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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 "ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين "

 دق هللا العظيمص

 

امين عام المجلس القومي للطفولة  –االستاذة الدكتورة/ عزة العشماوي معالي 

 واالمومة

امين عام المجلس العربي للطفولة  –معالي االستاذ الدكتور/ حسن البيالوي 

 والتنمية

المستشار األول االستاذة/ إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة واألسرة والطفل 

 بجامعة الدول العربية

 السادة الزمالء والزميالت 

 والسادة الحضور من المشرفين والمنظمين لتلك الورشة التدريبية

 

في حقيفة األمر والول مرة أشعر بأن كلمات اللغة العر بية وأساليبها قد تاهت 

فجأة تتزاحم تلك الكلمات واالساليب  تووجد –شت من ذهن  وذاكرتي بل وتال

تكوين وتشكيل أفضل العبارات متزاحمه عل  لساني وداخل فمي رغبة في 

يين الجمل معبرة عن سعادتي وسعادة جميع زمالئي وزميالتي اإلعالم وأرق

 .بتلك الورشة األكثر تميزاً واألكثر أفادة واستفادة

بخالص شكري وتقديري لزمالئي وزميالتي اإلعالميين ويسرني أن أتقدم 

عل  تكليفهم لي بإلقاء كلمة الختام نيابة عنهم ...... وأعتبر هذا والمشاركين 

 تكليفاً ووساماً عل  صدري.
 

 والمشاركين ولقد اثبتت األيام الثالثة حسن اختيار تلك النوعية من اإلعالميين

  مستوى المسئولية وكنا نموذجاً مشرفاً لإلعالميين عل فلقد كنا جميعاً 

.... كنا عل  قدر االهتمام من حيث طرح / والعمل لوطن لالشرفاء المخلصين 

الرؤي واالفكار والنقاش وااللتزام بمواعيد الحضور واحترام االساتذة المحاضرين / 

 .فلم يحدث تكرار لفكرة أو سؤال طرحه زميل أو زميله من قبل
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اإلعالم الشرفاء والمخلصين  يعاً بأننا أبناء هذا الوطن وجنودنفتخر جم  هنا:ومن 

 للمهنة والمتلقي.

ن والمشاركين بباقة ورد نيابة عن زمالئي اإلعالمييعل  الجانب اآلخر :  اتقدم 

، فكر ، وخطط ، مغلفة بأرق األماني واالحترام والعرفان بالفضل والجميل لكل من

تلك الورشة التدريبية، فلقد كان االختيار موفقاً من حيث المكان  ونظم ، ونفذ

أو محاضرين فكل الشكر  المشاركينوالزمان واختيار العناصر المشاركة سوءا 

 للسادة/

 عزة العشماوي/ أ. د  -

 حسن البيالوي/ أ . د  -

 مسئول مؤسسة بالن ابراهيم ريحان جاسنت  د. /  -

 

من تلك المجالس المعنية ونعتبرهم شعله نشاط  الفرق المسئولةوال ننس  

 ومن أسباب النجاح لتك الورشة ونذكر تحديداً:

رئيس وحدة اإلعالم بالمجلس العربي  –األستاذة / ايمان بهي الدين  -

 .، ومن معها من الزمالء والزميالت بال أستثناء  للطفولة والتنمية

وكل الباحثين حسن ونشكر الدكتورة هبة رمضان واالستاذة لمياء  -

 . والخبراء في المجلس القومي للطفولة واألمومة

 وفي النهاية :

أضع بعض النقاط أمام حضراتكم لالستفادة أو ترجمتها إل  اعمال حقيقية عل  

 أرض الواقع:

االلمانية بالتعاون مع اتحاذ االذاعة منذ فرديدرش تومان تجديد مؤسسة   -1

تلك  وقد حققتفي تخريج كوادر اعالمية عل  مدار سنوات  1891عام 

اكثر من ثالثين من  كمبأيادي مصرية في ثالثة أيام فيوجد اآلن أمامالدورة 

 الكوادر اإلعالمية يمكن االستفادة منهم.

الهوايات والمواهب مع مة عرض تجربة وزارة الشباب في القرى المحرو -2

والعضوية  حوجبة غداء وتوعية الشباب في مجال االنتخابات والترشي

أو موضوعات  اً والتغطية االعالمية.  نتمن  أن يتبن  الشركاء كل فترة أفكار

الحاضرين باعتبارهم كوادر إعالمية للتغطية وتكليف اإلعالميين  –محددة 
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االعالم المقروء والمسموع وبالتالي ستكون التغطية في كل وسائل 

 والمرئي في توقيت واحد.

د موضوعات تحدي من المرحلة تلك في االوقاف وزارة تفعله ،ما أيضا هذاو

لالئحة والدعاة في المساجد فتكون جميع المساجد تتحدث عن هذا 

 الموضوع وبالتالي تأثيره سيكون سريعاً وقوياً.

ث مع كة والتواجد في قلب الحدلزمالء بضرورة المشارتاحة الفرص لجميع اإ -3

الندوات أو المؤتمرات التي ينظمها الشركاء من المجالس المتخصصة 

 والراغبة لتلك الورشة.

 

 وفي الختام:

ندعوا هللا أن تتكرر لقائنا عل  خير لخدمة الوطن وأطفال الوطن وشبابة وكل 

 وسوء حفظ هللا مصر وشعبها من كل شر، الشكر والتحية للسادة المسئولين

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 اإلعالمي فرج نفادي )إذاعة الشباب والرياضة( عنهم:

 

 

 


