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نتدىيست هدف سدفجوةالموا هبالسيبراني ة
م
المصدر :
أبوظبي-البيان
فبراير 2016
التاريخ : 22

ثيون» وتنظيم من « مع هد دول
ية شركة «ري
ي في « منتدى إلمارات ألمن»،برعا
اجتمع أمس أكثر من 100متخصص نم القطاعالحكومي والخاص وألكادي م
لتافاعلية
لسات
نتدى من خالل عدد منالمحاضرات وورش عمل والج
بي .وركزالم
فندققصر إلماراتبأبوظ
ي في
ية في واشنطن»وسط اهتمام كبر
لخليجالعرب
ا
يبراني ة.
لس
س فجوةالموا هب ا
على المستوىالدولي وألمن الوطني ،وهيالعملعلى د
علىقضي ة محورية
دة فيتطوير وتنميةالم هاراتللمتخصصين لمو اجهة
الدول للمساع
فعالية كجزء من ج هود ها ية
لتكنولوجياالعالمية وألمن اإللكترونيال
ثيو لحلول ا
ورعت شركة ري ن
لسيبراني
لضوءعلى الحالةالرا هة لألمن ا
سليط ا
نتدىلت
ية في واشنطنبتنظيمالم
لتحديات الخاصةبهذاالمج الالحيوي والمتغي .ر وقدقام مع هد دولالخليجالعرب
ا
بة لتعزيزالمجال.
«اإللكتروني»في إلمارات والحاجة إلىتطوير قوة عمل مو هو
نقطة ا طالق
لتعليمي ة
نشاطات ا
سبوع ال
لنجاحالذيحققهالمنتدىيمثلنقطة ا طالق مثال ة أل
ثيون :إن ا
يبرانيفي ري
ئيس حلول وخدمات ألمنالس
ويفزجراس ،ر
يفيد
وقال د
ثينو في إلمارات.
ية لري
يبران
لس
لتوعوية ا
ا
أكاديمي ة
باشرةبعد « منتدى إلمارات ألمن
ليفة –أبوظبي ،م
مل في جامعة خ
لدولية عن طريقتنظيم ورشة ع
لسيبراني ة» ا
ثيونب طالق مبادرة « ألكاديمية ا
ستقوم شركة ري
نتونيو ألميركي ة.
جام تكساس –سان أ
ية للحماية وألنم في عة
لتحت
لسيبراني»ولمدة  4أيام،بالتعاون معخبراء منبرنامج مركزالبنية ا
ا
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-02-22-1.2578669
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Cyber attacks cost Gulf states $1 billion
annually
Silvia Radan /Abu Dhabi
Filed on February 22, 2016 | Last updated on February 22, 2016 at 06.24 am

Gulf states are training the next generation of e-security technicians, the UAE Security Forum heard on Sunday.
In 2014, the UAE saw a 400 per cent rise in targeted attacks, reaching nearly five per cent of the global total.
Cyber crimes have the upper hand over cyber security worldwide, simply because insufficient security data and not enough
people with the know-how in the field.In the Gulf Arab states, cyber attacks targeting key installations cost an estimated $1
billion annually, and these do not take into account losses from hacker group's attacks such as the Desert Falcons that target
businesses.Over 100 cyber security experts gathered in Abu Dhabi on Sunday to talk about the latest challenges of cyber
security, during the one day UAE Security Forum, organised by the global technology and cyber security company Raytheon
and the Arab Gulf States Institute in Washington. "We don't have enough human talent for cyber security, so we can't rival our
adversaries; we try to subsidise the lack of talent with big efforts in managing security services or centralising information,"
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pointed out Michael Daly, chief technology officer at Raytheon Cybersecurity.His
company recently conducted a survey, mostly directed at university students - 6,000
people between the age of 18 and 26 years old, 600 of whom were from the Middle East
and 200 from the UAE - showed that the Middle East is doing much better in training the
next generation of cyber security technicians than the rest of the world."When we asked
the participants if any teacher talked to them about cyber security, two thirds said no, but
40 per cent of the Middle East respondents said yes, which shows that the region here is
doing better," said Daly.Also, only 16 per cent of Middle Eastern students have never
been to a cyber security class, as opposed to 45 per cent of students globally.When asked
if they ever spoke to someone in the cyber security profession, only 20 per cent of all
students said yes, while in the Arab region 53 per cent got to talk to a cyber security
expert."In 2013, the Ministry of Education introduced cyber security curricula for grades
one to 12," said Eman Al Awadhi, manager of security compliance operations at du.Yet, according to the Arab Gulf States
Institute in Washington, the UAE's environment for cyber threats is high, largely due to the majority of its society being
connected to the Internet - 85 per cent of UAE residents are online - as well as the UAE now being the global leader in smart
phone penetration.In 2014, the UAE saw a 400 per cent rise in targeted attacks, reaching nearly five per cent of the global total,
up from less than one per cent in 2013, while Dubai Police received a record number of 1,549 reported cases of cyber
attack.Although the government is facilitating studies of cyber security, the Raytheon survey, found that there is much interest
in the subject. "We found that in UAE over 40 per cent of respondents were less interested in cyber security this year than they
were last year," said Daly.Dr. Ernesto Damiani, chair of Information Security Group at Khalifa University of Science,
Technology and Research, said changing the way cyber security is taught may be the answer. "The companies should be there
from the start, on campus, to provide students the right capabilities and mentality."
silvia@khaleejtimes.com
Silvia Radan

I'm a senior journalist with 22 years experience in all forms of mass media. Originally from Romania, I lived and work in
Bosnia, Uzbekistan, England and, for the past 10 years, in UAE. I specialize in art, culture, traditions, heritage, but also
environment and the hospitality industry. I'm passionate about jazz and world music, cinema, mythology and offroading - I'm a
marshal with one of UAE's offroading clubs!
http://khaleejtimes.com/nation/abu-dhabi/cyber-attacks-cost-gulf-states-a-whopping-1-billion-annually
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لقدرات اإلماراتيةفي األمن اإللكتروني
تعزيز ا
ل
انطالق « منتدى اإلمارات لألمن»بمشاركة  100متخصص

ثيون" وبتنظيم من "مع هد دول
نتدى إلارات لألمن"،برعاية من شركة "ري
ي في "م
اجتمع أمس أكثر من 100متخصص نم القطاع الحكومي والخاص وألكادي م
ظبي.
يريفي فندققصر إلماراتبأبو
ية في واشنطن" وسط اهت مام ونجاح كبن
لخليجالعرب
ا
عل سد فجوة
المستوىالدولي وألمن الوطني وهيالعمل ى
لتفاعلية علىقضية محوريةعلى
لسات ا
نتدى خالل عدد منالمحاضرات وورش عمل والج
ركزالم
للمساعدفي
ة
فعالي ةكجزء من ج هود هاالدولية
ئدفي حلولالتكنولوجياالعالمية وألمن االلكترونيبرعايةال
ثيون الرا ة
يبرانية ،حيثقامت شركة ري
لس
الموا هب ا
تضافة
بية في واشنطنبتنظيم واس
لخاص ةبهذاالمجالالحيوي والمتغي .ر وقدقام مع هد دولالخليجالعر
لتحديات ا
صصينلموا جهة ا
تطويروتنميةالم هاراتللمتخ
بة لتعزيزالمجال.
روني في دولة إلمارات والحاجةالىتطوير قوة عمل موهو
يبراني "اإللكت "
لس
لضوءعلىالحالةالرانة لألمن ا
تسليط ا
نتدىل
الم
يمثل نق طة ان الق مثاليةألسبوع
لألم
نتدى اإلارات ن
لنجاحالذيحققه م
ثيون أن ا
ي فيشركة ري
يبران
ويفزجراس ،رئيس حلول وخدمات ألمنالس
يفيد
سيد د
وقالال
ثينو في دولة إلمارات.
ت تقيم ها ري
ي
يبرانيةال
لتوعويةالس
لتعليمية ا
نشاطات ا
ال
يبراني وتطوير الخبرات لمو اجهة
لس
قضايا األمن ا
تلف جوانب و
تنوعة من األشخاص الموهوبينللتركيزعلى مخ
نتدى جمعنخبة م
ويفزجراس ،هذاالم
وأضاف
بالغة وألساسية.
مية في هذاالمجال ذات أل هميةال
لتحدياتالعال
ا
نتدىفقالتلقداستطعناتغطية عدد كبير من الموضوعات
لخليجالعربيةفي واشنطن"على نجاحالم ،
يسة "مع هد دول ا
السفيرة مارسيل وهب ة ،رئ
قت سعادة
بدور ها،عل
الم همة خالليوم واحد .وأشير هنا إلى أن إجراءات األمن السيبراني الدقيقة والمدروسةبعنايةتشكل جزءاً أساسيا ً من األمن القوميفيالقرنالحاديوالعشري .ن وقد
ثيونوشركائهم.
اتخذنا عدداً من الخطوات البناءة اليوم ،ونتطلعفي "مع هد دول الخليج العربيةفي واشنطن" إلى مواصلة هذهالج هودبالتعاون مع ري
تا المساعد
ستوبولوس ،ألسذ
أدراتالدكتو ةر ليديا كو
برانللقرنالحاديوالعشرين"التي ها
نتدى جلسة عمل جماعيةبعنوان "تطوير قوة عمل سيية
برفعالياتالم
ومن أز
اولوا سبلتمكين إلمارات من توظيف موارد ها
لسة متحديين منالقطاعالحكومي والخاص وألكاديمي،تن
ليف ة ،وضمت الج
في مع هد ألنم الدولي اولمدنيبجامعة خ
يبرانيينعلىالمدى الطويل.
لس
لشكلألمثل لتطويركفاءات قوية منالمتخصصين ا
وشراكات هابا
نجليس،الخبيرالمرموقالذي
براني .وتطرق إ
نتدى حول حالة ألمنالسي
بق لوكالة ألمنالقومي ألمريكي ة،كل مةمفصلةللم
نجليس،نائبالمديرالسا
كماألقى جون إ
تزيد خبرتهعلى  30عاما ًفي مجال األمن اإللكتروني والتقني ،إلى منظومة المخاطر السيبرانية الحالية وأحدث اإلجراءات الناشئةلدرء هذه المخاطر.
ي القدرات الخاصة
وتضمنت الجلسة الختامية استناجات وخطة عمل استناداًللخبرات والتوصيات منقبل المتخصصين المحليين والدوليين المشاركةفي المنتدىلتطور
ية الواجباتخاذ ها.
ي في إلماراتالعربيةالمتحدة عن طريق عدد م االجراءاتالعمل
يبران
لس
األمن ا
فيس ،رئيسشركة ريثيونفي اإلمارات العربية المتحدة أنشراكة ريثيون الطويلة مع دولة اإلماراتتغطينطاقا ً واسعا ً من الجوانب
فر دي
سيد كريستو
كماأضافال
اف هاضمنالرؤية . 2030
لتحقيق أ هد
يبراني لدعم إلمارات
لس
ي في مجال ألمن ا
مقة ف
ى توظيف خبرت هاالمع
لشركةتعملعل
نية وأن ا
أل م
واست مراراًفي التركيز على األ همية المتزايدةلألمن السيبراني،ستقومشركة ريثيونباطالق مبادرة "األكاديمية السيبرانية" الدولية عن طريقتنظيم ورشة عمل في
فبرايربالتعاونمع خبراء منبرنامج مركزالبنية التحتية
فالفترة 25-22
يام ي
لسيبراني" ولمدة  4أ
نتدى إلمارات ألمن ا
ظبي ،مباشرةبعد "م
ليفة -أبو
جامعة خ
تعليم
فضلبرنامج ل
نيفة كأ
نيو ألمريكية Center for Infrastructure Assurance and Securityالذيتمتص
نتو
معة تكساس -سان أ
للحماية وألنم في جا

فسة ختاميةللطالب المشاركي الختبار م هارات هم
ي فيال الياتالمتحدة األمريكية .كما سيعقب ورشالعملالتعليميةفي جامعة خليفةتمرين ومنا
يبران
لس
ألمن ا
الجديدة.
http://www.alwatannewspaper.ae/news.php?n_id=63033#sthash.AdIGrULB.dpuf -
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مي في
ليوم أكثر من 100متخصص من القطاع الحكومي والخاص واألكادي
إجتمع ا
كبيرين
اشنطن"وسطاهتمامونجاح
ربيةفي و
ليج الع
وبتنظيم من "مع هد دول الخ
"منتدى اإلمارات ألمن"،برعاية منشركةريثيون
فبراير .2016
وظبي يوم 21شباط/
فيفندققصر اإلمارات بأب
مستوى الدولي واألمن
وقد ركز المنتدى من خالل عدداً من المحاضرات وورش عمل والجلسات التفاعلية علىقضية محورية على ال
لتكنولوجيا العالمية
لرائدةفي حلول ا
برانية،حيثقامت شركةريثيون Raytheonا
السي
لوطني وهي العمل على سدفجوة المو اهب
ا
واألمن االلكترونيبرعاية الفعالية كجزءاً من ج هود ها الدولية للمساعدةفيتطويروتنمية الم هارات للمتخصصين لمواج هة التحديات

ليط الضوء على
وإستضافة المنتدىلتس
بتنظيم
اشنطن
ربيةفي و
المتغير .وقدقام مع هد دول الخليج الع
الخاصة بهذا المجال الحيوي و
لتعزيز المجال.
" في دولة اإلمارات والحاجة الىتطويرقوة عمل موهوبة
تروني
لسيبراني "اإللك
الحالة الراهنة ألمن ا
ثيون :النجاح الذي حققه منتدى
لسيبرانيفيشركةري
وتعليقاً على المناسبة،قالالسيدديفيدويفزجراس،رئيس حلول وخدمات األمن ا
ريثيونفي دولة اإلمارات.
قي مها
لتي ت
برانية ا
عويالسي
لتو ة
لتعيمية ا
لية ألسبوع النشاطات ا ل
ثل نقطة إنطالقمثا
اإلمارات ألمن ي م
لسيبرانيوتطوير
قضايا األمن ا
تلف جوانب و
كيز على مخ
لتر
بينل
منتدىنخبةمتنوعة من األشخاص ال موهو
وأضافويفزجراس :جمع ال
لبالغة واألساسية.
لتحديات العالميةفي هذا المجال ذات األ همية ا
الخبراتلمواجهة ا
عن تغطية
اشنطن" على نجاح المنتدى" :لقداستط ا
بيةفي و
ليج العر
رئيسة "معهد دول الخ
رسيل وهبة،
فيرة ما
دة الس
بدو رها ،علقت سعا
عدد كبير من الموضوعات الم همة خالليوم واحد .وأشير هنا إلى أن إجراءات األمن السيبراني الدقيقة والمدروسةبعنايةتشكل جزءاً
بية
أساسيا ً من األمن القوميفي القرن الحادي والعشرين .وقد اتخذنا عدداً من الخطوات البناءة اليوم ،ونتطلعفي ’مع هد دول الخليج العر
يثيون وشركائهم".
لتعاون مع ر
اشنطن‘ إلىمواصل ة هذه الجه دو با
في و
لتي أدراتها الدكتورةليديا
برانيةللقرن الحاديوالعشرين" ا
مل سي
اعيبعنوان"تطويرقوة ع
منتدىجلسة عمل جم ة
ليات ال
ومن أبرزفعا
ثين من القطاع الحكومي والخاص
جلسةمتحد
ليفة.وضمت ال
توبولوس ،األستاذ المساعدفي مع هد األمن الدولي وال مدنيبجامعة خ
كوس
برانيين
السي
صين
الشكل األمثللتطويركفاءاتقوية من المتخص
واألكاديمي،تناولواسبلتمكين اإلمارات منتوظيف موا ردهاوشراكاتهاب
على المدى الطويل.
لسيبراني.وتطرق
فصلة للمنتدى حول حالة األمن ا
ريكية ،كلمة م
جليس،نائب ال مديرالسابق لوكالة األمن القومي األم
كما ألقى جونإن
بير ال مرموق الذيتزيدخبرته على  30عاما ًفي مجال األمن اإللكتروني والتقني ،إلى منظومة المخاطر السيبرانية الحالية
جليس ،الخ
إن
ناشئةلدرء هذه المخاطر.
وأحدث اإلجراءات ال
جلسة الختامية استناجات وخطة عمل استناداً للخبرات والتوصيات منقبل المتخصصين المحليين والدوليين المشاركةفي
وتضمنت ال
المنتدىلتطوير القدرات الخاصةباألمن السيبرانيفي اإلمارات العربية المتحدة عن طريق عدداً من االجراءات العملية الواجب اتخاذ ها.
ريثيون الطويلة مع دولة اإلماراتتغطي
ربية المتحدة أنشراكة
ريثيونفي اإلمارات الع
رئيسشركة
ريستوفر ديفيس
كما أضافالسيد ك
نطاقا ً واسعا ً من الجوانب األمنية وأن الشركةتعمل علىتوظيف خبرت ها المعمقةفيفي مجال األمن السيبراني لدعم اإلمارات لتحقيق
أهداف اه ضمن الرؤية .2030

لية عن
برانية" الدو
السي
ريثيونباطالقمبادرة "األكدايمية
يبراني،ستقومشركة
المتزايدة ألمنالس
ركيز على األهمية
واستمراراًفي الت
فترة 25-22
يبراني" ولمدة 4أيامفي ال
باشرةبعد "منتدى اإلمارات ألمنالس
ليفة –أبوظبي ،م
طريقتنظيمورشة عملفي جامعة خ
ريكية Center for
نيو األم
نتو
تكساس –سان أ
حتية للحماية واألمنفي جامعة
لت
لبنية ا
لتعاون معخبراء منبرنامج مركز ا
فبرايربا
لسيبرانيفي الواليات المتحدة
ليم األمن ا
فضل برنامجلتع
صنيفة كأ
 Infrastructure Assurance and Securityالذي تم ت
ركين إلختبار مهاراتهم الجديدة.
افسة ختاميةلل الب المشا
ليفة تمرين ومن
مي في جامعة خ
لتعي ة
ريكية .اكمسيعقب ورش العمل ا ل
األم
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UAE Security Forum focuses on cyber security talent
gap

ABU DHABI: More than 100 leaders from across government, academia and the private sector gathered for
the Raytheon-sponsored UAE Security Forum today at the Emirates Palace. The forum brought focus to a
key topic of global and national security: bridging the cyber security talent gap.

Raytheon (NYSE: RTN), a global technology and cyber security expert, sponsored the forum as part of its
global efforts to help develop professionals to meet the challenges of this dynamic domain. The event was
organized and hosted by the Arab Gulf States Institute in Washington (AGSIW) to help focus on the current
state of cyber security in the Emirates and the need to broaden the cyber workforce.
“The success of the UAE Security Forum provides the perfect launching point for Raytheon’s week of cyber
educational engagement in the Emirates,” said Dave Wajsgras, president of Raytheon Intelligence,
Information and Services. “This diverse and talented group of people came together to focus on cyber
security and the development of expertise to meet the global security challenges in this crucial domain.”
Former U.S. Ambassador to the United Arab Emirates Marcelle M. Wahba, president of AGSIW, said the
forum allowed for “an incredible amount of important subject matter to be discussed in just one day…Serious
cyber security measures are vital to national and global security in the 21stCentury. We have taken some very
productive steps today through the UAE Security Forum, and the Institute looks forward to continuing this
work with Raytheon and its partners.”
One of the forum’s highlights was the session called “Creating a 21st Century Cyber Workforce.”Moderated
by Dr. Lydia Kostopoulos, assistant professor at Khalifa University’s Institute of International and Civil Society,
the session drew on a diverse panel of participants. Experts from government, the private sector and
academia explored how the UAE can leverage its resources and partnerships and build a sustainable talent
pool of cyber security specialists.
Forum attendees also heard from John C. Inglis, former deputy director of the U.S. National Security Agency,
as he delivered an insightful keynote speech. As a leading expert with more than three decades of experience
in the technical and cyber security fields, Inglis helped forum attendees better understand the current cyber
threat matrix and emerging measures to counter them.
The security forum’s final session drew on the assembled expertise of attendees to develop an action plan for
development of cyber security professionals in the UAE.
“Raytheon’s longstanding partnership with the UAE covers a wide range of security issues, said Chris Davis,
Raytheon’s business executive in the UAE. “The intent is to use our deep expertise in cyber security to help
the Emirates meet its Vision 2030 objectives.”
Raytheon will launch its global Cyber Academy initiative with a four-day workshop at Khalifa University,
beginning Feb. 22. The workshop will give students instruction from cyber experts from the University of
Texas – San Antonio’s Center for Infrastructure Assurance and Security. The CIAS was recently named the
top cyber education program in the United States. The workshop will end with a cyber competition, in which
the students will test their new skills. PR

