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" Oasis500 055"أوٍشٍس  " Angel Networkالمقاء الشادس لـ" شةكث مشاهدً
  ةالرٍادت والحمٍز" ٍححفٍان 2502مهحدى "المفكرون العالمٍون و

فٕ  ً اهيشبرٖؼ اهٌبشئجاهيؾٌٖج تخيّٖل ّاضخظب - "Oasis500 055"أوٍشٍس شرنج ؽلدح  2102ؽيبً، خشرًٖ األّل 
نيب ٌغيح اهشرنج يؼ يٌخدْ  "، Angel Networkاهولبء اهشبدس هـ"شتنج يشبٌدِٖب  -يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب

  ." أيشٖج هالضخفبء تبهخيٖز فٕ فٌدق ضٖبث ؽيب2102ً"اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ 

اهدنخّر أشبيج فّٖبط، رئٖس يسوس  رٖى اهؾوٕ. ّاضخفّٓكد ضظر اهفؾبهٖبح شيّ األيٖرث شيٖج تٌح اهضشً ّشيّ األيٖرث 
يؤشِّشج  ٌّبئة رئٖس شرنج ٖبُّ اهؾبهيٖج شبتلًب ّإهٖزاتٖد فٖوٖتّهٕ،" Oasis500 055أوٍشٍس اإلدارث اهخٌفٖذٔ هشرنج "

يؾبهٕ  اهضظّرّيدٖرث يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ"، تبهلٖبدًٖٖ ّاهرٖبدًٖٖ ّاهشخضٖبح اهتبرزث األخرْ. نيب ظيح كبئيج 
ّشؾبدث  ّيؾبهٕ ّزٖر اهخرتٖج ّاهخؾوٖى اهدنخّر فبٖز اهشؾّدٔ ،يبح اهيٌِدس ؽبعف اهخلّزٖر االخضبالح ّخنٌّهّسٖب اهيؾوّ

اهشفٖر اهنّٖخٕ اهدنخّر شؾبدث ّ شؾبدث اهشفٖر اهترٖعبٌٕ تٖخر يٖوٖح إهٓ سبٌة اهشفٖر األيرٖنٕ اهشٖد شخّٖارح إٔ. سًّ،
 .بدث اهشفٖرث اهتبنشخبٌٖج ؽعٖج يضيّدشؾّضيد ضبهص اهدؽٖز 

يسيّؽج يً اهيشخذيرًٖ اهيضوًٖٖ ّاإلكوٖيًٖٖ ّاهدّهًٖٖ، إهٓ سبٌة ييذوٕ اهسِبح اإلؽاليٖج ّتؾط  نذهم شبرم فٕ اهولبء 
ئدث هوشرنبح اهٌبشئج هخلدٖى ، يٌضج را2101ُّيرشدِٖب، إذ تبخح اهشرنج ّيٌذ ؽبى " Oasis500 055"أوٍشٍس شرنبء 

  يشبرٖؾِب اهيتخنرث ّيشبؽدخِب فٕ اهضضّل ؽوٓ فرص اشخذيبرٖج يخيٖزث.

ّّيبح اهٌيّ اهشرٖؼ ّخخيّٖز تنبيل اشخؾدادُب شرنبح ٌبشئج ّّاؽدث يً األردً 3ؽرّط خلدٖيٖج هـ اهولبء  ّخخول ، خيخوم يل
 اإلؽالى اهركيٕ ّخعتٖلبح اهِّاخف اهيخٌلوج.هالشخذيبر فٕ يسبالح االخضبالح ّخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّ

"، ُّٕ أّل يخسر يّشٖلٓ إهنخرٌّٕ فٕ يٌعلج اهشرق Feesheh.comّخظيٌح اهشرنبح اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء فٖشج 
"، ُّٕ Abjjad.comاألّشع ّّٖفر خٖبراح نذٖرث يً اهيؾداح ّاٗالح اهيّشٖلٖج تأشؾبر يٌبفشج، ّشرنج "أتسد دّح نّى 

سخيبؽٖج هيضتٕ اهنخة، خشيص هوشغّفًٖ تبهلراءث تؾيل كّائى هولراءث ّتيشبرنج اهٌشراح ّاهخؾوٖلبح ّاهخّضٖبح يؼ شتنج ا
" ّاهخٕ خسّشد يٌّضج ؽوٓ شتنج اإلٌخرٌح خّفر فٖدُّٖبح يسبٌٖج تبهوغج اهؾرتٖج EKeif"إٔ نٖف  األضدكبء، إهٓ سبٌة

 عرٖلج يتّشعج. ّخشرش نٖفٖج ضٌؼ يخخوف األشٖبء اهخٕ خِى اهٌبس ت



" ضفل 2102ّضّل ُذا اهٌشبع، ؽّوق اهدنخّر أشبيج فّٖبط كبئاًل: "ٖشؾدٌب أً ٌشخظٖف يؼ يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ 
". هلد أذتخح ُذٍ اهولبءاح أُيٖخِب  Angel Networkهـ"شتنج يشبٌدٌٖبخّزٖؼ اهسّائز اهخبص تبهيٌخدْ ظيً اهولبء اهشبدس 

دًٖٖ يً نبفج أٌضبء اهيٌعلج ؽوٓ اهخغوة ؽوٓ اهخضدٖبح اهخٕ ّٖاسٌِِّب ّاهيخؾولج تخّفٖر رأس اهيبل اهنتٖرث فٕ يشبؽدث اهرٖب
 ّخّشؾج كبؽدث أؽيبهِى."

ٌفخر تبألفنبر اهييٖزث اهخٕ كديخِب اهشرنبح اهيشبرنج فٕ ُذا اهولبء، ّشٌّاضل اهخزايٌب تخلدٖى ّخّشٖؼ "ّأظبف فّٖبط: 
 ص ّاهيشّرث اهخٕ خضخبسِب اهشرنبح."ٌعبق دؽيٌب يً خالل خّفٖر اهٌض

":" هلد نبٌح أيشٖج ييٖزث 2102ّؽً ذهم، كبهح إهٖزاتٖد فٖوٖتّهٕ، اهيؤششج ّاهرئٖشج اهخٌفٖذٖج هيٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ 
بهرؽبٖج اهخٕ ٌفخر تاضخفح تبهخيٖز ّاهخعّر ّاهلٖبدث اهخٕ ٖخيخؼ تِب ؽدد يً اهرٖبدًٖٖ ّاهلٖبدًٖٖ ّأضضبة األفنبر اهيتخنرث. ّ

ى ، نيب ٌفخر تبهدؽاهيٌخدْخالل ضفل خّزٖؼ سّائز  اهؾوٕيٌضخٌب إٖبُب سالهج اهيونج راٌٖب اهؾتداهلل اهيؾغيج ّشيّ األيٖرث رٖى 
ّأّد اهخأنٖد . ذل أرٖبٌب ُبفٌٖغخًّ ّزُب ضدٖد ّدٖيب تٖتٕ ّاهدنخّرث ضٖبث شٌدٔيؽدد يً اهٌشبء اهرٖبدٖبح  هٌب اهذٔ كديخَ
ٌغبى تٖئٕ سدٖد هوخيٖز فٕ يسبل خؾزٖز اهيتبدراح اهيٌخسج ّإٖسبد ّخينًٖ  ضّل خخيضّر رؤٖج ّيِيج اهيٌخدْؽوٓ أً 
 اهرٖبدث."

"، ُّى كٖبدًّٖ ٖخيخؾًّ تشيؾج عٖتج 2102ائز يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ ّكبى يسوس اهيشخشبرًٖ تبخخٖبر اهينّريًٖ تسّ
بل ّاهخفنٖر األخالكٕ. ّخظيٌح كبئيج اهينريًٖ سالهج اهيونج راٌٖب اهؾتداهلل، ضٖد ّيّذّق تِب فٕ يسبل اهخيٖز ّاألؽي

ضبزح سالهخِب ؽوٓ سبئزث اهخيٖٖز فٕ اهخفنٖر اهؾبهيٕ ّأرٖبٌب ُبفٌٖغخًّ، اهرئٖشج ّرئٖشج اهخضرٖر فٕ يسيّؽج "آَٖ أّ إل 
ظبفج إهٓ يبرسّرٔ نراّس، اهرئٖس اهخٌفٖذٖج ُبفٌٖغخًّ تّشح يٖدٖب" ّاهخٕ ضبزح ؽوٓ سبئزث اهخيٖز فٕ اهضٖبث، تبإل

" اهؾبهيٖج هخيٖزُب فٕ يسبل اهرٖبدث. ّظيح اهلبئيج أٖظًب يبرٖبٌب فبردٌّٖٖبٌس، شفٖرث اهٌّاٖب اهضشٌج فٕ APCOهشرنج "آتنّ 
ؾِد اإلؽالى اهٌّٖشنّ، هخيٖزُب فٕ يسبل األؽيبل اهخٖرٖج ّضبضتج اهشيّ اهيونٕ األيٖرث رٖى اهؾوٕ يً األردً، يؤشّشج ي

األردٌٕ، ضٖد فبزح شيُّب تسبئزث اهخيٖز فٕ اإلؽالى، إهٓ سبٌة نل يً اهدنخّرث ضٖبث اهٌِدٔ، يؤششج ّرئٖشج يؾِد 
" هخيٖزُب فٕ اهؾوّى ّدٖيب تٖتٕ، اهرئٖشج اهخٌفٖذٖج هيؤششج "إٌسبز"، ّذهم هخيٖزُب فٕ يسبل i2 Instituteاهخخٖل ّاهتراؽج "

ٕ. ّيً ظيً اهينريًٖ أٖظًب شٌّسب هّنر، رئٖس اهسيبؽبح اهظبغعج اهٌشبئٖج األّرّرتٖج، هخيٖزٍ فٕ اهخغٖٖر اإلٖسبت
" هخيٖزٍ فٕ يسبل Glowwork.netيسبل اهيشبّاث تًٖ اهسٌشًٖ ّخبهد اهخظٖر، اهرئٖس اهخٌفٖذٔ هشرنج "سوّّرم. ٌح 

االتخنبر ّزُب اهضدٖد هخيٖزُب فٕ يسبل اهرٖبدث ّداهٖب يسبُد،  اهرٖبدث ٌّتٖوج ريدإٌ، ُّٕ ضضفٖج فبزح تسبئزث اهخيٖز فٕ
 رئٖشج خٌفٖذٖج ّيضررث ؽوٖب فٕ يرنز سبهّة هودراشبح اإلشاليٖج، هخيٖزُب فٕ يسبل اشخٖؾبة اهذلبفبح. 

 -اهحهي-

  

ّخِدف إهٓ دؽى اهيشبرٖؼ اهٌبشئج  ُٕ األّهٓ يً ٌّؽِب ؽوٓ يشخّْ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب" Oasis 500 - 055"أوٍشٍس شرنج 
فٕ يسبالح  اهرٖبدٖج يً خالل خّفٖر اهخدرٖة ّاهخيّٖل اهالزى هِى، فٕ شتٖل خشرٖؼ خضّٖل أفنبر اهيشبرٖؼ اهرٖبدٖج إهٓ شرنبح ٌبشئج ّّاؽدث،

إهٓ خشرٖؼ ّخٖرث إعالق " Oasis 500 - 055"أوٍشٍس ّخشؾٓ شرنج االخضبالح ّخنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّاهِّاخف اهخوّٖج ّاإلؽالى اهركيٕ. 



شرنج ٌبشئج خالل اهشٌّاح اهخيس اهلبديج، ُّّ يب ٖؾختر ضبفزًا هورٖبدًٖٖ اهعيّضًٖ، نيب أٌَ ٌٖؾنس إٖسبتًب ؽوٓ خّفٖر فرص ؽيل فٕ  011
 Oasis500 "00 - 055شٍس أوٍ"، ضللح شرنج 2101ّيٌذ تداٖج اٌعالق أؽيبهِب فٕ شِر أٖوّل يً ؽبى  كعبؽبح خؾختر األشرػ ٌيًّا ؽبهيًٖب.

 اشخذيبرًا فٕ شرنبح خلٌٖج، ُّّ ؽدد غٖر يشتّق يً كتل ضٌدّق اشخذيبرٔ خيّٖوٕ فٕ اهيٌعلج.

ُّ يتبدرث غٖر رتضٖج ّيٌّضج هوضّار خسيؼ اهرّاد هيٌبكشج كظبٖب ُبيج يخؾولج تبهضّنيج ّاهيسخيؼ  Global Thinkers" يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ
خلتل. ّٖلبى اهيٌخدْ فٕ يدً يخخوفج ضّل اهؾبهى فٕ شتٖل خضضٖص األفنبر اهيغوّعج ؽً اهضّنيج تبهيٌغّر اهؾبهيٕ هِب. ّشٖرّنز ّاهخٌيٖج ّاهيش

ؽوٓ دّر اهيرأث اهؾضرٖج فٕ اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب ّاهيٌعلج ّاهؾبهى ننل.  2102خشرًٖ األّل  8ّ 7اهُيٌخدْ اهذٔ شٖلبى فٕ ؽّيبً فٕ 
ّّل هدّل اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب ال شّٖيب فٕ غل اهخغٖراح اهخٕ خعرأ ؽوٓ اهؾدٖد يً األفنبر اهخٕ نبٌح شبئدث ّٖؾد ذهم ت يذبتج ٌلعج خض

ّّر يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ " هويشبرنج  Global Thinkersّراشخج، ّاهيخؾولج تبهشٖبشج ّتيّاظٖؼ ُخؾٌٓ تبهضّنيج ّاألؽيبل ّاهيسخيؼ. ّٖر
ج هويرأث نظرّرث ضخيٖج ّإٖسبتٖج فٕ ؽبهيٌب إلٖسبد يسخيؾبح يخشبّٖج، نيب ٖشسؼ اهُيٌخدْ ؽوٓ يشبرنج اهشتبة. اهفبؽو

www.globalthinkersforum.org  

 ؽوٓ ٖد إهٖزاتٖد فٖوٖتّهٕ، ُّٕ ختٖرث فٕ االشخراخٖسٖبح ّاهخعّٖر ّؽيوح فٕ اهشبتق"  Global Thinkersخأشس يٌخدْ "اهيفنرًّ اهؾبهيًّٖ
 .نضضفٖج هدْ كٌبث اهسزٖرث اإلٌسوٖزٖج ّهدْ سِبح إؽاليٖج دّهٖج. أٌِح إهٖزاتٖد دراشخِب فٕ سبيؾبح أذٌٖب ّهٌدً ُّبرفبرد ّأنشفّرد

www.globalthinkersforum.org. 

 

" ومهحدى Oasis 500 - 055"أوٍشٍس ةالهٍاةث عن شركث  االحضاالج المؤششٍثةٍان ضحفٌ ضادر عن شركث ةداٍث لالشحشاراج اإلعالمٍث و
 ".2502"المفكرون العالمٍون 

 لمزٍد من المعموماج، ٍرجي االحضال ةها:
  

 

 

 "، ٍرجي االحضال مع:2502لممزٍد من المعموماج حول مهحدى "المفكرون العالمٍون 
 زٍهث ةاركر

 globalthinkers.cominfo@الةرٍد اإللكحروهٌ: 
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 "، ٍرجي االحضال مع:2502لممزٍد من المعموماج حول مهحدى "المفكرون العالمٍون 
 زٍهث ةاركر
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