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التحديات  من  بالكثير  مليئة  الماضية  أشهر  الستة  كانت 
أعيننا على فرص  الوقت، فتحت  والصعوبات، ولكنها، في نفس 
على  قدراتنا  نرى  جعلتنا  آخر  وبتعبير  قبل،  من  ندركها  نكن  لم 
ربما  التي  والتجارب  لألفكار  العنان  وإطالق  الفرص  هذه  استغالل 

كنا نعتبرها خياال لكنها بين ليلة وضحاها أصبحت واقعا نعيشه كما لو كنا لم نعرف غيره. 

وقد أدى تفشي جائحة »كوفيد-19« إلى وجود اتجاه عالمي للتوسع في التحول الرقمي مع االستفادة 
من كافة األدوات التي يتيحها لنا هذا التحول من أجل مساعدتنا على التكيف مع األزمة الحالية. وكما 
هو الحال في كافة المواقف الصعبة، منحت الجائحة فرصة كبيرة للقادة لكي يبرزوا ويظهروا مدى 
العام بكل ما يحمله  إن بداية هذا  القول  التحديات، ويمكن  الفرص من قلب  اقتناص  سرعتهم في 
من صعوبات ومحن تعد بداية لمرحلة جديدة، على المستوى المحلى والعالمي، تستلزم من الجميع 

االستعداد للتوافق، واالندماج معها سريعا. 

تداعيات  نتيجة  الصعوبات  الكثير من  المجاالت  األعمال في مختلف  الذي واجهت فيه  الوقت  وفي 
جائحة »كوفيد-19«، واصل عمالؤنا المضي قدما في مسيرة العمل والعطاء متسلحين بروح التكافل 
واإلبداع. ومن أمثلة ذلك التبرع الذي قامت به شركة إعمار مصر العقارية بمبلغ 10 مليون جنيه لصندوق 

»تحيا مصر« وللقطاع الطبي في محاولة لتقديم الدعم لجهود الدولة في محاربة وباء »كوفيد-19«.

كذلك مبادرات شركة ابن سينا فارما، والتي قدمت دعما كبيرا للدولة، من خالل التبرع بكميات من 
األدوية والمستلزمات الطبية بإجمالي مبلغ 4 ماليين جنيه لمستشفيات العزل الصحي.

قيمة  لتقديم  األوقات  هذه  استغالل  كذلك  لكن  فحسب  المادية  التبرعات  على  األمر  يتوقف  لم 
ثقافية، وزيادة التوعية الفنية للجماهير وهو ما قدمته مؤسسة »آرت دي إيجيبت«، والتي كونت شراكة 
مع مؤسسة »إم آي إيه آرت كوليكشن« من أجل إتاحة معارضها الثالث األخيرة على المنصات الرقمية 
إريكسون  بما فيهم  اآلخرون  وقام عمالؤنا  الزائرين.  أكبر من  إليها من جانب عدد  الوصول  لسهولة 
وشنايدر إلكتريك وماتيتو باستخدام وتوظيف التحول الرقمي للحفاظ على سالمة الموظفين والعمل 
من المنزل باإلضافة إلى ضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم بشكل مستمر للعمالء في كل مكان.

وفي ضوء التطورات التي تشهدها الساحة العالمية كان علينا نحن كذلك دورا نلعبه، ورسالة من 
المهم أن نقدمها من خالل منصات التواصل االجتماعي الخاصة بنا لذلك أطلقنا سلسلة جديدة من 
حوارات »قمة صوت مصر – تغيير الواقع« في أبريل الماضي من أجل عرض الرؤى واآلراء الخاصة بعدد من 

القادة البارزين في مختلف المجاالت تجاه مصر والعالم خالل أزمة »كوفيد-19« وبعدها. 

وألن رسالتنا دائما أن نكون منارة تضئ للناس الطريق كان أهم أولوياتنا في الوقت الحالي أن نقدم من 
خالل منصاتنا محتوى يضم المعلومة الموثوقة والرؤية المستقبلية من الخبراء خاصة وقد أصبح من 
الضروري في وقتنا الحالي، أكثر من أي وقت مضي، أن يركز كل شخص على تحديد أولوياته وأهدافه، 
اكتشاف  يعيد  منا  الحالية ستجعل كل  األزمة  بأن  ثقة  وإنني على  به،  المنوط  الدور  منا  ويعرف كل 

نفسه ويستفيد بشكل أفضل من قدراته.

  كلمة لمياء كامل:

الرئيس التنفيذي
لمياء كامل

الواقع«  مصر-تغيير  »صوت  قمة  حوارات  سلسلة  من  الثاني  الموسم  انطالق 
على مواقع التواصل االجتماعي

لمياء كامل: وفرنا منصة للخبراء يقدموا خاللها معلومة مركزة ورؤية واضحة 
نستشف بها المستقبل  

الواقع«  مصر-تغيير  »صوت  حوارات  سلسلة  من  الثاني  الموسم  انطالق  مصر«  »صوت  قمة  أعلنت 

Narrative Summit-Reshaping Norms وذلك بإذاعة الجزء الثاني من حوار دكتورة هالة السعيد وزيرة 

كورونا  أزمة  خالل  مصر  اتخذتها  التي  اإلجراءات  خالله  تناولت  والذي  االقتصادية  والتنمية  التخطيط 

والخطط المستقبلية في التنمية. وكانت قمة »صوت مصر« قد بدأت منتصف إبريل الماضي استضافة 

مجموعة من الخبراء والمسؤولين، عبر منصاتها على مواقع التواصل االجتماعي، لمناقشة تأثير أزمة 

انتشار فيروس Covid -19 في خلق واقع جديد ومستقبل مختلف في مصر والعالم. 

وقالت اإلعالمية لمياء كامل مؤسس قمة »صوت مصر« إن الموسم األول من حوارات »صوت مصر- 

تغيير الواقع« استطاع تحقيق نجاح كبير  وهو ما ظهر في عدد المشاهدات لحلقات الموسم األول 

وصلت  والتي   ”Facebook-Instagram-Linkedin-Youtube –Twitter“ االجتماعي  التواصل  وسائل  على 

حتى هذه اللحظة إلى 1.2 مليون مشاهدة، وحصدت 400 ألف تفاعل من المتابعين لها، فجمهور مواقع 

تكون  أن  للحلقات  اإلعداد  خالل  حرصنا  لذلك  واتجاهاته  انتماءاته  في   مختلف  االجتماعي  التواصل 

الخبراء  متميزة في الشكل والمضمون، ففي خالل خمسة دقائق مدة كل حلقة يقدم ضيوفنا من 

معلومة مركزة ورؤية واضحة نستشف بها مالمح المستقبل  في ظل الظروف الراهنة؛ وهو ما يتناسب 

مع جمهور وسائل التواصل خاصة الشباب الذى يريد المعلومة الموثوقة المركزة.

حلقات الموسم األول تجاوزت المليون مشاهدة وتفاعل كبير من جمهور مواقع التواصل االجتماعي 
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عالم  حسن  »شركة  و  المياه«  ومعالجة  إلدارة  تحالف«ماتيتو 
من  مشروع  أكبر  المحسمة  محطة  تنفيذ  من  ينتهي  لإلنشاءات« 
وإعادة  الزراعي  الصرف  مياه  استخدام  إلعادة  العالم  في  نوعه 

تدويرها

الرئيس عبد الفتاح السيسي تم افتتاح محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام  بحضور 
مياه الصرف الزراعي باإلسماعيلية وهي تعد أكبر محطة من نوعها على مستوى العالم بسعة مليون 
متر مكعب يوميا ومقامة على مساحة 42 ألف متر مربع بمحافظة اإلسماعيلية. وستسهم المحطة 
في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خالل استخدام مياه الصرف المعالجة كحل بديل ومستدام 
لتلبية احتياجات الري ل 70 ألف فدان في سيناء كما ستسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية في 
بحيرة التمساح غرب قناة السويس واإلنتاج السمكي بالبحيرة حيث كان يتم التخلص من مياه الصرف 

في البحيرة طوال السنوات الماضية.
 تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية وباالشتراك مع تحالف 
مع  والتشغيلية  واإلنشائية  الهندسية  باألعمال  قام  الذي  لإلنشاءات  عالم  وحسن  ماتيتو  شركتي 

مسؤولية إدارة المحطة لمدة خمس سنوات. 

وأجرت CC Plus بصفتها مسؤول العالقات العامة لشركة ماتيتو العديد من المقابالت الصحفية مع 
المهندس كريم مدور، المدير التنفيذي لشركة Metito Africa، والمهندس حسن عالم رئيس شركة 
حسن عالم لإلنشاءات في عدد من أكبر الصحف ووكاالت األنباء مثل المصري اليوم، وطومسون رويترز، 

وديلي نيوز. 

الدكتور  محمود  الواقع«  بدأت باستضافة  إلى حوارات »صوت مصر-تغيير  يشار 
محى الدين المبعوث الخاص لألمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة الذى تحدث عن أزمة كورونا 
وتأثيرها على االقتصاد وأولويات التنمية في المستقبل، كما استضافت الحوارات الدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية التي تناولت مؤشرات التنمية وأوليات اإلنفاق التي فرضتها أزمة 
NI consulting والنائب  الرئيس التنفيذي لشركة    كورونا، وخبير الذكاء االصطناعي إيهاب مصطفى 
السابق لرئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »ايتيدا«  الذى تناول أهمية تطبيقات البيانات 
الضخمة والذكاء االصطناعي في القطاع الصحي، ودينا المفتي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
» إنجاز مصر« وتحدثت حول التحديات التي تواجه الشركات  الناشئة وكيفية االستفادة من التحوالت 
الرقمية في مجال ريادة األعمال، كما استضافت الحوارات خالل عيد الفطر حلقات خاصة للنجم أحمد 

زاهر واإلعالمية مها الصغير.

ومن المقرر أن يشارك في الموسم الثاني الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس 
وعاطف حلمى وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األسبق، هاني محمود وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات األسبق، وخبيرة التسويق السياحي سارة جالو، وسكوت جوثرى خبير التسويق الدولي.  

https://www.facebook.com/NarrativeSummit/videos/624343641512166

https://www.facebook.com/NarrativeSummit/videos/279208896539660

https://www.facebook.com/NarrativeSummit/videos/1918131004984018
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لمعالجة  مستقل  مشروع  أول  في  اإلنشائية  األعمال  تبدأ  ماتيتو 
مياه الصرف الصحي بالدمام

بدأت أعمال البناء والتشييد في أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي)ISTP( في المملكة 
ونقل  التسليم  وإعادة  والتشغيل  والتملك  اإلنشاء  نظام  تحت  الدمام  غرب  في  السعودية  العربية 
الملكية )BOOT(. والذي تقوده مجموعة ماتيتو )ماتيتو( و يضم شركة »ماتيتو« وشركة »موه« وشركة 
وتبلغ  اليوم،  في  مكعب  متر  ألف   350 للمشروع  التصميمية  الطاقة  تبلغ  و  لإلنشاءات«،  »أوراسكوم 
سعته األولية 200 ألف متر مكعب يومًيا، وسيخدم المنطقة الغربية من الدمام، و يعد هذا المشروع 
للمستثمرين  للمياه  السعودية  الشركة  تمنحه  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  مستقل  مشروع  أول 
بموجب نموذج نظام اإلنشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية ويلعب جزًءا ال يتجزأ 
الوزارة لتقديم مشاريع مماثلة إلى المستثمرين في مختلف المناطق في  من الخطة التي وضعتها 
الوزراء  التي وافق عليها مجلس  المملكة 2030« والمبادرات األوسع  المملكة. وهذا يتماشى مع »رؤية 

لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التنمية االقتصادية.

في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا
المصرية  الحكومة  لصالح  جنيه  مليون   10 ب  تتبرع  مصر  إعمار 

وصندوق تحيا مصر 

  أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية التبرع بمبلغ 10 مليون جنيه لصالح الحكومة 
المصرية وصندوق »تحيا مصر«، وذلك لمساندة الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة 

تداعيات فيروس covid-19 المعروف باسم كورونا المستجد.

ويأتي تبرع إعمار مصر للتنمية لصندوق »تحيا مصر« في إطار مبادرة »نتشارك هنعدي األزمة« والتي 
أطلقها صندوق »تحيا مصر« مؤخرا، لدعم العمالة المؤقتة واألسر األولى بالرعاية التي تضررت نتيجة 
الظروف االقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خالل توفير المواد الغذائية وتخفيف عبء 
تكاليف المعيشة عن عاتقهم خالل األزمة الراهنة، كما تتعاون إعمار مصر للتنمية مع القطاع الطبي 
في مستشفيات وزارة الصحة والسكان للمساهمة في شراء أجهزة التنفس االصطناعي، والمستلزمات 

الطبية لعالج مصابي فيروس كورونا، أو المتعلقة بالحماية لألطقم الطبية.
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خالل  االقتصاد  دعم  في  شركات   10 أفضل  قائمة  على   « »إعمار 
»Ipsos « أزمة كورونا وفق أحدت االستطالعات لمؤسسة

دولة  في  االقتصاد  دعم  في  ساهمت  شركات   10 أفضل  قائمة  على  العقارية  »إعمار«  شركة  جاءت 
اإلمارات العربية خالل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم في الفترة الحالية.

وأظهرت نتائج االستطالع الذي أجرته مؤسسة إيبسوس )Ipsos( لألبحاث والدراسات، اختيار 10 شركات 
تجارية كأفضل 10 عالمات تجارية داعمة لالقتصاد في دولة اإلمارات خالل أزمة كوفيد 19. 

وقد جاءت نتيجة االستطالع استناًدا إلى آراء وتصورات المواطنين في السوق المحلية، حيث قامت 
مؤسسة إيبسوس« Ipsos« بإجراء االستطالع على ألف مواطن من خالل المحادثات التليفونية ووسائل 
التواصل االجتماعي، والتي أسفرت عن تصنيف 10 عالمات تجارية في السوق اإلماراتي كأفضل 10 شركات 

ساهمت في دعم االقتصاد.

»إعمار مصر« تستضيف معرض Art town  الفني

مصر  إعمار  شركة  نظمت  والفنية  الثقافية  األحداث  برعاية  اهتمامها  إطار  في 
معرضا للوحات الفنية ومصممي المجوهرات في »أب تاون كايرو ، و ذلك بالتعاون مع سفرخان أرت 
جاليري، وأرتيولوجى، وآجور لالستشارات، وشارك في المعرض، ما يقرب من 65 عارضا و فنانا تشكيليا ، 
على رأسهم الفنان ووزير الثقافة األسبق فاروق حسنى، بريت بطرس غالى، محمد عبلة، جورج بهجوري، 
أشرف رسالن، كما شارك في المعرض عدد من مصممي المجوهرات منهم  الفنانة عزة فهمي ، كذلك 
 Lx2Studio، منهم    العالمين  المجوهرات  ومصممي  عارضي  من  عدد  المعرض  فعاليات  في  شارك 

.Nara Fine Jewelryو ،Dalseen Jewelry
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فورد تتعاون مع »ثري ام« و«جنرال إلكتريك« و«اتحاد عّمال السيارات 
للعاملين  الكمامات  إنتاج  لتسريع  أميركا«  في  والزراعة  والفضاء 
في قطاع الرعاية الصحية وأجهزة التنفس االصطناعي للمصابين 

بفيروس كورونا

براذرز«  »وارنر  مع  عديدة  لسنوات  اتفاقية  توقع   STARZPLAY  
وتواصل تعزيز ريادتها في تقديم المحتوى المتميز

الصحية«،  للرعاية  إلكتريك  ام« و«جنرال  »ثري  رائدة تضم  تعاونت فورد موتور كومباني مع شركات 
لتسخير خبراتها الصناعية والهندسية بهدف توسيع نطاق إنتاج المعدات والمستلزمات الطبية لكوادر 

الرعاية الصحية، والمسعفين األوائل والمرضى الذين يكافحون ضد فيروس كورونا المستجد.

أسبوعيًا،  الوجه  لحماية  بالستيكي  قناع  ألف   100 من  أكثر  تجميع  فورد  تعتزم  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
وتسخير إمكاناتها في تقنية الطباعة ثالثة األبعاد إلنتاج مكونات تستخدم في الوقاية الشخصية من 

الفيروس.

األوسط  الشرق  منطقة  في  الرائدة  الطلب  حسب  الفيديو  مشاهدة  خدمة   ،STARZPLAY أعلنت 
إنتاج  »، استوديو  براذرز  اتفاقية على مدار سنوات عديدة مع شركة »وارنر  أفريقيا، عن توقيع  وشمال 
STARZPLAY عبر هذه االتفاقية من عرض المحتوى  األفالم السينمائية الرائد في هوليوود. وتتمّكن 
الذين  لمشتركيها  الحالية  محفظتها  توسيع  على  عالوة  منصتها  عبر  والحصري  الجديد  السينمائي 
يتجاوز عددهم مليون مشترك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بما يؤكد على 

التزامها الجاد والمستمر بتقديم تجربة مشاهدة تالقي تطلعات العمالء.

شنايدر إلكتريك تنفذ مبادرة استخراج مياه اآلبار عن طريق الطاقة 
الشمسية في قرية الُحطية

من  االنتهاء  عن  اآللي،  والتحكم  الطاقة  إدارة  مجال  في  الرائدة  الشركة  إلكتريك،  شنايدر  أعلنت 
في  الفرافرة  بواحة  الُحطية  قرية  في  بئر  من  الشمسية  بالطاقة  اآلبار  مياه  الستخراج  نظام  تركيب 
اعتمادا على  وذلك  متر  لمسافة كيلو  المياه  أنظمة مواسير  إلى جانب مد  الجديد،  الوادي  محافظة 
إنتاج واستخراج  المراقبة الفورية لعملية  EcoStruxure™ الخاص بشنايدر إلكتريك، والذي يضمن  نظام 

المياه من البئر.
وتأتى هذه المبادرة في إطار جهود فريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك لتحقيق أهداف 
وزارة  مع  إلكتريك  شنايدر  وقعتها  التي  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  إطار  في  وذلك  المستدامة  التنمية 
التضامن االجتماعي خالل المرحلة األولى من مبادرة حياة كريمة، وقد ساهمت »شنايدر إلكتريك« في 
هذه المبادرة بالعمل على تنمية 5 قرى من خالل توفير المياه والكهرباء وفرص العمل لسكان هذه 

المناطق.
إلكتريك  شنايدر  بها  تقوم  التي  المبادرات  أحد  الُحطية  قرية  بئر  من  المياه  استخراج  مشروع  ويعد 
في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم حلول للحصول على المياه النظيفة باستخدام 

الطاقة الشمسية.
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مشاركتها  خالل   ™EcoStruxure منصة  تستعرض  إلكتريك  شنايدر 
في معرض مصر الدولي للبترول »ايجيبس« 2020

شاركت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتحكم اآللي، في معرض مصر الدولي 
للبترول »إيجيبس« والذي أقيم في دورته الرابعة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز 
المستقبلية  المتوسط.. تلبية االحتياجات  الدولي للمؤتمرات تحت عنوان “شمال أفريقيا والبحر  مصر 

من الطاقة«
وقدمت شركة شنايدر إلكتريك من خالل معرض »إيجييس« أحدث تطبيقات التحول الرقمي من أجل 
المعرض تقنيات  إلكتريك خالل  النفط والغاز، حيث استعرضت شنايدر  مستقبل مستدام في قطاع 
منصة التحول الرقمي EcoStruxure™ الخاصة بالشركة والتي تتيح حلوال متكاملة ألنظمة إدارة محطات 

النفط والغاز ومصانع البتروكيماويات لضمان أعلى درجات السالمة واالعتمادية واستدامه اإلنتاج.
ونظمت CC Plus عدد ا من اللقاءات الصحفية مع مديري القطاعات في Schneider Electric في عدد 

من الصحف البارزة لتسليط الضوء على أحدث مبادرات الشركة.

  تقديرا لدورهم خالل أزمة فيروس كورونا 
كريدي أجريكول يطلق مبادرة »شكرا »ويعفي القطاع الطبي من 

كافة المصاريف البنكية 

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن إطالق مبادرة »شكرا« لدعم العاملين في القطاع الطبي، حيث 
يتيح  االئتمانية والحسابات، كما  القروض والبطاقات  اإلدارية على  المصاريف  إعفاءهم من كافة  يتم 
لهم أولوية التعامل داخل فروع البنك لتوفير وقتهم، وذلك ضمن عدد من المبادرات التي تهدف إلى 
دعم جميع العاملين في المجال الطبي تحقيقا الستراتيجية »البنك« في الريادة في االستدامة ودعم 
المصري  المركزي  البنك  المبذولة من  المكثفة  الجهود  المجتمع، و في إطار مساندة  عمالئه وخدمة 

والحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واآلثار االقتصادية المترتبة عليه.
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في إطار استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي
لتحويل  المصري  الصيد  نادى  مع  يتعاون  مصر  أجريكول  كريدي 

بطاقات العضوية إلى بطاقة مدفوعات

مجال  في  والتميز  المجتمع،  وخدمة  عمالئه  رضا  تحقيق  في  جهوده  ضمن 
كريدي  بنك  وقع  االبتكار،  على  المعتمدة  المصرفية  والمنتجات  الخدمات  أفضل  وتقديم  االستدامة 
أجريكول مصر عقد تمديد الشراكة مع نادى الصيد المصري لمدة 10 سنوات وذلك لفرع البنك بالنادي، 
وكذلك لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء نادي الصيد المصري وذلك في 

مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عميلة التحول الرقمي في مصر.

 دعت CC Plus بصفتها المستشار اإلعالمي ومسؤول العالقات العامة لبنك كريدي أجريكول، عددا 
من الصحفيين لحضور حفل التوقيع وتغطية المؤتمر الصحفي الذي حضرة السيد ولي الدين لطفي 
نائب المدير العام، والسيدة هالة الفس رئيس الخدمات المصرفية لألفراد، باإلضافة إلى عدد من كبار 
المقابالت  من  عددا  إجراء   CC Plus نظمت   كما  مصر،  أجريكول  كريدي  ببنك  والمسؤولين  المديرين 

الصحفية، في أهم الصحف والمواقع اإللكترونية، مع مسؤولي البنك .

تجارب شخصية لموظفي إريكسون في »ووهان« لمواجهة 

فيروس كورونا

األمامية  الخطوط  إريكسون على  لوباء فايروس كوفيد-19، حيث عمل مهندسو  بؤرة  يوهان  كانت 
المقاطعة،  الحيوية عبر  التحتية  والبنية  االتصاالت  لتوفير  الناشئة  األزمة  لمواجهة  على نحو مستمر 

وذكروا بعض القصص التي يخبروننا فيها عن بعض تجاربهم الشخصية.

2020 تخطيطًا  يناير  أوائل  الصينية، في  إريكسون في مقاطعة هوبي  حيث تم استدعاء فريق عمل 
لالستجابة ألزمة تفشي فايروس كورونا في المقاطعة، وقد انضم موظفي إريكسون في محافظة 
هوبي بالصين إلى فرق اإلنقاذ في يوهان، والتي تمثلت وظيفتها في بذل الجهود للوقاية من األوبئة 
اللوجستي، بما في  واالستجابة للطوارئ في األسابيع األولى من يناير 2020، لتوفير االتصاالت والدعم 

ذلك جمع البيانات الصحية عن موظفي إريكسون في يوهان.
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إريكسون تطلق برنامج مخصص لتعزيز قدرات التعلم الرقمي 

لدى الطالب حول العالم

إلى »تحالف عالمي عريض«  إريكسون  التعليم انضمت  المدارس وتعطيل  الدول على إغالق  العالمي 
اليونيسكو لضمان  الذي أطلقته منظمة  الخاص،  والقطاع  المدني  والمجتمع  الدولية  المنظمات  من 
 Ericsson( للتعليم  إريكسون  برنامج  اإلطار  إريكسون في هذا  وأطلقت  للجميع،  التعليم  استمرارية 
Educate(، وهو برنامج رقمي يقدم محتوى تعليمي عبر اإلنترنت يركز على تحسين المهارات الرقمية 
للطالب في المدارس الثانوية والجامعات بهدف االرتقاء بأهمية التواصل الرقمي إلى مستويات جديدة، 
البيئة  وتوفير  األعمال،  استمرارية  لضمان  الحيوية  التحتية  البنى  من  الحالي  الوقت  في  يعد  حيث 

المناسبة لممارسة الحياة الطبيعية.

ابن سينا فارما تساهم بمبلغ 5 مليون جنيه لصالح ُمبادرة 

»أهالينا« لدعم العمالة غير المنتظمة

في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، أعلنت ابن سينا 
»أهالينا«  ُمبادرة  لصالح  جنيه  مليون   5 بمبلغ  التبرع  األدوية،  توزيع  مجال  في  الرائدة  الشركة  فارما، 
العمالة  لدعم   ،2030 حساب  على  تساعد«  إيد  مع  »إيد  شعار  تحت  المصرية  الحكومة  أطلقتها  التي 
الحماية  الُمستجد، ولتعزيز مستوى  االقتصادية ألزمة فيروس كورونا  باألضرار  المتأثرة  المنتظمة  غير 

االجتماعية األسر واألفراد المصريين.

وصرح  عمر عبد الجواد، الشريك المؤسس والعضو المنتدب المشارك لشركة ابن سينا فارما إن لجنة 
للفئات  بيانات  قاعدة  وفرت  المصرية،  الحكومة  شكلتها  التي  المنتظمة،  غير  العمالة  أوضاع  دراسة 
العدد  ووصل  لمستحقيه،  الدعم  وصول  يضمن  بما  المنتظمة  غير  العمالة  من  للدعم  المستحقة 
المستفاد من المنح الحكومية حتى اآلن إلى 2.5 مليون عامل لذلك من الضروري أن تساهم ابن سينا 
فارما في مبادرة »أهالينا« لتوسيع نطاق الدعم ليصل ألكبر عدد ممكن من المستحقين له خاصة وأنه 

ال أحد يدري متى تنتهي هذه األزمة.
 

كما قامت من خالل قاعدة بيانات الشركة، والتي تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة 
وخاصة ووحدات صحية في جميع أنحاء الجمهورية، بتوفير قنوات اتصال مباشرة معهم عن طريق 
إرسال مواد دعائية وإرشادية من خالل الرسائل النصية أو الرسائل اإللكترونية، تحت رعاية إدارة األزمات 
توصيلها  بهدف  الوزراء،  بمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  بمركز  المخاطر  والحد من  والكوارث 
للمواطنين، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بابن سينا فارما في نقل ونشر الرسائل اإلرشادية 

والتوعوية الخاصة باألزمة العالمية الحالية.
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الهيئة المصرية للشراء الموحد تتعاون مع ابن سينا فارما لتوفير 

وتوريد األدوية لمستشفيات الحجر الصحي

الهيئة المصرية للشراء الموحد تتعاون مع ابن سينا فارما لتوفير وتوريد األدوية لمستشفيات الحجر 
الصحي

في إطار مساندة الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد 
والحد من انتشاره؛ أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد عن تعاونها مع شركة ابن سينا فارما، الشركة 

الرائدة في مجال توزيع األدوية، لتوفير وتوريد األدوية إلى مستشفيات الحجر الصحي. 
ويأتي التعاون من خالل مساهمة ابن سينا فارما بمبلغ 4 مليون جنيه كجزء من قيمة أمر التنفيذ 
الصادر من الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوريد وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات 

الحجر الصحي. 

لمواجهة أهم قضايا العالم.. إكسبو 2020 دبي يجمع الشباب 

وصناع التغيير والحكومات

» MAVEN Developments« تطلق أولى مشروعاتها في مصر برؤية 

جديدة للحياة في العين السخنة

ر المناخ والفقر وغياب المساواة والتدهور البيئي البيئة،  سُتطرح أكثر قضايا العالم إلحاحا، وبينها تغيُّ
على مائدة البحث في إكسبو 2020 دبي عبر برامج فعاليات تهدف لجمع العالم بروح ملؤها التفاؤل 

بشأن مستقبلنا.
وبحضور نحو 200 مشارك وماليين الزوار، سيكون إكسبو 2020 الحدث األروع في العالم الستعراض نبوغ 
 – الشباب في منطقتنا  – خاصة فئة  الناس  إلهام جميع  أحد أهدافه  البشرية وإنجازاتها، وسيكون 

لإليمان بقدرتنا على حل هذه التحديات الكبرى.

 ”Riverwards group“ الشقيقة لشركة  الشركة  العقارية،     ”MAVEN Developments عقدت شركة“ 
األمريكية، مؤتمرا صحفيا لإلعالن عن إطالق مشروع »باي ماونت Baymount« أول مشروعاتها في مصر 

بالعين السخنة على مساحة 76 فدان، بقيمة سوقيه تفوق 4 مليار جنيه.

ادارة  مجلس  عضو  و  ومؤسسي   Riverwards group شركة  رئيس  رشدي  محمد  المهندس  وصرح 
وضوح  كان  مصر  في  التطوير  إلى  دفعتهم  التي  العوامل  أهم  إن   MAVEN Developments شركة 
الرؤية االقتصادية واالستقرار السياسي الذي تتمتع به مصر، فضال عن الطفرة التي تحققت خالل الفترة 
األخيرة في القطاع العقاري المصري، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين في 

كافة المجاالت خاصة التعديالت األخيرة لقانون االستثمار.  
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سوما باي تستضيف »أسبوع رياضة الجولف والطهي« بحضور 150 

من العبي الجولف في العالم

 The‘ استضافت شركة أبو سومة للتنمية السياحية »أسبوع رياضة الجولف والطهي«، وذلك بفندق
Cascades Golf Resort، Spa & Thalasso’ في سوما باي بمحافظة البحر األحمر، بحضور150 من أشهر 
العبي الجولف الدوليين، و7 من كبار الطهاة الحاصلين على تصنيفات من مؤسسة ميشالن العالمية 

لتقييم الطهاة وذلك في الفترة من 20 إلى 27 فبراير الماضي.
تعزيزًا  والطهي«  الجولف  رياضة  »أسبوع  للجولف خالل  النهائية  البطولة  استضافة سوماباي  ويعد 
لمكانتها كواحدة من أفضل 10 وجهات لممارسة رياضة الجولف ضمن 828 وجهة في القارة األفريقية.

 The بصفتها مسؤول العالقات العامة لشركة أبوسومة رحلة إعالمية إلى منتجع CC Plus ونظمت
Cascades Golf Resort، Spa & Thalasso، ونظمت CC Plus خاللها عددا من المقابالت الصحفية مع 
السيد إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة في عدد من أهم وأكبر الصحف ومواقع 

اإلنترنت.

قامت  CC Plus  للعالقات العامة واالستشارات اإلعالمية، باعتبارها 
المسؤول عن إدارة المنصات الرقمية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 

بتنظيم عدد من الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة 
للتعريف بالكليات التي تضمها الجامعة

المسؤول  باعتبارها  اإلعالمية،  واالستشارات  العامة  للعالقات    CC Plus قامت  
على  الحمالت  من  عدد  بتنظيم  والتكنولوجيا،  للعلوم  مصر  لجامعة  الرقمية  المنصات  إدارة  عن 
والشهادات  الجامعة،  تضمها  التي  بالكليات  للتعريف  بالجامعة  الخاصة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
التي تمنحها كل كلية، فضال عن المرافق والخدمات التي توفرها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

لطالبها.
كما أطلقت  CC Plus  حملة »الدحيح« بهدف إثراء المعلومات العامة للطالب وربطهم بالشخصيات 

العامة التي أثرت بشكل كبير على حاضر ومستقبل العلوم واآلداب في العالم.  
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قامت  CC Plus  للعالقات العامة واالستشارات اإلعالمية، باعتبارها 
المسؤول عن إدارة المنصات الرقمية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، 

بتنظيم عدد من الحمالت على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة 
للتعريف بالكليات التي تضمها الجامعة

بهدف توصيل الفن للجميع والحفاظ على التراث الثقافي
»آرت دي إيجيبت« تطلق أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالفن من خالل » 

اليوتيوب« و » البرودكاست«

• نادين عبد الغفار: هدفنا مشاركة المعرفة والمعلومات التي جمعناها على مر 
السنين من المبدعين مع كافة أطياف المجتمع

القاهرة، 14 يونيو، 2020 - أعلنت مؤسسة “آرت دي ايجيبت » المتخصصة في تنظيم المعارض الفنية 
والثقافية عن إطالقها أول » منصة إلكترونية« مصرية لتقديم الفن بكافة مجاالته وتوصيله للجماهير 

من كافة األعمار والقطاعات، من خالل حلقات مستمرة تبث عبر البودكاست واليوتيوب أسبوعيًا.

وتتضمن قناة »اليوتيوب« لقاءات مع شخصيات بارزة في المجتمع الفني والثقافي وعرض رؤيتهم 
وكذلك عرض لقطات ومقابالت من المعارض السابقة آلر ت دي إيجيبت من قلب المواقع األثرية،  و عن 

»البودكاست »فستتناول محادثات مع القادة ورواد الثقافة في مجاالت اإلبداع المختلفة.

أطلقنا مؤخرا صفحتنا على   »:« ايجيبت  آرت دي   « لـ  والمنسق  المؤسس  الغفار  عبد  نادين  وصرحت 
YouTube والبودكاست من أجل مشاركة المعرفة والمعلومات القيمة التي جمعناها على مر السنين 
من قادة االقتصاد اإلبداعي مع كافة أطياف المجتمع، وهذا جزء من دورنا إلضفاء الطابع الديمقراطي 
المحليين واإلقليميين والعالميين  الجميع، والسماح للمشاهدين  الفن في متناول  الفن وجعل  على 

بالوصول إلى هذا المحتوى ».
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بهدف توصيل الفن للجميع والحفاظ على التراث الثقافي
»آرت دي إيجيبت« تطلق أول منصة إلكترونية مصرية خاصة بالفن من خالل » 

اليوتيوب« و » البرودكاست«

 مبادرة طالب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خالل المسابقة 
الهندسية لألزمات التي تهدف لجذب الحلول المبتكرة لمواجهة تلك 

الجائحة

الفرصة  الفائدة و األفكار بدًلا عن احتكارها، نترك  إيماًنا منا بأهمية المشاركة اإلجتماعية و تعميم 
ألصحاب الشركات أن يشاركونا و يساهموا فى حل األزمة الراهنة من خالل دعم مبادرة طالب مدينة 
زويل للعلوم والتكنولوجيا من خالل المسابقة الهندسية لألزمات التي تهدف لجذب الحلول المبتكرة 
لمواجهة تلك الجائحة متضمنة الوصول ألفكار تمكننا من مواكبة هذا الوباء و عدم االستسالم له و 

لتوابعه.
ونقدم اليكم اليوم الجدول الزمنى للمسابقة فبعد انتهاء التسجيل في السادس من يونيو .. تبدأ 

مرحلة جديدة ومختلفة تماًما ستكون كاآلتي:
إعالن بدء تقديم األفكار ----7 يونيو 2020

وتبدأ فعاليات المسابقة بورش عمل على يد متخصصين و أساتذة جامعات لمساعدة الفرق المشاركة 
على إيجاد فكرة وتطويرها علي مدار فترة المسابقة.

آخر يوم لتقديم األفكار وبدء مرحلة التصفية األولى لألفكار وينتج عنها 30 فريقا 10 بكل تصنيف ----– 
يوم 11 يونيو.

إعالن الفرق الفائزة وبدء المرحلة األخيرة من تحويل األفكار إلى مشاريع وتستمر هذه المرحلة لمدة 
عشرة أيام ----من يوم 16 يونيو الي 25 يونيو.

–ومن ثم ثالثة أيام لعرض المشاريع ----من يوم 26 يونيو ليوم 28 يونيو
–إنتهاء فترة العرض واالستعداد للتقييم النهائي وإعالن الفائزين ----يوم 30 يونيو.

للفرق  ومساعدة  دعم  من   CCplus و   IEEE Zewail City صفحات  على  ُينشر  ما  كله  هذا  ويتخلل 
المشاركة.

وأضافت نادين عبد الغفار:« اتجهت آرت دي إيجيبت لتحويل كافة أعمالها وجهودها إلى األنترنت، في 
ضوء األحداث الحالية من تفشي وباء كوفيد19، ولحرصها على جعل الفن للجميع و العمل على ضمان 

إمكانية وصول التعليم الفني والمعلومات لكل من يحتاج إليها بسهولة من خالل منصاتنا.

وأضافت “عبد الغفار«:« تضم قائمة المشاركين في النقاشات عدد من أبرز رواد الفن والثقافة ومن 
البارزة المشاركة في المرحلة األولى من النقاشات الفنان فاروق حسني ووزير الثقافة  ضمن األسماء 
اللقاءات  تتضمن  كما  اإلسكندرية،  ومدينة  الفنان  بين  العالقة  عن  تحدث  الذي  األسبق  المصري 
والمناقشات التي ستعرض عبر قنواتنا العديد من الموضوعات الفنية مثل: الفن واالقتصاد اإلبداعي 
الجميع  متناول  في  الفن  جعل  يمكننا  وكيف  المستدامة،  التنمية  خالل  من  الثقافة  على  والحفاظ 

واإلسكندرية مدينة استضافت رواد مصر الحديثة«.

الجميع  الفن في متناول  ايجيبت مؤخرًا لجعل  ارت دي  التي أطلقتها  المبادرة  ويأتي ذلك في إطار 
من خالل تقديم عدد من األنشطة عبر منصاتها على مواقع التواصل االجتماعي واإلنترنت والمعارض 

االفتراضية بهدف نشر الوعي والثقافة الفنية بين الجمهور.

https://www.youtube.com/channel/UCjUwqeCBYpF5U227yCnhdaw
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 مبادرة طالب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من خالل المسابقة 
الهندسية لألزمات التي تهدف لجذب الحلول المبتكرة لمواجهة تلك 

الجائحة

لمعرفة معلومات أكثر، يمكنك زيارة الموقع التالى
http://www.ieeezc.com/cec

ثم  من  و   ، الجدد  المصابين  من  لعدد  بياٍن  أو  أخباٍر  ضمن  سمعك  الى  وردت  الكلمة  لعل   ، الكورونا« 
يبدأ الشعور باقتراب الخطر بالتسلل إليك خاصة عند وصوله إلى أحد سكان حّيك أو أحد المعارف ، و 
، و عليه قام طالب مدينة زويل للعلوم و  األزمة  اتقاد األذهان لوضع حد لهذه  من هنا كانت ضرورة 
التكنولوجيا بخطوٍة في ذلك المسار ، و كان ذلك ببدأ المسابقة الهندسية لألزمات التي تهدف لجذب 
الحلول المبتكرة لمواجهة تلك الجائحة متضمنة الوصول ألفكار تمكننا من مواكبة هذا الوباء و عدم 
االستسالم له و لتوابعه ، و لهذا فيسعد CCPLUS تقديم الدعم لهم بدعوتكم للمشاركة بأفكاركم 

من خالل الرابط التالي:
https://forms.gle/sP8XFZKx3AWRaZWEA

للمسابقة مجاالت عدة ، فهناك الصحة و االقتصاد و التعليم ، اجمع فريقك المكون من فردين لخمس 
أفراد و سارع بالتسجيل قبل فوات األوان!

ينتهي التسجيل في 5 يونيو عند منتصف الليل
للمزيد من التفاصيل زوروا الرابط التالي:

/https://cec.devpost.com

و لالطالع عالموقع الخاص بالمسابقة:
http://www.ieeezc.com/cec


