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االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل
زيارة أنجلينا جولي لمخيم األزرق لالجئين
السوريين في األردن

في هذا اإلصدار:
االستعانة بـ«أبوغزاله للترجمة» خالل زيارة
أنجلينا جولي لمخيم األزرق لالجئين السوريين
في األردن
األهرام المصرية تصدر كتاب «طالل أبوغزاله -
الصعود إلى القمة» بقلم ماهر مقلد
االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل
إطالق دراسة األثر غير المباشر لألزمة
السورية على االقتصاد األردني
أبوغزاله للتدريب االلكتروني تعتمد الجامعة
األلمانية مركزاً للتدريب على مهارات تقنية
المعلومات

“الترجمة ليست مجرد نقل كلمات
فحسب ،بل إبراز لثقافة كاملة”
أنطوني بيرغس

استعانت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين بشركة طالل أبوغزاله
للترجمة والتوزيع والنشر خالل زيارة
أنجلينا
االنسانية
والشخصية
الممثلة
جولي المبعوث الخاص للمفوض السامي
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أنطونيو
غوتيريس لمخيم األزرق لالجئين السوريين
في األردن.
وتمت االستعانة بالشركة للحصول على
خدمة الترجمة الفورية خالل جولتها حيث
التقت جولي في زيارتها بالجئين تحدثوا
عن معاناتهم في حياتهم اليومية ،كما
التقت بمسؤولي المخيم ومسؤولين من األمم
ا لمتحد ة.
وقالت جولي إن األردن ال يمكنه تحمل
مسؤولية هؤالء الالجئين بمفرده .ويعيش
حاليا أكثر من  1.4مليون الجئ في األردن
وأغلبهم في المناطق الحضرية ،فيما يعيش

نحو مئة ألف سوري في المخيمات .ودعت
جولي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل دائم
للص راع في سوريا.
وشركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر عضو في مجموعة طـالل أبوغزاله
ال رائدة في قطاع الخدمـات المهنية في العالم؛
تم تأسيسها في تشرين األول عام  2000كشركة
ذات مسؤولية محدود ،وتعد األكبر واألوسع
انتشا راً ،وتقدم سلسلة كاملة من خدمات
الترجمة المهنية ذات الجودة العالية.

األهرام المصرية تصدر كتاب «طالل أبوغزاله  -الصعود إلى القمة» بقلم ماهر مقلد
والبوح بمنهجه في العمل واإلدارة ،وكيف نجح
في أن يبنى مجموعته التي تنافس أكبر الشركات
العالم يّة بل تتق ّد م عليها.

عمان  -وقع الكاتب الصحفي ماهر مقلد عقد كتابه
الجديد «طالل أبوغ زاله  -الصعود إلى القمة» مع
الكاتب الصحفي محمد الشاذلي مدير مركز األه رام
للنشر.
ويتناول الكتاب وفقا لما جاء في صحيفة األه رام
المصرية قصة حياة الدكتور طالل أبوغ زاله حيث
يحكي قصة الجئ فلسطيني وصل إلى العالمية بعد
أن اختار طريقا مختلفاً لمقاومة المحتل اإلس رائيلي،
وهو التسلح بالعلم الذي رآه خير وسيلة للمقاومة.
ويقدم مقلد أبوغ زاله «صاحب النموذج والقدوة»
في مختلف محطات حياته حيث ركز على انتمائه
ووالئه الحقيقي لألسرة والمجتمع وعرفانه لمن وقف وا
بجانبه في أوقاته العصيبة.
وكتاب طالل أبوغ زاله «الصعود إلى الق ّم ة» وفقا
للكتاب محاولة لالقت راب من عالمه الخاص،
www.tagtranslate.com

ويروي كيف أنه «ملحمة من العطاء في صمت»،
ونموذج في النبوغ الفطري الذي يثبت يوما بعد
يوم أن قطار العمر في كل محطاته يتحرك نحو
اإلخالص في العمل بشرف وأن رسالته الخالدة
لكل انسان في هذه الدنيا هي المثابرة في الحياة
حتى بلوغ الهدف ،ويشير إلى أن كل فترة زمنية
من م راحل عمره تع بّر عن تجربة ثريّة باألحداث
والتفاصيل بالمشاهد والدروس ،بل وتستحق أن
تكون هي البداية والسطر األول.
وخصص الكاتب الفصل األوّل للحديث عن طالل
العالمي ،باعتباره وجهاً من الشرق له بريق
أبوغ زاله
ّ
ونجاحات دول يّة وإنجازات مهن يّة مرموقة صنعها في
مش واره ،وهو نجاح يمثّ ل حالة من الزه ّو ّ
عربي،
لكل
ّ
وربطت هذا النجاح مع مالمح من طفولته ،وابتعدت
عن الت رتيب المعتاد في كتابة السير الذاتية التي
عادة تبدأ من تاريخ الميالد ،ث ّم تتصاعد تدريج يّاً
حتّ ى رحلة العمل والنجاح.
وكان وفقا للكاتب قد وعد الكاتب الكبير ال راحل
محمد حسنين هيكل بكتابة مق ّد مة الكتابّ ،
لكن
ْ
يمهل ه ،حيث كانت الصداقة الّ تي تربط
القدر ل ْم
ّ
الشخصي
هيكل بأبوغ زاله عميقة والت قدير
ّ
والمهني بينهما كان في أعلى درجاته ،كما أنه
ّ
ت رأس تحرير صحيفة األه رام لمدة  17عاما.
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االستعانة بـ«طالل أبوغزاله للترجمة» خالل
إطالق دراسة األثر غير المباشر لألزمة السورية على االقتصاد األردني

عمان  -أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي د راسة حول «اآلثار غير المباشرة لألزمة السورية
على االقتصاد األردني» بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPفي االردن والتي نفذتها
شركة أبوغ زاله وشركاه لالستشا رات.
وخالل حفل اإلطالق تمت االستعانة بشركة طالل أبوغ زاله للترجمة والتوزيع والنشر ،للترجمة
الفورية.
وتم استع راض أبرز نتائج الد راسة والتي تتضمن تضمنت تقييم اآلثار غير المباشرة لألزمة السورية
على األردن منذ عام  2011إلى اآلن وأن اجمالي االثار االقتصادية غير المباشرة التي تكبدها االقتصاد
األردني نتيجة االزمه السورية لعامي  2014و 2015بلغت ما يقارب  5،87مليار دوالر امريكي ،وذلك
بواقع  2،47مليار دوالر للعام  2014و 4 ،3مليار دوالر للعام .2015
وأشارت الد راسة إلى أن نسبة الزيادة ما بين عامي  2014و 2015حوالي  38%وبتطبيق هذه النسبة
على عامي ( 2013سلبا) و( 2016زيادة) فإن اجمالي األثر للفترة من  2013الى  2016ما يقارب 12،37
مليار دوالر.
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أبوغزاله للتدريب االلكتروني تعتمد الجامعة األلمانية مركزاً للتدريب على مهارات تقنية
المعلومات

عمان  -وقع سعادة الدكتور طالل أبوغزاله
ورئيس الجامعة األلمانية األردنية الدكتور
نظير أبوعبيد اتفاقية اعتماد الجامعة األلمانية
مق را المتحانات أبوغزاله كامبردج باللغة
العربية واإلنجليزية.
وقال سعادة الدكتور طالل أبوغزاله أننا نسعى
من خالل المجموعة إلى الوصول ألفضل
الخدمات وخاصة التعليمية ليصل التعليم
بأفضل الوسائل وأحدث المعايير إلى الشباب
في كافة مناطق المملكة خاصة والدول العربية
عامة.
وأعرب عن اعتزازه وفخره بالجامعة التي تعتبر
األولى عمليا على مستوى الجامعات ،معربا
عن فخره بالتعاون معها من خالل كلية طالل
أبوغزاله إلدارة األعمال لتكون هذه المؤسسات
في مقدمة المؤسسات التعليمية من حيث نسبة
توظيف خريجيها في سوق العمل وقدرتهم
على الريادة وخلق الفرص.
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ودعا إلنشاء مؤسسة عربية مستقلة لتصنيف
الجامعات ،ليكون التقييم وفقا لمعايير تتناسب
مع البيئة العربية ومدخالتها ومخرجاتها
واحتياجا تها.
وقال الدكتور أبوعبيد أننا نفخر بش راكتنا
االست راتيجية مع مجموعة طالل أبوغزاله
ويسرنا أن نستمر في تطوير هذه الش راكة،
مشي را إلى أن هذا يأتي ضمن سعي الجامعة
المستمر في تقديم أفضل الخدمات بأعلى
درجات التكنولوجيا ،وتأهيلهم ،لمواكبة
التطوير والتقدم المتسارع في عالم
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،الذي
ينعكس بشكل مباشر على عالم األعمال.
وأكد على أهمية التطوير المستمر في
الخدمات التعليمية مشي را إلى أن الجامعة
األلمانية األردنية مثال على التعاون على
الخب رات الناجحة ،التي يجب أن يطبقها
ا لجميع .
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