
  يشيد بنشاط االتحاد العربي لألسمدةعميد كلية اإلعالم 
  في تطوير صناعة األسمدة

 
 18/08/2015يوم الثالثاء الموافق المھندس محمد عبد هللا زعين،  تحاد العربي لألسمدةلالمين العام عقد السيد األ
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   ~من اليمين: االستاذة مشيرة محرم، المھندس محمد عبد هللا زعين، االستاذة مروة محسن 

  الدكتور محمد شومانو من الشمال: الدكتور عادل صالح
  

بالسادة الضيوف: األستاذ الدكتور محمد شومان  د عبد هللا زعينمحمالمھندس ، رحب سعادة االمين العام جتماعاال بدايةفي 
تحاد ، وتفضل سعادته بتعريف االعميد كلية االتصال واإلعالم واالستاذ الدكتور عادل صالح وكيل كلية االتصال واإلعالم

والذي يعمل تحت مظلة العربي لألسمدة كأحد منظمات العمل العربي المشترك التابع لمجلس الوحدة االقتصادية العربية 
ً االھتمام بصناعة األسمدة ضاف سعادته أن االجامعة الدول العربية ، وا تحاد أخذ على عاتقه منذ انشائه من أربعون عاما

نامج االستراتيجي وتطويرھا في وطننا العربي، وأوضح سعادته رؤية االتحاد المستقبلية ورسالته، وأعطى نبذة عن البر
  د مع اإلشارة إلى السياسات التي يتبعھا وأھدافه لتحقيق ھذه االستراتيجية.  تحالتطوير أداء اال

  
ً كبيراً لما له من تأثير مباشر لتطوير صناعة  وأضاف سعادة األمين العام أن االتحاد العربي لألسمدة يولي اإلعالم اھتماما

االستراتيجية للتطوير ومنھا على سبيل المثال  األسمدة، وقد تطرق سعادته للتغيرات التي طرأت على االتحاد لتفعيل الخطة
والتي من شأنھا تطوير آلية اإلعالم والتسويق ألھداف االتحاد  مجموعة التواصل والشئون العامةوليس الحصر تشكيل 

  وفعالياته ومن مھامھا الرئيسية تطوير المجلة والنشرات وموقع االتحاد.  هوأنشطت
  

التوعية ونشر الثقافة في كافة المجاالت المتعلقة باألسمدة في مجال االتحاد العربي لألسمدة  دوروقد أشار سعادة األمين العام 
توضيح أھمية األسمدة والمحافظة من أھدافھا  وخاصة ثقافة الصحة والسالمة والبيئة وترشيد الطاقة والصيانة، ووضع برامج

نشر الوعي بقضايا البيئة وتصحيح الكثير من باإلضافة إلى على البيئة وتشجيع البحث واالطالع على الدراسات المتعلقة به، 
الممارسات البيئية الضارة، والتي تترك تأثيرھا السلبي على المجتمع وكافة أوجه الحياة. وحيث ان تلك الثقافات تحتاج لإلعالم 

بير بالجانب اإلعالمي والدعاية إلبرازھا بشكل واضح للمجتمع، لذلك اولي سعادة االمين العام / محمد عبد هللا زعين اھتماماً ك
  ليس فقط على مستوى الشركات األعضاء بل على الشركات العالمية والدولية،  

  
ووجه سعادته إلى أن الھدف األساسي ھو الوصول للفالح على المستويين العربي والعالمي، ألن االتحاد العربي لألسمدة جزء 

 – FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -  IFAالمي لألسمدة من منظومة األسمدة العالمية أمثال: االتحاد الع أيتجز ال
المنظمة  – AOADالمنظمة العربية للتنمية الزراعية  – IPNIمعھد تغذية النبات  – FAIاالتحاد الدولي الھندي لألسمدة 

  ...الخ.  -  AIDMOالعربية للتنمية الصناعية 



  
مة تم تشكيل فرق عمل من داخل الشركات استكماالً لدور مجموعة التواصل والشئون العاقائال أنه  ة األمين العاموأضاف سعاد

األعضاء والتي من شأنھا تعزيز االھتمام بدور االعالم والدعاية والتنسيق بين الشركات بعضھا البعض، وھناك تجاوب 
مھارات  ونشاط كبير لتلك الفرق خالل فترة قصيرة، ومن أبرز نتائجھا اقتراح تنظيم ورشة عمل إعالمية تحت عنوان "

  بالدار البيضاء/المملكة المغربية.  2015أكتوبر (تشرين أول)  30 – 28خالل الفترة من إلعالمي" التواصل ا
  

تحاد لتطوير الذي يقوم به االعميد كلية االتصال واإلعالم بالدور  األستاذ الدكتور/ محمد شومانوفي بداية حديثه، أشاد 
 ً االھتمام الذي يوليه االتحاد لإلعالم وأضاف الدكتور/ شومان ان صناعة األسمدة على المستويين العربي والدولي، وايضا

) للتعريف به MEDIA Campaignsاالتحاد العربي لألسمدة كيان كبير يستلزم ان يصاحبه باستمرار حماالت إعالمية (
  وبنشاطاته وإبراز الدور الذي يلعبه وخاصة دوره في المسئولية االجتماعية. 

شومان كل الشكر لسعادة األمين العام على المبادرة بتنظيم ورشة عمل إعالمية، فاختيار موضوع وقد وجه الدكتور/ محمد 
   - ال وھي: أالورشة ھو في حد ذاته تحدي، وتفضل بأبداء بعض المالحظات التي يجب ان يشملھا البرنامج التدريبي للورشة 

 ر للجزء العملي إدارة برنامج الورشة من خالل مدربين: واحد للجزء النظري واآلخ 
 ) المتحدث اإلعالميMedia Speaker ( 
 (لمحاكاة حقيقية) كاميرا وإضاءة 
  إصدار النشرات التعريفية 
  كتابة البيان الصحفي 
  استراتيجية استغالل االحداث  

  
صة مجلة بمستوى مطبوعات وإصدارات االتحاد وخا الدكتور/ محمد شومان واالستاذ الدكتور/ عادل صالحوقد أشاد االستاذ 

 .ث اعداد في السنةاالتحاد "األسمدة العربية" والتي تصدر ثال
ھو من أھم خطوات االعالم والدعاية،  الدكتور/ محمد شومان ان الموقع اإللكتروني للمنظمات أو الھيئات أو الشركات أشارو

بداء مالحظاته واخذ مشورته في تطوير االستعانة به ألامكانية مشكوراً  عرضتحاد ، وقد كتروني لاللوبعد تصفحه للموقع اال
  الموقع.    

تحاد يشمل موقع االتحاد االلكتروني، فقد شھد الموقع تطوراً كبيراً خالل فترة وأوضح سعادة/ األمين العام أن تطوير أداء اال
  زمنية قصيرة، وتم وضع خطة لتطويره شكالً ومضموناً، وھى ضمن مھام مجموعة اإلعالم والتواصل. 

   
 – 02ينظمه االتحاد خالل الفترة من سالذي مين خالل االجتماع للملتقى الدولي السنوي الثاني والعشرين د تطرق سعادة األوق

دة في المنطقة العربية والشرق برز على صعيد صناعة االسم، فھذا الملتقى الدولي يعد الحدث األ2016فبراير (شباط)  04
من المتوقع أن يتجاوز عدد حيث ة بعد أربع سنوات متتالية كان يعقد خارج العاصمة وسط وسيعقد ان شاء هللا في القاھراأل

  مشارك من شركات االسمدة العربية والعالمية والمنظمات والھيئات الدولية ذات العالقة.  600الحضور 
تمع وتوعيته بالدور الھام وانطالقا من حرص االتحاد العربي لألسمدة للمساھمة بالمسئولية االجتماعية وسعيه لتثقيف المج

ن مقعداً مجانياً للجامعات والمراكز البحثية يتخصيص ثالثلصناعة األسمدة في مجتمعنا العربي فقد قرر مجلس إدارة االتحاد 
في الملتقى، وطلب سعادته من الدكتور/ محمد شومان والدكتور/ عادل صالح التفضل بتوجيه دعوة حضور لألساتذة وطالب 

ً الكوادر المتخصصة من مراكز البحوث العلمية من علماء والمھتمين بشئون االسمدة الجامعات ذو ي االختصاص وأيضا
  والزراعة لحضور الملتقى وباألعداد التي يتم تحديدھا الحقاً.  

عتبار وكان للدكتور/ عادل صالح بعض المالحظات القيمة والتي نالت استحسان السيد االمين العام ووعد بأخذھا بيعين اال
   - وھي:

) والذي أشار إليه سعادة Energy Saving Culture Guide*حملة دعاية تصاحب كتيب ثقافة ترشيد الطاقة (
  تحاد في وقت قريب.  سيصدره االاالمين العام و

  )Top Management* عمل دورات تدريبية للكوادر واإلدارات العليا (
 22تحاد يعرض في الملتقى الدولي العام بإنتاج فيلم وثائقي عن اال االمينوقد استحسن الدكتور/ عادل صالح مبادرة سعادة 

  ووعد بتقديم المساعدة والتوصية بالجھات التي تستطيع إخراج ھذا الفيلم. 
وفي الختام، أعرب األستاذ الدكتور محمد شومان عميد كلية االتصال واإلعالم واالستاذ الدكتور/ عادل صالح وكيل كلية 

اإلعالم، عن سعادتھما بالتعرف على االتحاد العربي لألسمدة وعلى نشاطاته، وابدى استعدادھما للتعاون مع االتحاد االتصال و
  وشكرا سعادة االمين العام على حسن االستقبال.


