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نفذها بالتعاون مع اأمانة ال�شورى وملوظفيها

»التنمية ال�صيا�صية« يختتم ور�صة »و�صائل التوا�صل االجتماعي«
للتنمية  البحرين  معهد  اختتم 

نظمها  عمل  ور�شة  اليوم  ال�شيا�شية 

ملوظفي الأمانة مبجل�س ال�شورى بعنوان 

التوا�شل  و�شائل  مع  التعامل  »مهارات 

الجتماعي«.

قــدرات  تنمية  اإىل  الور�شة  هدفت 

منت�شبي الأمانة العامة واإك�شابهم مهارات 

الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  مع  التعامل 

التوا�شل  اآليات  لتطوير  اأ�شا�شي  كمتطلب 

وتقوية  واملجتمع  ال�شورى  جمل�س  بني 

تكت�شبه  ما  ظل  يف  بينهما  الثقة  ج�شور 

الجتماعية  وال�شبكات  التوا�شل  و�شائل 

من اأهمية متزايدة كمن�شة تفاعلية حتظى 

بانت�شار وا�شع واهتمام غري م�شبوق.

اأهم  اإىل  العمل  ور�شة  وا�شتعر�شت 

الجتاهات احلديثة يف العامل الرقمي واآخر 

التوا�شل  يف  والدرا�شات  الح�شائيات 

الرقمي �شواء يف العامل اأو منطقة اخلليج 

العربي، وا�شتعرا�س اأهم قنوات التوا�شل 

الجتماعي مثل »الفي�شبوك« الذي جتاوز 

مليار  نحو  العامل  يف  م�شتخدميه  عدد 

بناء  وكيفية  م�شتخدم،  مليون  ون�شف 

حمتوى هادفا فيه با�شتخدام اأهم التقنيات 

احلديثة التي مت تفعيلها يف املوقع.

تفاعلي  ب�شكل  العمل  ور�شة  تقدمي  مت 

�شارك فيه موظفو الأمانة العامة مبجل�س 

ال�شورى، حيث تدربوا على كيفية اإي�شال 

اجلمهور  اإىل  العامة  الأمــانــة  ر�شالة 

من حتليل  عالية متكنهم  بدقة  امل�شتهدف 

وردود  الأثر  وقيا�س  ور�شد  انطباعاتهم 

الأفعال جتاه تلك الر�شائل.

خمتلف  كذلك  الور�شة  وتناولت 

الأخــرى  الجتماعي  التوا�شل  قنوات 

وغريها،  و»الن�شتقرام«  »تويرت«  مثل 

القنوات  هذه  اإمكانات  ت�شخري  وكيفية 

اآلية  التفاعلية الهائلة ب�شكل فّعال، وبناء 

املن�شودة  الأهداف  اإىل  للو�شول  متكاملة 

العامة  الأمانة  اأهداف  ب�شكل �شل�س يخدم 

باآليات  النهو�س  يف  ال�شورى  مبجل�س 

مت  كما  الت�شريعي.  املجل�س  يف  العمل 

حتليل  اآليات  عن  الور�شة  خالل  احلديث 

وا�شتخدام  الجتماعي  التوا�شل  قنوات 

اأف�شل الأدوات لإدارة تلك القنوات و�شبل 

واملتلقي،  املر�شل  بني  التفاعل  معدل  رفع 

حمركات  اآليات  من  ال�شتفادة  اإىل  اإ�شافة 

التوا�شل  قنوات  على  وتاأثريها  البحث 

الجتماعي.

بالرتكيز  اأعمالها  الور�شة  واختتمت 

على تنمية مهارت منت�شبي الأمانة العامة 

ا�شرتاتيجية  بناء  يف  ال�شورى  مبجل�س 

والفعال  الهادف  التواجد  ت�شمن  متكاملة 

التوا�شل  مواقع  يف  العامة  لالأمانة 

مهارات  ا�شتخدام  خالل  من  الجتماعي 

املتبادل  التفاعل  م�شتوى  حتّفز  تفاعلية 

املن�شودة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  وحتقق 

اإيقاع  �شبط  عن  م�شوؤولة  كجهة  لالأمانة 

العمل مبجل�س ال�شورى.

الأمانة  موظفو  ــدى  اأب جانبهم  من 

اإعجابهم  ال�شورى  مبجل�س  العامة 

من  ت�شمنته  ومــا  الور�شة  مبحتوى 

التعامل  مهارات  تخ�س  قيمة  معلومات 

كافة  الجتماعي من  التوا�شل  مع و�شائل 

جوانبها النظرية والعملية، موؤكدين على 

املعلوماتية  الكفاية  حتقيق  يف  اأهميتها 

قدراتهم  وتعزيز  العامة  الأمانة  ملنت�شبي 

الو�شائل مبا ميكنهم  تلك  مع  التعامل  يف 

من مد ج�شور التوا�شل مع املجتمع وكافة 

مبختلف  والأهلية  الر�شمية  املوؤ�ش�شات 

التوا�شل  املتاحة، ومنها و�شائل  الو�شائل 

دوراً  تلعب  باتت  والتي  الجتماعي، 

خمتلف  بني  و�شل  كحلقة  وموؤثراً  فعالً 

حامت  الأ�شتاذ  الور�شة  قدم  املكونات. 

لالإعالم  ال�شرتاتيجي  املخطط  كاملي، 

اأف�شل  جائزة  على  واحلائز  الجتماعي 

مدرب اإعالم اجتماعي يف اخلليج العربي 

ال�شرق  يف  والثالث   ،2014 عــام  يف 

اأنه موؤ�ّش�س  اأفريقيا، كما  الأو�شط و�شمال 

الرقمية،  لال�شت�شارات   iclick دار  ومدير 

بالإ�شافة اإىل كونه �شريكا و�شفريا ل�شركة 

جوجل لبع�س املاركات العاملية.

مع  التعامل  »مهارات  ور�شة  وتاأتي 

و�شائل التوا�شل الجتماعي« �شمن حزمة 

الربملاين«  »الدعم  برنامج  عمل  ور�ــس 

معهد  يقدمها  والتي  ال�شورى  لأمانة 

كواحدة  ال�شيا�شية  للتنمية  البحرين 

تفعيالً  تدريبية  برامج  جمموعة  بني  من 

مت  التي  امل�شرتك  التعاون  لتفاقية 

ال�شورى.  وجمل�س  املعهد  بني  توقيعها 

ي�شعى برنامج »الدعم الربملاين« للنهو�س 

لل�شورى  العامة  بالأمانة  الكوادر  بقدرات 

مهامه  كٌل ح�شب طبيعة  قدراتهم  وتنمية 

املوؤ�ش�شي  الدعم  اأنــواع  خمتلف  لتقدمي 

على  حــريف  مبعيار  ال�شورى  ملجل�س 

امل�شتوى الدويل. 

امل�شاركون يف الندوة

املال: دعم برملاين

 للدرا�صات والبحوث

النواب  رئي�س جمل�س  املال  اإبراهيم  بن  اأحمد  اأكد 

املجالت يف  الباحثني والكتاب يف خمتلف  على دور 

درا�شاتهم  خالل  من  البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز 

البحثية، م�شرياً اإىل دعم املجل�س وم�شاندته للباحثني 

يف  العلمي  والبحث  املعريف  املجال  على  والقائمني 

مملكة البحرين مبا يعود بالنفع على الوطن واملواطن. 

واأعرب املال عن تقدير ودعم ال�شلطة الت�شريعية 

البحرينيون  الباحثون  يبذلها  التي  احلثيثة  للجهود 

الرتبوية  والبحوث  املعرفة  جمالت  جميع  يف 

بالنفع  تعود  بالغة  اأهمية  من  له  ملا  والتعليمية، 

والفائدة على الوطن واملواطنني وطلبة العلم على حد 

�شواء.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال رئي�س جمل�س النواب يف 

الدكتور جا�شم حم�شن  اخلمي�س  اأم�س  مكتبه �شباح 

الأكادميية، والذي قدم  ال�شوؤون  الباحث يف  املحاري 

له ن�شخة من كتابه »جودة التعليم اجلامعي.. مفاهيم 

مبجال  يخت�س  والذي  عملية«،  وتطبيقات  نظرية 

اجلامعي  التعليم  يف  والعتماد  واجلودة  احلوكمة 

املا�شي  عبا�س  النائب  اللقاء  واخلا�س، ح�شر  العام 

رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب.

رئي�س جمل�س النواب ي�شتقبل الدكتور جا�شم املحاري

اجلودر: ال�صباب البحريني مدعو لبناء »بحرين عظيمة«
اأثبت منذ   �شرح النائب حممد اجلودر باأن ال�شباب امل�شلم 

ومثقفا  متعلما  يكون  اأن  على  قادر  اأنه  الإ�شالمي  الدين  بداية 

وخمرتعا، بل هناك خمرتعون م�شلمون غريوا وجه العامل وما 

زلنا حتى يومنا هذا ننعم مبا قدموه لنا من ابتكارات ل ميكن 

ال�شتغناء عنها.

اليوم  امل�شلم  ال�شباب  �شحايف،  ت�شريح  يف  اجلودر  ودعا 

العلوم  الأفذاذ والغرف من مناهل  امل�شلمني  القتداء بهوؤلء  اإىل 

احلديثة والعمل على بناء كيان م�شلم قوي ومنفتح، بدل اللهاث 

الأوحد  هدفها  اأجنبية  لدول  والن�شياع  مدمرة  �شعارات  وراء 

فيما  يتحاربون  �شبابه  وجعل  الإ�شالمي  العامل  على  الق�شاء 

بينهم حتى تبقى تلك الدول هي املتحكمة بخريات واقت�شادات 

دولنا العربية والإ�شالمية.

اأكد النائب اجلودر اأن ق�شة الطفل اأحمد  ويف هذا ال�شياق، 

�شانع ال�شاعة التي هزت اأمريكا يف اليومني الأخريين جتعلنا 

اليوم اأكرث فاأكرث ندق ناقو�س اخلطر يف دولنا العربية ب�شورة 

عامة ويف البحرين ب�شورة خا�شة، اإذا ما قارنا بني هذا املخرتع 

اليافع الذي اعُتقل ب�شبب اخرتاعه من قبل ال�شرطة الأمريكية ظنا 

منهم انها قنبلة، حيث قام الرئي�س الأمريكي �شخ�شيا بدعوته 

اأمريكا  ان  ال�شدد،  هذا  يف  اأوباما  م�شرحا  الأبي�س،  البيت  اإىل 

�شبابنا  من  اعتقالهم  يتم  من  وبني  باملخرتعني،  تبنى  العظيمة 

اليافع ب�شبب انهم باعوا انف�شهم للدول الأجنبية بهدف النقالب 

على حكوماتهم وبث الفو�شى وزعزعة الأمن وال�شتقرار. 

الطفل  يكون  ان  فعال  قلوبنا  يف  يحز  ما  اإن  اجلودر  وقال 

احمد قد اعتقل على خلفيته الدينية لذا اآن الأوان لأن يفهم العامل 

لنا  اخرتعت  عاملية  منظمات  قبل  من  ت�شويهه  يتم  الإ�شالم  ان 

اأن  خا�شة  والعربي  امل�شلم  لل�شباب  بد  ول  وداع�س،  القاعدة 

يربهن للعامل �شماحة الإ�شالم من خالل اإبداعاته وجناحاته، ول 

بد لل�شباب البحريني من الفئة ال�شالة ان يعوا حقيقة ما تقرتفه 

اأياديهم بحق بالدهم واأن ي�شخروا جّل اإمكاناتهم يف بناء بحرين 

عظيمة ومزدهرة.
حممد اجلودر

املناعي يح�صل على جائزة اإجناز اخلريجني من جامعة �صلفورد
ورجل  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  حاز 

على  املناعي  احمد  دروي�س  الأعمال 

جامعة  من  اخلريجني«  اإجناز  »جائزة 

قامت  حيث  املتحدة،  اململكة  يف  �شلفورد 

رئي�س  نائب  مار�شال  هلن  الربوف�شورة 

احمد  دروي�س  الع�شو  بت�شليم  اجلامعة 

اخلريجني  اجناز  تقدير  جائزة  املناعي 

اأعماله  يف  امل�شتمرة  لنجاحاته  تقديرا 

وو�شوله  املا�شية،  �شنه   42 الـ  خالل 

املجتمع،  وخدمة  و�شعها  التي  لالأهداف 

�شلفورد  جامعة  اقامته  حفل  يف  وذلك 

روتانا  جم�شتك  فندق  يف  الربيطانية 

قامت. البحرين  الب�شيتني 

على  للجامعة  بال�شكر  وتقدم  هذا 

ان  موؤكداً  املتميزة،  ال�شهادة  هذه  منحه 

دفعة  تعطيه  �شوف  اجلائزة  هذه  منحه 

من  املزيد  بذل  على  ا�شرارا  وتزيده  قوية 

اجلهود خلدمة اململكة واملجتمع.

اجلدير بالذكر اأن �شهادة الإجناز متنح 

الذين حققوا  اىل خريجي جامعة �شلفورد 

امل�شتوى  على  كان  �شواء  متميزاً،  اجنازاً 

مثالية  خدمة  خالل  من  اأو  ال�شخ�شي 

للجامعة اأو املجتمع او اجلمعيات اخلريي 

او امل�شاهمة يف الفنون او الأعمال. املناعي مت�شلماً اجلائزة

خالل حفل تكرمي املوظفني...

 املال: برامج برملانية لتطوير اأداء املوظفني
اأكد اأحمد بن اإبراهيم املال رئي�س جمل�س 

�شت�شهد  القادمة  الفرتة  اأن  على  النواب 

اإطالق برامج برملانية لتطوير اأداء املوظفني 

التوا�شل  اإىل جانب تكثيف فعاليات جلنة 

خطة  تد�شني  مع  وبالتزامن  املجتمعي 

ملجل�س  العامة  بالأمانة  الإداري  التطوير 

النواب. 

اأقامته  تكرمي  حفل  خالل  ذلك  جاء 

المانة العامة ملجل�س النواب �شباح ام�س 

اخلمي�س لعدد من املوظفني مبنا�شبة مرور 

والعطاء  اخلدمة  على  �شنوات  و10   5

خلف  بن  عبداهلل  وبح�شور  باملجل�س، 

الدو�شري الأمني العام ملجل�س النواب وعدد 

من امل�شوؤولني واملوظفني بالأمانة العامة.

خلف  بن  عبداهلل  عرب  جانبه،  ومن 

النواب  ملجل�س  العام  الأمني  الدو�شري 

والنجاح  بالتوفيق  متنياته  خال�س  عن 

ا�شتحقاقهم  موؤكداً  املكرمني،  للموظفني 

العطاء  تقدير  من  كجزء  التكرمي  لهذا 

�شنوات  طوال  قبلهم  من  املبذول  واجلهد 

بكل  العمل  خاللها  قدموا  والذي  عملهم، 

التقدير  يكون  ان  متمنياً  وامانة،  اإخال�س 

املوؤ�ش�شة  ومنت�شبي  موظفي  حافزا جلميع 

الت�شريعية والدفع بهم نحو ال�شعي الدائم 

للتطوير الذاتي، والرتقاء باملهام الوظيفية، 

ملا فيه خدمة وم�شلحة الوطن العزيز. 

كلمة  املبارك  ح�شني  املوظف  األقى  كما 

نيابة عن املكرمني اأكد فيها اعتزاز املوظفني 

لأن  التمنيات  بالغ  عن  ومعربا  بالتكرمي، 

ي�شهم التطوير الإداري ملزيد من الإجنازات 

يف املوؤ�ش�شة الت�شريعية.

جواد  اأحمد  علي  هم:  واملكرمون 

امل�شحكي،  مبارك  ريحان  حنان  الوداعي، 

حممد  طالل  الغريب،  عبداهلل  اأحمد  جمال 

جمعة  عبداهلل  فتحي  �شعود،  ح�شن 

بني  الفيا�س  علي  عادل  علي  الدو�شري، 

خالد، عائ�شة عبداللة غياث �شكراهلل، خالد 

�شعد  ب�شام  جعفر،  اهلل  فتح  حبيب  نادر 

عبا�س  اإ�شماعيل  ماهر  العمريي،  حمود 

البوعينني،  علي  حممد  عائ�شة  العمادي، 

ف�شل جمعه عبداهلل الفزاري، اأمرية ح�شني 

خلف الكطاف، اأحمد حافظ اإبراهيم ح�شني 

عبري  �شعيد،  �شيف  حممد  منال  اأحمد، 

حممد  ح�شني  املدفعي،  حممد  علي  حممد 

عبداهلل  ونوره  املبارك،  �شعيد  ال�شيخ  باقر 

عبدالرحمن اأحمد بوحمود القحطاين.

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

نقابة »احلّرة« ت�صكر ال�صركة 

ال�صتجابتها للمطالب العمالية

بيان  يف  احلرة  ال�شواق  عمال  نقابة  اثنت 

البواب  لفتحها  ال�شركة،  اإدارة  دور  على  ا�شدرته 

مطالبها  وامام  احلرة  ال�شواق  عمال  نقابة  اأمام 

العمالية اخلال�شة.

وبينت ان هذا التفهم للدور النقابي والإميان به 

ك�شريك يف بناء وازدهار ال�شركة، من خالل حتقيق 

تطلعات العمال يف ال�شركة، وتوؤكد اأن المور ت�شري 

مرموق  وجناح  تطور  لبلوغ  ال�شحيح  الطريق  يف 

لل�شركة وعمالها. 

مت  ال�شركة  ممثل  مع  ال�شبوعية  اجلل�شة  ويف 

املعاجلة  و�شبل  امل�شرتك،  العمل  اآليات  مناق�شة 

للق�شايا العمالية والنقابية.

امتنانهم  عن  النقابة  ممثلو  اعرب  اخلتام  ويف 

الق�شايا  يف  ال�شتجابة  ل�شرعة  العام  املدير  لنائب 

حتث  التي  التوجيهات  على  التاكيد  ومت  العمالية، 

وامل�شاهمة  ال�شركة  يف  النقابي  العمل  دور  على 

الفعالة يف تطوير العامل وال�شركة.

نقابة »ال�صفار« 

تنتخب  اإدارة جديدة لها
 

�شركة  عمال  لنقابة  العمومية  اجلمعية  عقدت 

الربعاء  يوم  م�شاء  اجتماعها  ال�شفار  اأبوداوود 

املا�شي يف مقر الحتاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقد ا�شرف على الجتماع، من الحتاد العام كل 

من: كرمي ر�شي ع�شو الأمانة العامة لالحتاد العام، 

ويون�س مبارك ع�شو اأمانة التنظيم النقابي.

النقابة  باأع�شاء  العام  الحتاد  ممثل  ورحب 

النقابة  اإحياء  اإعادة  اإىل  توجههم  و�شكر  احل�شور 

جمدًدا، وذلك بعد فرتة من جتميد عملها ب�شبب عدة 

�شعوبات.

النقابة  اأع�شاء  ال�شركة  عمال  اكد  وبدورهم، 

جمدداً  النقابة  لعودة  بقوة  العمل  على  عزمهم 

حتت  املن�شوية  النقابات  �شفوف  يف  بفعالياتها 

راية الحتاد العام لنقابات عمال البحرين، ويف ظل 

قانون النقابات العمالية ال�شادر مبر�شوم ملكي رقم 

من  ال�شركة  اإدارة  مع  والتعاون  لعام 2002،   33

اأجل تقدمها وازدهارها.

للنقابة،  جديدة  اإدارة  انتخاب  مت  ذلك  وبعد 

مكونة من: اأحمد حمزة مهدي رئي�شاً، وح�شني حممد 

فار�س  علي  وح�شني  للرئي�س،  نائباً  مرهون  علي 

اأميناً لل�شر، و�شاكر حبيب عبداهلل اأميناً مالياً للنقابة، 

وح�شني علي �شالح ع�شواً اإدارياً.


