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اإلسكندرية  30-يناير  :2017التقت أمس األستاذة /أسماء حسني ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
"ايتيدا" بالسيد اللواء /رضا فرحات ،محافظ اإلسكندرية وذلك لبحث أوجه التعاون وسبل تعزيز التنمية بالمنطقة التكنولوجية
بمدينة برج العرب والتي تم افتتاحها في نوفمبر الماضي.
وتم خالل اللقاء ،الذي عقد بديوان عام المحافظة وحضره قيادات من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والهيئة ،مناقشة
سبل توفير وسائل مواصالت متميزة وخاصة من مختلف التجمعات السكنية والمناطق العامة بمحافظة اإلسكندرية إلى مدينة برج
العرب.
كما تضمن اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجاالت تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بمحافظة اإلسكندرية
وميكنة المستندات وإدارة مركز المعلومات التكنولوجي وذلك من خالل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة االتصاالت
والمحافظة.
وأشاد السيد اللواء /رضا فرحات محافظ اإلسكندرية بالدور الذي تلعبه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبالجهود التي
يبذلها المهندس /ياسر القاضي ،وزير االتصاالت وفريق العمل فيما يخص تأهيل الكوادر التكنولوجية وتوطين صناعة

اإللكترونيات في مصر مما يعود بالنفع على االقتصاد القومي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات باإلضافة الى توفير العديد من
فرص العمل للشباب المصري ،مشيرا ً الى أن المحافظة تقوم حاليا بالعمل على خطة تستهدف تيسير وسائل المواصالت
واالنتقاالت من شرق إلى غرب االسكندرية حيث تم االنتهاء من دراسة تنفيذ خط سكة حديد من اإلسكندرية إلى مدينة برج
العرب.
وأكدت األستاذة /أسماء حسني ،خالل اللقاء على أهمية العمل من خالل منظومة متكاملة وتضافر جهود مختلف الجهات للوصول
إلى النتائج اإليجابية وتحقيق التنمية المجتمعية والتكنولوجية المنشودة خاصة بعد افتتاح المناطق التكنولوجية وتحقيق نسب اشغال
عالية بتلك المناطق وزيادة إقبال كبار مصنعي اإللكترونيات لالستثمار في تلك المناطق وغيرها.
كما أشارت الى أن الهيئة قامت بإطالق المرحلة األولى من مبادرة مجمعات اإلبداع بنجاح حيت سيتم افتتاح مجمعين لإلبداع
واالبتكار التكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني قريبا ً أحدهما بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب واألخر
بأسيوط ،وذلك بميزانية إجمالية  50مليون جنيه على  5سنوات ليصبح كل مجمع إبداع في نطاقه الجغرافي محرك للتنمية
االقتصادية ومهد لألفكار اإلبداعية وبيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وفي نفس السياق ،قامت األستاذة أسماء حسني بإلقاء كلمة بالنيابة عن المهندس /ياسر القاضي ،وزير االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وذلك في ختام معرض ونهائيات بطولة مصر الثانية للروبوت للمرحلة العمرية من سن  6إلى  10سنوات والتي
تستضيفها مكتبة اإلسكندرية ،والتي أكدت فيها على اهتمام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة بدعم اإلبداع
وتشجيع مفاهيمه بين الشباب والطالب
في مختلف المراحل العمرية وخاصة
األجيال الصاعدة منهم وذلك لتعزيز
الشغف بالتكنولوجيا وإلبراز طاقاتهم
وقدراتهم

وتحفيزهم

على

اإلبداع

واالبتكار مما يسهم في وضعهم على
طريق التميز ويعمل على بناء جيالً من
المبدعين ورواد األعمال القادرين على
إنتاج وتطويع األدوات التكنولوجية
وتطويرها.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الهيئة ممثلة في مركز اإلبداع التكنولوجي وريادة األعمال يمثل التزاما من الهيئة تجاه المجتمع
لتطوير ثقافة ومهارات التفكير الخاصة بريادة األعمال ورعاية وترويج اإلبداع ونشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمع
المصري مشيرة إلى أن المركز يقوم برعاية نفس هذه المسابقة من سن  9وحتى  16سنة ،بهدف دعم اإلبداع والتميز في العلوم
والتكنولوجيا والهندسة ،حيث تتبنى المسابقة كل عام تحدى جديد وحقيقي يواجه عالمنا الذي نعيش فيه وتعمل الفرق المشاركة على
ايجاد حلوالً مبتكرة لهذه التحديات.
وفي ختام كلمتها ،توجهت االستاذة أسماء حسني بالشكر والتقدير ألولياء أمور األطفال المشاركين في المسابقة لما يبذلونه من
جهد ولما يقدموه من دعم كبير ألوالدهم في هذا الصدد مؤكدة على أهمية إدراك ان األوالد واألطفال أمانة في رقابنا جميعا ً ألنهم
مستقبل مصر ،كما قامت بتوجيه الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث.
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About ITIDA:

The Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) is a governmental entity affiliated to
Egypt’s Ministry of Communications and Information Technology. It is responsible for growing and developing
Egypt’s position as a leading global outsourcing location by attracting foreign direct investment to the industry
and maximizing the exports of IT services and applications.
Located in the heart of the modern business environment at Smart Village, the six hundred acre business park
on the outskirts of Cairo, ITIDA is a self-sustainable entity that drives the IT industry in Egypt and raises
awareness among the Egyptian people of the benefits and use of ICT to advance socio-economic welfare of
the whole community.

