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أبوغزاله يلقي كلمة في كلية كينيدي الشهيرة في 
جامعة هارفرد ويلتقي اتحاد الطالب العرب في الجامعة

أبوغزاله وأمين سرِّ قبيلة بني صخر الشيخ زيد الّزهير 
يوقعان وثيقة أخّوة 

أبوغزاله يختتم أعمال مؤتمر )Scitech( في جامعة 
MIT في بوسطن ويلتقي طالب الجامعة العرب
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محلياً  واالجتماعات  لمؤتمرات  ا ترجمة  خدمات  لنشر  وا لتوزيع  وا للترجمة  له  بوغزا أ م  تُقّد
جميع  ترضي  لتي  ا لخيارات  ا من  لعديد  ا تمنحكم  بمرونة  خدمتنا  تتميز   . ودولياً قليمياً  وإ
واسعة  خبرة  ولديهم  ءة  لكفا ا من  لية  عا درجة  على  لفوريين  ا لمترجمين  ا من  ففريقنا  تكم،  متطلبا
د،  االقتصا لحصر:  ا ال  لمثال  ا سبيل  على  منها  لمجاالت  ا جميع  في  بعية  لتتا وا لفورية  ا لترجمة  ا في 
للجنة  ا ( لمستشفيات  وا  ، رة واإلدا ء،  لقضا وا نون،  لقا وا اإلنسان،  وحقوق  لمصارف،  وا لتمويل  ا
لتعليم،  وا نية،  لبرلما ا لشؤون  وا لبيئة،  وا لسياسية،  ا لتنمية  وا لدولي(،  ا د  لالعتما لمشتركة  ا
بأوضاع  لمتعلقة  ا لشؤون  وا لتدقيق،  وا لمحاسبة،  وا لطب،  وا لوقت،  ا رة  دا وإ لبشرية،  ا رد  لموا وا

يلي:  ما  ينا  لد لفورية  ا لترجمة  ا خدمات  وتتضمن  لنزاع.  ا

. وتتابعياً فورياً  المؤتمرات  ترجمة    -1
الصغيرة. االجتماعات  في  التتابعية  الترجمة   -2

بالتهامس.  الترجمة   -3
الميدانية. الزيارات  في  التتابعية  الترجمة   -4

قطاع  في  الرائدة  أبوغزاله  طـالل  مجموعة  في  عضو  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  وشركة 
مسؤولية  ذات  كشركة   2000 عام  األول  تشرين  في  تأسيسها  تم  العالم؛  في  والتعليم  المهنية  الخدمـات 
العالية. الجودة  ذات  المهنية  الترجمة  من خدمات  كاملة  سلسلة  وتقدم  انتشاراً،  واألوسع  األكبر  وتعد  محدودة، 

خدمة الترجمة الفورية في شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر
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اتحاد الطالب  أبوغزاله يلقي كلمة في كلية كينيدي الشهيرة في جامعة هارفرد ويلتقي 
العرب في الجامعة

والمعرفية  العلمية  للمكانة  تقديرا   - بوسطن 
الدكتور  سعادة  بها  يحظى  التي  العالمية  والمجتمعية 
العريقة  هارفرد  جامعة  استضافت  أبوغزاله،  طالل 
أبوغزاله،  الدكتور  األمريكية  بوسطن  مدينة  في 
أمام  كينيدي  كلية  في  رئيسة  كلمة  ألقى  حيث 
حيال  رؤيته  تناولت  الجامعة  في  العرب  الطالب 
العربي  بالعالم  النهوض  وسبل  المعرفة،  مستقبل 
في  العرب  للطالب  يمكن  الذي  والدور  معرفيا، 

الصدد. هذا  في  به  القيام  من  هارفرد 

أمضى  أنه  على  نفسه  أبوغزاله  قدم  كلمته،  وفي 
»عامال  كونه  مفتخرا  منها  لقادم  وا حياته 
مساعدة  في  وسيبقى  كان  حلمه  وأن  للمعرفة«، 
نحو  التحول  على  ودولها  العربية  الشعوب 
الحل  باعتباره  إبداعية،  ودول  معرفية  مجتمعات 
تستعيد  الذي  المستقبل  ولبناء  لمشاكلها،  الوحيد 
صياغة  في  المساهمة  في  دورها  خالله  من 

اإلنساني. لتاريخ  ا

على  مقبل  العربي  لعالم  ا أن  إلى  أشار  كما 
قدراتهم  استغالل  العرب  أحسن  ما  إذا  نهضه، 
مرحلة  إلى  العربية  الشعوب  ستنقل  ومصادرهم، 

شهدته  الذي  الخراب  بعد  لبناء  ا من  جديدة 
سماه  والذي  العربي،  بالربيع  عرف  ما  سنوات 
الصدد  هذا  في  داعيا  العربي،  بالدمار  له  أبوغزا
مارشال  »خطة  عليه  أطلق  ما  إيجاد  ضرورة  إلى 
للمشروع  محاكاة  في  العربي«،  للعالم  المعرفية 
األمريكي  الخارجية  وزير  أعلنه  الذي  االقتصادي 
بعد  أوروبا  إعمار  إلعادة  مارشال  جورج  السابق 
في  له  خطاب  خالل  لثانية،  ا العالمية  الحرب 

هارفرد. جامعة 

الطموح  مشروعه  إلى  كلمته،  في  أبوغزاله،  ولفت 
بحيث  للمخترعين،  متخصصة  جامعة  إلطالق 
الطالب،  يتخرج  لكي  األساس  هو  االختراع  يكون 
طالل  مجموعة  من  دراسية  منحة  على  وليحصل 
دفعها،  التي  األموال  له  تعيد  العالمية  له  أبوغزا
من  االختراع  برعاية  المجموعة  تعهد  إلى  إضافة 
فكريا. وحمايته  واإلنتاج  والترويج  التسجيل  حيث 
في  العرب  الطالب  أمام  أبوغزاله،  وأعلن 
عالمية  جائزة  إلطالق  تطلعه  عن  هارفرد، 
رعاية  العربية،  الدول  جميع  مستوى  على  للمعرفة 
المؤسسات  كبرى  مع  وبالتعاون  للمبدعين  منه 

العالم في  لتعليمية  ا
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أبوغزاله وأمين سرِّ قبيلة بني صخر الشيخ زيد الّزهير يوقعان وثيقة أخّوة
طالل  الدكتور  سعادة  وقع  الموقَّر- 
صخر  بني  قبيلة  سر  وأمين  أبوغزاله 
في  م  بالدَّ ة  أخوَّ وثيقة  الزهير  زيد  الشيخ 

الموقر.  في  الزهير  الشيخ  منزل 

ة  األخوَّ وثيقة  على  الطرفان  وَوقََّع 
الّزهير  عشيرة  بها  مت  تقدَّ الَّتي  م  بالدَّ
على  ت  ونصَّ صخر،  بني  الجبور- 
واحداً  أبوغزاله  طالل  الدكتور  اعتبار 
المخلصين،  بني صخر  أبناء عشيرة  من 
مصدر  العشيرة  لهذه  انتماؤه  وليكوَن 

وألبنائها.  لها  واعتزاز  فخر 

للوطن  االنتماء  على  الوثيقُة  َدت  وأكَّ
وعالقات  الهاشميَّة،  للقيادة  والوالء 
والِجوار  والنََّسب  م  والدَّ والقربى  ة  األخوَّ

المشترك. والمصير 

الدكتور  بسعادة  الزهير  الشيخ  ب  ورحَّ
المسؤولية  ضمن  المؤسسات،  ومختلف  الشباب  خدمة  في  الكبير  ودوره  زيارته،  لَُه  ناً  مثمِّ أبوغزاله، 

نطاق. أوسع  على  ونشرها  المعرفية  للثورة  وقيادته  الريادي  بدوره  ومشيداً  يتوالها،  التي  االجتماعية 

العمل  في  طويل  تاريخ  من  له  لما  للعشيرة،  وأدبية  فكرية  كمرجعية  أبوغزاله  الدكتور  الوثيقة  واعتمدت 
في  واسعة  اهتمامات  من  له  ولما  أردني،  كل  بها  يعتز  دولية  وسمعة  العالمية  والمنظمات  المؤسسات  مع 
إخالص  من  عنه  عرف  ولما  المعلومات،  وتكنولوجيا  المعرفي  واالقتصاد  والتعليم  المهنية  الخدمات  مجال 

المعظم.  الحسين  ابن  الثاني  هللا  عبد  والملك  المفدى  الهاشمي  للعرش  ووالء  األردن،  خدمة  في 
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أبوغزاله يختتم أعمال مؤتمر )Scitech( في جامعة MIT في بوسطن ويلتقي طالب 

أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  شارك   - بوسطن 
جامعة  في   )Scitech( مؤتمر  في  رئيسا  متحدثا 
مدينة  في   )MIT( للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
منظمة  قبل  من  عقد  والذي  األمريكية،  بوسطن 
الكلمة  ألقى  حيث  الجامعة،  في  العرب  الطالب 
مستقبل  بأن  رؤيته  على  فيها  ركز  للمؤتمر  الختامية 
الذي  التطور  مدى  على  سيعتمد  برمتها  البشرية 
شبهه  والذي  االصطناعي،  الذكاء  مجال  في  تحرزه 

اإلنسان. جسم  في  العصبي  الجهاز  بأهمية  أهميته 

أن  ضرورة  على  الكلمة،  في  أبوغزاله،  وشدد 
وتقنيا  معرفيا  االستثمار  إلى  مبكرا  العرب  يلتفت 

»بسمة  وصفه  الذي  االصطناعي،  الذكاء  قطاع  في 
التي  الكبيرة  المسؤولية  إلى  مشيرا  الحالي«،  القرن 
مقدمتها  وفي  التعليمية،  المؤسسات  عاتق  على  تقع 
الذكاء  مجال  في  التطور  أن  لضمان   ،MIT جامعة 
وتسهيل  البشرية  خدمة  في  سينصب  االصطناعي 

ذلك. عكس  ال  الحياة 

واآلالت  اإلنسان  بين  العالقة  أن  ذلك  على  وزاد 
أكبر  فهم  هناك  يكون  بحيث  مستقبال،  ستطور 
الحتياجات اإلنسان من قبل اآلالت، التي ستصل إلى 
على  القادر  االصطناعي  الذكاء  من  متقدمة  مرحلة 
البشري. للتوجيه  حاجة  بأقل  األعمال  بمختلف  القيام 

بتواجد  تتمتع  التي  أبوغزاله،  مجموعة  وكانت 
 100 عن  تزيد  التي  مكاتبها  خالل  من  عالمي 
في  شاركت  قد  القارات،  مختلف  في  وفرع  مكتب 
بجناح عرضت خالله عددا من   )Scitech( مؤتمر 
حيث  المهنية،  وخدماتها  المتقدمة  التعليمية  برامجها 
المعرض  رواد  من  ذلك  على  كبير  إقبال  هناك  كان 

والتكنولوجيا. العلم  حقول  في  المختصين  من 

أقيم  عشاء  حفل  خالل  أبوغزاله،  الدكتور  وتلقى 
من  درعا  المؤتمر،  في  وللمشاركين  له  تكريما 
تقديرا   ،MIT جامعة  في  العرب  الطالب  منظمة 
ولدعمه  واالختراع،  التكنولوجيا  عالم  في  لجهوده 
معرفيا  البشرية  خدمة  في  يصب  ما  لكل  المستمر 

. تعليميا و
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