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في هذا اإلصدار:

»ملتقى أبوغزاله المعرفي« يستعين بشركة 
المجموعة للترجمة في مختلف الفعاليات

الصراف يستقبل أبوغزاله

مدير عام الدفاع المدني يلتقي رئيس مجلس 
مجموعة طالل أبوغزاله

أبوغزاله  طالل  بشركة  تستعين   UNHCR
لتقديم خدمات الترجمة

في  الالجئين  مفوضية شؤون  استعانت   - الميت  البحر 
للترجمة  أبوغزاله  طالل  بشركة   UNHCR األردن 
الفورية،  الترجمة  خدمات  لتقديم  والنشر،  والتوزيع 
)فندق  في  حكومية  جهات  لعدة  استضافتها  خالل 
المفوضية  وتستعين  الميت،  البحر  في  كمبنسكي( 
طالل  شركة  تعد  حيث  متواصل  بشكل  بالشركة 
هذا  في  رائدة  والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله 

ودوليا. محليا  الترجمة  خدمات  وتقدم  المجال 

“الترجمة ليست 
مجرد نقل كلمات 

فحسب، بل إبراز 
لثقافة كاملة”

أنطوني بيرغس
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األردنية،  الفضائية  رؤيا  قناة  استعانت   - عمان 
والتوزيع  للترجمة  له  أبوغزا طالل  بشركة 
خالل  الفورية،  الترجمة  خدمة  لتقديم  والنشر 
للمنتخب  الجديد  لفني  ا للمدير  استضافتها 
فيتال  المدرب  لقدم  ا لكرة  األردني  الوطني 

. نز كلما ر بو

إحدى  للترجمة  له  أبوغزا طالل  شركة  وتعد 
العالمية،  له  أبوغزا طالل  مجموعة  شركات 
خدمات  تقديم  في  وأوسعها  الشركات  أكبر  من 
للعمالء  خدماتها  وتقدم  ودوليا  محليا  الترجمة 

عالية. وجودة  مهنية  مواصفات  بأعلى 

له  ا غز بو أ ل  طال كة  شر ت  فر و  - ن  عما
جمة  لتر ا ت  ما خد لنشر  ا و يع  ز لتو ا و جمة  للتر
في  لمعر ا له  ا غز بو أ ل  طال لملتقى  ية  ر لفو ا
حيث   ، فها ستضا ا لتي  ا ت  ليا لفعا ا لمختلف 
لية  يطا إل ا ة  ر للسفا عين  جتما ا فة  ستضا ا تمت 
ل  حو ل  و أل ا  ، ل يلو أ شهر  ل  خال ن  عما في 
قليمي  إل ا ر  ثا ال ا متحف  ع  و مشر ق  طال إ «
ع  و مشر ق  طال إ « ل  حو خر  آل ا و  ، » با د ما في 
ح  لمسر ا  - ن  عما قلعة  ر  مسا هيل  تأ ة  د عا إ

 . » ني ما و لر ا

خدمة  للترجمة«  له  أبوغزا »طالل  شركة  وقدمت 
في  ليتين  لفعا ا انعقاد  فترة  خالل  الفورية  الترجمة 

عمان. في  الملتقى  مقر 

والنشر  والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  وشركة 
في  الرائدة  أبوغزاله  طـالل  مجموعة  في  عضو 
تأسست  العالم؛  في  والتعليم  المهنية  الخدمـات  قطاع 
مسؤولية  ذات  كشركة   2000 عام  األول  تشرين  في 
ودوليا  محليا  الترجمة  خدمات  وتقدم  محدودة، 
المجال. هذا  في  واألوسع  األكبر  الشركة  العتبارها 

االستعانة بـ »أبوغزاله للترجمة« خالل استضافة المدير الفني للمنتخب األردني الجديد 
لكرة القدم على قناة رؤيا 

»ملتقى أبوغزاله المعرفي« يستعين بشركة المجموعة للترجمة في مختلف الفعاليات
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أبوغزاله يستقبل  الصراف 

اللبناني  الدفاع  وزير  معالي  استقبل   - بيروت 
سعادة  بالوزارة  مكتبه  في  الصراف  يعقوب 

أبوغزاله. طالل  الدكتور 

مقدمتها  في  المواضيع  من  جملة  اللقاء  وتناول 
بمناسبة  وذلك  الحربية  الصناعات  في  االبتكار 
قمة  مؤتمر  على  كضيف  أبوغزاله  مشاركة 
 )C4ISR الشرق األوسط العسكري في الكويت )
حيث   ،2018 سبتمبر   / أيلول   24 في  عقد  الذي 
العسكرية  االختراعات  على  أبوغزاله  ركز 

واالتصاالت. المعلومات  تقنية  على  المبنية 

الصراف  الوزير  معالي  قام  جانبه،  ومن 
الوزارة  تقدمها  التي  التدريب  برامج  بعرض 
الذي  الكبير  والتطور  المسلحة  القوات  ألفراد 
يواكب  بما  العسكرية  الكلية  برامج  في  حصل 

العالمية. االستحداثات  أحدث 

القائمة،  بالبرامج  إعجابه  عن  أبوغزاله  وعبر 
تقنيات  على  التدريب  مجال  في  التعاون  وعرض 
واللغات،  وطالقة  واالتصاالت  المعلومات 
دول  مع  قائم  هو  كما  االبتكار  على  والتشجيع 

أخرى. عربية 

الكويت  مؤتمر  في  أيضا  أبوغزاله  وشارك 
عسكريين  قادة  مع  خاصة  حوار  جلسة  في 
القوات  لتجهيز  المثلى  الكيفية  حول  أمريكيين 
مشتركة  دفاعية  عمليات  إلنشاء  المسلحة 
اآلراء  تبادل  جرى  وقد  السيبراني.  لألمن 
أحد  سيكون  الذي  الهام  الموضوع  هذا  حول 
أبوغزاله  طالل  كلية  تقدمها  التي  التخصصات 

األردن. في  لالبتكار 
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مدير عام الدفاع المدني يلتقي رئيس مجلس مجموعة طالل أبوغزاله

للواء  ا المدني  الدفاع  عام  مدير  لتقى  ا  - عمان 
مجلس  رئيس  لبزايعه  ا عبدربه  مصطفى 
طالل  الدكتور  العين  له  أبوغزا طالل  مجموعة 
أكاديمية  في  له  المرافق  والوفد  أبوغزاله 
للحماية  لثاني  ا عبدهللا  بن  الحسين  األمير 
أواصر  تعزيز  سبل  بحث  تم  حيث  المدنية 
مجاالت  في  الجانبين  بين  المشترك  لتعاون  ا
الحاسوبية  األنظمة  تقنيات  واستخدام  التدريب 
الحاسوب  بأجهزة  مزودة  معرفة  مركز  وإنشاء 
تنمية  في  تسهم  والتي  االنترنت  وخطوط 
الدفاع  لمرتبات  لتعليمية  وا المهنية  القدرات 

. ني لمد ا

عن  إيجاز  لى  إ الضيف  لوفد  ا واستمع 
لثاني  ا عبدهللا  بن  الحسين  األمير  أكاديمية 

لتدريبية  ا لبرامج  ا وطبيعة  لمدنية  ا ية  للحما
لعلمية  ا لدرجة  وا لتدريسية  ا لمساقات  وا
تخصصات  في  األكاديمية  تمنحها  لتي  ا
لكارثة  ا دارة  وإ والسالمة  اإلطفاء  هندسة 
لهندسة  وا لمتخصص  ا الطبي  واإلسعاف 
تعتبر  لتي  وا لمتجددة(  ا قة  لطا )ا نيكية  لميكا ا
الشرق  مستوى  على  لنادرة  ا لتخصصات  ا من 

 . فريقيا ا وشمال  األوسط 

ميدانية  جولة  خالل  أبوغزاله  العين  وأطلع 
الكترونياً  يحاكي  الذي  المشبهات  مركز  على 
النوعية  والمختبرات  حقيقية  حوادث  من  يقع  ما 
إلى  الدارسين  بتأهيل  تعنى  والتي  المتخصصة 
المدني  لدفاع  ا لغات  ومركز  المستويات  أفضل 
واالرتقاء  المهارات  تطوير  على  يعمل  الذي 
المدني  الدفاع  لمرتبات  للغوية  ا بالقدرات 

المتخصصة.  لتدريبية  ا والميادين 

إعجابه  عن  أبوغزاله  أعرب  الزيارة  نهاية  وفي 
جهاز  ليه  إ وصل  الذي  المتميز  بالمستوى 
سبيل  في  يتبعها  التي  وبالمنهجية  المدني  الدفاع 
لمرتباته،  والعملية  العلمية  القدرات  تعزيز 
المعرفة  محطات  كافة  لتسخير  استعداده  مبدياً 
لغايات  أبوغزاله  طالل  لمجموعات  لتابعة  ا
سبل  وتطوير  المدني  الدفاع  لمرتبات  لتدريب  ا
لتقنية  ا سيما  ال  المجاالت  كافة  في  لتعاون  ا

الذكي. التحول  مشاريع  ودعم  منها 

لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية: 
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