
 
 
 

 سنغافورة  فيالعالم  قادةیجمع  "2021 الجدید لالقتصاد بلومبرغ منتدى"
 نوفمبر 19و 16 بین

 
یستضیف المنتدى  "مایكل آر. بلومبرغ بي.إل"مؤسس مجموعة بلومبرغ السابق ونیویورك مدینة عمدة 

 األزمة الصحیة العالمیة التعافي من  في ظلالكبرى في العالم  ةتعزیز الفرص االقتصادیلالسنوي الرابع 
 

  بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنیة "أدنوك" 2021یُقام المنتدى لعام 
 

وصناع التغییر على  "محفز بلومبرغ لالقتصاد الجدید" ترحب بمجموعة جدیدة من القادة أصحاب الرؤى
 یونیو القادم 30مستوى العالم في 
 

 ،اإلغالقوخروجھ من مرحلة القتصاد العالمي بالتزامن مع التعافي التدریجي ل - 2021، مایو 5نیویورك، 
 لالقتصاد الجدیدغ منتدى بلومبرالدورة السنویة الرابعة من تنظیم ن عالیوم اإلعالمیة  غبلومبر مجموعةأعلنت 
رجال األعمال ورؤساء نخبة من سیجمع المنتدى . وفي سنغافورة 2021نوفمبر  19-16بین ما الفترة خالل 

من العام والخاص والدول المتقدمة والنامیة  ینالقطاعوالمؤثرین من  ،البارزین الدول والمبتكرین واألكادیمیین
من عدم ویحدّ  ،بناء اقتصاد عالمي مستدام یوفر فرص العملالرامیة لجھود الدفع بھدف الغرب والشرق 
 الصحة العامة.ویعزز  ،المساواة

مؤسس مجموعة ولثالث والیات السابق نیویورك مدینة عمدة مایكل آر. بلومبرغ، قال وبھذه المناسبة، 
في نسختھ األخیرة، أثبتت التغیرات القتصاد الجدید امنتدى منذ انعقاد : "وبلومبرغ الخیریة .بي.بلومبرغ إل

، وبیّن أھمیة تعزیز أظھر الوباء مدى ترابطنا یناقشھا، حیثوالمواضیع التي المنتدى أھمیة  التي شھدھا العالم
الشراكات بین القطاعین العام والخاص أھمیة التكنولوجیا واللقاحات الجدیدة قوة كما أثبتت . بیننا فیما التعاون

ونظراً لتباین آثار تفشي الفیروس وتبعاتھ على الدول المختلفة، . لمواجھة التحدیات التي تواجھ البشریة
 لبناء مستقبلن علینا قطعھ أمامنا شوطاً طویالً یتعیّ فإن  ،العالمعلى مستوى للقاحات غیر المتكافئة مدادات اإلو

حلول لھا والتفكیر في الرئیسیة  القضایاالعالم لمناقشة القتصاد الجدید فرصة لقادة بلومبرغ لمنتدى  یعدّ وعادل. 
 لعودة إلى سنغافورةویسعدنا ار المناخ. تغیّ الناتجة عن بما في ذلك التحدیات والفرص  -من القضایا غیرھا ول

 ".ة من المنتدىاالفتتاحیوالدولة التي استضافت النسخة  ،اً العالم ابتكاردول أكثر التي تعتبر من 

لتقام في  الدولة المضیفة سنغافورة،من الذي یحظى بدعم كبیر لالقتصاد الجدید  غمنتدى بلومبروتعود فعالیات 
المشاركة قتصر تسومیزان القوى بین الشرق والغرب. بسبب تغیّر  ھائلةاً فرصكبیرة وتحدیات نواجھ فیھ وقت 

في سنغافورة مع اإلجراءات الوقائیة المعتمدة تماشیاً  من القادة العالمیین 400نحو على الشخصیة في المنتدى 
 .المشاركینضمان سالمة بوالمتعلقة 

https://www.neweconomyforum.com/


رغ اختیار سنغافورة الستضافة منتدى بلومبیسعدنا ھسین لونغ، رئیس وزراء سنغافورة: "لي من جانبھ، قال 
. ھذه المرة الھامة القضایا العالمیةعدد من قادة األعمال لمناقشة نخبة من جتمع یسالذي  2021لالقتصاد الجدید 

وتماشیاً . 2018عام  ةاالفتتاحیللنسخة الناجحة االستضافة المنتدى بعد ھذا الثانیة التي تستضیف فیھا سنغافورة 
عمل مع فریق بشكل وثیق نعمل سنا، الصحة والسالمة على رأس أولویاتمع التزامنا في سنغافورة وضع 

 ".القادم نوفمبرفي المنتدى شھر المشاركین جمیع تضمن صحة وسالمة بیئة آمنة توفیر ل غبلومبر

عالمیة ال يتعافالإلى المشاركة في تطویر استراتیجیة  یھدفسینضم المشاركون في المنتدى إلى برنامج عمل و
الحكومات الكبیر من قبل  لإلنفاق نظراً والعالم منذ الحرب العالمیة الثانیة.  یشھدھاأسوأ أزمة اقتصادیة  بعد

 الكربون انبعاث بخفض كااللتزامالمواضیع العدید من  فإن، 19-كوفیدأزمة  تبعاتلتعافي من لالعالم  حول
لمنتدى اركائز  ضمنمناقشات ال على ستھیمن وغیرھا من القضایا الھامة إلى المستوى صفر بھا والوصول

المباشرة في  النقاشاتستساعد ووالصحة العامة.  ،والتجارة ،والتمویل ،والمدن ،المناختشمل  التيالخمس 
ً واستكشاف السیناریوھات لدفع العالم  ،سنغافورة في تحدید األولویات وأفكار ورش العمل  في العام المقبل. قدما

خالل ى الفریدة من القادة أصحاب الرؤمجموعة جدیدة لالقتصاد  غبلومبرسیستقبل منتدى وللمرة األولى، 
وتشمل قائمة المدعوین عدداً  .یونیو 30في التي تقام  "لالقتصاد الجدید رغبلومبمحفز " ةاالفتراضیالفعالیة 

التي من شأنھا بتكارات یعملون لتطویر الحلول واالممن السیاسات وصانعي والتكنولوجیا من رواد األعمال 
 لھماعمأسیسلط الحدث الضوء على و. إحداث التغیري اإلیجابي وتحقیق مستقبل أكثر استدامة وازدھاراً 

في أساسیاً  ستلعب ھذه المجموعة دوراً  كما الفضاء والمناخ والتمویل والصحة.السیما في مجاالت  المبتكرین
ً سنویالذي یقام لالقتصاد الجدید رغ المساعدة في تشكیل حوار منتدى بلومب فكار األتنفیذ عبر في نوفمبر، وذلك  ا

 التحدیات التي تواجھ البشریة. الخالق لتجاوزتفكیر اعتماد الجدیدة وال

مدیر ومن شأن منصة بلومبرغ اإلعالمیة لألخبار العالمیة أن ترفع مستوى محادثات المنتدى التي سیقودھا 
 مؤخراً التي تم إطالقھا " "بلومبرغ لالقتصاد الجدیدالنشرة اإلخباریة الیومیة ساھم حیث تالتحریر أندرو براون. 

األسبوعیة على تلفزیون التغطیات وذلك إلى جانب  الجماھیر،مع تواصل على المؤثرین إبقاء مجتمع القادة في 
 ."االقتصاد الجدیدنقاشات الفعالیات االفتراضیة "وسلسلة  بلومبرغورادیو بلومبرغ 

  
بینما لمجلس االستشاري لمنتدى بلومبرغ االقتصادي، الفخریة لرئاسة ال ھنري أ. كیسنجرالدكتور ویتولى 

ف من ، ویتألّ هجھودبلومبرغ في االستشاري منتدى المجلس سیدعم . وجونیورھنري إم بولسون یرأسھ السید 
 من الشخصیات الحكومیة ورجال األعمال البارزین من جمیع أنحاء العالم. 40أكثر من 

 
المنتدب والرئیس وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزیر الصناعة والتكنولوجیا المتقدمة، العضو 

التنفیذي لشركة بترول أبوظبي الوطنیة "أدنوك": "یمثل بدایة تعافي االقتصاد العالمي من تداعیات جائحة 
محفزاً قویاً للقطاعین العام والخاص لتعزیز تعاونھما بھدف إیجاد حلول مشتركة للتحدیات العالمیة  19-كوفید

 الجدیدة".
 

تستند إلیھا المرحلة  لقطاعین العام والخاص یُمكننا بناء أسس متینةالشراكات بین ا وأضاف: "من خالل 
إزالة  تغیر المناخ والحلول التجاریة لتكنولوجیا الحد من تداعیات وسیكون من النمو الصناعي. المقبلة

كل  فرصاً اقتصادیة جدیدة لتطور ستتیح ھذه المواضیع النمو، وكلنا ثقة بأن ھذا أولویات من أھم الكربون
 االقتصادات المتقدمة والنامیة". من
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، رئیس شركة ریالینس إندستریز موكیش أمباني ، بمن فیھماألعضاءیضم المجلس االستشاري عدداً من 
یلمر شركة وفي ، الممثلة التجاریة األمریكیة السابقة والشریك الدولي األول شارلین بارشیفسكيو؛ المحدودة

، الرئیس المشارك یتسغبیل و، المدیر العام السابق لمنظمة الصحة العالمیة؛ مارغریت تشانو؛ للمحاماة ھال
یوریكو وصندوق النقد الدولي؛ في االقتصادیین  ة، كبیروبیناثغجیتا ویتس؛ غلمؤسسة بیل ومیلیندا 

جامعة في  ةالیابان، وأستاذة وزمیلة زائرفي ، وزیرة الخارجیة السابقة ووزیرة البیئة السابقة كاواجوتشي
دیدي تشوكسینغ؛ شركة  ة، رئیسجان لیوو؛ جي كابیتال3شركة ، مؤسس خورخي باولو لیمانوموساشینو؛ 

اللجنة التنفیذیة  ة، رئیسلبنى العلیانو؛ غروب إیكونیت، المؤسس والرئیس التنفیذي لمجموعة ستریف ماسیواو
، وزیرة الخارجیة األمریكیة السابقة رایسلیزا اكوندوساب؛ بنك شركة العلیان للتمویل ورئیس مجلس إدارة في 

لترا كمدرسة لندن لالقتصاد والسیاسة ونائب محافظ بنك إن ة، مدیرمینوش شفیقوومستشارة األمن القومي؛ 
شركة سیكویا كابیتال في الشریك المؤسس والمدیر وسیكویا كابیتال، لشركة  الوكیل العالمي، ننیل شیوالسابق؛ 
، وزیر سمرزلورنس ولیبیریا وحائزة على جائزة نوبل للسالم؛ ل ، أول رئیسةسیرلیفإلین جونسون و؛ الصین

تیرسیتا وجامعة ھارفارد؛ في تشارلز دبلیو إلیوت في كلیة ستاذ األالخزانة األمریكي األسبق والرئیس الفخري و
 .وغیرھم؛ إس إم لالستثمارات، نائب رئیس شركة كوسون-تي سي

 
دانغوت مجموعة و أدنوكشركة بترول أبوظبي الوطنیة "كل من بالشراكة مع  2021لعام منتدى قام الیُ و
شركة و تاتا سانزشركة و ماستركاردشركة وھیونداي موتور  شركة و بنك إتش إس بي سيو إكسون موبیلو

  الشریك اإلقتصادي IDA Ireland-و الحصري لمعرفةاشریك  ماكنزي وشركاؤهشركة كما ستكون . ھفانك
 

في برنامج محفز بلومبرغ لالقتصاد  ینضافیاإل ینمتحدثوقائمة ال ،المنتدىسیتم اإلعالن عن تفاصیل برنامج 
على الموقع  مزید من التفاصیلعلى ال یمكنك االطالع الحق.وقت القتصاد الجدید في بلومبرغ لومنتدى الجدید 

economyforum.comnew وسائل التواصل االجتماعي المناقشات عبر إلى ، كما یمكنك االنضمام
 .لینكدإنو فیسبوكو تویترالمنتدى على صفحات  ، ومتابعة#منتدى_االقتصاد_الجدیدالوسم باستخدام 
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