
اإلصدار )34(  -  كانون الثاني ٢٠١٩نشـرة إخباريــة

يستضيف  االعالمية«  الوحدة  »مجلس 
االقتصادية  االزمة  حول  للحديث  أبوغزاله 

٢٠٢٠ العالمية 

العربية  االعالمية  الوحدة  مجلس  عقد   - عمان 
الدكتور  سعادة  مع  اقتصادية  حوارية  جلسة 
االقتصادية  »االزمة  بعنوان  أبوغزاله  طالل 
بمشاركة  فرصة؟«  أم  أزمة   2020 العالمية 
واالقتصاديين  اإلعالميين  من  نخبة  من  واسعة 
الخاص  القطاع  عن  وممثلين  واالكاديميين 

والتنموية. الدولية  والمؤسسات 

علي  هيثم  السيد  رحب  الجلسة،  بداية  وفي 
الوحدة  لمجلس  المؤسس  العام  األمين  يوسف 
والمشاركين  بالضيوف  العربية  اإلعالمية 
األنشطة  خطة  ضمن  تندرج  الجلسة  أن  وأعلن 

في هذا اإلصدار:

يستضيف  االعالمية«  الوحدة  »مجلس 
االقتصادية  االزمة  حول  للحديث  أبوغزاله 

 ٢٠٢٠ العالمية 

لمنتدى  حوارية  جلسة  ضيف  أبوغزاله 
األردني  األعمال  شباب 

أبوغزاله يرعى إطالق برنامج »همم بنك العمل 
التطوعي« 

)١( الملتقى  عن  صادر  انفوجرافيك 

)٢( الملتقى  عن  صادر  انفوجرافيك 
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اإلعالمية«،  الوحدة  مجلس  عن  »المنبثق  االقتصادي  لالعالم  العربي  للمجلس  المستقبلية 
العربية.  الدول  جامعة  من  رسمي  بترحيب  وحظي  الماضي،  العام  عنه  اإلعالن  تم  والذي 

لإلعالميين  وهامة  كبيرة  فرصة  هو  أبوغزاله  الدكتور  مع  المفتوح  الحوار  أن  إلى  وأشار 
والفكر  االقتصاد  أعمدة  أحد  إلى  لالستماع  واالقتصاديين  االقتصادي  بالشأن  المختصين 

والعالمي.  العربي 

تضمنته  وما  أبوغزاله  طالل  الدكتور  إلى صوت  المجلس  أضم صوت  أن  لي  »اسمحوا  وأضاف: 
على  سلبا  تؤثر  والتي  اإلجازات  على  السيطرة  إحكام  بضرورة  الوزراء  رئيس  دولة  إلى  رسالته 
من  نقترب  ونحن  وأخيراً خصوصاً  أواًل  الوطني  االقتصاد  لصالح  هي  الرسالة  هذه  ولعل  اإلنتاج، 

السلبي«.  ثيرها  تأ من  للحد  العمل  من  مزيداً  الجميع  من  تتطلب  عالمية  اقتصادية  أزمة 

أبوغزاله  بالدكتور  العربية  اإلعالمية  الوحدة  مجلس  رئيس  شريف  سليم  الدكتور  ورحب 
عن  تتحدث  انها  وخصوصاً  هامة  معلومات  من  الجلسة  تناولته  ما  أهمية  مبيناً  وبالمشاركين، 

القادم.  العام  مطلع  متوقعة  عالمية  اقتصادية  أزمة 

الحكومة،  جانب  من  والحذر  الحيطة  ألخذ  إيجابي  إنذار  جرس  بمثابة  الجلسة  أن  شريف  واعتبر 
جميعاً  لنا  المعروف  االقتصادي  العصامي  الرجل  هذا  أبوغزاله  طالل  الدكتور  »إن  مضيفاُ 
دراسته  وإلى  أوال  السنين   عشرات  إلى  الممتدة  االقتصادية  خبراته  إلى  ته  توقعا في  استند 
العربية  اإلعالمية  الوحدة  مجلس  في  ونحن  والعالمية  العربية  واالقتصادية  السياسية  لألوضاع 

وسياسياً.« اقتصاديا  العربي  الوطن  هم  يحمل  عربي  إنسان  كل  ونساند  ندعم 

وأطلق الدكتور أبوغزاله مؤخرا تحذيرات هامة أخذت حيزا إعالمياً كبيراً في األوساط االقتصادية 
لها. لالستعداد  داعيا   2020 عام  أجمع  العالم  دول  ستطال  عالمية  اقتصادية  بأزمة  التنبؤ  حول 

كبرى  عالمية  اقتصادية  أزمٍة  وقوع  احتمالية  من  كثيًرا  حذرُت  »لقد  الجلسة  خالل  أبوغزاله  وقال 
لالعتقاد  تدفعني  قوية  أسباٌب  لدي  والخبراء،  االقتصاديين  المحللين  بعض  وبخالف   .2020 عام 
بن  وصفها  التي   ،2008 عام  في  سابقتها  من  بكثير  أكبر  ستكون  الوشيكة  األزمة  هذه  بأنَّ 
في  اقتصادية  أزمة  »أسوأ  ها  بأنَّ حينها،  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي  مجلس  رئيس  برنانكي، 
أيًضا«.  سابقتها  مثل  المتحدة  الواليات  في  القادمة  األزمة  ستبدأ  األرجح،  وعلى  العالم«.  تاريخ 

وتتسبب  الغرب،  على  كبير  ثيٌر  تأ لها  يكون  وأن  لسنوات،  األزمة  هذه  تستمر  أن  أبوغزاله  وتوقع 
مثل  الناشئة  الدول  أن  حين  في  الدول،  من  العديد  إفالس  إلى  وتؤدي  تضخمي  ركود  حالة  في 

األزمة.  هذه  خالل  تزدهر  أن  المتوقع  من  والهند  الصين 
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على  قلق  غير  بأنني  العالمية  المالية  األزمة  وقت   2008 عام  صرحت  »لقد  أبوغزاله  وقال 
المضاربين  أو  للمتعاملين  الشخصية  الثروات  على  يؤثر  المال  في سوق  االنهيار  االقتصاد، ألن 
وأكدت  االقتصادية،  المؤشرات  أو  االقتصادي  النمو  على  تغيرات  أي  إحداث  دون  البورصة  في 
فندق  أو  مطعم  كإغالق  المنتجة  االقتصادية  النشاطات  تأثر  حقاً  للقلق  يدعو  ما  أن  حينها 

وخالفه«. 

مشيرا  مظاهرها،  أحد  كان  وإن  حتى  المال  سوق  انهيار  نوع  من  ليست  المتوقعة  األزمة  أن  وبين 
هائلة. بمعدالت  النفط  أسعار  وارتفاع  الفائدة  سعر  زيادة  ستكون  مظاهرها  وأهم  أبرز  أن  إلى 

ونتوقع  لياً،  حا نراه  مما  أكثر  صراعات  ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  أخرى  مرة  »أؤكد  وأضاف 
دولة شروط  كل  فرض  بسبب  العالمية  التجارة  في سوق  تامة  فوضى  حدوث  الجاري  العام  خالل 
رئيس  هناك  أن  هو  اآلن  نواجهه  فما  أمريكا.  تفعل  كما  اتفاقيات  من  عليه  وقعت  ما  تناقض 
على  كبيرة  وأضرار  ومشاكل  خالفات  وقوع  في  يتسبب  مما  العالمي  النظام  تغيير  في  يرغب 

األطراف«. جميع  مستوى 

حيث  واستفساراتهم،  المشاركين،  مالحظات  إلى  أبوغزاله  الدكتور  استمع  الجلسة  ختام  وفي 
وأصحاب  الرأي  أصحاب  تخدم  أن  شأنها  من  التي  اللقاءات  هذه  مثل  أهمية  على  المشاركون  أكد 
على  موجودة  ومظاهر  علمية  أسس  على  المبني  االقتصادي  بالتحليل  يتعلق  ما  خاصة  القرار، 

الواقع.  أرض 

إلى  سعيا   ،2012 عام  البحرين  مملكة  في  تأسس  العربية  اإلعالمية  الوحدة  مجلس  أن  إلى  يشار 
الوسائل  مختلف  في  العرب  االعالميين  بين  والتنسيق  والتعاون  الروابط  وتعزيز  التفاعل  خلق 

العربية. اإلعالمية  والمؤسسات 

العام  القطاعين  في  العربية  اإلعالمية  المؤسسات  بين  التعاون  تشجيع  إلى  المجلس  ويهدف 
أهمية  على  والتأكيد  المؤسسات  هذه  برامج  من  واالستفادة  والزيارات  الخبرات  وتبادل  والخاص 
بين  الزيارات  هذه  تنفيذ  على  واإلشراف  المشترك  العربي  اإلعالمي  العمل  تعزيز  في  دورها 

العربية. الدول 

group_key=news&lang=ar&3601=http://www.tag-forum.org/news.aspx?id
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االعمال  شباب  منتدى  استضاف   - عمان 
أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  األردني 
الفرص  حول  للحديث  حوارية  جلسة  في 
في  الشباب  مسيرة  تواجه  التي  ات  والتحديّ

واالعمال.  المال  عالم 

التواصل  الجلسة  من  المنتدى  ويهدف 
والشخصيات  الشباب  بين  ما  المباشر 
تجاربهم  من  للتعلّم  الوطنية  االقتصادية 
تحقيق  في سبيل  واجهوها  التي  والصعوبات 
واألعمال،  التجارة  عالم  في  النجاحات 
الشباب  تمكين  في  المساهمة  وبالتالي 

الوطني.  لالقتصاد  داعماً  ليكون  الريادي 

أبوغزاله  الدكتور  استعرض  الجلسة  وخالل 
واإلصرار  التحدي  أن  مبينا  حياته  مسيرة 
مجموعة  أوصل  ما  وهو  النجاح،  أساس 
األولى  ولتكون  العالمية  إلى  أبوغزاله  طالل 

المجاالت.  من  العديد  في  العالم  في 

وزيادة  األمة  اقتصاد  مشكلة  حل  أن  وبين 
خال  مجتمع  خلق  الوقت  ذات  وفي  ثروتها 
السلبية  والظواهر  والمخدرات  العنف  من 
خالل  من  إال  تحقيقه  يمكن  ال  األخرى، 
يسمى  ما  أن  إلى  مشيرا  واالبتكار،  اإلبداع 
على  اإلدمان  فقط  هو  الصحي«  »اإلدمان 

واالختراع. المعرفة  وعلى  االنترنت 

مؤخرا  أصدره  الذي  كتابه  إلى  وأشار 
يعبر  والذي  متوقد«  معرفي  »عالم  بعنوان 
والعالم  المعرفة  في  المطلق  إيمانه  عن 
مستقبل  إلى  سيؤدي  والذي  التكنولوجي 
المتوفرة  المعرفة  أن  مبينا  »متوهج«، 

للديمقراطية  فرصا  ستمنح  اإلنترنت  على 
للجميع. والمساواة 

مع  التعليم  يتواكب  أن  ضرورة  على  وأكد 
اإلبداع  بمجال  السريع  التقدم  ومع  المستقبل 
هو  المعرفة  مجتمع  أن  الى  مشيرا  واالبتكار، 
فيه،  شيء  كل  الكمبيوتر  جهاز  يحرك  الذي 
وهو القائم على اإلنترنت بجميع جوانب حياته.

طالب  أمام  الطريق  نمهد  أن  »علينا  وقال 
التعلّم،  الى  التعليم  من  والتحّول  المستقبل، 
مع  تتماشى  التي  التعليم  بسبل  والتفكير 
عصر  في  دخلنا  وأننا  ما  السيّ قدراتهم، 
الّرضيع  الطفل  بدأ  فيه  الذي  المعرفة، 
الحديثة«.  االتصاالت  تقنية  استعمال  يجيد 
وأضاف »إن أي مهنة في المستقبل ستكون 

المعلومات«.  تقنية  على  قائمة 

الثورة  فإن  أبوغزاله،  للدكتور  ووفقا 
ستمحو  المعرفة  ثورة  الرابعة،  الصناعية 
في  المتسارع  التقدم  مواكبة  يستطع  لم  من 
الذكي  التعليم  أن  كما  التكنولوجيا.  مجال 
أكثر  االشياء  لن يجعل  والذكاء االصطناعي 
االشخاص  بعض  سيجعل  بل  فقط  ذكاًء 

وعقليا. جسديا  غيرهم  من  أفضل 

األعمال  منتدى شباب  اكد رئيس  من جانبه، 
على  الشربجي  عدي  المهندس  األردني 
في  القوي  الدور  للشباب  يكون  أن  ضرورة 
وأن  واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت 
يدعمه  أن  قبل  األمور  زمام  ألخذ  يبادر 
قدما  المضي  األولى على  هم  فالشباب  أحد، 

وأوطانهم. أنفسهم  برفعة 

األردني األعمال  شباب  لمنتدى  حوارية  جلسة  ضيف  أبوغزاله 
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يمثل  أبوغزاله  الدكتور  أن  الشربجي  وأضاف 
والتحدي  باإلصرار  تمّكن  عظيمة،  شخصية 
من أن يصبح اليوم شخصية عالمية تركت أثراً 

العديد من المجاالت.  كبيراً في 

عام  األردني  األعمال  شباب  منتدى  وتأسس 
توفر  التي  المناسبة  البيئة  خلق  بهدف   2017
للشباب االحتكاك المباشر مع رجال األعمال 
لها  التي  والمحلية  الوطنية  والشخصيات 

األثر في نهضة اقتصاد الوطن ورفعته. 

الشكر  الجلسة  في  المشاركون  ووجه 

وقته  على  أبوغزاله  للدكتور  والتقدير 
في  والدروس  الخبرات  بنقل  واهتمامه 
الصاعد،  الشباب  لجيل  االعمال  لم  عا
قامة  أبوغزاله  في  يرون  أنهم  مؤكدين 
الدور  له  لمية  وعا وطنية  اقتصادية 
له  المشهود  لم  العا مستوى  على  الريادي 
الصعاب  برغم  واألعمال  المال  لم  عا في 
العملية  مسيرته  رافقت  التي  ات  والتحديّ

تدّرس.  نجاح  قصة  واعتبروها 

h t t p : / / w w w . t a g - f o r u m . o r g / n e w s .
group_key=news&lang=ar&3600=aspx?id
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بنك  »همم  الوطني  البرنامج  إطالق  حفل  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  استضاف   - عمان 
الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  ميالد  بعيد  الوطن  احتفاالت  مع  تزامناً  وذلك  التطوعي«  العمل 

أبوغزاله.  طالل  الدكتور  سعادة  رعاية  وتحت  المعظم 

المطلق  إيمانه  في صلب  تأتي  والتي  المبادرة  لهذه  ودعمه  سعادته  أبوغزاله عن  الدكتور  وأعرب 
خدمة  لدعم  تذهب  أبوغزاله  طالل  مجموعة  إيرادات  من   %50 أن  مؤكداً  التطوعي،  العمل  بأهمية 

المجتمع.  بخدمة  فقط  تعنى  التي  أبوغزاله  طالل  مؤسسة  نشاطات  خالل  من  المجتمع 

أن  مؤكداً  المعرفي،  ابوغزاله  طالل  ملتقى  في  فعاليتها  جميع  واستضافة  المبادرة  بهذه  ورّحب 
الذي  الحسين  بن  الثاني  عبدهللا  الملك  جاللة  ميالد  عيد  في  كهدية  تقديمه  يمكن  ما  أبسط  هذا 

التطوع.  رمز  هو 

العمل التطوعي« أبوغزاله يرعى إطالق برنامج »همم بنك 
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من  أساسيا  جزءا  التطوعي  العمل  ليكون  المدارس  في  البرنامج  فكرة  اعتماد  إلى  أبوغزاله  ودعا 
زراعة  ضرورة  مؤكدا  والتخّرج،  للنجاح  تطوعية  بأعمال  القيام  الطلبة  على  واالشتراط  المنهاج 

الطفولة. منذ  التطوعي  العمل  ثقافة 

كلمته  في  التطوعي«  العمل  بنك  إدارة »همم  الدكتور مجدي حمدان مؤسس ورئيس مجلس  وثّمن 
المجتمع  تنمية  في  الشباب ومساهمتهم  لدور  الملك عبدهللا حفظه هللا ورعاه  اهتمام ورعاية جاللة 
ومعالجة  والدولي  واإلقليمي  المحلي  الصعيد  على  والتميز  اإلبداع  على  لهم  الدائم  وتحفيزه 
من  انطالقا  جاء  واشهاره  البرنامج  إنشاء  فكرة  أن  إلى  وأشار  المجتمع.  يواجهها  التي  التحديات 
على  عزيزة  بمناسبة  إطالقه  إلى  دعانا  الذي  األمر  التطوعي،  للعمل  الملك  ورعاية جاللة  اهتمام 
التحديات   بأن  الشباب  إيمان  ضرورة  على  مؤكدا  الميمون،  ميالده  عيد  وهي  األردنيين  قلوب 

ومميزة. حديثة  بطرق  المجتمع  احتياجات  ومواكبة  االبداعي  الفكر  شعلة 

بالنيابة عن شركاء  كلمة  الشوبك  لواء  في  مستقبل  مديرة جمعية  الخشمان  االستاذة سماح  وقدمت 
من  تعاون  اتفاقيات  وقعت  التي  الربحية  غير  والمراكز  والجمعيات  المؤسسات  من  البرنامج، 

الشباب.  خدمة  في  ودوره  البرنامج  أهمية  على  خاللها  أكدت  المملكة،  محافظات  مختلف 
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الحفل  لراعي  الشكر  قدمت  كما  الميمون،  ميالده  بعيد  الملك  لجاللة  تهنئة  الخشمان  ووجهت 
خاصة  خاص  بشكل  وللبرنامج  عام،  بشكل  التطوعي  للعمل  دعمه  على  أبوغزاله  طالل  الدكتور 
التطوع  أثر  حول  مسرحي«  »سكيتش  الضليل  متطوعي  قدم  فيما  المجتمع.  رقي  في  يسهم  وأنه 
مسؤول.  فكاهي  بحس  المجتمع  وتنمية  اإليجابية،  السلوكيات  وتنمية  الشباب  شخصية  صقل  في 

عرض  تم  كما  سيدي،  #همتنا_من_همتك_  بعنوان  الملك  لجاللة  فيديو  عرض  تم  الحفل  وخالل 
تكريميا  درعا  حمدان  الدكتور  قدم  كما  »همم«،  تطبيق  في  التسجيل  لخطوات  توضيحي  فيديو 
العمل  بنك  »همم  النجاح،  لشركاء  تكريم  شهادات  الحفل  راعي  قدم  كما  أبوغزاله،  للدكتور 

مختلف« معنى  لحياتك  أجعل  التطوعي 

مدونة  ضمن  التطوعية  األعمال  لتوثيق  مجاني  تطبيق  هو  التطوعي  العمل  بنك  همم  وتطبيق 
مؤسسات  عدة  من  معتمدة  مجانية  تدريب  شهادات  المتطوعين  ومنح  التطوعي  العمل  سلوك 
العمل  على  التحفيز  بهدف  سنة،   16 تجاوز  من  كل  التطبيق  يستهدف  حيث  وعربية  وطنية 
أعمال  ممارسة  خالل  من  عملية  مهارات  الشباب  وإكساب  واالنتماء  الوالء  روح  وتنمية  التطوعي 

واقتصادية.  واجتماعية،  وبيئية  وصحية،  تعليمية،  مختلفة  مجاالت  وفي  متنوعة  تطوعية 

group_key=news&lang=ar&4600=http://www.tag-forum.org/news.aspx?id
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الملتقى انفوجرافيك صادر عن 
العالمي ٢٠١8 )١( تقرير الفجوة الجندرية 
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الملتقى انفوجرافيك صادر عن 
العالمي ٢٠١8 )٢( تقرير الفجوة الجندرية 
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لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف: 5100250-6-962+  |  فاكس: 962-6-5100251+
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