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في هذا اإلصدار:

أبرز عمالء »طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر« خالل شهر أيلول 201٧

30 سبتمبر 201٧،  .... اليوم العالمي للترجمة

أكثر 10 لغات َمحكّية في العالم 

اتفاقية تعاون بين »مجموعة أبوغزاله« 
و«المدينة اإلعالمية«

رئيس هيئة األركان المشتركة يزور مجموعة 
طالل أبوغزاله الدولية

أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر” خالل شهر أيلول 201٧

30 سبتمبر 201٧،  .... اليوم العالمي للترجمة

 	Orange Company
 	Movenpick
 	ABC Bank
 	German Embassy - Amman
 	 Middle Eastern Company for trade

and investment

يصادف  والذي  للترجمة  العالمي  اليوم  يعتبر 
من  عام  كل  من  سبتمبر   / أيلول  من  الثالثين  في 
المناسبات الحديثة نسبيا والتي تم ضمها مؤخرا إلى 

جدول المناسبات العالمية.

الدولي  االتحاد  قبل  من   1953 عام  إطالقه  وتم 
بعمل  لإلشادة  فرصة  ليشكل  للمترجمين، 
العالم  جعل  إلى  يسعون  الذين  المترجمين 
وذلك  قبل  من  عليه  كان  مما  تقاربا  أكثر  مكانا 
وإتاحة  اللغوية  الحواجز  على  التغلب  خالل  من 
باألعمال  االستمتاع  أجل  من  للجميع  الفرصة 

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

أنطوني بيرغس
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متزايدة  أهمية  ذا  أنه  على  المترجمين  إلى عمل  وينظر  بكثير.  أوسع  نطاق  على  العظيمة  األدبية 
التجارة. أسواق  وعولمة  العالم  حول  السفر  فرص  تزايد  بسبب 

المتخصصة  والمحاضرات  والندوات  األحداث  من  سلسلة  على  الحدث  بهذا  االحتفال  ويشتمل 
عالم  وهو  جيروم،  القديس  عيد  مع  للترجمة  العالمي  اليوم  ويتزامن  العالم.  أنحاء  جميع  في 
الالتينية،  إلى  األصلية  العبرية  من  المقدس  الكتاب  يترجم  شخص  أول  يعتبر  مسيحي  وكاهن 

البشر. من  عدد  ألكبر  مرة  ألول  متاحا  يجعله  كي 

https://www.daysoftheyear.com/days/international-translation-day

العالم في  َمحكيّة  لغات   10 أكثر 

لتكون واحدة من هذه  العالم،  انتشارا في  لغات هي األكثر  العالم عشر  يتحدث حوالي نصف سكان 
العالم:  في  َمحكية  لغات  عشر  أكثر  هنا  ونستعرض  لغتهم  هي  اللغات 

تتخيل.  قد  مما  لَهي مهمة أصعب  العالم  في  الناس  بها معظم  يتحدث  التي  اللغات  تحديد  إن مسألة 
ستظهر  والعربية  واإلسبانية  واإلنجليزية  الماندرينية  لغات  أن  الثقة  من  بشيء  نقول  أن  يمكننا 

منها. واحدة  كل  ترتيب  نحدد  أن  تقريباً  ويمكننا  اللغات،  هذه  ضمن 
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1. اللغة الصينية

الصينية  باللغة  الناطقين  عدد  أن     Ethnologue موقع  يُظهُر  حيث   - كبير  بشكل  األرقام  تختلف 
شك  هناك  ليس  ولكن   - الماندرينية  يتحدثون  منهم  مليار  حوالي  وأن  تقريباً  مليار شخص   1.2 هو 
ستة  كل  من  واحد  بها  يتحدث  التي  اللغة  تعلم  في  ترغب  كنت  فإذا  وسيطرتها.  اللغة  هذه  قوة  في 
سوف  رموزاً  تحتوي  التي  النغمية  اللغة  فهذه  الصينية.  اللغة  هي  اللغة  فهذه  العالم،  في  أشخاص 

بالتأكيد. بها  مشغواًل  تجعلك 

2. اللغة اإلسبانية

حيث  اإلنجليزية  اللغة  على  تتفوق  فإنها  اإلسبانية،  باللغة  الناطقين  عدد  مسألة  إلى  نظرنا  ما  إذا 
لغة  تحّدث  في  ترغب  كنت  ما  فإذا  العالم.  حول  مليون شخص   400 حوالي  بها  الناطقين  عدد  يبلغ 

األمثل. خيارك  هي  اإلسبانية  اللغة  ستكون  بأكملها،  العالم  قارات  أبواب  لك  تفتح  أن  شأنها  من 

هي  بها  المرتبطة  والهوية  اللغة  سياسة  فإن  القائمة،  هذه  في  اللغات  جميع  مع  الحال  هو  وكما 
اللغة  كانت  ما  إذا  الكيشوا  لغة  أو  الكاتالونية  باللغة  المتحدثين  أحد  ما سألت  فإذا  كبير:  نزاع  محل 

جداً. مختلفة  إجابة  على  ستحصل  فإنك  المحلية،  لغتهم  هي  اإلسبانية 
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3. اللغة اإلنجليزية

والعالقات  والسفر  األعمال  مجال  في  مشترك  تواصل  كلغة  ملحوظا  تطورا  اإلنجليزية  اللغة  القت 
مليار  نصف  إلى  باإلضافة  شخص،  مليون   360 اإلنجليزية  باللغة  الناطقين  عدد  ويبلغ  الدولية. 
مع  )مقارنة  نسبياً  سهل  أمر  اإلنجليزية  باللغة  اإللمام  ألن  وهذا  ثانية،  كلغة  يتحدثونها  شخص 
اللغة  جعل  شأنها  من  أمور  لهي  األمريكية  الثقافة  وتفشي  سيطرة  الى  باإلضافة  الصينية(  اللغة 
مسالة  فإن  للبعض،  وبالنسبة  العالمي.  المستوى  على  وسيطرتها  هيمنتها  في  تستمر  اإلنجليزية 

أفضل. حياة  نوعية  على  والحصول  »الفرصة«   لمعنى   مرادفة  تزال  ال  اإلنجليزية  اللغة  إتقان 

4. اللغة الهندية

في الهند 23 لغة رسمية، من بينها أكثر لغتين سائدتين وهما اللغة الهندية واللغة األوردية. فسواء كانت 
هاتان اللغتان لغة واحدة تحت مسمى اللغة الهندوستانية، أو لهجتان، فإن هذا األمر اليزال موضع خالف 
شديد. تنتشر اللغة الهندية بشكل رئيسي في شمال الهند وأجزاء من باكستان . تستخدم اللغة الهندية الخط 
الديفاناغاري بينما تستخدم اللغة األوردية الترميز الفارسي.  وقد أثيرجدل حول دور اللغة الهندية في التعليم 
والمجتمع الهندي مرة أخرى: فقد قام رئيس الوزراء ،ناريندرا مودي، وهو قومي هندوسي، بالسعي إلى جعل 
اللغة الهندية تحل محل اللغة اإلنجليزية في واليات جنوب الهند كلغة أساسية للتواصل الرسمي والتعليم، 
الهندية، فسيساعدك  القارة  تتنقل في شبه  بالمقاومة والرفض. فإذا كنت  وهي استراتيجية تمت مواجهتها 
القليل مما تعرفه من اللغة الهندية على نجاح رحلتك. وباإلضافة إلى ذلك، فاللغة الهندية هي اللغة التي 
جاءت منها كلمات نعرفها مثل كلمة » shampoo/شامبو«  و » jungle/غابة« و » jodhpurs/بنطال 

ركوب الخيل« و » bungalow/البنغالو: بيت من طابق واحد« ، فلَم ال نُحبها؟.
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5. اللغة العربية

تشير أحدث اإلحصائيات الى أن عدد الناطقين باللغة العربية يبلغ حوالي 250 مليون شخص. ولكن هذا 
مثال آخر من األرقام التي ال تحتوي على التفاصيل الكاملة: فاللغة العربية، كمثيلتها الصينية، تختلف 
لغة واحدة بهدف  تم تجميعها ضمن  اللهجات والتي  التي تشكل مجموعة من  لهجاتها  في  كبيراً  اختالفاً 
العربية  باللغة  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  مكتوب  شكل  األول  المقام  في  هي  الحديثة  العربية  فاللغة  التيسير. 
القديمة للقرآن الكريم. ومع ذلك، فإن أشكال اللغة العربية المنطوقة ،ولنقل في كل من ُعمان والمغرب ، 
مختلفة جداً بحيث أن اثنين من أساتذة الفلسفة من هذين البلدين قد يكونا قادَرين على مناقشة المواضيع 
بينما  المكان  نفس  من  غداء  وجبة  طلب  في  كالهما صعوبة  يجد  حين  في  القديمة  للنصوص  الرئيسية 

يتحدثان في نفس اللحظة باللغة العربية القديمة.

6. اللغة البرتغالية

جلب  الخامس عشر،  القرن  من  فإبتداًء  اإلستعماري.  ماضيها  الى  إنتشارها  فضل  يعود  أخرى  لغة  وهذه 
التجار والغزاة البرتغاليون لغتهم إلى أفريقيا وآسيا واألمريكيتين. وربما كان سبب إنتشار اللغة البرتغالية 
التي  بالحياة  النابضة  ثقافاتها  الُمستعمرَة طورت  البلدان  باالستعمار األوروبي، ولكن  البداية مرتبطاً  في 
البرتغالية حوالي 215 مليون شخص في بلدان  اللغة  اللغة إلى األبد. وفي يومنا الحاضر، يتحدث  حولت 
مثل البرازيل وغوا وأنغوال وموزمبيق والرأس األخضر »كاب فيردي« وجمهورية غينيا بيسو وساو تومي 

وبرينسيبي وماكاو. كما أنها لغة ماشادو دي أسيس، بوسا نوفا، ميا كوتو، فرناندو بيسوا، وأغوالوسا.
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٧. اللغة البنغالية

قبل  من  البنغال  تقسيم  تم  كذلك؟.  القائمة...أليس  هذه  على  البنغالية  اللغة  تكون  أن  تتوقع  تكن  لم 
اآلن  هي  والتي  الهندوس(،  من  سكانها  )وغالبية  الغربية  البنغال  الى   1947 عام  في  البريطانيين 
ببنغالدش.  اآلن  تعرف  والتي  المسلمين(  من  سكانها  )وغالبية  الشرقية  والبنغال  الهند،  من  جزء 
يقطنها  والتي   ، الرائعة  بحلوياتها  المشهورة  أندامان،  جزر  كلكتا،  لغة  هي  البنغالية  واللغة 
أن  يتوقع  القادم،  القرن  وبحلول  المناخي.  للتغير  معرض  منهم  وكثير  بنغالديشي،  مليون   170
تحت  اليابسة  مساحة  من   %  15 نسبة  تختفي  أن  توقع  يُ حين  في  البنغال  سكان  عدد  يتضاعف 

البحر. سطح  مستوى 

8. اللغة الروسية

شخصاُ  مليون   170 يتحدثها  ،حيث  العالم  في  ة  المحكيّ الثامنة  اللغة  هي  الروسية  اللغة  تعتبر 
السيريلي  والخط  الغامضة  المبهمة  النحوية  بقواعدها  الروسية   اللغة  تشتهر   .2010 عام  في  وذلك 
ُسّطَرت  وبها  المتحدة،  األمم  في  بها  التحدث  يتم  التي  الست  اللغات  إحدى  تزال  ال  فهي  الجميل، 

وبوشكين. تولستوي  و  وغوغول  تشيخوف  و  ونابوكوف  دوستويفسكي  أمثال  من  المشاهير  أعمال 
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9. اللغة اليابانية

وهي   - اليابان  في  نسمة  مليون   130 عددهم  البالغ  اليابانية  باللغة  الناطقين  جميع  تقريبا  يعيش 
وتشتهر  القائمة.  هذه  في  المدرجة  اللغات  جميع  من  جغرافياً  تركيزاً  األكثر  اللغة  ستكون  بالتأكيد 
واسع  إستخدام  عن  فضاًل  و«كاتاكانا«،  »هيراغانا«  وهما  متميزين  كتابة  بنظاَمي  اليابانية  اللغة 
كل  في  اليابان  خارج  اليابانيين  من  المجموعات  أكبر  تقيم  الصينية.  »كانجي«  لحروف  النطاق 

والبرازيل. والفلبين  المتحدة  الواليات  من 

10. اللغة البنجابية

لغة على  آخر  البنجابية،  اللغة  يتحدثون  مليون شخص   100 هناك  أن  متفاوتة على  تقديرات  تشير 
كبيرة  مناطق  ضمن  تُستخدم  البنجابية  اللغة  كانت  وقد  العالم.  في  ة  محكيّ لغات   10 أكثر  قائمة 
حيث  لها،  إحتاللهم  إنهاء  قبل  قسمين  الى  البريطانيون  قسمها  التي  وباكستان  الهند  من  كل  في 
البنجابيين،  ولكن  وأسرهم.  وأعمالهم  منازلهم  عن  التخلي  إلى  المواطنين  من  الماليين  إضطر 
اآلن  البنجابية  األغاني  تمثل  حيث   ، بطيء  بشكل  اإلنتقام  في  أخذوا  بوليوود،  أفالم  غرار  وعلى 

المتصدرة. األغاني  قائمة  على  إنتشاراً  األغاني  أكثر  من   %50 مانسبته 

https://www.babbel.com/en/magazine/the-10-most-spoken-languages-in-the-world
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اإلعالمية« و«المدينة  أبوغزاله«  »مجموعة  بين  تعاون  اتفاقية 

الدولية أبوغزاله  طالل  مجموعة  يزور  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس 

وشركة  أبوغزاله  طالل  مجموعة  وقعت   - عمان 
بين  للتعاون  اتفاقية  األردنية،  اإلعالمية  المدينة 
التي  المهنية  الخدمات  من  عدد  لتقديم  الجانبين 

توفرها المجموعة. 

ووقع االتفاقية سعادة الدكتور طالل أبوغزاله وعطوفة 

للمدينة،  التنفيذي  المدير  الخص،  راضي  المهندس 
في مقر المجموعة بحضور ممثلين عن الجانبين.

بخط  سننتقل  المجموعة  في  أننا  أبوغزاله  وبين 
إلى  ميغابيت   450 سرعة  من  بنا  الخاص  االنترنت 
1.5 غيغابيت األمر الذي سيسمح لنا باالنتشار أكثر 
لمختلف  الذاتي  المزود  لنصبح  العربي  الوطن  في 
العربي،  الوطن  في  ومكاتبنا  المعرفية  محطاتنا 
والمنظمات  األبحاث  مراكز  تزويد  إلى  باإلضافة 

العربية، والمؤسسات التعليمية. 

نظام  تطبيق  التعاون  بحث  مجاالت  شملت  كما 
األرشفة اإللكترونية للمواد اإلعالمية، وتوثيق العالقة 
المدينة اإلعالمية كشريك لتطوير مشاريع مستقبلية، 
في  متخصصة  رقمية  محطات  إنشاء  في  والتعاون 
الشمسية  الطاقة  نظام  وتطبيق  اإلعالمية،  المدينة 

وذلك للتوفير في استخدام الطاقة الكهربائية

الفريق  المشتركة  األركان  هيئة  رئيس  زار   - عمان 
الركن محمود عبد الحليم فريحات األحد، مجموعة 

الدكتور  استقباله  الدولية، وكان في  أبوغزاله  طالل 
طالل أبوغزاله، وموظفي المجموعة.

واستمع الفريق الركن فريحات إلى شرٍح قدمه رئيس 
مجلس اإلدارة عن طبيعة عمل المجموعة والخدمات 

التي تقدمها.

إطار  في  المشتركة  األركان  هيئة  تأتي زيارة رئيس 
العربي  الجيش   - األردنية  المسلحة  القوات  تواصل 
مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الرائدة في 
تقديم الخدمة لكافة مؤسسات الوطن وأبناء المجتمع 

في مختلف مناطق المملكة.

لالستعالم يرجى االتصال بنا على االرقام التالية: 
الهاتف:  5100900 6 - 0962    |   الفاكس:  5100901 6 - 0962
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