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نفذها بالتعاون مع �أمانة ال�شورى وملوظفيها

«التنمية ال�سيا�سية» يختتم ور�شة «و�سائل التوا�صل االجتماعي»
اختتم معهد البحرين للتنمية
ال�سيا�سية اليوم ور�شة عمل نظمها
ملوظفي الأمانة مبجل�س ال�شورى بعنوان
«مهارات التعامل مع و�سائل التوا�صل
االجتماعي».
هدفت الور�شة �إىل تنمية ق��درات
منت�سبي الأمانة العامة و�إك�سابهم مهارات
التعامل مع و�سائل التوا�صل االجتماعي
كمتطلب �أ�سا�سي لتطوير �آليات التوا�صل
بني جمل�س ال�شورى واملجتمع وتقوية
ج�سور الثقة بينهما يف ظل ما تكت�سبه
و�سائل التوا�صل وال�شبكات االجتماعية
من �أهمية متزايدة كمن�صة تفاعلية حتظى
بانت�شار وا�سع واهتمام غري م�سبوق.
وا�ستعر�ضت ور�شة العمل �إىل �أهم
االجتاهات احلديثة يف العامل الرقمي و�آخر
االح�صائيات والدرا�سات يف التوا�صل
الرقمي �سواء يف العامل �أو منطقة اخلليج
العربي ،وا�ستعرا�ض �أهم قنوات التوا�صل
االجتماعي مثل «الفي�سبوك» الذي جتاوز
عدد م�ستخدميه يف العامل نحو مليار
ون�صف مليون م�ستخدم ،وكيفية بناء
حمتوى هادفا فيه با�ستخدام �أهم التقنيات
احلديثة التي مت تفعيلها يف املوقع.
مت تقدمي ور�شة العمل ب�شكل تفاعلي
�شارك فيه موظفو الأمانة العامة مبجل�س
ال�شورى ،حيث تدربوا على كيفية �إي�صال
ر�سالة الأم��ان��ة العامة �إىل اجلمهور
امل�ستهدف بدقة عالية متكنهم من حتليل
انطباعاتهم ور�صد وقيا�س الأثر وردود
الأفعال جتاه تلك الر�سائل.

امل�شاركون يف الندوة

وتناولت الور�شة كذلك خمتلف
قنوات التوا�صل االجتماعي الأخ��رى
مثل «تويرت» و«االن�ستقرام» وغريها،
وكيفية ت�سخري �إمكانات هذه القنوات
التفاعلية الهائلة ب�شكل فعّ ال ،وبناء �آلية
متكاملة للو�صول �إىل الأهداف املن�شودة
ب�شكل �سل�س يخدم �أهداف الأمانة العامة
مبجل�س ال�شورى يف النهو�ض ب�آليات
العمل يف املجل�س الت�شريعي .كما مت
احلديث خالل الور�شة عن �آليات حتليل
قنوات التوا�صل االجتماعي وا�ستخدام
�أف�ضل الأدوات لإدارة تلك القنوات و�سبل
رفع معدل التفاعل بني املر�سل واملتلقي،
�إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من �آليات حمركات
البحث وت�أثريها على قنوات التوا�صل
االجتماعي.

واختتمت الور�شة �أعمالها بالرتكيز
على تنمية مهارت منت�سبي الأمانة العامة
مبجل�س ال�شورى يف بناء ا�سرتاتيجية
متكاملة ت�ضمن التواجد الهادف والفعال
للأمانة العامة يف مواقع التوا�صل
االجتماعي من خالل ا�ستخدام مهارات
تفاعلية حت ّفز م�ستوى التفاعل املتبادل
وحتقق الأهداف اال�سرتاتيجية املن�شودة
للأمانة كجهة م�س�ؤولة عن �ضبط �إيقاع
العمل مبجل�س ال�شورى.
من جانبهم �أب��دى موظفو الأمانة
العامة مبجل�س ال�شورى �إعجابهم
مبحتوى الور�شة وم��ا ت�ضمنته من
معلومات قيمة تخ�ص مهارات التعامل
مع و�سائل التوا�صل االجتماعي من كافة
جوانبها النظرية والعملية ،م�ؤكدين على

�أهميتها يف حتقيق الكفاية املعلوماتية
ملنت�سبي الأمانة العامة وتعزيز قدراتهم
يف التعامل مع تلك الو�سائل مبا ميكنهم
من مد ج�سور التوا�صل مع املجتمع وكافة
امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية مبختلف
الو�سائل املتاحة ،ومنها و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،والتي باتت تلعب دورا ً
فعاالً وم�ؤثرا ً كحلقة و�صل بني خمتلف
املكونات .قدم الور�شة الأ�ستاذ حامت
كاملي ،املخطط اال�سرتاتيجي للإعالم
االجتماعي واحلائز على جائزة �أف�ضل
مدرب �إعالم اجتماعي يف اخلليج العربي
يف ع��ام  ،2014والثالث يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كما �أنه م� ّؤ�س�س
ومدير دار  iclickلال�ست�شارات الرقمية،
بالإ�ضافة �إىل كونه �شريكا و�سفريا ل�شركة
جوجل لبع�ض املاركات العاملية.
وت�أتي ور�شة «مهارات التعامل مع
و�سائل التوا�صل االجتماعي» �ضمن حزمة
ور���ش عمل برنامج «الدعم الربملاين»
لأمانة ال�شورى والتي يقدمها معهد
البحرين للتنمية ال�سيا�سية كواحدة
من بني جمموعة برامج تدريبية تفعيالً
التفاقية التعاون امل�شرتك التي مت
توقيعها بني املعهد وجمل�س ال�شورى.
ي�سعى برنامج «الدعم الربملاين» للنهو�ض
بقدرات الكوادر بالأمانة العامة لل�شورى
وتنمية قدراتهم ك ٌل ح�سب طبيعة مهامه
لتقدمي خمتلف �أن��واع الدعم امل�ؤ�س�سي
ملجل�س ال�شورى مبعيار ح��ريف على
امل�ستوى الدويل.

رئي�س جمل�س النواب ي�ستقبل الدكتور جا�سم املحاري

املال :دعم برملاين
للدرا�سات والبحوث
�أكد �أحمد بن �إبراهيم املال رئي�س جمل�س النواب
على دور الباحثني والكتاب يف خمتلف املجاالت يف
تعزيز مكانة مملكة البحرين من خالل درا�ساتهم
البحثية ،م�شريا ً �إىل دعم املجل�س وم�ساندته للباحثني
والقائمني على املجال املعريف والبحث العلمي يف
مملكة البحرين مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن.
و�أعرب املال عن تقدير ودعم ال�سلطة الت�شريعية
للجهود احلثيثة التي يبذلها الباحثون البحرينيون
يف جميع جماالت املعرفة والبحوث الرتبوية
والتعليمية ،ملا له من �أهمية بالغة تعود بالنفع
والفائدة على الوطن واملواطنني وطلبة العلم على حد
�سواء.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال رئي�س جمل�س النواب يف
مكتبه �صباح �أم�س اخلمي�س الدكتور جا�سم حم�سن
املحاري الباحث يف ال�ش�ؤون الأكادميية ،والذي قدم
له ن�سخة من كتابه «جودة التعليم اجلامعي ..مفاهيم
نظرية وتطبيقات عملية» ،والذي يخت�ص مبجال
احلوكمة واجلودة واالعتماد يف التعليم اجلامعي
العام واخلا�ص ،ح�ضر اللقاء النائب عبا�س املا�ضي
رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب.

اجلودر :ال�شباب البحريني مدعو لبناء «بحرين عظيمة»

نقابة «احل ّرة» ت�شكر ال�شركة
ال�ستجابتها للمطالب العمالية
اثنت نقابة عمال اال�سواق احلرة يف بيان
ا�صدرته على دور �إدارة ال�شركة ،لفتحها االبواب
�أمام نقابة عمال اال�سواق احلرة وامام مطالبها
العمالية اخلال�صة.
وبينت ان هذا التفهم للدور النقابي والإميان به
ك�شريك يف بناء وازدهار ال�شركة ،من خالل حتقيق
تطلعات العمال يف ال�شركة ،وت�ؤكد �أن االمور ت�سري
يف الطريق ال�صحيح لبلوغ تطور وجناح مرموق
لل�شركة وعمالها.
ويف اجلل�سة اال�سبوعية مع ممثل ال�شركة مت
مناق�شة �آليات العمل امل�شرتك ،و�سبل املعاجلة
للق�ضايا العمالية والنقابية.
ويف اخلتام اعرب ممثلو النقابة عن امتنانهم
لنائب املدير العام ل�سرعة اال�ستجابة يف الق�ضايا
العمالية ،ومت التاكيد على التوجيهات التي حتث
على دور العمل النقابي يف ال�شركة وامل�ساهمة
الفعالة يف تطوير العامل وال�شركة.

نقابة «ال�صفار»
تنتخب �إدارة جديدة لها
عقدت اجلمعية العمومية لنقابة عمال �شركة
�أبوداوود ال�صفار اجتماعها م�ساء يوم االربعاء
املا�ضي يف مقر االحتاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقد ا�شرف على االجتماع ،من االحتاد العام كل
من :كرمي ر�ضي ع�ضو الأمانة العامة لالحتاد العام،
ويون�س مبارك ع�ضو �أمانة التنظيم النقابي.
ورحب ممثل االحتاد العام ب�أع�ضاء النقابة
احل�ضور و�شكر توجههم �إىل �إعادة �إحياء النقابة
جمددًا ،وذلك بعد فرتة من جتميد عملها ب�سبب عدة
�صعوبات.
وبدورهم ،اكد عمال ال�شركة �أع�ضاء النقابة
عزمهم على العمل بقوة لعودة النقابة جمددا ً
بفعالياتها يف �صفوف النقابات املن�ضوية حتت
راية االحتاد العام لنقابات عمال البحرين ،ويف ظل
قانون النقابات العمالية ال�صادر مبر�سوم ملكي رقم
 33لعام  ،2002والتعاون مع �إدارة ال�شركة من
�أجل تقدمها وازدهارها.
وبعد ذلك مت انتخاب �إدارة جديدة للنقابة،
مكونة من� :أحمد حمزة مهدي رئي�ساً ،وح�سني حممد
علي مرهون نائبا ً للرئي�س ،وح�سني علي فار�س
�أمينا ً لل�سر ،و�شاكر حبيب عبداهلل �أمينا ً ماليا ً للنقابة،
وح�سني علي �صالح ع�ضوا ً �إدارياً.

�صرح النائب حممد اجلودر ب�أن ال�شباب امل�سلم �أثبت منذ
بداية الدين الإ�سالمي �أنه قادر على �أن يكون متعلما ومثقفا
وخمرتعا ،بل هناك خمرتعون م�سلمون غريوا وجه العامل وما
زلنا حتى يومنا هذا ننعم مبا قدموه لنا من ابتكارات ال ميكن
اال�ستغناء عنها.
ودعا اجلودر يف ت�صريح �صحايف ،ال�شباب امل�سلم اليوم
�إىل االقتداء به�ؤالء امل�سلمني الأفذاذ والغرف من مناهل العلوم
احلديثة والعمل على بناء كيان م�سلم قوي ومنفتح ،بدل اللهاث
وراء �شعارات مدمرة واالن�صياع لدول �أجنبية هدفها الأوحد
الق�ضاء على العامل الإ�سالمي وجعل �شبابه يتحاربون فيما
بينهم حتى تبقى تلك الدول هي املتحكمة بخريات واقت�صادات
دولنا العربية والإ�سالمية.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد النائب اجلودر �أن ق�صة الطفل �أحمد
�صانع ال�ساعة التي هزت �أمريكا يف اليومني الأخريين جتعلنا
اليوم �أكرث ف�أكرث ندق ناقو�س اخلطر يف دولنا العربية ب�صورة

عامة ويف البحرين ب�صورة خا�صة� ،إذا ما قارنا بني هذا املخرتع
اليافع الذي اع ُتقل ب�سبب اخرتاعه من قبل ال�شرطة الأمريكية ظنا
منهم انها قنبلة ،حيث قام الرئي�س الأمريكي �شخ�صيا بدعوته
�إىل البيت الأبي�ض ،م�صرحا �أوباما يف هذا ال�صدد ،ان �أمريكا
العظيمة تبنى باملخرتعني ،وبني من يتم اعتقالهم من �شبابنا
اليافع ب�سبب انهم باعوا انف�سهم للدول الأجنبية بهدف االنقالب
على حكوماتهم وبث الفو�ضى وزعزعة الأمن واال�ستقرار.
وقال اجلودر �إن ما يحز يف قلوبنا فعال ان يكون الطفل
احمد قد اعتقل على خلفيته الدينية لذا �آن الأوان لأن يفهم العامل
ان الإ�سالم يتم ت�شويهه من قبل منظمات عاملية اخرتعت لنا
القاعدة وداع�ش ،وال بد لل�شباب امل�سلم والعربي خا�صة �أن
يربهن للعامل �سماحة الإ�سالم من خالل �إبداعاته وجناحاته ،وال
بد لل�شباب البحريني من الفئة ال�ضالة ان يعوا حقيقة ما تقرتفه
�أياديهم بحق بالدهم و�أن ي�سخروا ج ّل �إمكاناتهم يف بناء بحرين
عظيمة ومزدهرة.

حممد اجلودر

املناعي يح�صل على جائزة �إجناز اخلريجني من جامعة �سلفورد
حاز ع�ضو جمل�س ال�شورى ورجل
الأعمال دروي�ش احمد املناعي على
«جائزة �إجناز اخلريجني» من جامعة
�سلفورد يف اململكة املتحدة ،حيث قامت
الربوف�سورة هلن مار�شال نائب رئي�س
اجلامعة بت�سليم الع�ضو دروي�ش احمد
املناعي جائزة تقدير اجناز اخلريجني
تقديرا لنجاحاته امل�ستمرة يف �أعماله
خالل الـ � 42سنه املا�ضية ،وو�صوله
للأهداف التي و�ضعها وخدمة املجتمع،
وذلك يف حفل اقامته جامعة �سلفورد
الربيطانية يف فندق جم�ستك روتانا

املناعي مت�سلما ً اجلائزة

الب�سيتني البحرين قامت.
هذا وتقدم بال�شكر للجامعة على
منحه هذه ال�شهادة املتميزة ،م�ؤكدا ً ان
منحه هذه اجلائزة �سوف تعطيه دفعة
قوية وتزيده ا�صرارا على بذل املزيد من
اجلهود خلدمة اململكة واملجتمع.
اجلدير بالذكر �أن �شهادة الإجناز متنح
اىل خريجي جامعة �سلفورد الذين حققوا
اجنازا ً متميزاً� ،سواء كان على امل�ستوى
ال�شخ�صي �أو من خالل خدمة مثالية
للجامعة �أو املجتمع او اجلمعيات اخلريي
او امل�ساهمة يف الفنون او الأعمال.

خالل حفل تكرمي املوظفني...

املال :برامج برملانية لتطوير �أداء املوظفني
�أكد �أحمد بن �إبراهيم املال رئي�س جمل�س
النواب على �أن الفرتة القادمة �ست�شهد
�إطالق برامج برملانية لتطوير �أداء املوظفني
�إىل جانب تكثيف فعاليات جلنة التوا�صل
املجتمعي وبالتزامن مع تد�شني خطة
التطوير الإداري بالأمانة العامة ملجل�س
النواب.
جاء ذلك خالل حفل تكرمي �أقامته
االمانة العامة ملجل�س النواب �صباح ام�س
اخلمي�س لعدد من املوظفني مبنا�سبة مرور
 5و� 10سنوات على اخلدمة والعطاء
باملجل�س ،وبح�ضور عبداهلل بن خلف
الدو�سري الأمني العام ملجل�س النواب وعدد
من امل�س�ؤولني واملوظفني بالأمانة العامة.
ومن جانبه ،عرب عبداهلل بن خلف
الدو�سري الأمني العام ملجل�س النواب
عن خال�ص متنياته بالتوفيق والنجاح

رئي�س جمل�س النواب يكرم عددا ً من موظفي جمل�س النواب

للموظفني املكرمني ،م�ؤكدا ً ا�ستحقاقهم
لهذا التكرمي كجزء من تقدير العطاء
واجلهد املبذول من قبلهم طوال �سنوات
عملهم ،والذي قدموا خاللها العمل بكل
�إخال�ص وامانة ،متمنيا ً ان يكون التقدير
حافزا جلميع موظفي ومنت�سبي امل�ؤ�س�سة

الت�شريعية والدفع بهم نحو ال�سعي الدائم
للتطوير الذاتي ،واالرتقاء باملهام الوظيفية،
ملا فيه خدمة وم�صلحة الوطن العزيز.
كما �ألقى املوظف ح�سني املبارك كلمة
نيابة عن املكرمني �أكد فيها اعتزاز املوظفني
بالتكرمي ،ومعربا عن بالغ التمنيات لأن

ي�سهم التطوير الإداري ملزيد من الإجنازات
يف امل�ؤ�س�سة الت�شريعية.
واملكرمون هم :علي �أحمد جواد
الوداعي ،حنان ريحان مبارك امل�ضحكي،
جمال �أحمد عبداهلل الغريب ،طالل حممد
ح�سن �سعود ،فتحي عبداهلل جمعة
الدو�سري ،علي عادل علي الفيا�ض بني
خالد ،عائ�شة عبداللة غياث �شكراهلل ،خالد
نادر حبيب فتح اهلل جعفر ،ب�سام �سعد
حمود العمريي ،ماهر �إ�سماعيل عبا�س
العمادي ،عائ�شة حممد علي البوعينني،
ف�ضل جمعه عبداهلل الفزاري� ،أمرية ح�سني
خلف الكطاف� ،أحمد حافظ �إبراهيم ح�سني
�أحمد ،منال حممد �سيف �سعيد ،عبري
حممد علي حممد املدفعي ،ح�سني حممد
باقر ال�شيخ �سعيد املبارك ،ونوره عبداهلل
عبدالرحمن �أحمد بوحمود القحطاين.

