
 

/بسم هللا الرحمن الرحيم  

/والصالة والسالم على نبي الرحمة سيدنا محمد العربي الهاشمي األمين  

راعي /عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة -وزير الثقافة -معالي السيد نبيه شقم األكرم

 الحفل/

عام المجلس العربي للطفولة والتنمية أمين نائب  /-رضا فوزي  المهندس محمدسعادة   

مكتب األردن/ –ممثل منظمة الطفولة / – األكرم سعادة السيد روبرت جينكنيز  

/األفاضل والسعادة /والعطوفة /المعالي أصحاب  

وجامعة الدول العربية/الشقيقة من الدول العربيةاألعزاء ضيوفنا واشقاءنا   

األردنية اإلعالمممثلي وسائل  /وأخواتي المحترمين /إخواني  

/الحضور الكرام  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نحوو اعوالم "/اإلقليميي  المرشي  حفي  ففتتي   فيي الييم  نلتقيي أن/ واعتزازي سروري دواعي لمن انه -

 يين واسييماما لييي ة انيي  أن أرحيير أبميي  فرحييير ةنيييما ااردن  يين أشييق  ن   /"،صووديل للطفولووة

فييي عيرنن أةيي  /والمجلي  الررةييي لللفملي  والت ميي  /وب  ري  الي و  الررةييي  /الي و  الررةيي  اليييقيق  

ةكي  بميري ك كيبك ةي ايه الكيرن  (، كم  ونلير لي الترحير فلقد حللتم أهال ووطئتم سهال) /الاسين

 /على كرن   ي ركتك  حفل   هذا./

الررةي لقني ن  حقيما اللفي  الررةيي  اإلعب المه ي  لمر لج   المب دئحم   هذه المرش  نأفي انرق د  -

والمجلي  الررةيي لللفملي   /والتي فرق  ة لتر ون  ع ك   ين ب  ري  الي و  الررةيي / وكيفي  فلبيقه  /

ةهيي ا زنيي د  /و  ظمي  اليمنيسييك/ كتر ااردن /وةرنيي  ا ال ليييا الررةيي للت مييي  )أبف يي (  /والت ميي 

في إلعب  قي در /واللفي    ة اسير فيي شيتى القني ن   ات الربقي   اإلعب ييينت وة    قي را/مررف  ال

وفاقيييا اا يين اابتميي عي /، نكييمن أدا  ه  يي  فييي فرميييا الييمعي المجتمرييي لهييذه القنيي ن  علييى أن

وااسييري ص  يي  فييي طيي  التلييمر التك ملييمبي والمرلم يي في المتزانيي  والييذي أسييه  فييي فقرنيير /

 /ةأن ف تق  ةين   تلك دو  الر ل .لثق ف ت الم تلف  المس ف ت وفتح المج   ل
 

 /الحفل الكريم

 - اعز هللا  لكيه نملي ااردن وةفن  رؤى   حر الجبل  اله شمي  الملك عب هللا الث ني أةن الاسين -

ببلتيه عليى  ليك فيي أكثير  ين  وقي  أكي    /أفرادهي حم نتهي  وحم ني  حقيما و / ة اسير اهتم  يه  ب   /



 2016 فييرنن ااو  16ةتي رن  لجبلتيه الس دسي   ال ق شيي  ق  المر    ورد في  آصره  ك ن/   سب  

 /:"سيادة القانون أساس الدولة المدنيةةر مان: "

وال بود أن نحودد مسوارنا نحوو المسوتقبل بووعي  /إن كل التحديات من حولنا اليوم تقودنا إلوى مفتورط طورط "

واالزدهوار /واألموان /فنترك لهم السوالم  /وإدراك لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيل طموح أبنائنا وبناتنا 

 /".والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب/والكرامة /

ةتمبيهي ت  ين  ي حب  الجبلي  الملكي  كيذلك و/المجلي  اليمي ي ليي ون ااسير  نرمي   يهذا اله   ةو -

وغيير  /وة لتيي ر   يع الم سسي ت الاكم يي  /أ  ي   المجلي ( راني  الرب هللا المرظم  )رئي   جلي 

ليبقييى  /لب يي    جتمييع آ يين و تم سييك  ات الربقيي  علييى فرزنييز   ظم يي  حم نيي  ااسيير  /الاكم ييي  

شييرنك ووسيي ئله الم تلفيي   اإلعييب نييرى المجليي  فييي و، ااردن  يين اليي و  الرائيي   فييي هييذا المجيي  

ولتجسيي  / ،والسيلم  لي ى اافيراد/واافج هي ت /فح اث التغيير الملليم  فيي التفكيير  في  لهأس سي 

 يين  ااسيير لام نيي   ااردنيييين اإلعب يييينتيييكي  شييبك  ة  2009عيي   فييي  هييذه الربقيي  قيي   المجليي 

رزنيز ولت / ن ك ف  أشك   الر ك، وأفراده  ااسر الر ك  ن أب  كسر ال ع  والتأني  لقن ن  حم ن  

 / . ن الر ك ااسر دور اإلعب  للتررنك ة لبرا ا والمي رنع المي ي  في  ج   حم ن   

 الت زن :ق   فر لى في  اك   نقم  ةأن الكلم  الليب  هي أولى صلمات الرم  المثمر  اك صيرأ و -

( ُتْؤِتي ُأُكَلَها 24اِء )﴿ أََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َكِلَمةا َطيَِّبةا َكَشَجَرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوَفْرُعَها ِفي السَّمَ  
 صدق اهلل العظيم (﴾25وَن )ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اْْلَْمثَاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّرُ 

 [25-24]سورة إبراهيم اآلية:
الييكر وعظيي  اا ت ي ن   قي   ك صي ل / .و جتمر ف ي  وأيف ل ي  أسيرن لام ني   /( نعوم)فلتكن كلمت   الليب  اليم  

لرع نتيه  /ل  المي ي لي ون ااسر عنم  جل  أ     المج –/وزنر الثق ف   –شق  ااكر   هلمر لي السي  نبي

 ر ي  لرقي  هيذه  لتري ونه ولج  ر  ال و  الررةي  والمجل  الررةيي لللفملي  والت ميي   /حف  افتت   ورشت   هذه،

 ولبرن  ا المرش ،/

 

وليي عمه  المرشيي     لفر لييي ت هليي عم/  كتر ااردن/ولم ظميي  اليمنيسيييك/ال ليييا الررةييي للت مييي  )أبف يي ( 

داعيي ك هللا / لميي ركته  فيي فر ليي ت هيذه المرشي .وأصيمافي اإلعب ييين  وإلصيماني /،المجل  انيل المستمر 

الررةيي ، وأن نافيو وي  ي  الررةيي الكبيير  ين كي  ن  ق   بميري  لمي  فييه صيير و يب  أسيرالرلي الق نر أن نمف

  والكرا ي /وواحي  لننفي  الب حثي  عين الارني  /وأن نافو ةل ن  ااردن در  فيي ببيين الم لقي  ةأسيره /، شر

 /في ط   ماي حنر    حر الجبل  اله شمي  الملك عب هللا الث ني اةن الاسين المرظ  أعز هللا  لكه./

 
 /وهللا ولي التمفيا

 والسب  عليك  ورحم  هللا وةرك فه
 

 


