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اتفاقية توأمة بين عمان ومعان للتعاون وتبادل
الخبرات في كافة المهام

تم توقيع اتفاقية التوأمة بين أمانة عمان الكبرى وبلدية
معان الكبرى ،بحضور أمين عمان عقل بلتاجي ورئيس
بلدية معان ماجد الشراري تحت رعاية دولة رئيس الوزراء
األكرم الدكتور عبد هللا النسور ،وبتنظيم من مجموعة طالل
أبو غزاله.

في هذا اإلصدار:
اتفاقية توأمة بين عمان ومعان
للتعاون وتبادل الخبرات في كافة المهام
زيارة مبنى محافظة معان
زيارة مبنى بلدية معان الكبرى
زيارة جامعة الحسين بن طالل
زيارة مشروع حديقة طالل أبو غزاله
النموذجية
لقاء الهيئات الشبابية في المركز الثقافي

ومندوبا عن دولة رئيس الوزراء حضر وزير البلديات المهندس وليد المصري الذي نقل تحيات رئيس الوزراء ،وبين
أن عمان أم المدن األردنية التي لها كل التقدير على احتضانها لكافة بلديات المملكة.
ووجه الشكر لكل من عمدة عمان عقل بلتاجي ،وعمدة معان ماجد الشراري على مبادرتهما التي تعتبر جديدة بطرحها
والتي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي ،الفتا إلى أنها مفتاح بين مدننا والمدن األردنية األخرى.

وأكد أن هذه االتفاقية تشير إلى أهمية الدور االجتماعي
الذي تلعبه مجموعة طالل أبو غزاله ،ولمؤسسات
القطاع الخاص ،في تقديم الخدمات االجتماعية للبلديات
ولمختلف المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

طالل أبو غزاله لتنم عن وعي وثبات بأننا في أردن عبد
هللا نسيجا واحدا من أقصاه ألقصاه ،مضيفا إن التآخي
يترجم قمة عطاء وحسن تصرف يمكن لتعاون بين
مؤسسات أردنية وطنية همها الوطن والمواطن ،وبين
أن التآخي أيضا رسم معالمه الجد المؤسس الملك عبد
هللا رحمه هللا.

وبين سعادة الدكتور طالل أبو غزاله أن االتفاقية تتضمن
جزئين منها ما تم االتفاق عليه مسبقا بين البلديتين ،ومنها
ما هو قيد الدارسة والتقييم لتقديمها للحكومة التي هي وبين أن المشاريع الكبيرة التي تتوفر خاماتها وبنيتها
صاحبة الصالحية إلقرارها حيث أنها مجرد مقترحات التحتية واأليدي العاملة في محافظة معان جاهزة لتكون
رافدا لعاصمتنا الحبيبة مطوعين ومذللين كل الصعاب
قابلة للتطبيق وفقا لقرار حكومي.
إلنجاح أي مشروع ،تراه األمانة يخدمها فنجاح عمان
وأكد أن مختلف االقتراحات هي من وحي توجيهات سيد وازدهارها واجب ودين في عنق كل أردني شريف.
البالد الملك عبدهللا المعظم ،الفتا إلى ان السنة القادمة
هي سنة االحتفال المئوي للثورة العربية الكبرى التي وتنص االتفاقية على أن يسعى الجانبين إلى التعاون
انطلقت من معان ،حيث سنجعل منها سنة خاصة بمعان وتبادل الخبرات في كافة مهام االدارة المحلية وبصفة
لنحقق ما تستحقه معان من محبة وتعاون وخير برعاية خاصة وتحديد الخطوات والبرامج الممكن تنفيذها في
ظل قرار التوأمة بين أمانة عمان الكبرى وبلدية معان
وتوجيه سيد البالد الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا.
الكبرى في عدة مجاالت تشمل التخطيط االستراتيجي
وقال أمين عمان عقل بلتاجي أننا نقف اليوم لتقديم الوفاء والتميز المؤسسي والجوائز الدولية ،وادارة التراث
إلى معان لنعود إلى الجنوب الذي انطلقت من الثورة العمراني ،ونقل الخبرة والمعرفة فيما يتعلق باألنشطة
العربية الكبرى ورعت االنطالقة لتلك الثورة.
والبرامج الشبابية والرياضية وتبادل الزيارات ،إضافة
إلى أية أمور اخرى تقتضيها المصلحة العامة ويستفيد
وأضاف أنه قد حان الوقت اآلن لنكرس ذلك بالتوقيع منها المواطنون في المدينتين.
على االتفاقية خالل هذا الحفل االقتصادي االجتماعي
العريق الذي يرسخ مبدأ المسؤولية االجتماعية التي يقوم وخالل الحفل الذي حضره العديد من المسؤولين ووجهاء
بها الدكتور طالل أبو غزاله ،مبينا أننا على استعداد عشائر معان قدمت فرقة معان للفنون الشعبية لوحة
اليوم نقوم بتوظيف كل كوادرنا وامكاناتنا مع مدن فنية من األغاني والدبكات الشعبية ،ثم تم تبادل الدروع
وقرى المملكة.
التذكارية ما بين مندوب رئيس الوزراء والدكتور طالل
وقال رئيس بلدية معان ماجد الشراري أن فكرة التآخي
جاءت ضمن رؤية ثاقبة والتي نسقت إلنجاحها مجموعة
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أبو غزاله وأمين عمان ورئيس بلدية معان.

زيــارة مبنــى محافظــة معــان
قام رئيس مجلس اإلدارة سعادة الدكتور طالل أبو غزالة حفظه هللا أثناء زيارته لمدينة معان بزيارة مبنى المحافظة
وكان في استقباله المحافظ باإلنابة األستاذ ممدوح الفقير والذي بدوره رحّب بسعادة الدكتور أجمل ترحيب وقال
ّ
بأن هذه الزيارة مدعاة للفخر .وأضاف بأن جاللة الملك نادى بالشراكة وسعادتكم كنتم خير وأول من بادر لتطبيق
هذه القاعدة.

جهودكم مقدرة ومشكورة خاصة فيما يتعلق بدعم تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكذلك
دعمكم لبلدية معان ،كل هذا ينُّم عن حب ووالء وانتماء منقطع النظير.
وتقدم سعادة الدكتور طالل أبو غزاله من أسرة المحافظة بالشكر الجزيل على استقبالهم وأضاف أتشرف بان أكون
في خدمتكم .وفيما يخص المشاريع المقامة والمنوي إقامتها تحدث الدكتور طالل عن مركز األرشفة وقال بأنه
سيصبح مركز إقليمي وليس محلي .وتحدث سعادته بأنه ينوي إنشاء فندق كشركة مساهمة عامة “ معانيّة “ لخدمة
رجال األعمال والسيّاح وأضاف انه ألمر مزعج بأن تكون مدينة بهذه األهمية والمكانة وهذا الحجم وال تحتوي
على فندق! وتطرق سعادته لمشروع الميناء البري والذي تم اإلعالن عنه رسميا ً من قبل صاحب الجاللة الملك
عبد هللا الثاني بن الحسين حفظه هللا.
وتحدث كذلك عن إنشاء محطة إذاعية مختصة في مجالي االقتصاد والتعليم ويقتصر البث على عمان ومعان تحت
اسم “معان وع ّمان” ،وأضاف بأنه تم الحصول على الترخيص وصدر فيها قراراً من قبل مجلس الوزراء وباشرنا
بتجهيز المعدات وقريبا ً سيعلن عن االنطالق.
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زيــارة مبنــى بلديــة معــان الكبــرى
توجه سعادة الدكتور طالل أبو غزاله بعد زيارته لمبنى االنتماء والحب هما اللذان دفعاه لوضع يده على الجرح
المحافظة إلى بلدية معان الكبرى ،وكان في استقباله ليكون الشفاء من خالل دعمه ولمساته.
جمع من شيوخ ووجهاء معان وعلى رأسهم عطوفة
رئيس بلدية معان الكبرى األستاذ ماجد الشراري الذي وكان رد سعادة الدكتور طالل أبو غزاله على الكلمات
بدوره قام بالترحيب بسعادة الدكتور طالل أبو غزاله الترحيبية التي وجهها له عطوفة رئيس البلدية األستاذ
واصفا ً إيّاه بأنه واحد من أهالي معان وليس ضيفا ً عليها .ماجد الشراري ،بانه ليس هناك قوة في الدنيا أقوى من
وأشاد عطوفة األستاذ ماجد الشراري بالجهود التي يبذلها الحب ،وبدأت عالقة الحب هذه عندما تشرفت بلقاء
سعادة الدكتور طالل لخدمة معان وأهالي معان ،وأك ّد أخي األستاذ ماجد والذي شاهدت بعينيه الحب الكبير
على حرصه وتواصله المستمر مع الجهات المعنية في لمحافظته ومدينته ولمست ّ
أن كل ما في قلبه وذهنه هو
معان لالطمئنان على سير األوضاع في معان المحافظة كيفية خدمة هذه المنطقة ،وأنا أعترف بأنني أحببت
بشكل عام والمدينة بشكل خاص .وأضاف عطوفة ماجد معان من حبي له .وأضاف سعادة الدكتور طالل بأنه
لعمل
ب متبادل وأنه يسعى لترجمة هذا الحب
بأن هذا الشيء ُمق ّدر من قِبـَل أهالي معان يشعر بح ٍ
ٍ
الشراري ّ
مفيد لخدمة المجتمع المعاني وإسعاده.
الذين تربُّوا على مقابلة الوفاء بالوفاء والحُب بالحُب.

وتطرّق عطوفة عمدة البلدية لموضوع اإلساءات التي تم
تداولها على وسائل التواصل االجتماعي ،وقال بأن هذه
األمور ال تُعبّر عن أخالق معان وأهلها ،وأن من كان
وراءها أشخاص ال يحبون الخير لمعان وال يمثلونها
على اإلطالق.
وتقدم عطوفة رئيس البلدية بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور
طالل أبو غزاله الختراقه كافة المخاطر واالشاعات
بإرادة ملكية وشخصية ،وأضاف بأن الدكتور طالل
شخصية غنية عن التعريف فهو قامة اقتصادية عالمية
وليس بحاجة لمدينة معان لالستفادة ماديا ً منها ،بل أن
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وتحدث سعادة الدكتور طالل عن بعض المشاريع التي
تنوي مجموعة طالل أبو غزاله إطالقها ،ومنها المحطة
اإلذاعية والتي تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء
إلنشائها وستكون مختصّه باالقتصاد والتعليم وتم إطالق
اسم معان وع ّمان عليها ،لتحكي معان قصتها لشقيقتها
ع ّمان.
وأضاف سعادة الدكتور بأن هذه المنطقة والّده للكفاءات،
فمركز األرشفة اإلقليمي والذي مركزه معان يعمل على
تحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية ،وأن كل من يعمل
في هذا المركز اإلقليمي ّ
هن من السيدات اللواتي يتمتعن

بالكفاءة العالية ويحملن شهادات جامعية في مجاالت ع ّدة منها الهندسة وعلوم الكمبيوتر واللغة اإلنجليزية.
وتطرق سعادة الدكتور بحديثه لموضوع إنشاء فندق في مدينة معان لخدمة الز ّوار ورجال األعمال وأن يكون
كشركة مساهمة واألفضلية فيها ألبناء معان ،وأنهى سعادته حديثه بكلمات الشكر والعرفان وبأنه ابن لمدينة معان
وأخ لكل فرد من أفراد معان.

زيــارة جامعــة الحسيــن بن طــالل
قام سعادة الدكتور طالل أبو غزاله بزيارة جامعة الحسين بن طالل برفقة عطوفة األستاذ ماجد الشراري والوفد
المرافق ،وكان في االستقبال عطوفة رئيس الجامعة الدكتور علي القيسي وعميد شؤون الطلبة الدكتور بالل أبو
رخية ومجموعة من دكاترة الجامعة واإلداريين.

وقد تطرق سعادة الدكتور طالل لبحث سبل التعاون المختلفة مع جامعة الحسين بن طالل .وكذلك قام سعادة الدكتور
طالل بافتتاح محطة المعرفة وقاعة التدريب اللتين تم تجهيزهما من قبل مجموعة طالل أبو غزاله لخدمة طالب
جامعة الحسين بن طالل والمجتمع المحلي.
كما تم النقاش باألمور التالية:
•البحث عن آلية للتعاون مستقبال مع الجامعة في مجال البكالوريوس أو الخدمات الطبية وخاصة في المجاالت
الخاصة بإنشاء بنك الدم وهو ضروري جدا ألهالي المنطقة.
•العمل على إعداد وصياغة اتفاقية مع كلية االعمال للتحضير لمحاسب قانون مرخص.
•ليكون حاصال على شهادتين أكاديمية ومحاسب قانون (مهنية) مع عميد كلية اإلدارة واالقتصاد الدكتور عادل
آل خطاب  /سالم العوري.
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زيارة مشروع حديقــة طــالل أبو غزالــه النموذجيــة
قام سعادة الدكتور طالل أبو غزاله ويرافقه عطوفة
رئيس بلدية معان الكبرى األستاذ ماجد الشراري
ومجموعة من المرافقين بزيارة مشروع حديقة طالل
أبو غزاله والتي يتم انشاؤها من قبل بلدية معان الكبرى
والتي أطلقت عليها اسم حديقة طالل أبو غزاله النموذجية
تقديراً لجهود ونشاطات سعادة الدكتور طالل أبو غزاله
في خدمة مدينة معان.

وتقوم الحديقة على مساحة ثمان دونمات لتكون حديقة
عائلية في منطقة سكنية وحيوية ،مقابل مديرية الزراعة،
وذلك لخدمات كافة العائالت في المدينة ،وسيتم توفير
أدوات ألعاب األطفال فيها ،وزراعتها باألشجار
والنباتات ،وتنسيقها وتنظيمها بما يتناسب مع الجلسات
العائلية من نوافير وشالالت وغيرها.

لقاء الهيئات الشبابية في المركز
الثقافي
قامت شركة تطوير معان بتنظيم جلسة حوارية لتوفير
الفرصة للشباب بااللتقاء مع سعادة الدكتور طالل
أبوغزاله.

وث ّمن سعادة الدكتور طالل هذا التكريم ،مؤكداً أن
النشاطات والمشاريع الخدمية التي تقوم بها مجموعة
طالل أبو غزالة في المدينة ،ما هي إال جزء من واجباتها
االجتماعية.
وأضاف أن هذه النشاطات ما هي إال بداية لمشاريع
متعددة في المستقبل القريب ،تنبع من المحبة الخاصة
لمدينة معان في قلبه ،موجها ً الشكر الجزيل لرئيس
البلدية عطوفة األستاذ الشراري.
من جانبه أكد عطوفة األستاذ ماجد الشراري أن ما هذا وقد تحدث سعادة الدكتور طالل أبو غزاله للحضور عن
اال جزء بسيط لقامة من قامات هذا الوطن العزيز الذي مجموعة طالل أبو غزاله واألعمال التي تقوم بها .كما
ّ
تعتبره معان واحداً من أبنائها ،الذي يعمل دوما ً لخدمتها
حث على ضرورة عمل الجمعيات تحت مظلة واحدة
وخدمة أبنائه ،وبناته فيها.
وفريق واحد لتوحيد الجهود.
وأشار إلى أن بلدية معان تسعى دوما إلى تقديم الشكر
على طريقتها ألبنائها الحريصين على التواصل المستمر
مع مدينته وأبنائها وبناتها ،وحيث أن الدكتور أبو غزاله،
لم يتوانَ يوما ً عن زيارة المدينة ،أو تقديم كل ما يمكن
تقديمه على كافة المستويات سواء الحكومية والخاصة
واألهلية.
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وفي نهاية الزيارة توجه سعادة الدكتور طالل أبو غزاله
والوفد المرافق لمبنى بلدية معان الكبرى لتلبية الدعوة
المقدمة من عطوفة األستاذ ماجد الشراري لتناول طعام
الغداء في مبنى البلدية.

