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كتبت -  جنوى طه
شهد الدكتور« عمرو طلعت« وزيــر اإلتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، والفريق« عبد المنعم التراس« 
رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وبمشاركة »هشام 
توفيق »وزير قطاع األعمال عبر كلمة مسجلة أمس 
،توقيع اتفاقية تعاون بين العربية للتصنيع وشركة أيقن 
)IKEN( للتكنولوجيا الرقمية  فى مجال مشروعات 

التحول الرقمي المتكاملة.
وقع اإلتفاقية اللواء« عبد الرحمن عبد العظيم« مدير 
عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس »حسام رضا« 
الجمل العضو المنتدب لشركة »أيقن » للتكنولوجيا 
الرقمية؛ وذلك بمقر رئاسة العربية للتصنيع.يأتى توقيع 
هذه اإلتفاقية فى إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل بنود 
بروتوكول التعاون المشترك الذى سبق توقيعه العام 

الماضي، وذلك من خالل
اتفاقية تحالف مشترك للدخول سويا في أعمال 
ومشروعات ذات قيمة مضافة تستفيد بالقدرات الفنية 
واللوجستية واإلستثمارية والخبرات المجتمعة لدي كل 
من الهيئة العربية للتصنيع وشركه أيقن للتكنولوجيا 
الرقمية ،والتي تتميز بخبرات في مجاالت التحول 
الرقمي والذكاء اإلصطناعي وانترنت األشياء وحلول 
األنظمة المدمجة وأمن مراكز البيانات، والتي يمكن 
تعظيم اإلستفادة منها بدمجها مع الخبرات التصنيعية 
والتشغيلية واإلمكانات المتاحة بالعربية للتصنيع لخلق 
قيمة مضافة بإستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
ووضع خطط التطوير، ووضع تصور لمشاريع قومية 
تعتمد هذه التقنيات وآليات التنفيذ، وتحديد وتصميم 
منتجات ذات قيمة تكنولوجية مرتفعة يتم إنتاجها 

بالعربية للتصنيع لتلبية كافة  احتياجات الدولة من 
الصناعات الرقمية وفقا لمعايير األمن القومي، فضال عن 
تعزيز الجهود التسويقية للمشروعات المشتركة محليا 

وإقليميا.
أكد د.« عمرو طلعت« وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات علي أهمية زيــادة القدرات التصنيعية 
وبناء قاعدة من الكوادر الوطنية في مجال الصناعات 
التكنولوجية لتعظيم التصنيع المحلي من أجل تلبية 
احتياجات الدولة، في إطار سعيها لمواكبة عمليات 
التحول الرقمي وما تقترن به من تطبيقات التكنولوجيات 

المتقدمة.
وأشار الى إلى حرص وزارة اإلتصاالت علي التعاون 
مع الشركات العالمية لنقل المعرفة ودعم البحث 
ــداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات  والتطوير واإلبـ
والمنتجات اإللكترونية، باإلضافة إلي تنفيذ العديد 
من البرامج التي تهدف إلي  تحفيز الشركات الناشئة 
وتنمية الكوادر فى مجال اإللكترونيات المتقدمة ،وذلك 
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة 
اإللكترونيات » مصر تصنع اإللكترونيات » التي تهدف 
إلي توطين صناعة اإللكترونيات من خالل زيادة المكون 

المحلي في المنتجات.
وأوضــح »طلعت« أن هذه اإلتفاقية ستسهم في 
تعزيز خبرات وقــدرات الهيئة العربية للتصنيع في 
توطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتوظيف تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة في تنفيذ المشروعات القومية.
واكد الوزير أن الهيئة العربية للتصنيع تشهد خطوات 
وثابة  علمية على مضمار الرقمنة والتطور في مجاالت 
متنوعة من أهمها مجال تصنيع وتصميم االلكترونيات 
وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا الى التعاون بين الوزارة 

والهيئة في عدد من مشروعات بناء مصر الرقمية.
وفي كلمة مسجلة، رحب« هشام توفيق« وزير 
قطاع األعمال العام، بالفريق »عبد المنعم التراس« 
 )IKEN( رئيس الهيئة العربية للتصنيع وشركة أيقن
للتكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن وزارة قطاع األعمال 
 ERP العام تنفذ حاليا مشروعا طموحا لتركيب منظومة
)برنامج تخطيط وإدارة موارد المؤسسات( في نحو 63 

شركة تابعة وقابضة بتكلفة حوالي 50 مليون دوالر.
وأشار«توفيق »إلي  أنه هناك العديد من التطبيقات 
اإلضافية الالزمة لزيادة كفاءة العملية اإلنتاجية في 
الشركات التابعة والتي تتكامل مع ERP، ومنها على 
سبيل المثال نظام للحساسات في ماكينات الغزل 
والنسيج والتي تنبه بإحتماالت حدوث أعطال وبالتالي 

تقلل أوقات الصيانة، ونظام للتشغيل في قطاع نقل 
الركاب يحدد سعة األتوبيس وتوقيت الحركة، موضحا 
أنه تم عقد اجتماع مع شركة )IKEN( في وقت سابق، 
وتم اإلتفاق علي  عدد من التطبيقات في العديد من 

الشركات التابعة.
من جانبه، أكد »التراس« علي تنفيذ توجيهات الرئيس 
»عبد الفتاح السيسى » لتعميق التصنيع المحلى ونقل 
وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي والتداول اآلمن 
للمعلومات وتوفير الخدمات اإللكترونية الذكية وفًقا 
لمعايير الجودة العالمية؛ موضحا أن الهيئة العربية 
للتصنيع تضع كافة إمكانياتها الفنية والتكنولوجية 
لتحقيق الريادة ونقل وتوطين التكنولوجيا فى مجال 
التطبيقات الذكية واألنظمة الرقمية بما يخدم رؤية مصر 

المستقبلية 2030.
وأضاف أن كافة القطاعات بالدولة تعمل علي سرعة 
تنفيذ ميكنة األعمال وإدارة تخطيط موارد المؤسسات 
لتطوير منتجات معتمدة وتعميق استخدام التكنولوجيا 
الرقمية المتقدمة لتطوير القدرات الصناعية وحوكمة 
ــراءات وتطبيق معايير الجودة وكذلك زيــادة  اإلجـ

التنافسية وفرص التصدير.
وأعرب »التراس« عن تقديره لمجهودات وزارة 
اإلتصاالت ودعمها المستمر لتعزيز توطين تكنولوجيا 
مشروعات التحول الرقمي باإلعتماد علي القدرات 
التصنيعية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية 
بالدولة؛ مؤكدا أهمية التعاون مع شركة »أيقن« 
والتى تعد احدى الشركات المصرية الرائدة فى 
مجاالت معايير األمن الرقمي واألنظمة المدمجة 
واستخدام الحساسات وأنظمة التشغيل والتحكم 

والبنية الحرجة.
كما أوضح »التراس » أنه تم اإلتفاق علي التعاون 
وتبادل الخبرات الفنية ونقل وتوطين المعرفة 
المتخصصة إلــى فــرق العمل بالعربية للتصنيع 
والمساعدة فى بناء الخبرات المطلوبة للتكنولوجيا 
المتقدمة في مجاالت التحول الرقمي واألرشفة 
والتوثيق اإللكتروني وحلول أمــن المعلومات 
المتكاملة وأمن مراكز البيانات والتأمين الرقمى 
وأمــن منظومات التشغيل، وتطوير منتجات 
رقمية، خاصة في مجاالت الحساسات وأدوات 
التحكم الذكية ،فضال عن التعاون فى مشروعات 
تحديث الصناعة باستخدام الثورة الصناعية الرابعة 
وتطبيقاتها باستخدام أحدث األساليب والتقنيات 

العالمية.

ــاف أن مجاالت التعاون تستهدف ايضا  وأض
رفع كفاءة المشروعات الصناعية وجــودة اإلنتاج  
والصيانة التوقعية وخفض الهالك من المواد 
المستخدمة وجودة اإلنتاج وتحقيق ادارة وتحكم 
تكنولوجى متطور وذكى لمشروعات البنية التحتية 
ــي؛ فضال  ــزراع ومشروعات اإلنــتــاج الصناعي وال
عن بحث وتطوير منتجات جديدة تحتوي علي  
تكنولوجيا متقدمة بالتعاون مع الجهات والكفاءات 
البحثية لخدمة احتياجات القطاعات المصرية 
المختلفة وكافة الـــوزارات والهيئات والمنشآت 

التعليمية والجامعات.
كما أشــار المهندس »حسام رضــا« أن شركة 
أيقن  حريصة جدا على التعاون مع الهيئة العربية 
للتصنيع بقيادة الفريق »عبد المنعم التراس« والذي 
يضع استراتيجية واضحة لتحقيق نقلة نوعية في 
منتجات وخدمات ومشاريع الهيئة بإستخدام أحدث 
التكنولوجيات وبناء كفاءات متقدمة في مجال 
الثورة الصناعية الرابعة ولديه ايمان كامل بأهمية 
استخدام رقمنه الصناعة والذكاء اإلصطناعي لتعميق 
المنتج المحلي ولدعم اتخاذ القرار وتحقيق إنتاجية 
وتنافسية أعلي وتحقيق وفر في الهادر من المواد 
الخام ومن الطاقة والمياه وتحقيق عائد مرتفع 

لإلستثمار في التكنولوجيا.
وأوضــح »الجمل« أنه في هذا اإلطــار ستقوم 
شركة أيقن باإلستثمار المشترك في المشاريع 
وتقديم الخبرات المتقدمة والنادرة ونقل المعرفة 
وتدريب فرق العمل والمشاركة في تطوير منتجات 
تكنولوجية متقدمة وتقديم حلول قطاعية تحقق 

عائد واضح علي اإلستثمار .

انطالق منصة »أيادي مصر« بالتعاون مع »إي أسواق مصر« و»برنامج األغذية العاملى«
أعطى اللواء محمود شعراوى 
ــر التنمية المحلية إشــارة  وزي
البدء لشركة »إي أسواق مصر« 
المتخصصة في تكنولوجيا التجارة 
اإللكترونية، إحـــدى شركات 
مجموعة »إي فاينانس«، إلطالق 
ــادي مصر« بالتعاون  منصة »أي
مع برنامج األغذية العالمى« 
وهى أول منصة قومية إلكترونية 
متخصصة في ترويج وتسويق 
وبيع وشحن منتجات الحرف 
اليدوية والتراثية التي تصنعها 
السيدات المصريات وأفراد األسر 
المصرية، وذلــك خالل احتفال 
وزارة التنمية المحلية و«برنامج 
األغذية العالمى WFP” بيوم 
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وتــم تدشين منصة »أيــادى 
مصر« خالل االحتفالية وبحضور 
الــلــواء محمود شــعــراوي وزير 
التنمية المحلية، والدكتورة مايا 
مرسى األمين العام للمجلس 
القومى للمرأة، والدكتورة منال 
عــوض محافظ دمياط ونــواب 
ــن الــســيــدات  المحافظين م
والقيادات النسائية المحلية 
فــى وزارة التنمية المحلية 
والمحافظات، و إسالم مأمون، 
الرئيس التنفيذي لشركة »إي 
أسواق مصر«، والدكتور منغستاب 
هايلي مدير برنامج األغذية 

العالمي في مصر.
ومــن جانبه قــال الــلــواء 
محمود شعراوي وزير التنمية 
المحلية، إنه تم إطالق منصة 
»أيــــادي مــصــر« بالتنسيق 
مع برنامج األغذية العالمي 
ــواق مصر،  »و شركة إي أسـ

ــدى شركات مجموعة اي  إح
فــايــنــانــس« وتتخصص تلك 
المنصة لترويج المنتجات 
الــيــدويــة للمرأة المصرية، 
والتواصل مع منصات دولية 
للتسويق اإللكتروني والترويج 
للمنتجات والمشغوالت اليدوية 
للمرأة المصرية بالمحافظات 
في األسواق الدولية والمحلية، 
األمر الذي من شأنه المساهمة 
بشكل مباشر في تطوير الريف 
المصري وتحقيق رؤية فخامة 
السيد الرئيس عبد الفتاح 

السيسى رئيس الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض 
محافظ دمياط، إن منصة »أيادى 

مصر« تمنح الفرصة لجميع 
السيدات فى كافة المحافظات 
لتسويق منتجاتهن اليدوية على 
نطاق واسع وموثوق بدعم قوى 
من وزارة التنمية المحلية وشركة 
ــواق مصر« و«برنامج  »إى أس
األغذية العالمى«، حيث نتوجه 
إليهم جميعاً بالشكر على 
مشاركتهم الفعالة فى إطالق 
ــادى مصر« لمواكبة  منصة »أي
أحدث وأيسر الطرق التسويقية 
لمساعدة سيدات مصر المنتجات 
على النفاذ لمختلف األســواق 
المحلية والعالمية كواحدة من 
الخطوات الرئيسية الهامة لتمكين 

المرأة المصرية.

كتب - محمد لطفي
نجحت مواصالت مصر شركة النقل الحضري المستدام 
وصاحبة العالمة التجارية ألول اوتوبيس ذكي في السوق 
المصرية في الربط بين وسائل النقل العام وبين شبكة 
محطات مترو االنفاق من خالل 54 خط سير في القاهرة 
الكبرى والمدن العمرانية الجديدة والذين يتقاطعوا مع 

الشبكة الفقرية لمترو األنفاق في 18 محطة.
وتتكون هذه الشبكة من 19خط داخلي و 35خط خارجي 
تقوم بخدمة 6 مجتمعات عمرانية جديدة تحيط القاهرة 
الكبرى و هي الشروق والعبور والعاشر من رمضان و القاهرة 

الجديدة  و السادس من أكتوبر و الشيخ زايد.
وأكدت مواصالت مصر أن الشركة نجحت في ربط المدن 
الجديدة بشبكة مواصالت على أعلى مستوى احترافي وفقا 
للمعايير العالمية حيث تم ربط الشبكة الداخلية والخارجية 
بخرائط جوجل بتقنية التحديث اللحظي لزمن الوصول 
المتوقع للمرة األولى في إفريقيا و الشرق األوسط، والتي 
تمكن الراكب من تخطيط موعد رحلته بمنتهى الدقة و 
االعتمادية من منزله بداية من الخطوط الداخلية مرورا 
بالخطوط الخارجية ووصــوال إلى نقطة الوصول األخيرة، 
باإلضافة لتوفير أحدث طرق الدفع اإللكتروني الالتالمسي 

تماشيا مع سياسة الشمول المالي للدولة. وتعد شبكة 
مواصالت مصر صورة حديثة لمنظومة النقل العام الذكي 

في مصر.
كما تقوم شركة مواصالت مصر بتقديم منظومة الحلول 
المتكاملة  للنقل في المدن حيث تدير جميع مكونات 
منظومة النقل طبقا ألعلى المعايير العالمية للنقل الحضري 
المستدام، بداية من الجراجات والمحطات  الطرفية و 
الوسطية، منظومة الدفع اإللكتروني، و منظومة التقاطر 
المميكن و أنظمة معلومات الركاب باإلضافة إلى أعلى سبل 
اإلتاحة لذوي االحتياجات الخاصة الحركية و السمعية و 
البصرية، كما تم تزويد جميع مركبات األسطول بكاميرات 
مراقبة و إمكانية شحن الهواتف المحمولة، و يتكون األسطول 
من اكثر من 300 أتوبيس و ميني باص مخطط زايدتهم 
أللف خالل عامين. وتأكيدا على تعظيم القيمة المضافة 
من منظومة النقل الذكي في مصر والتي تتواكب مع رؤية 
الدولة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي والتحول 
للمجتمع الالنقدي فقد تم تجهيز جميع السيارات بمنظومة 
التحصيل اإللكتروني من خالل كارت »مواصالتي« الالتالمسي، 
بحيث يسمح هذا الكارت لحامله بدفع قيمة رحلته بطريقة 
سهلة وآمنة وايضا مخفضة ، حيث تخطط مواصالت مصر 
وفقا الستراتيجية عملها في السوق المصرية أن يصل عدد 

مستخدمي الكارت الذكي »مواصالتي« إلى 80 % من إجمالي 
الركاب الذين يستخدمون منظومة النقل الذكي من مواصالت 

مصر.  
وقد قامت مواصالت مصر بتعظيم اإلستفادة بفكرة وأهداف 
مشروع استدامة النقل لتحقيق التكامل بين خطوط األوتوبيس 
المخصصة لهذا المشروع ومشروع شبكة خطوط األوتوبيس 
لمواصالت مصر الخاص بالقاهرة الكبرى حيث يتحد هذين 
المشروعين من خالل استخدام أوتوبيسات مكيفة ذات 
تجهيزات إلكترونية ذكية لتحقيق التفعيل العملي لمنظومة 
النقل العام الذكي التي تنتهجها الشركة وتنفذها طبقا للمعايير 
الدولية للنقل الحضري المستدام داخــل المدن ونجحت 
مواصالت مصر في تزويد محطاتها الرئيسية بشاشات إلكترونية 
ذكية موضح بها توقيت مغادرة ووصول األوتوبيسات وهي 
عبارة عن شاشات استرشادية ترصد توقيت الوصول والمغادرة 
بصورة اكثر دقة كما أن تصميم كل محطة سيكون متماشي مع 
طبيعة المكان ، وستكون كل محطات األوتوبيسات عبارة عن 
محطات متكاملة لتقديم افضل خدمة للمواطنيين باإلضافة إلى 
التشغيل النموذجي للجراجات التي ستقوم بخدمات الصيانة 
واإلصالح للحفاظ على أسطول األوتوبيسات الذي تم تزويده 
بكافة األنظمة األمنية والتكنولوجية الحديثة والتي تعمل على 

راحة الركاب والمواطنين.
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اليوم..«إريكسون« تناقش أحدث تطورات شبكات 
5G في المؤتمر الرقمي » مينا2021«

»المصرية لضمان الصادرات« 
تدعم منح طالب مدينة زويل

تستعرض شركة إريكسون آخر تطورات شبكات الجيل الخامس في 
المؤتمر الرقمي لتقنية الجيل الخامس في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
»5G مينا 2021«، الذي يُعقد افتراضياً هذا العام يوم -22 24 مارس 
الجاري. ويجمع المؤتمر ممثّلي ومشّغلي ومصّنعي ومنظّمي قطاع 
االتصاالت، بهدف مناقشة جميع جوانب منظومة عمل شبكات الجيل 

الخامس.
 وكجزء من مشاركة إريكسون في المؤتمر، سيلقي زوران الزاريفيتش؛ 
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون الشرق األوسط وأفريقيا، 
كلمة رئيسية في 22 مارس حول الدور الحاسم لعملية تقسيم الشبكة 
إلى شبكات افتراضية متعددة. وفي 24 مارس، يشارك عثمان شهاب؛ 
رئيس قسم الشبكات والجيل الخامس في إريكسون الشرق األوسط 
وأفريقيا في جلسة نقاش تتناول شبكات الجيل الخامس المستقلة مقارنًة 

مع غير المستقلة.
 وتركّز إريكسون على اإلمكانيات والقدرات التي تقدمها تقنية الجيل 
الخامس لمزودي خدمات االتصاالت، مما يتيح لهم خدمة عدد كبير من 
حاالت االستخدام من خالل توفير اتصاالت فائقة السرعة. ومن الهواتف 
الذكية إلى المصانع الذكية، تشّكل تقنية الجيل الخامس منصة ينطلق 

منها المجتمع نحو مستقبل أكثر ذكاًء وأماناً واستدامة.
 كما تعّد تقنية الجيل الخامس من إريكسون جزءاً من شبكات الجيل 
الخامس المنتشرة في خمس قارات، والتي تدفع قطاع االتصاالت نحو 
آفاق جديدة. ولدى إريكسون حالياً 82 شبكة جيل خامس تجارية 
حيّة تعمل في جميع أنحاء العالم، 13 منها في منطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا.

وقعت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والشركة المصرية لضمان 
الصادارت اتفاقية تعاون لتمويل المنح الدراسية للطالب الجدد لمدينة زويل لعام 

.  2021 2020-
 وحرصت الشركة المصرية لضمان الصادرات علي دعم مدينة زويل و 
الطالب الجدد بجامعة العلوم و التكنولوجيا نظرا لما تقوم به المدينة من جهود 
مضنية لدعم االبتكار و البحث العلمي و العمل علي خلق جيل جديد قادر علي 

االبتكار و وضع اسم مصر علي خارطة دول العالم في البحث العلمي.
تقوم المدينة باختيار عدد من الطالب الذين تنطبق عليهم شروط االستفادة 
من هذة المنحة وفقا للمعايير التي تم وضعها من قبل ادارة مدينة زويل والتي 
يأتي علي رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين ومن اجل ضمان 

استمرارية استفادة الطلبة.
اعرب الدكتور محمود عبد ربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم 
والتكنولوجيا عن امتنانه من ثقة القطاع الخاص عامة  والشركة المصرية لتنمية 
الصادرات خاصة وثقتهم لما تقوم به المدينة  من تقديمة  في اثراء منظمومه 
التعليم و البحث العلمي في مصر , فلوال تلك الجهود لم نكن لننال ثقة 

الداعمين .
وحول التعاون المشترك ، صرحت مرفت سلطان رئيس مجلس االدارة غير 
تنفيذى للشركة المصرية لضمان الصادرات و رئيس مجلس ادارة بنك تنمية 
الصادرات ان استراتيجية الشركة تهدف الي استدامة الممارسات االجتماعية 
لدعم المجتمع ككل.  ومن هنا كان االهتمام بدعم التعليم والصحة وايضا كافة 
المبادرات والمشروعات التي تهدف الي احداث تنمية حقيقة داخل مجتمعنا 
واستفادة جميع الفئات خاصة بالشباب والمرأة لدورهم الرئيسي في القيادة 

المستقبلية.

»هواوي« متكن املستخدمني من سرعة العثور على املحتوى املطلوب

MCS تطلق مراكز للدعم الفني في مجال االمن السيبراني بالتعاون مع شركة عالمية

ــواوي لألجهزة  كشفت خدمات ه
المحمولة)HMS(   مؤخراً عن خاصيّة 
تصنيف األخــبــار التي تــم تطويرها 
 HUAWEI ــل متصفح مــؤخــراً داخ
BROWSER بهدف االرتقاء بتجربة 
تصفح المواقع اإلخبارية إلــى آفاق 
غير مسبوقة لكافة المستخدمين في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
ومن شأن هذا التحديث أن يتيح لكل 
مستخدم إعــداد واستكشاف الباقات 
اإلخبارية والمصادر األكثر تفضيالً 
لديه بناًء على العناوين األكثر جذباً 
الهتمامه. ومــن خــالل الشراكة مع 

»MICROSOFT NEWS” و”نبض”، 
سيتيح هــذا التحديث جمع محتوى 
إخــبــاري غني ومتجدد من مختلف 
المصادر الموثوقة المدمجة في متصفح 

.HUAWEI BROWSER
وبفضل هــذا التحديث، سيحظى 
نحو 2.8 مليون مستخدم يومي نشط 
 HUAWEI BROWSER لمتصفح
اآلن بإمكانية تنظيم تدفقات األخبار 
المفضلة لديهم وتصنيفها ضمن الفئات 
التالية: األخبار العامة والترفيه والرياضة 

والصحة والمال والسيارات.
وبهدف تقديم باقة متنوعة من 

األخبار اإلنجليزية ، تعاونت خدمات 
هواوي لألجهزة المحمولة مع التطبيق 
 MICROSOFT« اإلخباري المعروف
NEWS” وأطلقت الفئات األربــع 
الجديدة التالية: األخــبــار والترفيه 
ــال. وتــجــدر اإلشــارة  ــم والــريــاضــة وال
 MICROSOFT“ ــى أن تطبيق إل
NEWS” يتبنى نهج تشغيل أثبت 
نجاحه على المدى الطويل من حيث 
تنظيم المحتوى اإلخباري عن طريق 
الشراكات مع الناشرين والمحررين 
ــاء االصطناعي  ــذك المتخصصين وال
بهدف تخصيص األخبار وإضفاء نوع 

من الطابع الشخصي عليها تماشياً مع 
االختيارات المفضلة لدى القرّاء. وحرصاً 
منها على تنظيم وإتاحة أفضل محتوى 
إخباري إقليمي، أبرمت خدمات هواوي 
لألجهزة المحمولة شراكة مع »نبض«، 
وهو التطبيق المتخصص في مواكبة 
أخبار العالم العربي المحلية وعرض 
آخر المستجدات، والتي يتم جمعها 
من العديد من الدول والمصادر. يقدم 
تطبيق »نبض« لمستخدمي هــواوي 
محتوى عربياً متميزاً مصّنفاً إلى عدة 
فئات رئيسية وهي: األخبار والترفيه 

والرياضة والمال والسيارات والصحة.

أعلنت MCS الشركة المصرية  في خدمات 
وتطبيقات أمــن وحماية البيانات  عن توقيع 
اتفاقية تــوزيــع جــديــدة بالتعاون مــع شركة 
LOGRHYTHM المتخصصة عالمياً في مجال 
التحليالت األمنية وأنظمة مراقبة األحداث األمنية 
)NEXTGEN SIEM( ، وتستهدف هذه الشراكة 
إتاحة قيمة مضافة جديدة لعمالء MCS لتعزيز 
مفهوم التكامل وتزويد السوق بالحلول األمنية 

الشاملة وإدارة التهديدات. 
ومن المقرر أن تعمل هذه الشراكة  على تمكين 
المؤسسات الحكومية وقطاع األعمال لتقليل المخاطر 
بنجاح من خالل الكشف السريع عن التهديدات 
اإللكترونية الضارة واالستجابة لها وتحييدها ، كما 
تجمع منصة )LOGRHYTHM(  بين تحليالت 
سلوك المستخدم وحركة مرور الشبكة وتحليالت 

 )SAO( وأتمتة األمان والتنسيق )NTBA( السلوك
في حل واحد شامل.، والعمل على اطالق مراكز 

للتدريب والدعم الفني في مجال االمن السيبراني.
تعقيباً على هذه الشراكة قال المهندس  مازن 
 LOGRHYTHM دوحجي نائب رئيس شركة
في الهند والشرق األوسط وتركيا وأفريقيا إنه مع 
التسارع المتالحق في رؤى التحول الرقمي في 
منطقتي الشرق األوسط وإفريقيا ، نجد إننا أمام  
إلتزام كبير اتجاه المؤسسات المختلفة التي تحتاج 
إلى أساس آمن إلعتماد التطبيقات والخدمات 
الرقمية الجديدة ، ونحن على ثقة من أن التعاون 
المثمر مــع شريكنا MCS سيتيح لنا فرصة 
عظيمة إلتاحة الحلول المبتكرة لألمن السيبراني 
ذات المميزات المرنة والفعالة ، موضحاً أن 
الشراكة الجديدة من شأنها تعزيز دورنا في دعم 

المؤسسات في إدارة مخاطرها وتقليل التعقيدات 
التقنية وترسيخ منهجية األمان أوالً ».

أضاف :« إن هذه الشراكة ترسيخ جديد لحلول 
وتطبيقات األمن السيبراني في األسواق األكثر نمواً 

وسرعة في تنفيذ التحول الرقمي في العالم«.
مــن جانبه أعــرب المهندس  علي عــزام 
نائب الرئيس التنفيذي بشركة MCS عن بالغ 
سعادته بهذه الشراكة قــائــالً:« أصبح األمن 
السيبراني ركيزة أساسية ذات قيمة مضافة 
لكافة الحلول والتطبيقات والخدمات الرقمية 
، من هذا المنطلق فإننا فخورون بشراكتنا مع 
LOGRHYTHM والتي تعد فرصة متميزة 
ستساهم في دعم شركائنا وعمالئنا عبر منصة 
LOGRHYTHM المتخصصة عالميًا وتقديمها 

في األسواق المحلية سريعة التحول«.

»مواصالت مصر«  تعزز خدماتها في السوق المصري من خالل 54 خط داخلي وخارحي
1000 مركبة الطاقة االستيعابية لشبكة مواصالت مصر خالل عامني

تعزيزا ملشروعات التحول الرقمى املتكاملة:

اتفاقية تعاون بني العربية للتصنيع و »أيقن« للتكنولوجيا الرقمية

في إطار سعي البريد المصري لتطبيق 
استراتيجية الشمول المالي الهيئة القومية 
للبريد تنضم الي عضوية اتحاد المصارف 
العربية والذي يضم صفوة الخبراء ورجال 
المصارف والمال واالقتصاد من 350 
مصرفاً بهدف بحث أفضل الممارسات 
وأحدث الخدمات والتقنيات في مجال 

الشمول المالي والخدمات المالية.
ــاروق رئيس  قــال الدكتور شريف ف
مجلس ادارة البريد المصري ان عضوية 
الهيئة القومية للبريد في إتحاد المصارف 
العربية يأتي في إطار دعم خطط الدولة 

الرامية إلــى تحقيق الشمول المالي 
وبهدف متابعة جميع التطّورات المصرفية 
الدولية والتغيّرات والتحواّلت اإلقليمية 
للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة 
على الساحتين العربية والعالمية، باإلضافة 
الي مشاركة البريد المصري في رسم 

مالمح التحرّك المصرفي المستقبلي. 
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن 
البريد المصري يسعى دائماً إلى التعاون 
مع جميع المؤسسات والجهات للمضي 
قدماً في تحقيق خطته في الشمول 
المالي والتمكين الرقمي موضحاً ان 

االنضمام الي اتحاد المصارف العربية 
يتيح للبريد المصري تبادل الخبرات، 
والتدريب في المجاالت المصرفية، وتأمين 
االستشارات القانونية والمالية والمصرفية 

الفنية والتقنية.
جدير بالذكر ان إتحاد المصارف 
العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا 
للعمل العربي المشترك و يرأسه االمين 
العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة 
إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة 
العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول 

العربية.

البريد المصري عضواً في اتحاد المصارف العربية

شريف فاروق


