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ان المجموعة بالتعاون
عمان  -أ ّكد رئيس مجلس إدارة مجموعة طالل أبو غزالة (تاج) ،طالل أبو غزالة ّ
ّ
والتنسيق مع االمانة العامة في جامعة الدول العربية تخطّط لتنظيم أول قمة شبابية عربية ستعنى بالمعرفة
وتمكين الشباب العربي من ادواتها وخدماتها لمساعدة في التحول الى مجتمع عربي معرفي.

ان فكرة تنظيم وعقد هذه القمة  -التي ستكون األولى من
وقال أبو غزالة في حديث صحفي خاص بـ"الغد" ّ
نوعها  -تعود الى شهر كانون الثاني ( يناير ) من العام  ، 2100خالل اعمال القمة االقتصادية العربية
التي انعقدت في شرم الشيخ وانقسمت الى قسمين :القمة االقتصادية ،والقسم الثاني هو منتدى الشباب

العربي الذي انعقد على هامش القمة االقتصادية.
وأوضح ابو غزالة ّانه جرى خالل فعاليات القمة االقتصادية ومنتدى الشباب ،تقديم اقتراحين او توصيتين
ورحب بهما :وهما اقتراح عقد
تنفيذيتين من قبل مجموعة طالل ابو غزالة ،تم ذكرهما امام الملوك والرؤساء ّ

قمة شبابية عربية لقيادة التنمية المعرفية  ،واقتراح تخصيص جائزة معرفية للمبدعين الشباب في مجاالت

المعرفة الت كنولوجية ليجري العمل على تنفيذ هذين االقتراحين بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومجموعة
طالل ابو غزالة.

ان اجتماعاً جرى اواخر شهر أيار (مايو) الماضي
وبشأن الترتيب لعقد هذه القمة الشبابية ،أكد ابو غزالة ّ
في مقر جامعة الدول العربية وحضره مندوبون من االمانة العامة لجامعة الدول العربية ومندوبو مجموعة
طالل ابو غزالة جرى الحديث فيه عن القمة الشبابية وتحضيرات عقدها.

مقر جامعة الدول العربية ،وجرى تقديم اقتراحين لموعد انعقاد القمة لم
تقرر أن تعقد القمة في ّ
وأشار الى ّأنه ّ
يتقرر بعد اختيار احدهما  :األول في شهر كانون األول ( ديسمبر )  ،2102والموعد الثاني في شهر آذار

( مارس ) .2102

ان هذه القمة " ستكون األولى من نوعها شكالً ومضموناً فهي قمة
وأ ّكد ابو غزالة في حديثه الى " الغد" الى ّ
بكل معنى الكلمة لكن سيكون القادة في هذه القمة هم الشباب وليس القادة السياسيين ،حيث سترّكز في
مواضيعها ونقاشاتها على مستوى العالم العربي كيف يمكن تمكين الشباب لقيادة التحول في المنطقة العربية
الى مجتمع المعرفة ،وليس الغرض منها نقاش المشاكل والمواضيع السياسية كما جرت العادة في مختلف

القمم السياسية السابقة.

وقال أبو غزالة ان المجموعة ستعمل كل ما في جهدها لتنظيم وانجاح هذه القمة الشبابية العربية؛ مؤ ّكداً ان

خيار المعرفة وادواتها لم يتحمل اية رجعة عنه ،او التخلّف عنه ،حيث اصبحت المعرفة اساساً لكل
المتقدمة والمبدعة ،فضالً عن كون االبتكار والمعرفة اصبحت ادوات اساسية لجميع القطاعات
االقتصادات
ّ

االقتصادية المختلفة.

ونعمق ثقافة االبداع واالبتكار التي انتجت
واضاف " اننا في العالم العربي يجب ان نؤسس القتصاد المعرفة ّ
في العالم الغربي شركات اصبحت توازي اقتصادات كاملة قائمة بحد ذاتها" ،الفتا بان فكرة تنظيم قمة عربية
شبابية تعنى بالمعرفة جاءت من خلفية التأسيس والبدء بخلق مجتمع معرفة قائم على الشباب الذين يشكلون

القاعدة لمستقبل االمم كافة.
تدخر جهداً منها اال وتقوم به في مجال تعميق وتأسيس اقتصاد
واشار الى ان مجموعة طالل ابو غزالة ال ّ
ومجتمع قائم على المعرفة ،مدلال على ذلك بالمشاريع والمبادرات المختلفة التي قامت بها المجموعة في

سنوات سابقة ،او تلك التي تسعى للقيام بها مثل مجتمع طالل ابو غزالة للمعرفة ،العمل على اطالق اول

وكاالت انباء تعنى بالتقنية ،التعليم ،الملكية الفكرية ،فضالص عن العلم على اطالق اول موسوعة عربية
تقنية تحمل اسم " تاجبيديا" لتكون المصدر األول للمعلومة العربية على اإلنترنت ،فضالً عن اطالق
المجموعة العام الماضي اول حاسوب عربي حمل اسم " تاجي توب" يباع باسعار منافسة تصل حد التكلفة

هدفه ايصال ادوات التكنولوجيا مثل الحواسيب الى الطالب والشباب.

على المستوى العالمي تظهر االرقام العالمية ان عدد مستخدمي اإلنترنت تجاوز  2.2مليار مستخدم ،منهم

حوالي  010مليون مستخدم عربي ،فيما تظهر االرقام المحلية بان عدد مستخدمي االنترنت يتجاوز 2.3
مليون مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز  % 32من عدد سكان المملكة.
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