
 

 

 

 2102 ثشرين األولموعد الثوزيع: 

رعاية ضاحةة الجاللة الممكة راهيا العةداهلل المعظمةثحت   

يهطمق في األردن 2102 مهثدى "المفكرون العالميون"  

 

جوشبح يٌخدى "اهيفنروً  2102خضرًٍ األول  7تدأح ٍوى أيس  :2102عيبً، خضرًٍ األول 
رعبٍج جالهج اهيونج راٌٍب اهعتداهلل اهيعظيج، خدح  "-Global Thinkers 2012 ٢١٠٢اهعبهيٍوً 

". وكّدى هذا اهيٌخدى يجيوعج ييٍزث يً CUMERCفٌ "يرنز نوهويتٍب اهضرق أوشطٌ هألتدبد 
   اهيخددذًٍ يٌهى شيو األيٍرث شيٍج تٌح اهدشً واهعدٍد يً اهلبدث واهرواد واهضخظٍبح اهاليعج. 

ح واهيفّنراح وظبٌعبح اهخغٍٍر فٌ اهيٌطلج، دٍد شّوط بٍوكد جبء اهيٌخدى هالدخفبء تبهٌشبء اهلٍبد
اهضوء عوي أدوارهً وكظط اهٌجبح اهخٌ دللٌهب فٌ دول اهضرق األوشط وضيبل أفرٍلٍب. نيب ضدد 

دور يضبرنج اهيرأث ت" عوي أهيٍج -Global Thinkers 2012 ٢١٠٢يٌخدى "اهيفنروً اهعبهيٍوً 
ح خخغٍر فٍه اهنذٍر يً اهيعخلداح اهخٌ نبٌ تبخح وكح فٌ ،تٌبء يجخيعبح يخوازٌجهإٍجبتٌ و فبعل

 نيج واألعيبل واهيجخيع.   وشبئدث واهيخعولج تبهشٍبشج واهد

فٌ تًٍ اهجٌشًٍ فٌ يجبل اهلٍبدث وخخول اهيٌخدى يٌبكضج يواضٍع نذٍرث غّطح تعضهب كضٍج اهفجوث 
واهخطوراح بء اهرٍبدٍبح، ، واهخددٍبح واهفرط اهيخبدج أيبى اهٌشاهضرق األوشط وضيبل أفرٍلٍب

اإلعاليٍج عوي اهيشخوى اإلكوٍيٌ، واهخٌيٍج اهيشخدايج عتر اهعوى واالتخنبر. نذهم شخلبى اهٍوى اهعدٍد 
" وفٌ فٌدق اهلظر Oasis500 011يً ورص اهعيل فٌ اهيتٌي اهرئٍشٌ هضرنج "أوٍشٍس 

  يٍخروتول. 

كبئوًج:  ٢١٠٢خدى "اهيفنروً اهعبهيٍوً" ودول ذهم، خددذح إهٍزاتٍد فٍوٍتوهٌ، يؤششج ويدٍرث يٌ
كّدى شوشوج  ، دٍد"ٍشرٌٌ افخخبح اهيٌخدى فٌ عيبً خدح رعبٍج جالهج اهيونج راٌٍب اهعتداهلل اهيعظيج

 يً اهٌشبء اهيزٍدٌب عوي ٍلًٍ تأٌٌب شٌضهد أ. وواهيذيرث.يً دولبح اهٌلبص وورص اهعيل اهرائعج 
وال زاهح أيبيٌب اهنذٍر يً اهعلتبح اهخٌ  فٌ اهشٌواح اهلبديج. ٌٍهضً تلواهً اهيرختطج تظٌع اهلرار

     .جج االيخٍبز."ال تد يً خجبوزهب فٌ شتٍل اهوظول إهي در
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" ترعبٍج نل يً اهتٌم األهوٌ -Global Thinkers 2012 ٢١٠٢يٌخدى "اهيفنروً اهعبهيٍوً أكٍى 
" Oasis500 011"أوٍشٍس وضرنج  "Hellenic Postتٌم "األردٌٌ واهخطوط اهجوٍج اهلطرٍج و

وضرنج تداٍج هالشخضبراح اإلعاليٍج واالخظبالح اهيؤششٍج وضرنج ُأيٌٍج وظٌدوق اهيوم عتداهلل 
 Anna" ويؤششج "آٌب هٌٍد JOSCOاهذبٌٌ هوخٌيٍج وجبيعج نوهويتٍب و"ضرنج األردً هوظخر اهزٍخٌ 

Lindh تبإلضبفج إهي رعبٍج اهجهبح اإلعاليٍج اهخٌ ضيوح ناًل يً يجوج " ويدٌٍج اهدشً اهعويٍج .
اهراعٌ اإلعاليٌ  " ينخوةضرنج "ٍبهو ، إهي جبٌة شج طالل أتو غزاهج وخوفزٍوً رؤٍب"ٍو" ويؤش
 اهركيٌ.   

عوي ٍد إهٍزاتٍد  حخأششِيٌّظج فنرٍج كٍبدٍج "  Global Thinkersيٌخدى "اهيفنروً اهعبهيٍوًوٍعد 
، وهٌ ختٍرث فٌ االشخراخٍجٍبح واهخطوٍر وعيوح فٌ اهشبتق نظدفٍج هدى كٌبث اهجزٍرث فٍوٍتوهٌ

. أٌهح إهٍزاتٍد دراشخهب فٌ جبيعبح أذٌٍب وهٌدً وهبرفبرد جهبح إعاليٍج دوهٍجهدى و اإلٌجوٍزٍج
 .وأنشفورد

 يوكعٍرجي زٍبرث اه" Global Thinkersيٌخدى "اهيفنروً اهعبهيٍوً هويزٍد يً اهيعوويبح عً 
www.globalthinkersforum.org. 

 

 -اهثهي-

  Global Thinkers" حول مهثدى "المفكرون العالميون

هو يتبدرث غٍر رتدٍج ويٌّظج هودوار خجيع اهرواد  Global Thinkers" يٌخدى "اهيفنروً اهعبهيٍوً
تبهدونيج واهيجخيع واهخٌيٍج واهيشخلتل. وٍلبى اهيٌخدى فٌ يدً يخخوفج  هيٌبكضج كضبٍب هبيج يخعولج

دول اهعبهى فٌ شتٍل خظدٍخ األفنبر اهيغووطج عً اهدونيج تبهيٌظور اهعبهيٌ ههب. وشٍرّنز اهُيٌخدى 
عوي دور اهيرأث اهعظرٍج فٌ اهضرق األوشط  2102خضرًٍ األول  8و 7اهذً شٍلبى فٌ عّيبً فٌ 

واهيٌطلج واهعبهى ننل. وٍعد ذهم تيذبتج ٌلطج خدّول هدول اهضرق األوشط وضيبل  وضيبل أفرٍلٍب
أفرٍلٍب ال شٍّيب فٌ ظل اهخغٍراح اهخٌ خطرأ عوي اهعدٍد يً األفنبر اهخٌ نبٌح شبئدث وراشخج، 
واهيخعولج تبهشٍبشج وتيواضٍع ُخعٌي تبهدونيج واألعيبل واهيجخيع. وٍرّور يٌخدى "اهيفنروً 

هويضبرنج اهفبعوج هويرأث نضرورث دخيٍج وإٍجبتٍج فٌ عبهيٌب إلٍجبد "  Global Thinkersاهعبهيٍوً
  www.globalthinkersforum.orgيجخيعبح يخشبوٍج، نيب ٍضجع اهُيٌخدى عوي يضبرنج اهضتبة. 

http://www.globalthinkersforum.org/
http://www.globalthinkersforum.org/


 

 

 

 هويزٍد يً اهيعوويبح، ٍرجي االخظبل تـ: 
 زٌٍب تبرنر

o@globalthinkers.comnfI rginfo@globalthinkersforum.o, ان ضحفيية 
مهثدى المفكرون ةالهياةة عن  ضادر عن شركة ةداية لالشثشارات اإلعالمية واالثضاالت المؤششية

 .العالميون

  لمزيد من المعمومات، يرجي االثضال ةها:

 
 

 شركة ةداية لالشثشارات اإلعالمية واالثضاالت المؤششية

 5692008/9 6 962+هاثف: 

 5692007 6 962+فاكس: 

 ، األردن99930، عمان 303039ص.ب. 

 media@bidayacorp.comالةريد اإللكثروهي: 
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