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األمير الحسن يطلق من جامعة طالل ابوغزاله الحوار حول «الميثاق
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اإلجتماع األول لفريق الميثاق
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اإلقتصادي العربي»
الحسن يستمع الى ايجاز عن مشروع السحابة اإللكترونية المجتمعية
جلسة عمل تعزيز العالقات بين القطاع الخاص األردني والروسي
هيئة مرصد الميثاق اإلقتصادي تناقش نتائج فريق عمل الطاقة
رساله مفتوحة ...نريد حوارًا وطنيًا وجامعات بال أسوار
«تاجيبيديا» تدعو العالم إلعادة إنعاش اللغة العربية على اإلنترنت
د.ابوغزاله يلتقي طالبات من القدس
إفتتاح المكتب  80في مالطا
وزير التجارة الكندي يشيد بجهود د.أبوغزاله في إعداد تقرير منظمة التجارة
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األمين العام لـــ «أونكتاد» يثمن دعم د.ابوغزاله للمنظمة العالمية وقطاع
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ابوغزاله يبحث التعاون مع الوكاله الوطنية لإلعالم في لبنان
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الخدمات العالمي
تنظيم دورة لموظفي وزارة البيئة العراقية
د.ابوغزاله في ندوة حول الوضع اإلقتصادي في األردن
اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة ومجموعة ابوغزاله
ملحق اإلصدار :
اطالق موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية من بيروت
مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزارعة بيروت وجبل لبنان

تتمثل ر�سالة م�ؤ�س�ستنا يف تقدمي �سل�سلة متكاملة من اخلدمات املهنية والتعليمية ذات
اجلودة العالية وفق �أعلى املعايري الدولية وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية على م�ستوى العامل.
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االمير الحسن يطلق من المقر اإلقليمي لجامعة طالل أبوغزاله
الحوار حول الميثاق االقتصادي العربي
عمّ ان ـ أطلق سمو االمير احلسن بن طالل رئيس منتدى الفكر العربي احلوار حول مضامني امليثاق االقتصادي العربي ،والذي ياتي في
اطار توجيهات سموه ملنتدى الفكر بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية باعداد ميثاق اقتصادي عربي يعزز مسعى
التكامل اإلقتصادي العربي.
واكد سموه في اللقاء الذي عقد في املقر اإلقليمي جلامعة طالل
أبوغزاله بحضور نخبة من قادة الفكر واالقتصاد ومؤسسات اجملتمع
املدني وممثلي وسائل اإلعالم على ضرورة التركيز على عناصر مشروع
التكامل االقتصادي الشامل بكل أبعاده ،ليكون القاعدة الصلبة
التي حتتضن في نهاية الطريق التكامل العربي املنشود.
واشار سموه الى ان بناء تشبيك اقتصادي عربي سيساهم في
عملية التنمية االقتصادية العربية بحيث ميكن البناء عليه
مستقبالً وفق متطلبات واحتياجات منطقتنا.
واعرب سموه عن امله في ان يحقق امليثاق اإلقتصادي العربي
التكامل ما بني املوارد البشرية من جهة وما بني املوارد الطبيعية من
جهة اخرى الن املستفيد هو اإلنسان العربي.
واعاد سموه الى االذهان ان التكامل في عمل املثلث السياسي
واإلقتصادي -االجتماعي ومؤسسات القطاع املدني ،لهو نقطة
ارتكاز عملية حتقق ما نسعى اليه وهو خدمة الصالح العام ألوطاننا.
من جانبه قال الدكتور طالل أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات
اإلقتصادية ،وعضو منتدى الفكر العربي ،بأن فكرة امليثاق التي
أطلقها سموه ،تهدف الى اخلروج مبضامني مليثاق اقتصادي عربي
مُي َ ِّكن الدول والشعوب العربية من العمل معا ً كوحدة واحدة لتواجه
بها التحديات واملتغيرات االقتصادية اجلارية إقليميا ً وعاملياً.
وأكد ان هذا التوجه يؤسس لبناء اقتصادي تنموي عربي حصني
يحقق تطلعات ابناء االمة ويضيفة لبنة جديدة تعزز مسارات
التكامل االقتصادي.
وأضاف الدكتور أبو غزالة بأنه سيتم عرض الوثيقة على مؤمتر
عربي شامل ملناقشتها وإقرارها ،وبعد ذلك تقدم الوثيقة املعتمدة
جلامعة الدول العربية لتبنيها رسميا ً كوثيقة من وثائق جامعة
الدول العربية.
ومت خالل اللقاء طرح احملاور التي سيعمل اخلبراء املعنيون على ترجمتها الى رؤية واهداف واجراءات ،حيث تتناول دور املرأة العربية ،القطاع املالي
واملصرفي ،العوائق اجلمركية البينية وتكلفتها ،الطاقة ،منظومة النزاهة العربية ،دور اإلعالم العربي والرقمي ،التعليم العالي والبحث العلمي،
التجارة في السلع الصناعية ،املؤسسات العربية املشتركة ،تنقل رجال األعمال ،التجارة في املنتجات الزراعية والغذائية ،التجارة اإللكترونية ،بناء
شبكة زكاة عربية ،التجارة في املنتجات الصحية البينية ،االتصاالت ،الشباب العربي ،النقل البري والبحري واجلوي ،اإلستثمار في اإلبداع ،وشراكات ال
مساعدات (اإلستثمار البيني).
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االجتماع االول لفريق عمل الميثاق االقتصادي العربي

عقد في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي االجتماع االول لفرق عمل امليثاق
االقتصادي العربي بحضور رؤساء فرق العمل من قادة الفكر واالقتصاد
ومؤسسات اجملتمع املدني وسعادة الدكتور الصادق الفقيه امني عام
منتدى الفكر العربي.
في بداية االجتماع اوضح سعادة الدكتور طالل أبوغزاله الرئيس التنفيذي
للميثاق االقتصادي العربي بأن هذا االجتماع يأتي بعد اللقاء الذي جرى
برعاية وحضور صاحب السمو امللكي االمير احلسن بن طالل وما تفضل
به من توجيهات واقتراحات .وأكد أن هدفنا هو العمل على حتقيق أكبر
قدر من التكامل االقتصادي العربي ،واملطلوب هنا هو ميثاق اقتصادي
عربي يقدم معايير واضحة تؤدي الى هذا التكامل بحيث حتدد املعايير
العقبات التي حتول دون التكامل وكيفية معاجلتها وركز على أهمية
االبتعاد عن أية مشكالت أو خصوصيات ألية دولة مؤكدا بأن امليثاق هو
مجموعة معايير ومباديء.
وشهد االجتماع مناقشات ومداخالت واستفسارات وطرحت مجموعة
من االقتراحات منها:
1.1اعتماد اقتراح تقدم به الدكتور جواد العناني العداد مقدمة للميثاق
وتكليف جلنة لهذا الغرض تضم كال من الدكتور طالل أبوغزاله
،الدكتور جواد العناني ،الدكتور يوسف منصور ،معالي سليمان
احلافظ (استنادا الى مسودة يعدها معالي الدكتور جواد العناني).
2.2اعتماد اقتراح اعداد توصيف لعمل الفرق يقدم الدكتور طالل
أبوغزاله مسودته الى اللجنة الرباعية العتماده.
3.3تكليف معالي سليمان احلافظ مبهمة التشبيك والتنسيق التي
اوصى بها صاحب السمو امللكي وذلك بصفته منسقا عاما للميثاق.
4.4واعتمد احلضور الصيغة التي اقترحها الدكتور عبدالسالم العبادي
معدلة لتحديد مهام واهداف امليثاق والتي تتلخص بأنه « التوصل
الى مجموعة من املبادئ والقواعد واملعايير ذات العالقة مبوضوع

التكامل االقتصادي العربي استنادا ً للعقبات والتحديات التي
تعترضه وصوال الى سبل مواجهتها في القطاعات املتعددة من
خالل اثراء اإليجابيات وابعاد السلبيات بهدف حتقيق تعاون اقتصادي
عربي افضل».
5.5يقوم رؤساء فرق العمل باختيار أعضاء الفرق بالتركيز على اخلبراء
واصحاب االختصاص لكافة القطاعات ,وبعد ذلك ينتخب االعضاء
نائبا للرئيس ومقررا للجنة .كل ذلك عمال بفلسفة وثقافة العمل
التطوعي .كما تقرر ان تنتهي الفرق من مهامها مع نهاية ديسمبر
املقبل كحد أقصى.
6.6
وسيتم رفع مسودة امليثاق للمراجعة واالعتماد من قبل سمو االمير
احلسن الراعي والرئيس الفخري للميثاق بعدها يجري االعداد ملؤمتر عربي
يشارك فيه اخلبراء من كافة القطاعات واملسارات في الوطن العربي
ليصبح مشروعا وطنيا عربيا متهيدا إلشهار امليثاق ووضعه بتصرف
جامعة الدول العربية وصانعي القرار.
وتضم فرق عمل امليثاق سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيسا ً جمللس
األمناء والرئيس التنفيذي ،معالي الدكتور هشام اخلطيب ومعالي
الدكتور محمد احلاليقة نائبني للرئيس ،سعادة السفير حسن أبونعمة
مقرراً ،معالي السيد سليمان احلافظ املنسق العام للميثاق ،دولة الدكتور
عدنان بدران  ،معالي السيد حمدي الطباع ،معالي الدكتور عبد السالم
العبادي ،معالي الدكتور فايز اخلصاونة ،معالي الدكتور عصام زعبالوي،
معالي الدكتور ابراهيم بدران ،معالي الدكتور محمد أبوحمور ،معالي
السيدة متام الغول ،معالي السيد سميح املعايطه ،معالي السيدة هالة
لطوف ،معالي املهندس محمد النجار ،سعادة االستاذة رمي بدران ،عطوفة
السيدة خلود السقاف ،الدكتور عصام اجللبي ،الدكتورة اروى املظفر،
الدكتور عدنان بدوان ،السيد عبد شمالوي ،املهندس قيس قوقزه ،الدكتور
محمود السرحان ،الدكتور يوسف منصور ،الدكتور حيدر فريحات.
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الحسن يستمع الى ايجاز عن
مشروع السحابة االلكترونية المجتمعية
عمان ـ استمع سمو األمير احلسن بن طالل الى ايجاز حول مشروع
السحابة االلكترونية اجملتمعية املعرفية ملنطقة غرب أسيا وشمال
افريقيا التي اطلقتها مجموعة طالل ابوغزاله.
واعرب سموه خالل استماعه لاليجاز عن امله في ان يساهم هذا املشروع
في تقليل االعتماد على اخلارج في مجاالت استخدام تقنية املعلومات
واالتصاالت.
ودعا سموه الى انشاء قاعدة معلومات عربية تكون منطلقا ومرجعية
عند حتديد االوليات وصياغة السياسات الوطنية.
وعرض الدكتور طالل ابوغزاله وعدد من خبراء اجملموعة املعنيني بتقنية
املعلومات واالتصاالت امام سموه تقريرا ً حول مشروع السحابة التي
تعتبر أول سحابة إلكترونية خاصة من نوعها في الوطن العربي توفر خدمات إلكترونية حول العالم بتقنية عاملية.
ويضم مشروع السحابة مؤسسات متويلية متخصصة ستساهم في تأسيس قاعدة بيانات عربية تخدم كافة القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية
واخلدمية وخاصة تلك املعنية بتطوير قطاع التعليم والتدريب وبناء القدرات.

جلسة عمل في منتدى طالل ابوغزاله المعرفي
لتعزيز العالقات بين القطاع الخاص االردني والروسي

عمان ـ مت توجيه الدعوة الى سعادة األستاذ زياد اجملالي مبناسبة تعيينه سفيرا ً لألردن في روسيا اإلحتادية وكذلك سعادة السيد الكساندر كالوغني
ّ
سفير روسيا اإلحتادية في األردن الى جلسة عمل مبنتدى طالل ابوغزاله املعرفي تركزت على البحث في طرق حتقيق املزيد من التعاون بني القطاع اخلاص
في روسيا واألردن بهدف متتني العالقات في مجال األعمال والثقافة مبا يحقق مصلحة البلدين.
وقد حضر اللقاء سعادة الدكتور طالل ابوغزاله وعشرون خبيرا ً ميثلون مختلف اخلدمات املهنية واألعمال والتعليم في مجموعة طالل ابوغزاله ومت
التوافق على أن يعمل هذا الفريق كل حسب اختصاصه على تطوير برامج عملية حتقق األهداف املرجوة بالتنسيق مع مكتب اجملموعة في روسيا.
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هيئة مرصد الميثاق االقتصادي االردني
تناقش نتائج فريق عمل الطاقة
عمّ ان -عقدت هيئة مرصد امليثاق االقتصادي االردني حلقة نقاشية
في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي ملناقشة نتائج تقرير فريق عمل
الطاقة مبشاركة وحضور رئيس واعضاء الفريق إضافة الى أعضاء من
منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية واخلبراء واملتخصصني في هذا
القطاع احليوي الهام  ,وأدار االجتماع السيدة رمي بدران نائب رئيس
املنتدى  ،والدكتور محمد أبوحمور  ،والسيد عدنان أبوالراغب.
وقد تناول التقرير الوضع احلالي للطاقة في اململكة من كافة اجلوانب
وأثره على االقتصاد الوطني  ,حيث وصف التقرير الوضع في االردن باالزمة
احلقيقية التي تزداد حدة نتيجة اإلفتقار الى مصادر الطاقة التجارية
وبالتالي االعتماد على استيراد معظم حاجة البالد من مصادر الطاقة.
وجاء في التقرير بأن االردن يقف على اعتاب قنبلة موقوتة قد تنفجر
في أي حلظة مشيرا الى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت حتى
منتصف العام احلالي ثالثة مليارات دينار ومن املتوقع أن تصل الى اربعة
مليارات مع نهاية العام  ,بافتراض تزويد الغاز املصري بحدود  100مليون
قدم مكعب يوميا كما هو االن.
وأوضح التقرير بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية حمل كبير سوف
يقسم ظهر قطاع الطاقة واإلقتصاد األردني إن بقيت االمور على حالها،
خاصة وأن هذه املديونية تتزايد كل يوم  ,ولم يصاحبها اجراءات عاجلة
وفعالة من قبل وزارة الطاقة واألجهزة احلكومية اخملتصة لوقف النزيف ودعا التقرير صانعي القرار واخملططني الى مقاربة مشكلة الطاقة
والعبء الذي تشكله على االقتصاد واملواطن من منظور شامل يتجاوز
املستمر ووضع احللول العاجلة واجلذرية لهذه املشكلة.
قطاع الطاقة منفردا ،والنظر الى املشكلة كأحد أوجه اخللل العام في
وعن أسباب املشكلة فقد حمل التقرير املسؤولية لوزارة الطاقة والثروة هيكلية وأداء االقتصاد ،والى ضرورة رفع كفاءة االنتاج االقتصادي الكلية
املعدنية وانعدام وضوح الرؤى املستقبلية للوزارة وتفردها في اتخاذ وبالتالي تقليص عبء الطاقة عليه.
القرارات وعدم انفتاحها على الشركات واملؤسسات األخرى في القطاع،
إضافة الى غياب اإلدارة الكفؤة للقطاع نتيجة اإلعتماد على قرارات فردية كما دعا الى التنبيه الى حقيقة أن أوجه القصور في قطاع الطاقة هي
غير مبنية على استراتيجيات بعيدة املدى وتقلب القرارات والسياسات انعكاس لعوامل القصور الكامنة في بنية القطاع االقتصادية واالدارية
وأن املعاجلات اجلزئية والقطاعية لن تفلح في إجناز الكثير إن لم تكن جزء
مع التغيير السريع لوزراء الطاقة.
من عملية إصالحية شاملة.
وأشار التقرير الى أن الوزارة لم تستجب ملتطلبات التعامل مع أزمة
الطاقة منذ بداياتها وتأخرت في التعامل مع التحديات وتطبيق احللول وخلص التقرير الى أن حل مشكلة الطاقة جذريا اليكمن في اإلجراءات
املمكنة وغرقت في إجراءات بيروقراطية عقيمة أعاقتها عن إدارة عملها الشكلية وفي معزل عن مسار التنمية الشامل على مستوى االقتصاد
الكلي والبد من تأطير هذه اإلجراءات ضمن منظور أشمل للتنمية.
األصلي.
كما أشار التقرير الى ضعف كادر وزارة الطاقة والثروة املعدنية وقلة عددها وتخلل اإلجتماع مداخالت واستفسارات هامة تناولت املشاريع البديلة
مقابل املهام الكبيرة للوزارة مما أربك عملها وعطل تنفيذ مشاريعها وأدى كمشروع الصخر الزيتي والطاقة املتجددة ومشروع الطاقة النووية
الذي حتفظ التقرير على إجراءاته داعيا الى مؤمتر وطني ملعارضي ومؤيدي
ذلك الى ارتباك أداء مختلف املؤسسات وشركات القطاع.
املشروع.
وطالب التقرير بضرورة وأهمية إعادة هيكلة الوزارة وعالقتها بالشركات
واملؤسسات في هذا القطاع بهدف رفع كفاءة االدارة وزيادة الفعالية يذكر أن فريق عمل الطاقة يضم الدكتور أحمد حياصات رئيس الفريق
في مختلف مكونات قطاع الطاقة .وأقترح لهذا الغرض إنشاء هيئة والدكتور ماهر حجازين ,واملهندس محمد فيصل ياغان ,والدكتور جمال
مستقلة للطاقة املتجددة وترشيد االستهالك ملتابعة املشاريع احلالية .عثمان ,واملهندس وسام قاقيش.
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رسالة مفتوحة الى صانعي القرار
نريد حوار ًا وطني ًا لتطوير التعليم وجامعات بال أسوار

نحن منتدى تطوير السياسات االقتصادية نود في ختام الندوة احلوارية «جامعات بال أسوار» والتي عقدت مساء يوم 4
أيلول  2013في ملتقى طالل أبوغزاله املعرفي برعاية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله رئيس منتدى تطوير السياسات
اإلقتصادية  ،وبإدارة معالي الدكتور عصام زعبالوي ملناقشة الواقع احلالي للتعليم من كافة اجلوانب أن نعلن أننا قد توصلنا
الى مقترحات وتوصيات ومؤشرات للتعامل مع املفاهيم اجلديدة في التعليم مثل «التحول الى التعلم بدل التعليم»
و«التعلم االلكتروني» وغيرها للتكيف مع إحتياجات سوق العمل واحلد من حتديات العنف اجلامعي ،ومعاجلة العجز في
موازنة اجلامعات.
وبناء عليه فإننا نوجه رسالة مفتوحة الى صانعي القرار نطالب وننادي مبا يلي:
•هدم األسوار املعنوية واملادية واالجراءات األمنية فهي أحد أسباب العنف وليست احلل له.
•إستعمال تقنية املعلومات في التعليم.
•اإلعتراف بالتعليم اإللكتروني الذي أصبح قدرا البد منه.
•احلاجة للتعليم املتميز للجميع وليس اي تعليم للجميع.
•إستقالل اجلامعات واخضاعها ملعايير االعتماد.
•االنتقال الى التعليم املعرفي والدخول الى مواكبة التحول الى مجتمع املعرفة.
•إحداث عالقة تفاعلية وتبادلية بني اجلامعات واجملتمع وخلق ثقافة خدمة اجملتمع.
•اإلنتقال من التعليم الى التعلم.
•تهيئة املعلم ليكون امليسر بدالً منه كمصدر للمعرفة.
•مواءمة البرامج الحتياجات سوق العمل.
•االهتمام بقطاع التعليم التقني الذي نحن احوج له.
•اإلرتقاء والنهوض بجودة التعليم .
•تعزيز مفهوم التنافسية بني اجلامعات وان ال تكون نسخاً مكررة عن بعضها البعض.
•االستعداد ملواجهة التسونامي الذي سيواجه التعليم من قبل أطفال اليوم الذين ميتلكون قدرات للتعامل مع
تقنية املعلومات قد تفوق مدرسيهم.
إن ما خرجت به الندوة من نتائج ومؤشرات نتوجه بها الى مجتمعنا لتوعيته بأهمية وفائدة تكنولوجيا املعلومات
واإلتصاالت والتعلم اإللكتروني ألبنائهم  ،ومبا ميكن أن حتدثه من نقلة نوعية وحتول في حياتهم العملية لتعزيز الثقة
مبستقبلهم.
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«تاجيبيديا» تدعو العالم إلعادة إنعاش اللغة العربية على االنترنت
عمان ـ دعت موسوعة طالل أبوغزاله للمعرفة ،جميع الباحثني
وخبراء اللغة العربية واملؤرخني والطالب للمشاركة في هذه
املبادرة الفريدة من نوعها إلنعاش اللغة العربية على االنترنت.
وحول أهمية مشاركة الباحثني في هذه املبادرة قال سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله« :إن هذه لفرصة فريدة من نوعها للمشاركة في هذه الثورة
القائمة إلنعاش اللغة العربية على االنترنت حيث متثل هذه الفرصة،
املبادرة األولى من نوعها التي تستهدف األكادمييني والباحثني والق ّراء
العرب وتز ّودهم باملعرفة العامة من منظور ثقافي وتاريخي وتعليمي
عربي».

مليون مقالة باللغة العربية وفي مختلف اجملاالت مع حلول نهاية السنة
.»2013
وحول الهدف من املوسوعة قال د .أبوغزاله »:تستهدف «تاجيبيديا» ضمان
إمكانية عرض مشاركة املعرفة في اجملتمع العربي وتوفير إمكانية الوصول
الفعال إلى املعرفة في جوانب متخصصة من اجملتمع .وقد صيغت طريقة
ّ
تصنيف بيانات «تاجيبيديا» بأسلوب يضمن وجود تصنيفات علمية حتدد
التسلسل الهرمي للمبادئ (أو األصناف) التي ميكن للمستخدم اضافة
املعلومات بنا ًء عليها».

وأشار د .أبوغزاله إلى أن املوسوعة تهدف أيضا ً إلى إقامة قاعدة بيانات مع
وأضاف« :بدأت «تاجيبيديا» بالتواصل مع اجلامعات الرئيسية على نطاق حرية الدخول لالطالع على مجموعة واسعة ومتنوعة من املعلومات في
العالم العربي بأكمله لنشر األبحاث العلمية حول مختلف املواضيع كافة جوانب العلوم اإلنسانية وبأعلى معايير اجلودة والنزاهة والدقة .كما
وستتاح الفرصة للق ّراء واملستخدمني تعزيز احملتوى من خالل اإلضافة إلى
والتي سيتم نشرها على املوسوعة العربية اإللكترونية».
املوسوعة دون التع ّرض حلقوق الكاتب األصلي.
وأكد د .أبوغزاله أن القائمني على املوسوعة يسعون إلى الوصول إلى لغايات التسجيلhttp://register.tagepedia.org :

أبوغزاله يلتقي طالبات من القدس ويحثهن على إحداث فرق
عمان ـ استقبل سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وفدا ً ميثل طالبات من
منتدى القدس الثقافي في مدينة القدس.
وشارك في اللقاء الذي جرى في املقر اإلقليمي جلامعة طالل أبوغزاله
 22طالبة جاؤوا لالستماع والتعلم من جتربة سعادة الدكتور أبوغزاله
الذي قال« :لقد ساهمت أمتنا في بناء احلضارة العاملية في كافة اجملاالت؛
وسوف تلعب دورا هاما في املستقبل .إننا فخورون بأننا فلسطينيون
ويجب علينا أال ننسى ذلك أبدا على الرغم من كل املعاناة».
وأوضح الدكتور أبوغزاله أن املعاناة نعمة ،وأنها تعطينا القوة للمضي
قدما في احلياة ونظل خالقني وناجحني.
وشرح لهم معاناته في مرحلة الطفولة والشباب والتي تزامنت مع مأساة
الهجرة من فلسطني وقال« :بدال من الشعور بخيبة األمل والضعف،
قررت مواجهة معاناتي اخلاصة والتغلب عليها وحتويلها إلى فضيلة.
كي نبقى أمة واعدة ،علينا أن نعمل بجد وال نستسلم لليأس واملعاناة،
لذلك اضطررت إلى التعلم وكانت هذه فضيلة ،واضطررت للعمل أثناء وأكد أنه مثال حي على العمل اجلاد والتصميم ،حيث متكن من إنشاء
أكبر مجموعة جتارية عاملية رائدة ،تقدم خدمات مختلفة من خالل 82
الدراسة ،وكانت هذه فضيلة أخرى ،وزودني عملي بالقوة واخلبرة».
مكتبا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف «أنا ال أعرف ما هو اليأس .إن ما يحاول عدونا القيام به هو دفعنا
نحو الفشل؛ هل يجب علينا مساعدة العدو في سعيه؟ بالطبع ال ،يجب وتخلل االجتماع نقاش وأسئلة وأجوبة وقدمت أحدى الطالبات للدكتور
أبوغزاله غصن شجرة الزيتون من القدس.
علينا أن نهزم عدونا من خالل كوننا أفضل منه».
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افتتاح المكتب  80في مالطا
فاليتا-مالطا ،أفتتحت مجموعة طالل أبوغزاله مكتبا ً جديدا ً في عاصمة
جزيزة مالطا «فاليتا» حتت إسم «طالل أبوغزاله الدولية احملدودة» .وميارس
املكتب الذي يقع في منطقة حيوية في اجلزيزة خدمات اإلستشارات
والدراسات اإلقتصادية وامللكية الفكرية إضافة إلى اخلدمات املهنية
األخرى التي تقدمها اجملموعة.
وبهذه املناسبة قال الدكتور طالل أبوغزاله رئيس اجملموعة أن إفتتاح
املكتب جاء تنفيذا ً إلستراتيجية التوسع واإلنتشار اجلغرافي للمجموعة
في كافة أنحاء العالم .وأضاف أننا نتطلع إلى تعزيز وتقوية عالقاتنا
املهنية مع املسؤولني ومؤسسات الدولة ورجال األعمال في هذا البلد
احليوي القريب من املنطقة العربية وخاصة دول شمال افريقيا على
ساحل البحر األبيض املتوسط.
وبإفتتاح مكتب مالطا تصبح عدد مكاتب اجملموعة  80مكتبا ً تقدم من
خالل الشركات األعضاء فيها نطاقا ً واسعا ً من اخلدمات املهنية ،بأعلى
املعايير الدولية في مختلف أرجاء العالم.
ومن اجلدير بالذكر أن مالطا دولة أوروبية ،وهي عبارة عن ثالث جزر صغيرة
في البحر األبيض املتوسط ،ومكتظة سكانيا ً وتقع شرق تونس وإلى
الشمال من ليبيا يطلق عليها البعض لقب «سويسرا البحر املتوسط»،

وتقع مالطا جغرافيا ً ضمن قارة أفريقيا ،لكنها سياسيا ً تقع ضمن قارة
اوروبا ،وأقرب الدول األفريقية لها تونس وليبيا.
عنوان املكتب:
Talal Abu-Ghazaleh International. Ltd
11, Triq il-Pluviera
San Gwann MaIta, Post Code: SGN1931
Mobile: + (218) -92 – 2310192 - +(218)-91–9418846
E-mail:Kdurah@tagi.com | Website: www.tagorg.com

وزير التجارة الكندي يشيد بجهود د.طالل ابوغزاله
في اعداد التقرير حول منظمة التجارة العالمية
أوتاوا ـ أشاد معالي السيد أدوارد فاست وزير التجارة الدولية ووزير بوابة آسيا والباسفيك في كندا بسعادة
الدكتور طالل ابوغزاله ،موجها ً له الشكر والتقدير على إرساله التقرير الذي اعده حول منظمة التجارة العاملية
على مفترق طرق ـ حتمية استحداث برنامج إصالحي ملنظمة التجارة العاملية.
وقال الوزير الكندي في رسالة وجهها إلى سعادة الدكتور طالل ابوغزاله :إن تقريركم يأتي في الوقت املناسب
متاما .فتوصيات التقرير تتميز بالبصيرة ومن الواضح أنها ثمرة تفكير عميق واستشارات واسعة ،وإنني على ثقة
بأنكم تدركون أن بعضا من التوصيات الواردة في التقرير تالمس املبادئ األساسية للمنظمة.
وأضاف ،وبالرغم من ذلك فقد حان الوقت بالنسبة لألعضاء للتفكيرمبا ورد فيه من أفكار مثل أفكاركم لضمان
بقاء منظمة التجارة العاملية في طليعة احلوكمة التجارية .لقد قمت بتقدمي توصياتكم إلى املوظفني املعنيني
في وزارتي للمزيد من الدراسة والتحليل.
وأوضح السيد فاست في رسالته بأن كندا تعتبر من الدول ذات احلجم املتوسط في االعتماد على التجارة ،فإن
منظمة التجارة العاملية تعد دعامة مركزية للسياسة التجارية الكندية .ومن الضروري من وجهة نظرنا احملافظة
الفعالة.
على حيوية هذه املؤسسة ودعم نظام التجارة متعدد األطراف املبني على القوانني القوية
ّ
وقال ،وكما تالحظون فإن منظمة التجارة العاملية تعتبر نقطة اتصال هامة .وبالتالي فإن انتخاب مدير عام جديد واملؤمتر الوزاري القادم يشكالن َمعلَمني
يتعني فيهما التفكير في اجتاه املنظمة .فهنالك حاجة لألفكار اجلديدة للنظام متعدد األطراف للمحافظة على أهميته ومصداقيته وفعاليته في
هذا االقتصاد العاملي احليوي.
وأختتم الوزير فاست رسالته بالقول إن تقريركم مساهمة مفيدة تضاف إلى جهودنا اجلماعية لتعزيز وجتديد منظمة التجارة العاملية وهو جدير
باإلهتمام .وكان د.طالل ابوغزاله قد اعد تقريرا ً مفصالً حول حتمية إستحداث برنامج إصالحي ملنظمة التجارة العاملية ،دعا فيه إلى إجراء إصالحات
عاجلة ضمن املنظمة ،وتناول كذلك اإلصالحات الشاملة التي مت إجراؤها على املنظمة منذ تأسيسها.
وقدم د.ابوغزاله  22توصية تعزز وتعيد احلياة العاملية وتركزت التوصيات على أمور جوهرية تساعد املنظمة على القيام بواجباتها ومهامها بصورة
أكثر فعالية وكفاءة.
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األمين العام لــ «االونكتاد» يشيد بدعم د .أبوغزاله
للمنظمة العالمية ولقطاع الخدمات العالمي
عمّ ان ـ أشاد األمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية «االونكتاد» السيد سوباشي بانيتشباكدي مبشاركة وجهود الدكتور
طالل أبوغزاله في منتدى اخلدمات العاملي قمة بكني التي عقدت يومي  28و  29أيار املاضي.
وثمن السيد بانيتشباكدي في خطاب وجهه الى د .أبو غزاله مبساهمته التي وصفها
بالرائعة في إجناح املنتدى وقال لقد كان لترؤسكم املنتدى أثر طيب في حتفيز املشاركني على
تبادل بناء لوجهات النظر واالفكار واخلبرات املتعلقة بكيفية جعل اقتصاد اخلدمات وجتارتها
من العوامل الدافعة واحملفزة نحو حتقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع انحاء العالم
وخاصة في البلدان النامية.
وأضاف لقد ساهمت افكاركم النيرة حول تنمية قطاع اخلدمات بتحقيق فائدة عظمى
جلميع املشاركني معربا ً عن ثقته بأن هذا املنتدى الذي ساهم بتعزيز الوعي العاملي حول
أهمية اخلدمات والتجارة ودورها في التنمية واحلد من وطأة الفقر قد متكن كذلك من
املساعدة في الترويج لنمو اخلدمات والتجارة في اخلدمات على الصعيدين احمللي واالقليمي.
وأكد السيد بانيتشباكدي في خطابه بأن «االونكتاد» ستستمر في العمل بشمولية
والتركيز على قطاع اخلدمات وذلك من خالل اجراء البحوث والترويج للتحاور بني احلكومات
للتوصل الى االجماع وقال سنمضي قدما في مساعدة البلدان النامية لتعزيز قدراتها في
صنع السياسات والنظم واملؤسسات دعما ً لقطاعات اخلدمات.
وخاطب السيد بانيتشباكدي الدكتور أبوغزاله بالقول :إن دعمكم املستمر لعملنا في «األونكتاد» مبا فيه منتدى اخلدمات العاملي له قيمة
كبيرة متطلعا ً الى لقائه في منتدى اخلدمات العاملي املقبل.
وكان أبوغزاله قد ترأس اجللسة احلوارية رفيعة املستوى حول السياسات واآلثار للفائدة املضافة في جتارة اخلدمات خالل منتدى اخلدمات
العاملي الذي عقد في املركز الوطني للمؤمترات في بكني الذي يشكل حدثا سنويا يجمع خبراء رفيعي املستوى من واضعي السياسات
ومنظمي اخلدمات ورؤساء املنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيني وممثلي القطاع اخلاص وائتالفات  /واحتادات صناعات اخلدمات واألكادمييني
املشهورين وغيرهم من املعنيني ملناقشة االستراتيجيات والنهج الذي من شأنه تعزيز تأثير تطوير اخلدمات.
كما شارك في قيادة حوار مع قادة األعمال في العالم حول اقتصاد اخلدمات العاملي في القرن احلادي والعشرين.
وقد مت تنظيم منتدى بكني من قبل كل من مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (االونكتاد) ووزارة التجارة في جمهورية الصني الشعبية
وبلدية بكني.

11

المجموعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان

ندوة حول المعرض الصيني لسلع الواردات والصادرات

عمان ـ إستضافت غرفة جتارة وصناعة عمان
بالتعاون مع مجموعة طالل أبوغزاله وفد
املركز الصيني للتجارة اخلارجية في ندوة
للترويج للمعرض الصيني لسلع الواردات
والصادرات «معرض كانتون  »2013في دورته
 114الذي سيقام على ثالث مراحل األولى من
 15إلى  19تشرين األول  2013واملرحلة الثانية
من  23إلى  27تشرين األول  2013والثالثة من
 31تشرين األول إلى  4تشرين الثاني  2013في
قاعات معرض الصني لالستيراد والتصدير في
مدينة كانتون جنوب الصني.
وأشـــاد سعــادة العيــن ريــاض الصيفـــي،
رئيـــس غرفـــة تـجارة عمــان فــي كلمتــه
بالعـالقــات األردنيـــــــة الصينيــة والتــي
وصفهــا باملميـــزة والتاريخيــــة وتقـــــوم
علــى أســـاس قـــوي ومتيــــن وحــــرص
متبادل لتحقيـــق الـمصـالح املشتركة بيــن
الشعبيــن الصديقني وأكد استعداد غرفة
جتارة عمان للتعاون بكافة السبل املتاحة وتقدمي
مختلف التسهيالت التي من شأنها الترويج
لهذا املعرض املهم وحث القطاع اخلاص األردني
للمشاركة فيه.

اإلطالع على جميع املنتجات وعلى املعارض
السابقة من خالل موقعنا على اإلنترنت كما أن
هناك مكتب حلماية امللكية الفكرية الذي يقدم
خدماته أيضاً».

وثمن السيد ليو جيان جون ،نائب رئيس مركز
التجارة اخلارجية الصيني العالقات الصينية
األردنية والتي امتدت لسنوات طويلة مشيدا ً
باملشاركة األردنية السنوية في املعرض الصيني
والتي وصلت في العام املاضي إلى  1220شركة
من جهة أخرى أشار األستاذ لؤي أبوغزاله ،نائب
من مختلف القطاعات التجارية.
رئيس مجموعة طالل أبوغزاله إلى أن معرض
وحول أهمية هذا املعرض قال« :يعقد املعرض الصني إرتأى أن تكون مجموعة طالل أبوغزاله
الصينى لسلع الواردات والصادرات منذ أن مت هي املمثل له في األردن لتكون حلقة وصل بني
افتتاحه في ربيع العام  1957مرتني في العام التجار األردنيني والقائمني على املعرض لتفعيل
في فصلي الربيع واخلريف ،وهو اكبر معرض املشاركة األردنية فيه نظرا ً للتعاون الوثيق بني
جتاري في الصني ويضم تشكيلة كبيرة من اجملموعة والصني والذي كان من نتيجته إفتتاح
السلع ويحظى بحضور واسع النطاق ونشاط أول معهد لتعليم اللغة الصينية في األردن
جتاري مكثف .ويعد هذا املعرض حدثا ً عامليا ً «معهد طــالل أبوغزاله ـ كونفوشيوس» في
شامالً ومتعدد األغراض ،ويتم تنظيمه من قبل عام  2009كما جرى إعتماد اجملموعة في األردن
مركز التجارة اخلارجية الصينى التابع لوزارة للحصول على التأشيرات للصني».
االقتصاد».
يشار إلى أن هذا املعرض يقام دوريا مبدينة
وأضاف« :يتميز املعرض بأنه من أقدم املعارض (كانتون) في جنوب الصني التي تتسم
في الصني وبعدد التجار والدول املشاركة فيه بأهميتها االقتصادية ،ويعد املعرض من أهم
ومبستواه العالي باإلضافة إلى سمعته العاملية وأعرق املعارض الصينية والدولية ،ويشارك فيه
وشمولية السلع املعروضة والفائدة التي تعود حاليا مئات اآلالف من التجار والزوار من مختلف
على املشاركني موضحا ً أنه ميكن للمشاركني بلدان العالم.
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مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب المهني
تنظم دورة لموظفي وزارة البيئة العراقية
عمّ ان ،نظمت مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني بالتعاون مع مكاتب اجملموعة في بغداد دورة تدريبية ملوظفي وزارة البيئة
العراقية بعنوان «املنهج اإلبتكاري في إعداد مؤشرات األداء املؤسسي».
وعقدت الدورة على مدى ستة أيام في املقر اإلقليمي جلامعة طالل
أبوغزاله مت خاللها طرح عدد من احملاور املهمة وتركزت على التخطيط
اإلستراتيجي وأهمية وأهداف وضع وصياغة مؤشرات األداء ،كما مت التطرق
الى عالقة معايير اجلودة الشاملة مبؤشرات األداء وعناصر جناح تقييم األداء
املؤسسي.
وألتقى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله باملتدربني ورحب بهم في وطنهم
الثاني ،مثمنا ً منهج وزارة البيئة العراقية وكافة املؤسسات في العراق
التي تولى التدريب والتأهيل وبناء القدرات أولوية ،كما أشاد بإقبال
املتدربني ورغبتهم في تطوير قدراتهم ليخدموا وطنهم بصورة أفضل.
هذا وقد أستقبل وزير البيئة باألردن السيد طاهر الشخشير املتدربني
في مبنى الوزارة مرحبا ً بهم ،وأشاد إلى أهمية تعزيز وتوثيق العالقات
بني كافة الوزارات في البلدين والبلدان العربية األخرى ،وثمن الوزير دور
مجموعة طالل أبوغزاله في التنظيم وإستضافة الدورة.
كما أستقبل امني عام الوزارة املهندس أحمد القطاونة الضيوف وقدم
لهم شرحا ً عن دورة الوزارة في تقييم األداء املؤسسي والفردي وشارك
في تقدمي املعلومات عدد من مدراء وموظفي الدوائر واألقسام حيث أطلع
املشاركون على كيفية إعداد وتطبيق مؤشرات األداء املؤسسي والفردي
في الوزارة.
وقدم األستاذ يوسف الرواس املدير املالي واإلداري في مجموعة طالل
أبوغزاله للتدريب املهني الشكر والتقدير لكل من وزارة البيئة العراقية
على ثقتها باجملموعة لتدريب موظفيها كما قدم الشكر إلى وزير البيئة
األردني وأمني عام الوزارة واملدراء واملوظفني حلسن اإلستقبال والتعاون في
إطالع املشاركني على جتربة األردن الرائدة في مجال البيئة.
وفي اخلتام مت تسليم درع اجملموعة لكل من األستاذ حكمت جبرائيل
مدير عام دائرة التخطيط واملالية في وزارة البيئة العراقية ،واألستاذ
عدنان الزواهرة مدير املتابعة والتفتيش في وزارة البيئة األردنية تقديرا ً من
املؤسسات واملنظمات والهيئات واألفراد في القطاعني العام واخلاص،
اجملموعة لكل من الوزارتني.
كما أنها تقوم بتنظيم وعقد ورش العمل ،والندوات واللقاءات العلمية
تقدم مجموعة طالل أبوغزاله للتدريب املهني خدمات التدريب والتنمية واملؤمترات التي من شأنها تطوير خدمات التدريب وتنمية املوارد البشرية
البشرية على مستوى عال من اجلودة والتي تلبي اإلحتياجات التدريبية من خالل مراكزها البالغ عددها ( )80مركزا منتشرة في الوطن العربي
ملكونات األداء البشري الثالث (املعارف واملهارات واإلجتاهات) لكافة ومناطق مختلفة من العالم.
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د.ابوغزاله يحاضر في منتدى الفحيص الثقافي
ويدعو إلى التحول لمجتمع المعرفة ومضاعفة اإلنتاج
عمان ـ أطلق سعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس منتدى تطوير
السياسات اإلقتصادية ندا ًء إلى احلكومة األردنية دعا فيه إلى إنشاء
مكتب أزمة بقرار وإشراف حكومي ليكون مبثابة جهاز استشاري
لإلمساك بكل املشاكل التي يعاني منها اإلقتصاد الوطني والعمل على
معاجلتها مؤكدا ً إستعداد منتدى تطوير السياسات اإلقتصادية لتقدمي
العون واملشاركة في هذا اجلهد ووضع نتائج أعمال فرق العمل لكافة
قطاعات ومكونات اإلقتصاد والتي شكلها املنتدى بتصرف املكتب.
جاء ذلك خالل احملاضرة التي القاها الدكتور أبوغزاله بدعوة من منتدى
الفحيص الثقافي بحضور وجهاء مدينة الفحيص من القيادات
اإلقتصادية وقطاعات األعمال والتعليم وقادة الفكر والرأي ،وقدم احملاضر
وأدار احلوار احلوار السيد فادي الداوود ،عضو منتدى تطوير السياسات
اإلقتصادية.
وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اإلعتزاز مبا يتمتع به اجملتمع وأهل الفحيص
من الثقافة واملواطنة والتفاعل مع البرامج واملشاريع واألفكار التي
تنهض بالوطن.
واستعرض أبوغزاله الواقع اإلقتصادي احلالي وأكد على أهمية إعطاء
األولوية الستخدام تقنية املعلومات واإلتصاالت في كافة القطاعات
اإلنتاجية واإلقتصادية واخلدمية بالتركيز على قطاع التعليم حيث أننا
نعاني في األردن بأننا حتى اآلن لم ندخل التعليم اإللكتروني ،هذه الثورة
املعرفية في مناهجنا وبرامجنا األكادميية ،مشيرا ً إلى أن كل اجلامعات
العاملية تعتمد في التدريس على تقنية املعلومات ،وأوضح أن مجموعة
طالل أبوغزاله أصدرت بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة «اليونيسكو» تقريرا ً مفصالً عن استخدام تقنية املعلومات في
التعليم وشمل التقرير دوال ً عربية من بينها األردن ،لكن لم يصدر أي رد
فعل حتى اآلن من املسؤولني إلبداء اإلهتمام سلبا ً أو إيجاباً.
وأعرب أبوغزاله عن أمله في أن يتركز التوجه احلكومي لتحقيق مجتمع
املعرفة وأن نخلق ثروة من تقنية املعلومات واإلتصاالت تسهم في إزدهار
اإلقتصاد الوطنيّ ،
وأكد أن اإلصالح في هذا البلد العزيز ممكن وهناك
كفاءات ورجال بقدرات وكفاءات متقدمة ،وصرختي أن نتحول إلى مجتمع
معرفي وأن يتضاعف دخلنا القومي ودعا إلى تعزيز اإلنتاجية ،والعمل
على زيادة اإلنتاج واإليراد لتعزيز موازنة الدولة التي يجب أن تبنى على هذا
األساس وال يجوز أن تدرج املساعدات اخلارجية ضمن املوازنة.

وأضاف ،أننا نعمل بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية
لغرب آسيا «األسكوا» وحاضنة األعمال ( )IPARKعلى مشروع جولة
اإلستثمار في التكنولوجيا لإلستفادة من الطاقات اإلبتكارية واإلبداعية
كما دعا إلى تطوير النظام الضريبي ليشمل فئات أخرى من ذوي الدخول في البالد العربية من خالل ربطها مع أصحاب الشركات اإلستثمارية
العالية والتي ال تشملها الضرائب ،وقال ال يجوز أن تصل الضرائب ومجموعة من املستثمرين.
املستحقة للدولة ملياري دينار هي عبارة عن متأخرات ضريبية والتهرب
وأوضح د.أبوغزاله بأننا في اجملموعة حققنا نحو  40اختراعا ً بجهود خبرائنا
والفساد الضريبي.
في مجال تقنية املعلومات ،توجت مبشروع موسوعة طالل أبوغزاله
وتخلل احملاضرة مداخالت وآراء وأسئلة ق ّيمة من احلضور أثرت احلوار وردا ً اإللكترونية «تاجيبيديا».
على سؤال حول التزام األردن بامللكية الفكرية أجاب الدكتور أبوغزاله:
نعم ،قوانني األردن في مجال امللكية الفكرية تتفق مع املعايير الدولية وفي ختام احملاضرة قدم الدكتور عادل الداوود ،رئيس منتدى الفحيص
وكل ما هو مطلوب يطبق ،كما ان إجراءات احلكومة والرقابة جيدة جيداً ،الثقافي درعا ً تكرمييا ً للدكتور أبوغزاله ،وبالنيابة عن شباب وشابات
وقال :أن امللكية الفكرية وجدت لتخلق اإلبداع واألوروبيون يطلقون عليها الفحيص قدمت اآلنسة ملى الداوود هدية رمزية إعتزازا ً وتقديرا ً لضيف
الفحيص.
احلافز اإلقتصادي.
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اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة ـ األردن ومجموعة أبوغزاله

عمان ـ ُوقعت في وزارة الثقافة االردنية اتفاقية تعاون بني الوزارة مركز طالل أبوغزاله للمعرفة في معان ،بحيث يتم اعتماد املركز
ّ
ومجموعة طالل ابوغزاله تهدف الى تنمية وتطوير الثقافة احمللية وتدريب املدربني فيه؛ ليصبح املركز معتمدا؛ لتقدمي الدبلوم الدولي
والوطنية وحتفيز وتنمية سائر األنشطة ذات الطابع الثقافي وتطوير ملهارات تقنية املعلومات املعتمد من امتحانات كامبردج ،اضافة
اجملتمعات احمللية ثقافيا واجتماعيا ومعرفيا.
لبرامج اللغة االجنليزية.
ووقع االتفاقية والتي تشتمل على العديد من املشاريع وزير الثقافة
السابق الدكتور بركات عوجان ورئيس مجلس ادارة اجملموعة سعادة
الدكتور طالل أبوغزاله.
وقال بركات إن هذه االتفاقية تأتي جتسيدا ألهداف الوزارة في تنمية
الفعل الثقافي بالتعاون والتشارك مع مؤسسة وطنية لها باع
طويل في العمل املؤسسي اجلاد ،وأن العمل الثقافي جتاوز االقوال
الى افعال على أرض الواقع حسب هذه االتفاقية.
واشار أبوغزاله الى ان باكورة اعمال هذه االتفاقية تشمل انشاء
اربعة مراكز معرفية في محافظات اململكة ثالثة منها في اجلنوب
في محافظات الكرك ومعان والطفيلة واخر في مأدبا ،عمال
بتوجيهات جاللة امللك عبد اهلل الثاني واالهتمام باجلنوب ،مضيفا
الى ان خطط العمل لهذه املراكز ستكون جاهزة في اقرب وقت،
كما تتعهد اجملموعة بتقدمي العديد من املشاريع املهنية التي اتفق
الطرفان عليها ،وتشكيل فريق عمل مشترك من أجل دراسة انشاء

وتضمنت االتفاقية دراسة التعاون في مشروع التوثيق واالرشفة
االلكترونية ،ودعوة عدد من موظفي الوزارة للمشاركة في الدورات
والندوات التي تعقدها اجملموعة والشركات التابعة لها مجانا عند
وجود اماكن شاغرة ،وعمل تدقيق على موقع الوزارة االلكتروني من
ناحية التصميم والعمل واالنسيابية وتقدمي تقرير للوزارة ،وعقد
نشاطات ثقافية مشتركة إلطالق مواضيع جديده باملشاركة مع
جهات عاملية مثل معهد كونفوشيوس او اجمللس الثقافي البريطاني.
كما تضمنت البحث في إطالق مؤمتر ثقافي وطني ،والتعاون في
تطوير واطالق املوسوعة االلكترونية االردنية ،ودراسة عمل مشروع
مماثل ملشروع دير عال الذي مت اطالقه حديثا والذي ميثل تعاون بني
اجلمعيات احمللية ووكالة اإلمناء األميركية واملنظمة الدولية للشباب
واملركز الثقافي البريطاني ومجموعة طالل أبوغزاله ،بحيث يتم
صياغة مقترح مشروع بعد جمع االطراف مجددا؛ إلنشاء عدة
مراكز مشابهة في مناطق اجلنوب تهدف الى دعم اجملتمعات احمللية
وحتويلها الى مجتمعات منتجه.
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تنظيـم يــوم االرشــاد الوظيفــي األول
عمان ـ افتتح صندوق األمان ملستقبل األيتام في املقر اإلقليمي -جامعة
طالل أبوغزاله يوم اإلرشاد الوظيفي األول الذي يهدف إلى تقدمي اإلرشاد
الوظيفي من النواحي املهنية والتقنية والتدريبية خلريجي ومنتفعي
الصندوق امللتحقني باجلامعات والكليات ودروات التدريب املهني وعددهم
 2217طالبا ً وطالبة ،من خالل تقدمي الوعي مبتطلبات سوق العمل.
وشارك في يوم اإلرشاد الوظيفي :الشركة األردنية لتمويل املشاريع
الصغيرة «متويلكم» ،شركة العرب للتأمني ،البنك العربي ،املستشفى
التخصصي ،اجملموعة العربية األردنية للتأمني ،شركة طالل أبوغزاله
للتوظيف املهني وتطوير املوارد البشرية ،أكادميية البتراء للسياحة
والسفر ،فندق الشيراتون عمان ،النبيل ،كلية القدس ،مجتمع طالل
أبوغزاله للمعرفة ،صندوق االمان ملستقبل األيتام ،شركة فاين لصناعة
الورق الصحي ،جامعة طالل أبوغزاله.
وأثنى سعادة الدكتور طالل أبوغزاله خالل زيارة تفقدية إطلع خاللها على
البرامج وورشات العمل واخلدمات اإلرشادية التي تقدم للخريجني والزوار
مشيدا ً بالتعاون القائم بني صندوق األمان واملؤسسات الراعية.
ويذكر أن مجتمع طالل أبوغزاله للمعرفة يقدم  500منحة تدريب
للمنتفعني من صندوق االمان ضمن املسؤوليه االجتماعية جملموعة طالل
أبوغزاله.
وشملت محطات يوم اإلرشاد الوظيفي التي أقيمت بالتعاون مع
مجتمع طالل أبوغــزاله للمعرفة ورشات عمـل حول كتابـة السيــرة
الذاتية وتنقيحها و مهارات املقابلة وأساليب البحث عن عمل ،كما مت

تقدمي اإلرشاد الوظيفي من قبل الشركات املساهمة ومقابلة بعض
املنفعني الباحثني عن عمل.
وفي تعليق له على أهمية هذا البرنامج ،قال السيد إبراهم األحمد ،نائب
الرئيس التنفيذي لصندوق األمان« :يتم التركيز في هذا البرنامج على
تزويد املنتفعني بالوعي واملهارات التي تؤهلهم لإلنخراط في سوق العمل،
ويتم ذلك من خالل تقدمي املهارات الالزمة للتعامل مع املتغيرات اخملتلفة
التي تواجههم سواء سلبية كانت ام ايجابية .ونتوجه بالشكر لكل من
مجموعة طالل أبوغزاله وشركة العرب للتأمني والبنك العربي واجملموعة
العربية األردنية للتأمني على مساهمتهم الكبيرة في دعم هذا احلدث،
ومدهم يد العون لنا لنقوم برسالتنا بالشكل األمثل».

اتفاقية التعاون الثانية مع المرجع للمطبوعات
لدعم اإلستثمار في الموارد البشرية
عمان ـ وقع املرجع للمطبوعات ومركز طالل أبوغزاله للمعرفة اتفاقية التعاون الثانية
في مجال التدريب إدراكا ألهمية االستثمار في املوارد البشرية.
تقضي اإلتفاقية التي وقعها األستاذ طارق حماد ،املدير التنفيذي ملركز طالل أبوغزاله
للمعرفة واملديرة التنفيذية والناشرة في املرجع للمطبوعات ،األستاذة هند الرا مانكو
بحضور السيد مصطفى ناصر الدين ،املدير التنفيذي في مجموعة طالل أبوغزاله ،بأن
يقدم املركز املستويات اخملتلفة من التدريب ملوظفي املرجع للمطبوعات حتى مستوى
الدبلوم في اجملاالت املتعلقة بتطوير مهارات وقدرات املوظفني.
وثمنت السيدة مانكو التعاون مع املركز قائلة« :إننا فعال سعداء بالشراكة مع مركز
طالل أبوغزاله للمعرفة للسنة الثانية حيث وفر ملوظفينا حافزا كبيرا من خالل الدورات
اخملتلفة التي شاركوا بها خالل السنة املاضية .وقد كان عمل املنظمة وتنفيذ توصيات
املتابعة الناجتة عن هذا التدريب ملهمة وفعالة».
وأكد األستاذ حماد على أهمية تعزيز التعاون مع موظفي املرجع للمطبوعات مشيرا ً إلى ضرورة تنمية مهارات املوظفني نظرا للتحديات التي تواجههم
ولهذا السبب واستنادا إلى توجيهات الدكتور طالل أبوغزاله فإن املركز يسعى دائما ً لتطوير دوراته التدريبية لتتالئم مع كافة إحتياجات املهنيني.
ومن اجلدير بالذكر بأن املرجع للمطبوعات سيعمل على تعميم اخلدمات واألنشطة التي يقدمها مركز طالل أبوغزاله للمعرفة من خالل املطبوعات
الصادرة عن الشركة ،ومنها مجلة نكهات عائلية وفاميلي فالفرز.
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أبوغزاله بحث مع مديرة الوكالة الوطنية في اتفاقية تعاون

وطنية ـ زار رئيس «مجموعة طالل أبوغزاله» الدكتور طالل أبوغزاله مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم» لور
سليمان في مكتبها في وزارة االعالم وبحث معها في التعاون بني اجملموعة والوكالة.
وقال ابو غزالة بعد اللقاء« :لقاء اليوم هو استكمال للقاء سابق ،حيث طرحنا فكرة التعاون بني مجموعة
طالل أبوغزاله و «الوكالة الوطنية لالعالم» وذلك في مجال تقدمي ما ميكن من خدمات من قبل مؤسستنا
لتطوير بعض اجلوانب التقنية في الوكالة وال سيما في ما يتعلق باملواقع االلكترونية وادارة االرشفة وبالتالي
االستفادة من خبرة وكفاءة هذه الوكالة العريقة ببرامجها االعالمية والتدريبية سواء في لبنان او خارجه
وخصوصا على مستوى املنطقة العربية».
اضاف« :مت التوافق في لقاء اليوم على كل نقاط ومواضيع التعاون املشترك ،ونحن االن بتصرف «الوكالة
الوطنية» للبدء في توقيع االتفاق ومن ثم املباشرة في آداء مهامنا التي نفخر بأن نقوم بها خدمة لهذه
املؤسسة».
وأشاد أبوغزاله «بالتعاون مع مديرة الوكالة السيدة لور سليمان حلسن إدارتها وحلسن أفق تفكيرها في كل ما
يتعلق بالتطوير ،ووجدت لديها الفكر الذي يستطيع ان يستوعب احدث ما توصلت اليه التقنيات».
وختم متمنيا ان «يكون في هذا التعاون خدمة للبنان واملنطقة العربية كلها».
http://www.nna-leb.gov.lb/ar
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أبوغزاله اطلق موسوعته االلكترونية للمعرفة:
لمعلومة صحيحة غير مغلوطة متماشية مع عاداتنا وثقافتنا واعرافنا

وطنية  -أطلق الدكتور طالل ابوغزاله موسوعة
طالل ابو غزالة االلكترونية للمعرفة ،من مقر
نقابة الصحافة ومبشاركة نقيب الصحافة
محمد بعلبكي وحضور النائب جان اوغاسابيان
والوزير السابق كرمي بقرادوني ومديرة «الوكالة
الوطنية لالعالم» السيدة لور سليمان صعب
ورئيس الندوة االقتصادية رفيق زنتوت .
بعلبكي
بعد النشيد الوطني ،اعتبر النقيب بعلبكي
ان «املشروع مميز وجيد في ميدان املعرفة ،الننا
في حاجة مبا يؤمن مواكبة التقدم احلضاري
اجلديد في عالم املعلوماتية» ،مشيرا الى ان
ابو غزالة «انتدب مجموعته لتحقيقها على
مستوى املعرفة العامة املوثقة» ،مؤكدا «ان هذا
املشروع الرائد هو اول مشروع موجه الى العالم
العربي من حيث شموله باملعلومات والدراسات
واملراجع وهو موسوعة عامة مجانية».
واوضح «ان املشروع يعمل عليه أصحاب شأن
واختصاص يتمتعون مبستوى عال من املعرفة
وهي خطوة جبارة لتوسيع افق املعرفة لدى
شعوبنا العربية .وقال»:املشروع يطلق من لبنان
كون لبنان سيبقى رائدا في ميدان املعرفة
الصحيحة والصادقة».
أبوغــــزاله
بعد ذلك حتدث أبوغزاله عن املشروع ،مشيرا
الى ان «املعرفة هي اساس مشروع موسوعة
طالل أبوغـزاله االلكتروني ،ويهدف الى رفد

الوطن العربي مبصادر املعرفة الالزمة في كل من شركة طالل ابو غزالة بالكامل ،هو مساعدة
العلوم التي متس احلياة االنسانية».
اجليل اجلديد للحصول على معلومة صحيحة
وقال« :املوسوعة هي أول مشروع رائد موجه غير مغلوطة ،متماشية مع عاداتنا وثقافتنا
للوطن العربي من حيث املضمون الشامل واعرافنا العربية».
والعام للمعرفة العربية ،واالرتكاز على اللغة
العربية كأساس لنشر احلضارة والتراث وأعلن ان «ترتيب ناطق اللغة العربية في العالم
العربيني .املوسوعة عامة ومجانيـة يسعى هو  ، 5بينما ترتيبنا على االنترنت هو  ،»24وقال:
من خاللها لتأسيس قاعدة علمية لتبادل «لقد كان توجه اجملموعة نحو العمل على
ومشاركة املعرفة ذات اجلودة والصدقية العالية هذا االمر لتطوير املعلومة وايصال لغتنا االم
في الوطن العربي».
الى موقعها الطبيعي» ،مشيرا الى اننا «بدأنا
العمل على هذا املشروع منذ  5سنوات ،واليوم
اضاف« :املوسوعة نظام لتبادل املعرفة يستند اطلقناها ب  500,000موضوع عربي ،احملتوى
الى مجموعة كبيرة من نظم التصنيف العربي االكبر .عندما نصل الى مليون معلومة
املعرفي التي ترتكز على مستويات متعددة في نهاية العامة  2013يصبح ترتيبنا بني
لتضمن كينونة محددة من التسلسل الهرمي اخلمس لغات االولى في العالم على االنترنت،
للمفاهيم (او الطبقات) ميكن للمستخدم من وهو املوقع الطبيعي للغة العربية».
خاللها حتديد نوع ومكان املعلومة املراد ايجادها
او عرضها .واملوسوعة تضمن خيار الدخول احلر اضاف« :أطلقنا التسجيل لكل اخلبراء في
حملتواها من حيث االطالع او املساهمة».
العالم العربي ملراجعة املادة املوجودة لتحسني
املوسوعة وحتديث املعلومات املتواجدة فيها».
واكد أبوغــزاله ان «رسالة املوسوعة تتمحور
حول بناء قاعدة اساسية لتبادل املعلومة في
واعلن أبوغزاله ردا على سؤال ،ان العمل
الوطن العربي» ،معتبرا ان املوسوعة «تشكل باملوسوعة سيبدأ في شباط عام  ،2014مؤكدا
نفق النور باجتاه املعلومة املوثقة .فهي تتعلق انها تعمل بصورة مستقلة ومشمولة بنظام
بتوفير املعرفة املوثقة لكل مواطن عربي بجميع حماية خاصة جدا ال ميكن اختراقه.
الوسائل التقنية احلديثة ،فنحن نلتزم ونتطلع
لتأسيس مجتمع معرفي عربي ذي اسس متينة /http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/54135ابو-
غزالة-اطلق-موسوعته-االلكترونية-للمعرفة-ملعلومة-
لتبادل املعلومة في العالم».
واشار الى ان «الهدف من هذا املشروع املمول
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شقير وقع ومجموعة طالل ابو غزاله مذكرة تفاهم:
تساهم في توسيع الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات االختراع

وطنية ـ وقع رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة
والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان
محمد شقير ورئيس «مجموعة طالل ابوغزاله»
الدكتور طالل ابوغزاله ،مذكرة تفاهم بني
الغرفة واجملموعة ،حول «إستفادة اعضاء الغرفة
ومنتسبيها من اخلدمات التي تقدمها اجملموعة،
ال سيما تسجيل وحماية حقوق امللكية الفكرية
في لبنان وسائر دول العالم».

توسيع اخلدمات املقدمة للشركات واملؤسسات
واالفراد في اجملاالت املتعلقة بامللكية الفكرية
وتسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع
وحقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة وكذلك اخلدمات
املتعلقة بالتدقيق واالستشارات والترجمة»،
معلنا «التزام الغرفة بالعمل كي تكون مبستوى
اهم الغرف العاملية في سبيل خدمة القطاع
اخلاص واالقتصاد الوطني».

وعقد لهذه الغاية ،مؤمتر صحافي اليوم في
فندق « ،»Four Seasonsفي حضور النائب جان
اوغسبيان ،ونواب رئيس الغرفة محمد ملع وغابي
تامر والدكتور نبيل فهد ،ورئيس الندوة االقتصادية
رفيق زنتوت ،وممثلي «االسكوا» ووزارة االقتصاد،
وحشد من القضاة والفاعليات االقتصادية ورجال
اعمال واعالميني.

وختم شقير مخاطبا أبوغزاله« :لدى الشعب
اللبناني أهم ماركة جتارية وصناعية وسياحية
وخدماتية وتعليمية وتساوي مال الكون ،فكيف
نستطيع ان نحمي لبنان من اجملرمني واعداء
الوطن واالقتصاد؟ أمتنى عليك اعطاءنا طريقة».

محمد شقير
بداية ،اوضح شقير ،انه «انسجاما مع سياسة
غرفة بيروت وجبل لبنان في رفع مستوى اخلدمات
التي تقدمها وتطويرها ملواكبة املعايير العاملية
العصرية في اجراء املعامالت التجارية ،نخطو
اليوم خطوة جديدة في هذا االجتاه .يسعدني
ان اوقع اليوم مذكرة تفاهم مع شركة طالل
ابوغزاله وشركاه .فاختيارنا جملموعة ابو غزاله،
هو نتيجة السمعة املهنية العالية التي تتمتع
بها هذه اجملموعة في لبنان والعالم ،وهي تضم
مهنيني مؤهلني متعددي اخلبرات يعملون من
خالل  80مكتبا منتشرا في املدن الرئيسية في
املنطقة العربية وشمال افريقيا والهند والصني
واميركا الشمالية باالضافة الى  183مكتب متثيل
في جميع انحاء العالم».
واشار الى ان «مذكرة التفاهم هذه ،ستساهم في

أبوغـــزاله
بدوره ،وجه ابو غزاله الى شقير حتية شكر وتقدير،
على إهتمامه ودوره في حتقيق هذا اإلجناز والتوقيع
على اتفاقية التعاون ،وقال« :تعتز مجموعتنا
بهذا التعاون ،ملا للغرفة من مكانة وقيمة
اقتصادية ومعنوية» ،الفتا الى ان «االتفاقية حتقق
رؤيتنا وأهدافنا املشتركة في التواصل والنهوض
باألعمال ،وسيكون لها نتائج وإنعكاسات إيجابية
في حتسني بيئة االستثمار واالعمال ،مبا يتواءم
مع متطلبات االسواق والتجارة الدولية ،وهذا
إجناز مهم جملموعتنا وللغرفة على حد سوا،ء ال
سيما في هذه الظروف الصعبة الى متر بها دول
املنطقة ،وستسهم بال شك في تعميم االبداع
ودعم ثقافة االستثمار في االبداع والفكر واملعرفة
والتكنولوجيا».
ودعا ابوغزاله االعضاء املنتسبني الى الغرفة
ورجال االعمال واالقتصاد والتجار واملستثمرين
«ال سيما اصحاب حقوق امللكية الفكرية الى

طرح مشاريع ريادية وخالقة ،تتحقق من خاللها
النتائج االيجابية من انفتاح وانتشار وتبادل
خدمات وتعميم الفائدة على اجلميع» ،موضحا ان
«مجموعتنا هي جزء من النظام التجاري العاملي
وقد متكنت من إحداث تطور في مجال اخلدمات
املهنية عامليا وحتسني بيئة االعمال وفتح باب
االستثمار في كل بلدان العالم حيث تواجدها»،
الفتا الى ان «اجملموعة متخصصة في حماية
حقوق امللكية الفكرية واصبحت مرجعا خلدمة
وحفظ حقوق العمالء وكل من يوكلها وقد
قدمت حلوال ملشكلة التقاضي مع حقوق امللكية
الفكرية».
واقترح ابوغزاله «تشكيل فريق عمل بني الغرفة
ومجموعته متخصص لتسجيل وحماية
العالمات التجارية املرتبطة تاريخيا بلبنان»،
مشيرا الى ان «هناك الكثير من االسماء
والعالمات التجارية اللبنانية سرقها العدو
االسرائيلي ،وهي تباع على اساس انها عالمات
جتارية اسرائيلية» ،مقترحا «ان يقوم فريق العمل
في الفترة املقبلة على صياغة مشروع قانون في
هذا االطار ،للتحرك وحماية عالماتنا من خالل
القانون الدولي» ،مبديا استعداده «للمساعدة
في تطوير املوقع االلكتروني للغرفة» ،مقترحا في
الوقت عينه «تشكيل جلنة مع االسكوا لوضع
تصور حول جتارة املعرفة وتقدميه الى غرفة بيروت
وجبل لبنان ،لكي تكون الغرفة سباقة في تسويق
هذا النوع من التجارة».
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