر  مثل  مختلفة  موضوعات  ومناقشة  عليها، 

واألفالم والهوايات وغيرها الكثير.

كتب : وسيم امام
أوض����ح����ت ع���ض���و ال���ك���وجن���رس األم���ري���ك���ى 
ألكساندريا أوكازيو كورتيز فى كلمة ألقتها فى 
تعنى  ال  العمل  ميكنة  أن  التقنى  أوسنت  مؤمتر 
البشر  مكان  الروبوتات  حلول  كارثة  بالضرورة 
كما يعتقد الكثيرون، فهى ترى أن بإمكان البشر  
عنهم  بالنيابة  العمل  أعباء  الروبوتات  حتميل 
والهوايات  واألعمال  اهتماماتهم  على  ليركزوا 
التى متتعهم، وقالت بإمكاننا االستمتاع بالعالم 
أنواع  جميع  تربط  أال  يجب  فيه،  نعيش  ال��ذى 

اإلبداع باألجر.«
ضرورة  األمريكى  الكوجنرس  عضو  وناقشت 

زاخ���ًرا  مستقبلى  مجتمع  ب��ن��اء  نحو  توجهنا 
لتوفير  احلكومة  تدخلت  إن   العاملة؛  ب��اآلالت 

بديل لألشخاص العاطلني عن العمل.
وقالت كورتيز خالل املؤمتر »ال يجدر بنا اخلوف 
الستبدالنا  نتيجًة  العمل  من  الطرد  شبح  من 
باآلالت، ويجب أال نشعر بالغضب عندما حتل 
الرسوم،  جمع  موظف  مكان  الرسوم  جمع  آلة 
بل يجب أن نشعر بالسعادة لذلك. لكن العيش 
فى مجتمع ال يلقى لك بااًل إن كنت عاطاًل عن 

العمل هو ما يطفئ حماسنا لذلك«.
ك��ورت��ي��ز، ح��ل��واًل مم��ك��ن��ًة، توفرها  واق��ت��رح��ت 
بنسبة  ضريبة  ف��رض  مثل  ل��ألف��راد،  احلكومة 

تسعني باملئة على الدخل الناجت عن الروبوتات، 
التى  الشركات  جتنيها  التى  ال��ث��روة  توزيع  أو 

تستبدل قواها العاملة باآلالت.
زد على ذلك أن أى شركة بإمكانها االستثمار فى 
بد  ال  االصطناعى  والذكاء  املتطورة  الروبوتات 
أن تكون قادرة كذلك على االستثمار فى البشر 
فرض ضريبة  احلل  كان  »سواء  كورتيز  وقالت 
الشركات  جتينها  التى  للثروة  توزيع  أو  معينة، 
عن طريق األمتتة، إن وصلنا إلى حلول وبدأنا 
بنا  يجدر  املمتعة،  األف��ك��ار  ه��ذه  مثل  تطبيق 
وما  األمتتة  البتكار  بالسعادة  نشعر  أن  عندها 

يعنيه لنا وجودها.«

الكوجنرس األمريكي: امليكنة ستحررنا لنستمتع بوقتنا ..والضائب احلل املثالى

كتب : عادل فريج
تعكف األكادميية الصينية لتقنيات الفضاء على إنشاء محطة طاقة 
األرض،  إل��ى  وتوجهها  الفضاء  من  شمسية  طاقة  جتمع  مدارية 
وستكون املحطة قادرة على تخزين الطاقة الشمسية، حتى إن كانت 
السماء غائمة، فألواحها الضوئية ستكون فوق تلك السحب مبعزل 

عن أى حالة جوية أرضية.
وتخطط الصني إلطالق محطة اختبارية قبل 2025؛ وال ريب فى 
أن خطوة هائلة كهذه للحصول على طاقة نظيفة تؤكد جدية الصني 
فى سعيها لزيادة اعتمادها على الطاقة املتجددة وترسيخ مكانتها 

فى ريادة املجال الفضائى.
أكبر  أن  الصينيون  العلماء  فيه  الذى كشف  الوقت  فى  ذلك  يأتى 
على  العثور  هو  الشمسية  الطاقة  محطة  إقامة  طريق  فى  عقبة 
يحاولون  العلماء  م��ازال  فيما  األرض،  إلى  الطاقة  إلن��زال  طريقة 
قالت  هيرالد  مورنينج  سيدنى  صحيفة  لكن  العقبة،  هذه  اجتياز 
إن املخطط حالياً أن ترسل األلواح الشمسية الكهرباء إلى منشأة 
أرضية فى صورة ليزر أو موجات ميكروية، وحينئذ ميكن استعمال 
األرضية  بالوسائل  املولَّدة  الكهرباء  تستخدم  مثلما  الكهرباء  تلك 

التقليدية.
وأضافت سيدنى مورنينج هيرالد أنه إذا سار كل شىء على ما يرام 
فلدى العلماء خطط إلطالق محطات اختبارية أكبر وأقوى بحلول 
2050، وميكن للمحطة إلى جانب إرسال طاقة نظيفة إلى األرض 
أن متد املركبات الفضائية بطاقة تتيح لها إجراء مهمات أعمق فى 
الفضاء، إن أمكن توجيه الطاقة بدقة كافية إلى املركبة وهى سائرة 

فى رحلتها.

الصني : إنشاء محطة طاقة شمسية فى الفضاء 

كتب :شيماء حسن – نيللى على  
بناءا على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء, واستمراراً جلهود املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء, 
فى متابعة ورصد املوضوعات املثيرة للجدل على شبكات 
املختلفة  اإلخبارية  امل��واق��ع  وعلى  االجتماعى  التواصل 
ومتابعة ردود الفعل وحتليلها بهدف توضيح احلقائق حول 
واملوضوعات  الشائعات  رصد  مت  حيث  املوضوعات،  تلك 
التالية خالل الفترة من )6 حتى 11 مارس 2019 ( أولها 
ما تردد فى بعض املواقع اإللكترونية وصفحات التواصل 
االجتماعى من أنباء سحب التابلت من الطالب العام القادم 
لسوء استخدامه حيث قام املركز اإلعالمى ملجلس  نظراً 
الوزراء  بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, 
والتى نفت تلك األنباء بشكل قاطع،  ُمؤكدًة أنه ال صحة على 
اإلطالق لسحب التابلت من الطالب نظراً لسوء استخدامه 
تقنياً  املدرسى مجهز  التابلت  وأن  منهم،  البعض  قبل  من 
بحيث ال يسمح بتحميل أو الدخول على أى تطبيقات خارج 
أنباء  التعليمية، ُمشددًة على أن كل ما يتردد من  العملية 
التعليم  نظام  تشويه  تستهدف  شائعات  الشأن  هذا  حول 

اجلديد.
وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يتيح التعلم والبحث عن 
التقليل من حدة  ويسهم فى  التكنولوجيا احلديثة،  طريق 
الضغوط امللقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، ُمضيفًة 

أن جهاز التابلت يوزع على كافة طالب الصف األول الثانوى 
بهدف االستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثالث، ومن ثم 

يصبح ملكاً للطالب ال تسترده الوزارة مرة أخرى.
السجن 7 سنوات كعقوبة للغش باالمتحانات

وبالنسبة ملا تداولت صفحات التواصل االجتماعى أنباء حول 
السجن 7 سنوات كعقوبة للغش للطالب باالمتحانات ضمن 
نظام التعليم اجلديد, وقام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء 
 بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني,والتى نفت 
تلك األنباء بشكل قاطع،  ُمؤكدًة أنه ال صحة على اإلطالق 
باالمتحانات،  للغش  كعقوبة  سنوات   7 الطالب  لسجن 
ُموضحًة أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من  
الذى  وال��دور  يؤديه،  الذى  األول  الدور  االمتحان فى  أداء 
يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، ويعتبر راسباً فى جميع 
امل��واد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف 

ت��ش��وي��ه ال��ن��ظ��ام 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ى 

اجلديد.
وأك����������دت 

ال����وزارة 
أن���ه���ا 

ح������ددت 
ع�����ق�����وب�����ة 

اإلخ��������������الل 
ب�������أع�������م�������ال 

االم��ت��ح��ان��ات فى 
الثانوية العامة، سواء للطالب أو املالحظ، أو أى شخص 
الذى  الطالب  يُحرم  بحيث  اللجنة،  داخ��ل  أو  خ��ارج  من 
يرتكب غشاً أو الشروع فيه من أداء االمتحان بالدور األول 
الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته "الدور الثانى"، 

ويعتبر راسباً فى جميع املواد.
ألعمال  املنظم  للقانون  وف��ق��اً   أن��ه  ال���وزارة  أضافت  كما 
االمتحانات وعقوبة اإلخالل بها، فإنه يتم احلبس مدة ال 
تقل عن سنتني وال تزيد على 7 سنوات، وغرامة ال تقل 
عن 100 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج 
بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة االمتحانات فى جميع املراحل، 
االمتحان  بلجان  للعاملني  التأديبية  املساءلة  عن  فضاًل 
الذين يثبت اشتراكهم فى القيام بأى فعل من شأنه اإلخالل 

بأعمال االمتحانات. 
مستحقى الدعم

من  الدعم  باستبعاد مستحقى  التموين  وزارة  قيام  وحول 
منظومة نقاط اخلبز، وقام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء 
بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت 

تلك األنباء بشكل قاطع، ُموضحًة أنه ال صحة على اإلطالق 
الستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط اخلبز، ُمشددًة 
على عدم املساس مبنظومة نقاط اخلبز التموينية، وأن كل 
غضب  إث��ارة  تستهدف  شائعات  الشأن  ه��ذا  فى  يُثار  ما 

املواطنني خاصة مستحقى الدعم منهم.
وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دورى مع األجهزة الرقابية 
مستوى  على  باملحافظات  التموين  م��دي��ري��ات  وم��دي��رى 
اليومية  احلصة  بصرف  املخابز  التزام  مدى  اجلمهورية 
للمواطنني من اخلبز املدعم باألسعار املحددة، ُمضيفًة أنه 
يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد املخالفني واملتالعبني، 
كما يتم توقيع الغرامات واجل��زاءات الالزمة على املخابز 

التى ال تلتزم باملواصفات املحددة لرغيف اخلبز.
حذف أربع سلع متوينية 

التواصل  وصفحات  اإللكترونية  املواقع  بعض  فى  انتشر 
ضمن  متوينية  سلع  أرب��ع  ح��ذف  بشأن  أنباء  االجتماعى 
التموينية خ��الل شهر م��ارس اجل���ارى وه��ى :  امل��ق��ررات 
وقد  والصلصة،  والدقيق  ملى  اخلليط 800  وزيت  األرز 
وزارة  مع  بالتواصل  ال��وزراء  ملجلس  اإلعالمى  املركز  قام 
والتى نفت صحة تلك األنباء  التموين والتجارة الداخلية, 
بشكل قاطع، ُمؤكدًة أنه لم يتم وقف صرف أٍي من املقررات 
التموينية، وأن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها 
تسير بشكل طبيعى وكاملعتاد وتستمر من أول الشهر حتى 

أخره، ُمشددًة على أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات 
ال أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب املواطنني 

املقيدين باملنظومة التموينية.
وتابعت الوزارة، أنها بدأت صرف السلع التموينية املدعمة 
اجل��اري، من خ��الل شركتى  م��ارس  ضمن مقررات شهر 
للبقالني  صرفها  مت  حيث  و"امل��ص��ري��ة"،  "العامة"  اجلملة 
ومنافذ التوزيع لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، 
بقيمة الدعم املخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 
50 جنيهاً، ُمشيرًة إلى أنه يوجد مخزون استراتيجى  من 
واألرز  واملكرونة  والزيت  السكر  ومنها  األساسية  السلع 
تكفى احتياجات املواطنني لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم 

والدواجن املجمدة فى منافذ املجمعات االستهالكية.
توقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين

وردا على م��ا ت��ردد ف��ى بعض وس��ائ��ل اإلع���الم وامل��واق��ع 
أنباء  م��ن  االجتماعى  التواصل  وصفحات  االلكترونية 

ح�����ول ت���وق���ف م��وق��ع 
"دع����������م م���ص���ر" 

ل��وزارة  التابع 
ين  لتمو ا

ع��ن 

تلقى 
ت��ظ��ل��م��ات 

املستبعدين من 
التمويني،  ال��دع��م 

وق��������د ق��������ام امل����رك����ز 
ال����وزراء  ملجلس  اإلع��الم��ى 

بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت 
تلك األنباء متاماً، ُمؤكدةً أنه ال صحة على اإلطالق لتوقف 
الدعم  من  املستبعدين  تظلمات  لتلقى  "دعم مصر"  موقع 
التموينى واملنطبق عليهم معايير احلذف، وأن املوقع يعمل 
بدأت  والتى  التظلمات  تلقى  فى  ساعة   24 م��دار  على 
الشهر نفسه،  يوم 15 من  أول مارس وتستمر حتى  منذ 
ُمشيرًة إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات ال 
متت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب املواطنني حاملى 

البطاقات التموينية .
ال���وزارة إل��ى أن��ه مت مراجعة  وف��ى السياق نفسه أش��ارت 
تظلمات املرحلة األولى من استبعاد املواطنني ملن يستهلك 
فاتورة كهرباء أعلى من ألف كيلو وات شهرًيا، ومن ميتلك 
السيارات الفارهة وإعادة نسبة %3 من إجمالى التظلمات 

التى مت مراجعتها وأحقيته من الدعم.
وقف الدعم عن أسر السجناء

وصفحات  اإللكترونية  املواقع  بعض  تداولته  ملا  وبالنيلة 
التواصل االجتماعى أنباًء عن وقف  وزارة التموين الدعم 

مع  بالتواصل  اإلعالمى  املركز  وق��ام  السجناء،  أسر  عن 
تلك  نفت صحة  والتى  الداخلية,  والتجارة  التموين  وزارة 
األنباء متاماً,ُمؤكدًة أنه ال صحة على اإلطالق حلرمان أسر 
السجناء من الدعم التمويني، ُمشددًة  على استمرارهم فى 
احلصول على الدعم بشكل طبيعى ووفقاً للمعتاد، وأن كل 
ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات ال متت للواقع بصلة 

تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة معايير حذف املواطنني غير املستحقني 
للدعم،  وهى: "زيادة استهالك الكهرباء عن ألف كيلو وات 
ألف  عن  يزيد  املحمول  الهاتف  استهالك  معدل  شهرًيا، 
تتجاوز  األجنبية  باملدارس  األبناء  جنيه شهرًيا، مصاريف 
ميتلك  وأن  الواحد،  للطفل  سنوياً  جنيه  ألف  ال���30  حد 
باإلضافة  بعدها،  وم��ا   2014 م��ودي��ل  س��ي��ارة  املستفيد 
إلى حيازة األراضى الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولى 

املناصب العليا".
وفاة أحد التالميذ لتناوله تطعيمات السمنة

وفيما يتلعق مبا تداولته بعض املواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصل االجتماعى أنباء حول وفاة أحد التالميذ باملعهد 
نتيجة  األق��ص��ر؛  محافظة  جنوب  إسنا  مبركز  األزه���رى 
تناوله تطعيمات حملة الكشف املبكر عن السمنة واألنيميا 
ال��وزراء  ملجلس  االعالمى  املركز  قام  وقد  القامة،  وقصر 
تلك  نفت  والتى  والسكان،  الصحة  وزارة  مع  بالتواصل 
األنباء متاماً، ُمؤكدًة على عدم وفاة أى طالب من طالب 
املدارس بسبب حملة الكشف عن أمراض السمنة واألنيميا 
والتقزم، ُموضحًة أنه ال يوجد ما يسمى بتطعيمات السمنة 
واألنيميا والتقزم، وأن ما يتم باملدارس هو الكشف املبكر 
فقط عن هذه األمراض، مع تقدمي العالج باملجان ملن تثبت 

إص��اب��ت��ه، وال��ع��الج امل��ق��دم آمن 
متاماً ومطابق لكافة املعايير 

وأن  العاملية،  الصحية 
ك���ل م���ا يُ���ث���ار فى 

ه���ذا ال��ش��أن 
ت  ئعا شا

ف  تستهد
إث�����ارة ال��ذع��ر 

بني الطالب وأولياء 
األمور.

حملة  أن  ال����وزارة،  وتابعت 
الكشف املبكر عن األنيميا والتقزم 

تالميذ  جميع  تستهدف  وال��س��م��ن��ة، 
املرحلة االبتدائية باملدارس احلكومية واخلاصة واألزهرية، 
وستتم على 3 مراحل، بدأت املرحلة األولى من ١٥ فبراير 
)الفيوم،  محافظات  وتشمل  م���ارس،    11 ف��ى  وتنتهى 
سيناء،  وجنوب  وبورسعيد،  ومطروح،  وأسيوط،  ودمياط، 
والقليوبية، والبحيرة، واإلسكندرية، واجليزة(، أما املرحلة 
الشهر  إلى ٢٠م��ن  م��ارس  الفترة من 6  الثانية فى خالل 
واإلسماعيلية،  والسويس،  )القاهرة،  مبحافظات  نفسه، 
وشمال  وسوهاج،  سويف،  وبنى  واملنوفية،  الشيخ،  وكفر 
سيناء، والبحر األحمر، وأسوان، واألقصر(، على أن تبدأ 
م��ارس   21 م��ن  الفترة  خ��الل  واألخ��ي��رة  الثالثة  املرحلة 
حتى 10 إبريل املقبل، مبحافظات )الدقهلية، والشرقية، 
والغربية، وقنا، واملنيا، والوادى اجلديد(، وقد مت فحص 3 
ماليني طالب حتى اآلن من طالب املرحلة األولى للحملة. 

 وأضافت الوزارة أن إجراءات الفحص تشمل طلب توقيع 

ولى األمر للموافقة على الفحص لعالج أبنائه، وال يوجد 
أية أضرار للفحص والعالج املقدم فى املبادرة، وأن كافة 
األمراض  من  بأى  إصاباتهم  اكتشاف  يتم  الذين  الطالب 
ال��الزم  العالج  يتلقون  الرئاسية"  "امل��ب��ادرة  تضمها  التى 

ب�عيادات التأمني الصحى مجاناً.
حلوى مخدرة باملدارس

وصفحات  اإللكترونية  املواقع  بعض  فى  ت��ردد  ما  وح��ول 
التواصل االجتماعى من أنباء تُفيد بتداول حلوى –الفراولة 
السريعة- التى حتتوى على مادة مخدرة باملدارس، قد قام 
املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة 
والسكان، والتى نفت تلك األنباء متاماً, ُمؤكدًة أنه ال صحة 
لتداول أى حلوى مخدرة أو حتتوى على مواد مؤثرة على 
صحة الطالب باملدارس، وأن جميع احللوى املتداولة بكافة 
املدارس على مستوى اجلمهورية أمنة وصحية متاماً وتخلو 
من أى مواد تضر بصحة الطالب، وأن ما يتردد حول هذا 
الشأن مجرد شائعات ال أساس لها من الصحة تهدف إلى 

إثارة القلق والذعر بني الطالب.
وأكدت الوزارة أن تقارير تفتيش اجلهات الرقابية التابعة 
ت��داول أى حلوى ضارة بالصحة  أو  بيع  للوزارة لم ترصد 

بأى مدرسة من املدارس على مستوى اجلمهورية ُمضيفًة 
تورد  التى  تقييم شامل جلميع املصانع  بعمل  أنها  قامت 
أى  وجود  يثبت  ولم  باملدارس،  للطالب  املدرسية  التغذية 

حلوى مخدرة بأى منها.
بورسعيد وتطبيق منظومة التأمني الصحي

 تردد فى بعض وسائل اإلعالم واملواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصل االجتماعى أنباء حول إغالق مستشفيى بورسعيد 
استعداًدا  تطوير  واإلسماعيلية خلضوعهما ألعمال  العام 
لتطبيق منظومة التأمني الصحى الشامل اجلديدة، وقد قام 
املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة 
عدم صحة  على  األنباء,ُمؤكدًة  تلك  نفت  والتى  والسكان, 
بشكل  واإلسماعيلية  العام  بورسعيد  مستشفيى  إغ��الق 
منظومة  لتطبيق  استعداداً  تطويرها  أعمال  بسبب  كامل 
التأمني الصحى اجلديدة، واملستشفيان تعمالن على مدار 
24 ساعة وبكامل طاقتهما 
مع  املرضى  استقبال  فى 

تقدمي كافة اخلدمات 
ال������ط������ب������ي������ة 

لعالجية  ا و
ل����ه����م، 

دون 
ن  أ

تتأثرا بأعمال 
ال��ت��ط��وي��ر ب��ه��م��ا، 

كل  أن  ع��ل��ى  ُم���ش���ددًة 
يُثار فى هذا الشأن ما  ما 
هى إال مجرد شائعة مغرضة 

تستهدف إثارة البلبلة وغضب املواطنني.
العام  بورسعيد  مستشفى  خضوع  على  ال���وزارة  وأك���دت 
ومستشفى الزهور لعمليات تطوير وجتديد لرفع كفاءتهما 
مبا يتناسب مع منظومة التأمني الصحى الشامل اجلديدة 
املقرر إطالقها العام احلالى )يوليو(، ُمؤكدًة أن مستشفى 
باملحافظة على مدار 24  الطوارئ  املبرة تستقبل حاالت 
ساعة نظراً ملا يتم من أعمال تطوير مبستشفيات بورسعيد 

والزهور.
األداء  وم��ع��دالت  العمل  انتظام  إل��ى  ال���وزارة  أش��ارت  كما 
التطوير  عملية  تعوق  أن  دون  اإلسماعيلية  مبستشفى 
استقبال املرضى، موضحًة أنه يتم تنفيذ مشروع رفع الكفاءة 
والتطوير الشامل للمستشفى بتكلفة تتجاوز 370 مليون 
جنيه، لتقدمي خدمات متميزة للمرضى واملواطنني وحتسني 
مستوى اخلدمة الطبية، مضيفًة أن مستشفى اإلسماعيلية 

هى مستشفى منوذجى وتشارك بقوائم االنتظار بجراحات 
القسطرة  واألع��ص��اب،  امل��خ  األورام،  ال��رم��د،  )املفاصل، 
القلبية(، موضحًة أن إجمالى ما تردد على املستشفى من 
املواطنني فى شهر فبراير 2019 هو ) العيادات: 19 ألف 
 1500 العمليات:  متردد،  ألف   14 االستقبال:  متردد، 
عملية مختلفة، كما مت إجراء 42 قسطرة قلبية عالجية، 

وتشمل47 سرير عناية مبعدل إشغال يومى 100%(.
إلغاء نظام التعليم اجلديد العام القادم

أنباء  االجتماعى  التواصل  صفحات  تداولته  ما  وح��ول 
حول فشل وزارة التربية والتعليم فى تطبيق نظام التعليم 
اإلعالمى  املركز  القادم,وقام  العام  خالل  وإلغائه  اجلديد 
ملجلس الوزراء  بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم 
لم  أنه  قاطع،  مؤكدًة  بشكل  األنباء  تلك  نفت  الفني,والتى 
ومستمر،  قائم  وأنه  اجلديد،  التعليم  نظام  إلغاء  يتم  ولن 
وذلك فى إطار توجه الدولة إلصالح نظام التعليم املصرى 
الدولية  واملعايير  العاملية  التعليمية  لألنظمة  ومسايرته 
شائعات  الشأن  هذا  فى  يُثار  ما  كل  وأن  التعليم،  جل��ودة 
تستهدف تشويه النظام التعليمى اجلديد خاصًة مع جناح 

تطبيقه فى عامه األول.

تهريب %32 من آثار مصر وبيعها باخلارج
عن  أنباء  االجتماعى  التواصل  صفحات  بعض  فى  ت��ردد 
بعدد  وذلك  باخلارج  وبيعها  آثار مصر  تهريب %32 من 
32600 قطعة منذ عام 2011، وقام املركز  اإلعالمى 
ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة األثار,والتى نفت صحة 
 32% تهريب  عدم  على  ُمؤكدًة  قاطع,  األنباءبشكل  تلك 
اهتمام  على  ُمشددًة  للخارج،  وبيعها  املصرية  اآلث��ار  من 
وحرص الدولة باحلفاظ على جميع اآلثار املصرية والتراث 
لتهريب  شرعية  غير  محاوالت  ألى  وتصديها  احلضارى 
األثار املصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن 

شائعات ال أساس لها من الصحة.
وأكدت الوزارة على اتخاذها كافة التدابير الالزمة للحفاظ 
على األثار املصرية وعدم تعرضها ألى محاولة تلف أو سرقة 
أو ضياع، ُمشيرًة إلى جهود كافة اجلهات املختلفة الستعادة 
املصرية  اآلثار 
امل�����ه�����رب�����ة 
باخلارج، 
ك�����م�����ا 
أن��ه��ا  

تسعى 
ب���ش���ك���ل 
م���س���ت���م���ر 
ى  ر و د و
لآلثار  للترويج 
مع  جنب  إلى  جنباً  الوطن,  ربوع  بكافة  املنتشرة  املصرية 
احلفاظ عليها واتخاذ كافة اإلج��راءات والتدابير الالزمة 
التاريخية  وقيمتها  ألهميتها  نظراً  وحمايتها،  لصيانتها 

الهامة.
 استخدام شنيور فى  ترميم معبد "دندرة" باألقصر
ألحد  االجتماعى صوراً  التواصل  تداولت بعض صفحات 
العمال وهو يستخدم شنيوراً فى إصالح متثال "إله املرح" 
معبد  تطوير  عمليات  أثناء  وذل��ك  املصريني،  قدماء  عند 
"دندرة" باألقصر، وقد قام املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء 
يكون  أن  صحة  نفت  والتى  اآلثار,  وزارة  مع  بالتواصل 
استخدام الشنيور فى ترميم معبد دندرة باألقصر تسبب 
فى تشويه التماثيل والقطع األثرية باملعبد، مشددًة على أن 
استخدام الشنيور أحياناً فى ترميم األثار يعد طريقة علمية 
وتستخدمها البعثات املصرية واألجنبية  ُمعترف بها دولياً 
لآلثار  تشويه  أو  إه��م��ال  أى  هناك  وليس  ال��س��واء  على 
املصرية، ُمشددًة على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد 

شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم اآلثار املصرية.

فى تقرير "املركز اإلعالمى" للرد على اشاعات االنترنت والتواصل االجتماعى  :

االثار : عدم تهريب %32 من اآلثار المصرية وبيعها 
للخارج .. او تشويه اآلثار باستخدام شنيور

التموين :عدم توقف موقع "دعم مصر"..وال صحة 
الستبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز 

الصحة : ال صحة لتداول حلوى مخدرة بالمدارس او 
إغالق مستشفيى بورسعيد العامه واالسماعيلية 

 صرف دعم نقدى للحوامل والمرضعات لمدة عامين 
بالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة للسكان

التعليم: تنفى سحب التابلت من الطالب لسوء استخدامه
..أو سجن الطالب" الغشاش" 7 سنوات 

" جوجل " تغلق  تطبيق " Allo "  نهائياً
كتب : محمد امين

خدمة  رسمى  بشكل  جوجل"    " شركة  أنهت 
ثالث  م��رور  بعد   Google Allo التراسل 
سنوات على إعالنها ألول مرة خالل فعاليات 
 Google I/O للمطورين  الشركة  مؤمتر 
جوجل  أعلنت  أن  بعد  ذل��ك  ويأتى   .2016
أنها  املاضى  العام  من  ديسمبر  شهر  خ��الل 
 Allo بها  اخل��اص  املراسلة  تطبيق  ستغلق 
اآلن  الشركة  وت��ع��رض  م���ارس   شهر  بحلول 
اإلغ��الق  توضيح   Allo م��وق��ع  على  رس��ال��ة 

الرسمى لتطبيق املراسلة، بحيث تؤكد الرسالة 
أن تاريخ 12 مارس 2019 هو آخر يوم يعمل 
املستخدمني  وت��وص��ى  التطبيق،  خالله  م��ن 

.Android Messages بالتبديل إلى
خالل  من  متاحة   Allo تطبيقات  ت��زال  وال 
ومتجر   Google Play بالى  جوجل  متجر 
لم  لكنها   ،Apple App Store ستور  آب 
حتصل على حتديث منذ شهر يناير من العام 
متاًحا،  ال��وي��ب  تطبيق  ي��زال  ال  كما  امل��اض��ى 
لكن عند محاولة تسجيل الدخول كمستخدم 

الرقم السرى ملرة  جديد، فإن احلصول على 
واحدة املطلوب لتسجيل الدخول إلى التطبيق 
ل��ل��وص��ول وم��ن  وق��ًت��ا ط��وي��اًل ج���ًدا  يستغرق 
املفترض تسجيل خروج املستخدمني احلاليني 
تعليمات  وتوضح صفحة  اليوم.  ما  وقت  فى 
وجميع  محادثاتك  تنزيل  ميكنك  أن��ه   Allo
املوجودة  وامللفات  الفيديو  ومقاطع  الصور 
خيار  إلى  الدخول  خالل  من  اخلدمة  ضمن 
الدردشة ضمن اإلعدادات، على أن يتم حفظ 

.،CSV جميع رسائلك كملف
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 By ; Nelly ALI
Kaspersky Lab researchers have seen 
the number of attacks using malicious 
mobile software nearly double in just 
a year. In 2018 there were 116.5 mil-
lion attacks, compared to 66.4 million 
in 2017, with a significant increase in 
unique users being affected. Despite 
more devices being attacked, the num-
ber of malware files has decreased, 
leading researchers to conclude that the 
quality of mobile malware has become 
more impactful and precise. These and 
other findings are unveiled in Kasper-
sky Lab’s report Mobile malware evo-
lution 2018.
As the world becomes more mobile, 
the role of smartphones in business 
processes and day to day life is grow-
ing rapidly. In response, cybercriminals 
are paying more attention to how they 

are distributing malware and the attack 
vectors used. The channels through 
which malware is delivered to users and 
infects their devices is a key part of the 
success of a malicious campaign today, 
taking advantage of those users who do 
not have any security solutions installed 
on their phones.
The success of the distribution strate-
gies is demonstrated not only by the 
increase in attacks, but also the num-
ber of unique users that have encoun-
tered malware. In 2018 this figure rose 
by 774,000 on the previous year, to 
9,895,774 affected users. Among the 
threats encountered, the most signifi-
cant growth was in the use of Trojan-
Droppers, whose share almost doubled 
from 8.63% to 17.21%. This type of 
malware is designed to bypass system 
protection and deliver there all sorts of 

malware, from banking Trojans to ran-
somware.
“In 2018, mobile device users faced 
what could have been the fiercest cy-
bercriminal onslaught ever seen. Over 
the course of the year, we observed 
both new mobile device infection tech-
niques, such as DNS hijacking, along 
with an increased focus on enhanced 
distribution schemes, like SMS spam. 

This trend demonstrates the growing 
need for mobile security solutions to 
be installed on smartphones – to protect 
users from device infection attempts, 
regardless of the source,” said Viсtor 
Chebyshev, security expert at Kasper-
sky Lab.
Other findings in the mobile malware 
evolution 2018 report include In 2018 
Kaspersky Lab products protected 
80,638 users in 150 countries against 
mobile ransomware, with 60,176 mo-
bile ransomware Trojans samples de-
tected and In 2018, a fivefold increase 
in attacks using mobile malicious cryp-
to currency miners was observed.
In 2018, 151,359 installation packages 
for mobile banking Trojans were de-
tected, which is 1.6 times more than in 
the previous year
In order to protect your devices, 

Kaspersky Lab security experts advise 
the following: Only install mobile ap-
plications from official app stores, such 
as Google Play on Android devices or 
the App Store on iOS , Block the in-
stallation of programs from unknown 
sources in your smartphone’s settings 
and Do not bypass device restrictions 
as this might provide cybercriminals 
with limitless capabilities to carry out 
their attacks
Install system and application updates 
as soon as they are available — they 
patch vulnerabilities and keep devices 
protected. Note that the mobile OS 
system updates should never be down-
loaded from external resources (unless 
you are participating in official beta-
testing). Application updates can only 
be installed through official app stores

The number of mobile malware attacks doubles in 2018, as cybercriminals 
sharpen their distribution strategies

By : Basel Khaled
  Visa in collaboration with Stan-
ford University, launched one of the 
largest global studies examining the 
growing demand for public and pri-
vate transportation, and the impor-
tant role digital commerce plays in 
driving sustainable growth. 
According to the UN , by 2050, 68% 
of the world’s population will live 
in  urban centres – and the number 
of “megacities” with populations 
greater than 10 million people will 
rise from 43 today to 51 within that 
same period. 
Building on Visa’s experience 
working with transit operators, au-
tomotive companies and technol-
ogy start-ups, Visa commissioned a 
global study, “The Future of Trans-
portation: Mobility in the Age of the 
Megacity” to better understand the 
challenges commuters face today 
and in the future. The key findings 
were combined with a view of ex-
isting and near horizon innovations 
provided by experts at Stanford 
University, to better understand the 

technology gaps in addressing their 
painpoints.
Payments lie at the heart of every 
form of travel, and  will continue to 
become more integral as more cities 
move to contactless public transpor-
tation, digital payments for parking 
and rental services such as bikes or 
scooters.  
Herman Donner, PhD and Post-
doctoral Researcher from Stanford 
University co-authored the report 
and summarised: “When looking 
across the technology landscape, 
there already exist many products 
that could easily address people’s 
daily frustrations with travel.  How-
ever, none of these solutions should 
be developed in isolation. A major 
challenge therefore lies in first iden-

tifying relevant technologies that 
provide suitable products for the 
market then managing implementa-
tion in conjunction with  a broad set 
of stakeholder including  mobility 
providers, technology companies, 
infrastructure owners and public 
transport agencies.  From our re-
search, we think that many of these 
small, incremental changes have 
the potential to make a significant 
difference in people’s daily travel,  
whether it’s to help find parking, get 
the best price to refuel their car or 
plan their journey on public trans-
portation.”
The study reflects the feedback of 
19,000 consumers in 19 countries 
and identified significant challenges 
faced by growing urban centres, in-
cluding: 
Commenting on the Egypt statistics, 
Ahmed Gaber, Visa’s General Man-
ager for North Africa said: “The 
study shows only little more than 
a quarter of Egyptians use personal 
mode of transport for commuting 
and only 20% of the youth (Gen 

Z ). Respondents communicated 
that they had problems with pub-
lic transport, with the biggest issue 
amongst all ages being overcrowd-
ing. Progression within the locoal 
start up scene indicates that we can 
expect initiatives in Egypt that will 
increase the effiency of transport. 
The Egyptian government along-
side the private sector is working on 
improving infrastructure by creat-
ing new roads and renovating metro 
lines. Infrastructure combined with 
new technological mechanisms that 
ensure quick and safe transactions 
means that people will spend less 
time, money and energy on com-
muting in their everyday lives. The 
youth are able and keen to develop 
Egypt into a functional tech savvy 
nation and they are the biggest de-
mographic in the country. Progress 
is essential to the growth and suc-
cess of the Egyptian economy. At 
Visa, we believe that the future 
success of our cities is intertwined 
with – and reliant on – the future of 
transportation and mobility.” 

Visa and Stanford Identify Key Success Factors To Improve Daily Travel, Creating 
Smarter, More Efficient Cities
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INNFOS Intelligent Robot XR1 Revealed at MWC
World’s First Humanoid Service Robot Powered by SCA

By ; Shaima Hassan
Mobile World Congress 
(MWC), the annual industry 
conference, was held in Bar-
celona, Spain from February 
25 to 28. At local time 14:00 
on Feb 26, China INNFOS 
R&D team revealed the intel-
ligent service robot powered 
by INNFOS SCA, XR-1.
With the demonstrations 
of greeting, coffee serving, 
dancing, Q&A and even nee-
dle threading, XR-1 caught 
the eyes of many attendees 
and the media. More impor-
tantly, the robot showcased 
the serial compliant actuators 
developed by INNFOS. This 
is a significant step toward 
building a service robot ca-

pable of intimate human in-
teractions.
SCA refers to the Smart 
Compliant Actuator inde-
pendently developed by IN-
NFOS. SCA integrates the 
underlying servo driver, 

high-precision encoder, high-
power brushless motor, and 
light-weight gear reducer. It 
is the very foundation of the 
XR-1 intelligent service ro-
bot. All the XR-1 joints are 
assembled with INNFOS 

SCA. The most important 
characteristic of SCA is its 
integrated compliant joints, 
which can achieve both high-
precision and dynamic mo-
tions while maintaining its 
safety features.
Now those intelligent ser-
vice robots are widely de-
ployed in businesses, health 
care facilities, households, 
amongst other environments. 
To achieve safe and intelli-
gent human-machine inter-
actions, service robots must 
include compliant controls, 
be resistant to impacts, while 
retaining the functionalities 
of a high-precision robot.
INNFOS has fulfilled all 
the requirements mentioned 

above which makes SCA a 
cutting-edge actuator. IN-
NFOS team overcame many 
technical difficulties, margin-
ally reducing the volume of 
the actuators.
At the same time, the com-
pliance control algorithm 
greatly improves human-ma-
chine interaction. SCA can 
be widely used in machinery 
manufacturing and process-
ing, aerospace, precision 
instruments, health care and 
other fields.
At the expo scene, XR-1 dis-
played its dynamic mechani-
cal performance and high 
integration. It will be a new 
trend of robot joints in the 
future!

Avaya provides new set of integrated solutions to help organizations be 
digitally transformed

Avaya, the leading and specialized developer of a 
complete set of intelligent communication solutions 
for customers and employees,has confirmed its 
keenness to contribute to the modernization of the 
technological infrastructure of various economic 
sectors, in a way that ensurestheircontinuityin face 
of the competition and common challenges through 
launching a Digital Transformation set that relies on 
the artificial intelligencetechniques, a senior com-
pany official said.
Ahmed Fayed, Head of Avaya, announced that such 

a set helps businesses to be digitally transformed in 
a way thatcoincides with the priorities of the Eco-
nomic Reform Plan and Egypt Vision 2030.
 The company has organized its annual forum of 
“Avaya Partners” in cooperation with its strategic 
partner Mantrac Distribution, in the presence of a 
large base of customers, local partners and IT ex-
perts. 
During the forum, the company has previewed the 
new updates introduced to “Avaya Edge”, which 
includethe most innovative and integrated solutions 

that improve and streamline communication and 
collaboration processes in both cloud and virtual 
environments, and offered network voice solutions 
to improve customer experience, he said.
He added that: “The Company’s strategy focuses on 
the necessity of meeting all needs of institutions in 
many sectors, headed by the government sector and 
various ministries, such as the Ministry of Invest-
ment, Trade and Industry. Avaya has also succeeded 
in helping many banks to provide many automated 
services”.

France at Cabsat 2019
French companies to introduce 
their innovative offer to CABSAT 

visitors on the French Pavilion2019
By ; Basel Khaled
 Cabsat  is the world's leading broadcast and au-
diovisual event in the Middle East. It attracted 
13,658 visitors in 2018.
Every year, Business France, the national agen-
cy dedicated to the internationalization of the 
French economy, organizes the "French Pavil-
ion” at the show to present French audiovisual 
innovations. This year, from March 12 to 14, 14 
companies will exhibit there in a 156 sq m space 
in Hall 3 .
"French companies are going to Cabsat not only 
in order to better understand the market and dis-
cover business opportunities, but also to create 
partnerships with local players in the digital me-
dia sector, such as broadcasters, producers, inte-
grators and TV channels," said Marie-Françoise 
Nolet, in charge of organizing the pavilion at 
Business France. Some of them benefit from VR 
programs organized ahead of time with major re-
gional accounts.

Orient Planet Research :
Road development continues to be top 

priority for GCC with projects worth 
more than USD 122 billion: report

By ; Ahmed Soluman
Road development projects continue to be among 
the largest infrastructure investments across the 
GCC region and remains a top priority for govern-
ments in line with their urban planning initiatives, 
according to the latest report released by Orient 
Planet Research, an Orient Planet Group venture. 
The report titled ‘Fast Tracking Development: 
Road Infrastructure in GCC’ highlights the massive 
investments on road, tunnels and bridges across the 
GCC amidst oil prices fluctuation in recent years.
The GCC countries are among the world’s most 
ambitious when it comes to developing mega in-
frastructures, driven by the vision to become a re-
gional powerhouse that will attract investments and 
further diversify from oil, the Gulf’s major source 
of income. Worldwide, the UAE and Saudi Arabia 
rank among the top 12 global markets for infra-
structure investment, the report noted.

The expenditure on road in-
frastructure has been a major 
growth factor in the region 
and governments continue 
to find these investments as 
vital to social and economic 
growth. To address  budget 
concerns, there is a growing 
consensus towards tapping 
financing through public-
private partnership as alter-

natives to ensure continuous delivery of transport-
related projects.
The report cited that total value of active infrastruc-
ture projects in the GCC has reached to USD 1.14 
trillion with roads, highways and bridges among 
the highest number of projects. It further noted that 
there was a total of 1,069 road projects in the re-
gion, the highest number among all infrastructure 
projects, with a combined value of USD 122.6 bil-
lion.
Despite financial challenges that hit the global 
economy in 2008-2009, as well as the fluctuation 
of oil and gas revenues Gulf’s infrastructure devel-
opment continues at a robust pace. Data shows that 
Saudi Arabia and the UAE lead in infrastructure 
spending in the region.
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Samsung Displays Innovative Refrigeration Breakthroughs at MENA Forum 2019

Egyptian Mobile Phone Market Shows Signs of Recovery, According to Latest Insights from IDC

Antalia - Faten Elkholy 
Samsung Electronics Middle East and North Africa 
(MENA) showcased its Side by Side Three-Door 
and 4-Door Refrigerator innovations at the Samsung 
MENA Forum 2019. Packed with convenient features, 
the seamlessly-designed 4-Door Refrigerator is bring-
ing new levels of freshness to preserve consumers’ 
favorite foods for longer. Featuring the Triple Cool-
ing System, Samsung’s 4-Door Refrigerator has three 
evaporators to provide ultimate freshness through pre-
cise temperature and humidity control. With Precise 
Chef Cooling technology, it preserves food perfectly 
by minimizing temperature fluctuations. 
Designed with consumers in mind, Samsung’s Flex 
Zone has been made available on the Side by Side 
Three-Door lineup to give consumers optimal cooling 
convenience. The Side by Side fridge’s modern design 
also features Samsung’s unique Twin Cooling System, 
which optimizes temperature and humidity levels to 
give users the ability to preset temperature modes so 
they can choose how they run their refrigerator.
“As the market leader for refrigerators in the Middle 
East and Africa, we are tirelessly committed to pro-
viding consumers with convenient solutions that trans-
form their kitchen spaces and overall lifestyles,” said 
Thomas Gazel, Regional Head of Digital Appliances 

at Samsung Electronics Middle East & North Africa. 
“With our innovative, convenient refrigeration solu-
tions, consumers have the flexibility to do more of 
what they can’t thanks to our sophisticated systems 
which give them precise control over more facets of 
their busy day-to-day lives.”
4-Door Refrigerator: Optimal freshness for longer 
The healthiest meals start with the freshest ingredients, 
which is why the Samsung 4-Door Refrigerator en-
sures freshness and taste. Precise Chef Cooling Tech-
nology keeps ingredients at their freshest in the fridge 
as well as perfectly frozen in the freezer by minimizing 
the temperature fluctuation/rise inside - within ± 0.5 
℃ (in a fridge) and the temperature rise up to +3℃ (at 
defrosting in a freezer). 
The unique Triple Cooling System controls and op-
timizes the temperature, maximizes humidity and 
prevents odor mixing. It supplies cool air indepen-
dently to 3 compartments in the fridge and freezer 
using 3 dedicated coolers. By keeping the original 
food’s moisture in the fridge compartment, it cre-
ates the optimal storage conditions to ensure food 
items stay much fresher. A Metal Cooling plate in 
the rear wall also retains the cold and helps main-
tain freshness for longer. 
Additionally, the Flex Zone feature provides the ulti-

mate in food storage flexibility. The bottom right com-
partment can be easily converted to one of the con-
venient “4 pre-set temperature modes” switch, making 
it ideal for all your family’s food storage needs.
Samsung’s 4-Door Flex Refrigerator is sophisticated 
and flexible, allowing consumers to optimize the taste 
and flavor of fresh food all day, every day. 
Side by Side Three-Door Refrigerator: Everyday con-
venience at the push of a button
Optimum levels of moisture within the refrigerator are 
needed to keep freshness and taste locked in. The Twin 
Cooling Plus independent cooling system makes sure 
that freshness and taste are preserved by ensuring the 
right temperature and optimal humidity level is main-
tained throughout the fridge, so no matter where food 
is stored, it stays fresh.
Twin Cooling Plus is a truly independent cooling 
system, with separate airflows in both the fridge and 
freezer. This prevents unpleasant smells from foods 
moving between the fridge and freezer. No air move-
ment between the compartments also means the freez-
er stays completely frost-free, prolonging the shelf 
life and the flavor of its contents. Thanks to the Twin 
Cooling Plus technology, the Side by Side Three-Door 
enables consumers to be flexible with cooling storage 
depending on their needs. 

The unique design of this fridge also ensures space 
is fully optimized throughout to allow more room 
for food. Samsung’s Flex Zone allows consumers to 
switch this compartment of their Side by Side Three-
Door to one of the four pre-set temperature modes at 
the touch of a button. This gives users the ability to 
select the temperature they desire based on the goods 
they want to store in the Flex Zone, such as deli items, 
special cuts of meat, or miscellaneous items. The re-
frigerator also delivers a spacious capacity which can 
fill up to 617L, enough to easily store a week’s worth 
of grocery shopping for the whole family.
Samsung Presents a Breezy Wind-Free™ Technology 
at MENA Forum 2019
Samsung Electronics Middle East and North Africa 
(MENA) showcased its Wind-Free™ air conditioning 
technology during Samsung MENA Forum 2019. De-
livering intelligent, convenient air conditioning solu-
tions to all four corners of the home, the Wind-Free™ 
air conditioner allows users to regulate the temperature 
of their homes from afar for precise climate control 
and complete peace of mind. Featuring an innovative 
two-step cooling solution, it first lowers temperatures, 
then maintains them using Wind-Free™ “still air” to 
gently manage air flow and reduce energy consump-
tion.

By; Nelly Ali
Egypt’s mobile phone market saw ship-
ments totaling 14.4 million units in 2018, 
according to the latest insights from In-
ternational Data Corporation (IDC). The 
global technology research and consulting 
firm’s Quarterly Mobile Phone Tracker 
shows that shipments were up 7.5% year 
on year, which marks a notable turnaround 
from the 20.6% decline seen in 2017, 
when the market’s performance was ham-
pered by limited foreign currency reserves 
and the central bank’s decision to float the 
Egyptian pound.
While smartphones accounted for 63.8% 
of the market’s units in 2018, shipments of 
these devices increased by just 3.4% year on 
year. The overall market’s growth was in-

stead driven by the feature phone category, 
where shipments were up 15.4% over the 
same period. “The stronger growth of the 
feature phone category is due to the overall 
decline in consumer purchasing power in 
Egypt caused by rising fuel and electricity 
prices,” says Taher Abdel-Hameed, a sen-
ior research analyst at IDC. “The low price 
points of feature phones make them very ap-
pealing to consumers with shrinking dispos-
able incomes, leading to a surge in demand 
for these devices. In the smartphone space, 
refresh cycles are lengthening and consum-
ers are no longer purchasing new devices as 
often as before.”
Of the market’s smartphone vendors, 
Huawei, Oppo, and Xiaomi saw the fast-
est growth in 2018. Samsung continued to 

lead the way in terms of total shipments 
for 2018 as a whole, although Huawei 
ranked first when looking at the second 
half of the year in isolation – the first time 
Samsung has been knocked off top spot 
since 2012. At the other end of the scale, 
local brand SICO started production in Q1 
2018, achieving 2.0% share of the smart-
phone market’s volume for the year.
Looking ahead, IDC expects the market 

to remain on a path to recovery, with to-
tal mobile phone shipments forecast to 
increase 0.8% year on year in 2019. Fea-
ture phone shipments are expected to fall 
13.7% year on year, while smartphones 
shipments are tipped to increase 9.0% as 
these devices become more affordable 
and feature rich. “A new wave of Chi-
nese brands are entering the market and 
the market will be watching closely to see 
whether these brands will have large mar-
keting budgets for Egypt in 2019,” says 
Abdel-Hameed. “The Egyptian market is 
large and dynamic, and while global mac-
roeconomic hardships will inevitably have 
an impact, the transformation from feature 
phones to smartphones will continue due 
to the dynamism of the country.”

MTI opens the first laundry assembly line for Whirlpool top loaders in Egypt

Dubai ranks first globally in attracting foreign direct investments (FDI) for artificial intelligence and robotics

AV-Comparatives recognizes ESET with enterprise and consumer cybersecurity awards 

TV advertising readies for the performance of a lifetime

By ; Faten El Kholy
MTI holding inaugurated its first laundry 
assembly line for Whirlpool top loaders in 
Egypt. The plant, located in Mostorod, Ka-
liobeya will host Whirlpool’s first assembly 
line in the Middle East and North Africa 
region. The inauguration was attended by 
representatives from Whirlpool Corpora-
tion and MTI Holding at the presence of 
esteemed media members from Egypt, who 
had the opportunity to tour the factory and 
learn about the Whirlpool’s top-loaders as-
sembly process. 
The launch of the top loader assembly line 
marks a strategic development in Whirlpool 
plans for expansion of its laundry and other 
business lines in Egypt. Currently, the total 
demand for top loaders in Egypt is estimated 
at approximately 400-500 thousand units 
annually.  The plant is expected to produce 

nearly 25,000 units in its first year of op-
eration with further expansion in output 
expected in 2020. The line, which will cater 
to demand from Egypt, is expected to cre-
ate several employment opportunities within 
the local community. 
“We are thrilled to inaugurate today our 
Washing Machine line dedicated to Whirl-
pool top loaders. We started this project 

together with Whirlpool in 2016 with basic 
assembly operations and today we further 
expanded the operations with CKD opera-
tion & components localization. We are con-
fident of further expanding our capacity in 
the future. We look forward to use this plat-
form to explore the export opportunities in 
the region. This is the first of its kind assem-
bly line not only in Egypt and also the region 

and we look forward to seeing it succeed in 
the years to come” said Ashraf Omran, Man-
aging Director and CEO of MTI Holding.
Mohammad El Yassir, Regional Manag-
ing Director, MEA, Whirlpool Corporation 
commented, “Whirlpool has always been 
a believer in the Egyptian growth story 
and the Country’s vast talent pool together 
with its expanding market has presented an 
enormous opportunity for us. We have now 
taken our commitment further by investing 
in a local assembly line, which will not only 
allow us to serve our Egyptian consumers 
but also deepen our investment in the coun-
try’s manufacturing sector. We are confident 
that through this partnership with MTI, we 
will consolidate our leading position in the 
country’s home appliances market and fur-
ther expand our suite and product offering 
in Egypt.” 

By ; Adel Farig
Dubai ranked first globally in at-
tracting foreign direct investments 
(FDIs) for artificial intelligence and 
robotics; while the UAE ranked sixth 
in the global Smart Service Index, 
surpassing the US, UK and South 
Korea. The Emirate has attracted 
from 2015 to 2018 $21.6 billion 

worth of FDI in high-end technology 
transfers, with the most from the Eu-
ropean Union and the U.S. — $5.7 
billion and $3.9 billion, respectively.
These figures were released in con-
nection with Annual Investment 
Meeting (AIM 2019), which will be 
held from 8th to 10th April in Dubai. 
The organisers of AIM said that digi-

talisation is becoming an increasing-
ly important part of globalisation, 
and the fact that Dubai ranks on the 
top position for artificial intelligence 
and robotics confirms that the city is 
fast emerging as the global destina-
tion for investment in smart tech-
nologies.
WhileAI adoption will account for 

45 percent of the world economy’s 
total gains by 2030, the UAE ranks 
first in the Arab world in terms of 
expected annual growth of AI con-
tribution to the economy at 33.5 
percent, followed by Saudi Arabia 
at 31.3 percent, the rest of the GCC 
region at 28.8 percent and Egypt at 
25.5 percent.

By ; Wasem Emam
ESET, a global leader in cyberse-
curity, has been recognized with 
gold and silver awards in recent 
reports from AV-Comparatives, 
an independent testing organiza-
tion. AV-Comparatives uses one 
of the largest sample collections 
worldwide to create a real-world 
environment for highly accurate 
testing. In its recent Summary 
Report 2018, which looked at 
18 different vendors, ESET took 
the Gold Award for the False 
Positive Test as well as the Silver 
Award for the Performance Test. 
Further highlights in AV-Com-
paratives’ 2018 reports include 
four Advanced+ and two Ad-
vanced Awards for ESET, as well 
as a certification of Approved 
Business Product for ESET End-
point Security and Remote Ad-
ministrator. 
Commenting on the results, Jiří 
Kropáč, head of threat detection 

labs at ESET, said: “ESET’s rec-
ognition from AV-Comparatives 
is testament to our dedication to 
our customers – both businesses 
and consumers – and our prom-
ise to always deliver the best in 
IT security solutions to make 
technology safer for everyone.”
The AV-Comparatives Summary 
Report 2018 highlights the high-
est-scoring products of the multi-
ple tests that took place in 2018, 
and confirms excellent results 
for ESET. Results were based 
on a multitude of tests, including 
the Real-World Protection Test, 
False-Alarm Test and Malware 
Removal.
ESET was crowned with a Gold 
Award for producing the fewest 
number of false positives. As the 
report notes, “False positives can 
cause as much trouble as a real 
infection,” and avoiding them is 
of key importance to high-quality 
IT security. As part of the testing 

process, AV-Comparatives car-
ried out extensive false-positive 
testing and found ESET to have 
the lowest rate of all companies 
participating.
ESET also picked up a Silver 
Award for the Performance Test, 
which assesses each product’s 
impact on system performance. 
Security products that perform 
well in this space keep users safe 
while having very little impact 
on system speed and perfor-
mance.
Analyzing ESET Endpoint Se-
curity and Remote Administra-
tor, AV-Comparatives also con-

ducted a range of tests as part of 
its Business Security Test report. 
In a test series that looked at 16 
major vendors, ESET achieved 
the certification of Approved 
Business Product as well as an 
AV-Comparatives Score of 90 
– the highest score recorded for 
vendors in the report.
The report contained the results 
of the Business Real-World Pro-
tection Test (August-November), 
Business Malware Protection Test 
(September) and the Business Per-
formance Test (November), as well 
as the Product Reviews. Achieving 
a 99.9% Malware Protection Rate 
with zero false alarms on com-
mon business software, and a very 
low number of false positives on 
non-business software, ESET was 
shown to be a consistently strong 
performer. 
The report also acknowledged 
that it is critical to consider the 
business environment in which 

products will be used, and rec-
ognized the versatility of ESET 
in this regard. The report noted 
that ESET offers a coherent so-
lution for smaller businesses 
whilst also working well in 
larger companies and therefore 
allowing businesses to grow. It 
concluded that ESET Endpoint 
Security and Remote Adminis-
trator “is powerful and capable, 
and certainly able to scale up.” 
ESET Internet Security also re-
ceived an Advanced Award as 
part of AV-Comparatives’ Whole 
Product Dynamic “Real-World” 
Protection Test. Achieving a pro-
tection rate of 98.9% and a total 
of just four incorrectly blocked 
domains, ESET Internet Security 
was shown to be a consistently 
strong performer in consumer 
security solutions. The test series 
showed once again that ESET 
received a consistently low num-
ber of false positives. 

By ; Shaima Hassan
Global E-commerce / online brands, es-
pecially from the travel, food and retail 
sectors have been setting new bench-
marks for audience engagement and per-
formance, by using TV as a mass medi-
um to drive their online traffic and boost 
transactions.  TV clearly works for online 
brands with research showing that TV ad-
vertising can breathe new life into digital 
channels, drive web traffic and enhance 
leads to search, as well as facilitate uplifts 
in app installation. Today, TV attribution 
works very efficiently to measure base-
line site visits (second by second), track 
spikes in site visits when TV Ads air and 

to determine how much of these positive 
contributions can be credited to TV ad-
vertising. 
Aligned with the cutting-edge practices 
of advanced global advertising markets, 
the focus has now shifted to reiterating 
TV’s prowess as a potent medium that 
can effectively deliver on the traditional 
brand front, as well as the newly valued 

performance front. TV attribution ena-
bles brands to measure the value of TV’s 
impact on actual sales and therefore dem-
onstrates how TV stands out in driving 
performance. Current data shows that TV 
is massively under-credited as a driver of 
consumer activity. 
TV advertising delivers the unrivalled 
combination of reach, time spent, im-
pact, cost and trust. This is in addition to 
brands benefitting from heightened levels 
of active participation, brand awareness 
and direct response from viewers. In the 
long term, online brands which have in-
vested in TV attribution, have registered 
greater awareness, ad recall and increases 

in future intention to buy, followed by an 
actual growth in transactions, which can 
be directly attributed to TV. 
The development of a product which 
could deliver the benefits of TV attribu-
tion to regional brands rooted in an E-
commerce platform (such as a .com or an 
app), would requisite a vigorous testing 
phase, where trials with different clients 
from various segment categories would 
have to be held. Brands would also need 
to realize that the most successful cam-
paigns which utilize TV attribution are 
founded on the strength of tailor made 
ads which include effective Calls-to-Ac-
tion (CTAs). 

Written by 
Amit Roy

A Smarter Way to Fit 
Your Cyber Security to a Moving Cloud 

Perimeter
How many clouds does your enterprise use? On 
average, up to five is the answer from the recent 
RightScale 2018 State of the Cloud Report. The 
report also states that 81 percent of enterprises 
surveyed have a multi-cloud strategy. AWS, Az-
ure, Google, and IBM are names that crop up the 
most frequently. However, if your business uses 
specialist SaaS applications for supply chain, 
HR, project management, or other functions, you 
could soon be into double digits.
That’s a lot to keep tabs on – not only for costs and 
management, but also for security. To make things 
more complicated, cloud computing is dynamic. 
It’s one of its big attractions, allowing enterprises 
to pay only for what they need, when they need it. 
It’s also a sizable security challenge with work-
loads being spun up or down by any employee 
with a credit card to pay for the cloud services. 
Organizations also make this mistake of assuming 
that the ownership of risks gets transferred to the 
cloud service provider (CSP) once their data is on 
the cloud. While CSPs provide required physical 
and access-based security, there is a large part that 
the clients are accountable for just as they are to-
day with their on-premise data centres.
So, there are two sides to cloud security. One side 
is the security provided by the cloud service pro-
vider. They provide physical security to their data 
centres and cyber security against attacks on their 
data storage and computing resources. 
However, they don’t do everything. For example, 
they won’t stop rogue employees from illicitly 
sending confidential data from onsite enterprise 
servers to personal cloud accounts. Their access 
control may be strong, but it assumes that anyone 
with the correct access credentials has the right 
to access applications and resources – even if the 
user is connecting at 3 in the morning from half 
way across the globe. 
The other side is the security that your enterprise 
deploys. This security needs to deal with employ-
ee information security awareness, identity and 
access management, protection against social en-
gineering, and data loss detection and prevention, 
among other things. With the cloud, you also need 
to secure bigger attack surfaces. In multiple cloud 
situations, these surfaces are often interconnected, 
giving attackers new stepping stones to reach the 
most confidential or valuable parts of your busi-
ness. 
New technology and new challenges mean a need 
for new skills. The cloud is already complex. 
Multiple clouds multiply complexity. Enterprises 
need to continually adapt not only their security 
actions to a changing perimeter, but also their se-
curity skills. Larger organisations grit their teeth 
and try to keep pace with evolving threats and 
compliance requirements. Smaller enterprises are 
caught between a need to use the cloud to com-
pete against bigger companies, and their limited 
in-house resources for staying safe.
But most enterprises don’t want to slow down 
their migration to the cloud. The connectivity, 
flexibility, scalability, and resilience are too good 
to give up. The RightScale report shows that en-
terprises seeing the public cloud as their top prior-
ity rose from 29 percent in 2017 to 38 percent in 
2018. Ponemon’s latest report on cloud adoption 
suggested that by 2020, organisations will be us-
ing cloud environments for 51% of their IT and 
data processing needs.
The smarter way forward is to use the potential 
of the cloud to drive cloud security. Paladion 
runs many of its security services through the 
cloud. Scalable compute and storage resources 
power Paladion’s advanced AI security platform – 
AI.saac. Cloud connectivity links more than 1,000 
Paladion security experts across the globe for 24/7 
security. Cloud economics makes effective securi-
ty affordable to small and medium enterprises too. 
By constantly updating its own employee security 
skillsets, Paladion can also adapt to any customer 
requirement, filling exactly the gap between an 
enterprise and its cloud provider. Cloud security 
will never stand still, but with Paladion as their 
security services provider, enterprises can be sure 
that their cyber security will continue to extend 
all the way to their cyber perimeter – wherever 
it may be.

Executive Vice President and 
Regional Head for EMEA for 

Paladion.
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»Mantrac Distribution«  بالتعاون مع شريكها االستراتيجى « Avaya « خالل امللتقى السنوى لشركاء

»أفايا » تقدم ثورة اجليل اجلديد من حلول االتصال الذكية املتكاملة ملساعدة املؤسسات  فى التحول الرقمى 
فى  واملتخصصة  الرائدة   ،)NYSE: AVYA(  « »أڤاي��ا  شركة  اك��دت 
تطوير مجموعة متكاملة من حلول االتصال الذكية للعمالء واملوظفني 
التكنولوجية ملختلف  البنية  ، حرصها على املساهمة بقوة فى حتديث 
املنافسة  وج��ه  ف��ى  استمرارها  يضمن  مب��ا  االقتصادية  القطاعات 
والتحديات التى تواجهها من خالل اطالقها ملجموعة من حلول التحول 
تقنيات  على  تعتمد  »التى   Digital Transformation  « الرقمى 
يساعد  مبا   «  Artificial Intelligence  « االصطناعى  ال��ذك��اء 
مع  يتواكب   ما  وه��و  الرقمى  التحول  عملية  فى  االعمال  مؤسسات 

أولويات خطة التنمية للدولة املصرية ورؤية مصر 2030 .
صرح بذلك احمد فايد مدير« أڤايا » مصر وقال فى هذا االطار نظمت 
مع  بالتعاون   ،  »Avaya  « لشركاء  السنوى  امللتقى  فعاليات   الشركة 
  »Mantrac Distribution »شريكها االستراتيجى مانتراك للتوزيع
داخل السوق املصرى، وبحضور  قاعدة كبيرة من عمالءها وشركاءها 
املحليني وخبراء تكنولوجيا املعلومات حيث عرضت الشركة التحديثات 
حلولها  اه��م  يتضمن  وال��ذى  للشركاء  إدج«  »أڤاي���ا  لبرنامج  اجلديد 

عمليات  وتبسيط  حتسني  فى  تسهم  التى  املبتكرة  واملدمجة  املفتوحة 
االتصال والتعاون سواء فى البيئات السحابية أو الفعلية أو الهجينة مع 
طرح حلول صوتيه للشبكات لتحسن خبره العمالء باالضافة الى حلول 
امن البيانات عزيز قدرة عمالئها فى تنمية حجم اعمالهم والتى تعتمد 

على الدمج بني أحدث حلول التكنولوجيا والذكاء االصطناعى 
املتكاملة  الشركة عن اجليل اجلديد عن مجموعه من احللول  كشفت 
الشركات  احتياجات  لتلبيه   خصيصا  املصممه   للتواصل  والذكية 
من  االستفادة  لتعظيم  تسعى  والتى  مصر  فى  واملتوسطه  الصغيرة 
مفهوم التحول الرقمى لتحسني خدمات العمالء والتواصل الرقمى مع 
عمالءها اذ  مبوجب هذه احللول سيكون باستطاعه الشركات الصغيره 
الذكاء  و   »IOT« االشياء  انترنت  و  السحابية  احلوسبة  تقنيات  تبنى 
التقنيات  مًن  وغيرها   «  Biometric  « والبيوماتريك  االصطناعى 
اجلديدًه وذلك فى حدود ميزانيات مالية تتناسب مع امكانيات غالبية 
خاصة  حلول  لدينا  حيث  واملتوسطة  والصغيرة  الناشئه  الشركات 
ملساعده ودعم رواد االعمال و ذلك  اتساقا مع رؤيتنا التى تستهدف 
تلبية احتياجات مؤسسات االعمال بداية من 3 الى 2000 موظف . 

وأشار فايد تتضمن استراتيجية الشركة التركيز على تلبيه احتياجات 

القطاع  راس��ه��ا  وع��ل��ى  القطاعات  م��ن  العديد  ف��ى  امل��ؤس��س��ات  ك��اف��ة 
وزارةاالستثمار  املثال  ، منها على سبيل  املختلفه  وال��وزارات  احلكومى 
و التجارة و الصناعه ، كما جنحت » أڤايا » فى مساعدة العديد من 
ريادى فى  الشركة مركز  كما حتتل  املميكنه   لتقدمياخلدمات  البنوك 
للمساهمة  الشركة  تطلع  عن  ناهيك  الفنادق  قطاع  احتياجات  تلبية 
بدور تنموى فى عدد من املشروعات الكبرى التى ستقام فى العاصمه 

االداريه اجلديدة .
حيث  والتطوير  البحث  العمال  االول��وي��ة  تعطى  الشركة  ان  وأوض��ح 
تخصص نحو 200 مليون دوالر لتطوير حلولها الذكية كما تعمل حاليا 
مليون مستخدم على مستوى  دولة خلدمة نحو 139  فى نحو 170 
العالم وطبقا ملؤسسه  » جارتنر » ، العاملية لالبحاث التكنولوجية ، فانه 
مت تصنيف شركة » أڤايا« كشركه  رائدة فى تطوير احللول التكنولوجية 
الذكية على مدار ال 9 سنوات املاضية كما حترص  الشركة على تقدمي 
مؤسسات  من  عليها %60  يعتمد  والتى   ، السحابيه  احلوسبه  حلول 
االعمال  ، حيث متتلك كل خيارات احلوسبه السحابيه » خاصة وعامة  
افضل  بتقدمي  العمالء  مع  اخلدمات  تطوير  و  حتسني  ال��ى  ونسعى  
احللول التكنولوجيه وعن معدل منو الشركة بالسوق املحلى قال خالل 

العامني  املاضيني استطاعت » أڤايا« حتقيق معدالت عاليه من النمو و 
نتوقع حتقيق مزيد من النجاح الفترة القادمه

من ناحية اخرى قال املهندس حسام رشدى مدير عام شركة » مانتراك 
للتوزيع »،  بدأنا العمل منذ عام 1997،  مع كبار الالعبني العامليني  
احتياجات  يلبى  مبا  املتكاملة  التكنولوجية  احللول  توفير  مجال  فى 
مختلف مؤسسات االعمال ،سواء من حيث احلجم او طبيعة النشاط ، 
التى نتعامل معها حيث اننا نختار الشريك الذى يستطيع تقدمي قيمة 
تطوير  فى  واالرادة  الرؤية  ويشاركنا  املصرى  للسوق  حقيقية  مضافة 

هذا السوق .
واضاف تاتى شركة » Avaya » كاحد اهم الشركاء االستراتيجني التى 

نفتخر بعقد  شراكة استراتيجيه  معها  منذ عام 2009.
كما اشار رغم  ما واجهه السوق املصرى من حتديات  اقتصادية، خالل 
السنوات املاضية ، اال اننا استطعنا أن نحافظ على مكاننا فى تقدمي 
اخلدمات الصوتية، كنا شركاء ل�«Avaya »و » املصرية لإلتصاالت« فى 
. »4G« العاصمة االدارية اجلديدة، حيث قدمنا حلول الشبكة الرابعة

و  الشبكات  اعمال   تطوير  مدير  أحمد مجدى  املهندس  اوض��ح   كما 
االمن بشركه » مانتراك للتوزيع »،  اننا حرصنا مع  »Avaya« ،الشركة 
الرائدة فى تقدمي احللول الصوتية على  مستوى العالم ، على تنظيم  
ملتقى الشركاء بصوره  سنوية مبا يتيج لعمالئنا التعرف على احدث 
احللول الذكية لالتصاالت » أڤايا » ونقل هذه اخلبرات وتكييفها  وفقا 
الحتياجات السوق املصرى وكذلك التطور املستمر فى خدمات ما بعد 
البيع »الصيانة واملبيعات » حيث لدينا مركز  خدمة ما بعد البيع ، يعمل 
به مهندسني وتقنيني مصريني على اعلى مستوى من الكفاءة واخلبرة 
، وهو معتمد من شركاءنا وهم متخصصون فى احللول ومتابعتها كما 
لديهم   يتوافر  الذين  ال  العمالء  ،ملساعدة  للتركيبات  آخر  يوجد قسم 

فريق تكنولوجى متخصص . 
وعن اهتمام الشركة بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية املحلية قال يشكل 
تأهيل واعداد قاعدة  محلية كبيره  من الكفاءات البشرية املتخصصة 

فى تكنولوجيا املعلومات احد االهتمامات املشتركة مع » أڤايا » .
أشار فى  الفترة األخيرة وجهنا اهتمامنا على توجيه حديثى التخرج 
التقنية  املهارات  اكتساب  الطالب  العمل، كى يستطيع  وتأهيلهم لسوق 
التعليم  بني  الفجوة  وجت��اوز  العمل  س��وق  متطلبات  مع  تتناسب  التى 
التخصص  » تطوير  يتسق مع شعارنا  السوق مبا  اجلامعى ومتطلبات 

» فى مانتراك للتوزيع.  
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الشركات الناشئه ..وحتفيز رواد االعمال
لم تولد أى شركة “ عاملية “ حاليا كبيرة وضخمة كما هى عليها االن 
بل بدات كفكرة “ ابتكارية “ وبدعم من مبتكرها والعمل على تطويرها 
مبرور الوقت واختيار فريق العمل املناسب بدأت تنمو شيئا فشيئا لنرى 

البوم شركات عاملية تتخطى ميزانييها مزامية العديد من دول العالم .
وبالطبع فان “ الفكرة االبتكارية “ تشكل جزء كبير من النجاح ولكن 
ايضا امتالك املبدع او رائد االعمال ملجموعة من القدرات الشخصية 
واملهارات متثل جزء من النجاح وكزء اخبر يعتمد على مدى توافر املناخ 
االمثل لنمو وتطور هذه الفكرة لترى النور وحتويلها الى مشروع ومنتج 

ملموس يتم تداولها باالسواق . 
البشرية  الكوادر  من  املحلية  القاعدة  تنامى  ظل  وفى  احلقيقة  وفى 
هناك  فأن  واالت��ص��االت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  فى  املتخصصة 
ارتباط طردى بني االبداع التكنولوجيا وريادة االعمال فكلما امتلكت 
الشركة الناشئه فكرة ابداعية قادة على توظيف التكنولوجيا بصورة مثلى 
كلما زادت قدراتها على تقدمي حلول جديدة تساعدها على أقتحام ريادة 
االعمال ومن هنا تاتى اهمية التأهيل التكنولوجى لكافة املنشأت احلديثة 
وكذلك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتنمية قدراتها التنافسية وزيادة 

وحتسني انتاجيتها بجانب زيادة فرص لتسويق اخلاصة مبنتجاتها . 
ومع ما تؤكده غالبية حكومات دول العالم انها تعمل على اعداد مجموعة 
من احلوافز والتشريعات لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة بها ، 
خاصة وانها مازالت متثل اكثر من 90 % من اجمالى عدد مؤسسات 
االعمال وتوفر نحو 67 % من العمالة ومسؤوله عن 50 % من الناجت 
العمود  والصغيرة  املتوسطة  الشركات  قطاع  يعد  ثمة  ومن   ، القومى 
تهتم  التى  القطاعات  وأه��م  العالم  دول  أغلب  فى  لالقتصاد  الفقرى 
بها الدولة فى الوقت الراهن والتى ميكن أن يكون عامال أساسيا فى 
الوصول إلى نسب منو مرتفعة تزيد على 6 و 7 % فى حالة جناح 
املنظومة اخلاصة بهذا القطاع الهام الذى ميثل الشريحة األكبر من 

االقتصاد القومى.
وفى مؤشر قوى على مدى اهتمام احلكومة بدعم الشركات الناشئه 
ورواد االعمال فى مجال تكنولوجا املعلومات التقى ، مؤخرا ، الدكتور 
عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات فى لقاء مفتوح مع  
30 شابا من رواد األعمال ومؤسسى الشركات الناشئة املتميزة العاملة 
فعاليات  واالتصاالت؛ وذلك ضمن  املعلومات  تكنولوجيا  فى مجاالت 
“يوم الشركات الناشئة  Startup Day””مؤكدا مسانة الوزارة لريادة 
االعمال ونشر ثقافة العمل احلر ملا متثله من أهمية لبناء اقتصاد قائم 
على املعرفة واالبداع، مشيرا إلى حرص الوزارة على حتفيز وتشجيع 
وبناء قدرات رواد األعمال املبتكرين ودعم الشركات الناشئة من خالل 
أفكارهم  تستهدف حتويل  التى  وامل��ب��ادرات  البرامج  من  ع��دد  تنفيذ 
اخلالقة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وايجاد املناخ املالئم لنمو 
الشركات الناشئة والتوسع فى أعمالها وسعى الوزراة حلل كافة املشاكل 

التى تواجه رواد االعمال .
من ناجية اخرى استعرض الشباب مشروعاتهم، وأهم التحديات التى 
يواجهونها، ورؤيتهم حول آليات منو مشروعات ريادة األعمال فى مصر؛ 
ودعا الدكتور عمرو طلعت الشباب إلى املشاركة الفعالة فى مجتمعات 
االبداع التكنولوجى املقرر انشاؤها فى اجلامعات احلكومية لتكون منصة 
يتبادل من خاللها رواد األعمال خبراتهم فى إطار حتقيق التكامل بني 
الشركات مبا يساعد على منو األعمال، باإلضافة إلى التواصل من خالل 

منصة رقمية للتشبيك وخلق نقاط اتصال بني الشركات الناشئة.
ومما ال شك فيه أن التقدم التكنولوجى الهائل وحترير األس��واق من 
املشروعات  أم��ام هذه  إيجاد حتديات جديدة  إلى  أدي��ا  العوملة  خالل 
وخاصة فى الدول النامية. ومواكبًة لهذه الطفرة التكنولوجية الكبيرة، 
فقد شهد االقتصاد العاملى ظهور أجيال جديدة من املؤسسات الصغيرة 
الذى  اجلديد  الوضع  ه��ذا  مميزات  من  االستفادة  استطاعت  التى 
يسمح باحلصول على املعرفة ورؤوس األموال والدخول إلى األسواق 
الكبيرة فى آن واحد. وظهر مصطلح جديد يطلق على هذه النوعية من 
املؤسسات الصغيرة الرائدة املقامة على اإلبداع والتكنولوجيات والتى 
تختلف اختالفاً جوهرياً عن مثيالتها غير اإلبداعية والتقليدية فى الدول 

. ”start-up  “ الصناعية، وهو
من هذا املنطلق وفى هذه األجواء التنافسية شديدة الصعوبة، وضحت 
أهمية منظومات العمل املستحدثة التى تعمل على تطوير وحتديث مفهوم 
دعم ورعاية املؤسسات الصغيرة. وفى هذا املجال تعتبر آلية حاضنات 
األعمال املتوسطة من أكثر املنظومات التى مت ابتكارها فى ال� 20 سنة 
األخيرة فاعلية وجناحاً فى اإلسراع فى تنفيذ برامج التنمية االقتصادية 
والتكنولوجية وإيجاد فرص عمل جديدة، والتى متت االستعانة بها فى 

الكثير من دول العالم.
املعلومات ان حاضنات املشروعات أقيمت فى األساس ملواجهة  ومن 
االرتفاع الكبير فى معدالت فشل وانهيار املشروعات الصغيرة اجلديدة 
فى األع��وام األول��ى إلقامتها ، حيث  أوضحت العديد من الدراسات 
أن 50 % من املشروعات اجلديدة فى الواليات املتحدة مثاًل تتعرض 
للتوقف واالنهيار خالل عامني من إقامتها، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 
85 % فى غضون خمسة أعوام من إقامتها، ولقد لوحظت هذه النسبة 
املرتفعة لالنهيار أيضاً فى الدول األوروبية . إال أن الدراسات احلديثة 
التى أُجريت لتقييم جتارب احلاضنات فى هذه ال��دول أثبتت مبا ال 
يدع مجاالً للشك كفاءة وجناح احلاضنات فى رفع مستوى جناح هذه 

املشروعات بشكل كبير. 
وتوضح الدراسات اخلاصة بتجربة الدول األوروبية فى احلاضنات منذ 
نشأت برامج احلاضنات فيها قد أفرزت نتائج جيدة حيث إن 90 % 
من جميع الشركات التى متت إقامتها داخل احلاضنات األوروبية مازالت 

تعمل بنجاح بعد مضى أكثر من ثالثة أعوام على إقامتها.
ولعله من املهم ان نشير الى جهود وزارة اتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
، ممثال فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات “ ايتيدا” ومركز 
االبداع التكنولوجى وريادة االعمال “ تيك “ ، للتوسع فى اقامة احلضانات 
التكنولوجية باملحافظات من خالل نشر مناطق تكنولوجيا املعلومات 
وايضا اقامة 8 مجمعات للتكنولوجيا فى 8 جامعات باملحافظات وهذا 
حترك ايجابى لدعم وتشجيع اصحاب افكار االبتكارية القتحام مجال 
رواد االعمال ونتطلع الى التوسع فى اقامة احلضانات التكنولوجية فى 
كل محافظة . كذلك تعد البورصة من أهم مصادر التمويل للمؤسسات 
الصغيرة وهنا اتذكر انه منذ عدة أعوام كانت هناك مبادرة بدعم من هيئة 
تنمية صناعة تكنولوجيات املعلومات “ ايتيدا “ وتنفيذ جمعية “اتصال 
“لتشجيع شركات تكنولوجيا املعلومات لالنضمام لبورصة “ النيل” ، التى 
بدأت نشاطها فى يونيو 2010  ويوجد بها حاليا نحو 23 شركة مدرجة 
،بالتعاون مع عدد الشركات الراعى املعتمدة للبورصة ، ولكن حتى االن 
ال نعرف ما هى نتيجة هذه املبادرة ومن استفاد منها وكيفية تفعيل 
دور الراعى ومراجعة أدوار الرعاة فى تأهيل ونشر ثقافة التمويل عبر 
القيد فى البورصة لدى اصحاب املؤسسات الصغيرة باإلضافة لتدريب 

العاملني لدى الشركة على قواعد القيد واإلفصاح وكيفية االلتزام بها.
تخصيص  البنوك  من  السياسية  القيادة  مطالبة  تصورى.فان  وف��ى 
جزء من أموالها لتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة وأطالق البنك 
املركزى ملبادرة تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة بقروض بقوائد مدعومة “ 5% “ تعد خطوة ايجابية ولكن 
ما مدى اتاحتها للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا املعلومات والتى 
ال متتلك سوى أفكار ابتكارية السيما ان برنامج غرفة صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت بالتعاون مع “ ايتيدا ط لم ينجح فى تلبية شركات 

التكنولوجيا من التمويل امليسر لصعوبة الوفاء باالشتراطات .   .
واحلكومية  املجتمعية  واملؤسسات  الكيانات  من  مطلوب  تصورى  فى 
املعنية بالتنمية التكنولوجية بوضع خطة لتوعية شركات التكنولوجيا 
الصغيرة بفرص التمويل املتاحة وكيفية االستفادة منها مع مساعدة 
واملالية  الفنية  املساعدة  وتقدمي  نفسها  لتأهيل  تكنولوجيا  شركات 
للدخول فى شراكة مع مستثمرين  اليها هذه الشركات  التى حتتاج 
او تكون هدفا لصناديق راس املال املخاطر فاجلميع يعلم أن هناك 
العربية املهاجرة والتى تبحث عن فرص  مئات املاليني من األموال 
جديدة لالستثمار فى مشروعات وشركات مبنطقة الشرق األوسط 
“ بعد أن أثبتت التجربة خالل السنوات األخيرة “ انه ال مالذ أمن 

لألموال العربية إال أوطانها .

نبضات

كتبت : شيماء حسن 
ع اللواء جمال نور الدين � محافظ أسيوط, واملهندس زياد عبد التواب  وقَّ
  ، مؤخرا  ال��وزراء،  القرار مبجلس  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  رئيس   �
يأتى  املعلومات   ملركز  الرئيسى  باملقر  وذلك  املشترك  للتعاون  بروتوكوال 
القرار  اتخاذ  ودع��م  املعلومات  مركز  من  إمياناً  البروتوكول  هذا  توقيع 
مبجلس الوزراء, بدوره فى تفعيل مفهوم املشاركة والتعاون والتكامل مع 
مؤسسات الدولة املختلفة, األمر الذى من شأنه تطوير أعمال وخدمات 
املجاالت من خالل  املؤسسات, وحتديث سبل اخلدمة فى مختلف  هذه 
استخدام آلياته وأدواته ما بني حتليل املعلومات ودعم القرار بهدف حتقيق 
مصلحة  فى  النهاية  فى  يصب  مبا  ممكن  وقت  أقل  فى  النتائج  أفضل 

املواطن املصري.
قيام محافظة  منها  املشترك,  للتعاون  البروتوكول عدة مجاالت  وتضمن 
والكوارث,  األزم��ات  إدارة  مجال  فى  والتقارير  البيانات  بتوفير  أسيوط 
فضاًل عن سرعة اإلبالغ بأى مواقف أو أحداث طارئة إلى غرفة العمليات 
املركزية باملركز, وفى مجال الرصد امليداني, تتولى اإلدارة العامة للمتابعة 
عن  املعلومات  إتاحة  بشأن  املعلومات  مركز  مع  التواصل  باملحافظة 
األحداث  أو األزمات وشكاوى املواطنني, وكذلك إتاحة املعلومات والبيانات 
امليدانية مع توفير بيئة عمل تضمن إجراء البحوث والدراسات  امليدانية 
املتوافرة  البيانات  إتاحة  وأخيراً  املحافظة,  معلومات  مراكز  مع  بالتعاون 
باإلدارة العامة لإلحصاءات املركزية باملحافظة مبختلف القطاعات،  وذلك 

بصفة دورية كل شهر لصالح مركز املعلومات. 
القرار مبجلس  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  يتولى  اآلخر,  اجلانب  على 
الوزراء, توطني تطبيق نظام الذاكرة املؤسسية »eEMS« لدى املحافظة, 

الذاكرة  نظام  يعد  حيث  استخدامه,  كيفية  على  بها  العاملني  وتدريب 
املؤسسات  م��وارد  إلدارة  املتخصص  احلكومى  النظام  مبثابة  املؤسسية 
املؤسسة فى  يساعد  تقنى عال مبا  وإمكانيات على مستوى  من قدرات 
عدد  توفير  إلى  املنظومة  هذه  تسعى  كما  القرارات,  واتخاذ  التخطيط 
باحلوار  لهم  يسمح  املؤسسة مبا  فى  للعاملني  اإللكترونية  من اخلدمات 
الربط  عن  فضاًل  اإللكتروني،  والتراسل  ال��ذات��ى  والتعليم  واملناقشة 
اإللكترونى بني فروع املؤسسة التى تقع فى أكثر من نطاق جغرايف، كما 
تقوم هذه املنظومة باجلمع بني مفاهيم وآليات إدارة املوارد ERP وإدارة 
العمالء CRM وإدارة األعمال EIS وادارة املوارد البشرية HR فى نظام 

واحد.

بروتوكول بني "محافظة أسيوط" و"مركز معلومات مجلس الوزراء"  لتعزيز التعاون املشترك

لعبة Pokemon Go » : حتقق 2.45 مليار دوالر عائدات

كتب : وسيم إمام
بحث الدكتور خالد عبد الغفار � وزير التعليم العالى والبحث العلمى دعم 
نوفا  فرع جلامعة  إنشاء  وإمكانية  البرتغال  مع  العلمى  التعاون  عالقات 
� سفيرة  مادالينا فيشر  استقباله  البرتغالية فى مصر. جاء ذلك خالل 
� مدير جامعة نوفا البرتغالية، وذلك  البرتغال بالقاهرة و جاوا ساجاوا 
مبقر الوزارة إلى أهمية التعاون مع البرتغال فى هذا املجال، مستعرضا 
أن  مشيرا  اإلط��ار،  هذا  فى  مصر  نفذتها  التى  الناجحة  التجارب  أهم 
نظام  من  أكثر  يتيح  مصر  فى  األجنبية  اجلامعات  أف��رع  إنشاء  قانون 
األجنبية  ال��دول  مع  والتعاون  للشراكة 
مبا يناسب الطرفني.أكد الوزير حرص 
مصر على تدعيم عالقاتها باجلامعات 
بجامعة  مشيدا  العالم،  ح��ول  املتميزة 
أفضل  قائمة  ضمن  ت��أت��ى  ال��ت��ى  ن��وف��ا 
فى  احل��ج��م«  صغيرة  »ج��ام��ع��ات  عشر 
أوروبا، مشيرا إلى أن سياسة مصر فى 
تعتمد  األجنبية  للجامعات  أفرع  إنشاء 
ومتميزة،  جديدة  تخصصات  فتح  على 
التنمية  خطة  باحتياجات  العالقة  ذات  للتخصصات  األولوية  وإعطاء 

املستدامة فى مصر، وتلبية احتياجات سوق العمل املحلية والدولية.
وبحث الطرفان البدء بفتح برامج دراسية فى التخصصات الطبية التى 
تشتهر بها جامعة نوفا، خاصة برامج إدارة املستشفيات، وسالمة املرضى، 
والتغذية، والعلوم الطبية املساعدة، والصحة العامة وأشار د. عبد الغفار 
إلى وجود احتياج حقيقى داخل مصر لهذا التخصص خاصة مع تنامى 
القطاع الصحى، واحلاجة املتزايدة لتطوير العمل باملستشفيات املصرية.

العديد  برامج متميزة فى  لديها  ومن جانبه أوضح ساجاوا أن اجلامعة 
والهندسة، واالقتصاد،  الطب،   ، املعلومات  تكنولوجيا  املجاالت منها  من 
على  بالدها  وحرص  االجتماعية  والعلوم  واحلقوق،   ، املعلومات  وإدارة 
والبرتغالية، وتبادل اخلبرات بني  التعاون بني اجلامعات املصرية  تفعيل 
األولوية  ذات  املجاالت  فى  مشتركة  علمية  بحوث  إج��راء  عبر  اجلانبني 
فى  والبرتغاليني  املصريني  الباحثني  بني  التعاون  و  املشترك،  واالهتمام 

املشروعات البحثية، وتبادل الزيارات بني اجلانبني.

»سامسوجن« : هاتف« Galaxy A50 » سيصل إلى أوروبا يوم 18 مارس 
بقيمة   349 يورو

كتب : بيتر نبيل 
 Galaxy الهاتف  عن   « »سامسوجن  شركة  كشفت 
للمحمول  العاملى  املؤمتر  فعاليات  خالل   ،«  A50
MWC 2019 الذى أقيم موخرا مبدينة برشلونة 
املسبق  للطلب  اآلن  الهاتف  ط��رح  عن   ، اإلسبانية 
املفترض  من  ولكن  ي��ورو،  مقابل 349  ليتوانيا  فى 
أن يصل إلى بقية أنحاء القارة العجوز فى املستقبل 
إلى  وبالعودة  السعر.  بنفس  األرجح  وعلى  القريب، 
ليتوانيا بالتحديد، فالهاتف Galaxy A50 سيكون 
متوافًرا هناك يوم 18 مارس، ولكن بعض األلوان لن 

تكون متوافرة حتى 25 مارس أو 1 أبريل.
بسعة  ب��ط��اري��ة   Galaxy A50 ال��ه��ات��ف  وي��ض��م 
4000mAh، فضال عن تصميم تطلق عليه شركة 
اخللف.  ف��ى   ”  3D Glassic  ” اس��م  سامسوجن 
وعالوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر 
معالج  عن  فضال  الشاشة،  فى  األص��اب��ع  بصمات 
وشاشة   ،9610  Exynos فئة  من  النوى  ثمانى 
وبدقة  بوصة   6.4 بحجم   Super AMOLED
 Galaxy فالهاتف +FullHD. وعالوة على ذلك، 
 25 بدقة  اخللف  فى  كاميرات  ثالثة  يضم   A50

 5 وب��دق��ة  ال��ع��ادى  األول  للمستشعر  بكسل  ميجا 
ميجا بكسل للمستشعر الثانى املسئول عن استشعار 
للمستشعر  بكسل  ميجا   8 وبدقة  العمق  معلومات 
وعندما  ال��زاوي��ة.  الواسعة  بالعدسة  امل��زود  الثالث 
يتعلق األمر بالكاميرا األمامية، فهو يضم مستشعر 

بدقة 25 ميجا بكسل مع عدسة بفتحة 2.0.
الذاكرة  من   6GB أو   4GB مع  متوافر  والهاتف 
الذاكرة  من   128GB أو   64GB ومع  العشوائية، 
ق��ررت  فهى  سامسوجن،  لشركة  ووف��ق��ا  الداخلية. 
مختلفة  ب��أل��وان   Galaxy A50 الهاتف  إط��الق 

تشمل األسود واألزرق واألبيض والبرتقالى الفاحت.

فتحى مدير عام ملكتب » 
Infinix » العراق

كتب : أحمد سليمان
ف��ى جن���اج دول����ى ج��دي��د ل��ل��ك��وادر 
مجال  ف��ى  املتخصصة  امل��ص��ري��ة 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت��ص��االت 
مت ت��ع��ي��ني س��ام��ح ف��ت��ح��ى  م��دي��ر 
 Infinix « مكتب  شركة انفينكس
مجال  فى  املتخصصة   ، العراق   «
إنتاج وتطوير الهواتف الذكية » حيث 
سيتولى رسم اخلطط االستراتيجية 
لدعم وتنمية سوق الهواتف املحمولة 
الذكية بالسوق العراقية . وسيتولى 
فريق  ب��ن��اء  ف��ى  امل��ش��ارك��ة  فتحى 
وال��ذى   ، العراقية  بالسوق  العمل 
اإلستراتيجية  األس���واق  من  يعتبر 
مما   ، اخل��ل��ي��ج  مبنطقة  للشركة 
ي��ؤك��د ال��ت��زام ال��ش��رك��ة جت���اه ه��ذه 
أح���دث اخل��دم��ات  بتوفير  ال��س��وق 
االحتياجات  تلّبى  التى  والتقنيات 
إلى  الفتاً  للمستخدمني«  الفعلية 
للعمل  الشركة  وف��ري��ق  يتطلع  أّن��ه 
على االستمرار فى زيادة معدل منو 
شركة » انفينكس » فى الفترة املقبلة 
. جدير بالذكر أن »فتحي« تدرج فى 
عدة مناصب داخل عدد من شركات 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
السنوات  خالل  والعاملية،  املصرية 
املتواصلة  جلهوده  نظراً  املاضية، 
اإلدارات  كل  فى  الواسعة  وخبرته 
التى عمل بها، وك��ان اخ��ر منصب 
 KMG « تواله املدير العام لشركة
» ، أح���د أك��ب��ر م��وزع��ى ال��ه��وات��ف 
الذكية فى مصر ، واملوزع لهواتف » 

انفينكس بالسوق املصرية  .

كتب :  محمد أمين
سنوات،  بضع  قبل  ص��درت  أنها  من  الرغم  على 
شركة  م��ن   Pokemon Go ل��ع��ب��ة  أن  ف��ي��ب��دو 
Niantic ال تزال حتظى شعبية كبيرة جًدا، على 
األق���ل وف��ق��ا ألح���دث اإلح��ص��ائ��ي��ات ال��ص��ادرة من 
مؤسسة Sensor Tower املتخصصة فى بحوث 
السوق والتى كشفت لنا أن هذه اللعبة متكنت من 

مليار   2.45 بلغت  إجمالية  ع��ائ��دات  إستقطاب 
دوالر إلى اآلن. وبطبيعة احلال، هذه األرقام ليست 

سيئة بالنسبة للعبة مت إطالقها قبل عدة سنوات.
 Sensor Tower مؤسسة  ت��ق��ول  ال��واق��ع،  ف��ى 
جميع  بني  من  أنه  السوق  بحوث  فى  املتخصصة 
املحمولة،  األجهزة  على  املتاحة  البوكيمون  ألعاب 
حققته  ما  نفس  من حتقيق  واح��دة  أى  تتمكن  لم 
أل��ع��اب  يشمل  وه���ذا   ،Pokemon GO لعبة 
 Pokémon و   Pokémon Shuffle م��ث��ل 
 Pokémon: و   Pokémon Quest و   Duel
 Pokémon TCG و   Magikarp Jump
هذه  جميع  عائدات  جمع  يتم  وعندما   .Online
األلعاب مع عائدات لعبة Pokemon Go، فإنك 
حتصل على عائدات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دوالر 
، وهذا ما يعنى بأن األلعاب األخرى لم تستقطب 

سوى 50 مليون دوالر مجتمعة.

عبد الغفار يبحث التعاون مع جامعة برتغالية فى برامج 
إدارة املستشفيات

»أورجن » مصر تغازل عمالءها وتطلق عروض » 
#012# كل يوم«.. و 3 هدايا يوميًا

كتبت : باكينام خالد 
 كشفت شركة » أورجن« مصر ، املتخصصة فى تقدمي خدمات االتصاالت 
املتكاملة، عن أحدث عروضها  فى السوق املصرية »عروض #012# 
تقدمها  التى  واملتميزة  العديدة  العروض  لعالم  بوابة  تعد  التى  يوم«  كل 
الناجحة حتت  الترويجية  حلمالتها  استكماالً  وذلك  لعمالئها  الشركة 
مظلة »عروض للركب« وانطالقا من حرصها على تقدمي كل ما هو جديد 
إلرضاء عمالئها وتلبية احتياجاتهم، وشارك الفنان أكرم حسنى بشخصيته 
الشهيرة “أبو حفيظة”  وجنم حمالت »عروض للركب« العرض الترويجى 

الذى أطلقته الشركة مؤخراً والذى يقدم 
يتم  لعمالء أورجن  ثالثة عروض يومية 
ورغباتهم.  الحتياجاتهم  وفقا  اختيارها 
باقات  ب��ني  اجل��دي��دة  ال��ع��روض  وتتنوع 
يومية من دقائق وميجا بايت وأضعاف 
الشحن فضاًل عن هدايا أخرى متمثلة  
فى قسائم شراء من 6 شركات مختلفة. 
ي��وم«  ك��ل   #012# »ع����روض  وتتميز 
من  واسعة  مجموعة  بتقدمي  اجل��دي��دة 

االختيارات مبا يجعلها مناسبة لكل شرائح عمالء أورجن مصرحيث يتيح 
العرض األول للعميل عند االشتراك أضعاف قيمة الشحن، والعرض الثانى 
سيحصل من خالله العميل على قسائم شراء مجانية  بالتعاون مع كبرى 
الشركات والعالمات التجارية املتميزة واملعروفة  فى السوق املصرية مثل 
 Renaissance“ وسينمات رنيسانس ،Otlob ، SWVL،فوري، كارفور
Cinemas“ . أما العرض الثالث فيقدم باقات يومية مكونة من دقائق 
وميجا بايتس. وسيتمكن العمالء من االستفادة من العروض عبر االتصال 
ب� # 012#  الختيار ثالثة عروض  يومية، وبعد اختيار العميل للعرض 
املناسب له ، يقوم بالشحن ليحصل على العرض على الفور.  جدير بالذكر 
أن »عروض #012# كل يوم تأتى استكماال للحمالت والعروض الترويجية 
املتنوعة التى أعلنت عنها أورجن سعياً إلرضاء العمالء وتقدمي أعلى قيمة 
لهم مثل وعروض GO التى قدمت باقات إنترنت شهرية جديدة أكبر 

حتتوى على عدد ميجا بايتس أكبر جلميع مواقع التواصل االجتماعي.  
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