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وزير اخلارجية وامل�ست�شار احلمر يفوزان بجائزة ال�شخ�صيتني الإعالمية والر�سمية الأكرث تفاعالً

«

» حت�صد جائزتي «الإعالم االجتماعي »2012

كتب  -ح�سن عبدالر�سول:
ح�صدت م�ؤ�س�سة «الأي����ام»
للن�شر جائزتني �ضمن جوائز الإعالم
االجتماعي التي نظمتها هيئة �ش�ؤون
الإعالم ،حيث فازت بجائزتي �أف�ضل
خمرج لالعالم وبرنامج تطبيقي يف
االعالم االجتماعي ،وذلك تقديرا ً على
الدور الفاعل الذي تقوم به جريدة
الأيام من خالل توا�صلها مع اجلماهري
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث
يحظى موقعي «الأيام» على الفي�س
بوك وتويرت على �إقبال جماهريي
كبري.
وكرم رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم
ال�شيخ فواز بن حممد �آل خليفة يف
حفل اقيم �أم�س رئي�س حترير �صحيفة
«الأي��ام» عي�سى ال�شايجي مبنا�سبة
ح�صول ال�صحيفة على اجلائزتني.
كما ك��رم رئي�س هيئة �ش�ؤون
االعالم املتميزين يف مواقع االعالم
االجتماعي ،حيث فاز بجائزة �أف�ضل
توعية لعالمة جتارية التفاعل مع
امل�ستخدم �شركة «بتلكو» ،وجائزة
�أف�ضل برنامج تطبيقي يف االعالم
االجتماعي �صحيفة «االيام» ،وبجائزة
�أك�ثر احل�سابات احلكومية تفاعال
«وزارة الداخلية ,ووزارة اخلارجية»
وبجائزة اكرث �شخ�صية ر�سمية تفاعال
وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن احمد
�آل خليفة ،وبجائزة اف�ضل مدونة
حكومية «هيئة تنظيم �سوق العمل»
وبجائزة اف�ضل خمرج لالعالم يف
االعالم االجتماعي �صحيفة «االيام»
و�صحيفة «الوطن».
وف���از بجائزة
�شخ�صية
اك��ث�ر
حكومية
اعالمية
تفاعال «نبيل يعقوب
احل��م��ر» وبجائزة
اف�ضل التغريدات

امل�ست�شار نبيل احلمر
املبا�شرة «وكالة انباء البحرين»
وبجائزة اف�ضل تغطية للربامج على
تويرت «هال بحرين» ،كما فاز بجائزة
اع�ضاء املجتمع املكرمني (ا�صحاب
امل�شاريع) «ح��ازم جناحي وعلي
ال�صباغ» ،وبجائزة م�س�ؤول اجتماعي
«اح�سان الكوهجي وال�شيخة لولوة
�آل خليفة ,وحممد عا�شور» ،وبجائزة
اكرث �شخ�صية �ساخرة «بدر كمال»،
فيما فاز بجائزة و�سائل االعالم املبتكر
«ر�شا يو�سف ,واريج رجب ,وعلي

رئي�س التحرير يت�سلم اجلائزة
الرفاعي للت�صوير» ،فيما فاز بجائزة
اف�ضل امل�شاريع البحرينية ال�صغرية
واملتو�سطة تفاعال «بليز برغر ,وبينك
داميوند» ،فيما فاز بجائزة االعالم
ال�شخ�صي االك�ثر تفاعال «مي�ساء

يو�سف ,وعمران العرادي» ،فيما فاز
بجائزة املقيم املتميز «ليك�س بريت�ش»،
وبجائزة فاعل خري «مرمي املناعي
وحممد علي» ،وبجائزة املدونني «مي
امل�ؤيد ,و�سهيل الق�صيبي» ،وبجائزة

خبري ال�صحة «عليا امل�ؤيد» ،فيما فاز
بجائزة املنرب االعالمي االكرث تفاعال
«كورة .كوم خلالد يو�سف الدو�سري,
واحل�سابات الر�سمية االجتماعية
لهيئة �ش�ؤون االعالم».
وو�ضع منظمو اجلائزة نظام
تقييم لنيل جائزة االعالم االجتماعي
من �أهم قواعده �أن يكون م�س�ؤوالً،
و�أخالقيا ،ومبتكرا ،ويدعو للم�شاركة
واالنخراط ،وي�ستقي معلوماته من
م�صدر موثوق.
وا�شرتط املنظمون لنيل جائزة
جمال الـ»تويرت» على جتاوز متابعي
احل�ساب الع�شرة �آالف ،وارتفاع عدد
التغريدات ب�شكل منتظم ،وتوفري
خدمة «�أمر �إ�ضايف» ،و�أن يكون مقر
اجلهة البحرين ،و�أن يتوافق مع
نظام القيم االجتماعية املتبع يف
هيئة �ش�ؤون االعالم لو�سائل االعالم
االجتماعي ،ومن �شروط نيل اجلائزة
يف جمال الفي�س بوك ،عدد املعلقني
على ال�صفحة ،ومعدالت التداول
والو�صول لل�صفحة ,وجودة وتنوع
املحتوى الإعالمي.

الجوائز التي
حصلت عليها األيام
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ت�صوير :علي �سلمان

تفا�صيلها �سوف تعلن قريباً ..و�سيتم �إ�ضافة �أن�شطة �إبداعية �أخرى لها

هيئة �ش�ؤون الإعالم تطلق «جائزة الإعالم االجتماعي» على م�ستوى اخلليج
�أعلن رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم ال�شيخ فواز بن حممد
�آل خليفة اطالق «جائزة الإعالم االجتماعي»على م�ستوى
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،م�شريا اىل �أن تفا�صيل هذه
اجلائزة �سوف تعلن قريبا.
جاء ذلك خالل رعايته م�ساء �أم�س حفل ت�سليم جائزة
االعالم االجتماعي  ،2012وذلك يف فندق «�سوفتيل»،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني وكبار ال�شخ�صيات وم�شاركة
عدد من املتميزين يف جمال االعالم واالعالم االجتماعي.
وقال رئي�س هيئة �ش�ؤون الإعالم يف كلمة له يف حفل
ت�سليم «جائزة الإعالم االجتماعي  »2012ان هذه اجلائزة
ت�أتي �ضمن اهتمامات الهيئة بتكرمي وحتفيز الأعمال
املتميزة يف جمال ال�صحافة والإعالم ،مبا فيها �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،معتربا ً ان اجلائزة الت�شجيعية الأوىل

من نوعها ت�أتي �إدراكا من الهيئة لأهمية الدور احليوي لهذه
القنوات مثل في�سبوك وتويرت ويوتيوب يف ن�شر الأخبار
واملعلومات وتعزيز التوا�صل االجتماعي ،والنهو�ض
بالإعالم اجلديد مت�ش ًيا مع الطفرة الهائلة يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت.
ِ
ِ
توظيف هذه
الهيئة لديها حر�ص على
و�أ�شار �إىل �أن
ِ
التقنيات اجلديدة يف االرتقاء بر�سالتها الإعالمية والتنموية
عرب بث الأخبار والتقارير و�إي�ضاح احلقائق وبيان �أحدث
امل�ستجدات املتعلقة بال�ش�أن البحريني ،حتى ان عدد
املتتبعني للأخبار عرب هذه ال�شبكات قد جتاوز الت�سعني �ألف
م�شارك يف فرتة ق�صرية ال تتخطى العام.
و�أكد ال�شيخ فواز �أن الإعالم االجتماعي لي�س جمرد
و�سيلة للرتفيه والت�سلية ،وال ينبغي �أنْ يكون جماالً لبث

ال�شائعات �أو �إثارة الفرقة والت�أزمي والكراهية ،و�إمنا هو
�أمانة وم�س�ؤولية وطنية وجمتمعية على كل م�ستخدم،
و�ضع معايري وقواعد
حيث كانت الهيئة حري�صة على
ِ
الختيار �أف�ضل ثالثني �شخ�صية ن�شطة يف �شبكات الإعالم
االجتماعي ،من بينها الفاعلية والت�أثري ،والتزام امل�صداقية
واملهنية واملو�ضوعية ،واحلر�ص على الوحدة الوطنية
وامل�صلحة العامة يف ظل احرتام القانون و�آداب و�أخالقيات
املجتمع.
ؤون الإعالم تعتزم تطوير هذه
واو�ضح ان هيئة �ش� ِ
ِ
اجلائزة وتو�سيعها لت�ضم الأن�شطة الإبداعية الأخرى
ً
الأكرث ن�شاطا وفاعلية وت�أثريا ومتيزا يف جمال ال�صحافة
والإعالم ،ب�شقيها التقليدي وااللكرتوين ،معربا عن ثقته يف
�أنْ ت�سه َم هذه الفعاليات يف تعزيز حرية الر�أي والتعبري

ثمن دور هيئة �ش�ؤون الإعالم يف �إن�شاء اجلائزة ..وزير اخلارجية:

مواقع التوا�صل االجتماعي تلعب دوراً مهماً يف التقريب بني ال�شعوب
قال وزير اخلارجية ال�شيخ خالد
بن احمد �آل خليفة �إن مواقع التوا�صل
االجتماعي تلعب دورا هاما يف التوا�صل
بني ال�شعوب مبختلف بلدان العامل ،ومهمة
هذه املواقع التوا�صل االجتماعي ولي�س بث
الفنت ون�شر الأخبار الكاذبة التي من �ش�أنها
�إثارة الكراهية واحلقد ،حيث يتعر�ض
الكثري من م�ستخدمي مواقع التوا�صل
االجتماعي �إىل ال�سب وال�شتم ب�سبب �آرائهم.
ودعا وزير اخلارجية الفائز بجائزة
اكرث �شخ�صية ر�سمية تفاعال يف ت�صريح
�صحفي املواطنني ان ي�ستخدموا مواقع
التوا�صل االجتماعي بغر�ض التوا�صل
االجتماعي ولي�س من �أجل تبادل االتهامات
ون�شر ما يثري الفو�ضى وي�ؤثر على الن�سيج
االجتماعي ،م�شريا ً �إىل �أن هناك عددا
كبريا من املواطنني دخلوا عامل «تويرت»
و»الفي�س بوك» يف فرتة مت�أخرة من العام

وزير اخلارجية يتحدث لل�صحفيني
املا�ضي ،بينما يف العامني املا�ضيني كان
عدد م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي
�أقل.
وثمن وزير اخلارجية دور هيئة

�ش�ؤون الإعالم يف تخ�صي�ص جائزة يف
املحتوى الإعالمي االجتماعي الذي ميكن
من خالله الت�أثري الإيجابي والتوا�صل مع
الآخرين ون�شر الثقافة واملعلومات.

من ناحيته ،قال رئي�س هيئة �ش�ؤون
الإعالم ال�شيخ فواز بن حممد �آل خليفة
ان الهدف من اجلائزة هو ت�سليط ال�ضوء
على الإعالم الإلكرتوين وك�سب املمار�سات
اجلديدة وت�شجيع جميع من يعمل بهذا
املجال ،و�ستكون هناك فر�ص للمتميزين
من املواطنني الذين يخدمون وطنهم عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي لأجل احل�صول
على اجلوائز يف ال�سنوات املقبلة.
واكد ان تكرمي ال�شخ�صيات جاء بهدف
ت�سليط ال�ضوء على �أعمالهم ،م�شددا ً على
�ضرورة عدم اال�ستخدام ال�سيئ من خالل
التغريدات يف مواقع التوا�صل االجتماعي
التي تعتدي وت�سيء للآخرين ،حيث هناك
�أفراد بحاجة ليكونوا عقالنيني و�سلميني
يف التعامل دون التعدي على الآخرين من
خالل اال�ستغالل ال�سيئ ل�شبكات التوا�صل
االجتماعي.

امل�س�ؤولة ،وحتفيز الكفاءات الب�شرية ،وتنمية روح الإبداع
ِ
وجتويد الأداء ،بالتوافق مع اال�سرتاتيجية
والتناف�سية،
الإعالمية للهيئة لل�سنوات  2016-2011م .واعرب
ال�شيخ فواز بن حممد عن �شكره للفائزين على جهدهم
املتميز يف توظيف �شبكات الإعالم االجتماعي فيما يخدم
العمل ال�صحفي والإعالمي ،ويعزز القي َم الوطني َة امل�شرتكة،
وينمي الوعي والثقاف َة املجتمعية ،معربا عن �أمله من
ا�ستفادة جميع املواطنني والأجهزة احلكومية والأهلية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من هذه الو�سائط الإعالمية،
يف تعريف الر�أي العام املحلي والعاملي بحقائق التطورات
والإجنازات التنموية واحل�ضارية التي ت�شهدها اململكة
خالل العهد الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
�آل خليفة.

الق�صيبي :مواقع التوا�صل
االجتماعي تلعب دوراً يف التوعية املجتمعية
قال رجل الأعمال والنا�شط الإلكرتوين �سهيل الق�صيبي
ان مواقع التوا�صل االجتماعي تلعب دورا �سلبيا و�إيجابيا
بنف�س الوقت ،حيث ظهرت اثارها وا�ضحة يف الآونة
الأخرية عامليا وحمليا.
وا�ضاف ان هذه املواقع تلعب دورا ً كبريا ً يف زيادة وعي
النا�س الثقايف وال�سيا�سي ،ومن خالل التجارب �أ�ضافت
هذه الو�سائل العديد من املزايا والإيجابيات ،حيث �ساهمت
مواقع التوا�صل الإجتماعي يف بناء �شبكات تعارف ميكن
من خاللها اكت�ساب العديد من الأ�صدقاء اجلدد عن طريق
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،كما كونت ال�شبكات ثقافة
وا�سعة من خالل اخلربات اجلديدة يف احلياة و�أ�سهمت
يف ات�ساع الثقافة ،و�ساهمت املواقع يف حدوث نقلة نوعية
ليكون الأفراد والن�شطاء �أفرادا فعالني من خالل �شهرتهم
الفكرية مما دفع ذلك العديد من الهيئات واجلمعيات �إقامة
الندوات وامل�ؤمترات .وقال الق�صيبي ب�أن مواقع التوا�صل
االجتماعي �ساهمت يف الرتويج للأن�شطة التجارية ،م�شريا ً
�إىل ان من �سلبيات هذه املواقع التع�صب ال�شديد من بع�ض
م�ستخدمي هذه املواقع وعدم قبول الر�أي والر�أي الآخر،
فقد تعر�ض الكثري من الأفراد لل�شتائم و�ألوان من القدح
ب�سبب �آرائهم يف ق�ضايا خمتلفة ،كما هي�أت املواقع تربة
خ�صبة لرتويج ال�شائعات ون�شر الأكاذيب.

