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التوّجهات هذه  إمكانات  بتسخير  اإلقليمية  احلكومات  تقوم  الناشئة  التكنولوجيات  تسارع  مع  قساطلي: 
إن����ط����اق����ا م�����ن س���ع���ي���ه���ا ل��ف��ه��م 
دورالتكنولوجيات الناشئة في حتويل 
األسواق والقطاعات وحياة األفراد حول 
العالم، تعاونت ب��وز أل��ن هاملتون مع 
 Ipsos شركة أبحاث السوق إيبسوس
الستطاع أرآءج��م��ه��ور دول��ي من 400 
نخبوي في قطاع التكنولوجيا و1000 
شخص من اجلمهور العام حول نظرتهم 

ملستقبل التطور التكنولوجي.
وت��ع��م��ل احل���ك���وم���ات ف���ي جميع 
أن��ح��اء العالم على تعزيز االستفادة 
من التكنولوجيا عند اتخاذ ال��ق��رارات 
املتعلقة بالسياسة العامة لدعم التنويع 
واالس��ت��دام��ة وتطوير نظم اقتصادية 
مرنة. وقد ادى تبني هذه التكنولوجيا 
إلىنشوء “املواطن الرقمي” مع قدرة 
على ال��وص��وإلل��ى املعلومات م��ن دون 
عوائق،حيث ان ال��ظ��روف مهيأه اليوم 
للتكنولوجيا الح���داث ث���ورة حقيقية 
لدىاحلكومات ومتهيد الطريق أمامها 

لتحقيق أهدافها.
وق���ال سهيل م��ق��ّدم، ن��ائ��ب الرئيس 
التنفيذي واملسؤول عن نشاط بوز ألن 
هاملتون ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا: “تتوّجه بلدان اخلليج 
العربي نحو التطور التكنولوجي حيث 
ي��ت��م دم���ج م��ن��ص��ات إن��ت��رن��ت األش��ي��اء، 
والذكاء االصطناعي والنظم اآللية في 
مجاالت مختلفة من الصناعة والتجارة 
واحلياة املدنية. ومع استمرار احلكومات 
اإلقليمية في تبني هذه التكنولوجيات 
وإدم��اج��ه��ا بشكل أك��ث��ر ش��م��ول��ي��ة في 
بنيتها التحتية، سيكون من الضروري 

ت��وق��ع ال��ف��رص وامل��خ��اط��ر االجتماعية 
واالقتصادية التي ستؤدي إل��ى زي��ادة 

اإلتصال والكفاءة واألمان”. 
وق��ال ف��ادي قساطلي، نائب رئيس 
أول ل���دى ب���وز أل���ن ه��ام��ل��ت��ون ال��ش��رق 
األوس��ط وشمال أفريقيا: “مع تسارع 
التكنولوجيات الناشئة ف��ي ال��ث��ورة 
االجتماعية واالقتصادية على نطاق غير 
مسبوق اليوم، تقوم احلكومات اإلقليمية 
بتسخير إمكانات هذه التوّجهات، ووضع 
أه��داف محددة، وإدماجها استراتيجياً 
في البرامج الوطنية. ومن شأن ذلك أن 
يبني تعاونا أق��وى بني القطاعني العام 
واخل����اص وي��س��اع��د ف��ي حتقيق رؤى 
االبتكار والكفاءة واالستدامة والترابط 

الشامل”.
ال��ت��وّج��ه��ات ال��ت��ي ح��دده��ا استطاع 
بوز ألن هاملتون وإيبسوسحول تغيير 

التكنولوجيا للعالم،تتضمن التالي:
1(_  االس���ت���ث���م���ارات ف���ي ال���ذك���اء 
االصطناعياخلاص باالآلتواملركبات 
الذاتية ستزداد وستغير الطريقة التي 

نختبر فيها العالم
م��ن املتوقع أن يحقق ق��ط��اع ال��ذك��اء 
االصطناعي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا إي��رادات تبلغ 1،4 مليار 
دوالر أمريكي بحلول ع��ام 2025 وفقا 
ملا ذكرته مؤسسة »ستاتيستا« العاملية 
ل��اح��ص��اءات. وف��ي ال��وق��ت ال���ذي يبدأ 
ف��ي��ه امل��س��ؤول��ون احل��ك��وم��ي��ون ورواد 
القطاعاتالدوليون في اختبار منصات 
تعمل بواسطةالذكاء االصطناعي، سيقوم 
القطاعان العام واخل��اص باالستثمار 

لتحسني مناذجهما التنظيمية، وأمتتة 
العمليات التشغيلية الرئيسية، وتطبيق 
املنتجات املنبثقة من االبتكار التكنولوجي 

في نظمهما القائمة.
وبنّي االستطاع أن%92 من املشاركني 
من النخبويني التقنيينشعروا بأن الذكاء 
االصطناعي رمب��ا ك��ان أو م��ن املرجح 
ج��دا أن يكون ق���ادرا على التأثير على 
كيفية اختبار الناس للعالم، وأن 90% 
منهم ظنوا بأن املركبات ذاتية التحّكم 
وال��ت��ي تعمل م��ن دون س��ائ��ق ستحقق 
النتيجة عينها. إن الدراسات عن االنتشار 
الفعال للمركبات ذاتية التحّكم يدعم 
الطموحات اإلقليمية لاستفادة من 
التكنولوجيات الناشئة لتنويع الطاقة 

والنمو االقتصادي.
2(_  االستثمار في اإلنترنت السيبراني 
الذكي سيحسن الطريقة التي تخدم بها 

احلكومات مواطنيها
عند السؤال حول أي من التوّجهات 
الناشئة ستكون أكثر تأثيرا في الطريقة 
التي تخدم بها احلكومات مواطنيها، جاء 
األمن السيبراني كاألداة التمكينية األكثر 
تأثيرا للخدمات احلكومية.من ناحية 
أخ��رى، ق��ال النخبويون التقنيون بأن 
اترابط الشامل سيكون له أثر أكبر من 
خ��ال توسيع نطاق وسرعة اخلدمات 

احلكومية.
وك���ان ه��ج��وم WannaCryبنظام 
الفدية الذي اكتسح العالم في مايو 2017 
قد شّكل تنبيها للقطاع العام واخلاص 
حول بيئة التهديد السيبراني املتنامية 
ال��دق��ة. وكانت دول��ة اإلم���ارات العربية 

املتحدة قد جنحت في منع حصول 561 
هجوما سيبرانيا على مواقع إلكترونية 
ع��ام��ة وخ��اص��ة ف��ي النصف األول من 
عام 2017، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات 
واسعة النطاق للتصدي لنقاط الضعف 

الهيكلي لألمن السيبراني.
ك��م��ا اخ��ت��ب��رت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة ح��ص��ت��ه��ا م���ن م��ح��اوالت 
الهجمات السيبرانية في ع��ام 2017، 
وأنشأت الهيئة الوطنية لألمن السيبراني 
لتنظيم ومراقبة حماية الشبكات ونظم 
تكنولوجيا املعلومات وهندسة أمن 

البيانات داخل اململكة.
وس��ي��س��ت��م��ر ت��ش��ك��ي��امل��ؤس��س��ات 
املؤهلة لتعزيز قدرات األمن السيبراني 
ع��ب��ر ال��ق��ط��اع��ات م��ن خ���ال ال���ش���راکات 
االستراتيجية مع کيانات القطاع اخلاص 

ومقدمي اخلدمات األمنية في عام 2018.
3(_ التكنولوجيا ستحّول القطاعات، 

وبأسرع من املتوقع
لقد طلب م��ن النخبويني التقنيني 
واجلمهور العام في املجتمعات احمللية 
حول العاملتصنيفالقطاعاتاملهيأة للتغيير 
أكثر م��ن خالهذه التقنيات كجزء من 
أبحاث االستطاع. وأج��اب املشاركون 
من اجلمهور العام بأغلبية ساحقة بأن 
قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة 

مهيأة أكثر من غيرها الختبار التغيير.
وفيما أش��ار النخبويون التقنيون 
إل����ى أن م���ع���ّدل االب���ت���ك���ار امل��ت��س��ارع 
والتكنولوجيات الناشئة سيكون له 
آثار حتويلية في جميع القطاعات، فإن 
اإلجماع بينهم كان على أن التغيير يأتي 

أسرع مما يتوّقع اجلمهور العام.
إنترنت األشياء يربط بالفعل أكثر من 
10 مليارات جهاز في جميع أنحاء العالم 
فيما بينها، وم��ن املتوقع أن ينمو هذا 
العدد إلى 100 مليار على مدى السنوات 
اخلمس املقبلة. وتعمل الكويت على 
حتقيق تداخل إنترنت األشياء مع مختلف 
مشاريع تطوير البنية التحتية من خال 
ج��ذب ال��ش��رك��ات ال��دول��ي��ة واإلقليمية 
إل��ى ال��س��وق. وتشير ت��ق��دي��رات ميكرو 
 Micro Market م��ارك��ت مونيتور
Monitor إلى أن سوق إنترنت األشياء 
في اململكة العربية السعودية، وكذلك 
س��وق االت��ص��االت املتاحة بني األجهزة، 
سيصبحبقيمة 16.01 مليار دوالر 

أميركي بحلول عام 2019.
ه��ذه االستثمارات حتفز الطلب على 
تكنولوجيات التشغيل اآللي التي ميكن 
أن تدفع الفعالية في إنتاج واستهاك 
ال��ط��اق��ة، وف��ي نظم النقل والتصنيع 
وال��ت��وزي��ع، ف��ض��ا ع��ن إدارة سلسلة 

التوريد عبر تخصصات القطاع.
4(_ التعليم واس��ت��ث��م��ارات القطاع 

اخلاص لتشجيع االبتكار التكنولوجي
ووفقا لاستطاع، يوافق النخبيون 
التقنيون واجل��م��ه��ور ال��ع��ام ع��ل��ى أن 
االستثمار في القطاع اخلاص والتعليم 
س��ي��ك��ون ض���روري���ا ل��دف��ع االب��ت��ك��ار 
التكنولوجي في املستقبل. فالشركات 
ال��ف��ردي��ة ل��م ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى العمل 
والنجاح بشكل منعزل من دون املشاركة 
مع اآلخرين، وبالتالي سوف تسعى إلى 
حتقيق شراكات واسعة تساعدها بشكل 

أفضل على االستفادة من التكنولوجيات 
الناشئة.

وعلى الصعيد التعليمي، أعلنت وزارة 
التربية والتعليم ف��ي دول��ة اإلم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ؤخ��را ع��ن إط��اق 
مهرجان أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار حتت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي لتشجيع االبتكار التكنولوجي 
بتعزيز اهتمام مواطني دولة اإلمارات في 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.

ف��ي م���وازاة ذل��ك، يشهد العلم دمج 
مجاالت علم متخصصة كعلم البيانات، 
وال��ذك��اء االصطناعي، وال��واق��ع املعزز 
واالف��ت��راض��ي ع��ل��ى ن��ط��اق أوس���ع في 
البرامج التعليمية، مما يعكس األهمية 
املتزايدة لهذه القطاعات في االقتصاد 

الرقمي في عاملنا اليومي.
ومع استمرار تطّور هذه التوّجهات في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
حددت بوز ألن هاملتون استراتيجيات 
تساعد القطاعني العام واخل��اص على 
توجيه القوة التحويلية للتكنولوجيا 
ملعاجلة القضايا الرئيسية التي تواجه 

املنطقة:
تنمية نشوء املواطن الرقمي:طريقة 
عيشنا وعملنا وتفاعلنا تتغير بسرعة، 
وفيما نّتصل بشبكة االن��ت��رن��ت على 
مدار الساعة وندمج عدة تكنولوجيات 
ج��دي��دة، ينبغي أن تستمر حكوماتنا 
بالتكيف مع عالم يزداد “رقمية”. ولكن، 
ه��ن��اك أي��ض��ا ف��رص��ةال��ت��راب��ط الشامل 
والتطبيقات الذكية وبرامج احملادثات 

النصية، وأكثر من ذلك ميكن أن يوّفر 
جتربة أفضل للمواطنني بتكلفة أقل.

إص��دار استراتيجية وطنية للذكاء 
االصطناعي: ال توجد تكنولوجيا تنمو 
بقوة وأهمية وتنتشر بأسرع ما ميكن 
من الذكاء االصطناعي. بلدان اخلليج 
العربي بحاجة الى استراتيجية جماعية 
ومركزة حتدد أولوياتنا واستثماراتنا 
وإجراءاتنا في القطاعني العام واخلاص.

تعزيز ال��ش��راك��ات السيبرانية بني 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل�����اص: ص��ّن��ف 
اجلمهور الشبكات اإللكترونية الذكية 
على أنها التكنولوجيا التي ميكن أن 
تفيد احلكوماتاالحتادية في كيفية خدمة 
مواطنيها. وفيما األشياء التي نعتمد 
عليها يوميا، من املباني والسيارات إلى 
األجهزة املنزلية - تصبح مّتصلة، فإن 
أعمالنا وخصوصيتنا وحتى  سامتنا 
تصبح أكثر عرضة للخرق. ينبغي على 
احلكومات االحتادية أن تستخدم دورها 
الفريد لتمكني التعاون بني القطاعني 
ال��ع��ام واخل���اص م��ن خ��ال مؤسسات 
ت��ت��ش��ارك امل��ع��ل��وم��ات ك��م��راك��ز ت��ب��ادل 

املعلومات وحتليلها.
تشجيع االس��ت��ث��م��ار ف��ي االب��ت��ك��ار: 
إن ال��وت��ي��رة امل��ت��س��ارع��ة ب��اس��ت��م��رار 
للتكنولوجيا تستلزم ق��ي��ام القطاع 
اخل����اص ب��االس��ت��ث��م��ار ف���ي االب��ت��ك��ار 
والتكنولوجيا. لن ننجح في العزلة، 
بلنحتاج للنظر إلى ما وراء الشركات 
الفردية نحو شراكات واسعة لتحقيق 
اإلم��ك��ان��ات ال��ك��ام��ل��ة للتكنولوجيات 

الناشئة.

مبشاركة دولية شملت400 شخص من »النخبويني التقنيني«  و1000 من اجلمهور العام

»بوز ألن هاملتون«: احلكومات تعمل
 على االستفادة من التكنولوجيا في السياسة العامة

فادي قساطلي
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سهيل مقّدم

بدعم من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

الكويتية الرقمية للحاسبات و»سيسكو« راعيان مللتقى الكويت  للحوكمة واملخاطر
2017 31 ديسمبر  أعلنت عن نتائجها  املالية للسنة املنتهية في 

37.3 مليون درهم  أرباحًا  فالي دبي حتقق 

اعلنت فاي دبي عن نتائجها  املالية للسنة املنتهية في 
31 ديسمبر 2017 ، وسجلت الناقلة عائدات بلغت 5.5 
مليار درهم ) 1.5 مليار دوالر ( مقارنة مع 5 مليار درهم 
)1.37 مليار دوالر ( في العام الذي سبقه، بنمو بلغ 9.2 
باملائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه ، كما 
ارب��اح بلغت 37.3 مليون درهم ) 10.1 مليون دوالر ( 

لتواصل بذلك حتقيق االرباح منذ عام 2012 . 
وأضافت الشركة : قطاع الطيران مستمر في دوره 
كمساهم م��ح��وري  ف��ي تنمية بيئة االع��م��ال وتعزيز 

العاقات التجارية الدولية. 
ونقلت فاي دبي 10.9 مليون مسافر – رقم قياسي 
في تاريخ الشركة – منت اع��داد املسافرين بنسبة 5.5 
% مقارنة مع السنة التي سبقتها ؟،  بطلبيات تصل الى 
295 طائرة تصبح فاي دبي بني العشرة الكبار من حيث 

طلبيات الطيران ما يعكس حجم طموح الناقلة. 
تعقيبا على اع��ان النتائج السنوية الكاملة للعام 
2017،  قال سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس 
االعلىلشركة فاي دبي” النتائج التي اعلنتها فاي دبي 

اليوم تبرهن على الدور احملوري واملستمر الذي تضطلع 
به الناقلة في عملية تنمية التجارة والسياحة في دولة 
االمارات”. “ لقد شهد العام 2017 ايضا اعان فاي دبي 
لطلبيتها الثالثة واالكبر من الطائرات التجارية وهو 
تاكيد على مساهمة الناقلة في تعزيز دور دبي كمركز 

عاملي للطيران و محور طموح الناقلة للنمو والتوسع”.
من جهته قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفاي 
دبي تعليقا على االداء التشغيلي واملالي للشركة “ اسعار 
الوقود مستمرة في تأثيرها على بيئة االعمال لقطاع 
الطيران وتوفر توازنا جيدا بني االسعار واالي��رادات 
ومن��و املسافرين”. “ بالرغم من البيئة االقتصادية 
واالجتماعية عبر شبكة وجهاتنا، اال اننا شهدنا اعدادا 
قياسية للمسافرين معنا اضافة الى النمو املستدام في 

عائداتنا”.
وق��ال اربيند كومار نائب الرئيس االعلى للمالية 
في فاي دبي “ مستمرون في نهجنا املنضبط إلدارة 
التكاليف وهو امر سيبقى ضمن اولوياتنا لضمان دعم 

منونا املستدام خال السنوات املقبلة “.

إحدى طائرات فاي دبي

»سلطان«  يوّحد جهوده مع وزارة الصحة 
في دعم برنامج »التسوق الذكي« للطالب

عمل مركز سلطان على دعم مبادرة وزارة الصحة حيث 
استضاف الدورة الرابعة من برنامج مسابقة “التسوق 

الذكي” الذي يستهدف الطاب في منطقة الفحاحيل.
وخال الفعالية، عمل أطباء من وزارة الصحة على 
تقدمي محاضرات الى الطاب حول أهمية اختيار الطعام 
الصحي واملغذي وذلك كجزء من نظام تغذية متكامل؛ 
واثر احملاضرة، منح الطاب فرصة للتسوق في مركز 
سلطان واختيار املنتجات التي يستطيعون استخدامها 

لتحضير فطور صحي ومغذي. 

منوهة مببادرة وزارة الصحة في تثقيف األجيال 
اليافعة حول أهمية الغذاء الصحي، قالت ليزا الغريب، 
مدير التسويق في مركز سلطان: “يسعدنا أن نوّحد 
جهودنا مع وزارة الصحة التي لطاملا أظهرت دعما كبيرا 
ملبادرات مركز سلطان في الترويج لنمط حياة صحي”. 
الى ذل��ك، فقد استمتع فريق عمل مركز سلطان بالعمل 
جنب الى جنب مع وزارة الصحة في نشر املعرفة حول 
أهمية وفوائد احلمية الغذائية املتوازنة وأثرها الطويل 

املدى على صحة االنسان.

جانب من الفعالية 

وزير املالية: البحرين ستمضي
 في تطبيق ضريبة القيمة املضافة

ق��ال وزي��ر املالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل 
خليفة ام��س  األربعاء إن ب��اده ستمضي قدما في تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة لتقوية مالية الدولة، وذلك بعد أن 

تسببت املعارضة السياسية بالباد في إبطاء اخلطة.
وأبلغ الشيخ أحمد مؤمترا استثماريا في املنامة ”سنعمل 
مع البرملان على ضريبة القيمة املضافة ونستهدف االنتهاء 
من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018“ لكنه لم يعط 

موعدا محددا لبدء تطبيق الضريبة.
وحتتاج البحرين لتنويع مصادر اإلي��رادات وتقليص 
االعتماد على النفط، في الوقت ال��ذي تصنف فيه وكاالت 
التصنيف االئتماني الكبرى ديونها السيادية عند ”عالية 
املخاطر“ بسبب تدني أسعار اخلام. وكانت اململكة تخطط 
في البداية لتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة باملئة 
الشهر املاضي بالتزامن مع جارتيها السعودية واإلمارات 
العربية املتحدة. لكن اخلطة واجهت معارضة من بعض 
أعضاء البرملان، وقال املسؤولون الشهر املاضي إن احلكومة 
لن متضي في إجراءات تقشف جديدة إلى أن يوافق البرملان 
على نظام جديد لتعويض املواطنني عن ارتفاع تكاليف 
املعيشة. وقال الشيخ أحمد ”لدينا نظام لبناء التوافق مثل 
البرملان. من الضروري للبحرين أن متضي في تلك العملية 
في الوقت الذي نعمل فيه على التنويع“، مضيفا أن احلكومة 
تسعى لتنويع مصادر إيراداتها ”دون اضطراب، بل بطريقة 

منظمة“.
وق��ال أيضا إن احلكومة ليست لديها أي خطط جديدة 
خلفض الدعم ال��ذي تقدمه لكبح أسعار املستهلكني فيما 

يتعلق بالوقود والطعام واخلدمات.
وتغطي البحرين جزءا من عجز ميزانيتها عبر االقتراض 
من األسواق الدولية وقال محافظ البنك املركزي يوم الثاثاء 
إن احلكومة ستعود إلى أسواق الدين الدولية قريبا جلمع 

أموال.
وق��ال الشيخ أحمد ”نتواصل بشكل جيد مع األس��واق 
العاملية. نسعى للتأكد من أنها تتفهم كيف نتعامل مع 
حتدياتنا“. كما أوض��ح الشيخ أحمد اخلطوط العريضة 
ألولويات إنفاق احلكومة، قائا إنها ملتزمة ببناء 25 ألف 
منزل على م��دار أرب��ع سنوات وإن ج��زءا من خطة للبنية 
التحتية قيمتها 32 مليار دوالر سيخصص لتطوير شركات 
استراتيجية مثل أملنيوم البحرين )أل��ب��ا( وشركة نفط 

البحرين )بابكو(.
كانت الكويت وسلطنة عمان وقطر أيضا قد خططت في 
البداية لتطبيق ضريبة القيمة املضافة الشهر املاضي، لكنها 
لم تتخذ تلك اخلطوة بعد، ويرجع ذلك ألسباب من بينها 
مخاوف سياسية محلية في حالتي الكويت وعمان. ويعتقد 
خبراء اقتصاديون باملنطقة أن تلك الدول الثاث رمبا تفرض 

الضريبة في 2019.

االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  م��ن��ص��ات  دم���ج  م��ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  ن��ح��و  ت��ت��وّج��ه  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  ب��ل��دان  م��ق��دم: 

مبناسبة م��ش��ارك��ة الكويتية الرقمية 
للحاسبات ف��ي ملتقى ال��ك��وي��ت  للحوكمة 
 GRC واملخاطر واالمتثال في نظم املعلومات
الذي سيعقد خال الفترة 6 – 7 مارس 2018 
في فندق جي دبليو ماريوت – قاعة اجلهراء 
، برعاية معالي السيد خالد ال��روض��ان ، 
وزي��ر ال��ت��ج��ارة والصناعة ووزي���ر الدولة 
لشئون الشباب ، وبدعم من اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات ،  شدد املدير العام 
في الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات 
نبيل قبيسي على اهمية حوكمة تكنولوجيا 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تعتبر ج��زء م��ن حوكمة 
الشركات وام��ت��داد لها، مشيرا ال��ي ان هذه 
االهمية تظهر  خال دورها في حتقيق تطوير 
استراتيجية تكنولوجيا املعلومات والشروع 

في الفحص التشغيلي واالستراتيجي . 
واض��اف قبيسي في تصريح صحفي ان 
أهمية حوكمة تكنولوجيا املعلومات تتجلي  
في  تطوير وادارة نظم تكنولوجيا املعلومات 
، ض��م��ان اس��ت��م��راري��ة االع��م��ال ، وحت��دي��د 
األساليب والوسائل والعمليات املرتبطة 
بتكنولوجيا املعلومات ، مؤكدا انها أيضا 
تظهر في حتديد افضل املمارسات في مجال 
التطور التكنولوجي و إدارة تنمية وتطوير 

التطبيقات التكنولوجية للمعلومات .
واوضح قبيسي مبناسبة رعاية الرئيسية 
للشركة الكويتية الرقمية للحاسبات مللتقى 
الكويت  للحوكمة واملخاطر واالمتثال في نظم 

املعلومات GRC الذي سيعقد خال الفترة 6 
– 7 مارس 2018 ،علي مدار يومني بدعم من 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ، ان 
مقومات تطبيق حوكمة تكنولوجيا املعلومات 
حتتاج الي عدة مقومات تتكامل مع بعضها 
لنجاح تطبيقها في إي جهة والتي تتمثل في 
إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
ف��ي أي مؤسسة او جهة حكومية والتي 
تعود إلى القرارات املتعلقة بأنواع األجهزة 

وال��ب��رام��ج وتشييدات الشبكة والبيانات 
املستخدمة داخل الوحدة واملعايير اخلاصة 
ال حراز وتطور أصولها اخلاصة بتكنولوجيا 

املعلومات. .
 واوض����ح قبيسي ان  إدارة اس��ت��خ��دام 
تكنولوجيا املعلومات في أي جهة او مؤسسه 
كبري تعتمد على القرارات املتعلقة بالتخطيط 
وأفضلية أو أسبقية تكنولوجيا املعلومات، 
وروتينية تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات 

في تلك اجلهة ، وكذلك إدارة مشروع أو عملية 
تكنولوجيا املعلومات في املؤسسة تتطلب كا 
من البنية التحتية ومهارات النظم التي ميكن 
استخدامها في تطوير وتنفيذ النظم اجلديدة 

لتكنولوجيا املعلومات في اجلهة .
ومن جانبه قال مدير عام شركة ) سيسكو 
الكويت ( سامر اللحام أن الشركة ستشارك 
ف��ي امللتقي وامل��ع��رض املصاحب ل��ه وال��ذى 
سيحضره  العديد من املسئولني واملنتسبني 
من اجلهات احلكومية والبنوك والشركات 
النفطية وشركات التدقيق املالي وشركات 
تكنولوجيا وتقنية املعلومات ، مؤكدا على 
اهمية تقنية احلكومية واملخاطر واالمتثال 
في نظم املعلومات التي تعتبر من املواضيع 
احلديثة واملهمة والتي ميكن ربطها مبختلف 
املجاالت والتطبيقات ،  التي تبلور وتوضح 
أث��ر خفض مخاطر أم��ن املعلومات في احلد 
من التاعب املالي اإللكتروني في ظل نظام 

احلكومة اإللكترونية 
ولفت اللحام ال��ى ان اهتمام  ) سيسكو 
الكويت ( باملشاركة في مثل تلك امللتقيات يأتي 
انطاقا من اهمية  مناقشة االستراتيجيات 
واحللول الازمة لبناء منظمات أفضل وأكثر 
إدراك���ا للمخاطر ومتوافقة م��ع املخاطر ، 
باإلضافة تبادل املعرفة ح��ول التغييرات 
واالجت��اه��ات األخ��ي��رة، التي متكن م��ن فهم 
تأثيرها على املنظمات واملؤسسات املالية 

والتجارية .

ل��ل��م��خ��اط��ر إدراك��ا  أك��ث��ر  م��ن��ظ��م��ات  ل��ب��ن��اء  ال��الزم��ة  احل��ل��ول  أه��م��ي��ة   م��ن  ان��ط��الق��ا  ت��أت��ي  س��ي��س��ك��و  م��ش��ارك��ة  ال��ل��ح��ام: 
املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  إدارة  في  تتمثل  املعلومات  حوكمة  تطبيق  مقومات  قبيسي: 

سامر اللحام نبيل قبيسي

مستوى  أدن���ى  يسجل  ال��ذه��ب 
في أسبوع بفعل قوة الدوالر

سجلت أسعار الذهب أدن��ى مستوياتها خ��ال أسبوع 
امس  األربعاء في ظل متاسك الدوالر بعد تعافيه من أدنى 
مستوى في ثاثة أع��وام ال��ذي سجله األس��ب��وع املاضي، 
بينما يترقب املستثمرون نشر محضر أحدث اجتماع للجنة 
السياسات النقدية مبجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك 
املركزي األمريكي( لاسترشاد به على وتيرة رفع أسعار 

الفائدة في العام احلالي.
وبحلول الساعة 0805 سجل ال��ذه��ب ف��ي املعامات 
الفورية انخفاضا بنسبة 0.2 باملئة إلى 1326.24 دوالر 
لألوقية )األونصة( متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي. 
وفي وقت سابق من اجللسة المست أسعار الذهب أدنى 
مستوى منذ 14 فبراير شباط عند 1325.20 دوالر لألوقية.
وسجل الذهب في العقود األمريكية اآلجلة انخفاضا 

بنسبة 0.2 باملئة إلى 1328.3 دوالر لألوقية.
وزاد مؤشر ال��دوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
مقابل سلة عمات، بنسبة 0.2 باملئة إلى 89.879 بعدما 
صعد ألعلى مستوى في أسبوع عند 89.937. وكان املؤشر 
تراجع ألدنى مستوى في ثاثة أعوام عند 88.253 يوم 16 

فبراير شباط.
ومن بني املعادن النفيسة األخ��رى، تراجعت الفضة في 

املعامات الفورية 0.4 باملئة إلى 16.40 دوالر لألوقية.
ونزل الباديوم 0.9 باملئة إلى 1024.80 دوالر لألوقية، 
في حني انخفض الباتني 0.5 باملئة إلى 994.90 دوالر 

لألوقية.


