
 
 
 

 
 

 

 المعرض العربي المتجول للتكنولوجيا الحديثة في
 الواليات المتحدة يبدأ جولته في الس فيجاس

 غرفة التجارة األمريكية العربية تشترك في تنظيم مؤتمر تحت عنوان
 تسخير التكنولوجيا: إطالق مقّدرات الربيع العربي"

 "اإلقتصادي في العالم العربيواإلبتكار من أجل خلق النمو 

 الوفد يستمع إليجازات من المسؤولين التنفيذيين في إنتل وسيسكو وجوجل

من القيادات في الحكومات والشركات العربية زيارته في محطته الثانية في  05إختتم وفد على مستول عال يتكون من حوالي 

وركزت الزيارة التي دامت يومين . وادي السيليكون في كاليفورنيا، في إطار المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة لهذا العام

والريادة في مجال تجارة األعمال باعتبارها المحرك اإلقتصادي في وادي السيليكون وتطبيقاتها على دور التكنولوجيا واإلبتكار 

 .المحتملة في العالم العربي

التكنولوجيا تلعب دوراً رئيسياً في "وصرح ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية، بأن "

واضاف ." ألوسط وشمال إفريقيا، مما يعطي زخماً ويؤكد أنه ال يمكن العودة إلى الوضع الراهنالتغييرات التي تجتاح الشرق ا

في طليعة هذه الثورة يقف شباب العالم العربي الذين يفهمون أفضل من أي شخص آخر الدور القوي الذي يمكن أن : "قائالً 

وعلى ضوء ذلك فإن زيارتنا لوالية . ى حياة أفضلتلعبه التكنولوجيا كطريق يؤدي إلى المعرفة، وفرص الوظائف، ومستو

كاليفورنيا جسدت الثقافة التجارية السائدة في وادي السيليكون، وبحثت مدى إمكانية إنشاء مثل تلك النظم البيئية المماثلة في 

 ."العالم العربي

دولة عربية في المعرض المتنقل  31وتشارك 

قام بزيارة للتكنولوجيا المتطورة هذا العام، والذي 

معرض اإلليكترونيات اإلستهالكية الدولي في الس 

وبعد زيارة كاليفورنيا . فيجاس في األسبوع الماضي

سوف يسافر أعضاء الوفد إلى واشنطن العاصمة إلجراء 

لقاءات على أعلى مستوى مع المسؤولين في عدد من 

األجهزة واإلدارات الحكومية األمريكية المعنية بتنظيم 

ت السلكية والالسلكية، ودعم الريادة واإلبتكار اإلتصاال

في المشروعات التجارية الجديدة، وتشجيع التجارة 

 .واإلستثمار

وكانت زيارة الوفد لوادي السيليكون مقسمة إلى ثالثة 

مؤتمر مدته يوم كامل بحث سبل تشجيع ( 3: أقسام

النمو اإلقتصادي وخلق الوظائف المنتجة في منطقة 



 
 
 

 
 

 

حفل إستقبال لكبار الشخصيات في متحف التكنولوجيا في سان هوزيه، تضمنت زيارة ( 2وشمال إفريقيا، والشرق األوسط 

زيارات ( 1، و" إعادة إكتشاف العلوم اإلسالمية: إبداعات عبقرية"خاصة إلى المعرض المتجول المشهور المعروف باسم 

 .نتل وسيسكو وجوجلميدانية لبعض الشركات الرائدة في وادي السيليكون، من بينها إ

 إطالق العنان لقدرات الربيع العربي: المّكون األول

إطالق مقدرات الربيع : "شارك أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة في مؤتمر استمر يوماً كامالً تحت عنوان

من  255وجذب هذا التجمع أكثر من ." تسخير التكنولوجيا واإلبتكار من أجل خلق النمو اإلقتصادي في العالم العربي: العربي

ية والصغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات األكاديمية والمنظمات غير الحكومية والحكومة القيادات من الشركات متعددة الجنس

وغرفة التجارة  TechWadiواشترك في تنظيم هذا المؤتمر كل من تيك وادي . ومجتمع رأسمال المشروعات الجديدة

اد العربي إلتحادات تكنولوجيا واإلتح Plug and Play Tech Centerاألمريكية العربية، والمركز التقني بلج آند بلي 

 .، حيث قدمت هذه المناسبة مزيجاً رائعاً من المضمون والمتحدثين(إجمع)المعلومات واإلتصاالت 

بث روح النظام البيئي "و" عوامل نجاح وادي السيليكون"واشتمل المعرض على ست جلسات تركز على موضوعات مثل 

تهيئة األسباب لرواد األعمال "، و"مبادرات الشرق األوسط وشمال إفريقيا -اشئةالمالئم لإلبتكار في األعمال التجارية الن

 ".الوصول إلى رأسمال المشروعات الناشئة: ضرورة التمويل"، و"التجارية الناشئة وتمكينهم

ل للتكنولوجيا وكان بعض المتحدثين أمام المؤتمر عدد من كبار المسؤولين من الحكومات العربية المشتركين في المعرض المتنق

فعلى سبيل المثال، تحدث معالى محمد عالوي، وزير . المتطورة

وأشار . في بالده" الفرص هائلة"اإلتصاالت في العراق، وذكر أن 

إلى أن هيكل البنية التحتية األساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

واإلتصاالت يجرى إصالحه وتجديده في الوقت الحالي بعد عشرات 

ن اإلهمال لكي يستفيد من أحدث المنتجات في هذا السنين م

كما أكد أن بالده ترحب بالشراكة مع الشركات األمريكية . المجال

في مجال األجهزة والمعدات والبرمجيات والتدريب وعدد متنوع 

 .من الخدمات، بما في ذلك خوصصة الشركات المملوكة للدولة

وذكر معالي وزير اإلتصاالت العراقي، الذي يشارك ألول مرة في 

سبب زيارتنا إلى "المعرض المتنقل للتكنولوجيا المتطورة، أن 

أمريكا هو اإلطالع على أهم ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، 

لعالمية الرائدة في وهذا ما تحقق لنا من خالل زيارة أهم الشركات ا

وأعرب عن شكره لغرفة التجارة ." هذا المجال في سيليكون فالي

على " إجمع"العربية األمريكية والمنظمة العربية للمعلوماتية 

الذي أعطانا " هاي تك"الجهد المتميز التي الذي قامتا به لتنظيم 

فرصة فريدة للقاء عدد كبير من األخوة العرب من جهة والشركات 

 ."المية الرائدة في مجال التكنولوجيا الرائدة من ناحية أخرىالع

وأوضح الدكتور سالم الرزيقي، الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية 

المعلومات العمانية، الخطوات التي اتخذتها سلطنة عمان لزيادة 



 
 
 

 
 

 

سية القوية لتقنية المعلومات، بدءاً وأشار إلى هيكل البنية التحتية األسا. الحزمة العريضة في البالد وتضييق الفجوة الرقمية

وتحدث عن المراكز . ببرنامج نفذته الحكومة على اإلنترنيت يمّكن كل العمانيين تقريباً من اإلتصال بسهولة مع حكومة عمان

ام من جهود التقنية التي أنشأتها الحكومة لتوفير التدريب المجاني لكل العمانيين، الذي وصفه الدكتور سالم الرزيقي بأنه جزء ه

 .الحكومة لتمكين الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من المساهمة بشكل حثيث في المجتمع الرقمي

سنة فأقل، وأن هيئة تقنية  25في المائة من سكان عمان من الفئة العمرية  50كما أشار الدكتور سالم الرزيقي إلى أن حوالي 

. ن التعليم التقليدي في المستوى الجامعي والمهارات المطلوبة في مكان العملالمعلومات العمانية تعمل من أجل المواءمة ما بي

 .وأعرب عن إعتقاده بأن التدريب لبضعة شهور في سيليكون فالي سوف يوفر للعمانيين الفرصة لسد هذه الفجوة

وشرح المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة 

، بوزارة "إيتيدا"تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، إرتقاء مصر إلى المرتبة 

م من مراكز خدمات الرابعة على مستوى العالم كمركز ها

وذكر . تكنولوجيا المعلومات وتجهيز المعلومات التجارية

أن وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مصر تنفق 

ماليين الدوالرات كل عام على تنمية المهارات، وهو السبب 

. لغة 35الذي جعل مصر مؤّهلة لتقديم تلك الخدمات في 

لتي صاحبت الربعي وأكد أنه بالرغم من اإلضطرابات ا

العربي مازالت مصر نقطة محورية للشركات متعددة 

الجنسية التي تعمل في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 .إفريقيا

وأشار المهندي ياسر القاضي إلى العالقة التعاونية التي 

أقامتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع خمس 

الذي يمول نشاط العلماء في مصر والذي تمخض عن تسجيل  nanotechقنية الدقيقة جامعات في مصر، من بينها برنامج الت

وذكر أن الهيئة تقدم المساعدة في التنمية التجارية لتلك البراءات عن طريق توصيل تلك المنتجات . براءة إختراع حتى اآلن 22

 .والعممليات التي تتمتع ببراءات اإلختراع بالصناعة

في األردن، الدور الذي لعبه اإلتحاد في زيادة « انتاج»هيئة مديري جمعية تقنية المعلومات  رئيسوب، وبحث السيد محمد طحب

. مليار دوالر سنوياً خالل عشر سنوات 2ر2مليون دوالر سنوياً إلى  255دخل صناعة تقنية المعلومات في األردن من 

 وأشار السيد محمد. في المائة من إجمالي الناتج المحلي لألردن 31ألف أردني، ويبلغ نصيبه حوالي  05ويوظف القطاع حالياً 

في المائة من مقدمي المضمون باللغة العربية في العالم العربي من األردنيين، وذلك حسب إحصائيات هيئة  05طحبوب إلى أن 

 .مديري جمعية تقنية المعلومات



 
 
 

 
 

 

آالف من الطلبة الخريجين  0وذكر السيد محمد طحبوب أن حوالي 

ي دعم سنوياً يتجهون إلى قطاع تقنية المعلومات وأن الهيئة تساعد ف

وأشار إلى أنه بمساعدة . التعاون بين الشركات األمريكية واألردنية

أشخاص مثل جون تشامبرز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

سيسكو، زادت قيمة برنامج التعاون بين الشركات األمريكية واألردنية 

. دوالر سنوياً خالل أربع سنوات 155مليون دوالر سنوياً إلى  3من 

لسيد محمد طحبوب عبارة من جاللة الملك عبد هللا الثاني، واقتبس ا

إن األردن هو المكان الذي يُستثمر فيه، وإن : "ملك األردن، قال فيها

 ."الوقت اآلن

ومن المعالم الفريدة للمؤتمر الذي دام يوماً كامالً أن معظم المتحدثين 

تمر وفي هذا اإلطار سلط المؤ. كانوا من األمريكيين من أصل عربي

الضوء على الدور الرئيسي الهام الذي يمكن أن يلعبه األمريكيون من 

أصول عربية من الجيل األول والثاني والثالث في بناء الجسور مع 

وبدا . خالل وقت يتسم بالتغيير الشامل في المنطقة" الوطن األم"

واضحاً في المؤتمر أن األمريكيين من أصل عربي الذي يعملون في 

لي مستعدون لتقديم إمكانياتهم وخبراتهم التقنية إلى العالم سيليكون فا

 .العربي

سوف نقدم في المستقبل القريب ملخصاً للمؤتمر الذي دام يوماً كامالً، بما في ذلك المقتطفات الهامة من الكلمات التي ألقاها )

 .(متحدثاً من المتحدثين أمام المؤتمر 15أكثر من 

 ل لكبار الزوار فيي متحف التكنولوجيا في سان هوزيهحفل إستقبا: المكّون الثاني

خالل وجود الوفد في سيليكون فالي حضر أعضاء المعرض 

المتجول للتكنولوجيا المتطورة حفل إستقبال لكبار الزوار في 

وحضر هذه . متحف التكنولوجيا في وسط مدينة سان هوزيه

طقة من قيادات المجتمع المحلي في من 255المناسبة أكثر من 

سيليكون فالي، ومن بينهم كبار الشخصيات السياسية في 

 .المنطقة

ت للوفد فرصة المشاركة في جولة خاصة بالمعرض وأتيح

إعادة : إبداعات عبقرية"المتنقل المشهور المعروف باسم 

الذي يعرض ألول مرة في والية " إكتشاف العلوم اإلسالمية

سالطين "وهذا المعرض، الذي يعرف باسم . كاليفورنيا

، مصمم إلستكشاف المعارف العلمية للعصر الذهبي "العلوم

، ويغطي اإلنجازات اإلسالمية في الرياضيات اإلسالمي

والمالحة والفلك والطب وصناعة األجهزة واألدوات، 

والتكنولوجيا التطبيقية الراقية، والهندسة، والبصريات، 



 
 
 

 
 

 

 .والعمارة، والطيران

لقد : "في دبي، التي صممت وأنتجت المعرض المتنقل، بقوله MTEوصرح السيد لودو فيرهين، المدير التنفيذي الستوديوهات 

انبهر أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة بمعرفة اإلكتشافات العلمية التي تمت في ذلك العصر الذهبي، الذي 

كتب التاريخ تتحدث عن العصور المظلمة، عندما كانت أوروبا في حالة "ر إلى أن وأشا." كان أعظم عصر ذهبي في العالم

سبات، وأن قليالً من الناس يعرفون اإلسهامات الهائلة التي ساهم بها المفكرون والعلماء المسلمون في العلوم والتكنولوجيا 

والتي ساعدت على تمهيد الطريق ( قرن السابع عشرأي في الفترة الممتدة بين القرن السابع وال)خالل العصر الذهبي لإلسالم 

 ."لعصر النهضة األوروبية

وتولت شركة طيران اإلمارات، التي كانت الجهة الرئيسية الراعية 

للمعرض المتنقل للتكنولوجيا المتطورة، أيضاً رعاية حفل اإلستقبال 

وتنظم شركة طيران اإلمارات حالياً رحالت جوية بدون . لكبار الزوار

توقف من أربع مدن في الواليات المتحدة، وهى سان فرانسيسكو 

هيوستون ونيويورك، وسوف تنظم خطين جويين ولوس أنجيليس و

، من داالس بوالية 2532جديدين في الواليات المتحدة في عام 

في شهر )وسياتل بوالية واشنطن ( في شهر فبراير)تكساس 

 (.مارس

دولة،  55مدينة في  355وتطير خطوط اإلمارات إلى أكثر من 

األميال ونمت حتى أصبحت أكبر شركة طيران عالمية من حيث عدد 

قدمت خطوط  2533وفي شهر نوفمبر . التي قطعتها بمسافريها

، ليصبح ذلك أكبر 000طائرة بوينج  05اإلمارات طلباً لشراء 

. طلب مشتروات تجارية من حيث قيمته في تاريخ شركة بوينج

طائرة  25وباإلضافة إلى الخيارات المتاحة أمام الشركة لشراء 

مليار  25غ إجمالي قيمة الصفقة يبل 000إضافية من طراز بوينج 

 .دوالر

 زيارات ميدانية لشركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات : المكّون الثالث

تعتبر الزيارات الميدانية للشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في سيليكون فالي جزءاً مهماً من المعرض 

 2532وحصل أعضاء وفد المعرض المتنقل في عام . ولم يكن العام الحالي إستثناءاً من القاعدة المتنقل للتكنولوجيا المتطورة،

 .انتل، وسيسكو، وجوجل: على إيجازات على مستوى عال من كبار المسؤولين في ثالث شركات

يها بقدر أكبر الذي يمّكن الحكومات من تزويد مواطن” World Ahead“" عالم المستقبل"ركزت على برنامج  شركة انتل

على خمسة مجاالت " عالم المستقبل"ويركز برنامج . من القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا، ومن ثّم مستوى حياة أفضل

أي جعل التكنولوجيا في متناول الجميع من ناحية الكلفة والقدرة على  Accessالقدرة على الوصول إلى التكنولوجيا : رئيسية

ل أي العمل مع شركات اإلتصاالت من أجل زيادة توصيل الحزمة العريضة، والمضمون أي دعم مكونات الوصول إليها، والتوصي



 
 
 

 
 

 

، والرعاية Intel Teachالمضمون والتطبيقات الرقمية المحلية، والتعليم، أي تشجيع التعليم والتدريب من خالل برامج مثل 

 .رعاية الصحيةالصحية أي زيادة القدرة على الوصول إلى الحلول المبتكرة لل

وتركزت النقطة المحورية للمناقشات حول إيجاد الوظائف في العالم العربي، وتحقيق طفرة وتحول في التعليم، وهو ما يمثل 

على سبيل المثال المعلمين على دمج ” Intel Teach“" إنتل تعلّم"إذ يساعد برنامج . األولوية القصوى لشركة انتل

ويعتبر . سية، ومن ثّم تحسين قدرة الطلبة على مهارات حل المشاكل والتفكير اإلبداعي والتعاونالتكنولوجيا في فصولهم الدرا

 .دولة 05ماليين معلّم في  35هذا البرنامج أكبر وأنجح برنامج من نوعه، حيث يتم تدريب أكثر من 

. سة عالمية في مرحلة ما قبل الجامعةوقد اشتهرت شركة انتل أيضا بمعرضها السنوي الدولي للعلوم والهندسة، وهو أكبر مناف

ماليين طالب من طلبة الثانوية من كل أنحاء العالم في معارض محلية للعلوم، حيث يصل  0ويتنافس في هذا المعرض أكثر من 

والر ماليين د 0طالباً من هؤالء الطلبة إلى الدور النهائي باعتبارهم مبتكرين ناشئين، ويتنافسون على أكثر من  3055حوالي 

فائزاً من  11وحسب إحصائيات شركة انتل كان من بين الفائزين في هذه المسابقات حتى اآلن . من الجوائز والمنح التعليمية

 .العرب الناشئين

* * * 

في زيارة لمقر شركة سيسكو توفر لدى أعضاء وفد المعرض المتنقل للتكنولوجيا المتطورة فهم أفضل لوجهة نظر شركة 

وحسب المؤشر الشبكي البصري لعام . ارها محرك التنمية اإلقتصاديةسيسكو في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت باعتب

إكسابايت بحلول عام  65سوف يصل حجم الحركة العالمية لبروتوكول اإلنترنيت إلى معدل سنوي قدره  2535-2530

 وتحسب شركة. في المائة 12بمعدل سنوى مرّكب قدره  2535أضعاف من عام  1، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2530

في المائة في إجمالي الناتج  3ر1في المائة في تغلغل الحزمة العريضة يترجم إلى نمو قدره  35سيسكو أن الزيادة بمقدار 

 .المحلي للبالد

 30زيادة في عدد األجهزة إلى حوالي ( 3: تتوقع شركة سيسكو أربعة إتجاهات رئيسية في حركة اإلنترنيت 2530وحتى عام 

أضعاف في سرعات الحزمة  1زيادة قدرها ( 1في عدد مستخدمي اإلنترنيت إلى ثالثة مليارات، و زيادة( 2مليار وصلة، و

وحسب بيانات سيسكو سوف . مليون دقيقة فيديو في الثانية 3مضمون أكثر ثراءاً على اإلنترنيت، يساوي ( 1العريضة، و

اإلنترنيت إلى الحاسوب الشخصي في المقدمة،  -ديويسيطر فيديو اإلنترنيت على حركة اإلنترنيت اإلستهالكي، حيث سيكون في

 .اإلنترنيت إلى التليفزيون والوحدات المحمولة -يليه فيديو



 
 
 

 
 

 

 001وينطبق ذلك بشكل خاص على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي يتوقع أن تشهد زيادة في حركة اإلنترنيت قدرها 

ومن الظواهر التي تدعو إلى اإلنبهار الزيادة المتوقعة في حركة . 2530و 2535في المائة خالل الفترة الممتدة بين عامي 

 55ر1)ضعفاً على مدار خمس سنوات، حيث يمثل الفيديو ما يقرب من ثلثي  51المعلومات باألجهزة المحمولة، وتقّدر بنحو 

 .من إجمالي حركة المعلومات باألجهزة المحمولة( في المائة

سيسكو تركيزاً أساسياً على  ومثلها مثل انتل تركز شركة

ومن برامج سيسكو التعليمية المشهورة . تشجيع التعليم

، وهو برنامج Networking Academyبرنامج 

تدريب عالمي يعلّم الطلبة كيف يصممون ويبنون شبكات 

حاسب اليكترونية آمنة ويحلون مشاكلها، وذلك بهدف زيادة 

مستويات الفرص المتاحة للعمل في مهن أفضل وتحقيق 

آالف أكاديمية  35ومن خالل أكثر من . إقتصادية أفضل

أكاديمية في الشرق  005منتشرة حول العالم، منها 

األوسط، تمكنت سيسكو من الوصول إلى أكثر من أربعة 

 .ماليين طالب، وتنجز أكثر من مليون عملية تقييم شهرياً 

* * * 

ي فمثلها مثل المشروعات الكثيرة األخرى ف جوجلأما 

سيليكون فالي، أي مثل انتل وسيسكو، فلديها أصول 

ففي حالة جوجل بدأت الشركة بداية متواضعة، . متواضعة

حيث أسسها طالبان خريجان من جامعة ستانفورد، لتصبح 

 .ألف موظف 13شركة عالمية ضخمة يعمل بها أكثر من 

وخالل لقاء ومحاضرة في جوجل تعلّم أعضاء وفد المعرض 

نولوجيا المتطورة أن خمسة في المائة من المتجول للتك

سكان العالم يتكلمون العربية التي تحتل المرتبة الخامسة بين 

اللغات المنطوقة على الكرة األرضية، ومع ذلك فأقل من 

. واحد في المائة من مضمونها على اإلنترنيت باللغة العربية

، وهذا يؤكد القدرات اللغوية للناس في معظم العالم العربي

حيث يتكلمون لغتين أو ثالث لغات في بعض األحيان، ولكن 

هذه النسب توضح أيضاً الفجوة الهائلة في المضمون باللغة 

 .العربية

في المائة من مستخدمي  10حسب جوجل يستخدم حوالي 

أمور كثيرة من بينها وهذا يعكس . اإلنترنيت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أجهزة محمولة لكي يستخدموا اإلنترنيت

وعلى ضوء . مرة في الشرق األوسط منه في الواليات المتحدة 30-35حقيقة أن سعر إستخدام اإلنترنيت يكون أعلى بمعدل 



 
 
 

 
 

 

توفير القدرة على الوصول إلى اإلنترنيت، بما في ذلك القدرة على تحميل الفيديو محلياً : ذلك تتركز مهمة جوجل حول ثالثة معالم

 the Student Ambassadorلى تكرار التحميل، واإلستدامة بما في ذلك برنامج الطالب السفير وتعليمهم ع

Program  الذي يعمل الطلبة فيه بمثابة حلقات إتصال بين جوجل وجامعاتهم، والصلة النفعية بما في ذلك القدرة على إنتاج

 .ان العملبرامج يراها مستخدمو جوجل ذات صلة بهم وبحياتهم في البيت وفي مك

الشفافية، أي إحاطة الموظفين علماً : وتدخل اإلبتكارات في صميم نجاح جوجل، وتحقيق هذا اإلبتكار يتم على ثالثة مستويات

بمجريات األمور، وسرعة الحركة، أي المحافظة على القدرة على التحرك إلى األمام بسرعة، وتوقع غير المألوف، أي إدراك أن 

على سبيل المثال بدأ بموظفي جوجل الذين كانوا يعبثون في المعمل في  Gmailفاختراع . ي من أي مكاناإلبتكار يمكن أن يأت

 .وقت اإلستراحة بعد الظهر ذات يوم من األيام

وللمحافظة على روح اإلبتكار هذه والعالقات الوطيدة في كل أنحاء الشركة تلتقي قيادات جوجل مع الموظفين كل يوم جمعة 

لم يتغير الشئ الكثير عن الشركة  3660وبالرغم من النمو الهائل لجوجل منذ تأسيسها في عام . أسئلة الموظفين لإلجابة على

 .تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع وذات فائدة: نفسها، بما في ذلك بيان مهمتها وأهدافها الذي لم يتغير وهو

* * * 

وقتاً مع أعضاء وفد المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة الدكتور محمد قيومي، ومن قيادات سيليكون فالي التي قضت 

. ألف طالب 15رئيس جامعة الوالية في سان هوزيه، وهى أكبر مؤسسة تعليم عالي في سيليكون فالي، حيث يبلغ عدد طالبها 

ات المتحدة، وتزود الشركات في سيليكون فالي ولدى الجامعة أعلى نسبة تسجيل للطلبة األجانب في شهادة الماجستير في الوالي

 .بعدد من الخريجين في الهندسة وعلوم الكمبيوتر وتجارة األعمال أكثر من أي كلية أو جامعة أخرى في الواليات المتحدة

لسائدة ويجسد الدكتور قيومي، وهو من أصل أفغاني وحاصل على خمس شهادات أكاديمية، روح القدرة على اإلنجاز واإلبتكار ا

ولّخص زيارة المعرض المتجول للتكنولوجيا المتطورة إلى كاليفورنيا على النحو . بين جاليات المهاجرين في سيليكون فالي

وباعتبار جامعة الوالية في سان هوزيه الجامعة التي تغذي منطقة . سيليكون فالي هو مهد اإلبتكار ومركز اإلبداع: "التالي

. رسالتها الدائمة هى تخريج طلبة لهم دراية بالعالم الذي يعيشون فيه وبصيرة متقنة تكنولوجياً سيليكون فالي فإن مهمتها و

وإقامة العالقات والشراكات مع أعضاء الوفد من العالم العربي تساعدنا في تحقيق هذه الرؤية، وتؤكد لنا أن سيليكون فالي 

 ."سيبقى مكاناً للحالمين والمبتكرين والمنجزين
 


