نشـرة إخباريــة

اإلصدار ( - )41تشرين االول ٢٠١٩

نبذة عن أبو غزاله للترجمة:

منهجية العمل :تأكيداً اللتزامنا بجودة الترجمة وتسليمها
في المواعيد المحددة ،قمنا بتصميم منهجية العمل التالية
التي تركز على مراعاة مصلحة العميل:
التـرجـمـة :يتم توزيع أعمال الترجمة على المترجمين
وفقاً لخبراتهم الشخصية أو حسب المجاالت التي يتميزون
كاف
فيها ،ويطلب منهم إتمام الترجمة ضمن إطار زمني ٍ
يتيح إنجاز كامل المراحل.
التـحـريـر :يقوم محررون ذوي كفاءة وخبرة بمراجعة
الترجمة مع مقارنة النص األصلي بالمادة المترجمة،
وإدخال التعديالت الالزمة لضمان الحصول على ترجمة
دقيقة ومترابطة.

في هذا اإلصدار:
أبرز العمالء لشهر تشرين األول 2019
ترجمة كتاب «البطانية تصبح جاكيت» إلى اللغة التركية
«وورلد ريدر» العالمية تك ّرم أبوغزاله للترجمة
والتوزيع والنشر
«أبوغزاله للترجمة» تعلن عن حاجتها للتعاون مع
عدد من المترجمين
الرئيس االيطالي يمنح أبوغزاله وسام شرف
«نجمة إيطاليا» برتبة قائد

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

عال من
ضبط الجـودة :يراجع مراقبو جودة -على مستوى ٍ
التدريب  -المادة المحررة للتأكد من سالمة اللغة والجودة
العالية ،ولضمان الترابط بشكل نهائي.

الـتـنسيـق :تتم مراجعة تنسيق وثائق الترجمة من قبل موظفي المساندة ذوي المهارات العالية للتأكد من أنها تعكس
الوثائق األصلية ومن أن مظهرها الكلي منسق وفقاً ألعلى المعايير .وفي حال طلب العميل تنسيقاً خاصاً ،يتم إنجازه
في هذه المرحلة من قبل الموظفين المساعدين.
التـسـليم :يتم التسليم في الموعد المحدد ،وتبعاً لرغبة العميل وحاجته كما يمكن توريد الترجمة على شكل نسخة
ورقية أو بالشكل اإللكتروني الذي يناسبه.
السرية :تلتزم شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر بالحفاظ على سرية كامل المعلومات في المستندات
المطلوب ترجمتها.

أبرز العمالء لشهر تشرين األول 2019
1. Direct Fired Oil Shale Power Project for Attarat Um Ghudran Attarat Operation
and Maintenance Company – OMCO.
2. Ali Sharif Zu’bi Advocates & Legal Consultants.
3. The Royal Marine Conservation Society (JREDS).
4. Partners for Goods.
)5. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD
6. Sarland for Engineering & Maintenance.
7. Babil Games.
8. Outreach and Communication / Bidaya Corporate Communication.
9. Al Nasser Group
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ترجمة كتاب «البطانية تصبح جاكيت» إلى اللغة التركية
باشرت أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر بترجمة كتاب « Blankets
 »become jacketsإلى اللغة التركية،
ومن المتوقع إطالقه مطلع العام القادم
.2020
وتم سابقا ترجمة الكتاب ،الذي صدر
بداية باللغة اإلنجليزية ،إلى اللغتين
العربية والصينية ،انطالقا من أهمية
محتواه ،حيث يروي فيه كاتبه الدكتور
طالل أبوغزاله قصصاً مختارة من حياة
«نشأت من رحم المعاناة» عاشها طوال
فترة مسيرة حياته ابتداء من خروجه من
وطنه كالجئ ليصبح أحد قادة األعمال
في العالم.
والقصص المختارة توضح للقارئ كيف
أن ذلك الصبي الذي كان يرتدي سترة
صنعتها والدته من البطانية التي توزعها
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
(األونروا)
الفلسطينيين
الالجئين
ّ
يسخر جميع
لالجئين ،أصبح قامة عالمية
قدراته لخدمة العالم من حوله على الرغم
من كل التحديات.
وتوضح القصص كيف دفعه إحساسه بهول ما يواجهه أبناء جلدته ،الشعب الفلسطيني ،الذين
ما زالوا يرزحون تحت نار االحتالل اإلسرائيلي إلى بناء امبراطورية أعمال ذات حظوة في
جميع أنحاء العالم.
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«وورلد ريدر» العالمية تك ّرم أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر

 -07تشرين الثاني2019-
عمان  -أقامت منظمة ً Worldreaderالعالمية حفال تكريميا لدور النشر األردنية والعربية والمنظمات المجتمعية
األردنية الشريكة والتي عملت على إنجاح مشروع (توتة توتة) برنامج القراءة الرقمية ،من ضمنها شركة
أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر.
ويأتي تكريم «شركة أبوغزاله» نظرا للقيمة المعنوية والهامة لقصة طالل ابن اديبة ،التي تمت إضافتها إلى
المكتبة الرقمية لتطبيق «توتة توتة» العالمي لألطفال إلى جانب الكتب والقصص العديدة والتي تشكل محتوى
غني ومفيد لهم..
يشار إلى أن شركة طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع والنشر تعمل على ترجمة مختلف الوثائق المعتمدة،
ونشر مطبوعات المجموعة من الكتب والمعاجم والتقارير السنوية ،والكتيبات وأية مواد أخرى إعالنية ،بأفضل
التصاميم وأعلى المعايير.
وتعد  Worldreaderمنظمة غير ربحية تدافع عن القراءة الرقمية في المجتمعات المحرومة من أجل خلق مجتمع
قارئ ،توفر أكثر من  40,000كتابا رقميا.
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«أبوغزاله للترجمة» تعلن عن حاجتها للتعاون مع عدد من المترجمين
عمان  -أعلنت شركة طالل
أبوغزاله للترجمة والتوزيع
والنشر عن حاجتها للتعاون مع
عدد من المترجمين لالنضمام
إلى فريقها في العمل ،للعمل على
الترجمة إلى العديد من اللغات.
وتأتي حاجة الشركة للتعاون مع
مترجمين نظرا لتوسعها وتزايد
عمالئها ،حيث تقدم الشركة
لعمالئها خدمات الترجمة محليا
وعربيا ودوليا ،وبأكثر من 15
لغة ،بأفضل األسعار وأعلى
معايير الجودة.
وتقوم الشركة بترجمة ما يزيد
عن  10,000صفحة يوميا
لمختلف اللغات.

www.tagtranslate.com

5

يعتبر واحدا من أهم األوسمة التشريفية في إيطاليا
الرئيس االيطالي يمنح أبوغزاله وسام شرف «نجمة إيطاليا» برتبة قائد
عمان  -منح فخامة السيد سرجيو
ماتاريال ،رئيس الجمهورية اإليطالية
وسام شرف «نجمة إيطاليا» برتبة قائد
Commendatore dell› Ordine
 ،della Stella d›Italiaوهو
وسام إيطالي عالي المستوى ،لسعادة
الدكتور طالل أبوغزاله ،رئيس
ومؤسس طالل أبوغزاله العالمية،
تقديرا لمساهماته القيمة ولجهوده من
خالل مؤسسته في توثيق العالقات
بين إيطاليا من جهة واألردن والوطن
العربي من جهة أخرى.
وهذا الوسام الذي تأسس عام ،1914
يمنح عادة للشخصيات العالمية التي
تساهم في االرتقاء بعالقات الصداقة
بين إيطاليا والدول األخرى.
وممثال عن الرئيس اإليطالي ،قدم
السفير اإليطالي في عمان سعادة
األستاذ فابيو كاسيسي الوسام للدكتور
أبوغزاله خالل حفل خاص بحضور
نخبة من السفراء لدى األردن.
وقرأ السفير اإليطالي النص الرسمي
لتقليد الوسام ،مشيرا إلى أن الدكتور
أبوغزاله «صديق مقرب إليطاليا» كما
أنه «صديق للمجتمع الدولي بأسره».
وأضاف السفير كاسيسي« :نجتمع
اليوم لالحتفال بتقديم الوسام
للدكتور طالل أبوغزاله ،وهو
وسام شرف «نجمة إيطاليا» برتبة
قائد ›Commendatore dell
،Ordine della Stella d›Italia
والذي يعد من أرفع األوسمة التي
يمنحها الرئيس اإليطالي للشخصيات
www.tagtranslate.com

التي تمثل االلتزام الحقيقي بالمساهمة شغفه وتفانيه اللذان يمثالن نموذجا
في تعزيز أواصر الصداقة بين يحتذى به ،وتقديم هذا الوسام يؤكد
التزام الدكتور أبوغزاله في تعزيز
إيطاليا والدول األخرى».
عالقات الصداقة تجاه إيطاليا
وأكد السفير أن هذا ما ينطبق بالفعل والثقافة اإليطالية».
على الدكتور أبوغزاله وهو أحد
القادة األكثر تأثيرا في العالم العربي يشار إلى أن «طالل أبوغزاله
على المستوى الثقافي ،حيث ساهم العالمية» شاركت في تنظيم
واستثمر بشكل كبير في قطاع العديد من البرامج السياحية
التعليم ،ومؤسسته العالمية تعمل في والثقافية واالجتماعية والتعليمية
أكثر من  80دولة على تقديم عدة بالتعاون مع السفارة اإليطالية في
خدمات منها حماية الملكية الفكرية عمان والتي كان لها أثرا إيجابيا
والخدمات التعليمية وغيرها من في توثيق العالقات المتبادلة
والمصالح المشتركة .كما كان
المجاالت المختلفة.
للدكتور أبوغزاله مساهمات
وقال كاسيسي «كما نعلم وندرك واضحة في الكثير من الفعاليات
الرئيسية
والثقافية
جميعا التزام أبوغزاله الشخصي في التعليمية
نشر الثقافة وعلى وجه الخصوص في إيطاليا حيث قدم العديد من
الثقافة اإليطالية في األردن عبر المحاضرات كان آخرها في
السنين ومشاركاته في األنشطة جامعة فلورنسا.
التي تدعم العديد من المبادرات التي
أقامتها السفارة اإليطالية وبشكل والدكتور أبوغزاله حصل على عدة
خاص في قطاعات الموسيقى أوسمة تقديرا لجهوده في تعزيز
والفنون واآلثار ،باإلضافة إلى العالقات بين العرب ودول العالم.
6

:لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية
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ﻋﻠﻰ ﺎت
أ ﺻﻔ
ﻤﻮا
اﻟ

أ
اﻻ ﻗﻞ
ﺳ

ﻌ ﺎر

ﺗﺼﻤﻴــــﻢ وإﻧﺘــــﺎج ﻃــــﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟــــﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــــﺔ
ﺗــــﺎج ﺗﻴــــﻚ :أﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔــﺎت وأﻓﻀــﻞ اﺳﻌــﺎر

ﺟﻬﺎز

اﻟﻠﻮﺣﻲ )ﺗﺎﺑﻠﺖ(

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺛﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ  ۱,٦ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ.
ﺷﺎﺷﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﺑﺤﺠﻢ  ۱۰,۱إﻧﺶ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿّﺔ  ،HDوﺑﺪﻗﺔ ۱۹۲۰ x ۱۲۰۰ﺑﻜﺴﻞ.
ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ٦٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﻧﻈﺎم ﺗﺸﻐﯿﻞ أﻧﺪروﯾﺪ ۹,۰
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿّﺔ  ٤ﺟﯿﺠﺎ ﺑﺎﯾﺖ.
ﻛﺎﻣﯿﺮا أﻣﺎﻣﯿّﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ٥ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ وﻛﺎﻣﯿﺮا ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺑﺪﻗﺔ  ۱۳ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ ﻣﺰودة ﺑـ ﻓﻼش.
ﻣﺰ ّود ﺑﺸﺮﯾﺤﺘ ّﻲ ھﺎﺗﻒ وﺑﻠﻮﺗﻮث وﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ).(GPS
ﯾﺪﻋﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮّاﺑﻊ ).(4G ,3G ,2G
ﺳﻌﺔ ﺑﻄﺎرﯾﺔ ٦۰۰۰:ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺒﯿﺮ
ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﺎﻓﻈﺔ ﺟﻠﺪﯾﺔ ﻣﺰ ّودة ﺑﻠﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ،ﺷﺎﺷﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ.

ﺳﻤﺎﻋﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮث ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ.

۱٤۰
دﻳﻨﺎر

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ ) 6500U Intel Core i7ذاﻛﺮة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ  ٤ﻣﯿﺠﺎ ،ﺳﺮﻋﺔ  ۳,۱۰ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ(.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR3
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع  NVIDIAوﺑﺴﻌﺔ  ۲ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ
 SSDﺑﺴﻌﺔ ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ .ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة )(Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

۳۹۰
دﻳﻨﺎر

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

ﺟﻬﺎز ﻻﺑﺘﻮب

ﻣﻌﺎﻟﺞ ) 8550U Intel Core i7ذاﻛﺮة اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ  ۸ﻣﯿﺠﺎ وﺳﺮﻋﺔ ٤,۰۰ﺟﯿﺠﺎھﺮﺗﺰ(.
ذاﻛﺮة ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ  ۸ﺟﯿﺠﺎﺑﺎﯾﺖ ،ﻧﻮع .DDR4
ﻛﺮت ﺷﺎﺷﺔ ﻧﻮع إﻧﺘﻞ ذو وﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ.
ﻗﺮص ﺻﻠﺐ  HDDﺑﺴﻌﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ  ۱ﺗﯿﺮاﺑﺎﯾﺖ وﻗﺮص ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺳﺮﯾﻊ.
 SSDﺑﺴﻌﺔ  ۱۲۸ﻏﯿﻐﺎ ﺑﺎﯾﺖ.
ﯾﺪﻋﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ  WIFIو ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﻣﺰ ّود ﺑﻤﺨﺮج SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI
ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺤﺠﻢ  ۱٥,٦إﻧﺶ ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎﻟﻲ )(FHD
ﻣﺪﺧﻠﯿﻦ  ،2.0 USBﻣﺪﺧﻠﯿﻦ 3.0 USB
ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﻊ ﺧﺎﺻﯿﺔ اﻹﺿﺎءة ).(Backlit Keyboard
ﻛﺎﻣﯿﺮا وﯾﺐ ﺑﺪﻗﺔ  ۲,۰ﻣﯿﺠﺎﺑﻜﺴﻞ .ھﯿﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ )أﻟﻤﻨﯿﻮم(.

ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ

ﺣﻘﯿﺒﺔ ﻻﺑﺘﻮب )ﻟﻮن ﺑﻨﻲ(.

ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﺼﻨﻌﯿّﺔ ﻟﻤ ّﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.

٤۲٥
دﻳﻨﺎر

* ﺗﻀﺎف ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

ﻧَﺴﺘﻘﺒﻠﻜـــﻢ ﺧــﻼل أﯾّــﺎم اﻷﺳﺒــﻮع ﻣﻦ اﻟﺴّﺎﻋــﺔ اﻟﺤﺎدﯾـــﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘّــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ﻣﺴـــﺎء
وﯾﻮم اﻟﺴﺒــﺖ ﻣــﻦ اﻟﺴّﺎﻋــﺔ اﻟﺤﺎدﯾـــﺔ ﻋﺸﺮة ﺻﺒﺎﺣـــﺎ ً وﺣﺘﱠـــﻰ اﻟﺴّﺎﻋـــﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـــﺔ ﻣﺴـــﺎء
ﻣﺒﻨﻰ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ٤٦ﺷﺎرع ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﻟﻮاﻛﺪ ،اﻟﺸﻤﯿﺴﺎﻧﻲ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ﻣﺒﻨﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼل أﺑﻮﻏﺰاﻟﮫ  ۱۰٤ﺷﺎرع ﻣﻜﺔ ،أم أذﯾﻨﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
ھﺎﺗﻒ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۹:ﻓﺎﻛﺲ | + ۹٦۲ ٦٥۱۰۰۹۰۱:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@tagtech.global :

ﻟﻠﻄﻠﺐ أوﻧﻼﯾﻦ :ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ TAGTECH.Global

