
تحل األزمة المالیة العالمیةأنقمة العشرین الثالثة تستطیع نعم 

بقلم احمد المعتصم محمد احمد

-اوال لكم الشكر على ھذا السؤال الرائع      
:الیوم

؟تحل األزمة المالیة العالمیةأنقمة العشرین الثالثة تستطیع ھل 

الجواب أسھل مما تتوقع
نعم

ن ان یكون الویمك

:كیف نعم

1-)
.ما كانت التكلفةاالصرار على الخروج من المأزق مھو) 2009

2-02
2009

....لو

3-
2009, 24بسبتمبرالوالیات المتحد ة  -ببیتسبیرج

-

-الفرس وھنا یقبع مربط  -االخرى
.ھناك متابعة ومتابعة حریصة للتفعیل



4-
.المتابعة التنفیذ

5-
-(-عة

-قل-)االبداع

لمخ ا
-الكافى

المصاحبة  عات  --ب-االخترا
ما  . 

. ترتدى ثوب االبداع باحلى صوره

ومن عندھا تقبع مریكیة نبعت ھذه االزمة من الوالیات المتحدة اال-6
-صدقونى-استراتیجیة الخروج 

س ومازالوا -
الن  فوظفوا كل االمكانیات لتصمیم بكج للمخرج وشكرا هللا       -یعانو
--الفذ  -باراك اوباما  ھناك

-بن برنانكى -البارع
والكثیرDIFCئیسة ال ر-المتمكنةرشیمس-المتمیز االمریكى

ممن شاركو 
ا من  مازلو

اقول اهللا اهللا   القائم على ھذا العمل معالى الوزیر العساف و       البارع  
. ال یحرمنا منك    



.والبئیة االقتصادیة تحت االعتبارالمحك لتواكب احتیاجات

ة الحدیثة االن یجب واالھم من كل شئ        التقنی لقد ذكرت انفا تفعیل   -7
فھومھ الشامل وبمواكبة مرحلیة وبئیة     متفعیل االقتصاد المعرفى ب   

الصالحات  --اى التعلیم بتقنیة    -وموروثات ا و
الث عشر من   لث ة المركز ا

ا جاء  2010-2009لعام 181اصل  كم
. البنك الدولى -موسسة التمویل الدولیة   بتقریر

لخروج من االثار السالبة    لالمتوقعة الفعلیة باالضافة الى االضافة  
لالزمة المالیة

ا-8

.وذلك بتصاعد الناتج المحلى ومعدل النمو

9-
ت

 .
اع ومن ثم  

االختراع ینقلب الى ثروة مثال من اى اتت      

للبحو . ث وشجعتمراكز 
حوث بما كل    الة ووتمكینھم وقلبھم الى ثروات بدی   ب ال اء مراكز  ثر

الشعوبجدید فى التقنیة واالستفادة من  اخر ما توصلت الیھھو 

لدیھ كل شئ-العالم مما ھو علیھ



-
:هوالجواب ال اذا لم یتحقق ادنا

1-–Collaboration -
Partnership

Follow up-المتابعة فى التنفیذ-2
Again an Immediate Follow-المتابعة االنیة فى التنفیذ-3

up
-Again an Immediate & Continuous Follow up-4

المتابعة االنیة والمستمرة فى التنفیذ


