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أنشطة وأخبار

بعد عام ال مثيل له، يمكن لعام 2022 أن يضمن لنفسه مكانًا في 
كتب التاريخ كواحد من أكثر األعوام انتظارًا بما يحمله من أمل في 
نهاية جائحة كورونا. في الواقع، أمضى العالم أكثر من عامين يبحث 
عن مخرج من الجائحة. تنبض كل القلوب بتفاؤل على أمل أن يكون 
الطرق ممهدة  أن  إلى   2022 نهايته، وأن يشير عام  بلغ  الوباء قد 

لعودة األمور إلى طبيعتها.

بالس  سي  سي  شركة  كانت  الماضي،  العام  تحديات  وخالل 
للخدمات واالستشارات اإلعالمية جنبًا إلى جنب مع جميع عمالئها 
لتحويل عالقة العمل إلى شراكة حقيقية، وبذلت كل جهدها لتكون 
المستشار األمين الذي يقدم المشورة والرعاية الشاملة في الوقت 

المناسب.

ما  لديها  أن  بالس  أثبتت سي سي  السادس عشر،  عامها  وفي 
يكفي من المرونة واالبتكار لإلبحار بأمان وسط تحديات عالم الجائحة 
ومميز.  أنيق  بأسلوب  رسائلهم  توصيل  في  شركائنا  ولمساعدة 
وبنبرة فعالة ومثيرة لإلعجاب، أوصلنا رسائل الشركاء النشطين في 
والبنوك  التمويل  ذلك  في  بما  القطاعات  من  واسعة  مجموعة 
وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبناء والطاقة واالتصاالت والثقافة 

والصحة واإلضاءة، والقائمة تطول.

ومع القيود المفروضة على الحركة، وبينما يخيم فيروس كوفيد19- 
إلبقاء  الرقمي  الخيار  بالس  سي  سي  تبنت  األعمال،  أداء  على 
من  العديد  رقمنة  تم  بسالسة.  تدور  والعجلة  مفتوحة  القنوات 
الموائد  من  والعديد  مصر”  صوت  “قمة  ذلك  في  بما  األحداث 
المستديرة التي ضمت مسؤولي شركات واعالميين وحققت قيمة 

عالية في العالقات العامة لشركائنا تجاوزت القيود على الحركة.
هالة وهبة

المدير التنفيذي
شركة سي سي بالس للخدمات االعالمية

اقتحام مجاالت جديدة إلعادة تشكيل  واصلت “قمة صوت مصر” 
والتجارة  والسياحة،  المرأة،  وتمكين  الزراعة،  في  الجديد  الواقع 
المالية.  والتكنولوجيا  المصرفية،  والخدمات  والرقمنة،  اإللكترونية، 
الواقع”  تشكيل  “إعادة  حلقات  وتأثير  المشاهدة  نسبة  ووصلت 
مشاهدة  مليون   7.3 بلغت  حيث  جديدة  عالية  مستويات  إلى 

و7.7 مليون تفاعل و16.3 مليون ظهور.

إن  حيث  المستقبل  أجيال  مع  قوي  بتواصل  الجديد  العام  ونبدأ 
)اليونيسف( كلفت فريق سي  المتحدة للطفولة  منظمة األمم 
المعنيين  جميع  وإشراك  الشباب  إلى  رسالتها  بنقل  بالس  سي 
بلد  شباب  مبادرة  من  المصرية  لـلنسخة  الناجح  اإلطالق  في 
)Generation Unlimited GenU   Shabab Balad(  لألمم 

المتحدة خالل منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

ويمثل التكامل بين الشباب والخبرة مكونًا أساسيًا لفريقنا حيث 
مدرسة  لتشكل  والقدرات  الخبرة  في  بالس  سي  سي  تنمو 
بالعديد من  نفتخر  ونحن  العامة.  والعالقات  االتصال  متميزة في 
كوادرنا السابقة الذين انتقلوا لقيادة أقسام االتصال في شركات 
تبني  تركز على  التي  ثقافة وقيم سي سي بالس  لنشر  كبرى 
البشرية لضمان  التقنيات واألبحاث واالستثمار في مواردنا  أحدث 

أداء نموذجي من الطراز األول.

إن كل سطر في قصة نجاحنا يحمل بصمات كل عضو في فريقنا 
بما  بالس،  سي  سي  لـدى  األساسية  األصول  إنهم  الثمين. 
يظهرون من االلتزام والوالء الضروريين للشعور بأن حدود طموحنا 

هي السماء، ولتفاؤلنا مع دخولنا العام الجديد.

الستيعاب  وأكبر  جديد  مكتب  إلى  انتقلنا   ،2021 عام  وخالل 
احتياجات نمو فريقنا وتوفير بيئة مبتكرة جديدة مليئة بالحماس 
جديد  لعام  التطلع  في  بأسره  العالم  إلى  ننضم  بينما  والتفاؤل 
مليء باإلنجازات الجديدة. وال يزال االبتكار والمرونة والرعاية الشاملة 

الحتياجات عمالئنا هي وصفتنا للنجاح في العام الجديد.

))
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في إبريل 2019، توقع عدد من المتحدثين حدوث تغيير قبل وقت طويل من تحول كوفيد19- إلى وباء عالمي.

وتحت رعاية وزراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والهجرة، تناولت حوارات “صوت مصر” قضايا التحول الرقمي، والذكاء االصطناعي، 
والبيانات الضخمة، والشمول المالي.

إن حلقات “تغيير الواقع” تعالج اآلن موضوعات من كل مجاالت الحياة بداية من السياحة والتحول الرقمي إلى ريادة األعمال والثقافة 
واإلعالم، لترصد التحول الذي نراه قادمًا. يضمن المحتوى الثري للحوارات تجربة ثرية لمشاهدة الحلقات.

توقعناه 
تغيير الواقع 2021
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بناء مصر مابين البنية التحتية والتحول الرقمي

التحول الرقمي وتحقيق النمو االقتصادي

لمشاهدة الحلقه اضغط هنا

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=itdTCFluH-E
https://www.youtube.com/watch?v=G98ZDzmPlhU
https://www.youtube.com/watch?v=itdTCFluH-E
https://www.youtube.com/watch?v=G98ZDzmPlhU
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الترويج السياحي وصورة جديدة لمصر
على الخريطة السياحية

التجارة اإللكترونية والترويج لكنوز مصر

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

لمشاهدة الحلقة اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=LOSH0H80PZ0
https://www.youtube.com/watch?v=pwl7InnaxWU
https://www.youtube.com/watch?v=LOSH0H80PZ0
https://www.youtube.com/watch?v=pwl7InnaxWU
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الدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “أنكوراج لالستثمارات” 
يناقش آخر أخبار استثمارات أنكوراج انفستمنتس و اخر التطورات في صناعة 

البتروكيماويات على قناة العربية 

الدكتور أحمد محرم المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “أنكوراج لالستثمارات” يناقش آخر أخبار استثمارات أنكوراج انفستمنتس و اخر 
التطورات في صناعة البتروكيماويات على قناة العربية 

شركة “أنكوراج لالستثمارات” المصرية تطور مشروعًا ضخمًا إلنتاج البتروكيماويات 
بقيمة 2,5 مليار دوالر أمريكي في قناة السويس

أعلنت “أنكوراج لالستثمارات”، الشركة االستثمارية المتخصصة في تطوير وتشغيل المشاريع الصناعية في قطاع البتروكيماويات، عزمها 
تطوير مجمع صناعي إلنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية بقيمة 2,5 مليار دوالر أمريكي، وسيقع المشروع في 
المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية في قناة السويس، والذي يهدف إلى اإلسهام في نمو الناتج المحلى 

اإلجمالي، وزيادة االستثمارات األجنبية المباشرة ودعم المشاريع البتروكيماوية.
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 Global Banking and Finance أعلنت مؤخرا كاًل من مؤسستي
كريدي  حصول  عن   ”Global Business Outlook”و  ”Review
أربعة جوائز مرموقة: “المنتج المصرفي األكثر  أجريكول مصر على 
ابتكارا” و”البنك الرقمي األكثر ابتكارا “ و”أفضل بنك في مصر تحقيًقا 
لرضا وسعادة العمالء “ و”أفضل بنك في مصر لحوكمة الشركات” 
. وتمثل هذه الجوائز إشادة بالجهود الحثيثة التي يبذلها البنك من 
أجل تحقيق رضا عمالئه عن طريق تزويدهم بالخدمات والمنتجات 
االبتكارية المتوافقة مع المعايير العالمية. كما تمثل الجوائز امتدادًا 
وتبرز  والنجاحات،  باإلنجازات  الحافل  مصر  أجريكول  كريدي  لسجل 
أيضًا مساعي البنك لترسيخ مكانته كنموذج يحتذى به في القطاع 

المصرفى فى مصر. 

قد  العالمية   ’Global Business Outlook‘ مؤسسة  وكانت 
منحت جائزة “المنتج المصرفى األكثر ابتكارا” لكريدي أجريكول مصر 
تتويجا لمبادرة البنك المبتكرة عن تحويل بطاقات عضوية النوادي 
الصيد  نوادي  في  بتطبيقها  قام  والتي  بنكية  بطاقات  إلى 
نقدي  غير  مجتمع  نحو  التحول  جهود  دعم  إطار  في  وسبورتنج 

كريدي  أيضا  المؤسسة  منحت  كما  المالي.  الشمول  وتحقيق 
 banki منصة  عن  ابتكارا”  األكثر  الرقمي  “البنك  جائزة  أجريكول 

للخدمات الرقمية المتكاملة لألفراد والشركات على حد سواء. 

 Global مجلة  من  جائزتين  الجوائز  من  لرصيده  البنك  أضاف  كما 
“أفضل  هي   األولى  الجائزة   :Banking and Finance Review
تشيد  التى   ”2021 العمالء  وسعادة  لرضا  تحقيًقا  مصر  في  بنك 
بجهود البنك لتطوير مستوى الخدمات، وتسلط الضوء على نجاح 
برنامج المكافآت Happy Points الذي أطلقه البنك للوفاء بوعده 
ورضا  راحة  لضمان  المكافآت  برامج  وأفضل  أرقى  بتقديم  للعمالء 
نفس  منحت  كما  سهلة.  رقمية  تجربة  طريق  عن  العمالء 
المؤسسة جائزة “أفضل بنك في مصر لحوكمة الشركات” المتثال 
المعايير  ألعلى  الصارم  وتطبيقه  السليمة  الحوكمة  بأطر  البنك 

المتعارف عليها محليًا وعالميًا. 

كريدي أجريكول يحصد 4 جوائز عالمية:  البنك الرقمي والمنتج المصرفي األكثر 
ابتكارا و األفضل في رضا العمالء والحوكمة



يونيو-ديسمبر، 82021

أنشطة وأخبار

– في إطار فاعليات مهرجان البحر األحمر للسياحة الرياضية أقيمت بطولة “ 
IRON MAN” الدولية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ألول مرة في مصر 
الخاص كشركة دي  القطاع  والشركاء من  الدولة  وبدعم من كافة جهات 

إتش إل أكسبريس مصر الشريك اللوجيستي األول للبطولة.

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

إقامة منافسات بطولة IRON MAN ألول مرة في مصر و “دي إتش إل” 
أكسبرس مصر الشريك اللوجيستي األول للبطولة  
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حصول DHL EXPRESS Egypt على المرتبة الثانية عالميا، وذلك ضمن قائمة أفضل مكان للعمل على مستوى العالم لعام 2021.

وجاء ذلك وفقا للقائمة التي تعدها مؤسسة “Great Place to Work®  “ مجلة “Fortune” ونالت دي إتش إل اكسبرس مصر االعتماد 
من قبل المؤسسة الرائدة عالميا في تقييم ثقافة وبيئة األعمال داخل الشركات

اعتماد »دي. إتش. إل. اكسبرس. مصر« كأفضل مكان للعمل 
عام 2021
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طيران  شركة  وأكبر  أول  )ش.م.ع(،  للطيران  العربية  أعلنت 
عن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اقتصادي 
تسجيل أرباح قوية خالل الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 
لجائحة  المتواصلة  التداعيات  من  الرغم  على  وذلك   ،2021

“كوفيد19-” على اآلداء المالي والتشغيلي لقطاع الطيران.

أرباحًا صافية قدرها 209 مليون  للطياران   العربية  وقد سجلت 
؛  سبتمبر2021   30 بتاريخ  المنتهية  الثالثة  األشهر  خالل  درهم 
الماضي،  العام  من  ذاتها  بالفترة  مقارنة   575% نسبتها  بزيادة 
والتي تأثرت بشكل كبير بالقيود المفروضة على السفر الجوي 
الربع  خالل  الشركة  ايرادات  وارتفعت  كوفيد19-.  جائحة  نتيجة 
مليون   804 إلى  لتصل   174% بنسبة   2021 عام  من  الثالث 
من  المماثلة  الفترة  في  درهم  مليون   294 بـ  مقارنة  درهم، 

العام الماضي.

مليون   1.9 من  ألكثر  خدماتها  للطيران  العربية  قدمت  ولقد 
مسافر خالل الربع الثالث انطالقًا من مراكز عملياتها الخمسة فى 
 190% قدرها  بزيادة  وذلك  ومصر،  والمغرب،  اإلمارات،  دولة 
مقارنة بعدد المسافرين خالل الربع ذاته من العام الماضي. وبلغ 
عدد  إلى  المسافرين  عدد  نسبة   – المقاعد  إشغال  معدل 

المقاعد المتاحة – خالل الربع الثالث نسبة 70%. 

العربية للطيران تسجل أرباحًا صافية قدرها 209 مليون درهم 
خالل الربع الثالث من عام 2021
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أعلنت “العربية مصر”، عن تسيير رحالت مباشرة من مطار القاهرة 
الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السودان، بدًء من 2 يناير 

 .2022

ويمكن للعمالء اآلن حجز رحالتهم مباشرة عبر الموقع اإللكتروني 
www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العمالء أو عبر 

وكالء السفر.

على  للطيران”  “العربية  حرصت  “كوفيد19-”،  وباء  تفشي  ومنذ 
تحديث تجربة العمالء لتشمل كافة تدابير السالمة التي تنسجم مع 
أرقى المعايير العالمية. وقد تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول 

الكفاءة  عالية  الجسيمات  مرشحات  بنظام  بالكامل  طائراتها 
)HEPA( الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأمانًا أثناء 
السفر. وتحرص الشركة دائمًا على تذكير العمالء بضرورة االمتثال 

بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول. 

“العربية مصر” تطلق رحالت مباشرة بين القاهرة والخرطوم
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عمرو السنباطي يكشف قصة تأسيس نادي سماش ويوجه 
نصائح لرواد األعمال

كشف عمرو السنباطي عضو مجلس النواب و مؤسس نادى »سماش« عن تفاصيل رحلة تأسيس النادي خالل حديثه في ندوة “رواد 
األعمال والصعود إلي القمة” التي نظمها مركز إيدج لالبتكار. 

النادي يعد أول ناد خاص في مصر وتأسس عام 1995، وكان متخصصا فى التنس ثم حدث تطور وأصبح هناك 5 ألعاب هي التنس 
سافر  اللعب  فترة  من  االنتهاء  وبعد  تنس  العب  السنباطي  كان  عندما  الفكرة  حيث  والجمباز،  القدم  وكرة  واالسكواش  والسباحة 
للواليات المتحدة لدراسة التدريب واإلدارة هناك، ومن هنا جاءت الفكرة في إنشاء استثمار رياضي متخصص من خالل اللعبة التي تخصص 

فيها
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الشرق لألخبار تحتفل بعاٍم من اإلنجاز وإتاحة الفرص أمام جمهورها تحت شعار

“أينما نكون..تكون الفرص”

احتفلت الشرق لألخبار بمرور عام على انطالقتها تحت شعار “أينما نكون..تكون الفرص”، مستعيدًة 365 يومًا من اإلنجازت منذ انطالقتها 
األولى في 11 نوفمبر 2020، لتتصدر اليوم المشهد اإلعالمي المتخصص في زمن قياسي؛ بصفتها خدمة إخبارية متعددة المنصات 
تعمل على مدار الساعة، وتعتمد أحدث التقنيات المتطورة، وتُعنى باألخبار وشرح أبعادها في سياٍق اقتصادي؛ متيحًة بذلك ثروة من 

الفرص أمام مجتمع األعمال وجيل الشباب العربي حول العالم.

األخبار في محيطها  األول، ووضعت سياق  اليوم  منذ  والعادلة  المتوازنة،  بالتغطية  الصحفي  التزامها  بإظهار  لألخبار  الشرق  ونجحت 
الجغرافي، وبُعدها التاريخي، وعمقها السياسي، وأثرها االقتصادي. وتجّلى ذلك في تقديم األخبار عبر ربط األحداث المختلفة، وكشف 
األبعاد االقتصادية وراء عناوين األخبار؛ لتمكن الجمهور من معرفة سياقها وتأثيرها في حياتهم اليومية؛ متيحة بذلك فرصًا حقيقية 

للباحثين عنها. 



يونيو-ديسمبر، 142021

أنشطة وأخبار

أطلق قسم صحة الحيوان في شركة “بوهرنجر إنجلهايم”، الشركة الرائدة عالميًا في مجال رعاية صحة الحيوان، لقاحًا مبتكرًا 
وتركيا  األوسط  الشرق  أول دولة في منطقة  وتعد مصر  أمراض.  ثالثة  الدواجن من  لوقاية  نوعه في مصر  األول من  هو 

وأفريقيا تعتمد هذا اللقاح الذي يوفر حماية ثالثية من أمراض ماريك، والتهاب الجراب المعدي، ونيوكاسل. 

وأطلقت “بوهرنجر إنجلهايم” قسم صحة الحيوان اللقاح الجديد خالل فعالية خاصة نظمتها يومي 29 و30 نوفمبر في فندق 
األمراض  أعباء هذه  لمناقشة  والمزارعين  الدواجن  البيطريين وقادة قطاع  األطباء  القاهرة، وحضرها عدد كبير من  هيلتون 
التطعيم  بروتوكول  بما في ذلك  الجديد،  للقاح  الرئيسية  الفوائد  الضوء على  اللقاء تسليط  للدواجن. وجرى خالل  المميتة 

المبسط، وملف األمان، وكفاءته في بناء المناعة، وإرسائه معيارًا جديدًا للقاحات الدواجن في مصر.

قسم صحة الحيوان في  “بوهرنجر إنجلهايم” تطلق لقاحًا 
جديدًا في مصر لوقاية ثالثية من أمراض ماريك والتهاب 

الجراب المعدي ونيوكاسل



15 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

نظمت “بوهرنجر إنجلهايم”، شركة الصناعات الدوائية الرائدة عالميًا، مؤتمر “الحوار اإلقليمي حول مرض السكري 2021” في 
فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي على مدار يومي 15 و16 أكتوبر بمشاركة أكثر من 300 خبير في مجال الرعاية الصحية 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وخالل الحدث، أكد المشاركون على أهمية اتباع منهجية متعددة التخصصات إلدارة 
وعالج مرض السكري من النوع 2، كما ناقشوا أحدث الحلول والتوجيهات حول إدارة مرض السكري من النوع 2 والتحديات 

المتربطة بأمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي.

ويترافق مرض السكري من النوع 2 بعدة أمراض ومخاطر تشمل فشل القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسمنة . 
الخطر  عوامل  من  العديد  تتشارك  فهي  الغذائي،  والتمثيل  والكلى  الدموية  واألوعية  القلب  وظائف  بين  للتداخل  ونظرًا 
والمسارات المرضية عبر كافة الجوانب المتعلقة بالمرض  . ولهذا يعد التوازن بدقة بين هذه األعضاء مسألة ضرورية لنجاح 

العالج، فقد يترافق الخلل الوظيفي في أحدها بخلل في األعضاء األخرى ويؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية.

وتصيب أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي أكثر من مليار نسمة حول العالم وتتسبب بنحو 20 مليون حالة وفاة سنويًا، 
ولهذا تعد مسببًا رئيسيًا للوفيات على مستوى العالم1. 

“بوهرنجر إنجلهايم” تنظم مؤتمر “الحوار اإلقليمي حول مرض 
السكري 2021” لمناقشة أهمية تطبيق المنهجيات العالجية 

متعددة التخصصات 



يونيو-ديسمبر، 162021

أنشطة وأخبار

التنفيذين  الرؤساء  بمؤتمر  أفريقيا  شرق  وشمال  مصر  سيجنفاي  بشركة  المشروعات  قطاع  مدير  مسعد  كريم  شارك 
السابع 2021، الذي تحدث فيه عن االستثمار أثناء الركود..وكيف نستغل أزمة اختالل سالسل التوريدات العالمية

مشاركة كريم مسعد مدير قطاع المشروعات بشركة 
سيجنفاي مصر وشمال شرق أفريقيا بمؤتمر الرؤساء 

التنفيذين السابع 2021



17 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

سيجنفاي تضيء معرض “األبد هو اآلن” على هضبة األهرامات

اإلضاءة،  مجال  في  الرائدة  العالمية  سيجنفاي  شركة  تفخر 
بالمشاركة في معرض “األبد هو اآلن” الذي نظمته مؤسسة “آرت 
دي إيجيبت” في 23 أكتوبر الماضي، على هضبة أهرامات الجيزة.

وقامت سيجنفاي بإضاءة جميع أعمال المعرض بدءًا من األعمال 
عبر  المعرض  في  عرضها  تم  التي  الفنانين  لكبار  العشرة  الفنية 
الممرات الرئيسية وكذلك الطرق المؤدية إلى هذه األعمال الفنية 
والمعرض. وقد عملت الشركة على تصميم وتوريد وتركيب 66 
وحدة إضاءة إلبراز األعمال الفنية بطرق مختلفة. وأضاءت الشركة 
أيضا الطريق الرئيسي باستخدام حوالي 720 كشاًفا، بينما أضاءت 

الطرق الفرعية المؤدية إلى األعمال الفنية باستخدام 115 وحدة 
إضاءة، وحوالي 25 وحدة إضاءة لألعمال الفنية والالفتات.



يونيو-ديسمبر، 182021

أنشطة وأخبار

يعد ملتقى “هاكاثون معًا عن بعد “ جزءًا من مشاريع إريكسون التي تستهدف تعزيز وتطوير المواهب المحلية في مصر 
مع تعزيز االبداع واالبتكار، كما يأتي مركز التحليالت والذكاء االصطناعي التابع لشركة إريكسون في مصر ليؤكد على التزام 
إريكسون تجاه السوق المصرية المحلية والعمل على تطوير المواهب المحلية في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة للذكاء 
اآللي  التعلم   / االصطناعي  الذكاء  والمهندسين ومهندسي  البيانات  توظيف علماء  والبرمجيات، من خالل  االصطناعي 
)ML( ومطوري البرامج، مع إمكانية شغل وظائف إضافية في المستقبل، كما يبرهن إنشاء مثل هذا المركز في مصر على 
المكانة الرائدة لها وقدراتها الفريدة كقائد إقليمي في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة ويستفيد 

مركز إريكسون من المواهب والخبراء المحليين في مصر لخدمة خطط التحول الخاصة بشركات االتصاالت.



19 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

إريكسون تستعرض إمكانيات تقنيات الجيل الخامس واالتصال غير المحدود في 
تغيير األعمال واالرتقاء بالمجتمع

إريكسون،  تشارك  ممكن”،  شيء  وكل  “تخيّل  شعار  تحت 
 ،)NASDAQ: ERIC( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز
للتكنولوجيا 2021،  من جديد في أسبوع جيتكس جلوبال 
أكتوبر.  و21   17 بين  الفترة  خالل  دبي  في  ينعقد  الذي 
إريكسون  تستعرض  العام،  لهذا  البالتيني  الراعي  وبصفتها 
وحاالت  الخامس  الجيل  تقنيات  في  االبتكارات  أحدث 
منطقة  في  والشركات  للمستهلكين  جديدة  استخدام 

الشرق األوسط.

ومن خالل العروض الحية والتفاعلية المخصصة للمستهلكين 
محفظتها  دور  على  الضوء  إريكسون  ستلقي  والشركات، 
من حلول تقنيات الجيل الخامس في بناء شبكات االتصاالت 
الشرق  منطقة  في  الرقمي  التحول  ودعم  المستقبلية، 
الصناعية  الثورة  عجلة  لدفع  مهمة  أداة  باعتبارها  األوسط 
المناقشات  من  عدد  في  إريكسون  ستشارك  كما  الرابعة. 
جيتكس  أسبوع  خالل  مختلفة  موضوعات  تتناول  التي 
جلوبال، تشمل تقنيات الجيل الخامس والتنقل المستقبلي 

ورؤية 2030. 



يونيو-ديسمبر، 202021

أنشطة وأخبار

انطالقة جديدة لمركز “إيدج” لالبتكار
“إيدج” ينظم ندوة عن”التحول الرقمي ومستقبل التجارة اإللكترونية” بمشاركة 

عدد من رؤساء الشركات

إلى تطوير قطاعات األعمال،  الهادفة  إطار استراتيجيته  في 
الذكية –  للمباني  راية  التابع لشركة  لالبتكار،  إيدج  نّظم مركز 
إحدى شركات راية القابضة لالستثمارات المالية، ندوة بعنوان 
بمشاركة  اإللكترونية”،  التجارة  ومستقبل  الرقمي  “التحول 
مختلف  في  والعالمية  المحلية  الشركات  قادة  من  عدد 
المجاالت وبحضور ممثلين عن إحدى البنوك الرائدة. وهدفت 
وحشد  األعمال  قطاعات  بين  الخبرات  تبادل  إلى  الفعالية 
قادة األعمال تحت سقف واحد. ويأتي اللقاء ضمن سلسلة 
خالل  المركز  ينظمها  التي  المختلفة  والفعاليات  الندوات 

الفترة المقبلة.

الرقمي  التحول  موضوع  للمركز  األولى  الندوة  وتناولت 
والتجارة اإللكترونية، وتهدف إلى إتاحة مجال للمناقشة بين 
القائمين على األعمال والصناعات المختلفة، واإلدالء بآرائهم، 
تشهدها  التي  التحوالت  من  عدد  حول  بخبراتهم  واإلفادة 
المرحلة. وتشمل الموضوعات الفرعية التي يتطرق لها اللقاء 
قطاع المدفوعات اإللكترونية، ونمو منصات التجارة اإللكترونية، 
ودور  المالي،  الشمول  وتحقيق  المالية،  والتكنولوجيا 

والمشاركة  الرقمي،  التحول  دعم  في  المختلفة  الصناعات 
المجتمعية بهذا الصدد، وآثار التحول الرقمي على قطاعات 
األعمال عاجاًل وآجاًل. كما يهدف اللقاء إلى صياغة عدد من 
التحول  عملية  تسريع  إلى  الهادفة  والتوصيات  المقترحات 

الرقمي وتحسين مستوى الخدمات. 

 Edge Innovation  - لالبتكار  إيدج  مركز  أن  بالذكر  جدير 
Center، الكائن بجاليريا 40 في مدينة الشيخ زايد يمثل مجمع 
أصحاب  لكبار  وديناميكية  داعمة  عمل  وبيئة  تجاري  أعمال 
المركز  ويوفر  والناشئة.  الصغيرة  الشركات  وكذلك  األعمال 
المركز  ويضم  مستوى.  أعلى  على  مجهزة  للعمل  مقارًا 
مكاتب مجهزة، وغرف اجتماعات وتدريب، وقاعة مؤتمرات، 
ويُدار المركز وفق أحدث التقنيات مما يضمن تحقيق أعلى 

أداء وإنتاجية.



21 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

ضمن سلسلة الفعاليات لدعم قطاع األعمال
مركز “إيدج” لالبتكار يُنظم ندوة بعنوان “رواد األعمال والصعود إلى القمة”

الذكية –  للمباني  راية  التابع لشركة  لالبتكار،  إيدج  نّظم مركز 
إحدى شركات راية القابضة لالستثمارات المالية، ندوة بعنوان 
مجموعة  فيها  تحدث  القمة”  إلى  والصعود  األعمال  “رواد 
من رواد األعمال في مختلف المجاالت عن تجاربهم المتميزة 
والذين  والعالمي،  المحلي  النطاق  على  نجاحهم  ومشوار 
والصعاب،  التحديات  من  العديد  تخطي  من  فيه  تمكنوا 
األعمال  عالم  إلى  للدخول  ودعمهم  الشباب  لتشجيع 
وتحقيق النمو االقتصادي   ، ويعد مركز إيدج لالبتكار ملتقى 
لرجال األعمال إلقامة االجتماعات والمؤتمرات وإنجاز األعمال 
سرعة  على  تساعد  ومبتكرة  فريدة  حلول  من  يقدمه  بما 

إنجاز األعمال وزيادة اإلنتاجية واإلبداع تحت سقف واحد.

السنباطي  عمرو  النائب  الندوة  في  المتحدثين  بين  ومن 
تجربته  عرض  الذي  هليوبوليس  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
في إنشاء نادي “سماش” كأول نادي رياضي قطاع خاص، 
والتحديات والصعوبات التي واجهته وقدم عدد من النصائح 
للشباب من رواد األعمال، والسيدة شروق عباس مؤسسة 

نجاحها  سر  عن  تحدثت  التي  واإلعالن  للدعاية  كايروويست 
مقابل  في  المطبوع  اإلعالم  في  ورأيها  اإلعالم  مجال  في 
عرضوا  الذي  المتحدثين  من  أخر  وعدد  الرقمي،  اإلعالم 
تجاربهم في ريادة األعمال والمشروعات الجديدة والمبتكرة 
لحلول  أمان  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منهم محمد وهبي 
دارا  مؤسسة  جوشيا  دارا  والسيدة  اإللكترونية،  المدفوعات 
أيس كريم، السيد سامح عبد الفتاح مؤسس وشريك في 
تطوير  ومدير  مؤسس  أيمن  الرحمن  عبد    ، بومرز  بيزنس 
األعمال ل أديوكيت، وهاني سليمان مدير عام باي تابس، . 
لدعم  والتوصيات  المقترحات  من  عدد  اللقاء  طرح  كما 
في  يصب  والذي  مصر،  في  األعمال  رواد  مجتمع  وتشجيع 

نمو االقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.



يونيو-ديسمبر، 222021

أنشطة وأخبار

افتتحت فخامة »رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة«، السيدة/ 
سامية سولوهو حسن، »مجمع السويدي الصناعي« التابع 
في  المحدودة«  أفريقيا  شرق  اليكتريك  »السويدي  لشركة 
األسالك  لتصدير  جديدًا  إقليميًا  مركزًا  سيكون  والذي  تنزانيا، 
في  الكهربائية،  والعازالت  والعدادات  والمحوالت  والكابالت 

خطوة تعطي دفعة جديدة للتعاون بين مصر وتنزانيا.

والمرافق  اإلسكان  »وزير  برئاسة  مصري  وفد  وبحضور 
يرافقه  الجزار،  عاصم  الدكتور  العمرانية«،  والمجتمعات 
»السفير المصري في تنزانيا«، محمد جابر أبو الوفا، و»رئيس 
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة«، المستشار محمد 
عبدالوهاب، وخمسون من كبار المستثمرين ورجال األعمال 
شريط  بقص  التنزانية«  »الرئيسة  قامت  المصريين؛  والصناعة 
افتتاح مصنع الكابالت الكهربائية، باكورة المصانع في »مجمع 
عالمة  على  الضوء  سلط  احتفال  في  الصناعي«،  السويدي 
بارزة جديدة في خطط التوسع في إفريقيا لشركة »السويدي 

وحلول  الكهربائية  الصناعات  في  الرائدة  الشركة  اليكتريك«، 
البنية التحتية المتكاملة في الشرق األوسط وأفريقيا. 

وحضر االفتتاح لفيفٌ من كبار رجال الدولة التنزانيين والقيادات 
البرلمانية والدينية ة والمحلية بينهم »وزير الدولة لالستثمار«، 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  ووزيرة  موامبي،  آي  جيفري 
الشرق أفريقي السفيرة ليبراتا موالموال ومفوض مقاطعة 

دار السالم آموس ماكاال.

تشارك  تنزانيا،  في  االستثمار  لتعزيز  مساعيها  إطار  وفي 
المستوى يضم  اليكتريك« في وفد مصري رفيع  »السويدي 
يناقشون  الذين  50 من رجال األعمال والمستثمرين  حوالي 
مناخ األعمال في البالد خالل اجتماعات مع نظرائهم التنزانيين 
االستثمار  فرص  الستكشاف  الحكوميين  المسؤولين  وكبار 

المحتملة.  

الرئيسة التنزانية تفتتح المرحلة األولى من مجمع صناعات كهربائية لمجموعة 
»السـويـدي اليكتريك« وتضع حجر أساس المنطقة الصناعية المصرية التي تطورها 

المجموعة في تنزانيا



23 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

تعتزم شركة ابن سينا فارما )ISPH( إطالق شركتين جديدتين فى مجال التكنولوجيا الرقمية واللوجستيات قبل نهاية العام 

مجاالت  بدخول  المقبلة  الفترة  خالل  توسعاتها  الستكمال  تخطط  إنها  المحلية،  السوق  فى  توسعاتها  إطار  فى  الحالى 

لـ  اللوجستيات، وفًقا  الرقمية واألخرى فى  التكنولوجيا  متنوعة، إذ تعتزم تأسيس وإطالق شركتين جديدتين األولى فى 

المال.

وأوضح أن شركته انتهت من إجراءات تأسيس الشركة األولى التى ستتخصص فى التكنولوجيا الرقمية، والتى ستستثمر 

فى خدمات الرعاية الصحية وإطالق التطبيقات الجديدة بالمجال الطبى، سواء لصالح »ابن سينا« أو أى من الشركات األخرى 

العاملة فى السوق المحلية.

وأشار – فى تصريحات إلى أن »ابن سينا« تعكف على االنتهاء من تأسيس الشركة الثانية فى مجال اللوجستيات والتى 

ستعمل فى إنشاء المخازن لصالح الغير وغيرها من الخدمات األخرى، موضحًا أن الشركتين ستقعان تحت مظلة ذراع »ابن 

سينا« االستثمارية فى الرعاية الصحية.

ابن سينا تطلق شركتين جديدتين للتكنولوجيا الرقمية واللوجستيات

 قبل نهاية العام 



يونيو-ديسمبر، 242021

أنشطة وأخبار

اإلنشاءات  أعمال  لتنفيذ  مشتركة  شركة  إطالق  على  الروسية  هولدينج”  تو  “تيتان  شركة  مع  عالم  حسن  شركة  اتفقت 
بمحطة الطاقة النووية في الضبعة.

وقال محمد الدهشورى الرئيس التنفيذى لشركة حسن عالم لإلنشاءات لـ”البورصة”، إنه جار إتمام إجراءات تدشين الشركة 
بالتنسيق مع شركة تيتان الروسية، ومن المقرر إطالق الكيان الجديد في فبراير المقبل.

وأضاف أن الهدف من الشراكة المصرية الروسية هو زيادة الخبرات في تنفيذ األعمال اإلنشائية بمحطة الطاقة النووية في 
الضبعة وتوحيد الجهود واستخدام المعدات واألجهزة في تنفيذ المهام المسندة للشركتين.

األعمال  جميع  في  المشاركة  وتستهدف  مناقشات،  موضع  مازال  ورأسمالها  إطالقها،  المقرر  الشركة  اسم  “إن  وأضاف: 
اإلنشائية وتوفير المواد والمعدات لمفاعالت الطاقة النووية األربعة بمحطة الضبعة النووية”.

األوروبية  المعايير  تتبع  عالم  حسن  ومجموعة  النووي،  القطاع  تخدم  ومنتجات  مواد  ينتجون  مصريا  مصنعا   40 أن  وذكر 
والعالمية واألمريكية في مصانعها.

وقال الدهشوري، إن عدد العاملين التابعين لشركة حسن عالم في موقع الضبعة النووية يصل 950 عامال ومهندسا ومن 
المقرر أن يزيد العدد في الفترة المقبلة.

وأضاف أن مجموعة حسن عالم تمتلك حاليًا أكثر من 250 معدة وجهاز لتنفيذ أعمال التجهيزات بموقع الضبعة النووية، 
والشركة مستعدة لتنفيذ األعمال اإلنشائية بالمشروع بالتعاون مع تيتان الروسية.

“حسن عالم” تطلق شركة جديدة مع “تيتان” الروسية لتنفيذ إنشاءات

 بـ”الضبعة النووية”



25 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

TRANSMEA  2021 حسن عالم القابضة تستعرض أحدث مشاريعها خالل

أعلنت  شركة حسن عالم القابضة، الشركة الرائدة في مجال 

مصر  في  المتكاملة  والمشروعات  واإلنشاءات  الهندسة 

مؤتمر  في  مشاركتها  عن  أن  وأفريقيا،  األوسط  والشرق 

ومعرض الدولي للنقل الذكي واللوجستيات في الفترة بين 

   TransMEA 2021 7 و 10 نوفمبر

وكشركة رائدة في مجال الهندسة واإلنشاءات والمشروعات 

المتكاملة،  شركة حسن عالم القابضة أحدث المشاريع التي 

تقوم بها حاليا وتسلط الضوء على التغيير الذي تحدثه تلك 

المشاريع في قطاع النقل في مصر، من خالل توفير خدمات 

الذي  والمعرض  المؤتمر  خالل  وذلك  والبضائع،  الركاب  لنقل 

 80000 يزيد عن  أيام، بحضور متوقع للجمهور  أربعة  يستمر 

زائر و80 عارضًا من 13 دولة.

محطتين  ببناء  لإلنشاءات  عالم  حسن  شركة  تكليف  وتم 

للقطار السريع في العلمين ووادي النطرون، بينما تم تكليف 

في  كباري  أربعة  ببناء  والكباري  للطرق  عالم  حسن  شركة 

للقطارات،  واثنان  للسيارات  منها  اثنان  المشروع،  نفس 

وسيمتد كوبري السيارات األول ألكثر من 195 مترًا وبعرض 

70 مترًا على الطريق الدائري اإلقليمي. ويقع كوبري السيارات 

الثاني على طريق المحاجر وسيبلغ طوله 520 مترًا وعرضه 

30 مترًا. وسيكون الكوبري الثالث للقطارات بطول 1000 متر 

للقطار  الرابع  الكوبري  سيخصص  فيما  متر   13.3 وعرض 

الكوبري  وسيمتد  أكتوبر.  من  السادس  بمدينة  الكهربائي 

أكثر من 3000 متر وسيبلغ عرضه 13.3 متر.



يونيو-ديسمبر، 262021

أنشطة وأخبار

التجارية  العالمات  من  واحدة  منتجات  المجموعة  ستوفر 
إلى  استنادًا  والعراق  مصر  في  للمستهلكين  رواجًا  األكثر 

Nike شراكتها الممتدة على مدار 40 عامًا مع

أعلنت “جي أم جي”، الشركة الرائدة  في قطاع العافية وبيع 
التجارية  العالمات  من  متنوعة  لمحفظة  مُنتجاتٍ  وتوزيع 
واألغذية  الرياضة  بقطاعات  المتخصصة  والدولية  المحلية 
وتوزيع  إلدارة  الرسمية  الحقوق  على  حصولها  عن  والصحة، 
الربع  بدءًا من  والعراق  Nike في مصر  منتجات عالمة  وبيع 
بالرياضة “جي أم جي  المتخصص  2022 عبر قسمها  الثالث 

للرياضة”.

عالمة  منتجات  لتوزيع  جي”  أم  “جي  عقد  توسيع  ويجسد 
Nike فصاًل جديدًا من فصول نمو الشراكة الطويلة والممتدة 
على مدار 40 عامًا بين الطرفين. وكانت “جي أم جي” قد 
بهدف   1982 عام  في   Nike مع  اتفاقياتها  أولى  أبرمت 
في  المستهلكين  من  لمزيد  الجودة  عالية  منتجاتها  توفير 
العالم العربي. واعتبارًا من عام 2010، تتولى “جي أم جي” 

أنحاء منطقة دول مجلس  توزيع منتجات Nike في جميع 
التعاون الخليجي.

الموزع  جي”  أم  “جي  ستصبح   ،2022 يونيو  شهر  وبحلول 
كامل  ستغطي  حيث  مصر،  في   Nike لعالمة  الرسمي 
التجارية  العالمة  إدارة  من  المتكاملة  العمالء  رحلة  محطات 

وصواًل إلى أنشطة البيع بالتجزئة والتوزيع. 

في  تجارية  عالمة   120 من  أكثر  جي”  أم  “جي  وقدمت 
أسواقها، وتسعى إلى تشجيع أنماط حياة أكثر صحة ونشاطًا 
عبر أقسامها األربعة وهي: “جي أم جي للرياضة” و”جي أم 
الصحية”  للرعاية  جي  أم  و”جي  الغذائية”  للمنتجات  جي 
هذه  وتجتمع  االستهالكية”.  للمنتجات  جي  أم  و”جي 
خصيصًا  جي”  ام  “جي  وضعتها  رؤية  مظلة  تحت  األقسام 
إللهام الناس وتشجيعهم على تحقيق النجاحات بأسلوب 

بسهم في بناء عالم أفضل.

“جي أم جي” توسّع شراكتها مع NIKE لتشمل أسواق مصر والعراق
ستوفر المجموعة منتجات واحدة من العالمات التجارية األكثر رواجًا للمستهلكين 

NIKE في مصر والعراق استنادًا إلى شراكتها الممتدة على مدار 40 عامًا مع
عدد من رؤساء الشركات



27 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

تعمير تطلق مشروعها الجديد بالتجمع الخامس “ أزاد فيوز “ على مساحة
 40 فدان

أطلقت شركة تعمير للتطوير العقاري مشروعها الجديد “ أزاد فيوز” الذي يقع في قلب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة 

الجديدة ضمن مساحة 40 فدان، ومن المتوقع االنتهاء منه في 2025.

وصرح “ سعد الوزان رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد لإلعالن عن المشروع، أن الشركة 

استعانت بشركاء النجاح في كافة المجاالت والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة ومنهم مكتب YBA لالستشارات الهندسية 

برئاسة المهندس ياسر البلتاجي، لتصميم المشروع واإلشراف على تنفيذه، حيث تم تصميم المشروع بمفهوم يتماشى 

مع نمط الحياة العصرية التي تتميز بالذوق الرفيع مع ضمان الراحة الكاملة في مجتمع هادئ ومتناغم



يونيو-ديسمبر، 282021

أنشطة وأخبار

قام المؤلف والموزع الموسيقي محمد نوارة بإطالق اثنين 
فيهما  تشدو  والتي  الموسيقية  مقطوعاته  أحدث  من 
سعيد،  فاطمة  األصل  والمصرية  العالمية  السوبرانو  مطربة 
العصور  عبر  الفن  تطور  قصة  األولى  المقطوعة  وتتناول 
المختلفة، والمقطوعة الثانية تمثلت في موسيقى لفيديو 
وجاء  الحيوان  كريم  المعماري  والمهندس  للفنان  وثائقي 
سفح  تحت  اآلن”  هو  “األبد  معرض  فعاليات  خالل  ذلك 

األهرامات.

وأوضح نوارة في بيان صحفي أن المقطوعة األولى التي تم 
التطور  أو   Evolve بعنوان  المعرض  افتتاحية  في  عرضها 
والتي تأخذنا في رحلة لمشاهدة تطور الفن في مصر منذ 
المصري  العصر  مرورًا  الحديث،  العصر  وحتى  الكون  خلق 
اإلسالمي  العصر  القبطي،  العصر  الروماني،  العصر  القديم، 

وتتنوع  تتلون  إذ  الحديث،  الكالسيكي  والعصر  القديم، 
الموسيقى واألصوات بتغير العصر.

فاطمة  العالمية  السوبرانو  مغنية  المقطوعة  على  وغنت 
سعيد، وهي مصرية ومقيمة في لندن وقد حصلت مؤخرًا 
للموسيقى  تقدم  التي  الجوائز  أهم  من  واحدة  على 
الكالسيكية واألوبرا في ألمانيا، وتم تسجيل هذه المقطوعة 
من بين القاهرة وبرلين، باستخدام اآلت أوركسترا وشرقية، 
مهندسي  أكبر  من  واحدة  وهي  قدري  هبة  قامت  كما 

الصوت في أمريكا بعمل الماسترنج للمقطوعة.

محمد نوارة والسوبرانو فاطمة السعيد يقدمان قصة تطور الفن تحت سفح 
األهرامات



29 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

حسام نبيل ، المعالج الشهير ، يظهر في مقال يناقش األبعاد النفسية للعام الدراسي الجديد وكيف يجب على اآلباء 
التعامل مع أطفالهم كطالب في هذه المرحلة.

حسام نبيل ، المعالج الشهير ، يظهر في مقال يناقش األبعاد النفسية للعام 
الدراسي الجديد وكيف يجب على اآلباء التعامل مع أطفالهم كطالب في هذه 

المرحلة.



يونيو-ديسمبر، 302021

أنشطة وأخبار

تم اإلعالن عن جائزة شركة المياه األكثر تأثيرًا عالميًا لعام 2021 

المفضل  والمزود  عالميا  الرائدة  الشركة  “ماتيتو”  حازت   :
للحلول الذكية المتكاملة إلدارة ومعالجة المياه على جائزة 
شركة المياه األكثر تأثيرًا للعام 2021 من كابيتال فاينانس 
المليئة  األوقات  من  الرغم  على   .)CFI.co( إنترناشيونال 
بالتحديات جراء استمرار تطور جائحة كورونا العالمية، رسخت 
“ماتيتو” من نشاطاتها في مجال استدامة المياه والطاقة، 

.CFI.co وهو ما برز في تقرير لجنة تحكيم

للعام 2021 شركة  تأثيرًا  األكثر  المياه   وتكرم جائزة شركة 
في  والجهود  المرونة  من  قدر  أكبر  أظهرت  التي  المياه 
مواجهة تحديات شح المياه، وقضايا األمن المائي المتنامية، 
إلى جانب فتح أسواق جديدة، وتوفير فرص العمل، وصقل 

المواهب لتقديم خدمات ومنتجات عالمية اكثر استدامة



31 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

لقاء مع المهندس كريم  مدور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
“ماتيتو” بإفريقيا في برنامج مشروعات مصر قناة صدى البلد

لقاء مع المهندس كريم  مدور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ماتيتو” بإفريقيا في برنامج مشروعات مصر قناة 
صدى البلد



يونيو-ديسمبر، 322021

أنشطة وأخبار

بحضور فنانين عالمين
“آرت دي إيجيبت” تعقد مؤتمراً صحفيًا قبل انطالق فاعليات

 “األبد هو اآلن”

الجيزة، مصر – 21 أكتوبر 2021: عقدت مؤسسة “آرت دي إيجيبت” اليوم 
مؤتمراً صحفيًا لإلعالن عن بدء انطالق أول معرض للفن المعاصر بعنوان “األبد 
هو اآلن” تحت رعاية الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في منطقة 
يستضيف  وسوف  عام.   4500 إلى  تاريخها  يمتد  التي  بالجيزة  األهرامات 
بونوماريف”،  ألكساندر  الروسي  الفنان  المعرض 10 فنانين عالميين وهم 
والفنانة األمريكية “جيزيال كولون”، والبرازيلي “خاو تريفيزان”، والفنان الفرنسي 
المصري “معتز  والفنان   ، “لورينزو كوين”  اإليطالي  الفنان  آر”، وكذلك  “جيه 
نصر”، والفنانة مصرية األصل أمريكية الجنسية “شيرين جرجس”، والبريطانيان 
“شوستر + موزلي”، والبريطاني “ستيفن كوكس را”، والفنان السعودي 

صاحب السمو األمير “سلطان بن فهد”.



33 يونيو-ديسمبر، 2021

أنشطة وأخبار

ومن جانبها، صرحت “نادين عبد الغفار” مؤسسة “آرت دي إيجيبت”: “اليوم، نشهد حدثا عالميا يقام على أرض مصر. اليوم، 
يتشابك الماضي مع الحاضر، ويمتزج التاريخ مع الواقع، واآلثار مع الفن المعاصر”. “يسعدنا ويشرفنا حضور ومشاركة فنانين محليين 
وعالميين من مختلف الدول جاؤوا إلى أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أقدم المعالم األثرية في التاريخ. لقد جاء الفنانون 
إلى هذا المعرض لكي يبعثوا برسالة فخر وتقدير للحضارة المصرية القديمة وتراثها ومعالمها األثرية التي كانت وال تزال منارة 

للفن عبر العصور.”



يونيو-ديسمبر، 342021

أنشطة وأخبار

حضرة أكثر من نصف مليون زائر ونقلته أكثر من 800 وسيلة إعالم محلية وعالمية

إعداد أول فيلم وثائقي لتكريم 14 فنان مصري لهم بصمات في الفن الحديث 
والمعاصر

نادين عبد الغفار: “األبد هو اآلن “ تجربة فنية مبتكرة ورائدة وستمثل عالمة فارقة 
في المشهد الفني المصري

“أرت دي إيجيبت” تحتفل بالختام والنجاح الضخم لمعرضها السنوي الرابع

“األبد هو اآلن”
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أنشطة وأخبار

القاهرة في 23 نوفمبر
احتفلت مؤسسة آرت دي ايجيبت باالختتام الناجح ألضخم معرض دولي للفن المعاصر عند سفح األهرامات بالجيزة والذي 
نظمته تحت عنوان “األبد هو اآلن” تحت رعاية وزارتي السياحة واآلثار والخارجية، حيث أقيم حفل ختامي بحضور شخصيات كبرى 

من المجتمع الثقافي والفنانين.

القى المعرض نجاحًا كبيراً وإقبااًل جماهيريًا واسعًا على مدى األسابيع الماضية، حيث زاره أكثر من 520 ألف زائر مصري وشارك 
به عدد كبير من الفنانين المحليين والعالميين.

وأقيم الحفل الختامي يوم 22 نوفمبر بحضور د. بشر إمام القائم بعمل مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة ، وفنانين 
منهم خالد النبوي وجمانة مراد وعدد من الشخصيات العامة. 

وقد ألقى الدكتور بشر إمام كلمة في مستهل الحفل أعرب فيها عن فخره وسعادته بهذا الحدث العالمي على أرض مصر، 
حيث يعد “األبد هو اآلن” هو المعرض الثاني آلرت دي إيجيبت تحت رعاية اللجنة الوطنية للمكتب اإلقليمي لمنظمة اليونسكو 
بالقاهرة، وقد استعرض الحفل أهم مالمح النجاح الضخم الذي حققه المعرض على الصعيدين المحلي والعالمي، والتغطية 
إن وفوربس  إن  عالمية مثل سي  إعالم  500 وسيلة  منها  إعالمية  أكثر من800 وسيلة  للمعرض في  الواسعة  اإلعالمية 
وفرانس24 ، وأكثر من 300 وسيلة إعالم محلية بين صحف وبرامج تليفزيونية باإلضافة إلى المشاهدات التي بلغت 2.5 بليون 

مشاهدة.

وعبرت عبد الغفار عن الشكر لدعم عالم اآلثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس لتنظيم المؤتمر وللدعم من شركاء آرت دي 
ايجيبت. 
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 أعلنت اليوم شركة فيزيتا، منصة الرعاية الصحية الرقمية الرائدة في الشرق األوسط وأفريقيا، عن إطالق حل جديد موجه إلي 
مؤسسات الرعاية الصحية من نوع SaaS، لتمكين مقدمي الرعاية الصحية في جميع الدول التي تعمل بها الشركة بتقنية 

ال نظير لها.

وقد تم إطالق حل SaaS بدعم من صندوق TEAMFund، وهي شركة رأس مال جريء مقرها الواليات المتحدة األمريكية، 
تسعى إلى تعزيز التحول الرقمي وإتاحة خدمات الرعاية الصحية في األسواق الناشئة.

فيزيتا تعزز تواجدها في قطاع االبتكار الرقمي الموجه لمؤسسات الرعاية الصحية 
SAAS بإطالق حل جديد من فئة
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وقعت “فيزيتا” Vezeeta، للرعاية الصحية الرقمية اليوم اتفاقية شراكة مع كل من الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب 

)EAVA(، وشركة “Viatris Egypt”، تهدف االتفاقية إلى إطالق حمالت توعية رقمية بأمراض القلب واألوعية الدموية بدعم 

من خبراء هذا المجال في مصر وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتحديات التي فرضتها جائحة “كورونا” 

واآلثار المباشرة على الصحة العامة، وكذلك التحول الرقمي والتداعيات غير المباشرة على التعافي االقتصادي

 ”VIATRIS EGYPT“ و ”VEZEETA

تطرح حمالت توعية رقمية بأمراض القلب
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الرائدة  الشركة  الرقمي” عن تعاونها مع “فيزا”،  لالبتكار  المصري، أعلنت شركة “مصر  في تعاون غير مسبوق في السوق 
عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، لتقديم دعم الحلول األساسية والرقمية ألول بنك رقمي في مصر. 

وتعكس االتفاقية، التي تستمر لمدة سبع سنوات، التزام كٍل من “مصر لالبتكار الرقمي” و”فيزا” بتقديم حلول مبتكرة لعمالء 
البنك الرقمي وتنمية التجارة اإللكترونية في مصر. كجزء من هذا التعاون، سيقوم البنك الرقمي المزمع إنشائه بإصدار بطاقات 
تحمل عالمة “فيزا”، وإطالق واجهات برمجة لتطبيقات “فيزا”، والعمل على ابتكار حلول تسويقية وتقديم الدعم في التصميم 
والتحليالت  واالستشارات  الفني  والدعم  والترخيص  والتنفيذ  الرقمي  االبتكار  خدمات  “فيزا”  ستوفر  بالتوازي،  للمنتجات. 

والخدمات المتعلقة بمعامالت العمالء خالل هذه المدة. 

شركة “مصر لالبتكار الرقمي” تتعاون مع “فيزا” كأول شريك إستراتيجي إلطالق 
خدماتها في مصر
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فيزا تتوسع في تقديم المهارات العملية لألعمال التجارية وتوفر مصادر تعليمية

مجانية لرواد األعمال بالتعاون مع ايتيدا

“مؤسسة فيزا” تخصص تموياًل بنحو 250 ألف دوالر لدعم الشركات الصغيرة 
ومتناهية الصغر في مصر

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وشركة “فيزا” عن إطالق منصة لمهارات األعمال التجارية، موجهة 

للسوق المصرية، حيث تستند المنصة الجديدة إلى منصة فيزا الرقمية العالمية لمهارات األعمال التجارية العملية، والتي توفر 

المشتركة  جهودهم  إطار  فى  وذلك  المالية،  األمية  محو  على  والتدريب  التجارية  المهارات  مثل  مجانية  تعليمية  موارد 

لمساعدة أصحاب األعمال الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم التخاذ القرارات لتنمية أعمالهم.

الناشئة ورواد األعمال، من خالل  التكنولوجيا المالية المصرية  ايتيدا وفيزا إلى دعم شركات  التعاون المشترك بين  ويهدف 

تزويدهم باألدوات التي يمكن أن تساعدهم في الحفاظ على أعمالهم وتحديد فرص النمو المحتمل.

أعلنت “فيزا فاونديشن” منح 250 ألف دوالر كتمويل لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ويشمل هذا التمويل 

تقديم منح لتوفير لخدمات الدعم والتدريب والتمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من منظور شامل وقائم على التنوع 

الشباب  لمنح   2007 عام  تأسست  والتي  التوظيف”  أجل  من  “التعليم  لمؤسسة  التمويل  يُمنح  وسوف  الجنسين.  بين 

المناسبة.  للقطاعات  الالزمة  بالمهارات  يتمتعون  إيجاد موظفين  الشركات على  للشباب ومساعدة  أكثر إشراقًا  مستقباًل 

ريادة  على  والتدريب  الوظائف  توفير  خالل  من  شامل  اقتصادي  نمو  تحقيق  في  للمساهمة  التمويل  المؤسسة  وتلقت 

األعمال للمرأة المصرية.

ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة “Equitable Access” التابعة لمؤسسة “فيزا فاونديشن”، وهي التزام تمويلي بقيمة 

200 مليون دوالر تم اإلعالن عنه في أبريل عام 2020 لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على المدى الطويل 

التنمية االقتصادية للمرأة، وهو أمر حيوي من أحل تحقيق تعافٍ اقتصادي طويل األجل من جائحة  التأكيد على تعزيز  مع 

“كورونا”.
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حضور جماهيري كبير ألولى حفالت »صوت السينما« من داخل قصر عابدين 
العريق

الفن،  نجوم  من  وعدد  كبير،  جماهيرى  حضور  وسط 
»صوت  حفالت  ثانى  التاريخى  عابدين  قصر  شهد 
السينما« الذى تقدمه »مجموعة MBC«، بالتعاون مع 

.RMC شركة

الحفل  بفقرات  مستمتعا  كبير  بشكل  الحضور  تفاعل 
السينما  بعراقة  الممزوج  الفنى  السحر  من  أجواء  فى 
تستدعي  األغنيات  كانت  حيث  الخالدة،  المصرية 
ومع  خاصة  مكانة  القلوب  فى  لها  وأعماال  مشاهد 
عبدالحكيم  ريهام  والفنانة  صالح،  مدحت  النجم  صوت 
القاهرة  وأوركسترا  ناجى  ناير  المايسترو  وبمُصاحبة 
السيمفونى، تم تقديم العديد من األغانى التى عبرت 
مراحل زمنية متعددة بتوزيع أوركسترالى جديد، ومنها 

من  حافظ  لعبدالحليم  و»أهواك«  قمر«  يا  »عشانك 
فيلم أيام وليالى، وفيلم بنات اليوم، و»قلبى دليلى« 
ريشة  و»الدنيا  دليلى«،  »قلبى  فيلم  من  مراد  لليلى 
»علمونى  فيلم  من  عبدالوهاب  لسعد  هوا«  فى 
الحب«، وطير بينا يا قلبى امحمد فوزى من فيلم دايما 
على  صغيرة  فيلم  من  صغيرة«  لسه  و»أنا  معاك، 
الحب، ودويتو »حاجة غريبة« لشادية وعبدالحليم من 
بقوة  األنظار  خطف  والذى  الجماهير،  معبودة  فيلم 
األغانى  من  العديد  وغيرها  لصباح،  وغلبانة  وعاشقة 
األخرى الشهيرة والمميزة، وكانت موسيقى الموجى 

والطويل والقصبجى حاضرة فيها بقوة أنغامها.
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فى دورته األولى.. مهرجان SHE ARTS يخلق مساحة جديدة للفنانات

بمركز التحرير الثقافي بالجامعة األمريكية بالقاهرة، بحضور سفيرة البرتغال وسفير األرجنتين، ومديرة المؤسسة 
الثقافة السويسرية بالقاهرة، ومديرة المركز الثقافي البريطاني

قالت نيفين قناوى، المؤسس والمدير لمبادرة She Arts” هي الفنون “، إن الفكرة جاءت من خالل التعامل مع 
الفنانات اللواتى لم يستطيعن أن يأخذن فرصهن بقدر كافٍ نتيجة عوائق كثيرة، لذلك قررنا خلق مساحة لنمكن 

الفنانات من عرض أعمالهن من خالل She arts، وذلك لكى يتم التركيز عليها وتقييمها بشكل أفضل.
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