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وزير اخلارجية وامل�ست�سار احلمر يفوزان بجائزة ال�سخ�سيتني الإعالمية والر�سمية الأكرث تفاعالً 

»           « حت�صد جائزتي »االإعالم االجتماعي 2012«

كتب - ح�سن عبدالر�سول:

»الأي����ام«  موؤ�س�سة  ح�سدت 

الإعالم  للن�سر جائزتني �سمن جوائز 

الجتماعي التي نظمتها هيئة �سوؤون 

اأف�سل  بجائزتي  فازت  حيث  الإعالم، 

يف  تطبيقي  وبرنامج  لالعالم  خمرج 

العالم الجتماعي، وذلك تقديراً على 

جريدة  به  تقوم  الذي  الفاعل  الدور 

الأيام من خالل توا�سلها مع اجلماهري 

عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 

الفي�س  على  »الأيام«  موقعي  يحظى 

جماهريي  اإقبال  على  وتويرت  بوك 

كبري.

وكرم رئي�س هيئة �سوؤون الإعالم 

يف  خليفة  اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ 

حفل اقيم اأم�س رئي�س حترير �سحيفة 

مبنا�سبة  ال�سايجي  عي�سى  »الأي��ام« 

ح�سول ال�سحيفة على اجلائزتني.

�سوؤون  هيئة  رئي�س  ك��رم  كما 

العالم  مواقع  يف  املتميزين  العالم 

اأف�سل  بجائزة  فاز  حيث  الجتماعي، 

مع  التفاعل  جتارية  لعالمة  توعية 

وجائزة  »بتلكو«،  �سركة  امل�ستخدم 

العالم  يف  تطبيقي  برنامج  اأف�سل 

الجتماعي �سحيفة »اليام«، وبجائزة 

تفاعال  احلكومية  احل�سابات  اأك��رث 

»وزارة الداخلية، ووزارة اخلارجية« 

وبجائزة اكرث �سخ�سية ر�سمية تفاعال 

وزير اخلارجية ال�سيخ خالد بن احمد 

مدونة  اف�سل  وبجائزة  خليفة،  اآل 

العمل«  �سوق  تنظيم  »هيئة  حكومية 

يف  لالعالم  خمرج  اف�سل  وبجائزة 

»اليام«  �سحيفة  الجتماعي  العالم 

و�سحيفة »الوطن«.

بجائزة  وف���از 

�سخ�سية  اك����رث 

حكومية  اعالمية 

تفاعال »نبيل يعقوب 

وبجائزة  احل��م��ر« 

التغريدات  اف�سل 

البحرين«  انباء  »وكالة  املبا�سرة 

للربامج على  اف�سل تغطية  وبجائزة 

تويرت »هال بحرين«، كما فاز بجائزة 

)ا�سحاب  املكرمني  املجتمع  اع�ساء 

وعلي  جناحي  »ح��ازم  امل�ساريع( 

ال�سباغ«، وبجائزة م�سوؤول اجتماعي 

لولوة  وال�سيخة  الكوهجي  »اح�سان 

اآل خليفة، وحممد عا�سور«، وبجائزة 

كمال«،  »بدر  �ساخرة  �سخ�سية  اكرث 

فيما فاز بجائزة و�سائل العالم املبتكر 

وعلي  رجب،  واريج  يو�سف،  »ر�سا 

الرفاعي للت�سوير«، فيما فاز بجائزة 

ال�سغرية  البحرينية  امل�ساريع  اف�سل 

واملتو�سطة تفاعال »بليز برغر، وبينك 

العالم  بجائزة  فاز  فيما  داميوند«، 

»مي�ساء  تفاعال  الك��رث  ال�سخ�سي 

فاز  فيما  العرادي«،  يو�سف، وعمران 

بجائزة املقيم املتميز »ليك�س بريت�س«، 

املناعي  »مرمي  خري  فاعل  وبجائزة 

وحممد علي«، وبجائزة املدونني »مي 

وبجائزة  الق�سيبي«،  و�سهيل  املوؤيد، 

خبري ال�سحة »عليا املوؤيد«، فيما فاز 

تفاعال  الكرث  العالمي  املنرب  بجائزة 

»كورة. كوم خلالد يو�سف الدو�سري، 

الجتماعية  الر�سمية  واحل�سابات 

لهيئة �سوؤون العالم«.

نظام  اجلائزة  منظمو  وو�سع 

تقييم لنيل جائزة العالم الجتماعي 

م�سوؤولً،  يكون  اأن  قواعده  اأهم  من 

واأخالقيا، ومبتكرا، ويدعو للم�ساركة 

من  معلوماته  وي�ستقي  والنخراط، 

م�سدر موثوق.

جائزة  لنيل  املنظمون  وا�سرتط 

جمال ال�«تويرت« على جتاوز متابعي 

اآلف، وارتفاع عدد  الع�سرة  احل�ساب 

وتوفري  منتظم،  ب�سكل  التغريدات 

مقر  يكون  واأن  اإ�سايف«،  »اأمر  خدمة 

مع  يتوافق  واأن  البحرين،  اجلهة 

يف  املتبع  الجتماعية  القيم  نظام 

العالم  لو�سائل  العالم  �سوؤون  هيئة 

الجتماعي، ومن �سروط نيل اجلائزة 

املعلقني  عدد  بوك،  الفي�س  جمال  يف 

التداول  ومعدلت  ال�سفحة،  على 

وتنوع  وجودة  لل�سفحة،  والو�سول 

املحتوى الإعالمي.

امل�شت�شار نبيل احلمر

رئي�س التحرير يت�شلم اجلائزة

الجوائز التي
حصلت عليها األيام



الخميس 17 ربيع األول 1433 - العدد 8340
Thursday 9th - Febraury 2012 - No.8340

www.alayam.com09 محليات

تفا�شيلها �شوف تعلن قريباً .. و�شيتم �إ�شافة �أن�شطة �إبد�عية �أخرى لها 

هيئة �سوؤون االإعالم تطلق »جائزة االإعالم االجتماعي« على م�ستوى اخلليج
�أعلن رئي�س هيئة �شوؤون �لإعالم �ل�شيخ فو�ز بن حممد 

�آل خليفة   �طالق »جائزة �لإعالم �لجتماعي«على م�شتوى 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، م�شري� �ىل �أن تفا�شيل هذه 

�جلائزة �شوف تعلن قريبا.

�أم�س حفل ت�شليم جائزة  جاء ذلك خالل رعايته م�شاء 

»�شوفتيل«،  فندق  يف  وذلك   ،2012 �لجتماعي  �لعالم 

�ل�شخ�شيات وم�شاركة  �مل�شوؤولني وكبار  من  بح�شور عدد 

عدد من �ملتميزين يف جمال �لعالم و�لعالم �لجتماعي.

 وقال رئي�س هيئة �شوؤون �لإعالم يف كلمة له يف حفل 

ت�شليم »جائزة �لإعالم �لجتماعي 2012« �ن هذه �جلائزة 

�لأعمال  وحتفيز  بتكرمي  �لهيئة  �هتمامات  �شمن  تاأتي 

�شبكات  فيها  مبا  و�لإعالم،  �ل�شحافة  جمال  يف  �ملتميزة 

�لتو��شل �لجتماعي، معترب�ً �ن �جلائزة �لت�شجيعية �لأوىل 

من نوعها تاأتي �إدر�كا من �لهيئة لأهمية �لدور �حليوي لهذه 

�لأخبار  ن�شر  يف  ويوتيوب  وتويرت  في�شبوك  مثل  �لقنو�ت 

و�لنهو�س  �لجتماعي،  �لتو��شل  وتعزيز  و�ملعلومات 

تكنولوجيا  يف  �لهائلة  �لطفرة  مع  مت�شًيا  �جلديد  بالإعالم 

�ملعلومات و�لت�شالت.

هذه  توظيِف  على  حر�س  لديها  �لهيئِة  �أن  �إىل  و�أ�شار 

�لتقنياِت �جلديدة يف �لرتقاء بر�شالتها �لإعالمية و�لتنموية 

�أحدث  عرب بث �لأخبار و�لتقارير و�إي�شاح �حلقائق وبيان 

عدد  �ن  حتى  �لبحريني،  بال�شاأن  �ملتعلقة  �مل�شتجد�ت 

�ملتتبعني لالأخبار عرب هذه �ل�شبكات قد جتاوز �لت�شعني �ألف 

م�شارك يف فرتة ق�شرية ل تتخطى �لعام.

جمرد  لي�س  �لجتماعي  �لإعالم  �أن  فو�ز  �ل�شيخ  و�أكد 

�أْن يكون جمالً لبث  و�شيلة للرتفيه و�لت�شلية، ول ينبغي 

هو  و�إمنا  و�لكر�هية،  و�لتاأزمي  �لفرقة  �إثارة  �أو  �ل�شائعات 

م�شتخدم،  كل  على  وجمتمعية  وطنية  وم�شوؤولية  �أمانة 

وقو�عد  معايري  و�شِع  على  حري�شة  �لهيئة  كانت  حيث 

�لإعالم  �شبكات  ن�شطة يف  �شخ�شية  ثالثني  �أف�شل  لختيار 

�لجتماعي، من بينها �لفاعلية و�لتاأثري، و�لتز�م �مل�شد�قية 

�لوطنية  �لوحدة  على  و�حلر�س  و�ملو�شوعية،  و�ملهنية 

و�مل�شلحة �لعامة يف ظل �حرت�م �لقانون و�آد�ب و�أخالقيات 

�ملجتمع.

هذه  تطوير  تعتزم  �لإعالم  �شوؤوِن  هيئة  �ن  و�و�شح 

�لأخرى  �لإبد�عية  �لأن�شطة  لت�شم  وتو�شيعها  �جلائزِة 

�ل�شحافة  وتاأثري� ومتيز� يف جمال  ن�شاًطا وفاعلية  �لأكرث 

و�لإعالم، ب�شقيها �لتقليدي و�للكرتوين، معربا عن ثقته يف 

و�لتعبري  �لر�أي  تعزيز حرية  �لفعاليات يف  هذه  ت�شهَم  �أْن 

�مل�شوؤولة، وحتفيز �لكفاء�ت �لب�شرية، وتنمية روح �لإبد�ع 

�ل�شرت�تيجية  مع  بالتو�فق  �لأد�ء،  وجتويِد  و�لتناف�شية، 

و�عرب  م.   2016-2011 لل�شنو�ت  للهيئة  �لإعالمية 

جهدهم  على  للفائزين  �شكره  عن  حممد  بن  فو�ز  �ل�شيخ 

يخدم  فيما  �لجتماعي  �لإعالم  �شبكات  توظيف  يف  �ملتميز 

�لعمل �ل�شحفي و�لإعالمي، ويعزز �لقيَم �لوطنيَة �مل�شرتكة، 

من  �أمله  عن  معربا  �ملجتمعية،  و�لثقافَة  �لوعي  وينمي 

و�لأهلية  �حلكومية  و�لأجهزة  �ملو�طنني  جميع  ��شتفادة 

�لإعالمية،  �لو�شائط  هذه  من  �ملدين  �ملجتمع  وموؤ�ش�شات 

يف تعريف �لر�أي �لعام �ملحلي و�لعاملي بحقائق �لتطور�ت 

�ململكة  ت�شهدها  �لتي  و�حل�شارية  �لتنموية  و�لإجناز�ت 

عي�شى  بن  �مللك حمد  �جلاللة  ل�شاحب  �لز�هر  �لعهد  خالل 

�آل خليفة.

ت�شوير: علي �شلمان

ثمن دور هيئة �شوؤون �لإعالم يف �إن�شاء �جلائزة.. وزير �خلارجية: 

مواقع التوا�سل االجتماعي تلعب دوراًً  مهماً  يف التقريب بني ال�سعوب

خالد  �ل�شيخ  �خلارجية  وزير  قال 

�لتو��شل  مو�قع  �إن  خليفة  �آل  �حمد  بن 

�لتو��شل  يف  هاما  دور�  تلعب  �لجتماعي 

بني �ل�شعوب مبختلف بلد�ن �لعامل، ومهمة 

هذه �ملو�قع �لتو��شل �لجتماعي ولي�س بث 

�لفنت ون�شر �لأخبار �لكاذبة �لتي من �شاأنها 

يتعر�س  حيث  و�حلقد،  �لكر�هية  �إثارة 

�لتو��شل  مو�قع  م�شتخدمي  من  �لكثري 

�لجتماعي �إىل �ل�شب و�ل�شتم ب�شبب �آر�ئهم.

بجائزة  �لفائز  �خلارجية  وزير  ودعا 

ت�شريح  تفاعال يف  ر�شمية  �شخ�شية  �كرث 

مو�قع  ي�شتخدمو�  �ن  �ملو�طنني  �شحفي 

�لتو��شل  بغر�س  �لجتماعي  �لتو��شل 

�لجتماعي ولي�س من �أجل تبادل �لتهامات 

ون�شر ما يثري �لفو�شى ويوؤثر على �لن�شيج 

عدد�  هناك  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لجتماعي، 

»تويرت«  عامل  دخلو�  �ملو�طنني  من  كبري� 

و«�لفي�س بوك« يف فرتة متاأخرة من �لعام 

كان  �ملا�شيني  �لعامني  يف  بينما  �ملا�شي، 

عدد م�شتخدمي مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 

�أقل.

هيئة  دور  �خلارجية  وزير  وثمن 

يف  جائزة  تخ�شي�س  يف  �لإعالم  �شوؤون 

ميكن  �لذي  �لجتماعي  �لإعالمي  �ملحتوى 

�لتاأثري �لإيجابي و�لتو��شل مع  من خالله 

�لآخرين ون�شر �لثقافة و�ملعلومات. 

�شوؤون  هيئة  رئي�س  قال  ناحيته،  من 

خليفة  �آل  حممد  بن  فو�ز  �ل�شيخ  �لإعالم 

�ل�شوء  ت�شليط  �جلائزة هو  من  �لهدف  �ن 

على �لإعالم �لإلكرتوين وك�شب �ملمار�شات 

بهذ�  يعمل  من  جميع  وت�شجيع  �جلديدة 

للمتميزين  فر�س  هناك  و�شتكون  �ملجال، 

عرب  وطنهم  يخدمون  �لذين  �ملو�طنني  من 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي لأجل �حل�شول 

على �جلو�ئز يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.

و�كد �ن تكرمي �ل�شخ�شيات جاء بهدف 

على  م�شدد�ً  �أعمالهم،  على  �ل�شوء  ت�شليط 

من خالل  �ل�شيئ  �ل�شتخد�م  عدم  �شرورة 

�لتو��شل �لجتماعي  �لتغريد�ت يف مو�قع 

�لتي تعتدي وت�شيء لالآخرين، حيث هناك 

و�شلميني  عقالنيني  ليكونو�  بحاجة  �أفر�د 

يف �لتعامل دون �لتعدي على �لآخرين من 

خالل �ل�شتغالل �ل�شيئ ل�شبكات �لتو��شل 

�لجتماعي.

وزير اخلارجية يتحدث لل�صحفيني

الق�سيبي: مواقع التوا�سل 

االجتماعي تلعب دوراً يف التوعية املجتمعية 

قال رجل �لأعمال و�لنا�شط �لإلكرتوين �شهيل �لق�شيبي 

�ن مو�قع �لتو��شل �لجتماعي تلعب دور� �شلبيا و�إيجابيا 

�لآونة  يف  و��شحة  �ثارها  ظهرت  حيث  �لوقت،  بنف�س 

�لأخرية عامليا وحمليا.

و��شاف �ن هذه �ملو�قع تلعب دور�ً كبري�ً يف زيادة وعي 

�أ�شافت  �لتجارب  خالل  ومن  و�ل�شيا�شي،  �لثقايف  �لنا�س 

هذه �لو�شائل �لعديد من �ملز�يا و�لإيجابيات، حيث �شاهمت 

مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي يف بناء �شبكات تعارف ميكن 

من خاللها �كت�شاب �لعديد من �لأ�شدقاء �جلدد عن طريق 

ثقافة  �ل�شبكات  كونت  كما  �لجتماعي،  �لتو��شل  �شبكات 

و�أ�شهمت  �حلياة  يف  �جلديدة  �خلرب�ت  خالل  من  و��شعة 

يف �ت�شاع �لثقافة، و�شاهمت �ملو�قع يف حدوث نقلة نوعية 

�أفر�د� فعالني من خالل �شهرتهم  �لأفر�د و�لن�شطاء  ليكون 

�لفكرية مما دفع ذلك �لعديد من �لهيئات و�جلمعيات �إقامة 

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت. وقال �لق�شيبي باأن مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي �شاهمت يف �لرتويج لالأن�شطة �لتجارية، م�شري�ً 

�إىل �ن من �شلبيات هذه �ملو�قع �لتع�شب �ل�شديد من بع�س 

�لآخر،  و�لر�أي  �لر�أي  قبول  وعدم  �ملو�قع  هذه  م�شتخدمي 

�لقدح  من  و�ألو�ن  لل�شتائم  �لأفر�د  من  �لكثري  تعر�س  فقد 

تربة  �ملو�قع  هياأت  كما  ق�شايا خمتلفة،  �آر�ئهم يف  ب�شبب 

خ�شبة لرتويج �ل�شائعات ون�شر �لأكاذيب.


