Title: 100 ICT Egyptian-African Companies to Establish, ICT Minister Says
Source: Elfagr News

قال المهندس عمرو طلعت ،وزير االتصاالت ،إنه سعيد بمشاركته في الملتقى الشباب اإلفريقي
العربي المنعقد اآلن في أسوان ،خاصة أن المناقشات كانت متعمقة في الكثير من المجاالت ،مضي ًفا
أن وزارة االتصاالت أطلقت العديد من المبادرات ،خالل ترأس مصر لالتحاد اإلفريقي.
وأضاف "طلعت" ،خالل حواره مع مراسل "النيل لألخبار" ،مساء األحد ،أن وزارة االتصاالت ستقوم
بتدريب  10آالف شاب مصري وإفريقي على مهارات تكنولوجيا المعلومات ،والواقع االفتراضي ،وفي
هذا اإلطار تم إطالق موقع للتواصل مع الشباب اإلفريقي ،وانتقاء البعض منهم تمهي ًدا لتدريبهم.
وتابع أن هناك مبادرة أخرى إلنشاء  100شركة مصرية إفريقية خالل  3سنوات ،في مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات .
وانطلقت أمس السبت ،فعاليات ملتقى الشباب العربي واإلفريقي من مدينة أسوان "عاصمة
الشباب اإلفريقي" ،وتمتد فعاليات الملتقى على مدار  3أيام من ( 18-16مارس  ،)2019تحت رعاية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .
وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي ،وأبرزت
االحتفالية مكانة مصر اإلفريقية والعربية كنقطة تالقي بين الحضارتين اإلفريقية والعربية وكمحور
استراتيجي حيوي للشراكة بينهما ،وتضم االحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة اإلفريقية
والعربية ،باإلضافة إلى حديث عدد من الشخصيات اإلفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة
االتحاد اإلفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر .
ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي ،في مدينة أسوان "عاصمة الشباب األفريقي" ،وهو
أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم ) (WYF Platformsوالتي تدور فكرتها حول منح الشباب
المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجاالت.
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة
العربية والقارة األفريقية ،خاص ًة في ظل رئاسة مصر لالتحاد اإلفريقي لهذا العام  ،2019كما تتنوع
أشكال الفعاليات خالل الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاوالت مستديرة تضم القادة من
الشباب و ُ
صناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي واألفريقي.
كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جوالت سياحية للمشاركين
في مدينة أسوان المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

