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حتت رعاية السفير  طارق القوني، سفير 
جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، نظم 
املكتب الثقافي املصري ندوة افتراضية ثقافية 
بعنوان “سيناء أرض الفيروز نهضة سياحية 
وتعليمية” أول أمس، وذلك بحضور عدد من 
املثقفني واألدباء الكويتيني، ومن أبناء اجلالية 
املصرية، وأعضاء املكتب الثقافي املصري، وقد 
ألقى احملاضرة  كل من املهندسة إيناس سمير 
ـ نائب محافظ جنوب سيناء ،واألستاذ إسالم 
نبيلـ  مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم 
الشيخ،واألستاذ الدكتور عبد الغني اجلندي 
ـ مدير فــرع رأس ســدر جامعة امللك سلمان ، 
والــدكــتــور أميــن محمد عبد احلميدـ  املنسق 
االكــادميــي جلامعة امللك سلمان ، والدكتور 
تامر عباسـ  مدير فــرع جامعة امللك سلمان 
بشرم الشيخ. وبدأت الندوة بترحيب امللحق 
الثقافي املصري د.عماد حشيش باحلضور 
واحملاضرين مشيراً إلى أهمية سيناء من حيث 
مكانتها التاريخية والسياحية والتعليمية 
املمتدة منذ بداية التاريخ والتي جعلتها مهد 
للحضارات، كما أنها اجلزء الوحيد من مصر 
الذي يتبع قارة آسيا جغرافًيّا، وتبلغ مساحتها 
حوالي 60088 كيلومتر مربع، متثل نسبة 6% 

من مساحة مصر اإلجمالّية.
وأبــــرز د .عــبــد الــغــنــي اجلــنــدي النهضة 
التعليمية والثقافية في سيناء،وأن جامعة 
امللك سلمان الدولية من اجلامعات الذكية، وهي 
أول جامعة حكومية أهلية تنشأ في جنوب 
سيناء، وتــقــدم 54 برنامج تعليمي جلميع 
التخصصات التي اختيرت بعناية خلدمة 
املنطقة واملناطق األخرى املجاورة، فضالً عن 
كونها جامعة دولية معتمدة لديها شراكة مع 
أكبر اجلامعات األمريكية واإلجنليزية التي 

توفر شهادات مشتركة، فاجلامعة صرح كبير 
للنهضة التعليمية التي تشهدها البالد في 
الوقت احلالي.  ومن جانبه، ألقى د. تامر عباس 
الضوء على دور اجلامعة في تنشيط السياحة 
بجنوب سيناء و كمؤسسة تربوية دولية 
متثل نسبة 30 % من السياحة مبصر، وذلك 
من خالل تنشيط سياحة االجتماعات وسياحة 
اليخوت والسياحة العالجية مبدينة شرم 

الشيخ ووضع برنامج لسياحة املتاحف.
وأوضـــــح د. أميـــن مــحــمــد عــبــد احلميد 
أن اجلامعة بــدأت في اكتوبر 2020 وقامت 
ــدث عن  بتدريس برامجها املعلنة، كما حت
نشأة اجلامعة ورسالتها العلمية ورؤيتها 
التربوية، مؤكداً على أن القيادة السياسية 
ــة مصر 2030، وأن  تعمل على حتقيق رؤي
الدولة تهتم بإنشاء اجلامعات األهلية الدولية 
وباالستثمار في بناء  اإلنــســان من الناحية 
التعليمية والثقافية، ومن َثم مت تكليف أكثر من 
200 عالم مصري ببناء برامج اكادميية مهنية 
متميزة لتلبي احتياجات سوق العمل احمللية 
ــذا، وتنتشر فــروع  واالقليمية والــدولــيــة، ه
جامعة امللك سلمان الدولية في كل من الطور  

ورأس سدر وشرم الشيخ.

الفارس تفقدت اجلهات والهيئات التابعة 
لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

قامت وزير األشغال العامة و وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
الدكتورة رنا الفارس بجولة لزيارة اجلهات 
ــوزارة الدولة لشؤون  والهيئات التابعة ل

االتصاالت واملعلومات.
حيث التقت الوزيرة د.رنا الفارس مبدير 
عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوسي وقيادات الهيئة في مقر الهيئة 
الرئيسي في منطقة جنوب الــســرة، حيث 
هــنــأووا الــوزيــرة بالثقة السامية لتولي 
احلقيبة الوزارية، كما مت تناول أبرز امللفات 
واألعــمــال املتعلقة بإختصاصات الهيئة 
والدور املنتظر منها خالل املرحلة املقبلة في 
ظل التطور املعلوماتي املتسارع الذي يتطلب 
مواكبة مستمرة على مستوى اخلدمات التي 

تقدمها الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
كما قامت الوزيرة د.رنا الفارس بزيارة 
للجهاز املــركــزي لتكنولوجيا املعلومات، 
حيث التقت باملدير العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املــعــلــومــات هيا الــودعــانــي 
وقيادات اجلهاز وذلك في مقره الرئيسي في 
العاصمة، حيث مت استعراض أهم اجلوانب 
املتعلقة بتفعيل وتــطــويــر دور اجلــهــاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات خاصة في 
حقبة تستدعي اإلهتمام برؤية مستقبلية 
وواقعية على مستوى الهيكل التنظيمي 
للجهاز وتطبيق السياسة الوطنية فيما 
يتعلق مبشروعات احلكومة اإللكترونية 
بهدف املضي نحو تعزيز وتطوير وإطالق 
األنظمة والتطبيقات واخلدمات احلكومية 
اإللــكــتــرونــيــة املعتمدة على تكنولوجيا 
ــع التطور  املــعــلــومــات بشكل يتماشى م

احلاصل في هذه املجاالت عاملياً.
ــر األشــغــال العامة و  كما اجتمعت وزي
وزير الدولة لشؤون اإلتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات الدكتورة رنا الفارس مع املهندس 
سالم األذينة رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لإلتصاالت وتقنية 
ــدور  ــول ال املــعــلــومــات، وذلـــك للتباحث ح
املنتظر من الهيئة في املرحلة املقبلة فيما 
يتعلق بتطوير قطاع اإلتصاالت والرقابة 
عليه وتعزيز اإلهتمام بسوق خدمات تقنية 
املعلومات، عالوة على السعي ملعاجلة أي 
حتديات تواجه الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها و 

خططها.
والتقت الــوزيــرة د.رنـــا الــفــارس كذلك 
بقيادات اإلدارة املركزية لالحصاء وذلك 
إلستعراض الرؤى املوضوعة بشأن الدور 

ــوزارة الدولة لشؤون اإلتصاالت  اجلديد ل
واملعلومات مبا يتضمن تعزيز جهود اإلدارة 
الــعــامــة لــالحــصــاء كونها إحـــدى اجلهات 
املنضوية حتت مظلة هذه الوزارة اجلديدة، 
وقامت الوزيرة بالتركيز على أهمية دور 
هذه اإلدارة وجهود العاملني فيها والعائد 
املنتظر منهم فــي تــزويــد الــدولــة مبختلف 
التقارير واالحــصــاءات التي يتم نشرها 
عبر املوقع الرسمي لــإلدارة مبا يقدم خدمة 
في اجلــوانــب البحثية واألكادميية عالوة 
على كونها مصدر أســاســي يتم اإلعتماد 
عليه لرسم مختلف السياسات احلكومية 
ودعم املشروعات التنموية وبالتالي توفير 
ــرار وفق  ــق ــة ملتخذي ال ــالزم املــعــلــومــات ال
أساليب ومناهج علمية متوافقة مع التطور 

التكنولوجي في هذا اجلانب.

املكتب الثقافي املصري أقام ندوة افتراضية ثقافية 
بعنوان »سيناء أرض الفيروز نهضة سياحية وتعليمية«

السفير طارق القوني

د. رنا الفارس خالل إحدى االجتماعات

طالبات في جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
يقدمن حلواًل للقضية اإلسكانية

ــؤون اإلســكــان  ــش كـــّرم وزيـــر الـــدولـــة ل
واخلدمات السابق، الدكتور عبدالله معرفي، 
عدداً من طالبات مادة االستثمار العقاري في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك 
لتقدميهن مشروعاً يستهدف املساهمة في حّل 
جزء من الصعوبات التي تواجه املواطن على 

صعيد القضية اإلسكانية.
ــذي قدمته  ومتــحــورت فكرة املــشــروع ال
الطالبات في اقتراح إنشاء مدينة سكنية 
وسط مدينة الكويت، وفي أرض موجودة 
ــف متر مربع  فعلياً متتد ملساحة 400 أل
بجانب مبنى مؤسسة التأمينات االجتماعية 
ومقابل حديقة الشهيد، على أن تشمل شققاً 
سكنية في موقع استراتيجي مميز، مع توفير 
مختلف اخلدمات املطلوبة من تعليم ومراكز 
تسوق ومستشفيات، إلى جانب تصميم هذه 
املدينة بحيث تكون مناسبة للتنقل وسط 

أبراج ذات تصميم متطور.
ويسعى املشروع إلى توفير ما يفوق عن 
4000 طلب إسكاني ليساهم في معاجلة 
القضية اإلسكانية، وفي الوقت عينه سيوفر 
تكلفة بنحو مليار دينار على الدولة، مقارنة 

بالعمل التقليدي الذي يتم تقدميه.

ــمــويــل فـــي كلية  ــت ـــــح أســـتـــاذ ال وأوض
ـــة بجامعة اخلليج للعلوم  العلوم اإلداري
والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله الفالح، أن 
القضية االسكانية في البالد متثل املشكلة 
األكثر أهمية لألسر، ولها أبعاد مختلفة على 
حياة املواطن، الفتاً إلى أن مــادة االستثمار 
العقاري التي يقوم بتدريسها طرحت املشكلة 
على الطلبة الذين قدموا مقترحات مختلفة 
كــان أبــرزهــا االقــتــراح الــذي استحق تكرمي 
الــوزيــر السابق عبدالله معرفي. وبــنّي أن 
املشروع الــذي قدمته الطالبات ميثل فكرة 
مهمة ملواجهة حتديات القضية اإلسكانية 

لدينا، ومن شأنه أن يقدم قناعة جديدة في 
إمكانية السكن في الشقق بالنسبة للمواطن 
في حال تواجدت في مدينة متكاملة يتوفر 
فيها كافة املتطلبات. وشــدد على دعــم مثل 
هذه املقترحات التي لن تقتصر فائدتها على 
الباحث عن السكن، بل أيضاً تساهم في خلق 
فــرصــاً استثمارية متنوعة تدعم مختلف 
القطاعات، معرباً عن فخره بأن تكون جامعة 
اخلليج هي املؤسسة التعليمية الوحيدة 
التي تقدم مادة االستثمار العقاري في البالد، 
وهو أمر يدل على حرص اجلامعة في مواكبة 

االحتياجات املتغيرة.

الفارس خالل زيارة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

معرفي يستقبل الفالح والطالبات


