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المغفور له بإذن اهلل تعالى
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير اليالد الراحل
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين



وقفة..

العامة  العالقات  جمعية  وأصدقاء  أعضاء  أعزائي 
البحرينية...

انقضيا  الجمعية قد  أول عامين من عمر هذه  ها هما 
منذ إشهارها في 30 نوفمبر 2006م، وها هي جمعيتكم 

اليوم واقفة وقد خولت إنجازاتها تتحدث عنها.

– ارتأينا أن نقدم لكم  – مجلس إدارة الجمعية  ونحن 
خالل  جمعيتكم  أنجزته  ما  أهم  عن  مختصرة  نبذة 
هذين العامين، وذلك في مناسبة خاصة هي الذكرى 
الثانية لتأسيس الجمعية والتي تصادف يوم 30 نوفمبر 

2008م من خالل هذا الكتاب »عامان من التواصل«.

هذه اإلنجازات ما كان لها أن تتحقق لوال توفيق من اهلل 
عز وجل، ومن ثم دعم ال محدود لقيته الجمعية من 

كل واحد منكم.

فلكم جميعا كل الشكر والتقدير،،،

أخوكم،،،
د. فهد إبراهيم الشهابي

رئيس الجمعية
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الـــجــمــعــيــة



نظرا لل��دور المتنام��ي ال��ذي تلعبه العالق��ات العامة 
في أي جهة كانت، فق��د ارتأينا نحن مجم��وع��ة م�ن 
الع�املين والدارس��ين والمهتمين بالع�الق�ات الع�امة 
ف�ي مملك��ة البح��ري��ن – مؤسسو جمعية العالقات 
العام��ة البحريني��ة – ارتأينا ضرورة وج��ود كيان مهني 
احتراف��ي يظ��ل جمي��ع العاملي��ن ف��ي ه��ذا المجال 

الحيوي.

من هنا ب��دأت فكرت تكوين جمعي��ة بحرينية مهنية 
تعن��ي بأم��ور العاملين في مج��ال العالق��ات العامة 
، وما يش��مله ه��ذا القط��اع كذلك من ش��ؤون إعالم 
وبح��وث  فعالي��ات  وتنظي��م  وتش��ريفات  ومراس��م 

فكرة تأسيس الجمعية

إعالمي��ة. وتمخض ذلك عن إش��هار جمعية العالقات 
العامة البحرينية ف��ي يوم الخميس الموافق للثالثين 

من شهر نوفمبر من العام 2006م.

وال يفوتن��ا هن��ا أن نرج��ع الفض��ل األكب��ر في إش��هار 
هذه الجمعية إلى مجموعة م��ن قيادي الرعيل األول 
للعالق��ات العامة ف��ي المملكة. والذي��ن عملوا قبلنا 
بكل جهد على إش��هار هذه الجمعية، ولكن الظروف 
ل��م تواته��م، وم��ا كان إش��هارنا له��ذه الجمعي��ة إال 

استكماال للمسيرة التي بدأوها. 

فلهم من جمعيتهم كل شكر وتقدير.

 اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية العالقات العامة البحرينية في 14 مايو 2006م 
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التأسيس

 عق��دت الجمعي��ة العمومي��ة لجمعي��ة العالق��ات 

العامة البحرينية اجتماعها األول مس��اء يوم الثالثاء 

الموافق 5 ديس��مبر 2006م بقاع��ة اجتماعات جمعية 

ميث��اق العم��ل الوطن��ي، وذل��ك بحضور مؤسس��ي 

الجمعي��ة، وألق��ى رئي��س اللجن��ة التأسيس��ية فهد 

إبراهيم الش��هابي ف��ي بداية االجتم��اع كلمة رحب 

فيها بالمؤسسين وش��كرهم على تعاونهم طيلة 

فترة التأسيس، مهنئا إياهم بصدور قرار وزيرة التنمية 

االجتماعية بإشهار الجمعية.

وف��ي ه��ذا االجتم��اع وبع��د انته��اء أعم��ال اللجن��ة 

التأسيس��ية ث��م تش��كيل لجن��ة االنتخاب��ات، وج��رت 

االنتخاب��ات بحض��ور ممث��ل وزارة التنمي��ة االجتماعية 

اذ أس��فرت النتائج عن انتخ��اب كل من فهد إبراهيم 

الش��هابي ون��دى أحمد ياس��ين وحس��ين إس��ماعيل 

وعل��ي الم��ال أحمد ون��وف بوع��الي وم��رام البردولي 

وهند الشهابي ومنى كراهي  و عبد الرحمن بوحجي 

وذلك لعضوية مجلس اإلدارة للدورة األولى.

واجتمع بعد ذلك أعض��اء مجلس اإلدارة المنتخبون، 

اذ جرت فيما بينه��م انتخابات توزيع المناصب داخل 

مجلس اإلدارة، وأسفرت نتائج االنتخابات عن فوز فهد 

إبراهي��م الش��هابي بالتزكية بمنص��ب رئيس مجلس 

اإلدارة، وفوز ندى أحمد ياس��ين بمنصب نائب الرئيس، 

وفوز م��رام البردولي بمنصب أمين الس��ر، وفوز هند 

الشهابي بمنصب األمين المالي.

 أول اجتماع لمجلس إدارة الجمعية في 5 ديسمبر 2006م 
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د. فهد إبراهيم الشهابي

ال��رئي��س

ندى أحمد ياسين

ن�ائ��ب ال��رئي��س

نوف قاسم بوعالي
عضو مجلس إدارة

 رئيس لجنة المشاريع الخاصة

حسين خليل إسماعيل

أمين السر

مرام محمود البردولي

األمين المالي

هند إبراهيم الشهابي
عضو مجلس إدارة

 رئيس لجنة اإلنترنت

عهود الضبيب
عضو مجلس إدارة

 رئيس لجنة العضوية

راشد الغائب
عضو مجلس إدارة

 رئيس لجنة الشباب

حسن محفوظ
عضو مجلس إدارة

 رئيس اللجنة اإلعالمية

منى حسين

عضو سابق بمجلس اإلدارة

عبدالرحمن بوحجي

عضو سابق بمجلس اإلدارة

علي مال أحمد المعلم

عضو سابق بمجلس اإلدارة

مجلس إدارة جمعية العالقات العامة البحرينية

أعضاء سابقون
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لقد  حمل�ت الجمعية - ومن�ذ تأسيس��ها ف�ي أواخ�ر 

العام 2006م - مس��ئولية النهوض بح��رف�ة العالقات 

العامة بمملكة البحرين.

 وذلك عبر االضطالع بمس��ئولياتها المتعددة 

والمتمثلة في:

• مس��ئوليتها تج��اه مهنة العالق��ات العامة: 

وم�ا يترتب علي��ها م�ن إب��راز لل�دور اله��ام والحي��وي

    لهذه المهنة في مختلف المؤسس��ات الحكومية 

والخاصة.

مهن��ة  ف��ي  العاملي��ن  تج��اه  مس��ئوليتها   •

العالقات العامة: تلك المسئولية القائم�ة أس�اس�ا 

المسؤوليات

    عل��ى لم ش��مل جميع العاملين ف��ي هذه المهنة 

في مملكة البحرين.

• مس��ئوليتها تج��اه أعضائها: وذل��ك عن طريق 

العم��ل المس��تمر عل��ى صق��ل وتطوي��ر مهاراتهم       

المهنية في مجال العالقات العامة.

• مسئوليتها تج�اه المجتمع: وه�ي المسئول��ية 

الت�ي عم�ل�ت الجمع�ية من��ذ تأسي�س���ها،  وستعمل 

دائم���ا من أجله��ا وذلك ع����ن ط�ري��ق إيم����ان جميع 

أعضائه��ا ب��أن المنظ��مات غ��ي��ر   الحكومية هي ج�زء 

ال يتج���زأ من كي��ان المجتم��ع، وعليه فإنه يجب عليها 

أن تتفاع��ل مع���ه  وأن تس��اهم بكل ما من ش��أنه أن 

يساهم في رفعت وطننا الغالي.

األه��داف

ته��دف جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحرينية 
إلى:

1.   التوعي��ة بأهمي��ة العالق��ات العام��ة ف��ي عمل أي 
مؤسسة حكومية أو خاصة.

2.   ل��م ش��مل العاملين في مجال قط��اع العالقات 
العامة في مملكة البحرين.

3.   الس��عي لتأهي��ل وتطوي��ر العاملي��ن ف��ي قطاع 
العالقات العامة والمهتمين بها مهنيا لكال 

      الجنسين.

العام��ة  العالق��ات  مه��ام  بممارس��ة  االرتق��اء     .4
وتأطيرها.

5.   خلق قنوات اتصال وتعاون مع جمعيات العالقات 
العامة الخليجية والعربية والدولية.

حدي��ث  كنم��وذج  البحري��ن  مملك��ة  دور  إب��راز     .6
للممارسات الفعلية لمهام العالقات العامة.

7.   تطوير الممارس��ات المهنية لنش��اطات العالقات 
العامة.
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لج��ان الجمعية

لجنة األنشطة والفعاليات:

ترأس ه��ذه اللجن��ة حاليا األس��تاذة ندى ياس��ين 
إضاف��ة إل��ى مهامها كنائ��ب لرئي��س الجمعية. 
وتعن��ى ه��ذه اللجن��ة بتنظي��م ومتابع��ة جميع 
مؤتم��رات  م��ن  الجمعي��ة  وفعالي��ات  أنش��طة 
ولق��اءات وورش وغيره��ا. وقد انقس��مت أعمال 
اللجن��ة إلى قس��مين أساس��يين، وهم��ا: تنظيم 
مؤتمر س��نوي وتنظي��م لقاء ش��هري للجمعية. 
وتفخر الجمعية بنجاحها ف��ي تنظيم ملتقيين 
إقليميين لمناقش��ة آخر المستجدات في مجال 

العالقات العامة )سيتم اإلشارة لهما الحقا(.

اللجنة اإلعالمية:

يرأس هذه اللجنة حاليا األس��تاذ حسن محفوظ. 
وتعنى هذه اللجنة بإعداد جميع المواد اإلعالمية 
المتعلق��ة بالجمعي��ة، وم��ن ث��م التنس��يق م��ع 
مختل��ف الجه��ات اإلعالمية )مرئية ومس��موعة 
ومكتوب��ة وإلكترونية( لنش��رها، م��رورا بجمعها 
من مختلف الوس��ائل تمهي��دا لتوثيقها. وتفخر 
الجمعي��ة بإمتالكه��ا لس��جل إعالم��ي متكامل 
لكل ما نش��ر عنها منذ مرحلة التأسيس، وهو ما 
يمك��ن اإلط��الع عليه من خالل موق��ع الجمعية 

اإللكتروني.

لجنة اإلنترنت:

يرأس هذه اللجنة حاليا األس��تاذة هند الشهابي. 
وتعنى هذه اللجن��ة بمتابعة الموقع اإللكتروني 
الموق��ع  ه��ذا   ،www.prbahrain.org للجمعي��ة 
الذي يعتبر أحد أهم نقط التواصل للجمعية مع 
جمهورها الداخل��ي وجمهورها الخارجي. وذلك 
نظرا لعدم وجود مقر دائم للجمعية )إلى تاريخ 
طباع��ة هذا الكت��اب(. كم��ا أن ه��ذا الموقع هو 
المدخل اإلفتراضي لمشروع الجمعية الرائد بنك 

الوظائف.

لجنة الشباب:

ي��رأس ه��ذه اللجنة حاليا األس��تاذ راش��د الغائب. 
وتعنى هذه اللجنة بفئة الشباب من أعضاء هذه 
الجمعية، والذين هم غالبا طلبة برامج العالقات 
العام��ة األكاديمي��ة. ولتلبية المطلب األساس��ي 
له��ؤالء الطلب��ة – أال وهو الحص��ول على وظيفة 
مناس��بة بعد التخرج – فقد دش��نت هذه اللجنة 
أحد أهم مشاريع الجمعية، وهو »بنك الوظائف« 

)سيتم اإلشارة إليه الحقا(.
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لجنة العضوية:

وترأس هذه اللجنة حاليا األستاذة عهود الضبيب. 
وتعن��ى هذه اللجن��ة بقاعدة معلوم��ات األعضاء، 
إل��ى التروي��ج لعضوي��ة الجمعي��ة. وق��د  إضاف��ة 
اس��تطاعت الجمعية أن تكس��ر حاجز المائة خالل 
عام��ه األول، وهو ما يؤك��د فعالي��ة تواصلها مع 
جميع الممارسين والدارسين والمهتمين بالمهنة.

لجنة المشاريع الخاصة:

 ت��رأس ه��ذه اللجنة  حاليا األس��تاذة ن��وف بوعالي. 
التنمي��ة  وزارة  بمنح��ة  الجمعي��ة  لف��وز  ونظ��را 
االجتماعي��ة للع��ام 2006م ع��ن مش��روعها »تأهيل 
مس��ئولي العالقات العامة في المؤسس��ات غير 
الهادفة للربح« )س��يتم اإلش��ارة إلي��ه الحقا(، فقد 
توجب إنش��اء هذه اللجنة الحقا، وذلك لكي تتابع 
خطوات تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع 

الخاصة.

الموقع االلكتروني

دشنت جمعية العالقات العامة البحرينية موقعها 
اإللكترون��ي www.prbahrain.orgوذل��ك ف��ي مارس 
2007م، ويحت��وي ه��ذا الموق��ع عل��ى ك��م كبير من 
المعلوم��ات  يمك��ن الزائر من االط��الع على النظام 
الماضي��ة  أنش��طتها  وعل��ى  للجمعي��ة  األساس��ي 
ف��ي  الراغبي��ن  جمي��ع  مك��ن  مم��ا  والمس��تقبلية، 
االنضمام إلى صفوف الجمعية، مكنهم من التعرف 
على الجمعية عن قرب م��ن خالل زيارتهم للموقع 
اإللكتروني واالطالع على المعلومات المتوفرة على 
صفحاته، كم��ا يوفر الموقع كذلك ميزة االش��تراك 
ف��ي الجمعي��ة إلكتروني��ا، وذلك من خالل اس��تمارة 
العضوي��ة اإللكترونية التي صمم��ت خصيصا لتلقي 
طلبات االشتراك في الجمعية تسهيال على الراغبين 
ف��ي االش��تراك بالجمعية م��ن مختصي��ن وعاملين 

ومهتمين بالعالقات العامة.

كم��ا يحت��وي الموق��ع عل��ى رواب��ط أله��م مواقع 
ويت��م  اإلنترن��ت  ش��بكة  عل��ى  العام��ة  العالق��ات 
توس��عتها تدريجي��ا لتصب��ح مرجع��ا أله��م مواقع 

العالقات العامة على الشبكة.
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بنك الوظائف

تخط��و جمعية العالقات العامة البحرينية خطوة 
لألمام بتدش��ين »بنك الوظائف«، ال��ذي ُيعتبر األول 

من نوعه على المستوى األهلي بمملكة البحرين.

وكم��ا انتهجت الجمعي��ة الريادية ف��ي خطواتها 
الثابتة، وأفكارها الخالقة، فإنها اليوم قّصت شريط 
افتتاح »بن��ك الوظائ��ف« عبر موقعه��ا اإللكتروني، 
إيف��اًء منها بوعدها، بزي��ادة جرعات االهتمام بفئة 
كلي��ات  خريج��ي  وبخاص��ة  الجامعيي��ن،  الطلب��ة 

اإلعالم والعالقات العامة.

م فرص��ا لش��غر العديد  إن »بن��ك الوظائ��ف« ُيق��دِّ
من الوظائ��ف بجهات حكومي��ة وخاصة ترى في 
وظائ��ف اإلع��الم والعالق��ات العام��ة والمراس��م 
»جناح��ا له��ا، ومرآة لنج��اح المؤسس��ة، لالضطالع 
بدورها في المرحلة الجديدة من االهتمام المتزايد 

بهذا القطاع الحيوي«.

ونظ��را للثقة الكبي��رة الت��ي أولتنا به��ا العديد من 
الجهات الحكومية والخاصة، فإن الجمعية تعمل 
اليوم ك� »وس��يط مهني« بين الباحث عن الوظيفة 
وذوي  المؤهلي��ن  لترش��يح  وذل��ك  العم��ل،  ورب 
االختص��اص والخب��رة والكف��اءة به��ذه المنش��آت 
لش��غر الوظائف، التي تعرضها الجمعية إلكترونيا 

عبر »بنك الوظائف«.

»بنك الوظائف«.. 

فرص للعمل بجهات حكومية وخاصة

جمعية العالقات العامة تدعو الطلبة والخريجين 
والباحثي��ن عن وظائف في تخصص��ات  )العالقات 
العامة وش��ؤون اإلعالم والمراس��م والتش��ريفات 
وتنظيم الفعاليات والبحوث اإلعالمية( لالستفادة 
م��ن التس��هيالت والع��روض الت��ي ُيقّدمه��ا »بن��ك 
الوظائ��ف« بحلت��ه اإللكتروني��ة حالي��ا، وذلك لحين 

ُيبصر مكتب البنك النور قريبا.
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مشروع منحة وزارة التنمية االجتماعية

فازت جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية بمنحة 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة ضمن قائمة المش��اريع 
الفائ��زة بالمن��ح المالي��ة للع��ام 2007م، وذل��ك ع��ن 
مش��روع الجمعي��ة ))تأهي��ل مس��ئولي العالقات 
العامة في المؤسسات غير الهادفة للربح((، والذي 
تقدمت ب��ه الجمعية ضم��ن برنامج المن��ح المالية 

للوزارة.

وبهذه المناس��بة تقدمت الجمعية بجزيل الشكر 
ل��وزارة التنمي��ة االجتماعية وعلى رأس��ها س��عادة 
الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي على الثقة التي 
أولتها ال��وزارة له��ا باختيار مش��روعها – وبناء على 

توصية لجنة التحكيم الخارجية –.

وعلي��ه فقد ب��دأت الجمعية اس��تعداداتها لتنفيذ 
المش��روع حيث عملت – وحس��ب المرحلة األولى 
م��ن خط��ة التنفي��ذ الموضوع��ة مس��بقا – عل��ى 
تحديد االحتياج��ات التدريبية للفئة المس��تهدفة، 
إذ أن هذا المش��روع موجه أساس��ا لتنمية مهارات 
العالقات العامة لدى مؤسسات المجتمع المدني 
غي��ر الهادفة للربح كالجمعي��ات بمختلف أنواعها 

واألندية والصناديق الخيرية وغيرها. 

جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية تف��وز بمنحة وزارة 

التنمية االجتماعية بمشروع 

ف��ي  العام��ة  العالق��ات  مس��ئولي  ))تأهي��ل 
المؤسسات غير الهادفة للربح((

واله��دف م��ن ه��ذا المش��روع ه��و تخري��ج أف��راد 
مؤهلي��ن إلدارة لج��ان العالقات العام��ة واإلعالم 
في تلك الجهات، مما س��يعزز من مه��ارات توثيق 
وإبراز إنجازات تلك الجهات، إضافة إلى تسويق هذه 
المنظمات داخل وخارج المملكة، مما س��ينعكس 
إيجابيا عل��ى صورة العمل التطوعي في المملكة، 
ومن ثم رفع نس��بة اإلقبال على العمل التطوعي 
ف��ي مملكتن��ا الغالي��ة، وه��و اله��دف األساس��ي 

للمشروع.

وتم البدء فعليا في تنفيذ المشروع حيث تم عقد 
مجموعة من الدورات التدريبية )12 دورة حتى إصدار 
ه��ذا الكتاب( غطت مجموعة كبيرة من قطاعات 
المؤسسات غير الهادفة للربح كالصناديق الخيرية 
والجمعيات النس��ائية والجمعيات الشبابية ومازال 

المشروع قائما.
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جمعية العالقات العامة البحرينية تمنح جائزة اإلنجاز المتميز في مجال  العالقات 
العامة لخميس المقلة

رغب��ًة من جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحرينية في 
تقدي��ر الجه��ود المبذول��ة في س��بيل تطوي��ر مهنة 
العالقات العامة في المملكة، فقد أنشأت الجمعية 
جائزًة تحت مسمى )جائزة اإلنجاز المتميز في مجال 
العالقات العامة(، وقد شكل مجلس إدارة الجمعية 
لجنة مختصة لوضع النظام األساسي  لهذه الجائزة 
واختيار المرشح الفائز للعام 2007م، وقد أجمع أعضاء 
اللجنة على اختيار أحد أقطاب مهنة العالقات العامة 
عل��ى المس��توى العالم��ي لني��ل الجائزة ف��ي دورتها 
األولى والتي تصادف موعد إعالن نتيجتها مع موعد 

افتت��اح الملتق��ى الخليج��ي الثان��ي لممارس��ي 
العالقات العامة، وقد فاز بهذه الجائزة للعام 

2007م األستاذ خميس المقلة.

واألس��تاذ خمي��س المقل��ة ه��و مؤس��س أول 
مكتب للعالقات العامة  في مملكة البحرين، 
إضاف��ًة إل��ى عضويته ف��ي المجل��س العالمي 
للجمعي��ة الدولي��ة للعالقات العامة ورئاس��ته 
الحالية لمجلس إدارة مجموعٍة من الش��ركات 
العاملة في قط��اع العالقات العامة واالتصال 

واإلعالن.
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أنـشـطــة وفعاليات



دعمت جمعية العالقات العامة البحرينية مؤتمر 
الجمعية الدولي��ة للعالقات العامة - فرع الخليج 
وال��ذي حظ��ي برعاي��ة كريم��ة م��ن ل��دن صاحب 
الس��مو الشيخ خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس 
مجل��س ال��وزراء الموقر وذلك في الفت��رة من 20 -  
22 م��ارس 2007م بقاعة المؤتم��رات بفندق الخليج 

بمملكة البحرين.

وعل��ى هامش ه��ذا المؤتم��ر ش��اركت الجمعية في 
المع��رض الدولي للعالقات العامة، حيث ش��هد جناح 
الجمعي��ة خالل فترة المعرض إقب��اال كبيرًا من جميع 
المهتمي��ن والعاملي��ن والدارس��ين للعالق��ات العامة 
من زوار المعرض، وخالل المش��اركة في هذا المعرض 
تسلمت الجمعية العديد من استمارات طلب االشتراك 

في عضوية الجمعية.

جمعية العالقات العامة البحرينية  تدعم مؤتمر الجمعية الدولية للعالقات العامة - فرع الخليج 
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أقامت جمعية العالقات العامة البحرينية ندوة بعنوان »ما 
هو الدور الحقيقي للعالقات العامة؟«قدمها  المستشار 
بش��ؤون العالقات العامة د. أحمد مصطفى راغب بصالة 
جمعية المهندسين في 22 أبريل2007م،  بحضور عدد كبير 

من أعضاء الجمعية والمهتمين.

و دعا الدكتور راغب لتطوير المهنة بالوزارات والجمعيات األهلية 
لتبني مفاهيم جديدة ومتطورة حول العالقات العامة.

وقال د. أحمد أن مهنة العالقات العامة تحولت في بعض 
مواقع العمل إلى مهنة من ال مهنة له، ورأى أن قوة جهاز 
العالقات العامةيقوم على جناحين هما الجناح الداخلي 
وطريقة التعامل م��ع الموظفين والخارجي للتعامل مع 

من هم خارج المؤسسة.

وأش��ار إلى أن العالقات العام��ة تحولت في العصر الراهن 

م��ن أس��لوب عالجي لوقائ��ي، ونبه إلى أن م��ن أبرز أهداف 
جه��از العالق��ات العامة بالمؤسس��ات ه��و الحفاظ على 

هويتها وصياغة رسائلها اإلعالنية واإلعالمية.

وتحدث حول المفاهيم الش��ائعة والخاطئة لدور أقسام 
وإدارات العالق��ات العامة في الدول العربي��ة متناواًل الدور 
الحقيقي الذي يمكن أن تضطلع به تلك األقسام واإلدارات 
في المحافظة على مؤسساتها ودفعها نحو األمام من 

خالل برامج واستراتيجيات فاعلة.

ويعتب��ر الحضور الكبير للندوة دلياًل عل��ى اهتمام أصحاب 
المهن��ة بتطوير مهنته��م، إذ تهتم الجمعي��ة بالعاملين 
والمهتمين في مجال العالقات العامة واإلعالم والمراسم 
اإلعالمي��ة  والبح��وث  الفعالي��ات  وتنظي��م  والتش��ريفات 

بالمؤسسات الرسمية والجهات األهلية والخاصة.

جمعية العالقات العامة البحرينية 
تنظم ندوة بعنوان 

»ماهو الدور الحقيقي 

للعالقات العامة؟« 
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جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية 
تنظم ندوة بعنوان

 »العالقات العامة ومفاتيح النجاح« 

أقام��ت جمعي��ة العالق��ات العامة البحريني��ة ندوتها 
المفتوح��ة الثاني��ة تح��ت عن��وان »العالق��ات العام��ة 
ومفاتيح النجاح« وذلك مس��اء  يوم األثنين الموافق 28   
ماي��و 2007م بقاعة جمعية المهندس��ين بالجفير وقد 

قدمها المحاضر محمد طلعت محمد عبد العزيز.

وق��دم المحاضر ف��ي هذه الن��دوة معلوم��ات قيمة  
بأسلوب عرض مميز.

ودّل اإلقب��ال الكبي��ر على حض��ور هذه الن��دوة كأحد 
البرام��ج المفتوح��ة للجميع على تعط��ش المهتمين 

عموم��ا  المفتوح��ة  التدريبي��ة  البرام��ج  ه��ذه  لمث��ل 
والمتعلق��ة بالعالق��ات العامة خصوص��ا. إذ بلغ عدد 

المشاركين في هذه الندوة أكثر من 100 مشارك. 

وفي نهاي��ة هذه الندوة قدم رئيس الجمعية الس��يد 
فهد إبراهيم الش��هابي درعًا تذكاريًا للمحاضر محمد 

طلعت عبد العزيز  تقديرًا لمشاركته في هذ الندوة.
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تحت رعاية س��عادة الدكتور محمد بن عبدالغفار وزير 
اإلعالم نظم��ت جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية 
»الملتقى الخليجي األول لممارس��ي العالقات العامة» 
تحت عنوان )التخطيط االستراتيجي ألنشطة العالقات 
العامة والمراس��م واإلعالم( وذلك بفندق كراون بالزا 

- البحرين، في الفترة من 1 إلى 5 يوليو 2007م.

وش��ارك في ه��ذا الملتقى مجموعة م��ن الخبراء في 

مجال العالقات العام��ة واإلعالم والتخطيط ومنهم 
رئي��س جمعي��ة المعلني��ن الخليجية األس��تاذ خميس 
العام��ة ف��ي  للعالق��ات  الع��ام  المقل��ة وش��خصية 
منطقة الشرق األوسط الدكتور خالد بومطيع ورئيس 
الجمعية البحرينية للتخطيط االستراتيجي المهندس 
ضياء توفيقي واألس��تاذ أحمد حس��ين الجناحي مدير 
عام العالقات المؤسسية بشركة االتصاالت السلكية 
والالس��لكية )بتلكو( واألستاذ فهد إبراهيم الشهابي 

الملتقى الخليجي األول 

لممارسي العالقات العامة

1-5 يوليو 2007م
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رئي��س جمعية العالقات العام��ة البحرينية والدكتور 
العام��ة  العالق��ات  خبي��ر  راغ��ب  مصطف��ى  أحم��د 
واإلعالم الدولي، إضافة إلى نخبة من أصحاب الخبرة 

في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها.

 ويعتب��ر ه��ذا الملتق��ى األول ضم��ن سلس��لة م��ن 
الملتقي��ات الس��نوية الت��ي تن��وي جمعي��ة العالقات 
العام��ة البحريني��ة تنظيمها م��ن أجل الوص��ول إلى 
أح��د أهم األه��داف من تأس��يس الجمعي��ة أال وهو 
تدري��ب وتطوير مهارات جمي��ع العاملين في قطاع 

العالقات العامة وما يشمله هذا القطاع كذلك من 
مراسم وتشريفات وشؤون إعالم.

وتم اختيار موضوع التخطيط االستراتيجي ألنشطة 
كمح��ور  واإلع��الم  والمراس��م  العام��ة  العالق��ات 

أساسي لهذا الملتقى.
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ففي اليومي��ن األولين للملتقى طرحت مجموعة من 
أوراق العمل التي ش��ارك بها مجموعة من الخبراء في 
ه��ذا المج��ال. حيث ش��ارك كل م��ن األس��تاذ خميس 
المقل��ة عضو مجلس إدارة جمعي��ة العالقات العامة 
بومطي��ع  خال��د  والدكت��ور  الخلي��ج  ف��رع   - الدولي��ة 
مدي��ر العالق��ات العام��ة بش��ركة ألمني��وم البحري��ن 
)ألب��ا( واألس��تاذ أحم��د الجناحي مدير ع��ام االتصاالت 
المؤسسية بش��ركة بتلكو، والمهندس ضياء توفيقي 
رئي��س الجمعي��ة البحريني��ة للتخطيط االس��تراتيجي 
والدكت��ورة عزي��زة عب��ده س��ليمان المحاضر بقس��م 

العالقات العام��ة بالجامعة األهلي��ة والدكتور مختار 
أبوالخير المحاضر بقس��م العالق��ات العامة بجامعة 
المملك��ة واألس��تاذ الدكت��ور ياس��ين أحم��د الش��ين 
المحاضر بقس��م العالقات العامة بالجامعة األهلية 
واألس��تاذ عبدالعزي��ز الخضي��ري مدي��ر مرك��ز رعاي��ة 
المس��تهلك بالغرف��ة التجاري��ة والصناعي��ة بالري��اض 
واألس��تاذ مؤنس الم��ردي نائب رئيس تحري��ر صحيفة 
»أخبار الخليج« واألستاذ هشام أبوالفتح مدير العالقات 
العام��ة بطيران الخليج واألس��تاذ زهي��ر توفيقي مدير 
للصناع��ات  الخليجي��ة  بالش��ركة  العام��ة  العالق��ات 
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البتروكيماوي��ة واألس��تاذ فه��د إبراهي��م الش��هابي 
رئيس جمعية العالقات العامة البحرينية واألس��تاذة 
ندى ياس��ين نائ��ب رئيس جمعي��ة العالق��ات العامة 
البحرينية واألس��تاذة نوف بوعالي عضو مجلس إدارة 

جمعية العالقات العامة البحرينية.

كما تم تخصيص األي��ام الثالثة األخيرة من الملتقى 
لتنظيم ورش عمل شارك فيها جميع المتدربين في 

مجموعات تدريبية مصغرة.

 يجدر بالذكر أن هذا الملتقى أقيم تحت رعاية السيد 
محم��د عبد الغف��ار عبد اهلل وزير اإلع��الم  بينما رعت 
كل من شركة بتلكو والمؤسسة العربية المصرفية 

هذا الملتقى رعاية بالتينية.
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أقامت جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية غبقتها 
الرمضاني��ة مس��اء ي��وم الجمعة التاس��ع من ش��هر 
رمضان 1428ه� الموافق 21 سبتمبر 2007م وذلك بمركز 

الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج.

وقد اس��تضافت – باإلضاف��ة إلى أعض��اء الجمعية – 
مجموع��ة من أقطاب العالقات العامة واإلعالم في 
المملكة. فقد حضر الغبقة كل من س��عادة األستاذ 
نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جاللة الملك للشؤون 

جمعية العالقات العامة 
البحرينية تقيم غبقتها 

الرمضانية األولى

اإلعالمية واألستاذ خميس المقلة رئيس مجلس إدارة 
جمعية المعلنين الخليجية والدكتور خالد بومطيع 
مدي��ر العالقات العامة بش��ركة ألبا والس��يد محمد 
إسماعيل رئيس تحرير مجلة ليالينا. هذا باإلضافة إلى 
عضوي مجلس الشورى سعادة األستاذ حبيب مكي 

وسعادة األستاذة منيرة بن هندي.

ق��د تضمن برنامج الغبقة لوصل��ة قصيرة من رقصة 
اللي��وة مقدم��ة من فرق��ة المير الش��عبية، ومن ثم 
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أمسية شعرية تراثية للشاعر المبدع األستاذ يعقوب 
يوس��ف الخال��دي. كما تخل��ل الحفل كلم��ة لرئيس 
الجمعي��ة األس��تاذ فه��د إبراهيم الش��هابي وكلمة 

لنائب رئيس الجمعية األستاذة ندى أحمد ياسين.

وف��ي نهاي��ة الغبق��ة ت��م الس��حب عل��ى الجوائ��ز 

المقدم��ة م��ن المح��الت الداعم��ة للجمعي��ة والتي 
العش��اء  ودع��وات  النقال��ة  الهوات��ف  بي��ن  تنوع��ت 
والس��اعات والمشغوالت الجلدية. حيث تقدم رئيس 
الجمعي��ة بجزيل الش��كر لكل المح��الت التي تبرعت 

بهذه الجوائز.
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عقدت جمعية العالقات العامة البحرينية في مساء 
ي��وم األربعاء الموافق 21 نوفمبر 2007م  بقاعة جمعية 
)تحلي��ل  التدريب��ي  البرنام��ج  بالجفي��ر،  المهندس��ين 
المضمون... األداة الذهبية لجميع ممارسي العالقات 

العامة واإلعالم( وذلك للدكتور زهير حسن ضيف.

ومدي��ر البرنام��ج ه��و الدكت��ور زهي��ر حس��ين ضي��ف 
حاص��ل على ش��هادة الدكت��وراه في عل��وم اإلعالم 
واالتصال من جامعة الكومبليتنسيه بأسبانيا بتقدير 
امتياز ومع مرتبة الش��رف العليا. كما أنه حاصل على 
ش��هادة البكالوريوس في عل��وم اإلعالم والصحافة 

 جمعية العالقات العامة تنظم
البرنامج التدريبي 

)تحليل المضمون... األداة الذهبية لجميع 
ممارسي العالقات العامة واإلعالم(

من جامع��ة بغداد،إضافة إلى ذلك ف��إن له خبرة تزيد 
عل��ى العقدين في مجال العم��ل اإلعالمي والتدريس 
األكاديم��ي، وكذل��ك إع��داده لمجموع��ة كبي��رة من 
البحوث المتعلقة بالشأن اإلعالمي عموما، والتي نشر 

عدد منها في دوريات دولية محكمة.

كان ضم��ن الهيئ��ة األكاديمي��ة ف��ي مجموع��ة م��ن 
الجامعات العريقة في كل من العراق واألردن واليمن، 
وهو اآلن أس��تاذ مشارك في الجامعة األهلية بمملكة 
البحري��ن. حيث أش��رف خ��الل تل��ك الفترة عل��ى إعداد 

مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه.
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بحضور قادة قطاع الصناعة في المملكة

الدكتور مصطفى السيد يحاضر في جمعية 
العالقات العامة البحرينية حول )دور السالمة 

في تطوير الصورة الذهنية للمؤسسات(

تزامن��ا م��ع م��رور 75 عام��ا عل��ى تأس��يس ش��ركة نفط 
البحرين )بابكو( ومع حصول الشركة على جائزة روبرت 
كامل الدولية للس��المة كأول شركة تحصل على هذه 
الجائ��زة من خ��ارج ق��ارة أمريكا الش��مالية. اس��تضافت 

جمعي��ة العالقات العامة البحرينية في ندوتها الش��هرية 
لش��هر ديس��مبر 2007م الدكت��ور مصطفى الس��يد الرئيس 
التنفيذي لش��ركة بابكو. حيث ألق��ى محاضرة بعنوان »دور 
الس��المة في تطوي��ر الصورة الذهنية للمؤسس��ات« وكان 
ذلك مس��اء ي��وم األحد المواف��ق 9 ديس��مبر 2007م  بقاعة 

جمعية المهندسين بالجفير.

وتطرق الدكتور مصطفى السيد في ندوته إلى العديد من 
المواضيع المتعلقة بتأثير الس��المة عل��ى الصورة الذهنية 
للمؤسس��ة. حيث أش��ار إلى أهمية إيجاد بيئة س��ليمة في 
العمل من خالل تطوير فلسفة وسياسة سليمة تهدف إلى 
تش��جيع جميع موظفي المؤسس��ة للتعاون والمشاركة 
الفعال��ة في مب��ادرات الصح��ة والس��المة الت��ي تنظمها 
المؤسسة من منطلق أنهم يرغبون في المشاركة، وليس 

ألنهم مجبرون على المشاركة. 

كم��ا تطرق د. مصطفى الس��يد ف��ي محاضرته إلى الس��بل 
الواج��ب إتباعها لتعزيز إنجازات الس��المة، ومنها على س��بيل 
المثال ال الحصر العمل على إدراج جميع الموظفين في عملية 
تطوير مفهوم الس��المة لدى المؤسس��ة، وإج��راء التحقيق 
في جميع الحوادث للوقوف على األس��باب الحقيقية ورائها، 
وتش��جيع العم��ل الجماع��ي ف��ي مج��ال الس��المة، وتوفير 

التدري��ب الواف��ي للموظفين وإرس��اء قواع��د تقييم أداء 
السالمة. 

ومم��ا كان له أكبر األثر في إث��راء النقاش الالحق للندوة 
حض��ور أقط��اب قطاع الصناع��ة في مملك��ة البحرين 
النعيم��ي  أحم��د صال��ح  الس��يد  يتقدمه��م كل م��ن 
الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( والسيد 
عبدالرحم��ن جواه��ري المدي��ر الع��ام لش��ركة الخليج 
لصناعة البتروكيماوي��ات )جيبك(، إضافة إلى مجموعة 

كبيرة من أعضاء الجمعية والمهتمين.

وق��د طرح��ت جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحريني��ة 
خ��الل األمس��ية تبنيه��ا لفك��رة إنش��اء متح��ف للصور 
التاريخي��ة، وذلك اعتمادا على أرش��يف الص��ور الضخم 
والممل��وك لش��ركة بابكو، والتي ق��ام مصوروها خالل 
الق��رن الماضي بتوثيق تاري��خ مملكتن��ا الغالية كما لم 
يفعل أحد غيرهم. ومن جانبه أب��دى الرئيس التنفيذي 
للش��ركة كل الترحيب به��ذه الفكرة، مبينا ب��أن التاريخ 

ليس مملوكًا ألفراد.

وفي نهاية األمسية قام السيد فهد إبراهيم الشهابي 
رئيس الجمعية بتقديم درع الجمعية التذكاري للدكتور 
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تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس 
مجل��س أمن��اء المؤسس��ة الخيري��ة نظم��ت جمعية 
العالقات العامة البحرينية وجمعية الش��عر الشعبي 
األمس��ية الش��عرية الكبرى الت��ي أقيمت مس��اء يوم 
األربع��اء المواف��ق 23يناي��ر 2008م  بالصال��ة الثقافي��ة، 
بحض��ور ع��دد من ال��وزراء وأعضاء مجلس��ي الش��ورى 

والنواب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

وقد ألقى س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة في 
بداية األمس��ية قصيدة ش��عرية بهذه المناس��بة، ثم 
ألق��ى كل م��ن الس��يد مب��ارك العم��اري النائ��ب األول 
لرئيس جمعية الشعر الشعبي والسيد فهد إبراهيم 

تحت رعاية
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

جمعية الشعر الشعبي وجمعية 
العالقات العامة البحرينية تنظمان 

األمسية الشعرية الكبرى

الش��هابي رئيس جمعية العالق��ات العامة 
كلمتين أش��ادا فيهما برعاية س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة الخاص��ة لهذه 
األمسية الشعرية وبالدعم واالهتمام الذي 
يوليه سموه للش��عر والشعراء في مملكة 
باهتم��ام  نوه��ا  كم��ا  وخارجه��ا،  البحري��ن 
وتشجيع س��مو الش��يخ ناصر للعاملين في 

قطاع العمل التطوعي.

بعد ذلك ألقى الشعراء وهم الشاعر فيصل 
اليام��ي م��ن المملك��ة العربية الس��عودية 
مملك��ة  م��ن  الجل��واح  محم��د  والش��اعر 
البحرين والش��اعر محمد الجاراهلل الس��هلي من دولة 
الكويت والش��اعر محمد بن فهد العرجاني من دولة 
الكويت والشاعر يوسف العتيبي من المملكة العربية 
الس��عودية ع��دة قصائ��د ش��عرية متنوع��ة. واختتم 
األمس��ية الش��اعر س��الم ب��ن جخي��ر الذي ألق��ى عدة 

قصائد منوعة. 

وفي ختام األمس��ية قدمت جمعية الشعر الشعبي 
وجمعية العالقات العامة البحرينية هدية تذكاريةإلى 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فيما قدم الشاعر 
محمد الجلواح لوحة تذكارية إلى س��مو الش��يخ ناصر 
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كم��ا ت��م تقدي��م دروع تذكارية إلى الش��عراء الذين 
شاركوا في هذه األمسية.

 وبهذه المناس��بة أعرب س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة رئي��س مجلس أمن��اء المؤسس��ة الخيرية 
عن س��عادته برعاية هذه األمسية الش��عرية الكبرى 
مجل��س  دول  ش��عراء  م��ن  مجموع��ة  وبمش��اركة 
التعاون الخليجي، مشيرا س��موه إلى أن هذا التجمع 
يؤكد مكانة الش��عر لدى الجميع وان هذه األمس��ية 
تع��د بمثاب��ة تكريم للش��عراء، مؤكدا س��موه دعمه 
لمثل هذه األمسيات التي تعبر عن موقع الشعر في 
مجتمعنا الخليجي، معبرا سموه عن شكره وتقديره 
للجهود التي بذلتها جمعية الشعر الشعبي وجمعية 
العالقات العامة البحرينية من أجل تنظيم مثل هذه 
األمسية وبدور الرعاة الرسميين لهذه األمسية، مؤكدا 

على أن مثل هذه الجهود تساهم في تطوير قاعدة 
الشعر لدى الشعراء ومحبي الشعر.

ونظ��را للخبرة الت��ي يتمتع بها أعض��اء الجمعية في 
لمش��اركة  كان  فق��د  الفعالي��ات،  تنظي��م  مج��ال 
الجمعية في تنظيم هذه األمس��ية الش��عر الكبرى 
دور كبي��ر ف��ي نجاحه��ا، األمر ال��ذي حف��ز الجمعية 
للمش��اركة في تنظيم أي فعالية وطنية من شأنها 

رفع اسم مملكتنا الغالية في كافة الميادين.

وقد اتبعت الجمعية مبدأ  التعاون مع كافة الجهات 
الراغبة في تنظيم أي فعاليات مش��ابهة، خاصًة وأن 
كل ذل��ك يص��ب في إب��راز الوجه الحض��اري لمملكة 
البحرين، مما يعزز الصورة الذهنية، وذلك هو المحور 

األساس لكل أنشطة العالقات العامة.
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عق��دت جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية 
جمعيته��ا العمومية الثانية في مس��اء يوم 
األحد الموافق 27 يناير 2008م بقاعة جلجامش 

بفندق جولدن توليب )الهلتون سابقا(.

واش��تمل برنام��ج الجمعي��ة العمومي��ة عل��ى 
كلمة لمجل��س اإلدارة وحلقة تعريفي��ة باألعضاء ومن 
ث��م تم��ت مناقش��ة التقريرين األدب��ي والمال��ي للعام 

الماضي 2007م.

بع��د ذل��ك عق��دت انتخاب��ات تكميلية لمجل��س إدارة 
الجمعي��ة، وذل��ك نتيجة لخل��و مقعدين م��ن مقاعد 
المجل��س الس��تقالة ش��اغليهما، حي��ث ق��رر كل من 
الس��يد علي المال واآلنسة منى حسين إفساح المجال 
لبقية أعضاء الجمعية للمش��اركة في صياغة خطط 
واس��تراتيجيات الجمعي��ة للفت��رة القادم��ة عب��ر ض��خ 
دماء جدي��دة في مجلس اإلدارة؛ تماش��يا مع االزدياد 
المضطرد في عدد أعضاء الجمعية خالل عامها األول 

الذي جاوز 120 عضوا.

عقد الجمعية العمومية الثانية 
التكميلي��ة  االنتخاب��ات  وإج��راء 

لمجلس اإلدارة

وش��كل مجلس إدارة الجمعة لجن��ة لهذه االنتخابات 
برئاس��ة الس��يد حس��ين إس��ماعيل وعضوية كل من 

السيد راشد الغائب والسيدة نوف بوعالي.

وقبل إجراء االنتخابات اس��تلمت لجنة االنتخابات 4 من 
طلبات الترش��يح م��ن كل من: محم��د طلعت محمد 
عب��د العزي��ز، عه��ود خال��د الضبيب، حس��ن محفوظ، 
ويوس��ف المعت��ز، وبعد إج��راء االنتخابات ف��از كل من 
حس��ن محف��وظ وعه��ود الضبيب بعضوي��ة مجلس 

إدارة الجمعية.
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نظم��ت جمعية العالقات العام��ة البحرينية برنامجا 
تدريب��ا مفتوحا بعن��وان ))فن األتيكي��ت((، وذلك في 
مس��اء يوم األربعاء المواف��ق 27 فبري��ر 2008م بقاعة 
جمعي��ة المهندس��ين بالجفي��ر،  وق��د ج��اء اختي��ار 
الجمعية لف��ن األتيكيت كمحور لبرنامجها التدريبي  
هذا نتيج��ة لألهمية القص��وى لتطبيق��ات األتيكيت 

في الحياة اليومية لكل فرد.

والجدير بالذكر بأن هذا البرنامج قدمته منى جاسم 
الزايد، وهي خبيرة في مجال األتيكيت وحاصلة على 
ش��هادة البكالوريوس في مج��ال نظم المعلومات 

جمعية العالقات 
العامة تنظم برنامجا 

في ))فن األتيكيت((

اإلدارية.  كما أنها تحضر حاليا لنيل شهادة الماجستير 
في الموارد البشرية وبالتحديد في سلوكيات األفراد. 
كم��ا أن له��ا العديد م��ن المش��اركات ف��ي مجالي 

التدريب والعمل التطوعي.

وف��ي نهاي��ة البرنام��ج ق��ام األس��تاذ فه��د إبراهيم 
الش��هابي رئيس جمعية العالقات العامة البحرينية 
تقديره��ا  من��ى  لألس��تاذة  الجمعي��ة  درع  بتس��ليم 

لجهودها ودورها البارز في أنجاح البرنامج.
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نظمت جمعية العالقات العامة البحرينية في تمام 
الس��اعة الس��ابعة والنص��ف من مس��اء ي��وم االثنين 
 الموافق  31 مارس 2008م  برنامجا تدريبيا مفتوحا بعنوان
أدار  الحدي��ث((. حي��ث  المجتم��ع  ))البرتوك��ول ف��ي 
البرنامج الدكتور محمد نعمان جالل المستش��ار في 
مجال العالق��ات العام��ة والدبلوماس��ية. وقد حضر 
البرنام��ج مجموعة من أعضاء الجمعي��ة والمهتمين 
بالعالق��ات العامة من خارج الجمعية وكان ذلك في 

قاعة جمعية المهندسين بالجفير.

جمعية العالق��ات العام��ة البحرينية 
تنظم ندوة بعنوان 

»البرتوكول في المجتمع الحديث«
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اقامت جمعية العالقات العامة البحرينية في مساء 
يوم االثنين  الموافق 28 أبريل 2008م لقائها الش��هري 
المفتوح، وذلك بقاعة جمعية المهندسين بالجفير. 
ودارت مناقش��ات اللقاء  حول موضوع »المس��ئولية 
المجتمعية للش��ركات« وحضر اللق��اء عدد كبير من 

أعضاء الجمعية والمهتمين. 

واشتمل  برنامج اللقاء على جلسة تعارفية، ومن ثم 
محاضرة لألس��تاذة س��ما عبدالحمي��د العلوي حول 
»المسئولية المجتمعية للش��ركات» أعقبتها جلسة 

نقاشية.

وخ��الل ه��ذا اللق��اء أج��ري الس��حب الش��هري عل��ى 
مجموع��ة جوائز قيم��ة للحضور، كالهوات��ف النقالة 
وغيره��ا، وف��ي النهاي��ة خت��م اللق��اء بحف��ل عش��اء 

للحضور. 

ويعتب��ر ه��ذا اللقاء أح��د أهم وس��ائل االتص��ال بين 
الجمعية والمجتمع.

 والجدير بالذكر أن األستاذة سما عبدالحميد العلوي 
المحاض��رة في هذا اللقاء هي مستش��ارة متطوعة 
بموقع البحرين للمس��ئولية االجتماعية، ومش��اركة 
ف��ي تأس��يس أول موق��ع متخص��ص ف��ي مج��ال 
المسئولية االجتماعية، ومؤسسة الشبكة البحرينية 
التأس��يس  فري��ق  وعض��و  االجتماعي��ة،  للمس��ئولية 
للش��بكة الخليجي��ة للمس��ئولية االجتماعي��ة برعاية 
مكت��ب اليونيدو، ومحاضرة ومدرب��ة في مجال إدارة 

الموارد البشرية والمسئولية االجتماعية. 

جمعية العالقات العامة البحرينية 
تنظم لقاء بعنوان »االمسئولية 

المجتمعية للشركات« 
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نظمت جمعي��ة العالقات العام��ة البحرينية الملتقى 
الخليجي الثاني لممارس��ي العالق��ات العامة بعنوان 
تطبيقات اإلدارة بالس��يناريو، تحت رعاي��ة وزيرة التنمية 
االجتماعية د. فاطمة بنت محمد البلوشي وذلك في 

الفترة 1-3 يونيو 2008م. 

وف��ي الي��وم األول ب��دأ حف��ل االفتت��اح بكلم��ة رئيس 
جمعية العالق��ات العامة د. فهد إبراهيم الش��هابي 
رحب فيها بالحضور وأش��ار إلى المجهود الكبير الذي 

بذل��ه فري��ق عمله إلظه��ار الحف��ل بهذا الش��كل. ثم 
تح��دث عن األه��داف الت��ي حرك��ت نش��اط الجمعية 
من��ذ تأسيس��ها وأهمه��ا النه��وض بمهن��ة العالقات 
العامة، مبينا أهمية مح��ور الملتقى )تطبيقات اإلدارة 
بالس��يناريو( وافتخ��ار الجمعية بطرح��ه كأول تطبيق 
لها في مجال العالقات العامة على مستوى العالم. 

كم��ا ألقى س��عادة مستش��ار جالل��ة الملك لش��ئون 
اإلعالم األس��تاذ نبي��ل بن يعقوب الحمر كلمًة س��جل 

الثان��ي  الخليج��ي  الملتق��ى 
لممارس��ي العالق��ات العام��ة    

1-3 يونيو 2008م
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فيها إعجابه بجمعي��ة العالقات العامة ودورها في 
ط��رح أول تطبي��ق لها في مج��ال العالق��ات العامة 
وتحدي��دا مج��ال التنبؤ وإدارة األزم��ات، إضافة إلى ما 
تقدمه من أنش��طة وبرامج تصب في إعداد الكوادر 

البحرينية الشابة في مجال العالقات العامة. 

وألقت الس��يدة مها المنديل القائم بأعمال الوكيل 
المس��اعد لتنمية المجتمع نائب راع��ي الحفل وزيرة 
التنمية كلمًة رحبت فيها بالحضور واعتذرت نيابًة عن 
وزي��رة التنمية لعدم تمكنها م��ن الحضور الرتباطها 
بمهمة رسمية خارج البالد. وأشارت إلى أن تنظيم هذا 
الملتقى للسنة الثانية على التوالي يمثل فرصة طيبة 
الس��تعراض ومناقش��ة كل ما يس��تجد من تطورات 
لهذه المهنة والوقوف على الرؤى التطويرية الداعية 
لالرتق��اء بها. ولفتت إلى ما ش��هدته مهنة العالقات 
العام��ة خالل الس��نوات الماضية من تط��ور ملحوظ 
وتعاظم لدورها بش��كل ب��ارز، فتحول��ت من خدمة 

مس��اندة إلى صناعة هامة وأصبحت تشكل واجهة 
أساسية للمؤسسات العامة والخاصة. وأكدت حرص 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة على تعزيز أوجه الش��راكة 
م��ع كل مؤسس��ات المجتمع المدن��ي الفاعلة في 
مجتم��ع البحرين، مبينًة س��عي ال��وزارة الدؤوب في 
مد جس��ور التواصل والتكامل مع القطاعين األهلي 
والخ��اص إليم��ان ال��وزارة ب��أن اإلنج��ازات ال تتحقق إال 
بتكاتف كل األطراف بما يعود على الفرد والمجتمع. 
المبذول��ة إلقام��ة ه��ذا  بالجه��ود  وأخي��را، أش��ادت 
الملتق��ى وعلى رأس��ها جهود مع��دي أوراق العمل 
والمؤسس��ات الت��ي حرص��ت عل��ى المش��اركة فيه، 

متمنيًة العمال الملتقى كل التوفيق والنجاح. 
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وقبل اختت��ام فعاليات حفل االفتت��اح تم تكريم كل 
الجه��ات الراعي��ة والداعم��ة للملتق��ى بتوزي��ع الدروع 
التذكاري��ة وكذلك تم تكريم الش��خصيات المتحدثة 
في جلسات الملتقى من خالل أوراق العمل . وأخيرًا تم 
إع��الن الفائر بجائزة اإلنجاز المتميز في مجال العالقات 
العامة، حيث منحت الجائزة الى الرائد خميس المقلة، 
وُعرَض فيلم وثائقي يس��جل حيات��ه المهنية الحافلة 
باإلنج��ازات. وق��د ش��ارك ف��ي الملتق��ى أكث��ر م��ن 200 

شخصية من البحرين ومختلف الدول الخليجية. 

واس��تمرت فعاليات الملتقى مدة 3 أي��ام، وتناول في 
جلساته الست عدة محاور، حيث طرحت في الجلسة 
القط��اع  ف��ي  بالس��يناريو  اإلدارة  تطبيق��ات  األول��ى 
الحكوم��ي وش��ارك فيها وكي��ل وزارة األش��غال نايف 
الكاللي ورئي��س ديوان الخدمة المدنية س��ابقا احمد 
البحر ومدير ع��ام اإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة 

الداخلية العميد خالد العبسي.

أم��ا الجلس��ة الثاني��ة فتحدث كل م��ن األس��تاذ أنور عبد 
الرحمن رئي��س تحرير صحيف��ة »أخبار الخلي��ج» والدكتور 

منص��ور الجمري رئي��س تحرير صحيفة الوس��ط إلى جانب 
رئيس هيئة تحرير صحيفة الوقت األستاذ إبراهيم بشمي. 

أم��ا الجلس��ة الثالثة من أعم��ال الملتق��ى، فتناول��ت محور 
تطبيقات اإلدارة بالسيناريو من المنظور األكاديمي، وشارك 
في هذا المحور د. مسعود الكندري أستاذ اإلعالم بجامعة 
العل��وم والتكنولوجيا بدولة الكوي��ت ود. زهير ضيف رئيس 
قس��م اإلعالم بالجامعة األهلي��ة ود. ليلى الصقر أس��تاذة 

العالقات العامة بجامعة البحرين.

36 عامان من  التواصل



وفي الجلس��ة الرابعة من أعم��ال الملتقى تم تناول 
موض��وع تطبيق��ات اإلدارة بالس��يناريو ف��ي قط��اع 
تنظي��م الفعالي��ات الكبرى فق��د تح��دث فيها كل 
من األس��تاذ خال��د القعود مدي��ر العالق��ات العامة 
بمجموعة يوس��ف ب��ن أحمد كانو، و األس��تاذة زهراء 
طاه��ر  مدي��ر ع��ام ش��ركة إيفينس��تكوم  والس��يد 
 Marketing O2 ،محم��د جهمان��ي الرئيس التنفي��ذي

.Communications

أم��ا الجلس��ة الخامس��ة فتناول��ت موض��وع تطبيقات 
اإلدارة بالس��يناريو في القط��اع الصناعي وتحدث فيها 
كل من الس��يد أحمد صالح النعيم��ي الرئيس التنفيذي 
لش��ركة ألمني��وم البحرين )ألب��ا( والدكت��ور مصطفى 
الس��يد الرئيس التنفيذي السابق لش��ركة نفط البحرين 
وعض��و مجل��س إدارة طي��ران الخليج واألس��تاذ محمد 
الطحالوي مستش��ار العالق��ات العامة لش��ركة الزيت 

السعودية )سابقا(.

وفي الجلس��ة السادس��ة واألخيرة من أعمال الملتقى 
تن��اول المحاض��رون موض��وع تطبيق��ات اإلدارة  فق��د 
بالس��يناريو في قط��اع المراس��م والبرتوكول، وتحدث 
ف��ي هذا المحور كل القائم بأعمال الس��فير األميركي 
ف��ي المملك��ة كري��س هان��زل والس��يد راش��د الغائب 
عضو مجلس إدارة جمعية العالقات العامة البحرينية 
بداًل من الس��يدة م��رام البردول��ي عضو مجل��س إدارة 

الجمعية.
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أقام��ت جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحريني��ة ب��أن 
الجمعية الغبق��ة الرمضانية للجمعية وذلك مس��اء 
يوم الثالث��اء الموافق 16 س��بتمبر 2008م بمركز الخليج 
الدول��ي للمؤتم��رات بفن��دق الخلي��ج وذل��ك بحض��ور 
مجموعة م��ن كبار المس��ئولين بالدول��ة يتقدمهم 
الدكت��ور نزار بن ص��ادق البحارنة وزير الدولة للش��ؤون 
الخارجي��ة والس��يد نبيل ب��ن يعقوب الحمر مستش��ار 
جالل��ة الملك للش��ؤون اإلعالمي��ة، إضاف��ة إلى جمع 
كبي��ر من أعض��اء الجمعية والمس��ئولين والمهتمين 

بقطاع العالقات العامة واإلعالم.

جمعية العالقات العامة 
البحرينية تقيم غبقتها 

الرمضانية الثانية

واشتملت هذه الغبقة على مسابقات ثقافية شارك 
فيها الحضور وتم على إثرها توزيع جوائز قيمة، كما 
تم��ت دعوة عدد م��ن العاملين في مش��روع األس��ر 
المنتج��ة لع��رض منتوجاتهم س��عيًا م��ن الجمعية 

لتشجيع جهودهم ودعما لهذا المشروع.

وخالل ه��ذه الغبقة أعل��ن رئيس الجمعي��ة الدكتور 
فهد إبراهيم الشهابي عن تدشين مشروع الجمعية 
الرائ��د »بنك الوظائف«، والذي ب��دأ اإلعداد له قبل عدة 
أش��هر، إال أن حرص الجمعية على خروجه بالش��كل 
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المش��رف ق��د كان الس��بب الرئي��س وراء إرج��اء 
تدشينه ألكثر من مرة.

وإنه لمن حس��ن الطالع أن يتم تدشين المرحلة 
األولى من هذا المش��روع في هذا شهر رمضان 
المبارك، وخصوصا أنه قد أنش��ئ لغرض وطني 
متمث��ل ف��ي توظي��ف بن��ات وأبن��اء البحرين من 
خريجي كلي��ات العالقات العام��ة واإلعالم في 
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الوظائ��ف الت��ي تناس��ب مؤهالته��م وخبراتهم مع 
التأكي��د على أن خدم��ات هذا البنك س��تكون مجانية 
ومفتوحة لكل البحرينيين من داخل أعضاء الجمعية 

أو غير منتسبيها. 

40 عامان من  التواصل



زيــــــارات



اس��تقبل  صاح��ب المعال��ي الس��يد خليفة ب��ن أحمد  
الظهران��ي رئيس مجلس الن��واب بمكتب��ه بالمجلس 
صباح يوم  االثنين الموافق 5 مارس  2007م رئيس وأعضاء 
مجل��س إدارة جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحريني��ة، 
وذل��ك بمناس��بة إش��هار الجمعي��ة، وقد أش��اد رئيس 
مجلس الن��واب بأهمية وج��ود مثل ه��ذه الجمعيات 
والمؤسس��ات، لم��ا تق��وم ب��ه م��ن أدوار ومه��ام في 
كافة مؤسس��ات ووزارات الدولة، مش��يدًا في الوقت 

ذاته بالش��باب البحريني المش��ارك والمبادر لمثل هذه 
الجمعيات واألنشطة والفعاليات.

وق��د حض��ر اللق��اء فه��د إبراهي��م الش��هابي رئي��س 
مجل��س إدارة جمعي��ة العالق��ات العام��ة البحريني��ة، 
وأعض��اء مجلس اإلدارة، ندى ياس��ين، م��رام البردولي، 
هند الشهابي، عبد الرحمن بوحجي، حسين إسماعيل، 

علي المال، نوف بوعالي ومنى حسين. 

رئيس مجلس النواب يستقبل مجلس إدارة الجمعية
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اس��تقبل وزير اإلع��الم الدكتور محمد ب��ن عبدالغفار 
عبداهلل بمكتب��ه صباح يوم األربع��اء الموافق 11 يوليو 
2007 م  أعضاء مجلس إدارة جمعية العالقات العامة 
البحرينية برئاس��ة الس��يد فه��د إبراهيم الش��هابي، 
حيث أعربوا عن ش��كرهم للوزي��ر على رعايته ألعمال   
»الملتقى الخليجي األول لممارسي العالقات العامة« 

الذي عقد مطلع شهر يوليو 2007م. 

وأكد أعض��اء مجل��س إدارة الجمعية عل��ى أن رعاية 
وزي��ر اإلع��الم للملتق��ى أس��همت بش��كل كبير في 

إنجاح��ه عل��ى األصع��دة كاف��ة مش��يدين بالدع��م 
المتواصل الذي تقدمه وزارة اإلعالم لكافة فعاليات 
وأنش��طة الجمعية التي تس��عى إل��ى تأطير وتطوير 
مهن��ة العالق��ات العامة في مملك��ة البحرين. وقد 
قدم أعضاء مجل��س إدارة جمعية العالقات العامة 

البحرينية درعا تذكاريا بهذه المناسبة.

وزير اإلعالم يستقبل مجلس إدارة الجمعية
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اس��تقبل صاحب المعالي السيد على بن صالح الصالح 
رئي��س مجلس الش��ورى بمكتب��ه بالمجل��س من بعد 
ظه��ر ي��وم  21 نوفمب��ر 2007م  رئيس وأعض��اء جمعية 
العالقات العامة البحرينية يتقدمهم رئيس الجمعية 
فه��د إبراهيم  الش��هابي، حيث أش��ار رئي��س مجلس 
الش��ورى خالل اللقاء إلى أهمية التدريب والتطوير في 
إعداد وتأهيل العنصر البش��ري، مش��يرًا إل��ى أن عملية 
التدري��ب الهادف إل��ى تعزيز الوعي بأهمي��ة العالقات 
العامة، مؤكدا في الوقت نفس��ه على أهمية العمل 
التطوعي الذي يقوم به أعضاء الجمعية والهادف إلى 
إبراز دور مملكة البحرين كنموذج حديث للممارس��ات 
الفعلية  لمهام العالقات العامة من خالل ما تقوم به 

الجمعية من أنشطة وبرنامج تصب في هذا الهدف.

رئيس مجلس الشورى يستقبل مجلس إدارة الجمعية

وأك��د معال��ي رئي��س مجل��س الش��ورى عل��ى أهمية 
ارت��كاز  العالقات العامة على ركائ��ز اجتماعية تتوافق 
مع ظ��روف المجتم��ع وأهداف��ه العامة، مش��يرًا إلى 
العالق��ات العام��ة ف��ن في حد ذات��ه يه��دف إلى زرع 
عالق��ات طيب��ة بغية زي��ارة ف��رص التفاه��م المتبادل 

والتوافق واالنسجام بين جميع األطياف.

من جانبه قدم فهد الشهابي  رئيس الجمعية لمحة 
عن الخطط المستقبلية ألنشطة وفعاليات الجمعية  
الت��ي تن��وي القيام به��ا والت��ي تس��عى الجمعية من 
خاللها إلى التوعية بأهمية العالقات العامة و سعيها 
الج��اد والدؤوب لتأهيل  وتطوي��ر العاملين في قطاع 

العالقات العامة والمهتمين بها مهنيًا.  

44 عامان من  التواصل



استقبل س��عادة الشيخ حمود بن عبد اهلل آل خليفة 
محاف��ظ محافظ��ة العاصمة ف��ي ي��وم  الخميس 
الموافق  16 أبريل 200م  فهد إبراهيم الش��هابي رئيس 
جمعي��ة العالق��ات العامة البحريني��ة بمكتبه بمبنى 
محافظة العاصمة بأم الحصم.. وقد اطلع الس��يد 
فه��د الش��هابي محاف��ظ العاصم��ة عل��ى أه��داف 
الجمعي��ة وبرام��ج وأنش��طة الجمعي��ة.. وقد أش��اد 
محاف��ظ العاصم��ة بقي��ام الجمعي��ة وأك��د أهمية 
دورها في خدمة المجتمع حيث إن هذه الجمعيات 
أصبح��ت ذات أهمية ف��ي مملك��ة البحرين في ظل 
األجواء التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر 
الميم��ون لجالل��ة الملك المف��دى ومش��روع جاللته 
اإلصالح��ي الكبير الذي ب��دأت المملك��ة تجني ثماره 

الخصبة.. 

وقد أبدى المحافظ اس��تعداد المحافظة في دعم 
أنش��طة وبرامج الجمعية وفق صالحيتها وعالقتها 

م��ع مثل هذه الجمعي��ات األهلية متمني��ا للجمعية 
وأعضائه��ا كل التوفيق والنجاح في مهمتهم. وقد 
أعرب رئيس الجمعية نيابة عن مجلس اإلدارة وجميع 
وأعض��اء الجمعي��ة ع��ن ش��كرهم وامتنانهم على 
حسن االس��تقبال بحفاوة وترحيب من قبل محافظ 
العاصمة وقال إننا كبحرينيين نعتز بالمس��ئولين من 
أمث��ال محاف��ظ العاصمة المش��هود ل��ه باالهتمام 
والدعم لكل القطاعات ف��ي مملكة البحرين عامة 
ومحافظة العاصم��ة خاصة بما يعود بالنفع والخير 
على المواطنين والمقيمي��ن في المحافظة مؤكدًا 
ح��رص المحافظ عل��ى الش��راكة المجتمعية.. حضر 
االجتماع كل من الس��يد حس��ين إس��ماعيل والسيد 

حسن محفوظ عضوي مجل إدارة الجمعية. 

محافظ العاصمة يستقبل مجلس إدارة الجمعية
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اس��تقبل سعادة الس��يد سلمان بن عيس��ى بن هندي 
محافظ محافظة المحرق بمكتبه بالمحافظة  ظهر 
ي��وم األربع��اء المواف��ق 7 ماي��و 2008م الدكت��ور فه��د 
إبراهي��م الش��هابي رئي��س جمعية العالق��ات العامة 
البحرينية والسيد حسين إسماعيل أمين سر الجمعية 
والس��يد راشد الغائب عضو مجلس اإلدارة رئيس لجنة 

الشباب.

وفي بداية اللقاء عبر س��عادة المحافظ عن س��عادته   

بلقاء وف��د الجمعي��ة التي أظه��رت ومنذ تأسيس��ها 
الص��ورة الحقيقية  ل��دور العالق��ات العامة في كافة 
الجه��ات الحكومي��ة واألهلي��ة م��ن خ��الل مختل��ف 

األنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية.

م��ن جانب��ه أطلع رئي��س الجمعية س��عادة المحافظ 
على خطط وأنشطة الجمعية المستقبلية معبرًا عن 

شكره لسعادته على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء.

محافظ المحرق يستقبل مجلس إدارة الجمعية
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استقبل سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار 
جاللة الملك لش��ئون اإلعالم بمكتبه بقصر القضيبية 
صباح يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2008مص الدكتور 
فه��د إبراهي��م الش��هابي رئي��س جمعي��ة العالق��ات 
العام��ة البحريني��ة وعددا م��ن أعض��اء الجمعية حيث 
عبروا عن ش��كرهم للسيد نبيل الحمر على مشاركته 
متحدثا رئيسيا في الملتقى الخليجي الثاني لممارسي 
العالق��ات العامة ال��ذي عقد في البحري��ن من 1 إلى3 

يونيو 2008م. 

كما قام الدكتور الش��هابي بتقديم درع تذكاري إلى 
المستشار تقديرا من الجمعية. وقد أعرب السيد نبيل 
بن يعق��وب الحم��ر عن ش��كره للجهود الت��ي تبذلها 
جمعي��ة العالقات العامة البحريني��ة في تنظيم مثل 
هذه الملتقيات المتخصصة الرامية إلى تعزيز وترسيخ 
المفاهيم الصحيحة لهذه المهن��ة المهمة الحيوية 

متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد.

مستشار جاللة الملك للشؤون اإلعالمية يستقبل مجلس إدارة الجمعية
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ت��واُص���ٌل 
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ماذا قالوا عن الـجـمـعية...؟



حد  في  تمثل  العامة  العالقات  أن  شك  ال 
ذاتها فن يهدف لزرع عالقات طيبة بغية زيادة 
فرص التفاهم المتبادل والتوافق واالنسجام 
يتم  لهذا  المجتمع،  في  األطياف  جميع  بين 
العامة  العالقات  ترتكز  أن  على  دائمًَا  الحرص 
ظروف  مع  تتوافق  اجتماعية  أسس  على 
حلقة  لتمثل  العامة،  وأهدافه  المجتمع 

الوصل ومفتاح المرور آلفاق أوسع من التعاون والتنسيق. 

وعملهم  البحرينية  العامة  العالقات  جمعية  أعضاء  احيي  إنني 
حديث  كنموذج  البحرين  مملكة  دور  إبراز  إلى  الهادف  التطوعي 
للممارسات الفعلية لمهام العالقات العامة من خالل ما تقوم به 

الجمعية من أنشطة وبرنامج تصب في هذا الهدف.

علي بن صالح الصالح 
رئيس مجلس الشورى

رغم عمرها القصير إال أن جمعية العالقات العامة البحرينية استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة في مجال تطوير مهنة 

العالقات العامة، فلهم منا كل تحية في ذكرى تأسيسهم الثانية.

الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي 

وزيرة التنمية االجتماعية 

كنا وما زلنا نراهن دائمًا على الدور الفاعل والمؤثر 
للشباب وجيل المستقبل في هذا الوطن العزيز، 
ونشاط  جهد  من  به  يقومون  بما  ومتفائلون 
وبرامج، وندعم كل التوجهات الوطنية في عمل 
رافدا  باعتبارها  والمهنية،  الشبابية  الجمعيات 

مهما لعملنا البرلماني ورؤيتنا المستقبلية.

وبما  البحرينية،  العامة  العالقات  وجمعية       
تضمه من أبناءنا وبناتنا الشباب هم أنموذج إيجابي لجيل المستقبل، الذي 
يستحق الشكر والتقدير واإلشادة على ما يقوم به من برامج متميزة في 
مجال العالقات العامة، باعتبارها الواجهة الحضارية وطريق النجاح ألي 
مؤسسة ومجتمع وأي عالقة وطيدة قائمة على أسس وقواعد متينة، 

الملتزمة باألسلوب العلمي والتعامل الرفيع.

تحية لكم في احتفالكم بالذكرى الثانية على التأسيس، وأسأل اهلل أن 
يوفقكم ويسدد على طريق الخير والنجاح خطاكم.

خليفة بن أحمد الظهراني 
رئيس مجلس النواب

إذا كان علينا أن نحتفي بجمعية العالقات العامة بعدد السنين المؤسسة للجمعية، فإننا نحتفي بفرح النجاح واإلنجاز المتميز 
وتحقيق األهداف، ولعل أجمل ما يمكن ان نصف به عمل العالقات العامة هو المقدرة على نشر المحبة في المجتمع.. وهي 
ليست عملية سهلة وال يمكن تحقيقها كهدف إذا لم نكن نتكئ على قدرات بشرية تؤمن بهذا المبداء وتتفانى لتحقيقه، 

وهذا ما وجدته في القيادة الشابة التي تقود اليوم جمعية العالقات العامة البحرينية.

الطريق  لتمهد  المجال  الكثير في هذا  الشيء  تنجز في زمن قياسي  أن  البحرينية  العامة  العالقات  ولقد استطاعت جمعية 
لجيل من العاملين في مجال العالقات العامة.

ويسرني هنا أن أسجل إعجابي الكبير بالقائمين على الجمعية لحماسهم وتفانيهم ومثابرتهم لكي تكون الجمعية كيان له 

تأثيره في مهنة العالقات العامة، وقدرته على النهوض بمهنة العالقات العامة، بروح الشباب الوقادة دائمًا نحو عطاء ال ينتهي.

نبيل بن يعقوب الحمر 

مستشار جاللة الملك للشئون اإلعالمية
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يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى جمعية العالقات العامة البحرينية رئيسًا وأعضاء بأطيب التهاني بمناسبة احتفال الجمعية 
وفعالة  نشطة  كجمعية  البحرينية  الساحة  على  وجودها  أثبتت  التي  الجمعية  هذه  الجمعية،  لتأسيس  الثانية  بالذكرى 
للمتخصصين في العالقات العامة الذين اثبتوا بعملهم الدؤوب واتصاالتهم العديدة إنهم ضرورة حتمية لتطور العمل إن 
كان على الصعيد العام أو الخاص. فتهنئة عطرة لهم في الذكرى الثانية لتأسيس هذه الجمعية المهنية العتيدة راجيًا من 

المولى العلي القدير أن يوفقهم لما فيه خير مهنتهم ووطنهم البحرين.

عبد الرحمن محمد سيف جمشير 

رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى

أن تبدأ تلك ليست هي المسألة، وأن تبدأ وتستمر أيضًا ليس تلك هي المسألة، المسألة تتركز في أن تبدأ قويًا ومبتكرًا وأن 
تستمر في القدرة على قوة االبتكار. 

التميز هي الصفة التي يمتاز بها كل إنسان، تلك هي النقطة المهمة في أي عمل يبدأ.  هذه المسألة هي نقطة التحدي التي 
تواجه جمعية العالقات العامة البحرينية، والتي تضعهم على محك التجربة، فإما أن يصقلهم ذاك المحك، ويحولهم إلى 

ألماٍس يتألأل، وإما أن يتحولوا إلى فحٍم يتفتت. تلك هي المسألة وتلك هي التحديات، وما أصعب تلك التحديات.

إبراهيم محمد بشمي

رئيس هيئة تحرير جريدة الوقت - عضو مجلس الشورى

الصعيدين  على  بمجورها  المؤسسات  ربط  في  والمهمة  الحيوية  المسائل  من  العامة  العالقات  تعتبر  العولمة  عصر  في 
الداخلي والخارجي، واعتقد بأن هذا يلقي بمسئولين كبيرة على جمعية العالقات العامة البحرينية المطالبة بتعزيز ثقافة 

العالقات العامة بالمجتمع.

وال يخفى على أحد بأن الجمعية ورغم عمرها القصير قد حققت إنجازات ملموسة على صعيد نشر مبادئ العالقات العامة 
بين ممارسيها من جهة والمؤسسات العاملة من جهة أخرى.

الدكتور جاسم حسين

عضو مجلس النواب

في وقتنا الحاضر من أساسيات النجاح هو العمل المشترك الذي يعتمد على التواصل واالتصال مع اآلخرين وفقًا لمفهوم 
العمل بروح الفريق الواحد وهذا ما نقوم به في جيبك. 

لقد كان للجمعية بالتعاون مع المؤسسات والشركات في المملكة دورًا هامًا في تحقيق أهداف المملكة والنقلة النوعية 
التي تشهدها في مجاالت العالقات العامة عبر مسيرة عامين مليئين بالنشاطات والبرامج الناجحة والمؤتمرات المتميزة. 

أبارك للجمعية حصاد عامها الثاني وأهنئ أبناء المملكة بوجود جمعية متخصصة تعنى بالعالقات العامة. 

المهندس عبدالرحمن جواهري
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قامت جمعية العالقات العامة البحرينية مند تأسيسها وحتى اآلن في وضع خطوات جادة لتعزيز التعريف باألسس الحديثة 
بمملكة البحرين لتطبيق استراتيجيات العالقات العامة بما فيها إدارة المعتقدات والتأثير في عمق المفاهيم واآلراء وطرائق 
والثوابت  القيم  نشر  في  مستقبال  كبيرة  مسؤولية  تحمل  عاتقها  علي  سيكون  والتي  المطلوب  باالتجاه  وتغييرها  توجيهها 
الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها بما يخدم تطلعات الجميع والتي ستجعل مملكة البحرين تسهم في بناء الحضارة اإلنسانية 

وترسيخها وتنميتها وازدهارها وتكريس قيم العدالة والمساواة القانون واالحترام.

فيصل فوالذ

األمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان  -  عضو مجلس الشورى

الذي  هلل  والحمد   . ونجاحاته  وهمومه  بتحدياته  المؤسسة  أنشطة  واقع  عن  واألمين  الصادق  التعبير  هو  مؤسسة  أي  نجاح 
وفقني في اإلستخدام األمثل لإلعالم والعالقات العامه في إبراز الدور اإليجابي للمؤسسات التي تشرفت بإدارتها في حياتي 
المهنيه، وكم سعيد أن أرى جمعية العالقات العامة البحرينية بتجربتها القصيرة وقد انطلقت بقوة في تعميم هذه المبادئ 

، ليس في دورها الهام فحسب وإنما أيضًا في إظهار المؤسسات البحرينية الرائدة بصورة مشرفة.

أصدق التهاني القلبية لكم في عيد ميالد الجمعية، فانطلقوا إلى األمام بنفس الحماس ألنكم تقومون بدور مهم ومفيد، 
وفقكم اهلل ولكم مني كل التحية والتقدير

الدكتور مصطفى السيد

األمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية

الشك بأن ما تقوم به جمعية العالقات العامة البحرينية من جهد يهدف بالدرجة األولى  لرفع كفاءة وخبرة العاملين في 
أبداها  التي  البناءة  الجهود  بتلك  نشيد  إذ  ونحن  بالمملكة،  المسئولين  كافة  واعتزاز  فخر  لمحل   وإنه  الحيوي،  القطاع  هذا 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية المتميزة وكافة أعضائها من تكثيف للدورات واللقاءات لما فيه مصلحة وفائدة 

العاملين في هذا المجال العملي والمهني، وبالتالي لزيادة كفاءة إداراتهم ومؤسساتهم. 

إن قطاع العالقات العامة مبني بصورة أساسية على العالقات االجتماعية المتميزة، والتي تمثل سمو األخالق في التعامل 
بين األفراد والمؤسسات ، وجودة وإتقان الخدمات التي يتم توفيرها، ومدى مصداقية المؤسسة فيما تقدمه من منتج أو 
خدمًة. وعليه يستوجب من جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي السعي لتقديم أفضل مالديهم والتكاتف مع هذه 

الجمعية المتميزة إلبراز أنشطتها وفعالياتها.
الشيخ علي بن عبد اهلل آل خليفة 

وكيل المراسم الملكية
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يسعدنا أن تزخر مملكة البحرين بطاقات شبابية واعدة من أبناء المملكة ممن يسهمون بشكل فعال في مختلف المجاالت، 
واالهتمام الذي باتت تلقاه العالقات العامة محليا وعالميا، مشيدين كذلك ونحن نشارك أبنائنا في جمعية العالقات العامة 
واالعتماد   ، والفعاليات  األنشطة  من  العديد  إقامة  في  الجمعية  بإسهامات  الجمعية  لتأسيس  الثانية  بالذكرى  احتفالهم 
المجال،  بالخبرة والمهنية في هذا  تمتاز  التي  الكوادر  تلك  إلى  باإلضافة  المشاريع واألنشطة،  العديد من  الشباب في  على 
مؤكدين على دعم واهتمام صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه وحكومته الرشيدة للطاقات الشبابية 

وإسهامها في تنمية تلك الطاقات بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

سلمان بن عيسى بن هندي 

محافظ محافظة المحرق

األفكار تبقى أفكارًاً إلى أن تصل إلى حدود الحقيقة واإلنجاز، وجمعية العالقات العامة البحرينية هي أحدى أهم األفكار 
البحرينية التي تحّولت لحقيقة معاشة على أرض الواقع. 

لقد ساهمت هذه الجمعية الوليدة في بناء البحرين، ولعبت دورًا رائدًا في تمثيل شريحة من أهم الشرائح اإلعالمية. وهي 
َست لتبقى، ولُتسهم في تطوير هذا  عبر ما قّدمته من جهود وفعاليات على مدار عام كامل، أثبتت أنها جمعية رائدة ُأسِّ
من  وللمزيد  إدارتها  مجلس  ألعضاء  فشكرًا  األصعدة.  جميع  على  الوطنية  التنمية  في  رئيسيًا  مرتكزًا  يمثل  الذي  القطاع 

النجاحات واإلنجازات.
مؤنس المردي 

رئيس تحرير صحيفة »البالد« – البحرين

نتقدم بالتهنئة لجمعية العالقات العامة البحرينية بمناسبة مرور عامين على ميالدها.

لها  المطلوبة  والمهارات  القطاع  هذا  لتطوير  والجد  للمثابرة  رمز  هم  الجمعية  هذه  على  القائمين  البحرينيين  الشباب  إن 
خصوصًا وأن مهنة العالقات العامة تتطلب اإلبداع والدبلوماسية وفن التعامل والمهارات الخاصة. ورغم خطوات الجمعية 
مملكة  تخدم  بدورها  والتي  المهنة  لهذه  المزيد  لتقديم  حافز  هي  االنجازات  هذه  تكون  أن  يجب  أنه  إال  المتميزة  األولى 

البحرين.
عبداإلل�ه إبراه�يم القاسم�ي

الرئي�س التنفي�ذي لتمكين )صندوق العمل(
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»لم يعد يخفى على المهتمين ما تقوم به جمعية العالقات العامة البحرينية من جهود مضيئة أضافت لمسات علمية على 

مفهوم العالقات العامة وأهميتها في نجاح المؤسسات وتطورها«.

إبراهيم بن خليفة الدوسري 

الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة بديوان سمو رئيس الوزراء  

الثالثة  العالقات العامة مهنة كسائر المهن األخرى مثل المحاسبة والهندسة واإلدارة، وهي تقع على رأس مثلث أضالعه 
تؤكد بأنها علم وفن ومبادئ.

العريقة بخبرات  الوالدة  الحديثة  الجمعية  البحرينية، هذه  العامة  العالقات  تبدو واضحة في أنشطة جمعية  الرسالة  هذه 
ورؤى أعضائها وإدارتها.

أحمد عبد اللطيف البحر 

رئيس ديوان الخدمة المدنية )سابقا(

على  عامين  بمرور  احتفالكم  اشارككم  ان  ويشرفني  يسرني  البحرينية،  العامة  العالقات  جمعية  وأعضاء  إداريي  األعزاء 
تأسيس الجمعية. نحن في الجمعية الدولية للعالقات العامة فرع الخليج تربطنا عالقة خاصة بجمعيتكم متمثلة بتواجد 
اننا نسعى لتحقيق اهداف  ا دارة الجمعيتين. كما  رجل العالقات العامة الفذ الدكتور فهد الشهابي باقتدار في مجلسي 
مشتركه توعوية وتطويرية وتأهيلية لالرتقاء بممارسة مهمات العالقات العامة. وبهذه المناسبه يطيب لي ان اهنأكم على 
نجاح برامجكم التدريبيه و ندواتكم وامسياتكم الشهريه والملتقى االول الذي عقد تحت رعاية معالي وزير االعالم البحريني 
العام المنصرم. مع تمنياتي وزمالئي اعضاء مجلس ادارة الجمعية الدولية للعالقات العامة فرع الخليج لكم باطراد النجاح 

واالزدهار.
فيصل الزهراني

رئيس الجمعية الدولية للعالقات العامة - فرع الخليج   

إن إعادة الثقة في عالم تتجاذبه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة ، يتطلب أن تحظى العالقات العامة 
الشباب  من  العامة  العالقات  جيل  على  التي  الفرصة  وهي  أوطانها،  خدمة  في  والهام  الحيوي  لدورها  والتقدير  باالحترام 

السعي لها واإلصرار عليها .

خميس محمد المقلة

عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للعالقات العامة
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بالمتخصصين  المجال  هذا  لرفد  اتخاذها  تم  التي  المهمة  القرارات  من  يعتبر  البحرينية  العامة  العالقات  جمعية  إنشاء  إن 
وتمهين العمل في هذا القطاع بالتخصص الذي يخدم العمل في جميع االتجاهات، وأن الجمعية ومنذ إنشاءها وإلى اآلن 
تساهم في وضع األمور المتعلقة بالعالقات العامة في مواقعها الصحيحة، وفق التوجهات العالمية التي باتت تؤكد على 
أن نجاح المؤسسات والشركات البد أن يكون وفق خطط استراتيجية، وهو ما نعتمده في دائرة العالقات العامة في شركة 
ألمنيوم البحرين )ألبا(، ونحن نبارك للجمعية هذه المناسبة نؤكد في الوقت ذاته على أننا وضعنا دور العالقات العامة وفق 
االستراتيجية الجديدة القادمة للعام 2009، لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الشركة، ومختلف الميادين محليًا وعالميًا، وهذه 

المهمة ذات تحديات كبيرة أمام دائرة العالقات العامة.
أحمد صالح النعيمي

الرئيس التنفيذي بشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(

برهنت جمعية العالقات العامة البحرينية من خالل تواجدي معها نجاحها في استقطاب وتعزيز دور المهنيين بالعالقات 

العامة وتوسيع دائرة تبادل الخبرات واالستفادة من التجارب في هذا المجال بينهم.

محمد إسماعيل محمد 

مدير عام ورئيس تحرير مجلة ليالينا

يحضى العمل التطوعي في ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك بمساحة واسعة من الحرية ، فقد زاد عدد الجمعيات 
حتى بلغ عددها 459جمعية ، إال أن أعتزازنا ليس بالعدد فقط إنما بجودة أداء المنظمات األهلية، وجمعية العالقات العامة 
على الرغم من أنها من الجمعيات الحديثة إالأن عملها تميز بالتنظيم واإلحترافية ، مما جعلها تكسب عدد كبير من فئات 
، أو المنظمات األهلية األخرى ، ومؤسسات المجتمع  مختلفة في المجتمع سواء المختصين في مجال العالقات العامة 
المدني ولهذه الثقة عدة مؤشرات أهمها إزدياد  عدد أعضاء الجمعية بشكل ملموس خالل فترة وجيزة ، كما نجد إقبال 
على المشاركة في أنشطة الجمعية المتخصصة كالورش ، والملتقيات والبرامج التدريبية ، حيث نجد المشاركة من داخل 
البحرين ومن خارجها خاصة من المختصين في مجال العالقات العامة من دول الخليج العربي، ومن المتطوعين من جميع 
، واستطاعت  ، والخليجي  التطوعي على الصعيد المحلي  أثببت نفسها في ساحة العمل  أنها  ، ويمكننا القول  المجاالت 
الجمعية أن تحقق اهدافها بشكل واضح حيث ركزت على تعزيز الفهم الصحيح لمبادئ مهنة العالقات العامة  مؤكدة 
على أهمية التحول من التلقائية إلى المهنية في هذا المجال  فنجدها تطرح قضايا المهنة بشكل علمي متخصص مثل : 
البروتوكوالت ، تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال المهنة وغيرها من المفاهيم ، ومن مؤشرات التميز لهذه الجمعية 
الحديثة فوزها في منافسة الحصول على منح مالية من وزارة التنمية اإلجتماعية لعام 2007 م عن مشروع :)تأهيل مسؤلي 
 ، التنموية  للمشاريع  التخطيط  على  قدرتهم  دليل  الفوز  هذا  وإن  للربح(  الهادفة  غير  المؤسسات  في  العامة  العالقات 
كما أن الجمعية اجتازت التقييم المؤسسي من قبل المركز الوطني لدعم المنظمات مما أهلها للحصول على المنحة 
، ورسم أطر العمل  إدارة الجمعية على جهودة في تأسيس العمل في الجمعية  الجزيل لمجلس  بالشكر  . وإننا لنتقدم 
بها بشكل مؤسسي منظم  ، وكلنا رجاء أن يستمر عمل الجمعية بمثل هذه الكفاءة ، كما نرجو لمجلس إدارتها الجديد 

التوفيق وإضافة قصص نجاح لسلسة النجاحات التي بدأها المجلس السابق .. وفقكم اهلل جميعا 

نجوى عبدالطيف جناحي

مديرة مركز المنظمات االهلية بوزارة التنمية االجتماعية
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على الرغم من حداثة عهدها، إال أن جمعية العالقات العامة البحرينية - وبفضل الجهود الجبارة التي يبذلها رئيسها 
بارزا في تعزيز ونشر  البحريني المليء بالحيوية والنشاط، لعبت دورا  السيد فهد الشهابي وتفاني أعضائها من الشباب 
التوعية بأهمية العالقات العامة في عمل المؤسسات الحكومية والخاصة مما أسهم في مساعدة تلك المؤسسات 
على التعريف بنفسها للجمهور وبالتالي تحقيق أهدافها الربحية. كما نجحت الجمعية في استقطاب عدد ال بأس به 
من العاملين في مجال قطاع العالقات العامة في مملكة البحرين للعمل تحت سقف واحد وتبادل الخبرات في هذا 
الذي عزز صورة  المتخصصة، األمر  بالمهارات والمعارف  المواهب  األثر الطيب في رفد هذه  له  الحيوي مما كان  المجال 

مملكة البحرين كنموذج يحتذى في مجال ممارسة العالقات العامة على المستوى اإلقليمي. 

أحمد حسين الجناحي

مدير عام اتصاالت المؤسسة وسكرتير مجلس اإلدارة )بتلكو(

أتقدم لجمعيتكم الموقرة بالتهنئة الخالصة وتمنياتي لكم بالتوفيق من خالل رسالتكم المخلصة لرفع شأن العالقات 
العامة في مملكة البحرين وعلى كافة األصعدة وبقطاعية الخاص والعام.

إبراهيم نور

مدير إدارة العالقات العامة بوزارة اإلعالم

لقد جاءت خطوة إنشاء جمعية العالقات العامة البحرينية في الوقت المناسب ولصحيح حيث كانت مملكة البحرين 
تفتقر لمثل هذا التجمع الهام، وأن تجمع مسئولي العالقات العامة تحت هذه المظلة يساهم في إثراء التخصص في 
جميع األمور، خاصة وأن هذا المجال أمامه تحديات كبيرة لخدمة المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، والوزارات 
في القطاع الحكومي، مما يعني بأن العمل بمهنية أكثر من شأنها إبراز دور المؤسسات من أجل تطوير وحماية صورة 
المؤسسة لدى المجتمع، ومساعدتها في القيام بالدور الحقيقي لعطائها من خالل دائرة العالقات العامة، والتي بال 
شك تنعكس على صورة المؤسسة وعملها، وهو التحدي الذي يجب أن تعمل عليه جمعية العالقات العامة البحرينية 

لتعزيزه أكثر فأكثر.

د. خالد جاسم بومطيع

مدير العالقات العامة بشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(
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جمعية العالقات العامة البحرينية أتت لتكون إحدى دعائم اإلعالم في وطننا العزيز، وقد سعت هذه الجمعية منذ إنشائها 
للتواصل بين أعضائها والمجتمع البحريني. وبهذه المناسبة التي تحتفل فيها الجمعية بالذكرى السنوية الثانية ال يسعني إال 

أن أتمنى لها المزيد من التواصل بين كافة وسائل اإلعالم واالتصال. وإلى مزيد من التفوق.

أحمد المرشد 

المستشار اإلعالمي بمكتب معالي وزير الخارجية

جمعيتكم  نظمته  مؤتمر  أول  في  وذلك  جيبك«  »شركة  في  اإلجتماعية  المسؤولية  عن  عمل  ورقة  بتقديم  تشرفت  لقد 
العديد من فعاليات  بتميز في تنظيم  إنها نجحت  إال  الحديثة،  الجمعية  الموقرة في يوليو عام 2007م. فبالرغم من والدة 
وإستقطاب النخب األول من ممارسي مهنة العالقات العامة بهدف تقديم خبراتهم وأفكارهم للجيل الجديد في هذا 

الحقل. 

وأنتهز هذه ا لمناسبة السعيدة ألتقدم بخالص التهنئة القلبية لرئيس الجمعية الشاب د.فهد ولجميع منتسبي الجمعية 
باالحتفال بالذكر الثانية على تأسيسها، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق في خدمة وطننا الغالي. 

زهير توفيقي 

مدير العالقات العامة بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

أصبحت من أهم المفردات  في المجال العالقات العامة ...التواصل والتفاهم ، وهذا ما إستطاعت جمعية العالقات العامة 
البحرينية ترجمته إلى أرض الواقع ، برزت هذه الجمعية  نتيجة لجهود أفراد من ذوي اإلختصاص ، بهدف تبادل الخبرات في 
العالقات العامة لبناء مهنة العالقات العامة على أسس علمية ومهنية،  تستند على المهنية والموضوعية وتعزيز العالقة 

مع الجمعيات واألفراد.

والمحاضرات  والفعاليات  األنشطة  من  بالعديد  تقوم  أن  وتواصلهم  أعضاؤها  جهود  بفضل  الجمعية  واستطاعت  كما 
والمنتديات الملموسة نتائجها على الصعيد اإلقليمي.

العام  الرأي  والمؤثر على  الفاعل   لها دورها   العمل وأن يكون  تواصل  بأن  العامة  العالقات  أتمنى على جمعية  أن  وأود هنا 
من خالل تقديم اإلرشاد حول مواضيع استراتيجية متعددة تهم المواطن وتعني بكافة مجاالت حياته ، وتساهم في نشر 

ثقافة المواطنة والوالء للوطن.

مع تمنياتي القلبية الصادقة للجمعية رئيسا وأعضاء بمزيد من النجاحات ،،،

الدكتورة فوزية الجيب

مدير العالقات البرلمانية واإلعالم بمجلس الشورى
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»يطيب لي أن أتقدم إليكم بأجمل التبريكات بمناسبة مرور عامين على تأسيس جمعيتكم التي تمثل الرؤية الهادفة 
لبناء عالقات عامة ناجحة، كونها تضم فعاليات وكوادر علمية ومهنية مؤهلة.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد وتحقيق ما تصبون إليه«.  

الشيخ صباح بن حمد آل خليفة   

 رئيس اإلعالم والعالقات العامة بالجهاز المركزي للمعلومات  

تعد جمعية العالقات العامة إضافة جديدة في مجال تطوير عمل العالقات العامة من خالل ترسيخ الوعي بأالهميه 
المكتسبة في عصرنا الحديث ونقل الصورة الواضحة لما وصلت إليه هذه المهنة من شأن في المملكة. 

خالل  من  وجيزة  فترة  في  الجمعية  حققته  الذي  االنجاز  هذا  على  المهنة  هذه  ومنتسبي  القائمين  أهنئ  وإنني       
حرص  عكس  قد  األمر  وهذا  الجماعية،  المصلحة  قالب  في  جميعها  تصب  والتي  نظمتها  التي  واألنشطة  الفعاليات 

واهتمام القائمين فيها على تطوير ونقل الجمعية إلى مصاف الجمعيات الخارجية خليجيًا وعربيًا وعالميًا.

     لقد رأيت دائما في فعالياتها منهجية المصداقية الشاملة، والعمل على كسب الثقة للحضور والمتابعين الذين يرون 
ذلك دائما نبراسا في التفاعل، وكذلك النجاح، وتحقيقا للسبق المتوازن المبني على التكافل والرأي األخر. 

     وأتمنى أن تستمر هذا البصمات الرائعة في نقل صوت عمل العالقات العامة البحريني وتطوره إلى خارج المملكة 
التي تنشرها، ولعب دورا هاما في تثقيف  المزيد من الطبعات والمالحق  الفعاليات وإضافة  المزيد من تلك  من خالل 

المجتمع بأهمية هذه المهنة وكذلك العمل على حل الهموم والمشاكل التي تواجه العاملين بها.

ماجد محمد الفيحاني 

رئيس العالقات العامة واإلعالم بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
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خطط مستقبلية

العالقات  جمعية  ارتأت  فقد  العالم،  مستوى  وعلى  المنطقة  في  العامة  للعالقات  المتنامي  للدور  نظرا 

العامة البحرينية أن تواكب هذا الركب من خالل وضع خطة استراتيجية متكاملة تهيئ للجمعية الطريق 

لتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها.

وقد قامت هذه اإلستراتيجية على تسويق ثقافة العالقات العامة ونشر الوعي بأهمية العالقات العامة بين 

جميع فئات المجتمع، إضافة إلى توفير الخدمات المتخصصة واالستشارات في مجال العالقات العامة.

كل ذلك في سبيل أن تصل الجمعية إلى بغيتها في أن تكون الجمعية اإلقليمية الرائدة في ترويج العالقات 

العامة وأن تكون منتدًى للمختصين بهذه المهنة.

شهرية  ولقاءات  إقليمية  ملتقيات  من  بدأته  ما  الجمعية  ستواصل   – وجل  عز  اهلل  من  وبتوفيق   – وعليه 

ومشاركات اجتماعية وتواصل. و ستركز على توفير مقر دائم للجمعية. وستعمل على تدشين المزيد من 

المشاريع المتخصصة في دعم مهنة العالقات العامة.

واهلل الموفق،،،
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هاتـف :  17244613 )973+(

فاكس: 17244610 )973+(

ص. ب.:  15524  - المنامة - مملكة البحرين

www.prbahrain.org  :الموقع اإللكتروني

info@prbahrain.org       :البريد اإللكتروني
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