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في حفل إطالق كتاب «أبوغزاله
الصعود إلى القمة» أبوغزاله :أعتز
بأنني عربي وأفخر بأن يجري إطالق
هذا الكتاب من «أهرام اإلعالم» وفي
مصر العروبة
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يجري إطالق هذا الكتاب من «أهرام اإلعالم» وفي
مصر العروبة
«أبوغزاله للطباعة والنشر» تستمر بدعم
المبادرات المحلية
أبوغزاله للطباعة والنشر» تتيح كتاب
«البطانية تتحول إلى سترة» على موقع أمازون
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القاهرة  -بحضور كوكبة من رموز المجتمع
المصري في مجاالت السياسة واالقتصاد
واإلعالم ،وبرعاية عمرو موسى األمين العام
األسبق لجامعة الدول العربية ،نظم مركز األه رام
للنشر احتفالية كبرى لإلعالن عن صدور كتاب
«طالل أبوغ زاله الصعود للقمة» ،للكاتب
الصحفي ماهر مقلد مدير تحرير جريدة األه رام.

حضر االحتفال الكاتب الصحفي محمد عبد م راحل التعليم والعمل وكان مسئوال تحمل جسام
الهادي عالم رئيس تحرير األه رام وكبار كتاب المهام في عمر الطفولة.
المؤسسة العريقة ،وعدد من السف راء العرب
المعتمدين في مصر وبمشاركة سعادة الدكتور ولفت عمرو موسى إلى أن أهم ما يمكن الحديث
طالل أبوغ زاله ،الذي وصل خصيصا من عنه في كتاب «طالل أبوغ زاله الصعود إلى
العاصمة األردنية عمان لحضور االحتفالية التي القمة» ،هو النجاحات المتوالية التي حصدها
أقيمت في قاعة األستاذ محمد حسنين هيكل صاحب السيرة في كل المواقع التي ارتقى إليها
بجهده وفكره والت زامه األخالقي والمهني ،وكانت
التاريخية بمؤسسة األه رام.
مثار تقدير وإعجاب من كبار قادة ومفكري
وشهدت االحتفالية إشادات كبيرة ومؤثرة العالم.
السم طالل أبوغ زاله وتقدي راً لرسالته المهنية
واإلنسانية ،التي عكستها مجمل إنجازاته عبر وأضاف « :كما ال يفوتني في هذه المناسبة أن
أتحدث عن نجاح مجموعة طالل أبوغ زاله كواحدة
عقود ممتدة من الزمان.
من كبريات المؤسسات المهنية في مجالها على
بدأ االحتفال بكلمة للكاتب الصحفي محمد مستوى العالم».
الشاذلي المدير السابق لمركز األه رام للنشر
والذي كان قد تحمس إلصدار الكتاب وتابع م راحل وتحدث في االحتفال ماهر مقلد مؤلف الكتاب،
إعداده ،وقال إن كتاب «طالل أبوغ زاله الصعود وقال إنه عاش رحلة ممتعة طوال أكثر من ثمانية
إلى القمة» من نوعية الكتب التي ال يمكن عشر شه را خالل م راحل إعداده ،تعرَّف فيها على
لمسئول في دور النشر أن يتردد في إصداره ،طاقات إيجابية في شخصية طالل أبوغ زاله،
ألنه كتاب يروى قصة نجاح عظيمة ويكشف ترمز دوماً إلى الخير والعطاء والتحدي وعدم
عن روح قوية في التمسك بالنجاح والمثابرة قبول أنصاف الحلول.
والتحدي .ثم تحدث ع راب االحتفال عن الكتاب
وصاحب السيرة ولماذا اختار المؤلف قصة طالل ودعى مقلد كل عربي بل وكل إنسان يعيش في
أبوغ زاله ثم قدم للحضور راعي االحتفال عمرو هذا العالم أن يق را هذا الكتاب ،ليتعرف على
موسى الذي عبر في كلمته ،عن القيم العميقة قصة نجاح غير مسبوقة ،استمدت القوة من
التي جسدها كتاب «طالل أبوغ زاله الصعود إلى الضعف والنجاح من العدم وح وّلت المحنة إلى
القمة « كرمز عربي يدعو للفخر واألمل والزهو .منحه ،وهذا هو التعبير األثير لصاحب السيرة
الذي يردده دوما في إشارة إلى أن ال مستحيل في
وقال إن حرصه البالغ على أن يكون إطالق الحياة وأن طريق النجاح هو العمل والكفاح.
الكتاب برعايته جاء بعد أن طالع محتوياته وق رأ
وصف المؤلف لشخصية أبوغ زاله ،والتعرف وقال مقلد إن أبوغ زاله له فلسفته تنطلق من قاعدة
على المحطات المهمة في مشواره ومدى اعت زازه العلم والثقة بالنفس ،وبدا شجاعا في كل موقف
بعروبته واحت رامه في كل األوقات لقيم العمل كان يتطلب شجاعة الكبار ،وأن أي قارىء يمكنه
والمثابرة ،حتى بلغ م راتب تدعو كل عربي أن أن يتلمس مروءته في ميادين النخوة واإلنسانية،
وأن يرصد نجاحاته العالمية في كل المحافل التي
يفتخر بما وصل إليه من مكانة ومسئولية.
صعد إليها بصبر وضمير وجدارة.
وتوقف عمرو موسى في كلمته عند محطات
فارقة في مسيرة أبوغ زاله وبخاصة تلك الحقبة وكشف مؤلف الكتاب عن أن سيرة حياة طالل
التي تؤرخ للتهجير القسري من فلسطين الحبيبة أبوغ زاله لم تكن مجرد تجربة في الكتابة تروى
في عام  1948وإقامة أبوغ زاله في مدينة صيدا قصة نجاح وتفوق ،وإنما كانت قصة إنسانية
جنوب لبنان ،وهي المرحلة التي برع فيها في خالدة في التاريخ تجاوزت الصعاب الكبرى
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والمنحنيات الخطيرة وتغلبت على فقدان الوطن تخلط بين الملكية واإلدارة كما ذكر أن من أهم
فلسطين باألمل في حق العودة ومواجهة اآلخر في ممي زات صاحب السيرة أنه دوما يقدم النموذج في
كل المحافل ،بسالح المعرفة والعلم والتحدي وتبوأ األداء وااللت زام.
المرتبة األعلى بترشيح أهل الق رار والحكماء.
وبعد ذلك قدم ع راب االحتفال سعادة الدكتور
وتوقف مقلد أمام مكانة أبوغ زاله العالمية وكيف طالل أبوغ زاله الذي وجّ ه شكره لمؤسسة األه رام
نجح في أن تصبح مجموعته واحدة من كبريات ومركز األه رام للنشر على إصدار كتاب يروى
المؤسسات العالمية ،تنتهج حوكمة اإلدارة ال سيرته وعلى تنظيم هذا االحتفال الكريم.

«أبوغزاله للطباعة والنشر» تستمر بدعم المبادرات المحلية

أكدت «طالل أبوغ زاله للطباعة والنشر»
استم رارها في تقديم الدعم والمساندة إلى جميع
الجهات الفاعلة في المجتمعات المحلية،
والمباد رات الهادفة في تكوين نواة للت رابط
االجتماعي بين أف راد المجتمع.
وتقدم «طالل أبوغ زاله للطباعة والنشر»-
إحدى مؤسسات مجموعة طالل أبوغ زاله ،الدعم
المعنوي واللوجستي من مطبوعات ومعاجم
ومستلزمات لمختلف الجهات والهيئات المعنية
بالمطبوعات والنشر ،وتركز على الثقافة،
انطالقا من دور المجموعة في قيادة الفكر
التنموي وتطوير القد رات.
وتدعم «طالل أبوغ زاله للطباعة والنشر» مختلف
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الهيئات والمباد رات إلى التقدم لالستفادة من
مختلف مجاالت الدعم والمساندة التي تقدمها،
حيث تركز على توعية األف راد كافة وطلبة
الجامعات خاصة على أهمية الق راءة وتطوير
الذات عن طريق مشاركتها الفعالة في الفعاليات
المختلفة في الجامعات األردنية ،ويتم توعية
الطلبة على أهمية العمل على تطوير الذات
بإهدائهم عدداً من المطبوعات والمعاجم.
كما تعمل على التنسيق بين المباد رات بهدف
توفير استفادة أكبر للفئات المستهدفة من
نشاطات وب رامج تلك المباد رات ،والذي يأتي
انطالقا من مسؤولية «طالل أبوغ زاله للطباعة
ً
وتفعيال لدورها التنموي في
والنشر» االجتماعية
المجتمع.
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«أبوغزاله للطباعة والنشر» تتيح كتاب «البطانية تتحول إلى سترة» على موقع أمازون
من رحم المعاناة» عاشها الرجل الملقب
بـ»ع راب المحاسبة طالل أبوغ زاله» الذي
انطلق من مجرد الجئ ليصبح أحد قادة األعمال
في العالم ،حيث دفعه إحساسه بهول ما يواجهه
أبناء جلدته ،الشعب الفلسطيني ،الذين ما زالوا
يرزحون تحت نير االحتالل اإلس رائيلي إلى بناء
امب راطورية أعمال ذات حظوة في جميع أنحاء
العالم.
أتاحت «أبوغزاله للطباعة والنشر» كتاب
«البطانية تتحول إلى سترة وقصص مختارة
من حياة منعمة بالمعاناة» على موقع أمازون
بالتعاون مع شركة المنهل.
ويروي الكتاب قصصا مختارة من حياة «نشأت
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والقصص المختارة توضح للقارئ كيف أن ذلك
الصبي الذي كان يرتدي سترة صنعتها والدته
ّ
يسخ ر
من بطانية الالجئين ،أصبح قامة عالمية
جميع قد راته لخدمة العالم من حوله على الرغم
من كل التحديات.
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ً «طالل أبوغزاله للطباعة والنشر» تتيح عدداً من مطبوعاتها الكترونيا
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