
 

 

 

 سنغافورة  فيالعالم  قادةيجمع  "2021 الجديد لالقتصاد بلومبرغ منتدى"

 نوفمبر 19و 16 بين
 

يستضيف المنتدى  "مايكل آر. بلومبرغ بي.إل"مؤسس مجموعة بلومبرغ السابق ونيويورك مدينة عمدة 

 األزمة الصحية العالمية التعافي من  في ظلالكبرى في العالم  ةتعزيز الفرص االقتصاديلالسنوي الرابع 

 

  بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" 2021يُقام المنتدى لعام 

 

وصناع التغيير على  "محفز بلومبرغ لالقتصاد الجديد" ترحب بمجموعة جديدة من القادة أصحاب الرؤى

 يونيو القادم 30مستوى العالم في 
 

 ،اإلغالقوخروجه من مرحلة القتصاد العالمي بالتزامن مع التعافي التدريجي ل - 2021، مايو 5نيويورك، 

 لالقتصاد الجديدغ منتدى بلومبرالدورة السنوية الرابعة من تنظيم ن عاليوم اإلعالمية  غبلومبر مجموعةأعلنت 

رجال األعمال ورؤساء نخبة من سيجمع المنتدى . وفي سنغافورة 2021نوفمبر  19-16بين ما الفترة خالل 

من العام والخاص والدول المتقدمة والنامية  ينالقطاعوالمؤثرين من  ،البارزين الدول والمبتكرين واألكاديميين

من عدم ويحدّ  ،بناء اقتصاد عالمي مستدام يوفر فرص العملالرامية لجهود الدفع بهدف الغرب والشرق 

 الصحة العامة.ويعزز  ،المساواة

مؤسس مجموعة ولثالث واليات السابق نيويورك مدينة عمدة مايكل آر. بلومبرغ، قال وبهذه المناسبة، 

في نسخته األخيرة، أثبتت التغيرات القتصاد الجديد امنتدى منذ انعقاد : "وبلومبرغ الخيرية .بي.بلومبرغ إل

، وبيّن أهمية تعزيز أظهر الوباء مدى ترابطنا يناقشها، حيثوالمواضيع التي المنتدى أهمية  التي شهدها العالم

الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية التكنولوجيا واللقاحات الجديدة قوة كما أثبتت . بيننا فيما التعاون

ونظراً لتباين آثار تفشي الفيروس وتبعاته على الدول المختلفة، . لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية

 لبناء مستقبلن علينا قطعه أمامنا شوطاً طويالً يتعيّ فإن  ،العالمعلى مستوى للقاحات غير المتكافئة مدادات اإلو

حلول لها والتفكير في الرئيسية  القضاياالعالم لمناقشة القتصاد الجديد فرصة لقادة بلومبرغ لمنتدى  يعدّ وعادل. 

 لعودة إلى سنغافورةويسعدنا ار المناخ. تغيّ الناتجة عن بما في ذلك التحديات والفرص  -من القضايا غيرها ول

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

لتقام في  الدولة المضيفة سنغافورة،من الذي يحظى بدعم كبير لالقتصاد الجديد  غمنتدى بلومبروتعود فعاليات 

المشاركة قتصر تسوميزان القوى بين الشرق والغرب. بسبب تغيّر  هائلةاً فرصكبيرة وتحديات نواجه فيه وقت 

في سنغافورة مع اإلجراءات الوقائية المعتمدة تماشياً  من القادة العالميين 400نحو على الشخصية في المنتدى 

 .المشاركينضمان سالمة بوالمتعلقة 
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رغ اختيار سنغافورة الستضافة منتدى بلومبيسعدنا هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة: "لي من جانبه، قال 

. هذه المرة الهامة القضايا العالميةعدد من قادة األعمال لمناقشة نخبة من جتمع يسالذي  2021لالقتصاد الجديد 

وتماشياً . 2018عام  ةاالفتتاحيللنسخة الناجحة االستضافة المنتدى بعد هذا الثانية التي تستضيف فيها سنغافورة 

عمل مع فريق بشكل وثيق نعمل سنا، الصحة والسالمة على رأس أولوياتمع التزامنا في سنغافورة وضع 

 ".القادم نوفمبرفي المنتدى شهر المشاركين جميع تضمن صحة وسالمة بيئة آمنة توفير ل غبلومبر

عالمية ال يتعافالإلى المشاركة في تطوير استراتيجية  يهدفسينضم المشاركون في المنتدى إلى برنامج عمل و

الحكومات الكبير من قبل  لإلنفاق نظراً والعالم منذ الحرب العالمية الثانية.  يشهدهاأسوأ أزمة اقتصادية  بعد

 الكربون انبعاث بخفض كااللتزامالمواضيع العديد من  فإن، 19-كوفيدأزمة  تبعاتلتعافي من لالعالم  حول

لمنتدى اركائز  ضمنمناقشات ال على ستهيمن وغيرها من القضايا الهامة إلى المستوى صفر بها والوصول

المباشرة في  النقاشاتستساعد ووالصحة العامة.  ،والتجارة ،والتمويل ،والمدن ،المناختشمل  التيالخمس 

ً واستكشاف السيناريوهات لدفع العالم  ،سنغافورة في تحديد األولويات وأفكار ورش العمل  في العام المقبل. قدما

خالل ى الفريدة من القادة أصحاب الرؤمجموعة جديدة لالقتصاد  غبلومبرسيستقبل منتدى وللمرة األولى، 

وتشمل قائمة المدعوين عدداً  .يونيو 30في التي تقام  "لالقتصاد الجديد رغبلومبمحفز " ةاالفتراضيالفعالية 

التي من شأنها بتكارات يعملون لتطوير الحلول واالممن السياسات وصانعي والتكنولوجيا من رواد األعمال 

 لهماعمأسيسلط الحدث الضوء على و. إحداث التغيري اإليجابي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً 

في أساسياً  ستلعب هذه المجموعة دوراً  كما الفضاء والمناخ والتمويل والصحة.السيما في مجاالت  المبتكرين

ً سنويالذي يقام لالقتصاد الجديد رغ المساعدة في تشكيل حوار منتدى بلومب فكار األتنفيذ عبر في نوفمبر، وذلك  ا

 التحديات التي تواجه البشرية. الخالق لتجاوزتفكير اعتماد الجديدة وال

مدير ومن شأن منصة بلومبرغ اإلعالمية لألخبار العالمية أن ترفع مستوى محادثات المنتدى التي سيقودها 

 مؤخراً التي تم إطالقها " "بلومبرغ لالقتصاد الجديدالنشرة اإلخبارية اليومية ساهم حيث تالتحرير أندرو براون. 

األسبوعية على تلفزيون التغطيات وذلك إلى جانب  الجماهير،مع تواصل على المؤثرين إبقاء مجتمع القادة في 

 ."االقتصاد الجديدنقاشات الفعاليات االفتراضية "وسلسلة  بلومبرغوراديو بلومبرغ 

  

بينما لمجلس االستشاري لمنتدى بلومبرغ االقتصادي، الفخرية لرئاسة ال هنري أ. كيسنجرالدكتور ويتولى 

ف من ، ويتألّ هجهودبلومبرغ في االستشاري منتدى المجلس سيدعم . وجونيورهنري إم بولسون يرأسه السيد 

 من الشخصيات الحكومية ورجال األعمال البارزين من جميع أنحاء العالم. 40أكثر من 

 

المنتدب والرئيس وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو 

التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك": "يمثل بداية تعافي االقتصاد العالمي من تداعيات جائحة 

محفزاً قوياً للقطاعين العام والخاص لتعزيز تعاونهما بهدف إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية  19-كوفيد

 الجديدة".

 

تستند إليها المرحلة  لقطاعين العام والخاص يُمكننا بناء أسس متينةالشراكات بين ا وأضاف: "من خالل 

إزالة  تغير المناخ والحلول التجارية لتكنولوجيا الحد من تداعيات وسيكون من النمو الصناعي. المقبلة

كل  فرصاً اقتصادية جديدة لتطور ستتيح هذه المواضيع النمو، وكلنا ثقة بأن هذا أولويات من أهم الكربون

 االقتصادات المتقدمة والنامية". من
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، رئيس شركة ريالينس إندستريز موكيش أمباني ، بمن فيهماألعضاءيضم المجلس االستشاري عدداً من 

يلمر شركة وفي ، الممثلة التجارية األمريكية السابقة والشريك الدولي األول شارلين بارشيفسكيو؛ المحدودة

، الرئيس المشارك يتسغبيل و، المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية؛ مارغريت تشانو؛ للمحاماة هال

يوريكو وصندوق النقد الدولي؛ في االقتصاديين  ة، كبيروبيناثغجيتا ويتس؛ غلمؤسسة بيل وميليندا 

جامعة في  ةاليابان، وأستاذة وزميلة زائرفي ، وزيرة الخارجية السابقة ووزيرة البيئة السابقة كاواجوتشي

ديدي تشوكسينغ؛ شركة  ة، رئيسجان ليوو؛ جي كابيتال3شركة ، مؤسس خورخي باولو ليمانوموساشينو؛ 

اللجنة التنفيذية  ة، رئيسلبنى العليانو؛ غروب إيكونيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ستريف ماسيواو

، وزيرة الخارجية األمريكية السابقة رايسليزا اكوندوساب؛ بنك شركة العليان للتمويل ورئيس مجلس إدارة في 

لترا كمدرسة لندن لالقتصاد والسياسة ونائب محافظ بنك إن ة، مديرمينوش شفيقوومستشارة األمن القومي؛ 

شركة سيكويا كابيتال في الشريك المؤسس والمدير وسيكويا كابيتال، لشركة  الوكيل العالمي، ننيل شيوالسابق؛ 

، وزير سمرزلورنس وليبيريا وحائزة على جائزة نوبل للسالم؛ ل ، أول رئيسةسيرليفإلين جونسون و؛ الصين

تيرسيتا وجامعة هارفارد؛ في تشارلز دبليو إليوت في كلية ستاذ األالخزانة األمريكي األسبق والرئيس الفخري و

 .وغيرهم؛ إس إم لالستثمارات، نائب رئيس شركة كوسون-تي سي

 

دانغوت مجموعة و أدنوكشركة بترول أبوظبي الوطنية "كل من بالشراكة مع  2021لعام منتدى قام اليُ و

شركة و تاتا سانزشركة و ماستركاردشركة وهيونداي موتور  شركة و بنك إتش إس بي سيو إكسون موبيلو

  الشريك اإلقتصادي IDA Ireland-و الحصري لمعرفةاشريك  ماكنزي وشركاؤهشركة كما ستكون . هفانك

 

في برنامج محفز بلومبرغ لالقتصاد  ينضافياإل ينمتحدثوقائمة ال ،المنتدىسيتم اإلعالن عن تفاصيل برنامج 

على الموقع  مزيد من التفاصيلعلى ال يمكنك االطالع الحق.وقت القتصاد الجديد في بلومبرغ لومنتدى الجديد 

economyforum.comnew وسائل التواصل االجتماعي المناقشات عبر إلى ، كما يمكنك االنضمام

 .لينكدإنو فيسبوكو تويترالمنتدى على صفحات  ، ومتابعة#منتدى_االقتصاد_الجديدالوسم باستخدام 
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