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بــن ســليمان  أحمــد  المهنــدس  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزيــر  برعايــة 
الراجحــي، أطلقــت جائــزة األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي، 
ملتقــى “درايــة” أحــد مبادراتهــا الثريــة واألولــى مــن نوعهــا فــي المملكــة تحــت عنــوان “مــاذا 
لــو .. كيــف تتصــرف؟”؛ بحضــور نائــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة عضــو مجلــس األمنــاء 
للجائــزة األميــر ســعود بــن فهــد ، وعضــو مجلــس األمنــاء األميــر ســلمان بــن محمــد 
بــن ســلمان، وعــدد مــن األمــراء والمســؤولين والمهتميــن بالمجــال االجتماعــي، وذلــك 

بمركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض.

ملتقــــــى “درايـــــــــة”
ماذا لو .. كيف تتصرف؟
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وأكــد “المغلــوث” أنــه مــع بلــوغ الجائــزة عامهــا 
العاشــر بحمــد للــه أرادت أن ُتقــدم للوطــن عمــًا 
اجتماعيــًا نوعيــًا ومميــزًا بنكهــة العصــر ُيكِمــل 
نهــج مســيرة المؤســس ويؤكــد نهــج األميــرة 
الجائــزة  وأن   ،- هللا  رحمهــا   - اإلنســاني  صيتــة 
تجــدد  حالــة  فــي  ١٤٣٣هـــ  عــام  إنشــائها  منــذ 
مســتمر لارتقــاء بالعمــل االجتماعــي وتتماشــى 
التنمويــة  وإنجازاتــه  الوطــن  تطلعــات  مــع 
ــع. ــه بالشــكر للجمي المســتدامة، مختتمــا كلمت

البشــرية  المــوارد  وزيــر  نائــب  ألقــى  ذلــك،  وعقــب 
بــن  ماجــد  التنميــة  لقطــاع  االجتماعيــة  والتنميــة 
الملتقــى  أن  بّيــن فيهــا  كلمــة  الغانمــي،  عبدالرحيــم 
الحيــاة  جــودة  بتحســين  تهتــم  نوعيــة  مبــادرة  هــي 
وهــي أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030، ويهــدف إلــى 
حمايــة األفــراد والمجتمــع مــن األضــرار الناتجــة مــن 
الخطــرة  والتصرفــات  المحســوبة  غيــر  المواقــف 
عبــر مجموعــة مــن المســارات والــورش والمنصــات 
الحواريــة، بمشــاركة نخبــة مــن الخبــراء والمختصيــن 
والمستشارين في المجاالت الصحية واالستشارية 
والنفســية والماليــة والمهتميــن بالتقنيــة وفــق أطــر 
عامــة تواكــب مــع مــا تشــهده المملكــة مــن تطــورات 
بتدشــين  تفضــل  ثــم  المجــاالت،  كل  فــي  مذهلــة 

الملتقــى. انطــاق 

بــدأ الحفــل بتــاوة آيــات مــن القــرآن الكريــم، ثــم اســتمع الحضــور لكلمــة األميــرة نــوف 
بنــت عبــدهللا بــن ســعود الكبيــر رئيــس اللجنــة التنفيذيــة عضــو مجلــس األمنــاء لجائــزة 
األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي، ألقاهــا باإلنابــة األميــن 
العــام للجائــزة البروفيســور فهــد بــن حمــد المغلــوث ورحــب فيهــا بالحضــور ثــم أوضــح 
أن ملتقــى “درايــة” هــو إحــدى ثمــرات الجائــزة التــي تحظــى بدعــم الدولــة - حفظهــا هللا 
- ومــن مجلــس أمنائهــا ولجنتهــا التنفيذيــة، وهــو ملتقــى هدفــه حمايــة اإلنســان مــن 
كل المواقــف الخطــرة والمفاجئــة اجتماعيــًا ونفســيًا وصحيــًا وتقنيــًا وحقوقيــًا وأمنيــًا 
والخــروج منهــا بأقــل الخســائر مــع أمهــر وأكفــأ المختصيــن فــي الجهــات المختلفــة، 
بمشــاركة أكثــر مــن 60 جهــة حكوميــة وأهليــة وعــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي.



ماذا لو .. كيف تتصرف؟ 4العدد الثاني - 4 يناير 2023

جلسة شارك فيها “الغامدي” و”العيار” وتركزت على “المهارات والممكنات والتجربة”

“المزيفة” والدعم..”إعالم المواقف والدبلوماسية” 
في “حوارات صيتة” بملتقى “دراية”

تصــدرت  المهــارات المعرفيــة والحــس الصحفــي أبــرز المهــارات المطلوبــة ألي إعامــي 
فــي مواجهــة األزمــات وكيفيــة التعامــل معــه فــي لقــاء “إعــام المواقــف ودبلوماســية 
المخــارج”؛ ضمــن حــوارات ملتقــى درايــة األول الــذي تنظمــه جائــزة األميــر صيتــه تحــت 
عنــوان “مــاذا لو..كيــف تتصــرف؟” ؛ حيــث شــارك فــي جلســة الحــوار الدكتــور ســعيد بــن 
صالــح الغامــدي والدكتــور تركــي بــن فهــد العيــار مــن قســم اإلعــام بجامعــة الملــك 

ســعود.

المواقــف  مختلــف  لمواجهــة  لإلعامــي  المطلوبــة  المهــارات  أن  المحاضــرون  وأكــد 
الممكنــات  علــى  الضــوء  وســلطوا  إعامــي،  قطــاع  لــكل  وفقــا  ومتنوعــة  متعــددة 
اإلعاميــة للتعامــل مــع المواقــف الحرجــة، مثــل التخصــص والكفــاءة العلميــة كقاعــدة 
ينطلــق منهــا اإلعامــي أو المتحــدث لمواجهــة األزمــات والمواقــف المحرجــة إضافــة 
إلــى مهــارات اإلقنــاع وهــي مهــارة شــخصية يســتطيع اإلعامــي اكتســابها بالتجربــة 

الخبــرة والتخصــص. والتدريــب واالحتــكاك مــع أصحــاب 

وأوضحــوا أن اإلعامــي يحتــاج إلــى منظومــة عمــل متكاملــة تؤمــن بــه وبقدراتــه وتوفــر لــه 
كل الدعم واإلمكانات ســواء المادية أو البشــرية حتى يقوم بمهمته بأفضل صورة، كما 
شــدد المحاضــرون علــى أهميــة أن يواكــب اإلعامــي المتغيــرات االجتماعيــة والعالميــة 
ومــا يحــدث فــي الســاحة اإلعاميــة مــن تحــوالت مســتمرة ، فبــدون المعرفــة والتدريــب 
ســيراوح اإلعامــي مكانــه، خاصــة ونحــن مقبولــون علــى تحــوالت كبيــرة فضاؤهــا الرقمنــة 

والــذكاء الصناعــي والتقنيــة الســبرانية.
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وأشــار “الغبيــش” إلــى كيفيــة التحكــم فــي األجهــزة عبــر إنترنــت األشــياء لــذوي اإلعاقــة 
مــن خــال كيفيــة التواصــل مــع تلــك األجهــزة مــن قبلهــم ســواء بالضغــط أو الرمــش 
بالعيــن وتحويــل مــا يســتخدمه المعــاق إلــى عالــم ذكــي رقمــي باســتخدام إنترنــت األشــياء 
مــن ذوي  ُطبقــت لمجموعــة  التــي  والتطبيقــات  المواقــف  مــن  بالعديــد  مستشــهدًا 

االحتياجــات والتــي ســهلت عليهــم العديــد مــن األعمــال.

َطرحــت نــدوة حواريــة لمتخصصيــن تســاؤالت حــول إعــادة التمكيــن التقني لــذوي اإلعاقة 
ومنحهــم فــرص التعليــم والعمــل االســتقالي، عــن طريــق تســخير التقنيــة فــي ســبيل 

تيســير أعمالهــم ومتطلباتهــم اليوميــة .

الغامــدي،  منيــرة  تواصــل:  جمعيــة  فــي  المستشــارة  قدمتهــا  التــي  النــدوة  وتناولــت 
والمهتــم بالشــأن التقنــي المهنــدس خالــد الغبيــش، العديــد مــن الشــواهد اليوميــة 
التقنيــة فــي حيــاة ذوي اإلعاقــة وكيفيــة جعلهــا عامــل متميــز وجــاذب فــي المجتمــع مــن 
أجــل مســاعدتهم وتمكينهــم؛ وذلــك خــال ملتقــى درايــة ضمــن مبــادرات مؤسســة جائزة 
األميــرة صيتــة بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي العمــل االجتماعــي المقــام خــال الفتــرة مــن 

ــر فــي الريــاض. 3 – 5 يناي

ندوة قدمها “الغبيش” و”الغامدي” وتناولت سبل تطوير مهارات التواصل وتعزيز الهوايات

“تقنيــات تُســهل تواصــل المعاقيــن”.. أطروحــات للتمكيــن 
فــي “حواريــة صيتــه” بملتقــى “درايــة”
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الممكــن  الحديثــة  التقنيــات  أحــد  يكــون  قــد  الروبــوت  باســتخدام  التدريــب  أن  وعــّد 
اســتخدامها مــع بعــض الفئــات ذوي االحتياجــات الخاصــة لتوســيع مداركهــم فضــًا عــن 
وجــود فكــرة أجهــزة كمبيوتــر صغيــرة الحجــم تركــب لهــا حساســات وبرمجــة،  تســاعد فــي 
مراقبــة صحــة وســامة ذوي االحتياجــات الخاصــة ُأثنــاء نومهــم أو قيــاس حــرارة الجســم 

وغيــر ذلــك مــن التقنيــات التــي قــد تســهم فــي تســهيل أمــور حياتهــم المختلفــة

مــن جهتهــا، اســتعرضت “الغامــدي” تجربتهــا مــع ابنهــا المصــاب بالتوحــد عــن طريــق 
ــى  ــى ُيبعــد عنهــا ممــا جعلهــا تعمــل عل ــرة حت ــر باألجهــزة ومحاربتهــا الكبي تعلقــه الكبي

ــة. ــي لاســتفادة مــن التقني ــع األجهــزة بشــكل إيجاب تطوي

وأضافــت: “مــن هنــا بدأنــا فــي توظيــف ذكائــه والعمــل عليــه حيــث اســتفادت مــن التقنيــة 
مــع ابنهــا فــي تطويــر مهاراتــه في التواصل وأيضا تعزيز هوايته في التصوير مســتعرضة 
العديــد مــن التقنيــات واألجهــزة التــي تســاعد الفئــة غيــر الناطقــة كبديــل فــي الــكام أو 

التواصل”.

جلســة عــرض خالهــا “الخضيــري” و”طــال” 
التحديــات وتناولــت دور “نقــاء” و”الصحــة”

ووفاة..ملتقــى  وســرطان  لألجنــة  تشــوهات 
“درايــة” يبلــور مخاطــر التدخيــن وســبل اإلقــاع

لملتقــى  األول  اليــوم  جلســات  تواصلــت 
“درايــة” الــذي تنظمــه جائــزة األميــر صيتــه تحــت 
بجلســة  تتصــرف؟”،  لو..كيــف  “مــاذا  عنــوان 
ــور فهــد  عــن “التدخيــن” قدمهــا كل مــن الدكت
الخضيــري والدكتــورة رؤى طــال؛ حيث تناولت 
أنــواع التدخيــن ومشــاكله الصحيــة  الجلســة 

علــى الفــرد والمجتمــع.

وأوضــح “الخضيــري” و”طال” ،خال فعاليات 
الجلســة الحواريــة، أن تدخيــن التبــغ مــن أكثــر 
أشــكال التدخيــن شــيوًعا فــي العالــم، وهــو أحــد 
األســباب المؤديــة إلــى الوفــاة واألمــراض غيــر 
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وجــرى خــال الجلســة، بلــورة دور جمعيــة “نقــاء” فــي توفيــر األدويــة المســاعدة علــى 
اإلقــاع عــن التدخيــن وتقديمهــا للمواطنيــن بالمجــان وعــن مشــروع العيــادة المتنقلــة 
الــذي تســعى فيــه وزارة الصحــة لتقديــم خدمــة اإلقــاع بصــورة أســهل و أكثــر انتشــاًرا 
وزيــادة عــدد المســتفيدين، وذلــك بالوصــول إلــى أماكــن تواجــد المدخنيــن باألعــداد الكبيرة 

مثــل: أماكــن العمــل، والمراكــز التجاريــة، وأماكــن التنــزه.

العالمــي،  الصعيــد  علــى  المعديــة 
الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب،  كأمــراض 
وســرطان الرئــة المزمــن، وداء الســكري، 
مــا  جانــب  إلــى  واللثــة  الفــم  ومشــاكل 
مــن  المدخنــات  للســيدات  يســببه 
واإلجهــاض  األجنــة  تشــوهات  أمــراض 

الهرمونــي. والخلــل 
لمــن  عامــة  نصائــح  المتحدثــان  وقــدم 
يريــد االمتنــاع عــن التدخيــن عــن طريــق 
العاجــات الســلوكية والدوائيــة ، وشــددا 
علــى أهميــة دور أوليــاء األمــور فــي الحــوار 
والمصارحــة مــع األبنــاء ؛ حيــث أن 40٪ 
مــن مشــاكل بدايــة تدخيــن المراهقيــن 
والديهــم  ســماع  عــدم  بســبب  تكــون 

لهــم وانشــغالهم عنهــم.
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ناقشــت ورش العمــل المصاحبــة لملتقــى “درايــة” فــي اليــوم األول مــن انطاقــه فــي 
مركــز الريــاض الدولــي للمؤتمــرات والمعــارض، 8 قضايــا اجتماعيــة، ركــزت فيهــا علــى 
أهميــة تحســين ممارســات األفــراد اليوميــة فــي كافــة المجــاالت لمواجهة تقلبــات الحياة 
ومواقفهــا غيــر المتوقعــة والخطــرة اجتماعيــًا ونفســيًا وصحيــًا وتقنيــًا وحقوقيــًا وأمنيــًا 

مــع أمهــر وأكفــأ المختصيــن فــي الجهــات المختلفــة.

وفــي التفاصيــل، قدمــت هيئــة الهــال األحمــر الســعودي ورشــة بعنــوان “كيــف تصبــح 
مســعفًا؟” ، أوضــح فيهــا األخصائيــون أن المســعف هــو عامــل رعايــة صحيــة لديــه أعلــى 
تدريــب بيــن المتخصصيــن فــي الخدمــات الطبيــة الطارئــة، ثــم قدمــوا شــرحًا نظريــًا عــن 
طريقــة اإلنعــاش القلبــي الرئــوي للبالغيــن والرضــع، وكيفيــة انســداد مجــرى الهــواء 
وطريقــة التعامــل معــه، وكيفيــة إيقــاف النزيــف بأنواعه وكذلك اســتخدام مزيــل الرجفان 

البطينــي، وإنعــاش الغريــق.

8 قضايا يتصدى لها ملتقى “دراية” في يومه األول
ورش عمل و تدريب تستهدف فئات المجتمع ..
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فيمــا قدمــت وزارة الصحــة ورشــة بعنــوان 
الشــخصية  وبنــاء  االجتماعيــة  “المهــارات 
ــن خالهــا الدكتــور علــي طــارق  الســوية” ، بّي
المهــارات الحياتيــة واالجتماعيــة وعاقتهــا 
ببنــاء الشــخصية الســوية وذلــك مــن خــال 
المواقــف الحياتيــة التــي يعيشــها اإلنســان 
ويمارســها خــال مراحــل نمــوه المختلفــة 
مثل مهارات إدارة الوقت، وإدارة الضغوط، 
ومهــارات  التوكيــدي،  الســلوك  ومهــارات 
حــل المشــكات، مــن أجــل نمــو الشــخصية 
واجتماعيــًا  نفســيًا  المتوافقــة  الســوية 

ونصائــح عامــة.

وقــدم بنــك التنميــة االجتماعيــة ورشــة بعنــوان “نشــر ثقافــة العمــل الحــر” ؛ حيــث تحــدث 
ــح عامــة فــي نشــر ثقافــة العمــل الحــر واستشــارات لمــن  عبــدهللا الصبــران عــن نصائ
يــود االنخــراط فيــه بمــا يحقــق لــه نجاحــًا باهــرًا فــي مشــروعه، والخدمــات الماليــة وغيــر 
الماليــة التــي يقدمهــا البنــك، مستشــهدًا بنمــاذج ناجحــة مــن رواد األعمــال والعصامييــن 

وتســليط الضــوء علــى تجاربهــم الناجحــة وأســرار تفوقهــم.
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“درايــة”  بملتقــى  العمــل  ورش  تميــزت 
صيتــة  األميــرة  جائــزة  تنظمــه  الــذي 
فــي يومهــا  بالعمــل االجتماعــي  للتميــز 
لكافــة  وشــموليتها  بتنوعهــا  األول 
رســمت  حيــث  المجتمــع؛  شــرائح 
عضــوات جمعيــة أمــن المعلومــات مــن 
خــال ورشــة بعنــوان “أبناؤنــا والفضــاء 
دور  فــي  عميقــة  مامــح  الســيبراني” 
الوالديــن واألهــل فــي حمايــة األبنــاء مــن 
المخاطــر الســيبرانية مــروا بالمقومــات 
األبويــة فــي مواجهــة تلــك المخاطــر بعــد 
ذلــك، وتناولــن المســاعي الدوليــة ودور 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي حمايــة 

األطفــال.
األولــى ورشــة عمــل  الورشــة  مــع  وتزامــن 
حقوقــك  تحمــي  “كيــف  بعنــوان  أخــرى 
العنــود  األخصائيــة  نفذتهــا  كمســتهلك” 
الســبيل مــن جمعيــة حمايــة المســتهلك، 
وبدأتها بالتعريف بالجمعية والخدمات التي 
تقدمهــا وعرضــت أبــرز برامجهــا ومبادراتهــا، 
بعــد ذلــك اســتعرضت “الســبيل” جملــة مــن 
األســاليب التــي تعمــل عليهــا الجمعيــة فــي 
توعيــة المســتهلك بحقوقــه وطــرق ترشــيد 

الضروريــة. واالستشــارات  االســتهاك 

ثــم تناولــت ورشــة تدريبيــة قدمتهــا المدربــة غــادة الريــس مــن جامعــة أم القــرى، ماهيــة 
“اإلســعافات النفســية األوليــة” وخطــة عملهــا مــرورًا بكيفيــة تقديمهــا و”مــن المؤهــل 

بتقديمهــا؟ ولمــن تقــدم؟”.

أعقــب ذلــك؛ ورشــة عمــل نفذتهــا وزارة العــدل بعنوان “كيف تحمي األنظمة الســعودية 
العدليــة  والبرامــج  النظــم  مــن  مجموعــة  اســتعراض  خالهــا  جــرى  حيــث  األســرة”؛ 

والحقوقيــة هدفهــا تقديــم الحمايــة والرعايــة لألســرة والطفــل.
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“دراية” تكرم الجهات المشاركة .. والفائزين بالسحب اليومي

محمد عبدالحميد

حال البسام

بدرية العمري
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شكـــــــــرًا


