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 بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين وتعاون مؤسسات إعالمية

مركز "تريندز" ينظم بعد غد أول ندوة علمية "عن ُبعد" حول تداعيات فيروس 
  كورونا المستجد 

 2020مارس  ينظم مركز تريندز للبحوث واالستشارات، بعد غد الثالثاء الموافق الحادي والثالثين من  
في تمام الساعة السابعة مساء أول ندوة علمية من نوعها "عن بعد" في منطقة الشرق األوسط تحت 
عنوان:"مواجهة تحديات وباء كورونا المستجد: مشهد عالمي جديد"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء 

شر على موقع مركز والمتخصصين الدوليين. ويمكن متابعة فعاليات الندوة عبر قناة اليوتيوب مبا
 (./http://trendsresearch.orgتريندز )

  

"، وتداعياته االقتصادية واالستراتيجية 19-وستناقش الندوة مخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد
لم ومؤسساته المختلفة التي من شأنها والسياسية واألمنية، وطبيعة الجهود التي تقوم بها دول العا

تخفيف اآلثار السلبية الناجمة عنه، حيث يتحدث أمام هذه الندوة مجموعة من الخبراء والباحثين 
والمتخصصين في مجاالت علم األوبئة والصحة العامة، واالقتصاد والعالقات الدولية، لتقديم رؤية 

وخاصة على النظام الدولي، وإعادة توزيع هيكل شاملة عن التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا، 
 القوة فيه بناء على معايير جديدة أفرزتها أزمة انتشار الفيروس في العديد من دول العالم.

  

وتكمن أهمية هذه الندوة في كونها تشكل منصة مهمة للحوار الفاعل بين باحثين وخبراء دوليين حول 
دول العالم في التصدي لهذا الفيروس، ومن ثم استخالص هذه القضية الحيوية، لمعرفة كيف تفكر 

http://trendsresearch.org/


 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

الدروس المهمة التي يمكن لدول المنطقة االستفادة منها في إدارة األزمات الناجمة عن اتشار هذا 
 الفيروس.

وتضم قائمة المتحدثين في هذه الندوة البروفيسور موريزيو باربيشي مستشار المدير التنفيذي لبرنامج 
عالمية لدى منظمة الصحة العالمية بسويسرا، والذي سيلقي الضوء على طبيعة طوارئ الصحة ال

الجهود التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية في مواجهة كورونا. والبروفيسور يونغ وانغ األستاذ 
بكلية الدراسات الدولية، ومدير مركز االقتصاد السياسي الدولي، ومدير مركز الدراسات األمريكية 

بكين الذي سيلقي الضوء على دروس تجربة الصين في التعامل مع فيروس كورونا وكيف بجامعة 
نجحت في احتوائه. والدكتور ثيمو فيتزر األستاذ المشارك في االقتصاد لدى جامعة وارويك، والزميل 

دية الزائر لدى كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة الذي سيوضح األبعاد االقتصا
لفيروس كورونا على العالم في الفترة المقبلة. والدكتور ديفيد ماير األستاذ المشارك في األمن 
والدراسات العالمية، ومدير برنامج الماجستير في الدبلوماسية بكلية األمن والدراسات العالمية في 

عن انتشار فيروس كورونا. الجامعة األمريكية في اإلمارات، والذي سيتناول التداعيات األمنية الناجمة  
والبروفيسور ُجلفراز خان أستاذ علم األمراض الفيروسية، ورئيس قسم األحياء الدقيقة والمناعة في 
كلية الطب والعلوم الصحية جامعة اإلمارات العربية المتحدة، والذي سيتناول الجهود المبذولة من 

لى فريق الخبراء والباحثين من مركز أجل التوصل إلى لقاح وعالج لفيروس كورونا؛ باإلضافة إ
"تريندز"، والذي يضم األستاذ محمود محمد شريف، مدير الدراسات االقتصادية، ود. ستيفن بالكويل، 

 مدير البحوث والدراسات االستراتيجية، واللذان سيديران فعاليات الندوة.
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طنية وأجنبية لتغطية فعاليات هذا ويتعاون مركز تريندز للبحوث واالستشارات مع مؤسسات إعالمية و 
هذه الندوة العلمية المهمة التي تأتي في وقت بالغ الدقة واألهمية لدول المنطقة والعالم، حيث استقبل 

االستاذ عبدهللا أحمد الزعابي رئيس شبكة   الدكتور محمد عبدهللا العلي، مدير عام المركز مؤخرا  
األحمد مدير مركز األخبار بتلفزيون أبوظبي، وتمت مناقشة أبوظبي اإلذاعيه واألستاذ إبراهيم عبدهللا  

 سبل التنسيق حول تغطية الندوة عبر اإلذاعه والتلفزيون.

  

وقد أشاد كل من الزعابي واألحمد بموضوع الندوة، وبطبيعة الدور الذي يقوم به المركز في إلقاء 
المجاالت كافة. وبعد أن قدم الدكتور العلي الضوء على القضايا المهمة لدول المنطقة والعالم في 

شرحا  تفصيليا  حول طبيعة األنشطة البحثية والعلمية التي يقوم بها المركز، قام بإهدائهما اصداري 
المركز الجديدين حول" جماعة اإلخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس"، و"الهيكل التنظيمي 

ألهداف.. المستقبل"، واللذان يأتيان ضمن سلسلة من لجماعة اإلخوان المسلمين: السمات.. ا
اإلصدارات عن حركات اإلسالم السياسي، يعتزم المركز نشرها تباعا ، إللقاء الضوء على هذه الظاهرة 

 من مختلف أبعادها وسياقاتها الداخلية واإلقليمية والدولية.

 _انتهى_

  

 


