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وتمنيناه  توقعناه  الذي  غير  واقعًا  فرضت  الجائحة  أن  الرغم  على 
الفترة الماضية، إال أن الطبيعة  جميعًا ألنفسنا وعائالتنا وبالدنا خالل 
أكثر قيمة وخصوصية  الفترة جعلت كل لحظة  لهذا  المستقرة  غير 
مما كان يمكن أن تكون عليه في أي وقت مضى، لقد تعلمنا أن 
وأنه  نتخيل،  كنا  مما  بكثير  أهمية  أكثر  السعيدة  الصغيرة  اللحظات 
نكون  ما  على  العثور  دائمًا  يمكننا  األوقات،  أصعب  في  حتى 

ممتنين من أجله.

وها نحن في سي سي بلس نحصد ما زرعناه ونحتفل ب 15 عامًا 
من النجاح والعطاء، ولم تكن رحلة النجاح والوصول إلى الحلم أبدأ 
بالشيء السهل، وال تقدم أي وعود بأن تكون سلسة على طول 
الموجات  لمواجهة  نكون مستعدون  أن  دائمًا  الطريق، وكان علينا 
القاسية والتحديات الراهنة، وهذا ما واجهة كاًل منا في مجاله بعد 
جائحة كوفيد19، حيث أصابت العالم بخلل على كافة المستويات، 
ولكن بالعزيمة والمثابرة والعقل الواعي المستنير استطاعت العديد 
بكافة  المصرية  الدولة  رأسهم  وعلى  والقطاعات  الشركات  من 
استطاعت  بل  ذلك فقط،  ليس  األزمة،  وتخطي  أجهزتها مواجهة 
الدولة المصرية تحقيق العديد من النجاحات واإلنجازات في مجاالت 
مختلفة علي صعيد االصالح االقتصادي خالل السنوات الماضية مما 
ساعد على تجنب البالد العديد من المخاطر ودفع بخطى ثابتة نحو 

العمل والنجاح.

ومن أهم إنجازات سي سي بلس خالل تلك السنوات هو تقديم 
الحقيقي،  دورها  وإظهار  الصحيح،  العامة  العالقات  لدور  نموذج 
وأهمية هذا الدور في إحداث تغيير فعلي في المجتمع من خالل 
بتقديم  وكذلك  الخاص  والقطاع  الدولة  بين  المختلفة  الشراكات 
ينحصر  ال  حيث  مصر،  عن  الذهنية  الصورة  وتحسين  اإليجابية  الصورة 
الفاعليات  تلك  المؤتمرات والندوات فقط، وإنما  إعداد  دورها في 
هي أدوات العالقات العامة في تنفيذ رؤية وسياسية الشركة في 

خلق االحتياجات والعالقات بين القطاعات المختلفة في الدولة في 
إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030  

ومن أبرز النجاحات في مجال العالقات العامة التي أسستها سي 
أصعب  في  ونجاحها  نفسها  تأكيد  استطاعت  والتي  بلس  سي 
األوقات هو وجود قمة دولية ينظمها ويديرها خبراء مصريين في 
والصورة  الهوية  خلق  إلى  تهدف  كمبادرة  العامة  العالقات  مجال 
التنمية  المصرية، والمساعدة على تحقيق أهداف  للدولة  الذهنية 
مصر  أجندة  تحقيق  في  المساهمة  خالل  من  الـ17  المستدامة 
الذي قدمته “قمة  المشرف  النموذج  2030، وكان ذلك من خالل 
التي  مصر،  في  الوطنية  للهوية  دولي  منتدى  كأول  مصر”  صوت 
أهم  ومناقشة  وابتكارات   وأفكار  وطروحات  رؤى  بعقد  قامت 
تتناول  حيث  للتفاؤل  دعوة  تمثل  والتي  المصرية  للدولة  اإلنجازات 
اإليجابية  النظرة  على  والتأكيد  الجديد  الواقع  مع  التأقلم  كيفية 
وهي  والعالم،  مصر  في  الراهنة  التغييرات  ظل  في  للمستقبل 
الحوارات التي حققت مواسمها الخمس متابعة واسعة وحظيت 

بمتابعات تصل ل 11 مليون متابع وحققت  4.5 مليون مشاهدة

فقد نظمت قمة “صوت مصر” سلسلة حوارات “صوت مصر-تغيير 
منصاتها  عبر   Narrative Summit-Reshaping Norms الواقع” 
من  مجموعة  خاللها  واستضافت  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
القمة على  الرقمي إطالق  التحول  أتاح  المسؤولين والخبراء، ولقد 
مواقع التواصل االجتماعي حيث أصبحت مواقع التواصل أحد األدوات 
لوسائل  المستخدمين  قاعدة  اتساع  فمع  عملنا  في  األساسية 
التواصل االجتماعي وقدرتها على الوصول لشرائح مختلفة وفى أي 
بالفكرة  والوصول  العمل  أدوات  أحد  أصبحت  العالم  في  مكان 
الطريق ووجهت  لنا  أن تضيء  القمة  نجحت  أوسع، ولقد  لجمهور 
الدولة  أرض  على  تحدث  التي  واإلنجازات  النجاحات  صوب  أعيينا 
المصرية، وألقت بالضوء على شباب ومبتكرين استطاعوا أن يضيفوا 

ويساهموا في بناء وطنهم.

لقد أصبحت “قمة صوت مصر” شريكا فعاال في تحقيق رؤى الدولة 
المصرية في عمليات التنمية من خالل تنسيق الشراكات واالرتباطات 
منصة  القمة  لتصبح  وخارجها،  مصر  داخل  المختلفة  الجهات  بين 
فعالة يطرح من خاللها القضايا المختلفة بجوانبها المتعددة، وآخر ما 
للدولة  وطموحة  رشيدة  إدارة  ظل  في  تطورات،  من  إليه  انتهت 
المختلفة  والوزارات  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة  المصرية 

التي تعمل من أجل رفعة وتقدم هذا الوطن.

 هالة وهبة 

 CC PLUS الرئيس التنفيذي  لشركة
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 في مارس 2021

 “أطلقت قمة صوت مصر النسخة الجديدة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع

    لعام 2021 والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في      

القضايا المختلفة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحوارات خالل عام 2020 والذي ظهر من خالل المتابعات والوصول للحلقات 

االجتماعي    التواصل  تفاعل على مواقع  4.5 مليون مشاهدة و3.5 مليون  المشاهدات  11 مليون مستقبل، وبلغت  بلغ  الذي 

المختلفة.

وقد بدأت قمة »صوت مصر« مع بداية جائحة كوفيد 19 في طرح فكر جديد ومبتكر من خالل حوارات صوت مصر- تغيير الواقع، 

والتي يتم من خاللها 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، وكذلك طرح ألهم القضايا التي تهم 

المواطن المصري في كافة القطاعات.

وقالت اإلعالمية لمياء كامل مؤسس قمة »صوت مصر« :” تركز النسخة الجديدة من حوارات “صوت مصر تغيير الواقع “على فكرة 

الجديد  الواقع  التأقلم مع  تتناول كيفية  للتفاؤل حيث  القادمة وسوف تكون بمثابة دعوة  الفترة  التفاؤل في  التأقلم وأهمية 

وإيجاد طريقة للتعايش في ظل الواقع الذي فرضته الجائحة، وأننا البد أن ندرك أن العالم يتغير وقد أصبحنا أمام نمط مختلف في 

الحياة اليومية وال سبيل لعودة الحياة كما كانت من قبل، لذلك علينا أن نفكر بطريقة أكثر إيجابية وتفاؤل، وسوف تتناول حوارات 

صوت مصر تغيير الواقع عدد من الموضوعات بمشاركة عدد من الوزراء و مسؤولي الحكومة وعرض بعض التجارب اإليجابية في 

الدولة المصرية في القطاع الخاص أو الحكومي، لخلق نوع من التواصل والوعي وخاصة لدى الشباب والتأكيد على النظرة اإليجابية 

للمستقبل، مع التركيز على عدة قطاعات منها التصنيع و السياحة و الثقافة و الرياضة و غيرهم ”.

Narrative Summit - Reshapng Norms
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في أبريل أطلقت قمة صوت مصر أولى حلقات النسخة الجديدة من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع                                             

2021                             ، والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” منذ العام الماضي على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بها 
لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة.

وتناولت الحلقة األولى من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” أهمية الفنون باختالف أشكالها في سرد قصة التراث الحضاري لمصر، 
وإبراز الهوية المصرية عالميا؛ من خالل عرض تجارب رواد األعمال من الشباب المصري في مجال الصناعات اليدوية ورعاية الفنون 
وتنشيط السياحة وإضفاء اللمسة المعاصرة على أصالة الماضي، وذلك من خالل الحوار مع محمد الكحال، شريك ورئيس قسم 
اإلنتاج بأنوال الكحال للسجاد، وهند الكحال شريك ورئيس قسم المبيعات بأنوال الكحال للسجاد ونادين عبد الغفار مؤسس آرت 

دي إيجيبت.

بعد نجاح مواسمها الخمسة ووصولها إلى 11 مليون متابع. 

حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” تناقش دور الفنون في سرد قصة التراث الحضاري 
وإبراز الهوية المصرية .

محمد الكحال: السجاد اليدوي قطعة فنية تعكس ثقافة وهوية مصر وأصالة العمل.

اإلرث  على  يحافظون  وصناعها  الناس  حياة  عن  تعبر  السجاد  صناعة  الكحال:  هند 
الثقافي لمصر.

من  أمل  رسالة  اآلن  هو  واألبد   .. لمصر  الثقافية  بالدبلوماسية  نؤمن  الغفار:  عبد  نادين 
مصر إلى العالم

Narrative Summit- 

Reshaping Norms

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

https://youtu.be/fckDHkpNQr0
https://youtu.be/fckDHkpNQr0
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في مايو طرحت قمة صوت مصر حلقة خاصة في الموسم الجديد من حوارات “صوت مصر – تغيير الواقع” تحت عنوان “صناعة 

السينما والهوية المصرية”، دخلت فيها إلى عالم صناعة السينما وتطرقت إلى العديد من الموضوعات التي منها، دخول الدراما 

عصر المنصات الرقمية، ومستقبل السينما والتليفزيون في ظل الواقع الجديد، وتأثير أزمة كوفيد 19 على الصناعة، وذلك من خالل 

لشركة  التنفيذي  والرئيس  المؤسس  الجنايني  طارق  والمنتج  المرسي،  أحمد  السينمائي  والمخرج  التصوير  مدير  مع  حواراها 

TVISION Media Production

في نسختها الجديدة تحت شعار دعوة للتفاؤل.

الدراما  مستقبل  وتستعرض  السينما  صناعة  عالم  تدخل   “ مصر  صوت  “حوارات 
المصرية في ظل الواقع الجديد.

عما  الصورة  مستوى  على  كبير  بشكل  تطورت  السينما  صناعة  المرسي:  أحمد 
كانت عليه من 15 سنة.

مرة  جمهورها  وستستقبل  جدًا  قوية  ستكون  السينما  عودة  الجنايني:  طارق 
أخرى بعد فترة غياب.

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

https://youtu.be/zUQUjaBwpoE
https://youtu.be/zUQUjaBwpoE
https://youtu.be/zUQUjaBwpoE
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تحت عنوان التكامل بين الرياضة واالستثمار.

وتشجيع  مصر  في  الرياضية  السياحة  مستقبل  تناقش  مصر”  صوت  حوارات” 
االستثمار الرياضي وريادة األعمال.

لوصول  الرياضي  االستثمار  على  الخاص  القطاع  تشجيع  السنباطي:  عمرو 
المنتج الرياضي لجموع الناس.

عمرو منسي: إطالق مسابقة رواد األعمال لدعم ومساندة الشباب والتشجيع 
على االبتكار واإلبداع.

“صوت  قمة  تستضيفها  والتي   ،2021 لعام   Narrative Summit- Reshaping Norms الواقع”  تغيير  مصر-  “صوت  حوارات  خالل  من 

مصر” على منصات التواصل االجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة، تناولت حلقة خاصة التكامل بين 

الرياضة واالستثمار، ومستقبل السياحة الرياضية في مصر من خالل تنظيم البطوالت الدولية، وذلك من خالل الحوار مع عمرو السنباطي 

عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، ومؤسس وشريك بأكاديمية سماش، وعمرو منسي الرئيس 

التنفيذي لشركة I-Eventsومؤسس مهرجان الجونة لالسكواش.

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

https://youtu.be/wHW8wQS8Cfo
https://youtu.be/wHW8wQS8Cfo
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كريدي أجريكول مصر يقدم لعمالئه أول بطاقات دفع ال تالمسيه صديقة 

للبيئة بالتعاون مع شركةجى آند دي

مع  بالتعاون  مصر  اجريكول  كريدي  أعلن  مصر،  في  مرة  ألول 

التالمسية  بطاقات  اول  اصدار   )G + D( دى  آند  جي  شركة 

صديقة للبيئة. ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية البنك لتحقيق 

في  والمساهمة  المجتمعية  لمسؤوليته  وتعزيز  االستدامة 

المناخ،  تغير  آثار  من  للتخفيف  المتواصلة  العالمية  الجهود 

ومواكبة العصر في تقديم منتجات تحافظ على البيئة ويأتي 

ذلك باالتساق مع توجه شركة جي آند دى )G + D( على ابتكار 

وحلول  فريدة  تصميمات  خالل  من  باستمرار  بطاقاتها  وتطوير 

تأمين متطورة . 

والبطاقات الجديدة مصنوعة من حمض الالكتيك )PLA( الذي 

يتم الحصول عليه من مواد نباتية، وتوفر هذه المادة مزايا بيئية 

البالستيك،  من  المصنوعة  التقليدية  بالبطاقات  مقارنة  كبيرة 

وهي معتمدة من الهيئات العالمية وال ينتج عنها أي مخلفات 

العامة في أي مرحلة من مراحل استخدامها أو  بالصحة  ضارة 

حتى عند التخلص منها في حالة تجديد البطاقة أو استبدالها.
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قامت شركة DHL Express Egypt بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد واإلمداد و التموين الطبي U.P.A بتسليم 
الحالي،  يونيو  القاهرة في 23  إلى  الشحنة  إلى مصر، وقد وصلت  الروسي ووصولها  لقاح سبوتنيك  األولى من  الشحنة 
وتتمتع DHL Express Egypt، بصفتها شركة لوجستية رائدة ، بمتطلبات التبريد والنقل الالزمة لنقل اللقاحات، كونها رائدة 

في نقل اللقاحات في جميع أنحاء العالم. 

دي إتش إل أكسبرس مصر تساعد في نقل لقاح كوفيد – 19
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مصر  في  العالمية  إكسبرس  إل  إتش  دي  شركة  حصدت 

بها«  للعمل  شركة  »أفضل  لقب  األوسط  الشرق  ومنطقة 

 Top العمل  أصحاب  كبار  معهد  تصنيف  في   2021 لعام 

الرائدين  العمل  ألصحاب  تقديرا  Employers Institute؛ 

ممتازة  عمل  ظروف  يوفرون  ممن  العالم  أنحاء  جميع  في 

وقدرات  مواهب  تنمية  في  ويساهمون  للموظفين، 

الممارسات  وتحسين  وتطويرها،  المؤسسة  في  العاملين 

الوظيفية بشكل دائم.  

لقب  على  العالمية  إكسبرس  إل  أتش  دي  حصول  ويأتي 

»أفضل شركة للعمل بها«، للعام السادس في مصر والسابع 

على مستوى الشرق األوسط، ليؤكد على التزامها المستمر 

بخلق بيئة عمل متميزة للعاملين بها وتبني سياسات موارد 

بشرية تنمي قدرات وإمكانات موظفيها مما ينعكس بشكل 

إيجابي على ممارسات األفراد ومدى إنتاجيتهم.

ال  إتش  دى  لشركة  العام  المدير  الفنجرى،  أحمد  وصرح 

تحقيق  على  كبير  بشكل  تركز   DHL أن  مصر،  إكسبريس 

أفضل الممارسات العالمية للموارد البشرية ما يجعلها دائما 

تصنف من أفضل أماكن العمل، كما أن تواجدنا بشكل مستمر 

في تصنيف Top Employers Instituteيجعلنا نرى ونفهم 

إلى أي مدى قمنا بتطبيق أفضل ممارسات للعمل وفرص 

التطوير وتحسين األداء. 

دي أتش إل إكسبريس العالمية تحصد لقب “أفضل شركة للعمل بها” في مصر 
والشرق األوسط لعام 2021
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دي إتش إل “توصل” السعادة لألطفال المصابين بالسرطان

يوم  في  بها  تقوم  التي  المجتمعية  األنشطة  إطار  في 
قامت  عام،   كل  من  فبراير   4 الموافق  العالمي  السرطان 
السعادة  »بتوصيل«  مصر  إكسبريس  إل  إتش  دي  شركة 
إلى مستشفى سرطان األطفال 57357، وذلك من خالل 

مبادرة Paper of Hope الخاصة بها.
إل  إتش  دي  بشركة  الخاصة   Paper of Hope وانطلقت 
إكسبريس  إل  إتش  دي  موظفي  من  شخصية  بمبادرة 
مصر الذين شاركوا في مسابقة Got Heart العالمية التي 
عقدتها الشركة لتقديم األفكار الجديدة لمساعدة المجتمع. 
وفي إطار هذه المبادرة، تقوم دي إتش إل بجمع األوراق 

والكرتون المستعملة من مكاتبها ومستودعاتها وإرسالها 
إلعادة تدويرها إلى منتجات قابلة لالستخدام، ثم تقوم دي 
بيع  عائدات  باستخدام  ذلك  بعد  مصر  إكسبريس  إل  إتش 

هذه المنتجات لمساعدة المنظمات الخيرية.
إكسبريس  إل  إتش  دي  من  فريق  قام  المناسبة،  وبهذه 
من  خصل  وقدم  األطفال  سرطان  مستشفى  بزيارة  مصر 
بسبب  شعرهن  فقدن  الالتي  للفتيات  المستعار  الشعر 
في  لألطفال  ظهر  حقائب  إلى  باإلضافة  السرطان،  عالج 

المستشفى. 
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سيجنفاي تطلق أحدث منتجاتها من أجهزة اإلضاءة UVC بخاصية التطهير 

والتعقيم في السوق المصري

في مواجهة فيروس كوفيد19- وباستخدام األشعة فوق البنفسجية -سي

أعلنت سيجنفاي، الشركة الرائدة على مستوى العالم في 

اإلضاءة  أجهزة  من  منتجاتها  أحدث  طرح  عن  اإلضاءة،  حلول 

البنفسجية - سي،  بتقنية األشعة فوق  التي تعمل   UVC

من  والهواء  واألسطح  األدوات  كافة  وتطهير  تعقيم  على 

من  وخالية  آمنة  صحية  بيئة  لتوفير  والبكتيريا  الفيروسات 

الفيروسات، وذلك في إطار سعي سيجنفاي للعمل على 

الذكية وتقديم منتجات متنوعة تخدم  اإلضاءة  تطوير حلول 

المجتمعات التي تعمل بها، وجاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي 

الذي عقدته الشركة لطرح األجهزة الجديدة وأهم خصائصها.

سيجنفاي  لشركة  العام  المدير  العزايم،  أبو  محمد  وصرح   

سيجنفاي  شركة  تسعى  أفريقيا:«  وشرق  وشمال  مصر 

لترسيخ  الحديثة  اإلضاءة  مجال  في  رائدة  كشركة  العالمية، 

مكانتها كشريك استراتيجي للدولة المصرية لتحقيق التنمية 

المستدامة، وذلك من خالل العمل على تقديم أحدث أنظمة 

رئيسيا  مركزا  مصر  وتعد  المصري،  للسوق  اإلضاءة  وحلول 

ألعمال الشركة في منطقة شمال وشرق أفريقيا، وقد قمنا 

على زيادة حجم التصنيع المحلي لكافة منتجات سيجنفاي 

في  المستخدم  المحلي  المكون  نسبة  ورفعنا  مصر،  في 

منتجات  من  جديد  عدد  طرح  تم  كما  منتجاتنا،  من  العديد 

كأحدث   UVC أجهزة  ومنها   المتخصصة،  اإلضاءة  وأنظمة 

أنظمة الشركة التي تعمل بتقنية األشعة فوق البنفسجية-

الريادية  سيجنفاي  مكانة  على  الخطوة  هذه  وترتكز  سي، 

في هذا المجال والتي تمتد على مدى أكثر من 35 عامًا.«
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أشارت توقعات شركة إريكسون )المدرجة في بورصة ناسداك 
في  الذكية  الهواتف  اشتراكات  أن  إلى   )ERIC الرمز:  تحت 
الجيل الخامس ستبلغ أكثر من 580 مليون اشتراك  تقنيات 
بحلول نهاية عام 2021، مدفوعة بانضمام نحو مليون اشتراك 

جديد يوميًا.
من  العشرون  اإلصدار  كشفها  التي  التوقعات،  هذه  وتعزز 
تقرير التنقل من إريكسون، الفرضية القائلة بأن تقنيات الجيل 
الخامس ستكون أسرع جيل تقنيات متنقلة يتم تبنيها على 
اإلطالق، مع توقعات بأن يصل عدد االشتراكات في كل أنحاء 
العالم إلى 3.5 مليار اشتراك تغطي 60% من سكان العالم 
التقنيات ستتباين  إال أن وتيرة تبني هذه  بنهاية عام 2026. 
بشكل كبير بين منطقة وأخرى. وكانت أوروبا قد استهلت 
مشوارها على هذا الصعيد ببداية بطيئة نوعًا ما، وتخلفت 

واليابان  وكوريا  المتحدة  والواليات  الصين  أسواق  عن  كثيرًا 
ودول مجلس التعاون الخليجي في وتيرة نشرها لشبكات 

الجيل الخامس.
الجيل  المتوقع أن يتجاوز عدد االشتراكات في تقنيات  ومن 
الخامس حاجز المليار اشتراك قبل عامين من المدة الزمنية 
التي استغرقتها اشتراكات شبكة الجيل الرابع LTE لتصل إلى 
أو إطالق  اإلعالن عن  االشتراكات. وقد تم حتى  نفس عدد 
أكثر من 300 طراز لهواتف ذكية متوافقة مع تقنيات الجيل 
هذا  يستمر  أن  المتوقع  ومن  تجاري.  نطاق  على  الخامس 
الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس في السنوات القادمة، 
لالنتعاش  رئيسي  كعامل  لالتصال  المحوري  بالدور  مدفوعًا 

االقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19.

أكثر من نصف مليار اشتراك في شبكات الجيل الخامس بنهاية عام 2021

بحسب تقرير التنقل من إريكسون:

https://www.ericsson.com/en/mobility-report/reports/june-2021
https://www.ericsson.com/en/mobility-report/reports/june-2021
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وفًقا لتقرير جديد صادر عن إريكسون )ناسداك: ERIC(، عن 

سلوكيات استعمال اإلنترنت للتعامل مع العناصر األساسية 

ستظل   19-Covid جائحة  عليها  أثرت  التي  اليومية  للحياة 

موجودة حتى بعد فترة طويلة من مرور الوباء.

المسمى  إريكسون،  في  المستهلك  مختبر  تقرير  يُعد 

»الواقع الحضري المستقبلي“، أكبر دراسة استهالكية أجرتها 

إريكسون حتى اآلن حيث يكشف عن رؤى أساسية حول ما 

يعتقد المستهلكون أنه سيحدث بعد الوباء حتى عام 2025. 

حول  سوًقا   31 في  مستهلك  مليار   2.3 آراء  التقرير  يمثل 

فقط  يستمروا  لن  المستهلكين  أن  التقرير  ويتوقع  العالم، 

عن  العمل  مثل  اإلنترنت  عبر  الروتينية  األنشطة  إدارة  في 

اإللكترونية، والتسوق عبر  اإللكتروني، والصحة  بعد، والتعلم 

يتنبأ  أيضًا.  جديدة  خدمة   2.5 حوالي  سيضيف  بل  اإلنترنت، 

األولوية  ذلك  من  بداًل  سيعطون  المستهلكين  بأن  التقرير 

اليقظة وقضاء  الحياة  أكثر وممارسة  لوقت فراغهم للسفر 

الوقت مع األصدقاء والعائلة.

وفًقا لتقرير مختبر المستهلك في إريكسون:

سلوكيات استعمال اإلنترنت التي أثرت عليها الجائحة ستصبح عادات يومية

https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/the-future-urban-reality
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تحت شعار “ كل جنية بهية أولى بيه”

“مؤسسة بهية” توجه كافة أوجه الدعم لبناء مستشفى الشيخ زايد

الدكتورة مايا مرسي والفنانة نيللي كريم تدعمان “مؤسسة بهية “ لمساندة 
سيدات مصر

شارك عدد من الشخصيات العامة والفنانين مؤسسة بهية 

لالكتشاف المبكر وعالج سرطان الثدي، في الشعار الذي تبنته 

هذا العام »كل جنية بهية أولى بيه«، لتوفير الدعم الكامل 

زايد،  بالشيخ  بناءها  يتم  التي  الجديدة  بهية  لمستشفى 

ومن تلك الشخصيات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس 

على  صفحتها  صورة  بتغيير  قامت  والتي  للمرأة  القومي 

الفيسبوك بإطار بهية في دعوة لمساندة ودعم المؤسسة، 

والفنانة نيللي كريم سفيرة مستشفى بهية التي شاركت 

الجماهير  وتدعو  بهية  رسالة  خالله  توجه من  بفيديو خاص 

مصر  سيدات  لمساعدة  معها  والوقوف  المؤسسة  لدعم 

المقدم و شريف  الفنان شريف منير وإنجي  ايضا   و شارك 

روال  واإلعالميات  أبوضيف  وسلمى  هالل  حمادة  و  مدكور 

خرسا ودعاء عامر وعبير الشيخ وإيمان عبد الباقي وغيرهم

مؤسسة  أمناء  مجلس  عضو  سالم،  ليلي  السيدة  وقالت 

بهية وحفيدة بهية:« قررنا هذا العام رفع شعار » كل جنية 

بهية أولى بيه« من خالل العمل على تركيز كافة أوجه الدعم 

والتبرعات وضخها في بناء مستشفى بهية الجديد بالشيخ 

زايد، على أن تكون الحملة اإلعالنية بسيطة جدًا وفي أضيق 

االنتظار  قوائم  على  للقضاء  إطار خطتنا  في  وذلك  الحدود، 

ممكن،  وقت  أسرع  في  زايد  الشيخ  بهية  إنشاء  خالل  من 

فنحن  واحد،  سقف  تحت  للمحاربات  العالج  عملية  وإتمام 

نحلم بمصر خالية من سرطان الثدي«. 
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زيارة  االجتماعي  التضامن  وزيرة  القباج  نيفين  السيدة/  أجرت 
لالكتشاف  بهية  مؤسسة  مستشفى   إنشاء  لموقع  تفقدية 
المبكر وعالج سرطان الثدي بهية الجديد بالشيخ زايد، حيث أطلعت 
على مخطط المشروع والموقف التنفيذي لإلنشاءات وما وصل 

إليه حتى اآلن.

والتقت وزيرة التضامن االجتماعي مجلس إدارة مؤسسة بهية، 
واستمعت لشرح واف ألعمال المؤسسة وخططها المستقبلية، 

ومراحل إنشاء المستشفي.

بهية  لمؤسسة  جنيه  مليون   25 بتخصيص  القباج  ووجهت 
لالكتشاف المبكر وعالج سرطان الثدي لدعم إنشاء المستشفي  
الجديد بالشيخ زايد الذي يستهدف استقبال 500 ألف سيدة في 
أن  مؤكدة   ،  2023 في  منه  االنتهاء  المقرر  ومن  الواحد،  العام 
الوزارة لن تتواني عن دعم المؤسسات والجمعيات التي تقدم 

أعمااًل تخدم المجتمع.

نيفين القباج وزيرة التضامن االجتماعي تتفقد موقع إنشاء مستشفى بهية 
الجديد بالشيخ زايد و توجه بتخصيص ٢٥ مليون جنيه لمؤسسة بهية  
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ابن سينا فارما تساهم في المبادرة المصرية إلعادة إعمار غزة مع 

صندوق تحيا مصر

صندوق تحيا مصر يشكر ابن سينا فارما على المشاركة في بناء جسر الخير من مصر إلى فلسطين من خالل المساهمة في 
المبادرة المصرية إلعادة إعمار غزة. 
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بروتوكول بين هيئة الرعاية وشركة للتحول الرقمي في الخدمات الصحية

مع  تعاون  بروتوكول  الصحية،  للرعاية  العامة  الهيئة  وقعت 
الصحية  للخدمات  الرقمي  التحول  مجال  في  تعمل  شركة 
التأمين  لمنتفعي  الصحية  منشآتها  خالل  من  المقدمة 

الصحي الشامل الجديد
العامة  للهيئة  التنفيذي  المدير  البروتوكول،  بتوقيع  وقام 
للرعاية الصحية د. أمير التلواني، ممثاًل عن الهيئة، ومحسن 
محجوب، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما ممثاًل عن 
الشركة، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية الرئيسي 

في مدينة نصر.
وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البروتوكول يهدف إلى 
للخدمات  الرقمي  للتحول  الهيئة  خطة  تنفيذ  في  التعاون 
والمنشآت،  للمخازن  الطبية  اإلمدادات  ولمنظومة  الصحية 
باالستشارات  الخاصة  التطبيقات  إطالق  دعم  إلى  باإلضافة 
الطبية عن بُعد، وغيرها من األعمال الالزمة الستمرار تحسين 

األهداف  مع  يتناسب  بما  الصحية  الخدمات  أداء  جودة 
االستراتيجية للهيئة ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد 
في توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وبكل سهولة 

ويُسر ووفق أحدث المعايير الدولية.
عن  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  محجوب،  محسن  وأعرب 
البروتوكول حرصًا من شركة ابن سينا  سعادته بتوقيع هذا 
فارما باعتبارها شريك أساسي في القطاع الصحي المصري 
أطلقها  التي  الشامل  الصحي  التأمين  لمنظومة  على دعم 
نظام  لتأسيس   2019 في  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية الئقة لجميع المصريين 
للدولة  االستراتيجية  األهداف  مع  تماشيًا  عالمية،  بمعايير 
والتحول  الصحية  بالرعاية  الخاصة   2030 مصر  رؤية  المصرية 

الرقمي لخدماتها.
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حسن عالم القابضة تفوز بعقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف

 المصري الكبير

إيه  فاز تحالف شركة »حسن عالم لإلنشاءات« وشركة »أم 

والمملكة  فرنسا  من  عالمية  ومؤسسات  اإلماراتية  بي« 

الترويج  في  متخصصة  العالم  حول  أخري  ودول  المتحدة 

والضيافة  والتسويق  األعمال  وإدارة  والثقافي،  السياحي 

وتشغيل  تقديم  بعقد  المهنية  والسالمة  والصحة  والجودة 

وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  الكبير  المصري  بالمتحف  الخدمات 

المتحف  يصبح  أن  المتوقع  ومن  مصر.  في  واآلثار  السياحة 

المصري الكبير وجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى 

قطاع  لدعم  الدولة  استراتيجية  إطار  في  وذلك  العالم، 

التي  الرؤية  على  الضوء  يسلط  كما  به،  والنهوض  السياحة 

الشريك  تصبح  أن  القابضة« في  عالم  تتبناها شركة »حسن 

األمثل في المشروعات القومية الكبرى. 

وفي هذا اإلطار صرح المهندس حسن عالم الرئيس التنفيذي 

بعقد  بفوزنا  فخورون  نحن  القابضة:«  عالم  حسن  لشركة 

والذي  الكبير  المصري  بالمتحف  الخدمات  تشغيل  و  تقديم 

تقدم  التي  والسياحية  الثقافية  المشروعات  أهم  أحد  يعد 

تاريخ مصر وتعزز من  مكانة مصرالرائدة على خريطة السياحة 

العالمية، والذي يأتي في إطار استراتيجية الشركة وترسيخ 

العمالقة،  القومية  المشاريع  في  رئيسي  كشريك  مكانتنا 

بما  مصر  في  السياحي  القطاع  وتنشيط  إثراء  على  وحرصنا 

والمتنوعة،   الفريدة  السياحية  مصر  مقومات  مع  يتناسب 

ونحن متحمسون للبدء في تنفيذ المشروع وفق استراتيجية 

المواقع  و  بالمتاحف  السياحية  الخدمات  لتطوير  الحكومة 

األثرية للعمل على تحقيق التنمية المستدامة.«
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بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية ونقل المومياوات الملكية

شركة حسن عالم القابضة تهنئ الشعب المصري وتفخر بقيامها بتشييد وبناء 
المتحف القومي للحضارة المصرية

ونقل  المصرية  للحضارة  القومي  المتحف  افتتاح  بمناسبة 

لمتابعة  مصر  إلى  العالم  أنظار  وتوجه  الملكية  المومياوات 

الرائدة  القابضة  عالم  حسن  شركة  وجهت  المتحف  افتتاح 

المتكاملة  والمشروعات  واإلنشاءات  الهندسة  مجال  في 

في مصر والشرق األوسط وأفريقيا، خالص التهنئة للشعب 

المصري العظيم. وأعربت عن شعورها بالفخر بمشاركتها في 

هذا الحدث من خالل قيامها ببناء وتشييد المتحف القومي 

المومياوات  نقل  تم  والذي  بالفسطاط  المصرية  للحضارة 

الملكية له في موكب تاريخي.

وقال المهندس حسن عالم الرئيس التنفيذي لشركة حسن 

أن تكون جزءًا من  القابضة:« تفتخر شركة حسن عالم  عالم 

التاريخي والعالمي، حيث قامت بأعمال تشييد  هذا الحدث 

وبناء المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بالكامل 

كأحد أهم المشروعات القومية والحضارية العمالقة، والذي 

يعد من أكبر متاحف اآلثار في العالم وهو أول متحف يتم 

من  واحدة  قصة  تروي  التي  األثرية  القطع  لعرض  تخصيصه 

أغنى وأعظم الحضارات في العالم، وذلك في إطار الشراكة 

الطويلة والممتدة بين مجموعة حسن عالم والدولة المصرية 

في العديد من المشروعات القومية واالستراتيجية«.
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إعمار   مصر   تضع   حجر   األساس   وتطلق   المرحلة   األولى   من   مشروع   “بيل   في”  
 “ BELLE VIE”      ب  مدينة    الشيخ  زايد   الجديدة   

احتفلت   شركة   إعمار   مصر   بوضع   حجر   األساس   وإطالق  

بمدينة     ”Belle Vie “   ”المرحلة   األولى   من   مشروع“   بيل   ڤي 

 الشيخ   زايد   الجديدة،   وذلك   بحضور   السيد   محمد   علي   العبار  

 مؤسس   شركة   إعمار   العقارية.  

وتعد   “بيل   ڤي”   “ثاني   مشروعات   إعمار   مصر   في   غرب  

 Belle »ڤي  القاهرة   بعد   مشروع   كايرو   جيت،   ويقع   “بيل  

500   فدان   بمدينة   الشيخ   زايد   الجديدة   Vie””   على   مساحة  

لضمان   تجربة   حياتية    وصُممت   “بيل  في”   “ Belle Vie”بدقة  

 ترقى   إلى   مستوى   »الحياة   الجميلة«   كما   يعني   اسمها  

 باللغة   الفرنسية،   وتمتاز   بوجود  وادي أخضر   يمتد   بطول  1400  

 متر   في   أنحاء   المشروع،   وبحيرة   تحيط   بها   مساحات   خضراء،  

 و   شاطئ   رملي،   ونادي  اجتماعي   ورياضي   متعدد   األنشطة،  

 ومنطقة   مفتوحة   للخدمات   تضم   المتاجر   والمطاعم  

 ومؤسسة   تعليمية.  
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تماشيا   مع   خطة   الحكومة   المصرية   في   تنمية   منطقة   الساحل   الشمالي  

 ADDRESS BEACH   إعمار   مصر   تضع   حجر   األساس   لفندقي   العنوان   بيتش   ريزورت
RESORT،   وفيدا   VIDA MARINA    في   مارينا   مراسي   سيدي   عبد   الرحمن   

احتفلت   إعمار   مصر   بوضع   حجر   األساس   لفندقي   العنوان  

 hotel Vida   وفيدا   ،Address Beach Resort   بيتش   ريزورت 

Marina    في   مارينا   مراسي   سيدي   عبد   الرحمن   بالساحل  

 الشمالي،   وذلك   بحضور   السيد   محمد   العبار   مؤسس   شركة  

العقارية،   والمهندس   حسن   عالم   الرئيس   التنفيذي    إعمار  

 لمجموعه   حسن   عالم   القابضة،   والمهندس   أسامة   بشاي  

التنفيذي   والعضو   المنتدب   لشركه   أوراسكوم    الرئيس  

 لإلنشاءات.   

ويعد   الفندقان   استكماال   لخطة   مجموعة   إعمار   للضيافة   في  

 بناء   تسعة   فنادق   في   مراسي   سيدي   عبد   الرحمن؛   وذلك  

مع   توجهات   الحكومة   المصرية   في   تنمية   منطقة    تماشيا  

 الساحل   الشمالي   والتي   تشهد   في   السنوات   األخيرة   طفرة  

والعمران؛   ما   يستلزم   توفير   فنادق    في   حركة   االستثمار  

 متميزة   تستوعب   اإلشغاالت   طوال   العام.  
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إعمار   مصر    تسلم   المرحلة   الثانية   من   مشروع   بيوت   الخير   إلى   األسر   المستحقة  
 بتكلفة   40   مليون   جنيه   ضمن   العمل   في  نطاق   محافظات   )   االقصر   -   اسيوط   -  

 بني   سويف   -   الشرقية   (  

الخير   سلمت   في   إطار   تنفيذ   المرحلة   الثانية  لمشروع   بيوت  

 شركة   إعمار   مصر   بالتعاون   مع   مؤسسة   مصر  

رعاية   وزارة   التضامن   االجتماعي   مشروعات   وتحت    الخير، 

 توليد   دخل   وإعادة   بناء   المنازل   بمشروع   بيوت   الخير   إلى   األسر  

الغريرة   بمركز   إسنا   بمحافظة   األقصر،  وهو    المستحقة   بقرية  

 المشروع   الذي   تموله   إعمار   مصر   وذلك   بحضور   كل   من   اللواء  

 الدكتور   عماد   أبو  العزايم   السكرتير   المساعد   بمحافظة   األقصر  

 نائباً   عن   المستشار   مصطفى   ألهم   محافظ   األقصر   واستاذ  

 خالد   عمران   مدير  مؤسسة   مصر   الخير   بمحافظة   األقصر   وعدد  

 من   القيادات   التنفيذية   بمؤسسة   مصر   الخير   والقيادات  

 التنفيذية   واألمنية  بالمحافظة.  

 وتأتى   المرحلة   الثانية   من   مشروع   بيوت   الخير،  والتي   بلغت  

40   مليون   جنيه،  في   إطار   تفعيل   دور    تكلفتها   أكثر   من  

 المسؤولية  المجتمعية   إلعمار   مصر،   والتي   تشمل   إعادة   بناء  

 أو   ترميم   وتسقيف   لعدد  431   منزال   في   محافظتي   األقصر   

والشرقية،  وتنفيذ  مشروعات   لتوليد   الدخل   لألسر   المستحقة  

 ضمن   المشروع   بنفس   هذه   المحافظات،   فضال   عن   ترميم  

أيتام   في   محافظتي   بني   سويف   2   دور    وتأهيل   عدد  

 وأسيوط.  
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الخبير والمعالج النفسي حسام نبيل: التحرش اإللكتروني ال يقل تأثيرا عن 
التحرش الجسدي ويسبب نفس األضرار النفسية

إحصائية أمريكية أظهرت أن هناك واحدة من بين كل 4 سيدات يتعرض 
للتحرش الجنسي

المصري، تحدث  الشأن  لكل ما يجري في  إطار متابعته  في 

 Naya Clinics الخبير والمعالج النفسي ومؤسس عيادات

»حسام نبيل« عن ملف التحرش والعنف ضد المرأة تعليقًا 

للمرأة،  القومي  المجلس  رئيس  على حوار »مايا مرسي« 

الواقع«  مصر-تغيير  »صوت  في  مشاركتها  خالل  جاء  الذي 

أطلقتها  التي   Narrative Summit-Reshaping Norms

التواصل  مواقع  على  منصاتها  عبر   « مصر  صوت  »قمة 

الوسائل  عبر  التحرش  قضايا  خالله  وتناولت  االجتماعي، 

والتي وصلت  المجلس،  تلقاها  التي  والشكاوى  االلكترونية 

إلى 66 ألف شكوى تحرش عبر الوسائط اإللكترونية خالل فترة 

الجائحة، وقيام المجلس بإطالق برامج للتوعية على منصات 

التواصل االجتماعي  والتعريف بقانون الجرائم اإللكترونية.

وشؤون  للهجرة  الدولة  وزيرة  مكرم  نبيلة  السفيرة  وكانت 

المصريين بالخارج قد قامت بتهنئة الخبير والمعالج النفسي 

المصري حسام نبيل على توصله إلى طريقة جديدة للعالج 

 Positive اإليجابي  الوجودي  “العالج  أسم   تحمل  النفسي 

التقليدية  الطريقة  بين  تمزج  والتي   ،Existential Therapy

النفس  وعلم   Existential Therapy الوجودي  للعالج 

.positive psychology اإليجابي

https://www.nayaclinics.com/
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 GWI ماتيتو تحصد جائزة التميز ل”أفضل شركة مياه عام 2021” من مؤسسة
العالمية وتفوز بعقد وزارة المياه والري األردنية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل 

محطتي إربد للصرف الصحي بقيمة 42 مليون يورو

 )GWI( العالمية  انتليجينس  واتر  جلوبال  مؤسسة  منحت 
والمزود  عالميا  الرائدة  الشركات  إحدى  »ماتيتو«،  شركة 
المياه  ومعالجة  إلدارة  المتكاملة  الذكية  للحلول  المفضل 
مياه  شركة  ك«أفضل  التميز  جائزة  البديلة،  الطاقة  وحلول 
عام 2021 »في حفل افتراضي عبر االنترنت عقدته المؤسسة 
المؤسسة جوائزها  المرموقة. تمنح  بالجائزة  الفائزين  لتكريم 
المياه على  فئات في مجال  المتميزة في سبع  للشركات 
مستوى العالم، حيث تعتبر الجائزة تتويجًا للمبادرات الهادفة 
إلى االرتقاء بقدرات قطاع المياه ومياه الصرف وتحلية مياه 

البحر. 
تقديرًا  المتميزة  الجائزة  بهذه  »ماتيتو«  شركة  فوز  ويأتي 
البحر  مياه  وتحلية  المياه  معالجة  مجال  في  لجهودها 

باإلضافة إلى حرصها على تلبية تطلعات عمالئها وتزويدهم 
بأحدث الحلول التكنولوجية المتطورة والتعاقد على وتنفيذ 
افريقيا  اسيا،  في  قياسي  وقت  في  عمالقة  مشروعات 
واوروبا، ورغم التداعيات العالمية لجائحة الكورونا المستجدة. 

وفي سياق متصل، عينت وزارة المياه والري األردنية شركة 
المركزية  المحطة  تأهيل  إعادة  مشروع  إلنجاز  »ماتيتو« 
الصرف  معالجة  ومحطة  إربد،  في  الصحي  الصرف  لمعالجة 
ويوفر  تنافسية.  مناقصة  عملية  بعد  العرب  بوادي  الصحي 
مياه  من  سنويا  مكعب  متر  ماليين   10 من  أكثر  المشروع 
أكثر  بيئة  بخلق  يساهم  مما  المعالجة   الصحي  الصرف 

استدامة ومجتمع أكثر صحة.
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“ماتيتو” أتمت عملية التسليم االبتدائي لمشروع تحلية مياه البحر بشرق 
بورسعيد بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا

تقديم  مجال  في  الرائدة  الشركة  ماتيتو،  شركة  أعلنت 
عملية  بانتهاء  البديلة،  والطاقة  المياه  إلدارة  الذكية  الحلول 
بشرق  البحر  مياه  تحلية  محطة  لمشروع  االبتدائي  التسليم 
لخدمة  وذلك  مكعب  متر  ألف   150 قدرها  بسعة  بوسعيد 
مليون مواطن تقريبًا وتم تطويره بواسطة تحالف شركتي 

»ماتيتو« و«أوراسكوم«.
المقرر  اإلجماليه 130 مليون دوالر، ومن  تكلفته  بلغت  وقد 
أن يوفر مياه الشرب لمدن وقرى محافظة بورسعيد، وأقيم 
المشروع على مساحة 79 ألف متر مربع شاملة المساحة 
هذا  اختيار  بأن  علمًا  المستقبلية،  للتوسعات  المخصصة 
من  لقربه  جاء  مياه  تحلية  محطة  إلقامة  تحديدًا  الموقع 

مدينة شرق بورسعيد باعتبارها المستفيد األكبر من المياه 
المنتجة. 

وانطالًقا من حرص ماتيتو على حماية البيئة ومراعاة عوامل 
الطاقة  على  تشغيله  في  المشروع  يعتمد  االستدامة، 
لكل  الطاقة  من  قدر  أقل  ليستهلك  صُمم  كما  الكهربائية، 
إيجابًا  ينعكس  الذي  األمر  المنتجة،  المياه  من  مكعب  متر 
الكربونية  البصمة  التشغيل وتقليل  على تحسين اقتصاديات 
الستعادة  متقدمة  وسائل  توظيف  خالل  من  للمشروع 
شديدة  المركزة  المياه   ( أي  العادمة  المياه  من  الطاقة 

الملوحة(.
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مذكرة تفاهم بين شنايدر إلكتريك وهندسة عين شمس لتدريس مقرر كود 

IEC التركيبات الكهربائية العالمي

وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال إدارة الطاقة 

والتحكم اآللي، وجامعة عين شمس مذكرة تفاهم لتوفير 

الدعم المالي والفني وأجهزة المعامل الالزمة لتدريس مقرر 

كود التركيبات الكهربائية العالمي IEC60364 ضمن مقررات 

الطاقة بهندسة  المعتمدة شعبة هندسة  الساعات  قسم 

خاص  للطلبة  معمل  تجهيز  إلى  باإلضافة  شمس،  عين 

بتصميم الشبكات والمباني الذكية والطاقة المتجددة وذلك 

الحلول  تطوير  لقطاع  الرئيس  نائب  شلتوت  هاني  بحضور 

العربي،  والمشرق  أفريقيا  وشمال  مصر  إلكتريك  بشنايدر 

والدكتور وليد الختام مدير مركز التميز للطاقة بهندسة عين 

شمس.

شمس،  عين  بهندسة  الطاقة  في  التميز  مركز  ويهدف 

 )MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  أنشأه  والذي 

بتمويل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 

دعم  إلى   ،USAID الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 

التعليم والبحث والعلمي وريادة األعمال في مجال الطاقة 

مجاالت  في  الطالب  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب 

العلوم، والهندسة، والعلوم االجتماعية.
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بحضور محافظ جنوب سيناء وتنفيذا لمذكرة التفاهم مع وزارة التضامن االجتماعي

شنايدر إلكتريك تفتتح مشروع استخراج مياه اآلبار عن طريق الطاقة الشمسية في 

وادي سيلفا بجنوب سيناء

مشروع  سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  افتتح 
تنفذه  والذي  الشمسية  الطاقة  باستخدام  المياه  استخراج 
الطاقة  إدارة  مجال  في  الرائدة  الشركة  إلكتريك،  شنايدر 
باستخدام  والري  الشرب  مياه  الستخراج  اآللي،  والتحكم 
الطاقة النظيفة لعدد 7 آبار بقدرة إجمالية تبلغ 35 كيلو وات، 
وتركيب صوبة زراعية وشبكة ري للزراعة بطول 1.2 كيلو متر 

في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء.
حلوال  المشروع  هذا  خالل  من  إلكتريك  شنايدر  وقدمت 
مستدامة وصديقة للبيئة في قرية وادي سيلفا بمحافظة 
جنوب سيناء؛ ليتم استخراج المياه من  7 آبار اعتمادا على 
الطاقة الشمسية من خالل نظام  Water of the Sun الخاص 
الحصول  يوفر  بما  السابق  الديزل  نظام  محل  لتحل  بالشركة 
على مياه صالحة للشرب والزراعة، باإلضافة إلى مد شبكة ري 

بطول 1.2 كم، وصوبة زراعية 6 × 30 مترً؛ مما يزيد امكانية 
نظاما  100 فدانا، كما قدمت  إلى   6 المزروعة من  المساحة 
الصرف  مياه  واستخدام  تدوير  بإعادة  يسمح  بالتنقيط  للري 

الزراعي في الري مرة أخرى. 
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مجلس السالمة البريطاني يمنح مركز توزيع شنايدر إلكتريك مصر جائزة 

السالمة الدولية

أعلن مجلس السالمة البريطاني منح جائزة السالمة الدولية 

الرائدة في مجال  الشركة  إلكتريك مصر،  توزيع شنايدر  لمركز 

شنايدر  اللتزام  تقديرا  وذلك  اآللي؛  والتحكم  الطاقة  إدارة 

العاملين في مصانعها وتوفير  إلكتريك بالحفاظ على صحة 

بيئة عمل صحية للموظفين خالل عام 2020

جائزة  على  مصر  إلكتريك  شنايدر  توزيع  مركز  حصول  ويأتي 

السالمة الدولية  لعام 2021 ضمن 147 مؤسسة وجهة عمل 

 British البريطاني  السالمة  مجلس  يمنحها  والتي  دولية 

Safety Council منذ 63 عام نتيجة جهود شنايدر إلكتريك 

اإلصابة  العاملين في مصانعها من مخاطر  مصر في حماية 

العمل، فضال عن  الصحة بسبب ظروف  واعتالل  العمل،  في 

مراعاة الصحة النفسية للعاملين. 



29يناير-يونيو، 2021

أنشطة وأخبار

رئيس فيزيتا: رقمنة الخدمات الصحية تدعم مشروع التأمين الشامل

الهيئة  مع  بالتعاون  الصحية  والرقابة  االعتماد  هيئة  نظمت 
“مع  عنوان  تحت  مؤتمرا  الشامل  الصحي  للتأمين  العامة 
إدارة  لتطوير  التعاون  آفاق  أفضل..   لصحة  النجاح  شركاء 
الصحي  التأمين  لمنظومة  واالنضمام  الصحية  الخدمات 
الشامل” بمحافظة اإلسماعيلية، فى إطار القيام باستكمال 
تفعيل المنظومة بباقى محافظات المرحلة األولى والتعريف 
بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام 

مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.
قال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا 
لتقديم الخدمات الطبية أون الين، إن مشروع التأمين الصحي 
الشامل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد تغييرا 
جذريا في مضمون المنظومة الصحية، ويساهم في تقديم 
خدمات  خالل  من  المصريين  لجميع  متكاملة  صحية  رعاية 
رؤية  أهداف  أحد  وهو  الجودة،  معايير  أعلى  على  طبية 

الصحية تساهم في  الخدمات  أن رقمنة  مصر 2030، مضيفا 
مواكبة ودعم هذا المشروع القومي في مصر؛ حتى يحصل 
الرعاية  مقدمي  من  جودة  أعلى  على  المصري  المواطن 

الصحية من خالل الحلول الرقمية المتطورة.
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“معرض ألماظة باي”

أرت دي إيجيبت تعلن عن افتتاح معرض خليج ألماظة بالتعاون مع ألماظة باي مرة أخري إلضفاء لمسة فنية فريدة على 
الشاطئ في، آرت بيتش هاوس، في خليج ألماظة وذلك في الفترة )18 يونيو- 22 أغسطس 2021(.
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قام السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بتقليد نادين عبد الغفار رئيسة ومؤسسة Art D’Egypte بوسام فارس 
في الفنون واآلداب لتكون أصغر مصرية تحصل على هذا الوسام من قبل رئيس الجمهورية الفرنسي، تقديرا لجهودها في 
مجال الثقافة، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة واآلثار، عدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء في 

مقر السفارة بالجيزة.

 “نادين عبد الغفار” تتقلد وسام فارس الفنون واآلداب من فرنسا
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“فوتوبيا” تفتتح المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي “أسبوع القاهرة 
للصورة” في نسخته الثانية

بحضور عدد من سفراء الدول ومشاركة 140 مصور من أنحاء العالم

للصورة« في  القاهرة  »أسبوع  الفتتاح  قليلة  أيام  » خالل  “فوتوبيا  تستعد  الفوتوغرافي  التصوير  لمجتمع  إطار دعمها  في 
نسخته الثانية بحضور عدد من سفراء الدول المشاركة ومنهم السفير األمريكي والسفير البريطاني في مصر وبمشاركة 140 
مصور من أنحاء العالم، وذلك يوم الخميس 11 مارس بوسط البلد بالقاهرة ويستمر لمدة 10 أيام في الفترة من 11 إلى 20 

مارس 2021.
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Steps being considered by Egypt’s small businesses to 
future-proof their business 
24% of Egypt merchants who don’t have online presence plan to build an eCommerce platform and 
40% plan to offer contactless payments and digital prepayment options to their customers

See the adoption of digital payments as an investment

Intend to invest in new digital payment technologies

Cash-only merchants plan to acquire POS terminals 
within the next two years

Expect eCommerce will continue to grow post-pandemic

Egypt merchants' views on digital payments

Egypt small businesses’ response to pandemic in 2020

Key concerns of small merchants

Almost two thirds of business 
owners are reliant on their 

small business as a primary 
source of income

While the majority of merchants in Egypt recognize the importance of digital acceptance, 
some concerns still remain

This highlights the 
need for further 

merchant education 

Delays in 
consumer refunds

Trust in card 
payments

Increase in use of 
contactless payments 

92% 

established digital 
presence

35% 
introduced new 
products and 
offerings

56% 
ran offers and 
promotions

47%

COVID-19 business environment:
Prominent spending trends seen by Egypt’s small merchants

DID YOU KNOW? 

Digital payments as preferred choice for more Egyptian consumers

Increase in 
takeaways

73% 
Increase in 
home delivery

75% 

Nearly half of merchants said digital payments were the 
preferred payment option among their customers

65%
Half of owners see digital 
payments as an important 
investment in business 
recovery

50%

increased use of 
loyalty programs

77% 

3 in 4 (72%) of small businesses in Egypt are 
optimistic about their business recovery following 
rapid digital adoption during pandemic

offered home 
delivery and 
pickup services

34% 

46% 

18% 24% 

2021 SMALL BUSINESS 
RECOVERY STUDY-EGYPT

50%
29%
44%
88%

أعربت 3 من بين كل 4 (72%) شركات صغيرة في 
جمهورية مصر العربية عن تفاؤلها حيال تعافي 

األعمال مع االنتقال السريع إلى المدفوعات الرقمية 
أثناء تفشي جائحة كوفيد-19

هل تعلم؟

35% 56% 47%

65%50%

77% 34% 

46% 

18% 24% 

50%
29%
44%
88%

دراسة تعافي الشركات 
الصغيرة من Visa لعام 2021 

– جمهورية مصر العربية  

يعتبر نصف التجار المدفوعات 
الرقمية بمثابة استثمار ضروري 

لتعافي األعمال 

يعتمد قرابة ثلثي أصحاب 
الشركات الصغيرة على أعمالهم 
كمصدر رئيسي للدخل

بيئة األعمال خالل جائحة كوفيد-19:
أبرز توجهات اإلنفاق التي يعتقد التجار في مصر بأهميتها:

المدفوعات الرقمية كخيار مفضل لمزيد من المستهلكين في مصر

استجابة تجار التجزئة في مصر للجائحة خالل عام  2020

أبرز مخاوف التجار المشاركين في االستطالع 

قال %24  من التجار الذين ال يمتلكون حاليًا حضورًا عبر اإلنترنت، إنهم يخططون إلطالق منصة للتجارة اإللكترونية، 
بينما يعتزم أكثر من %40  منهم توفير خيارات المدفوعات الالتالمسية والخيارات الرقمية لعمالئهم

في حين يدرك غالبية التجار في مصر أهمية قبول المدفوعات الرقمية، ما تزال أبرز مخاوفهم تتلخص في:

يعتبرون المدفوعات الرقمية استثمارًا ضروريًا

يعتزمون االستثمار في تقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة

يقبلون المدفوعات النقدية فقط ويخططون لتوفير نقاط البيع خالل 
العامين القادمين

يتوقعون استمرار النمو المتواصل في التجارة اإللكترونية بعد الجائحة

آراء التجار في مصر بشأن المدفوعات الرقمية

ويأتي ذلك ليؤكد على 
أهمية تعزيز الوعي 

بين التجار.

قال نحو نصف التجار إن المدفوعات الرقمية كانت
بمثابة الخيار المفضل بين عمالئهم

توفير خدمات 
التوصيل للمنازل 
وخيارات التسليم

إطالق عروض 
ترويجية 

طرح منتجات 
وعروض جديدة 

التأخير في استرداد 
العمالء لمدفوعاتهم

الثقة في المدفوعات 
عبر البطاقات 

نمو معدالت 
استخدام برامج الوالء

إطالق نشاطهم 
عبر اإلنترنت

92% 73% 75% 
االستخدام المتزايد 

للمدفوعات الالتالمسية
االستخدام المتزايد 

لخدمة استالم الطلبات 
االستخدام المتزايد 

لخدمة التوصيل للمنازل 

الخطوات التي يطبقها التجار في مصر بهدف 
التحوط للمستقبل 

VISA بحسب نتائج دراسة تعافي الشركات الصغيرة من

3 من أصل 4 شركات صغيرة في مصر متفائلة حيال التعافي من تداعيات 
كوفيد19-

مصر  جمهورية  في  صغيرة  شركات   4 أصل  من   3 أعربت 
 ،2021 عام  خالل  األعمال  تعافي  حيال  تفاؤلها  عن  العربية 
العالمية   Visa شركة  أجرتها  جديدة  لدراسة  وفقًا  وذلك 
والمدرجة  الرقمية  المدفوعات  تكنولوجيا  مجال  في  الرائدة 
الذين  التجار  نصف  ويؤمن   .)V( بالرمز  نيويورك  بورصة  في 
في  استثماراتهم  بأن   )%50( مصر  في  االستطالع  شملهم 
المدفوعات الرقمية ستلعب دورًا بالغ األهمية في تعافي 

أعمالهم.
وشملت دراسة »تعافي الشركات الصغيرة« في عام 2021 

ودولة  مصر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  عددًا 
السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
تلك  اتبعتها  التي  اآلليات  على  الوقوف  بهدف  وباكستان، 
الشركات ألداء أعمالها والحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 
توجهات  أبرز  عن  أيضًا  الدراسة  وكشفت  ميزانياتها.  على 
بيئة  مالمح  رسم  في  بأهميتها  التجار  يعتقد  التي  اإلنفاق 
المتزايد  األعمال خالل جائحة كوفيد-19، وتشمل االستخدام 
استالم  وخدمة  التجار(  من   %92( الالتالمسية  للمدفوعات 

الطلبات )73%( وخدمة التوصيل للمنازل )%75(. 
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تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع السفارة اإليطالية والمعهد 
الثقافي اإليطالي بالقاهرة

مجلة البيت تتعاون مع فيورى صالوني اإليطالية إلطالق منصة كايرو ميالنو 
للتصميم 

“المنصة” تفتح المجال أمام المبدعين المصريين لعرض أعمالهم بجانب 
األسماء العالمية الكبيرة

القاهرة في 8أبريل- تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، أطلقت مجلة البيت الصادرة عن مؤسسة األهرام، منصتها الرقمية 
اإلبداع  الكبيرة في مجاالت  الطفرة  لمواكبة  اإليطالية؛ وذلك  صالوني  فيوري  بالتعاون مع  للتصميم،  ميالنو  كايرو  الجديدة، 

والتصميم والصناعة وفتح مجاالت التعاون والحوار مع الثقافات المختلفة ما يسهم في تطوير الصناعة اإلبداعية في مصر.
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القاهرة 23 فبراير 2021- تستعد النجمة اللبنانية الشهيرة ماجدة الرومي إلحياء أول حفل فني يستضيفه قصر القبة في
 2 أبريل المقبل بمصاحبة المايسترو المصري نادر عباسيي وأوركسترا االتحاد الفيلهارموني. 

ماجدة الرومي تحيي أول حفالت قصر القبة في 2 أبريل بمصاحبة المايسترو 
نادر العباسي
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بعد النجاح الكبير لحفل دبي

عبد الحليم حافظ يشدو بأروع أغانيه بتقنية الهولوجرام على مسرح

 مول العرب

القاهرة في 29 مايو 2021
تقنية  الحليم حافظ من خالل  عبد  األسمر  العندليب  يشدو 

الهولوجرام على مسرح مول العرب بالمرحلة الجديدة له، 
و”   »MBC« شركتي  بين  التعاون  نتاج  الحفل  هذا  ويأتي 
تقدم  حفالت  سلسلة  من  واحدًا  الحفل  ويعد   ،»RMC
الدول  من  عدد  الحليم في  عبد  للفنان  الهولوجرام  بتقنية 

العربية، حيث تم تقديم الحفل مؤخرًا في دبي وسط إقبال 
جماهيري كبير من عشاق ومحبي الفنان عبد الحليم الذين 
تقنية  وفق  وظهوره  أغانيه  بأروع  االستمتاع  من  تمكنوا 
التي تعطي شكل متعدد األبعاد باستخدام  »الهولوجرام« 
مرئيا  شعورا  المشاهد  لتمنح  الحديثة،  التكنولوجيا  وسائل 

ومسموعا بوجود العندليب على المسرح.
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عطية  أشرف  اللواء  افتتح   -  2021 فبراير   10 فى  القاهرة 
أسوان  بمستشفى  المركزة  العناية  وحدة  أسوان  محافظ 
الجامعي والتي جهزها بالكامل بنك الشفاء المصري ، وذلك 
رئيس جامعة أسوان والدكتور  بحضور والدكتور أحمد غالب 
، والدكتور  الجامعي  أشرف معبد مدير مستشفى أسوان 

معز الشهدى الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري. 

أسوان  مستشفى  مع  المصري  الشفاء  بنك  تعاون  ويأتي 
لتجهيز  المصري  الشفاء  بنك  خطة  إطار  في  الجامعي 
ودعم أقسام العناية المركزة في المستشفيات الحكومية 
والجامعية داخل المحافظات األكثر احتياجًا خاصة محافظات 

الصعيد بهدف تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى

بحضور محافظ أسوان ومدير مستشفى الجامعي ورئيس الجامعة 

افتتاح وحدة العناية المركزة لبنك الشفاء المصري بمستشفى أسوان الجامعي 
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