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السفيرة\نبيلة مكرم
وزيرة الهجرة

وزيــرة الهجــرة :نســتعد للنســخة
السادســة مــن «مصــر تســتطيع» ..
ومرحلــة ثانيــة مــن «اتكلــم عربــي»
بدايــة ســعيدة بعــودة فعاليــات النســخة
الرابعــة مــن «منتــدى شــباب العالــم»،
والــذي شــهد مشــاركة مــن أبنائنــا
الدارســين بالخــارج ،ونقلنــا جهــود
المبــادرات الرئاســية التــي أطلقناهــا،
فعرضنــا لــزوار جنــاح وزارة الهجــرة أبــرز ما
قدمنــاه بمشــاركة المصرييــن بالخــارج،
علــى مــدار العــام ،لمواجهــة الهجــرة
غيــر الشــرعية ،وتعزيــز الــوالء واالنتمــاء
لــدى أبنائنــا ،فجــاءت فعاليــات مبــادرة
«مراكــب النجــاة» ،تجــوب ربــوع مصــر،
تحمــل األمــل ،وتوفــر التدريــب والتأهيــل
لشــبابنا ،كمــا نجحــت مبــادرة «اتكلــم
عربــي» فــي ربــط أبنائنــا بتاريخهــم
وهويتهــم ،وجــاء المركــز المصــري
األلمانــي للتوظيــف والهجــرة ،ليوفــر
االستشــارات والتدريــب لفــرص العمــل
بالخــارج.
واســتمرارا لدعــم خطــط الدولــة لتحقيــق
التنميــة المســتدامة ،ورؤيــة مصــر ،2030
عــادت لقاءاتنــا اســتعدادا إلطــاق
النســخة السادســة مــن مؤتمــرات «مصــر
تســتطيع» لتناقــش توطيــن الصناعــة،
وإدمــاج خبرائنــا بالخــارج فيمــا يتحقــق
مــن إنجــازات فــي شــتى ربــوع مصــر.
ُ
أشــيد بــكل جهــد وطنــي مخلــص مــن
المصرييــن بالخــارج ،وحرصهــم علــى
ً
دعــم أهالينــا األكثــر احتياجــا ،ودعــم
جهــود المبــادرة الرئاســية «حيــاة كريمة».
مشــاركات مشــرفة مــن الجميــع،
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مشــاركة الجاليــات تدشــين موقــع موجــه
للجاليــة المصريــة فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة للترويــج للمبــادرة الرئاســية
«حيــاة كريمــة» وعــرض األنشــطة التــي
تقــوم بهــا ،وتســهيل مســاهمة المصريين
بأمريــكا فــي دعــم المبــادرة التــي
مــن شــأنها االرتقــاء بحيــاة المواطنيــن،
والطــاب الذيــن حرصــوا علــى المشــاركة
فــي حملــة ، can you skip dinner
وجمــع  80ألــف دوالر لصالــح المبــادرة
الرئاســية «حيــاة كريمــة» ،وجهــود
األطبــاء بحرصهــم علــى القيــام بزيــارات
للمناطــق المختلفــة ،والكشــف علــى
المرضــى ،بالتعــاون مــع وزارة الصحــة،
والــذي نجحنــا مــن خاللــه فــي تنســيق
ّ
الجهــود لتحقيــق المرجــو منها ،والتنســيق
لتبــادل الخبــرات العلميــة ،لخدمــة الوطــن،
واإلســهام فــي رحلــة بنــاء اإلنســان.
عــام مضــى ملــيء بالنجاحــات والتوفيق،
وختامــه اختيــار المهندســة «دينــا
أيمــن» ،مــن أوالدنــا بالخــارج ،ضمــن
أكثــر الشــخصيات الشــابة المؤثــرة علــى
مســتوى أمريــكا الشــمالية ،لتضــرب
ً
ً
نموذجــا جديــدا مــن االجتهــاد والمثابــرة،
يضــاف إلــى رصيــد النجــاح الــذي يحــرص
عليــه أبناؤنــا بالخــارج مــن الدارســين
والباحثيــن ،فــي مركــز وزارة الهجــرة
للحــوار والدارســين بمختلــف الجامعــات
حــول العالــم ،ونبــدأه بتكريمهــا فــي
منتــدى شــباب العالم من الســيد الرئيس؛
فرســالتي إلــى كل أبنائنــا أن يحرصــوا
علــى التفــوق ،وال بديــل عنــه ،ألنهــم
ً
يحملــون اســم وطننــا عاليــا باجتهادهــم.

ُ
وحضارتهــم
بهويتهــم
أوالدهــم
وتاريخهــم ،اجعلــوا مصــر فــي قلوبكــم
فــي كل نجــاح ،واحرصــوا علــى أن
تنطلقــوا بهــا إلــى أعلــى مراتــب النجــاح،
وأن يكــون العــام الجديــد بدايــة جديــدة،
ورحلــة لتحقيــق أحــام أكبــر ،ومشــاركة
أكبــر فــي بنــاء الجمهوريــة الجديــدة
وشــعارها :العمــل ..اإلخــاص ..االنتمــاء.
مــا زلنــا نؤكــد علــى تضافــر الجهــود
لبنــاء نهضــة حقيقيــة ،قوامهــا العلــم
والمعرفــة ،نفتــح البــاب أمــام علمائنــا
وخبرائنــا لدعــم جهــود بنــاء اإلنســان،
ونتعــاون مــع وزارات ومؤسســات الدولــة
لتنفيــذ رؤيــة القيــادة السياســية لمســتقبل
أفضــل بجهــود وخبــرات أبنــاء الوطــن،
كمــا نســتعد إلطــاق المرحلــة الثانيــة
مــن تطبيــق «اتكلــم عربــي» ،ليشــمل،
وألول مــرة تعزيــز الثقافــة الماليــة،
واالســتثمار فــي البورصــة ألبنــاء الجيليــن
الثانــي والثالــث.

تحيتــي لــكل أم مصريــة أصيلــة أن تبقــى
ســندا ألســرتها ،وتحيــة لــكل عائلــة حرصت
علــى غــرس الــوالء واالنتمــاء وربطهــم
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مشاركة وزارة الهجرة في منتدى شباب العالم..
إبراز للجهود وإشادة من الحضور
وهــذا مــا يجعلنا فخورين بمــا حققناه
خــال ســنوات العمل الماضيــة ،واليوم
لدينــا فرصــة جديــدة ألن يتعــرف كل
المشــاركين بالمنتــدى علــى مــا
تبذلــه وزارة الهجــرة مــن جهــد فــي
هــذه الملفــات المهمــة والحيويــة
والتــي ترتبــط فــي األســاس بتنميــة
اإلنســان المصــري.

حرصــت الــوزارة علــى الترويــج
لمنتــدى شــباب العالــم فــي نســخته
الرابعــة ،حيــث قــدم أعضــاء مركــز
وزارة الهجــرة للحــوار لشــباب المصرييــن
بالخــارج العديــد مــن الفيديوهــات
الترويجيــة ،بمشــاركة شــباب مــن
 19دولــة ،يدرســون فــي أرقــى
جامعــات العالــم ،لتوضيــح أهميــة
المشــاركة فــي المنتــدى ،ودوره فــي
مناقشــة مختلــف القضايــا العالميــة .ففــي إطــار انطــاق ورش عمــل
النســخة الرابعــة مــن منتــدى شــباب
مــن ناحيتهــا ،قالــت الســفيرة نبيلــة العالــم ،شــاركت وزيرة الهجرة الســفيرة
مكــرم وزيــرة الهجــرة ،إن مشــاركة نبيلــة مكــرم في ورشــة عمــل بعنوان:
وزارة الهجــرة فــي منتــدى شــباب «حيــاة كريمــة ..التجربــة المصريــة
العالــم فــي هذه النســخة تعــد مميزة لبنــاء اإلنســان» ،وذلــك بحضــور
للغايــة ،حيــث أتيحــت لنــا الفرصــة العديــد مــن الشــخصيات البــارزة فــي
لتنظيــم معــرض الســتعراض جهــود مجــال العمــل التنمــوي واإلنســاني.
الــوزارة فــي خمســة ملفــات مختلفــة،
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وفــي مســتهل كلمتهــا خــال
الورشــة ،أعربــت الســفيرة نبيلــة مكــرم
عــن بالــغ ســعادتها بعــودة انعقــاد
منتــدى شــباب العالــم بعــد ظــروف
جائحــة كورونــا التــي ألقــت بظاللهــا
علــى الــدول ،مؤكــدة أن المنتــدى
هــو أكبــر تجمــع شــبابي دولــي ويعــد
فرصــة عظيمــة لتعزيــز مبــدأ تمكيــن
الشــباب والتعريــف بمــا قدمتــه مصــر
علــى مــدار ســنوات لالنطــاق نحــو
مســتقبل أفضــل.
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تنظيــم جنــاح وزارة الهجــرة بالمنتدى
وإشــادة الزوار:
فــي إطــار مشــاركة وزارة الدولــة
للهجــرة وشــؤون المصرييــن بالخــارج،
فــي النســخة الرابعــة مــن منتــدى
ً
شــباب العالــم ،أقامــت الــوزارة جناحــا
الســتعراض جهودهــا فــي خمســة
ملفــات عمــل ومبــادرات رئاســية
وهــي المبــادرة الرئاســية «اتكلــم
عربــي» ،والمبــادرة الرئاســية «مراكــب
النجــاة» ،وسلســلة مؤتمــرات «مصــر
تســتطيع» ،وكذلــك اســتراتيجية وزارة
الهجــرة لشــباب الدارســين بالخــارج،
وجهــود المركــز المصــري األلمانــي
للوظائــف والهجــرة وإعــادة اإلدمــاج.

والدكتــورة ياســمين فــؤاد وزيــرة
البيئــة ،والدكتــور أشــرف صبحــي وزيــر
الشــباب والرياضــة ،الدكتــور هانــي
عــازر ،الدكتــور هشــام العســكري،
والدكتــورة مايــا مرســي رئيــس
المجلــس القومــي للمــرأة ،والســيد/
باســم عبــد الكريــم مســاعد وزيــر
الطيــران المدنــي للشــئون الدوليــة
واإلعــام ،والنائــب أحمــد فتحــي،
عضــو مجلــس النــواب عــن تنســيقية
شــباب األحــزاب والسياســيين ووكيــل
لجنــة التضامــن االجتماعــي ،والكاتــب
الصحفــي عبدالمحســن ســامة رئيــس
مجلــس ادارة مؤسســة األهــرام،
واألســتاذ ماجــد منيــر رئيــس تحريــر
صحيفــة األهــرام المســائي وبوابــة
األهــرام اإللكترونيــة ،الدكتــور زاهــي
حــواس ،والكاتــب محمــد فتحــي
واإلعالميــة ياســمين نــور الديــن ،وعــدد
مــن البرلمانييــن وأعضــاء تنســيقية
شــباب األحــزاب والسياســيين فضــا عــن
الشــباب المشــارك بالمنتــدى.

المبــادرة الرئاســية «اتكلــم عربــي»،
التــي أطلقتهــا الــوزارة للحفــاظ
علــى الهويــة المصريــة وربــط شــباب
المصرييــن بالخــارج بالوطــن ،ليجيــدوا
التحــدث باللهجــة المصريــة ،حتــى
ال يشــعروا باالغتــراب عنــد التحــدث
مــع أقرانهــم أو أقاربهــم ،وحظيــت
المبــادرة برعايــة الســيد الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســي ،حيــث كلــف الســيد
الرئيــس وزارة الهجــرة بالعمــل علــى
البــث المباشــر لألحــداث المصريــة
الهامــة (سياســية ،رياضيــة ،ثقافيــة
وفنيــة ،)..وبــث المعلومــات الصحيحــة
الخاصــة بالشــأن المصــري ،وكذلــك
التعريــف بالمناســبات الوطنيــة والدينية
وتوقيتاتهــا.

ومــن زوار الجنــاح :الســفير بســام
راضــي ،المتحــدث باســم رئاســة
الجمهوريــة ،والدكتــورة غــادة والــي
وكيــل االميــن العــام لألمــم المتحــدة
والمديــر التنفيــذي لمكتــب االمــم
المتحــدة للمخــدرات والجريمــة ومديــر
مقــر المنظمــة فــي فيينــا ،الدكتــور وقــد تنــاول الحديــث مــع زوار الجنــاح
ً
خالــد العنانــي وزيــر الســياحة واآلثــار ،عــددا مــن المبــادرات واألنشــطة ،منهــا
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وفــي إطــار الحــرص الدائــم مــن وزارة
الهجــرة علــى مــد جســور التواصــل بين
شــباب مصــر فــي الخــارج ووطنهــم
األم ،أطلقــت الــوزارة فــي يونيــو 2020
أول برنامــج تقدمــه الدولــة للشــباب
المصــري الدارســين فــي الخــارج
تحــت عنــوان «مبــادرة شــباب الدارســين
بالخــارج»؛ مــن أجــل تعزيــز صلتهــم
بالوطــن ولالســتفادة مــن المهــارات
والعلــوم التــي اكتســبوها .وبمطلــع
 ،2021أطلقــت وزيــرة الهجــرة الســفيرة
نبيلــة مكــرم «االســتراتيجية الوطنيــة
لشــباب الدارســين بالخــارج» ،والتــي
جــاءت لخلــق مكــون رئيســي لجميــع
الفعاليــات واألنشــطة التــي تنظمهــا
الــوزارة ألبنــاء الدارســين بالخــارج،
وكذلــك إنشــاء مظلــة واحــدة تجمــع
أبنــاء المصرييــن المغتربيــن لزيــادة
ربطهــم بوطنهــم ،كمــا تــم إطــاق
مركــز وزارة الهجــرة للحــوار للشــباب
المصرييــن الدراســين بالخــارج ليعمــل
كمظلــة حواريــة ومعرفيــة خاصــة
بشــبابنا فــي الخــارج.

مــا تحقــق وفيمــا يتعلــق بالمبــادرة
الرئاســية «مراكــب النجــاة» ،فقــد
أطلقهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي ،فــي الجلســة الختاميــة
لمنتــدى شــباب العالــم فــي ديســمبر
 ،2019وجــاء تكليفــه لــوزارة الهجــرة
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
لتفعيــل هــذه المبــادرة المعنيــة
بالتوعيــة بمخاطــر الهجــرة غيــر
الشــرعية .ووضعــت الــوزارة منــذ ذلــك
الحيــن اســتراتيجية متكاملــة لتنفيــذ
المبــادرة ،تضمنــت التوعيــة المجتمــع
بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية
والتعريــف بســبل الهجــرة اآلمنــة ،مــع
توفيــر البدائــل اإليجابيــة مــن تدريــب
وفــرص عمــل وريادة األعمال للشــباب
ً
بالمحافظــات األكثــر تصديــرا للهجــرة
غيــر الشــرعية وهــي  14محافظــة:
الفيــوم والبحيــرة والغربيــة والمنوفيــة
والقليوبيــة والدقهليــة والشــرقية
وكفــر الشــيخ وبنــي ســويف والمنيــا
وأســيوط واألقصــر وقنــا وســوهاج ،ثــم
أعــدت خطــة عمــل شــملت توظيــف
جهــود وإمكانــات مؤسســات الدولــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي
والشــراكة مــع المنظمــات الدوليــة.

العقــول النيــرة مــن خبرائنــا وعلمائنــا
بالخــارج عبــر إطــاق المؤتمــر
الوطنــي «مصــر تســتطيع» ..ليتحــول
الحلــم إلــى حقيقــة بخمســة إصــدارات
بــدأت مــن مدينــة الغردقــة بالمؤتمــر
األول للعلمــاء المصرييــن بالخــارج،
ً
مــرورا بقاهــرة المعــز التــي شــهدت
«مصــر تســتطيع بالتــاء المربوطــة»،
ثــم محافظــة األقصــر التــي شــهدت
«مصــر تســتطيع بأبنــاء النيــل»،
الغردقــة مــرة أخــرى التــي شــهدت
النســخة الرابعــة «مصــر تســتطيع
بالتعليــم» ،ثــم العــودة مــرة أخــرى
إلــى القاهــرة فــي النســخة الخامســة
بعنــوان «مصــر تســتطيع باالســتثمار
والتنميــة» ،حيــث تــم تنظيــم الـــ 5
ً
ً
مؤتمــرات بمشــاركة  242عالمــا مصريا
يمثلــون تخصصــات مختلفــة ،وإنشــاء
 27مشــاركة وبرنامــج توأمــة بيــن
الجامعــات والجهــات الوطنيــة وبيــن
الجهــات الدوليــة التــي يعمــل بهــا
العلمــاء المصرييــن بالخــارج.

ً
قــدم جنــاح الــوزارة بالمنتــدى كتيبــا
يحتــوي علــى مــا تــم إنجــازه فــي
كل ملــف مــن الخمســة ملفــات،
يســتطيع الزائــر للمعــرض الحصــول كمــا عملــت الــوزارة علــى ربــط الطيور
علــى نســخته الخاصــة لالطــاع علــى المهاجــرة بوطنهــم واســتقطاب
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أمــا المركــز المصــري األلمانــي
للوظائــف والهجــرة وإعــادة اإلدمــاج،
فيعــد األول مــن نوعــه فــي مصــر،
وثمــرة التعــاون بيــن وزارة الهجــرة
والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
« »GIZحيــث يســتهدف التوعيــة
بمخاطــر الهجــرة غيــر الشــرعية فــي
ضــوء المبــادرة الرئاســية «مراكــب
النجــاة» ،ويهــدف إلــى توفيــر الفــرص
اآلمنــة للشــباب كبديــل عــن الهجــرة
غيــر الشــرعية ،والخفــض مــن أســباب
الهجــرة غيــر النظاميــة عــن طريــق
التوعيــة بمخاطرهــا ومعاونــة مــن
يرغــب فــي الحصــول علــى فــرص
للهجــرة خــارج مصــر مــن خــال توفيــر
المعلومــات الالزمــة لذلــك.
ً
كمــا قدمــت الــوزارة تعريفــا بجهــود
إطــاق المؤتمــر الوطنــي «مصــر
تســتطيع» ..ليتحــول الحلــم إلــى
حقيقــة بخمســة إصــدارات بــدأت مــن
مدينــة الغردقــة بالمؤتمــر األول
ً
للعلمــاء المصرييــن بالخــارج ،مــرورا
بقاهــرة المعــز التــي شــهدت «مصــر
تســتطيع بالتــاء المربوطــة» ،ثــم
محافظــة األقصــر التي شــهدت «مصر
تســتطيع بأبنــاء النيــل» ،الغردقــة
مــرة أخــرى التــي شــهدت النســخة
الرابعــة «مصــر تســتطيع بالتعليــم»،
ثــم العــودة مــرة أخــرى إلــى القاهــرة
فــي النســخة الخامســة بعنــوان «مصــر
تســتطيع باالســتثمار والتنميــة» ،حيــث
تــم تنظيــم الـــ  5مؤتمــرات بمشــاركة
ً
ً
 242عالمــا مصريــا يمثلــون تخصصــات
مختلفــة ،وإنشــاء  27مشــاركة وبرنامــج
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توأمــة بيــن الجامعــات والجهــات قــادر علــى االلتحــاق بســوق العمــل
الوطنيــة وبيــن الجهــات الدوليــة التــي المحلــي أو الخارجــي بطريقــة شــرعية،
يعمــل بهــا العلمــاء المصرييــن حيــث شــهدت المرحلــة األولــى مــن
بالخــارج.
المبــادرة تدريــب نحــو  1000شــاب.
لقاءات:
التقــت الســفيرة نبيلــة مكــرم عبــد
الشــهيد وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــئون
المصرييــن بالخــارج ،كال مــن الســيدة
«كوريــن فلتشــر» ،المديــرة اإلقليميــة
لبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع
لألمــم المتحــدة ،والتــي ثمنــت
التعــاون يــن وزارة الهجــرة وبرنامــج
األغذيــة فــي عــدد مــن البرامــج خــال
الفتــرة الماضيــة ،كمــا ثمنــت الجهــد
الكبيــر الــذي يبذلــه أعضــاء البرنامــج
فــي ســبيل دعــم تنفيــذ برامــج التنميــة
المختلفــة فــي مصـ ُـر ،والســيد «برافيــن
أجــوارال» ،المديــر القطــري لبرنامــج
األغذيــة العالمــي بالقاهــرة التابــع
لألمــم المتحــدة ،لمناقشــة ســبل
تعزيــز التعــاون المشــترك والقائــم
بيــن وزارة الهجــرة وبرنامــج األغذيــة
العالمــي ،خــال الفتــرة المقبلــة،
فــي ضــوء مــا تحقــق مــن نجــاح
فــي تنفيــذ مبــادرة «بدايــة ديجيتــال»
التــي أطلقتهــا الــوزارة بالتعــاون مــع
البرنامــج واألكاديميــة العربيــة للعلــوم
والتكنولوجيــا ،ضمــن المبــادرة
الرئاســية «مراكــب النجــاة « للحــد مــن
الهجــرة غيــر الشــرعية ومبــادرة «نــورت
بلــدك» لدعــم المصرييــن العائديــن
مــن الخــارج والمســاهمة فــي توفيــر
البدائــل اإليجابيــة لهــم ،للحــد مــن
تداعيــات جائحــة كورونــا ،وإعداد شــباب

كمــا التقــت الوزيــرة بمجموعــة مــن
شــباب مصــر بالخــارج ،بحضــور الدكتــور
هشــام العســكري أســتاذ علــوم نظم
األرض واالستشــعار عــن بعــد بجامعة
تشــابمان األمريكيــة ،علــى هامــش
مشــاركتهم بفعاليــات النســخة الرابعة
مــن «منتــدى شــباب العالــم ،»WYF
تحــت رعايــة الرئيــس عبــد الفتــاح
السيســي بمدينــة شــرم الشــيخ ،تحــت
شــعار « ،»Back Togetherويشــارك فيه
عــدد كبيــر مــن المصرييــن بالخــارج،
وعــدد مــن خبــراء سلســلة المؤتمــرات
الوطنيــة «مصــر تســتطيع».
وفــي حديثهــا للشــباب المصرييــن
بالخــارج المشــاركين بالمنتــدى،
أعربــت وزيــرة الهجــرة عــن ســعادتها
بحضورهــم فــي هــذا الحــدث
العالمــي ،الــذي يشــارك فيــه شــباب
ـم،
مــن مختلــف الجنســيات حــول العالـ ً
مشــيرة أن عــودة الفعاليــات مجــددا
يؤكــد علــى جاهزيــة الدولــة المصريــة
لتنظيــم فعاليــات دوليــة ،والقــدرة على
اســتيعاب هــذه األعــداد مــن مختلــف
دول العالــم ،مــع وجــود إجــراءات
احترازيــة وتنظيــم علــى مســتوى
عــال يتناســب مــع طبيعــة الحــدث،
وذلــك خاصــة فــي ظــل انتشــار جائحــة
كورونــا عالميــا.
العدد السادس والثالثون
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دينا أيمن

إحدى النابغات المصريات بالواليات المتحدة األمريكية
وتحديدا شركة مايكروسوفت

كشــفت المهندســة الشــابة دينــا أيمــن ،إحــدى النابغــات المصريــات
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وتحديــدا شــركة مايكروســوفت ،كيــف
تغلبــت علــى العقبــات ونجحــت فــي لفــت انتبــاه العالــم إلــى أن ســيدات
وبنــات مصــر قــادرات علــى خــوض أصعــب المجــاالت والنبــوغ فيهــا ،لتأتي
ضمــن قائمــة فوربــس للشــباب األكثــر تأثيــرا ،ويأتــي تكريــم الســيد رئيــس
الجمهوريــة لهــا ،ضمــن فعاليــات منتــدى شــباب العالــم وســام اســتحقاق
لفتــاة مصريــة أصيلــة ..إلــى تفاصيــل الحــوار:

كيــف

بــدأ

شــغفك

بالتكنولوجيــا؟

القصــة بــدأت مــع حبــي الشــديد للرياضيــات
والفيزيــاء .واختــرت تخصــص هندســة الكمبيوتــر
لحبــي لــه .كل شــيء حولنــا يتأثــر بالتكنولوجيــا،
انبهــرت بفكــرة أنــه يمكننــي أن أشــارك فــي
ُ
تصنيــع شــيء يســتخدم ويفيــد العالــم كلــه.
 *٢مولودة في الواليات المتحدة ورغم ذلك فتتحدثين
العربيــة بطالقــة ،كيــف أمكنــك الحفــاظ علــى اللغــة؟
كانــت أســرتي تحــرص علــة التحــدث بالعربيــة فــي
المنــزل طــول الوقــت فــي صغــري ألنهــا لغــة
القــرآن وهــو مــا جعلنــي أهتــم بممارســتي
للغــة وإدراك أهميــة لغتنــا وعاداتنــا وتقاليدنــا.

مــا أكثــر الذكريــات التــي تحبينهــا فــي مصــر؟
تجمــع األهــل واألصحــاب فــي األعيــاد مــن أكثــر
الذكريــات القريبــة إلــى قلبــي التــي ال تقــارن
بشــيء ،وحاليــا تكريــم فخامــة الرئيــس عبــد
الفتــاح السيســي لــي فــي منتــدى شــباب العالــم
فــي شــرم الشــيخ ،مــن أفضــل التكريمــات التــي
حصلــت عليهــا؛ ألنهــا مــن بلــدي ،ومــن شــخص
الرئيــس الــذي يدعــم الشــباب ،ويثــق فــي قدراتهــم.
فوربــس
قائمــة
ضمــن
اختيــارك
تــم
للشــباب األكثــر تأثيــرا ..كيــف تلقيــت الخبــر؟
ومــا الطمــوح الــذي تســعين لتحقيقــه؟
سعدت جدا باختياري في قائمة فوربس أنني ضمن
الشــخصيات المؤثــرة فــي أمريــكا تحــت ســن الثالثيــن.
فــي الواليــات المتحــدة ،البعــض يشــعر أننــي
حققــت نجاحــا كافيــا بالدراســة والعمــل ،وال
ســيما بشــركة كبيــرة ،لكننــي أشــعر دومــا أن
لــدي أحــام وطمــوح أكبــر منــي ،العلــم بحــر
ليــس لــه آخــر ،أريــد أن أتعلــم طــوال حياتــي.
مــا الرســالة التــي توجهينهــا للشــباب مــن
دارســي علــوم الحاســب ،وللشــباب بصــورة عامــة؟
نصيحتــي لــكل الشــباب أن تــدرس وتعمــل فيمــا تحب
ألن ذلــك يســاعد علــى التطــور والتقــدم .ال تفعــل
إال مــا تحبــه ســواء الدراســة أو العمــل ،حــب المجــال
التــي ســتقضي فيــه حياتــك هــو مفتــاح النجــاح،
والشــغف ســيخلق اإلبــداع ويجعــل الشــباب يضيفــون
للمجتمــع فــي مجــال العمــل ،ســواء داخــل مصــر
أو خارجهــا ،ويدفــع للمضــي قدمــا فــي عملهــن.
 بيــن اختيــار أهلــك للطــب واختيــارك للتكنولوجيــا كيف
حســمت األمــر وقلــت« :ال ..ســأدرس علــوم الحاســب»؟
حاولــت أرى نفســي دكتــورة علشــان أســعد أســرتي،
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وبالفعــل حولــت تخصصــي مــن هندســة إلــى
دراســة الطــب ولكــن بعــد نصــف عــام تراجعــت عــن
القــرار ،ألننــي لــم أجــد شــغفي فــي دراســة الطــب
فــي حياتــي العمليــة ،كونــي فتــاة بيــن الكثيــر والكثير
مــن الرجــال وقــول الكثيــر مــن النــاس إنــه ليــس مجــاال
لفتــاة خاصــة فــي أمريــكا كان مــن أكثــر الصعوبــات
لــي عندمــا بــدأت دخــول الجامعــة واختيــاري مجــال
هندســة الكمبيوتــر وهــو األصعــب بين أقســام هندســة،
وإصــرار أبــي لدخــول مجــال الطــب وليــس الهندســة
ولكــن هــذا ســرعان مــا تحول إلــى دافع ذاتــي داخلي
إلثبــات نفســي بيــن الجميــع وبرهــان للــكل أننــي
اختــرت المجــال الــذي أحبــه وســوف أجيــده للغايــة

قبــل الوصــول إلــى منصبــك الحالــي فــي
الرحلــة؟
كانــت
كيــف
مايكروســوفت..
ولمــاذا اختــرت مايكروســوفت دون غيرهــا؟
حصلــت علــى البكالوريــوس والماجســتير فــي نفــس
العــام فــي الواليــات المتحــدة وهــذه منحــه تعطــى
ُ
ّ
علــي تحضيــر
للمتفوقيــن فقــط ،حيــث عــرض
الماجســتير فــي نفــس الوقــت الــذي كنــت أدرس فيــه
البكالوريــوس ،وقبلــت هــذا .وتخرجت بعــد االنتهاء من
الماجســتير ،ثــم فضلــت الخروج لســوق العمل ،ألعمل
فــي شــركة «انتــل» ثــم شــركة «مايكروســوفت».
اختــرت مايكروســوفت لحبــي للرؤيــة والرســالة
التــي تقــوم بهــا الشــركة .فهــي تمكــن كل
شــخص علــى هــذا الكوكــب مــن تحقيــق
أحالمــه بطريقتــه فــي مجالــه الخــاص.
انتهيــت مــن دراســة الماجيســتير فــي  6أشــهر..
كيــف تغلبــت علــى العقبــات التــي واجهتــك؟
حياتــي الشــخصية كانــت فيهــا صعوبــات ،مــن بينهــا
ً
إقامــة أمــي بعيــدا عنــي (فــي مصــر) وأنــا فــي
الواليــات المتحــدة مــع إخوتــي للدراســة ،كونــي
األكبــر بيــن إخوتــي وضــع علـ ّ
ـى تولــي دور األم الثانيــة
فــي البيــت ،وتحمــل المســئولية ممــا يأخــذ الكثيــر
مــن وقتــي لدعــم إخوتــي مــن أكبــر ألصغــر األمــور.
علــى الرغــم مــن كل ذلــك كانــت األم هــي
البطلــة الحقيقيــة فــي حياتــي وحولــت لــي
صعوبــات حياتــي إلــى إلهامــات ودوافــع جميلــة
وقويــة ،كانــت تؤمــن بــي وتدعمنــي وتحولنــي
مــن شــابة صغيــرة تحمــل علــى عاتقهــا أحالمــا
كبيــرة إلــى شــابة تقاتــل لتحقــق أحالمهــا بيديهــا.

بعــد ،فــكل يــوم هــو فرصــة لتعلــم شــيء جديــد.

حدثينــا عــن القــراءة والرياضــة فــي حياتــك،
كيــف يمكنــك المواءمــة بينهمــا وبيــن شــغلك؟
انــا عاشــقة لتطويــر الــذات ،أحــب االهتمــام
بالقــراءة والمعرفــة دائمــا والرياضــة ســبب أساســي
فــي االهتمــام بالصحــة .وأنــا دائمــا والحمــد
هلل عنــدي القــدرة علــى ترتيــب وقتــي ألهتــم
بشــغلي مــع اهتمامــي بوقــت يومــي للرياضــة
والقــراءة ،فكالهمــا ال غنــى عنــه لبنــاء الشــخصية
مــن المعرفــة والتحمــل والحفــاظ علــى الصفــاء
الذهنــي وغيرهــا ،ممــا نحتــاج إليــه كثيــرا.
١مــا الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لإلســراع
مــن عمليــة التحــول الرقمــي فــي مصــر؟
لدينــا أهــداف واضحــة فــي االعتبــار لمســاعدة
التحــول
أهــداف
تحقيــق
علــى
مصــر
الرئيســية.
المقاييــس
ومراقبــة
الرقمــي
ً
ونالحــظ ارتبــط ثقافة المنظمــات والحكومــات ارتباطا
ً
مباشــرا بقدرتهــا علــى التكيــف مــع التغييــر .مــن
المرجــح أن يقبــل الموظفيــن التقنيــات الجديــدة أكثــر
إذا قمــت بإنشــاء ثقافــة تشــجع الموظفيــن علــى أن
عندمــا
يكونــوا متعلميــن مــدى الحيــاة ومســتمرين.
ً
ً
يكــون الجميــع منفتحــا علــى التغييــرات ويكــون مرنــا
فــي التكيــف معها ،فمــن المرجح أن ينجــح االنتقال.
بعــض مــن التغيــر قــد يكــون تركيــز الجهــود ومــوارد
ً
علــى مجــاالت منخفضــة التعقيــد نســبيا فــي بدايــة
التغييــرات الرقميــة .ســتواجه مخاطر أقــل عند معالجة
المزيــد مــن المشــاريع الصغيــرة بشــكل اســتباقي.
يكمــن أيضــا التعــاون مــع شــراكات مــن
طــرف ثالــث ماهــرة وواســعة المعرفــة ،يمكــن
لموظفيــن االســتمرار فــي التركيــز ويمكــن
نقــل المعرفــة مــن خــال هــذه العمليــة.
بهــذه الطريقــة ،ســيتعلم فريقــك مــن الخبــراء،
وبالتالــي يزودهــم بالقــدرات التــي يحتاجونهــا
للتعامــل مــع المشــاريع التحويليــة المســتقبلية.

دينــا أيمــن ..الفتــاة المصريــة ،بعيــدا عــن األضــواء،
مــا أكثــر شــئ تعتبرينــه متعتــك وقــت الفــراغ؟
ً
أحــب الســفر وأســافر للعديــد مــن البــاد دائمــا للتعــرف
علــى حضــارات وعــادات وتقاليــد اآلخريــن .أعشــق أيضــا
تعلــم شــيء جديــد .أحــب أن ادرس كل مــا ال أعرفــه
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