نشـرة إخباريــة

اإلصدار الخامس  -آب 2016

جاللة الملك عبد هللا الثاني يمنح أبوغزاله
وسام االستقالل من الدرجة األولى

في هذا اإلصدار:
«أبوغزاله» على قائمة «فوربس» للمئة شركة
عربية األكبر تأثيرا والوحيدة
في مجال الخدمات المهنية والتعليمية
أبوغزاله والسفير البرازيلي يبحثان سبل تعزيز
التعاون لخدمة االقتصاد والمستثمرين في
البلدين
أبوغزاله يدعو لوحدة الجهود العسكرية من
خالل استعمال تقنية المعلومات االتصاالت

عمان –  5حزي ران  – 2016منح جاللة الملك
عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة
األردنية الهاشمية سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله
وسام االستقالل من الدرجة األولى.
وجاء الوسام من جاللة الملك تقدي راً إلسهامات
أبوغ زاله المتميزة والريادية في تحقيق العديد من
اإلنجازات في القطاعات االقتصادية والتعليمية
والتقنية ،ودوره في إب راز صورة األردن المعرفية
ً
فضال عن
ورسالته الحضارية عربياً ودولياً،
مباد راته في تنمية المجتمعات المحلية في إطار
المسؤولية المجتمعية.
وأعرب سعادة الدكتور أبوغ زاله عن شكره
وامتنانه لجاللة الملك على هذا التكريم الملكي،
وهذه الثقة الغالية ،مضيفا أنه بهذا التكريم يصبح
أكثر حرصا على تنفيذ رسالته ،وأكثر شعورا
بالمسؤولية.
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وأضاف أنه جاء إلى هذا الوطن الجئا قرر أن يصنع من نقمة المعاناة الفلسطينية نعمة
وقرر أن يصنع من نعمة المواطنة األردنية رسالة خدمة المجتمع ،وقال «لقد أعطيتموني
وطنا ثانيا أعتز به وعلمتموني حب أهله شك را لكم».
وقد جاء هذا التكريم في االحتفال الوطني الكبير ،الذي أقيم في قصر رغدان العامر يوم
أمس ،بمناسبة عيد استقالل المملكة السبعين ،بحضور جاللة الملكة رانيا العبدهللا ،وسمو
األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد ،حيث تم خالل الحفل تكريم عددا من المتميزين
تقدي را لتميزهم وعطائهم ومساهماتهم الريادية في مسيرة البناء والعطاء للمملكة.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو األم راء واألمي رات ،والسادة األش راف ،وكبار المسؤولين
المدنيين والعسكريين ،وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة ،وعدد من ممثلي
الفعاليات الشعبية واألح زاب والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

«أبوغزاله» على قائمة «فوربس» للمئة شركة عربية األكبر تأثيرا والوحيدة
في مجال الخدمات المهنية والتعليمية
الكويت – تم اختيار مجموعة طالل أبوغ زاله ،من قبل
مجلة فوربس الشرق األوسط في قائمة المئة شركة
األكثر تأثي را في العالم العربي وكانت الشركة الوحيدة
في القائمة في مجال المهنية والتعليمية.
وتم اإلعالن عن القائمة – التي تصدر للسنة ال رابعة
على الت والي خالل حفل خاص أقيم في الكويت ،كما تم
تكريم تلك الشركات بحضور العديد من الشخصيات
البارزة.
وأعرب سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله عن اعت زازه
بهذا التقدير ،مؤكدا أن المجموعة دائما تسعى إلى
تقديم خدماتها في المنطقة العربية والعالم على أعلى
المستويات العالمية ،األمر الذي أهلها لتكون ضمن هذه القائمة.
وأضاف «إن هذا التصنيف يدفعنا إلى االستم رار في تطوير قدراتنا وخدماتنا وأن «نعمل بجهد
أكبر للبقاء في المقدمة» كما يقول شعارنا في المجموعة.
وأكد باحثو فوربس الذين أعدوا القائمة على منهجية االختيار التي بدأت مع  1,316شركة عامة
متداولة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان واألردن ومصر والكويت
والبحرين واإلمارات العربية المتحدة (أبو ظبي ودبي) ولبنان والمغرب وتونس.
واستثنى الباحثون الشركات المتداولة التابعة للشركات المدرجة في البورصة ،والشركات
الموقوفة عن التداول.
وأضاف الباحثون «أنه من أجل تصنيف أقوى  100شركة ،قمنا بقياس أربعة مؤش رات رئيسة:
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وهي المبيعات وصافي األرباح واألصول والقيمة السوقية .وتم اعتماد القيمة السوقية وتحويالت
العملة كما في  6نيسان  .2016وحصلت كل شركة على أربعة تقييمات منفصلة تبين الم رتبة
التي حققتها في كل مؤشر.
وتضم القائمة أنجح الشركات العربية على الصعيدين العالمي والدولي ممن تسهم في تحقيق
التنمية االقتصادية للمنطقة .وتتصف الشركات المشمولة في القائمة بالشفافية في أنشطتها
المالية والتجارية وبمعدالت النجاح الم رتفعة ،كما لها دور بارز في تحقيق التنمية االجتماعية
وإسهامات كبيرة في التنمية االقتصادية.

أبوغزاله والسفير البرازيلي يبحثان سبل تعزيز التعاون لخدمة االقتصاد والمستثمرين
في البلدين

عمان  12حزي ران - 2016استقبل سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله ،في مكتبه سعادة السيد ف رانسيسكو
كارلوس س واريز لوز ،السفير الب رازيلي في عمان لبحث سبل تعزيز التعاون الممكنة وبما في
ذلك توسيع نطاق عمل مجموعة طالل أبوغ زاله في الب رازيل ال واقعة في أمريكا الجنوبية.
وتم خالل االجتماع مناقشة قضايا رئيسية ومجموعة من المبادرات المشتركة ،وفرص التعاون
في مجاالت الملكية الفكرية ،والتعليم ،والخدمات االستشارية ،والعطاءات ،وتعزيز السياحة،
وحقوق التأليف والنشر في مجال الموسيقى والفنون.
وقال الدكتور أبوغ زاله« ،إن هذه القضايا تتماشى مع أهداف مجموعة طالل أبوغ زاله الساعية
لمساعدة ودعم نشاطات رجال األعمال في جميع أنحاء العالم ،وتشجيع ب رامج التعاون في مجال
التعليم».
وأضاف« :هدفنا هو تسهيل الوصول إلى الشركات الب رازيلية ومساعدة رجال األعمال األردنيين
المحليين ال راغبون في االستفادة من الفرص التجارية المتوفرة في الب رازيل».
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وأشار بأن «مجموعة طالل أبوغ زاله وسفارة الب رازيل ستتعاونان في مجال تعزيز األنشطة
التجارية الب رازيلية ،والحصول على االيزو /منظمة المعايير الدولية ( ،)ISOوكذلك في مجال
تقديم النصح ،وأي استشارات تتعلق بدراسات الجدوى ،أو االست راتيجيات ،واإلدارة».
واقترح الدكتور أبوغ زاله فكرة إنشاء مدرسة لغات جديدة في األردن تدرس اللغتين اإلسبانية
والب رتغالية ،جنبا إلى جنب مع العديد من م راكز اللغات األخرى القائمة ،مبينا أن تدريس
هذه اللغات الجديدة سيسهم في زيادة فرص األعمال المستقبلية وفي تبادل الب رامج التعليمية
والسياحة».
من جانبه أكد سعادة السيد لوز« :ان تشجيع تطوير األعمال في الب رازيل وتعزيز السياحة بين
البلدين سيكون في مصلحة البلدين ،حيث ان مؤش رات االقتصاد الكلي في الب رازيل إيجابية،
ولدى الب رازيل امكانيات واعدة في مجال االستثمار».
وأشار إلى أن الب رازيل تملك ثالث أكبر االحتياطيات االقتصادية في العالم ،بعد الصين والمملكة
العربية السعودية.
وبين السفير الب رازيلي ،بأن «هناك احتمال كبير لتوسيع مجاالت التعاون لتشمل ب رامج التبادل
في مجال التعليم حيث ان الب رازيل تملك شبكة واسعة من الجامعات».

في مؤتمر القمة الشرق األوسطي
أبوغزاله يدعو لوحدة الجهود العسكرية من خالل استعمال تقنية المعلومات االتصاالت

أبوظبي –  6حزي ران  - 2016عقد في أبوظبي مؤتمر قمة الشرق األوسط لتوحيد الجهود في
التوجيه والرقابة واالتصال واالستعالم واالستكشاف ( )C41SRبحضور ضباط من الق وات
المسلحة األردنية واألمريكية واإلماراتية والسعودية والكويتية والبحرينية والبلجيكية والبريطانية
والفنلدية واليونانية والباكستانية والعمانية والهنجارية.
وألقى سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله كلمة االفتتاح في المؤتمر تناول فيها التطورات العربية
ً
وصوال إلى ثورة الحكمة.
في العالم ابتداء من المعلوماتية إلى صنع المعرفة إلى ثورة التجارب
ويرى أبوغ زاله أن قطاع الق وات المسلحة بقدر أهميته يجب أن يكون على أعلى مستوى من
القدرة التقنية في المعلومات واالتصاالت وأن يستفيد من القدرات الهائلة التي تتيحها التقنيات
لتحقيق أعلى قدر من وحدة التوجيه والرقابة واالتصال واالستعالم واالستكشاف.
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واقترح أبوغ زاله إنشاء المركز الخليجي العربي لالستعداد والصمود في مجال القدرات المعرفية
جنباً إلى جنب مع القدرات القتالية ودعماً لها ،مؤكداً «أننا بحاجة إلى التطوير المستمر للقدرات
الذكية كما في القدرات العسكرية لتحقيق وحدة القيادة ً
بدال من وحدة الجهود».
وتناول المتحدثون من الضباط م واضيع االستعداد العسكري ،والتجانس والتنسيق والتأقلم
والتمكين ،والتقنيات ،والوعي الرقمي ،والحروب اإللكترومعناطيسية ،وق واعد المعلومات،
والتحالفات ،وشبكات االتصال ،والطي ران بدون طيار ،والتعليمات البحرية ،والعمليات المشتركة
والت زامن المعرفي.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل معنا على العناوين أدناه:
هاتف+962-6-٥١٠٠٢٥٠ :
فاكس+962-6-5100251 :
موقع إلكترونيtag-forum.org :
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