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رئيس الديوان الملكي يلقي محاضرة بعنوان
«األردن بمحيطه العربي واإلقليمي»

في هذا اإلصدار:
رئيس الديوان الملكي يلقي محاضرة بعنوان
«األردن بمحيطه العربي واإلقليمي»
أبوغزاله يقدم ثالثين جهاز كمبيوتر ألعضاء
الهيئة التدريسية لكلية معان الجامعية
«شباب» السياسات االقتصادية ومبادرة
«نشمي متميز» يعقدان دروة بعنوان مفاتيح
الدماغ

عمان  -أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور
فايز الط راونة أن األردن استطاع ،بحكمة قيادته
وبوعي مواطنيه ،أن يحافظ على أمنه واستق راره،
رغم وجوده في محيط ملتهب ،ما جعله إنموذجا
على مستوى دول المنطقة والعالم.
وقال الط راونة ،في محاضرة بعنوان «األردن
بمحيطه العربي واإلقليمي» ،نظمها ملتقى طالل
أبوغ زاله المعرفي مؤخ را ،إن األردن قوي ومتماسك
وثابت بنسيجه االجتماعي المتين المبني على
التسامح واإلخاء والعيش المشترك.
وأكد أن األردن ،بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني،
وعزم نشامى القوات المسلحة األردنية  -الجيش
العربي واألجهزة األمنية ،قادر عن الدفاع عن
حدوده وحمايتها ،دون التدخل في الشؤون الداخلية
والسيادية للدول.

واستعرض الدكتور الط راونة التحديات التي اإلقليمية والدولية الفاعلة للتصدي لهذا الخطر
واجهها األردن منذ نشأته عام  ،1921وقدرته وعصاباته المتطرفة ،الذي بات يهدد األمن
في التعامل مع أزمات المنطقة ،التي لم تزده إال واالستق رار العالميين.
إص رارا على المضي في مسيرة البناء والتقدم
واإلصالح ،وسعيه لتحقيق السالم وتعزيز األمن وعن جهود المملكة في الدفاع عن اإلسالم
الحنيف ،لفت رئيس الديوان الملكي الهاشمي إلى
واالستق رار للمنطقة وشعوبها.
أن جاللة الملك لم يدخر جهدا في الدفاع عن
وبين أن الورقة النقاشية السادسة لجاللة الملك ،صورة اإلسالم المشرقة ،التي تتعرض للتشويه
هي خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة ،بأن يطرح من قبل العصابات المتطرفة ،فضال عن دفاعه
أوراقا للنقاش ،تحمل أفكا را للجميع ،وتستهدف عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
المزيد من اإلج راءات اإلصالحية الشاملة ،الشريف.
والمبنية على سيادة القانون ،في إطار الدولة
وعن مساعي تحقيق السالم ،بين أن األردن ،بقيادة
المدنية.
جاللة الملك ،يعمل بأقصى إمكاناته إلحياء
وأشار ،في هذا الصدد ،إلى ضرورة أن تتبنى عملية السالم بين الفلسطينيين واإلس رائيليين،
المؤسسات التعليمية ،والنقابات ،ومؤسسات وصوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،
المجتمع المدني ،مسؤولية عقد حلقات نقاشية وفق حل الدولتين ،ومبادرة السالم العربية،
لمحاور الورقة ،وبما يفضي لمزيد من الحوار ،وق را رات الشرعية الدولية.
ويسهم في وضع آليات للتطبيق.
كما تناول الدكتور الط راونة التحديات االقتصادية
وعن تبعات ما يسمى بالربيع العربي على التي يواجهها ْ
االردن بسبب تداعيات األزمات التي
دول المنطقة ،قال الط راونة إن هذه التسمية في تشهدها منطقة الشرق األوسط ،فضال عن األعباء
غير موضعها ،ودليل ذلك ما آلت إليه بعض المت زايدة ج راء أزمة اللجوء السوري.
دول المنطقة من دمار وحروب أهلية «ال نعرف
وأجاب رئيس الديوان الملكي الهاشمي،
متى تتوقف».
خالل المحاضرة التي حضرها شخصيات
ولفت إلى أن األردن ،بقيادة جاللة الملك ،يقف سياسية واقتصادية واجتماعية ،على أسئلة
إلى جانب أشقائه العرب في سبيل الخروج مما واستفسا رات عدد من الحضور ،والتي تركزت
تعانيه بعض الدول العربية من أزمات ،ويدعو حول التحديات التي يواجهها األردن ،خصوصا
دوما إلى حلول سياسية ،تنهي معاناة شعوب في المجاالت االقتصادية ،بما فيها مشكلة
الطاقة ،والمديونية ،والفقر والبطالة.
هذه الدول وتحقق لهم األمن واالستق رار.
وحول ما تواجهه المنطقة والعالم من خطر
اإلرهاب ،أكد أن األردن يعمل مع األط راف
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أبوغزاله يقدم ثالثين جهاز كمبيوتر ألعضاء الهيئة التدريسية لكلية معان الجامعية

معان  -استكماال لسياسة مجموعة طالل وقد أشار بكلمته الى التقدير المحفوف بالعرفان
أبوغزاله في خدمة مجتمع العلم والمعرفة ،على ما تقدمه المجموعة من دعم وخدمة
ولخدمة األهداف الوطنية االقتصادية والتعليمية لمؤسسات هذا الوطن.
في المملكة قدم الدكتور طالل أبوغزاله ثالثين
جهاز تاجي توب (كمبيوتر محمول) ألعضاء من جهته أشاد عطوفة رئيس بلدية معان
الهيئة التدريسية لكلية معان الجامعية في األستاذ ماجد الش راري باالهتمام البالغ الذي
احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة.
يبديه الدكتور أبوغ زاله لمدينة معان مستذك را
المشاريع التي أقامتها المجموعة في معان
وبحضور رئيس بلدية معان عطوفة ماجد وكيفية استفادة أبناء معان منها.
الش راري وسعادة النائب عبد هللا الق رامسة
والهيئة التدريسية لكلية معان الجامعية ،وأعلن عطوفته عن إذاعة أبوغ زاله (من معان
وجه الدكتور سطام الخطيب عميد الكلية الى عمان) مشي را الى هذه الخطوة التي سوف
الشكر الخالص لسعادة الدكتور أبوغزاله تسهم بنقل الهموم االقتصادية واالجتماعية
مثمنا جهود سعادته في خدمة التعليم في ألبناء معان الى جميع المستمعين في األردن.
األردن وإسهاماته البارزة في تطوير التعليم،
كما أشاد بسرعة استجابة المجموعة لطلب وفي كلمة لسعادة النائب عبدهللا الق رامسة ،شكر
الكلية في دعم الهيئة التدريسية لكلية معان .فيها الدكتور أبوغ زاله على ما قدمه لمدينة
معان وعلى ما سيقدمه في المستقبل مشي را الى
وفي كلمة أعضاء الهيئة التدريسية تقدم الدكتور ضرورة أن يخطو القطاع الخاص لمثل مباد رات
محمد النوافلة بكلمة رحب بها باألستاذ لؤي الدكتور أبوغ زاله لما في ذلك من فائدة ومنفعة
أبوعصبة ممثال عن سعادة الدكتور أبوغ زاله ،ألبناء معان.
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ولقد شكر األستاذ لؤي أبوعصبة المدير التنفيذي
لملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي وممثل سعادة
الدكتور أبوغ زاله في هذه المناسبة على حفاوة
االستقبال مشي را الى أن ما تقدمه المجموعة من
دعم في جميع اشكاله ما هو إال جزء من رسالة
سعادة الدكتور أبوغ زاله في خدمة المجتمع
المحلي وأنه ال ينتظر الشكر أو التقدير الن ما
يقدمه اال واجب يمليه عليه حبه للوطن.
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وفي نهاية اللقاء قام األستاذ أبوعصبة
بتسليم أجهزة الكمبيوتر المحمول ألعضاء
الهيئة التدريسية لكلية معان الجامعية
واستالم درع الكلية نيابة عن سعادة الدكتور
أبوغزاله.
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«شباب» السياسات االقتصادية ومبادرة «نشمي متميز» يعقدان دروة بعنوان مفاتيح الدماغ

عقدت مبادرة «شباب» السياسات االقتصادية
بالتعاون مع مركز التمارين الذهنية ورشة
تدريبية بعنوان «مفاتيح الدماغ» لتنمية مها رات
التفكير االبداعي بقيادة المدرب مدير عام مركز
التمارين الذهنية السيد إيهاب مشعل لمجموعة من
الطلبة المتميزين والمتفوقين في مدرسه الحوراء
العيناء النموذجية في لواء الكورة -محافظة اربد
وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مجموعة من
الدورات التي تستضيفها مبادرة «نشمي متميز»
وبالتعاون مع جمعية صمد الخيرية.

وأكد على تسخير كافة خب رات وطاقات مبادرة
«شباب» السياسات من خالل مؤسسة طالل
ابوغ زاله في توفير كافة سبل الدعم في خدمة
الطالب والشباب.

تم إطالق مبادرة «شباب» السياسات االقتصادية
برعاية كريمة من قبل سعادة الدكتور طالل
أبوغ زاله في شهر أب من عام  ٢٠١٥إحتفال بيوم
الشباب العالمي رافعاً شعار العمل ليس فقط من
أجل الشباب بل العمل معهم وتسخير المنتدى
بكل طاقاته وموارده لكل مباد رات وفعاليات
برنامج مفاتيح الدماغ ھو برنامج عالمي متكامل الوطن الشبابية.
مبني على أسس علمية يطرح ألول مرة في
األردن ،يھدف إلى إحداث تغيير شامل ألنماط وفي نهاية الحفل قام عطوفة مدير تربية لواء
التفكير التقليدية عن طريق رفع كفاءة النصف الكورة السيد سامي الفواعره راعي الحفل والقائمين
األيمن للدماغ والذي يعد األقل استخداما ويتضمن على الورشة التدريبية بتوزيع الشهادات على
تطبيقات عملية على شكل تمارين وألعاب ذھنية الطالب المشاركين ،كما تم تقديم دروع تقديرية
أحدھا حائز على ب راءة اخت راع تحت اسم مفاتيح وشهادات شكر وتقدير لكل من ساهم في انجاح
هذه الفعالية.
الدماغ .Keys Brain
كما تقدم السيد فادي نواف الداود رئيس مبادرة
«شباب» السياسات االقتصادية بالشكر والتقدير _http://www.tag-forum.org/news.aspx?id=2296&group
key=news&lang=ar
لجميع القائمين على مبادرة «نشمي متميز»

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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