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د.نامي النامي مكرما د.طالل أبوغزالة

املشاركون في امللتقى اخلليجي األول

الجناحي: أفتخر بأني أول سيدة بحرينية 
تعمل في مجال التخليص الجمركي

أسامة دياب
أكد رئي���س االحتاد العاملي 
التابع  لتكنولوجيا املعلومات 
لالمم املتحدة د.طالل ابوغزالة 
انه يدين بالفضل للكويت كونها 
ش���هدت بدايته الفعلية وميالد 
مجموعة طالل أبوغزالة كمؤسسة 
عاملية تنتشر في مختلف انحاء 
العالم تقدم خدماتها املهنية من 
خالل 72 مكتبا وشركة هي االكبر 
امللكية  عامليا في مجال حقوق 
الفكرية، مش���يرا إلى أن حياته 
سلس���لة من الكف���اح واجلهاد 
وقصة جناح نبت���ت من رحم 
املعاناة، معتبرا كل مشكلة أو 
عقبة مر بها ف���ي حياته كانت 
فرصة حقيقية للنجاح، داعيا 
لضرورة تغيير سلوكيات التذمر 
واالعتراض في نفس االنسان 
العربي لشعور بالرضا ورغبة 
في اإلجناز ألنهما اهم عناصر 

النجاح.
انه لن  ابوغزال���ة  وأوضح 
يتحدث عن رحلة جناحه، ولكن 
سيعرض على احلضور جتربة 
حياة، مشيرا الى انه فلسطيني 
ولد في يافا عام 1938، الفتا إلى أن 
والده هو من زرع فيه اإلحساس 
باملسؤولية وحتملها، والفتا أيضا 
إلى أن مسيرته الدراسية التي لم 
تكن تخلو من الصعاب، فمدرسته 
كانت تبعد 2 كيلومتر عن منزله، 
وهذا يعني انه كان ميشي أربعة 
كيلومترا يوميا من وإلى املدرسة، 
باإلضافة إلى أن���ه كان يراجع 
دروسه حتت أعمدة اإلنارة لعدم 
وجود كهرباء باملنزل، موضحا 
ان ه���ذه العقبات كانت في حد 
ذاتها نعمة، فاملش���ي والدراسة 
في الهواء الطلق كانا احد أسباب 
محافظته على صحته، مبينا أنه 
مع نهاية املرحلة الثانوية كان 
مضطرا حلصد املركز األول على 
اللبنانية ليحصل  اجلمهورية 
على منحة مجانية في اجلامعة 
األميركية في بيروت، وقد كان 
له أراد، ان���ه امتهن العديد من 
املهن خالل فترة دراسته، فلقد 
عمل في سوق اخلضار وكبائع 

متجول لآليس كرمي.

وأوضح أنه كانت له بعض 
املي���ول األدبية، وق���ص على 
ف���وزه باملركز  احلضور قصة 
األول في مسابقة القصة القصيرة 
وحصوله عل���ى جائزة قدرها 
500 دوالر ع���ن قصة »الصدى 
اللعني« التي اعتبرها بداية فهمه 
للمرأة، مش���يرا إلى أن التمييز 
بني الرجل واملرأة مصطنع وغير 
الئق، فالنساء تفوقن على الرجال 
في مجاالت كثيرة وتلك النماذج 
الناجحة من النس���اء تثبت أن 

املرأة مساوية للرجل.
وشدد على انه عاش جتربة 
ثرية من ساندويتش الزعتر الذي 
كان يأخذه معه للمدرس���ة الى 
امبراطورية ابوغزالة، مش���يرا 
الى ان سر جناح مؤسسته هو 
احلرب التي شنت عليها، موضحا 
ان هذا وفر لها الدعاية الكبيرة، 
الفت���ا إلى أنه تعلم احلكمة من 
اهل الكويت ورجاالتها وأال يرد 
على الهجوم بهجوم وان يشكر 
اهلل اذا ما هوجم وهو على حق 
وان يثن���ي على من هاجمه ألن 
ذلك س���يجعله كبيرا في أعني 
الناس فه���ذه االخالقيات التي 
تقود للنجاح، مؤكدا ان املعيار 
املادي ال ميثل له أي قيمة، معتبرا 
ان قيمة االنسان في ذاته وقوته 
تكمن في داخله وهذا هو معيار 

النجاح.
من جهتها، اكدت سيدة االعمال 
انها  البحرينية هدى اجلناحي 
تفتخر بأنها اول سيدة بحرينية 
التخليص  تعمل ف���ي مج���ال 

اجلمرك���ي، موضحة انها بدأت 
حياتها العملية مبكتب صغير 
للشحن االعتيادي والبريد ذي 
الكميات الكبيرة، اال انها طورت 
من نفسها وقدراتها الشخصية 
عن طري���ق االلتحاق ببرنامج 
تنمية وتدري���ب رواد االعمال 
وإنشاء املؤسس���ات الصغيرة 
واملتوس���طة الذي تنظمه االمم 
املتح���دة للتنمي���ة الصناعية 
بالتعاون م���ع وزارة الصناعة 

وبنك البحرين للتنمية.
الى ان  وأش���ارت اجلناحي 
االصرار على النجاح ومساعدة 
زوجها ودعم���ه كانت من اهم 
اسباب تطور حياتها التجارية 
التي توسعت كثيرا في اآلونة 

االخيرة.
بدوره���ا اكدت املستش���ار 
بالديوان امللكي البحريني خولة 
املهندي ان احلفاظ على البيئة 
ونشر الوعي البيئي بني الناس 
هو هاجسها الوحيد، موضحة ان 
الدفاع عن البيئة هو عمل اهلي 
تطوعي ل���ه مقومات ودعامات 
اساسية نظرا الحتياجه لصبر 
ومثاب���رة طويلة خصوصا ان 

آثاره ال تظهر بسرعة.
واضافت املهندي ان من اهم 
صعوبات العمل البيئي تعارضه 
مع املكاسب املالية للمستثمرين، 
مبينة انها عملت على نشر الوعي 
البيئي في مملكة البحرين من 
خ���الل دروس ميدانية وعمل 
ميداني ومظاهرات بيئية سلمية 

وندوات ومحاضرات.

خالل الملتقى الخليجي األول تحت شعار »خليجيات نحو الريادة«

والجهاد الكفاح  من  سلسلة  حياتي  أبوغزالة: 


