
اإلصدار الخامس عشر  -  حزيران ٢٠١٧نشـرة إخباريــة

أبوغزاله والرزاز يوقعان اتفاقية تبرع بـ١٠٠ 
الثاني  عبدهللا  الملك  لمدارس  كمبيوتر  جهاز 

للتميز

ومجموعة  والتعليم  التربية  وزارة  وقعت   - عمان 
طالل أبوغزاله اتفاقية، تتبرع بموجبها المجموعة 
بمائة جهاز حاسوب )تاجي توب 14( إلى مدارس 
أجهزة  عشرة  بواقع  للتميز  الثاني  عبدهللا  الملك 
غرف  داخل  التعليم  في  الستخدامها  مدرسة،  لكل 

الحاسوبية. المختبرات 

الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  االتفاقية  ووقع 
طالل  والدكتور  الوزارة  عن  الرزاز  عمر 
عام  أمين  بحضور  المجموعة،  عن  أبوغزاله 
وعدداً  الساليطة  سامي  اإلدارية  للشؤون  الوزارة 

اإلدارات. مديري  من 

التكنولوجيا  استخدام  أهمية  الرزاز  الدكتور  وأكد 
في تطوير مسيرة التعليم في ظل التطوير السريع 
معتمدة  المعرفة  وانتشار  العالمية  استخداماتها  في 
عليها، األمر الذي يتطلب توفير الحواسيب للطلبة 
وتحفيزهم  المعرفة،  هذه  امتالك  من  لتمكينهم 
االبداع  جوانب  وتنمية  تنميتها  على  وتشجيعهم 

واالبتكار لديهم.

في هذا اإلصدار:

أبوغزاله والرزاز يوقعان اتفاقية تبرع بـ١٠٠ جهاز 
كمبيوتر لمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز

بحضور ضيف الشرف السفير الفرنسي في عمان 
»ملتقى أبوغزاله« ينظم جلسة نقاشية حول 

»القدرة التنافسية، االبتكار والموهبة« مع الدكتور 
برونو النفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية 

في جامعة انسياد الفرنسية 

السفير اإلماراتي والدكتور أبوغزاله يفتتحان 
معرض الخط العربي »مداد« بحضور ضيف الشرف 

وزير الثقافة نبيه شقم

لجنة المسؤولية االجتماعية في »ملتقى أبوغزاله 
المعرفي« تبحث سبل تفعيل المسؤولية في األردن

لجنة برامج االطفال في ملتقى أبوغزاله المعرفي 
تبحث في أهمية بناء شباب المستقبل
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ولمجموعته  أبوغزاله  للدكتور  شكره  عن  وأعرب 
المسؤولية  مجال  في  الموصولة  جهودها  على 
التربوية  للمؤسسة  المستمر  ودعمها  المجتمعية 

سواء بتقديم األجهزة أو بتدريب المعلمين.

تأتي  االتفاقية  أن هذه  إلى  الرزاز  الدكتور   وأشار 
الدكتور  وعد  خطوات  مجموعة  من  أولى  كخطوة 
تتضمن  التبرع  هذا  في  للتوسع  بتنفيذها  أبوغزاله 
انشاء مراكز حاسوب في مختلف محافظات وألوية 
في  للتعاون  مستقبلية  أفكار  إلى  إضافة  المملكة، 

هذا المجال بين الجانبين.

مجموعته  استعداد  أبوغزاله  الدكتور  أكد  بدوره 
هذا  أن  إلى  مشيراً  الوزارة،  مع  المستمر  للتعاون 
الدعم يأتي كجزء من واجبه تجاه الوطن ومسؤوليته 

التي يتوالها تجاه المجتمع المحلي.

تنفيذ  تشهد  والتعليم  التربية  وزارة  أن  إلى  وأشار   

القليلة  الشهور  خالل  اإلبداعية  األفكار  من  جملة 
لتحقيق  مساندتها  يستدعي  الذي  األمر  الماضية 
تعزيز  في  ومساهمة  ووطننا،  لطلبتنا  خدمة  ذلك 

الشراكة المجتمعية بين الجانبين.

وشدد على أهمية تقديم الدعم والرعاية للطلبة الذي 
التعليم  في مجال  البالد، خاصة  يشكلون مستقبل 
المعرفي، حيث أن المستقبل لن يكون إال بالمعرفة. 

تعزيز  سبل  الجانبان  بحث  التوقيع  حفل  وخالل 
التعليم  وجودة  المساءلة  وحدة  بين  فيما  التعاون 
المنظمة  الوزارة مع  تم استحداثها مؤخرا في  التي 
يرأسها  التي  التعليم  في  الجودة  لضمان  العربية 
الدكتور أبوغزاله، وسبل تطوير مهارات المعلمين 

في مجال اللغة اإلنجليزية.

 http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2385&group_

key=news&lang=ar
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االبتكار  التنافسية،  »القدرة  حول  نقاشية  جلسة  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  نظم   - عمان 
انسياد  جامعة  في  العالمية  للمؤشرات  التنفيذي  المدير  النفين  برونو  الدكتور  مع  والموهبة« 
وسعادة  عمان  في  الفرنسي  السفير  بيرتولوتي  دافيد  السيد  سعادة  الشرف  ضيف  بحضور  الفرنسية 

أبوغزاله.  طالل  الدكتور 

الجزيل  الشكر  وللحضور  لهم  موجها  النفين،  والدكتور  السفير  بسعادة  أبوغزاله  الدكتور  ورحب 
على حضور الجلسة، مبينا أن هدف الجلسة هو البحث في تجارب اإلدارات في الدول الناجحة في 

للبالد.  التنافسية  القدرة  في  األثر  لها  التي  والتعليم  االقتصاد  مجال 

يظهر  الذي  االمر  منتجاتهم،  وتسويق  التنافسية،  القدرة  مجال  في  الفرنسية  التجربة  أهمية  وبين 
إلى ضرورة  داعيا  المملكة،  في  الفرنسية  الشركات  العديد من  استثمارات  األردن من خالل  في  جليا 

واالبتكار. واالستثمار  التعليم  في  الفرنسية،  التجربة  من  التعلم 

بالتعليم  تتعلق  ثقافية  برامج  بث  والثقافة  لألعمال  أبوغزاله  طالل  إذاعة  خالل  من  سيتم  أنه  وبين 
التجربة  هذه  من  التعلم  حب  على  إيجابا  شك  بال  سيؤثر  الذي  األمر  الفرنسية  والثقافة  الفرنسي 

المجاالت.  مختلف  في  الناجحة 

مشيرا  الفرنسية،  بالتجربة  اهتمامه  على  أبوغزاله  للدكتور  الجزيل  الشكر  السفير  سعادة  ووجه 
البشري،  العنصر  لفرنسا وهو  الحقيقي  المال  النجاح هو االستثمار في رأس  السر وراء هذه  أن  إلى 
لتحفير  اقتصادية  بروابط  ببعضه  العالم  ربط  إلى  خاللها  من  تسعى  برامج  تنظم  فرنسا  أن  وبين 
يعود  الذي  االبتكار  تعزيز  مجال  في  قوية  عالقة  بينهما  وفرنسا  األردن  أن  إلى  مشيرا  االقتصاد، 

والمواطن.  األردن  على  اإليجابي  باألثر 

بحضور ضيف الشرف السفير الفرنسي في عمان 
»ملتقى أبوغزاله« ينظم جلسة نقاشية حول »القدرة التنافسية، االبتكار والموهبة« مع الدكتور 

برونو النفين المدير التنفيذي للمؤشرات العالمية في جامعة انسياد الفرنسية
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في  األردن  أن  وبين  التنافسية  القدرة  مجال  في  األردن  وضع  النفين  الدكتور  استعرض  جانبه  من 
المرتبة السادسة وفقا لمؤشر التنافسية للمواهب في الشرق األوسط، الفتا إلى أن األردن لديها القدرة 
على االنتقال إلى مستوى أفضل من ذلك كما أن سياساتها في مكانها ويمكنها أن تحرز تقدما أكثر 

بقليل من اإلجراءات.  ذلك  من 

وقدم بعض التوصيات أبرزها التعديل على بعض السياسات تشمل تعليم الموظف، والوصول الجيد 
وتشجيع  العمل،  سوق  وإصالح  شيء،  كل  في  أوال  الرقمية  تكون  وأن  اإلنترنت،  إلى  المكلف  وغير 

المخاطرة.  ثقافة  وزرع  والصغيرة،  المتوسطة  الشركات  إنشاء 

وأنه  االقتصاد،  على  اإليجابي  التأثير  أجل  من  األفراد  تحفيز  في  تسهم  التنافسية  القدرات  أن  وبين 
يتكون  االبتكار  أن  إلى  مشيرا  فقط،  وطني  وليس  عالمي  مستوى  على  اإلبداع  في  التفكير  من  بد  ال 

والتمويل.  واألسواق  المبتكرين  االفراد  تشمل  عناصر  ثالثة  من 

يتحول  والصناعة  التصنيع  أن  بين  اإلبداعية  لألفكار  والتمويل  والتسويق  بالتصنيع  يتعلق  وفيما 
أصبح  التسويق  أن  كما  االعتبار،  بعين  االلكتروني  التحول  وسائل  كافة  اخذ  من  بد  ال  لذا  إلكترونيا 
اآلن إلكترونيا حدوده كل العالم، كما أن التمويل يجب أن يكون على مدى طويل بحيث ال يقل عن 

تقدير.  بأقل  سنة  الى عشرين  سنوات  عشر 

بيرتولوتي  السفير  لسعادة  تكريميا  درعا  أبوغزاله  الدكتور  قدم  الجلسة  ختام  في  أنه  إلى  يشار 
النفين.  والدكتور 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2391&group_key=news&lang=ar
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بحضور ضيف  »مداد«  العربي  الخط  معرض  يفتتحان  أبوغزاله  والدكتور  اإلماراتي  السفير 
الشرف وزير الثقافة نبيه شقم 

سفير  البدور  بالل  األستاذ  سعادة  رعى   - عمان 
الدكتور  المتحدة، وسعادة  العربية  اإلمارات  دولة 
طالل أبوغزاله حفل افتتاح معرض الخط العربي 
وزير  معالي  الشرف  ضيف  بحضور  »مداد« 
السيد  السفير اإليطالي  نبيه شقم، وسعادة  الثقافة 
سوئيتشي  الياباني  والسفير  براوزي،  جيوفاني 
اإلمارات  دولة  بسفارة  ومستشار  ساكوراي، 

مالك.  آل  فيصل 

لمدة  يستمر  الذي  المعرض  تنظيم  ويأتي 
المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  مقر  في  يومين 
العربي  الخط  لفناني  دعما  الشميساني   /
األردنيين، حيث يشارك في المعرض 13 مشارك 
بفن  المتخصصين  األردنيين،  الخطاطين  من 

العربي.  الخط 

أن  على  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  وأكد 
بمبادرة مشتركة من سفارة  يأتي  المعرض  تنظيم 
طالل  وملتقى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
فناني  أعمال  ودعم  إلبراز  المعرفي  أبوغزاله 
الفن  بهذا  االهتمام  تراجع  في ظل  العربي،  الخط 
وثقتنا  الفن،  بهذا  اهتمامنا  من  انطالق  العريق، 

االندثار.  من  وحمايته  دعمه  بأهمية 

مجموعة  ضمن  تأتي  المبادرة  هذه  أن  وأضاف 
طالل  مجموعة  تطلقها  التي  المبادرات  من 
 1972 تأسيسها في عام  باستمرار ومنذ  أبوغزاله 
أن  حيث  العربية،  اللغة  لحماية  اآلن  وحتى 
على  يحافظ  أن  شأنه  من  المعرض  هذا  تنظيم 
ورسمها  العربية  اللغة  أنه  حيث  العربي،  الخط 

الحماية.  إلى  يحتاجان 

العربي  الخط  فن  إحياء  على  العمل  إلى  ودعا 
فنون  كأحد  به  التعريف  االندثار،  من  وحمايته 
تحسين خطوط  في  واإلسهام  الحضارة إلسالمية، 
من  أجيال  وتكوين  مكان،  كل  في  الطالب 
كتابة  في  يسهمون  الذين  المتميزين،  الخطاطين 
والعمل  القادمة،  لألجيال  الشريف  المصحف 
العربي،  الخط  في  الموهوبين  اكتشاف  على 
العمرية  المراحل  شتى  في  الطالب  وتعليم 

وإجادتها. المختلفة  العربية  الخطوط 

وقال سعادة السفير االماراتي سعادة األستاذ بالل 
الثقافة  مفردات  أن  صحافي  تصريح  في  البدور 
تصل  لغة  العربي  والخط  التشكيلي  والفن  كثيرة 
مشيرا  وتفسير،  شرح  دون  سريعا  المتلقي  إلى 
القت  الفنون  فروع  من  األعمال  بعض  أن  إلى 



www.tag-forum.org6

للمنتج  جمالية  أفضل  يمثل  الذي  العربي  الخط  فن  أن  إال  والظهور،  واإلبراز  الدعم  من  نصيبها 
اإلبراز.  من  الكافي  نصيبه  يلق  لم  اإلسالمي  العربي 

بوابتها  خالل  ومن  كبيرة،  اقتصادية  مؤسسة  وهي  أبوغزاله  طالل  مجموعة  قيام  أن  وأضاف 
االجتماعية والفكرية بتبني معرض للخط العربي إنما يترجم التكامل بين مفردات العمل االجتماعي 

واالقتصادي. 

وإنما  بصري  عمل  مجرد  أنها  على  الخطية  واللوحة  الفني  للعمل  ننظر  أن  يجب  ال  أنه  إلى  ولفت 
هي استثمار أيضا، مبينا أن كثيرا من اللوحات تم بيعها بأضعاف قيمتها المادية عن الشراء وكثير 
للمعنيين  الدعوة  الوقت  ذات  في  وموجها  األعمال،  هذه  مثل  القتناء  يسعون  والمؤسسات  األفراد  من 

العربي.  الخط  بفن  االهتمام 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2387&group_key=news&lang=ar

لجنة المسؤولية االجتماعية في »ملتقى أبوغزاله المعرفي« تبحث سبل تفعيل المسؤولية في 
األردن

الذي  األول  اجتماعها  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  في  االجتماعية  المسؤولية  لجنة  عقدت   - عمان 
يجب  التي  االليات  ووضع  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  تفعيل  أهمية  على  بالتأكيد  خالله  باشرت 

المسؤولية االجتماعية في األردن.  لرفع مستوى  اتباعها 

االنسان  لحقوق  الدائمة  العربية  اللجنة  رئيس  شموط  أمجد  الدكتور  يترأسها  التي  اللجنة  أعضاء  وأكد 
واالسرة ومؤسسات  والجامعة  االعالم  دور  أهمية  الحسنة، على  النوايا  العربية وسفير  الدول  في جامعة 

المجتمع. أفراد  بين  االجتماعية وتعزيزها  المسؤولية  بأهمية  الوعي  المدني في زيادة  المجتمع 

صندوق  وجود  تشمل  وأن  الواقع  أرض  على  للتطبيق  قابلة  التوصيات  تكون  أن  على  األعضاء  واتفق 
وطني ضمن معايير وضوابط يكون حاضنة الستقبال التبرعات والدعم من الشركات، وعلى أهمية وجود 

االجتماعية.  للمسؤولية  شرف  ميثاق 

وأشاروا إلى أن اللجنة يجب أن تضع تعريفا للمسؤولية االجتماعية على مستوى المؤسسات والمجتمع 
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الوضع  ربط  يتم  وأن  والدخل،  والصحة  التعليم  ناحية  من  المستقر  االسرة  لوضع  آخر  وتعريفا  والفرد، 
بالبعد  يتعلق  واسع  االجتماعية  المسؤولية  مفهوم  أن  إلى  الفتين  االجتماعي،  باألمن  لألسرة  االقتصادي 

والبيئي.  واالجتماعي  الثقافي 

وبينوا أن مسؤولية الشركات والمؤسسات الكبرى في األردن أصبحت ضرورية وواجبة مشيرين إلى أن 
األوراق النقاشية التي أرسلها جاللة الملك عبد هللا الثاني وخصوصا الورقة السادسة أكدت على أن يقوم 

الوطن. اتجاه  المسؤولية  الجميع  يتحمل  االجتماعية وأن  المسؤولية  بتحمل  والمؤسسات  األفراد 

الخاص  او  العام  القطاع  لشركات  سواء  الموازنة  من  جزء  وضع  ضرورة  اللجنة  نقاشات  وتضمنت 
االجتماعية.  للمسؤولية 

فيها  تصبح  مرحلة  إلى  للوصول  المجتمع،  خدمة  مفهوم  تدعم  تشريعات  وجود  أهمية  إلى  وأشاروا 
المسؤولية االجتماعية إلزامية على الشركات، مع التأكيد على أن أغلب النشاطات تتركز داخل العاصمة 

المملكة. المسؤولية االجتماعية جميع مدن ومحافظات  العمل على ان تشمل  عمان حيث يجب 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2389&group_key=news&lang=ar

لجنة برامج االطفال في ملتقى أبوغزاله المعرفي تبحث في أهمية بناء شباب المستقبل

اجتماعها  االطفال  برامج  لجنة  عقدت   - عمان 
برئاسة  المعرفي  أبوغزاله  ملتقى طالل  في  االول 
الشؤون  مستشارة  عمايري  رندة  الدكتورة 
بوزارة  للتميز  هللا  عبد  الملك  لجائزة  الفلسطينية 
من  ومجموعة  المغتربين  وشؤون  الخارجية 

باللجنة.  المميزة  القيادات 

بناء  في  الملتقى  أهمية  على  اللجنة  وأكدت 
المقدمة  بالبرامج  لالرتقاء  تربوية  عالقات 
العتبار  اللجنة  أهمية  إلى  مشيرين  لألطفال، 
وتأهيلهم  المستقبل  شباب  بتأسيس  معنية  أنها 

المستقبل.  لقيادة 

والتي  للجنة  العامة  األهداف  المجتمعون  وناقش 
تشمل: 

يهدف . 1 المستقبل«  »فرسان  نادي  تأسيس 
للتحفيز على االلتقاء وتبادل االفكار الخالقة 
الطفولة  أهمية  لدعم  الملتقى  لجان  لكافة 
وترسيخ  األجيال  تنشئة  على  وأثرها  المبكرة 
تكنولوجيا  خالل  من  والتحفيز  اإلبداع 

معرفي.  مجتمع  إلى  للوصول  المعلومات 
المبكرة . 2 الطفولة  وتنمية  رعاية  برنامج  إعداد 

ركيزتي  إلى  تستند  الملتقى  في  تعقد  لورشة 
ا،  عالميًّ المقبولتين  التكاملي  الشمولي  النهج 

مائي.  النّ النفس  وعلم  الطفل،  حقوق  وهما: 
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السياسات والخطط . 3 المبكرة في  الطفولة  تناول 
بملتقى  اللجان  مختلف  في  كافة  الوطنية 
وثائق  ذلك  في  بما  المعرفي،  ابوغزاله  طالل 
والتقييم   ،)PRSPs( الفقر  تقليص  استراتيجية 
العام للبلد )CCAs(، وإطار عمل األمم المتحدة 

.)UNDAF( للمساعدة الخاصة بالتنمية
الملتقى . 4 في  ومتكامل  شامل  مؤتمر  تنظيم 

محفزة  بتوصيات  الخروج  إلى  يهدف 
ويتم  الطفولة  ببرامج  لالهتمام  ومشجعة 

القرار.  ألصحاب  تقديمها 

على  تنص  رؤيتها  أن  على  اللجنة  واتفقت 
من  الجودة  تحقيق  على  األطفال  »مساعدة 
لهم«،  المقدمة  المبتكرة  المتميزة  البرامج  خالل 
ذات  أطفال  برامج  »تقديم  على  تنص  ورسالتها 
بالتكنولوجيا  ممزوج  ومبدع  متميز  محتوى 
االنشطة  خالل  من  العصر  متطلبات  لتلبية 

المختلفة«. والفعاليات  والمؤتمرات 

http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2392&group_

key=news&lang=ar

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف: 5100250-6-962+  |  فاكس: 962-6-5100251+
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