
لشركة        التنفيذي الرئيس مع يلتقي الوزراء بيتشاي  رئيس سوندار جوجل

لشركة    التنفيذي الهند            جوجلالرئيس في كورونا جائحة ضد المعركة الوزراء رئيس لقيادة تقديره عن يعرب

لشركة    التنفيذي الهند          جوجلالرئيس في للشركة الكبرى االستثمارية الخطط على الوزراء4 رئيس يطلع

 : الوزراء  في            رئيس االصطناعي الذكاء من لالستفادة هائلة فرص هناك للمزارعين؛4 كثيرة منافع التكنولوجيا حققت
الزراعة4  قطاع

باللغة              التكنولوجيا إلى الوصول وزيادة اإلنترنت عبر التعليم نطاق لتوسيع التكنولوجيا استخدام الجانبان ناقش
المحلية

2020يوليو  13

دلهي    الصحفي، اإلعالم مكتب

الوزراء    رئيس مودي/  التقى ناريندرا4 لشركة     السيد التنفيذي الرئيس /  مع بيتشاي  سوندار السيد عبر جوجل
. اليوم       سابق وقت في كونفرنس الفيديو تقنية

الوعي                  نشر في للمساعدة جوجل شركة بها تقوم التي الجهود عن نبذة الوزراء4 لرئيس بيتشاي السيد قدم
حول     موثوقة معلومات -وتوفير كوفيد  تمثل.            19فيروس الوزراء رئيس بها قام قوية خطوة يعد اإلغالق إجراء إن وقال

         . تلعبه        الذي االستباقي للدور تقديره عن الوزراء رئيس وأعرب4 الجائحة ضد الهند معركة في للغاية قويًا أساًسا
   . عن           تحدث كما الالزمة االحتياطات حول الصحيحة المعلومات ونشر الخاطئة المعلومات مكافحة في جوجل

. الصحية         الرعاية خدمات توفير في التكنولوجيا من االستفادة تعزيز

   . عن            وتحدث سريعة بوتيرة ويستخدمونها التكنولوجيا مع يتكيفون4 أصبحوا الهنود إن الوزراء4 رئيس وقال
. الزراعة              قطاع في االصطناعي الذكاء من لالستفادة الكبيرة والفرص التكنولوجيا من يستفيدون4 الذين المزارعين4

  . س4وندار            وق4ام والمزارع4ون الطالب يس4تخدمها أن يمكن4 ال4تي االفتراض4ية المعام4ل فك4رة ال4وزراء4 رئيس واس4تعرض
لشركة          الجديدة والمبادرات المنتجات على الوزراء4 رئيس بإطالع .   جوجلبيتشاي تدشين   إلى وأشار4 البالد في

جهود           على الضوء وسلط بنجالورو، في االصطناعي الذكاء أبحاث جوجل مختبر التي    شركة والفوائد بالفيضانات للتنبؤ
. ذلك    وراء4 من تحققت

في               استراتيجية شراكات وتطوير كبير استثماري صندوق إلطالق جوجل خطة على الوزراء رئيس إطالع تم
    . الوزراء4.               رئيس تحدث كما العالم في انفتاحا4 االقتصادات أكثر بين من تعد الهند أن إلى الوزراء4 رئيس وأشار الهند

فرص                 خلق حملة وعن الزراعة4 مجال في بإصالحات القيام أجل من مؤخرا الحكومة اتخذتها التي الخطوات عن
. جديدة          مهارات4 اكتساب أهمية على أيضا التركيز مع جديدة، عمل

    . التكنولوجيا         شركات إن وقال بالخصوصية المتعلقة والمخاوف البيانات أمن4 مسألة الوزراء رئيس وناقش
        . في         المتمثلة والتهديدات اإللكترونية4 الجرائم عن تحدث كما الثقة مسألة لعالج الجهد من المزيد بذل إلى بحاجة

           . اإلنترنت  عبر التعليم في بالتوسع المتعلقة التكنولوجية الحلول النقاش مجاالت وشمل اإللكترونية الهجمات
    / مشاهدة         تجربة إلعطاء االفتراضي الواقع المعزز الواقع تقنية واستخدام األصلية باللغة التكنولوجيا إلى والوصول

. الرقمية              المدفوعات مجال في التقدم وتحقيق الرياضة مجال في الملعب أرض في بالتواجد شبيهة

***


