
 

لماذا بدأ رجال األعمال في تجاوز األمر األكبر لحل المشكلة 
 الكبرى التالية. 

   -- وكالة أنباء بي آر نيوز وير/ -2013أكتوبر  7ليون ، فرنسا ، 

يصادف نشر الكتاب الجديد بالنيت إنتربرونيرز "كوكب رجال األعمال" مع عقد المنتدى العالمي رجال األعمال في سنغافورة 
  أبرز أھمية أن يقوم رجال األعمال بالعمل مع صانعي السياسات وقادة العالم لخلق "اإلنسانية الجديدة".  . والذي

  لمشاھدة الوسائط المصورة يرجى النقر على الرابط التالي: 

problem-big-next-solving-entrepreneurs-ivu.com/mnr/63469http://www.mult    

ھناك فرصة جوھرية سانحة اآلن أمام الجيل الجديد من رجال األعمال لتغيير كوكبنا إلى األفضل في عدة مجاالت سواء كانت 
  الطاقة أو التعليم أو االحتياجات االجتماعية أو الوسائل اإلعالمية االجتماعية. 

العالم اآلن إلى حلول وتطبيقات فعالة اآلن أكثر من ذي قبل لمعالجة مشاكل مثل التغيير المناخي والتلوث والفقر حيث يحتاج 
  أو البطالة.  االقتصاديوالركود 

الثورة في عالم مشاريع األعمال  تتجهويوضح كتاب بالنيت إنتربرونيرز من خالل أمثلة عملية من الحياة الواقعية إلى أين 
  ف يمكن أن يصبح اي شخص رجل أعمال رائد في مشروعات األعمال. ويوضح كي

و يركز بنك األفكار العالمي وھو األول من نوعه والمخصص بالكامل لمشروعات األعمال والذي كتبه أعضاء مندي رجال 
ات األعمال العالمي على مشروعات األعمال. حيث أن كل فصل من فصول الكتاب يركز على مختلف خصائص التحدي

  والفرص التي واجھھا رجال األعمال وقاموا بحلھا وتتضمن: 

  .أحدث األفكار و المھارات الحقيقية الواقعية التي يستخدمھا أفضل رجال األعمال حاليا في معظم األوقات  
  لحل المشكالت الواقعية  التكنولوجيااستخدام  
  ونھاية األعمال الخيرية  االجتماعيةمشروعات األعمال  
 جال األعمال من النساء و األقلياتتمكين ر  
  األعمال الحرة.  وأصحابالنھضة العالمية لرجال األعمال  
  في العالم.  احتياجافرص لتحسين اإلسكان و الطعام والصرف الصحي بين الفئات األكثر  
  .إنجاح الزواج بين مشروعات األعمال والبيئة  
  كمنصة إلطالق أفكارك.  االجتماعيشبكات التواصل  

  

كما يوضح أيضا كتاب بالنيت إنتربرونيرز كيفية تطوير مشروعات األعمال المتسقة بيئيا بواسطة الشباب والكبار لتحقيق تنمية 
في مشروعات  ايشاركومستدامة تفيد كوكب األرض. حيث يمكن للمراھقين والثوار المتقاعدين من ديترويت إلى نيودلھي أن 

  والرفاھية للجميع.  االجتماعيةة أعمال بيئية تساعد في تقديم العدال



ضاغطة  اجتماعيةكما يوضح كتاب بالنيت إنتربرونيرز كيف يحقق أفضل رجال األعمال الربح أو كيف يواجھون حاجة 
أن المشكالت اآلنية عاجلة جدا وآثارھا المستقبلية ستكون معقدة وشديدة بحيث ال  وكيف يمكنك أنت أيضا أن تقوم بھذا. والواقع

  يمكن تجاھلھا. 

  حيث أننا نعيش جميعا اآلن في كوكب رجال األعمال. 

  بالنيت إنتربرونيرز

Wiley Editions  

forum.com/NEXTBIGTHING-entrepreneurship-.worldhttp://www  

  نبذة حول المنتدى العالمي لرجال األعمال 

جمعية إجراءات مشروعات وأنضم إليھم  فرنسا KPMGو  EMLYON Business Schoolبواسطة  2008تأسس عام 
التجارة والصناعة غرفة و  Grand Lyonفي سنغافورة و  Nanyang Technological Universityو  األعمال
 600بالصين ويضم المنتدى العالمي لرجال األعمال أكثر من جامعة زي جيانج  Zhejiang Universityفرنسا و  بليون

  دولة لمعالجة أكثر القضايا تعقيدا في عالمنا بحلول مبتكرة من رجال األعمال.  75عضو بالفعل من 

forum.com-entrepreneruship-http://www.world  
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