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نشرة ملتقى “دراية”

“ درايـــــــــة”
نظــــــرة للمستقبــــــل
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الســعودي،  األحمــر  الهــال  هيئــة  قدمــت 
بالتعــاون مــع أكاديميــة العلــوم للتعليــم الطبــي، 
عبــر مشــاركتها فــي ملتقــى درايــة الــذي تنظمــه 
جائــزة األميــرة صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي 
لــزوار  5 ينايــر، فرصــة  إلــى   3 خــال الفتــرة مــن 
جناحهــا لتجربــة “نظــارة ثاثيــة األبعــاد” لواقــع 
افتراضــي عــن اإلســعافات األوليــة، اســتعرضت 
الكهربائيــة  الصدمــات  ماهيــة  خالهــا  مــن 
واالختنــاق عنــد الرضيــع والكبــار وإنعــاش القلــب 

الرئــوي وإيقــاف النزيــف.

وتهــدف تجربــة “الهــال األحمــر” إلــى نقــل الوعــي 
الكترونيــًا عبــر بيئــة افتراضيــة مــن خــال تحريــر 
وإعطــاء  الخيــال  تنفيــذ  فــي  للغــوص  العقــل 
الزائــر فكــرة بســيطة عــن كيفيــة التصــرف مــع 
الحــاالت الســابقة حرصــًا علــى ســامة المصــاب 

حتــى وصــول اإلســعاف.

كمــا هدفــت التجربــة إلــى مواكبــة التطــورات التــي حدثــت فــي عالــم التقنيــة؛ حيــث 
يقــوم الزائــر بعــد ارتدائــه النظــارة بإمســاك ذراعيــن فــي يديــه تحويــان علــى أزرة 
اختيــار والتقــاط ثــم يبــدأ تدريبــه لمــدة مــن 6 إلــى 10 دقائــق؛ حيــث أثبتــت الدراســات 
أن معرفــة الشــخص لإلســعافات األوليــة تســاعد بنســبة ٪90 فــي المحافظــة 

علــى حيــاة المصــاب وتحــد مــن الوفــاة.

تعطي فكرة عن كيفية التصرف مع الحاالت..
”ذراعان، وأزرة اختيار، والتقاط وتدريب”  

“نظارة إسعاف ثالثية األبعاد”..
تجربة افتراضية لزوار “الهالل األحمر” 

بملتقى دراية 
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ــة فــي معــرض ملتقــى  ــة االجتماعي يشــارك بنــك التنمي
درايــة الــذي تنظمــه جائــزة األميــرة صيتــة للتميــز بالعمــل 
االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ينايــر الجــاري ، عبــر 
جنــاح “جزيــرة الكنــز” الــذي يهــدف إلــى ترســيخ مفاهيــم 
والفــرق  واالســتثمار،  كاالدخــار  األطفــال  لــدى  جديــدة 
بيــن الضروريــات والكماليــات، وتعزيــز روح المســؤولية 
األنشــطة  مــن  حزمــة  مــع  واالنضبــاط،  والتعــاون 

التفاعليــة.

يقــوم بهــا  التــي  التفاعليــة  وتتضمــن رحلــة األنشــطة 
األطفــال داخــل الجزيــرة ، ركــن العمــل الــذي يقــوم مــن 
نقود  على  نهايته  في  ليحصل  بنشاط  الطفــل  خالــه 
األركان،  بقية  فــي  يســتخدمها  أن  ليســتطيع  ورقية 
ومــن ثــم ينتقــل إلــى ركــن المحاســب والــذي مــن خالــه 
يمــر الطفل بنشاطات تعريفية ليتعلم كيفيــة التمّيــز 

المال. من  تحتوي  وكم  المختلفة  األوراق  بيــن 

كما يتعلم الطفل كيفية تجزئة المبلغ الذي معه ليحصل على مبلغ ادخار ليتوجه 
به إلى الركن التالي وهــو ركــن الصنــدوق والــذي يتعرف مــن خالــه الطفل على 
وسائل االدخار بتقديم مفهوم الحصالة أو الحساب البنكي، وتقديم مفهوم كيف 
أن المال يتناقص عند التبذير أو الصرف المستمر، ومن ثم مســرح الدمى والذي 
يســتمع فيــه إلــى قصــة مشــوقة عــن المــال وكيفيــة إدارة المصــروف اليومــي 
وتشــجيعه علــى االدخــار إلــى جانــب األلعــاب التفاعليــة ثــم يســتلم هديتــه وهــي 

عبــارة عــن الحصالــة الورقيــة للمدخــر الصغيــر.

 
ٍ
رحلة من األنشطة التفاعلية تتعاقب على أركان عدة

 وتنتهي بـ”الحصالة الورقية”
ٍ
مشوقة

“جزيرة الكنز”..
مفاهيم ادخارية لألطفال يبثها بنك 

التنمية االجتماعية في ملتقى “دراية”
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مشاركة عبر جناح يضم قسم تعريفي عن المهام 
التي تباشرها “قيادة الطيــران األمن”

أبلغ في حالة االشتباه.. 
رسائل توعوية لـ”أمن الدولة” 

عن الفكر الضال بملتقى “دراية”

نحــو تعزيــز وعــي المجتمــع أمنيــًا ورفــع معدالتــه، تشــارك 
رئاســة أمــن الدولــة، فــي ملتقــى درايــة الــذي تنظمــه جائــزة 
األميــر صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 
3 إلــى 5 ينايــر الجــاري ؛ حيــث تبــرز الرئاســة العديــد مــن 
والممتلــكات  األرواح  علــى  للحفــاظ  التوعويــة  النصائــح 

العامــة والخاصــة.

وتقــدم “أمــن الدولــة” ،عبــر جناحهــا بالملتقــى، مجموعــة 
مــن الرســائل التوعويــة عــن أهميــة إبــاغ مركــز العمليــات 
الميدانيــة )990( عــن كل مــا يثيــر االشــتباه فــي مــا يتعلــق 
باالرهــاب والفكــر الضــال، وكذلــك التصــرف األمثــل فــي 
حــال التعــرض إلــى الخطــر نتيجــة عمــل إرهابــي أو تخريبــي.

يشــار إلــى أن جنــاح رئاســة أمــن الدولــة ، يحتــوي على قســم 
تعريفــي عــن المهــام اإلنســانية واألمنيــة التــي تباشــرها 

القيــادة العامــة لطيــران األمــن.
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فيما شددت “الفيصل” على أهمية التوعية والتزام الجهات بها وفق التشريعية المنظمة

متى تقدم شكوى؟..”حقوق المواطن وواجباته”
 ورد االدعاءات في “حوارات صيتة”

اإلنســـان  حقـــوق  فـــي مجلـــس  العضـــو  أكـــدت 
الدكتـــورة ســـارة الفيصـــل، أهميـــة الـــدور الكبيـــر 
األساســـية  بالحقـــوق  والتثقيـــف  للتوعيـــة 
للمواطـــن، مشـــددة علـــى قيـــام الجهـــات الرســـمية 
ــية  ــوق األساسـ ــزام بالحقـ ــوي وااللتـ ــدور التوعـ بالـ
مبينـــة  المنظمـــة،  التشـــريعات  مـــن  إطـــار  فـــي 
أن مـــا للمواطـــن مـــن حقـــوق مثـــل مـــا عليـــه مـــن 

واجبـــات. 

وأوضحــت “الفيصــل”، خــال مشــاركتها فــي جلســة “الحقــوق والواجبــات” التــي قدمتهــا 
مــع الدكتــورة أمــل النجــار ضمــن فعاليــات ملتقــى درايــة، أن هيئــة حقــوق أنشــئت بهــدف 
حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة المتفــق عليهــا، ووفقــًا للشــريعة 

اإلســامية بشــكل عــام.

وبينــت أن مــن أهــم أدوار اللجــان بالهيئــه تقديــم المشــورة ومتابعــة الجهــات الحكوميــة 
لتطبيــق األنظمــة واللوائــح وتقديــم االستشــارات وتلقــي شــكاوى المواطنيــن، وذكــرت 
أن الهيئــة خصصــت الكثيــر مــن وســائل التواصــل مــن أجــل ذلــك ســواء عــن طريــق 
االتصــال علــى الرقــم المتــاح للهيئــة أو عــن طريــق الموقــع أو الحضــور إلــى مقــر الهيئــة.

وتابعــت: كل المجــاالت مفتوحــة مــن أجــل حمايــة 
الحقــوق األساســية والحفــاظ عليهــا، وذكــرت أن 
الحقــوق األساســية كفلتهــا الدولــة ألي شــخص 
منــذ والدتــه حتــى وفاتــه ســواء أكان رجــًا أو امــرأًة 
الحقــوق  أهــم هــذه  مــن  إلــى  أو طفــًا، مشــيرة 
“حــق الحيــاة، والحــق فــي الخصوصيــة، والحــق فــي 
الحريــة والتعبيــر، والحــق فــي التعليــم” ، مؤكــدة 
أن أحـــد أدوار الهيئــة المتابعــة والتأكــد مــن تنفيــذ 

الجهــات لهــذه الحقــوق.
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تتواصــل فعاليــات “حــوارات صيتــة” ،لليــوم الثانــي علــى التوالــي، ضمــن ملتقــى درايــة الــذي 
ــر  ــزة األميــر صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 يناي تنظمــه جائ
الجــاري؛ بتشــييد طــرق المعرفــة وتنميــة المواهــب بمشــاركة المختصيــن ، ومــن ذلــك 
لقــاء “مــاذا لــو كنــت كاتبــا؟” الــذي قدمــه المــدرب فــي القــراءات وروايــة قصــص األطفــال 

أحمــد عبدالهــادي طابعجــي.

التــي  الطــرق واألســاليب  مــن  الحواريــة، مجموعــة  الجلســة  خــال  وأبــرز “طابعجــي”، 
تســاعد األطفــال واليافعيــن فــي كتابــة قصصهــم األولــى مــن خــال التقــاط األفــكار مــن 
بيئاتهــم وعوالمهــم ومــن ثــم تحويلهــا إلــى شــخصيات وأماكــن وأحــداث ، وهــو بذلــك 
يدعوهــم لمواصلــة حــث عقولهــم وأفكارهــم ســواء جــاءت قصصهــم واقعيــة أو مــن 

نســج خيالهــم ورســمها بالحــروف وعلــى الــورق.

ويــرى المــدرب “طابعجــي” أهميــة أن نســاعد األطفــال فــي كتابــة قصصهــم بعدمــا 
كانــوا لهــا مســتمعين ، مشــيرًا إلــى أنــه مــن خــال كتاباتهــم نســتطيع كشــف مواهبهــم 
األطفــال  مــن  للحضــور  “طابعجــي”  قــرأ  ذلــك  بعــد  وشــخصياتهم،  واحاسيســهم 
واليافعيــن مجموعــة مــن القصــص ليرافقهــا حــوارات ونقاشــات مــن الحضــور حــول 

تفاصيــل القصــص وشــخصياتها وأســاليب كتابتهــا.

“حوارات صيتة” تشيد لألطفال جسر من الواقع والخيال..
”ماذا لو كنت كاتبا؟”

مجموعة من الطرق واألساليب المساعدة في كتابة القصص نسجها “طابعجي”
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“مخاطر االختراق واالحتيال الرقمي وحلولها” تبلورها 
“حوارات صيتة”

فيما استعرض “الحربي” نشأة مفهوم أمن المعلومات وتطور قدرات المخترقين 
وأدواتهم تحذير ووقاية..

أيمــن  الدكتــور  القــرى  أم  بجامعــة  واألكاديمــي  الســيبراني  باألمــن  المختــص  حــذر 
عبدالرحمــن الحربــي، مــن مخاطــر االختــراق والتصيــد واالحتيــال فــي الفضــاء الرقمــي، 
مقدمــًا العديــد مــن النصائــح لحمايــة البيانــات وكيفيــة التعامــل مــع اتصــاالت ورســائل 

االحتيــال.
وفّنــد المختــص باألمن الســيبراني المفاهيم 
واالختــراق،  والخطــر  بالتهديــد  المتعلقــة 
مشــددًا علــى أن الشــخص يظــل فــي خطــر 
طالما توجد الثغرات في األنظمة خاصة مع 
ــد  ــن، فيمــا قــدم العدي ــد أعــداد المخترقي تزاي
عبــر  االختــراق  مــن  للحمايــة  النصائــح  مــن 
تحديــث األجهــزة واتبــاع أحــدث االســتدعاءات 
للصيانــة ومراعــاة بعــض التعليمــات بشــكل 
ســريع فضــًا عــن الحــذر مــن التعامــل مــع 
أو  المشــبوهة  أو  المعروفــة  غيــر  الروابــط 

تحــت غطــاء مغلفــات تســويقية.

كان  إذا  النصائــح  مــن  جملــة  إلــى  وأشــار 
االختــراق داخــل العمــل؛ حيــث ُيبلــغ المختص 
داخــل  االختــراق  كان  إذا  بينمــا  الســيبراني 
المنــزل فُتقطــع شــبكة اإلنترنــت فــي المنــزل 
وتأميــن المعلومــات فــي نســخة احتياطيــة، 
ومعرفــة مســبب ذلــك االختــراق ، معتبــرًا أن 
خطــورة التصيــد تكمــن فــي محــاكاة المواقــع 
نظــرًا ألن كل المواقــع عرضــه للتصيــد لقيــام 
الروابــط  حــروف  فــي  بالتاعــب  المختــرق 
وبالتالــي قــد ال يجيــد أي شــخص اكتشــاف 

ذلــك بمــا فيهــم المختصيــن.

وأشــاد “الحربــي” بنظــام حمايــة البيانــات 
يحمــي  بأنــه  إيــاه  واصفــًا  الشــخصية 
ويحــد مــن تســرب البيانات لدى المواقع 
، منوهــًا إلــى أهميــة وضــع كلمــات مــرور 
قويــة يصعــب علــى برامــج كســر كلمــات 
المــرور تجاوزهــا، مضيفــًا بــأن خطــوات 
الحمايــة والســامة الســيبراني فــي بيئــة 
العمــل مهمــة جــدًا مــن خــال توعيــة 
لهــم  الــدورات  وتقديــم  الموظفيــن 
األمــن  بإجــراءات  يلتــزم  مــن  ومكافــاة 

الســيبراني فــي بيئــة العمــل.
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“ال تسكت”.. تحذير من تأثير ضغط العمل النفسي 
على الجسد في “حوارات صيتة”

لقاء ضمن ملتقى “دراية” ألقى الضوء على األعراض والعوامل.. “تنمر وقلة أجور”

كشــف عــدد مــن المختصيــن أن نســبة كبيــرة مــن األمــراض الجســدية التــى تصيــب 
الفــرد قــد تســببها الضغــوط النفســية التــي يتعــرض لهــا فــي أماكــن العمــل، محذريــن 
مــن تداعياتهــا التــي تقــود إلــى “اضطرابــات الجهــاز الهضمــي وآالم المفاصــل والصــداع 
المتــازم واضطرابــات النــوم ممــا يســهم فــي صعوبــة تشــخيصها منــذ البدايــة بشــكل 

ســليم”.

جــاء ذلــك فــي لقــاء “الصحــة والســامة النفســية والمهنيــة” الــذي شــارك بــه كل مــن 
الدكتــور ماجــد بــن ســمير عبيــد األســتاذ بكليــة الطــب والدكتــورة ســمية عــزت شــرف 
الديــن األســتاذة المشــاركة بكليــة التربيــة ، ضمــن “حــوارات صيتــة” بملتقــى درايــة الــذي 
تنظمــه جائــزة األميــر صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ينايــر 

بمركــز الريــاض للمعــارض والمؤتمــرات فــي يومــه الثانــي.

مــن   15% أن   ، المحاضــران  وأوضــح 
العامليــن فــي العالــم تعرضــوا لمشــاكل 
نفســية بســبب العمــل وذلــك وفقــا ألخــر 
االحصائيــات البحثيــة المتعلقــة بالصحــة 
مفهــوم  اللقــاء  تنــاول  وقــد  النفســية، 
الســامة  ومفهــوم  النفســية  الســامة 
المهنيــة ، إضافــة إلــى خطــوات بســيطة 
وعلميــة للحفــاظ علــى الســامة والصحــة 

والمهنيــة النفســية 

وعــن أهــم الخطــوات العمليــة للمواجهــة 
فــي  النفســية  المشــاكل  مــن  والوقايــة 
العمــل، فقــد عــّد المحاضــران أن “الكثيــر 
مــن االضطرابــات النفســية تبــدأ صغيــرة 
مــا  وهــو  العمــل  أماكــن  ومنشــؤها 
القيــادات  وتوعيــة  لهــا  التنبــه  يســتدعي 
عنهــا. الســكوت  وعــدم  بهــا  والعامليــن 
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“مفلس” من ال يواكب التقنية.. اإلعالم واإلنسان 
والتطبيقات في “حوارات صيتة”

عرض لتاريخ التطور التكنولوجي قدمته “الحربي” وتناولت اإليجابيات والسلبيات

ــة وكيــف غيــرت  ــدوة “أنســنة التطبيقــات اإللكتروني ــي”  حديثهــا فــي ن واســتهلت “الحرب
بتصحيــح  التقنيــة  والثــورات  التقنيــة  لتاريــخ  تاريخــي  بســرد  اإلنســان”،  حيــاة  التقنيــة 
إيجابيــات  ، مســتعرضة  التكنولوجــي  بالتطــور  مرتبطــة  أنهــا  يعتقــد  التــي  مفاهيمهــا 
وســلبيات التقنيــة فــي حياتنــا اليوميــة، مؤكــدة أن التقنيــة غيــرت حياتنــا فــي الجوانــب 
الصحيــة والتعليميــة والســياحية وغيرهــا فــي حيــن أن الدراســات واألبحــاث أثبتــت أن 

األطفــال الذيــن يعتمــدون التقنيــة فــي التعليــم هــم أذكــى مــن غيرهــم.

وأكــدت “الحربــي”، أن العمــل اإلعامــي لــم 
يســتطع ان يجــاري التطــور الــذي تشــهده 
 ،2030 المملكــة وبرامــج ومبــادرات رؤيــة 
مؤكــدة أن التخصــص الدقيــق فــي العمــل 
تناولــت  فيمــا  مهــم،  مطلــب  اإلعامــي 
مســتقبل  علــى  الشــواهد  مــن  العديــد 
أنســنة التطبيقــات والتقنيــات الحديثــة فــي 

حيــاة النــاس.

التقنيــة  يواكــب  ال  مجــال  أي  أن  وأكــدت 
يعــُد مفلســًا، مستشــهدًة بعــدم مواكبــة 
رأت  وإنمــا  التقنيــة  للجوانــب  الصحــف 
محصــور  التقنــي  التطــور  بــأن  واكتفــت 
علــى نقــل المحتــوى الورقــي إلــى الموقــع 
التحريــر  رؤســاء  مطالبــًة  اإللكترونــي، 
ــع أنفســهم للتعامــل  واإلعامييــن بتطوي

احترافــي. بشــكل  التقنيــة  مــع 

نتقــدت مديــر عــام االتصــال المؤسســي فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي 
والمهنــي الدكتــورة فوزيــة حجــاب الحربــي، مخرجات كليات وأقســام اإلعام واصفة 
إياهــا بالضعيفــة وتحتــاج إلعــادة النظــر مــن قبــل الكليــات واألقســام فــي طريقــة 

التدريــس بممارســة التطبيــق العملــي.
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ملتقى “دراية” .. مختص يوضح أهمية األمن السيبراني 
في حماية البيانات

نّوه إلى جملة من النصائح منها عدم تنزيل برامج غير معروفة.. 

حـــدد المهنـــدس صالـــح الناهـــي الشـــمري 
والبنيـــة  الســـيبراني  األمـــن  مستشـــار 
المؤسســـية العديـــد مـــن النقـــاط للحماية 
في الفضاء الســـيبراني مـــن المخاطر؛ أثناء 
اســـتخدام أجهزة الكمبيوتـــر والجوال مؤكدًا 
أن األمـــن الســـيبراني وجد للتوعيـــة وحماية 

الشـــخص أثنـــاء اســـتخدامه للتقنيـــة.

نــدوة بعنــوان “الضوابــط  جــاء ذلــك خــال 
الســيبرانية للتطبيقــات اإللكترونيــة”، ضمــن 
فعاليــات ملتقــى درايــة الــذي تنظمــه جائــزة 
ــز بالعمــل االجتماعــي. ــة للتمي ــرة صيت األمي

ولفــت الشــمري إلــى أن األمــن الســيبراني 
أْوَلــت  حيــن  فــي  اإلنترنــت  بوجــود  ارتبــط 
وتوعيــة  بتعزيــز  كبيــرًا  اهتمامــًا  القيــادة 
عــام2017  فــي  بإنشــائها  الســيبراني  األمــن 
للهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني لوضــع 
مــن  واالفــراد  الجهــات  لحمايــة  الضوابــط 

الســيبراني. الفضــاء  مخاطــر 
ونــوه الشــمري إلــى جملــة مــن النصائــح 
لتجنــب المخاطــر مــن خــال عــدم تنزيــل 
برامــج غيــر مرخصــة ومجانيــة يكثــر فيهــا 
العبــث وهــي وســيلة مــن طــرق االحتيــال.

وأشــار الشــمري إلــى أن تخصــص األمــن 
الســيبراني تخصــص المســتقبل وأهميتــه 
التقنيــة  أن  طالمــا  ومســتمرة  باقيــة 
موجــودة منوهــًا بأنــه يوجــد 14 تخصــص 

الســيبراني. األمــن  فــي 
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أمن الدولة والغذاء والنفسية والتجميل..”دراية”
يواصل فعالياته لـ”ضبط المفاهيم”

ورش عمل استعرض فيها مختصون وممثلون عن جهات طرق وإيضاحات ورؤى

ــز بالعمــل  ــة للتمي ــرة صيت ــزة األمي ــذي تنظمــه جائ ــة” ال ــات ملتقــى “دراي تواصلــت فعالي
االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ينايــر الجــاري، متضمنــة ورش عمــل متباينــة حملــت 
عناويــن عــدة منهــا؛ “المهــددات األمنيــة والفكريــة”، و”مهــارات االدخــار الشــخصي” ، 

و”تأميــن أجهــزة الحاســوب” ، و”اإلســعافات النفســية األوليــة لألطفــال”.

“المهـــددات  ورشـــة  تفاصيـــل  وفـــي 
اللـــواء  تنـــاول  والفكريـــة”،  األمنيـــة 
بســـام عطيـــة مـــن رئاســـة أمـــن الدولة 
طبيعـــة القطاعـــات األمنية فـــي الدولة، 
ومفهوم األمن الوطنـــي منذ عام -1947 
وحتـــى عـــام 2000م ، ومهـــددات األمـــن 
السياســـة  صنـــع  ومراحـــل  الوطنـــي، 
العامـــة، مبينـــا أن لألمـــن الوطنـــي عدة 
أبعـــاد أساســـية، تختلف قـــوة كل منها، 
موجهـــًا  الدولـــة،  خصائـــص  باختـــاف 
رســـالته للحضور بأن األمـــن قيمة ثابتة 

فـــي الحيـــاة ويجـــب المحافظـــة عليـــه.

االدخــار  “مهــارات  عمــل  ورشــة  وتعرضــت 
بنــك  مــن  فيهــا  تحــدث  التــي  الشــخصي” 
الفــراج،  محمــد  االجتماعيــة  التنميــة 
وقلــة  “التضخــم  ومنهــا:  االدخــار  لمعوقــات 
ــي، واالعتمــاد  الوعــي، وغيــاب التخطيــط المال
فــي  التنــوع  وجــود  وعــدم  القــروض،  علــى 
مصــادر الدخــل” ، وتعرضــت ألســباب االدخــار 
كـ”الترفيــه والتقاعــد، والمشــاريع، والســكن، 

ئ”. والطــوار
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 ، الحاســوب”  أجهــزة  “تأميــن  وفــي ورشــة 
مــن  الدهيمــان  فــراس  المهنــدس  قــدم 
جمعيــة الحوســبة الســحابية نصائــح مــن 
أجــل إنترنــت آمــن ومنهــا ضــرورة اســتخدام 
الشــخص لجهــاز يملكــه وعــدم اســتخدامه 
بــأي  األجهــزة المشــتركة، وعــدم االتصــال 
وتفعيــل  المنــزل،  خــارج  إنترنــت  شــبكة 
مســح الســجات بشــكل تلقائــي فــي حــال 

المتصفــح. إغــاق 

النفســـية  “اإلســـعافات  ورشـــة  وفـــي 
الدكتـــورة  ســـلطت  لألطفـــال”،  األوليـــة 
ســـارة هوســـاوي من مركز رعايـــة الصحة 
كيـــف  علـــى  الضـــوء  “ماينـــد”  النفســـية 
يتعامـــل الطفـــل مـــع القلـــق والغضـــب 
والصدمـــات، وأهـــم طرق تعليـــم الطفل 
لشـــيء ما مثل اللعب واألغاني، مشددة 
تحويـــل  بضـــرورة  األمـــور  أوليـــاء  علـــى 
المفاهيـــم المجـــردة إلـــى مفاهيـــم مرئيـــة

أو ملموسة.

وشــدد أميــن الجمعيــة الســعودية للغــذاء 
والتغذيــة الدكتــور مشــوح المشــوح ،خــال 
ورشــة “ســامة الغــذاء فــي المنــزل”، علــى 
أهميــة التأكــد مــن ســامة الغــذاء لحصــول 
الجســم علــى العناصــر التــي يحتاجهــا، فيمــا 
والــدواء،  للغــذاء  العامــة  الهيئــة  ناقشــت 
فــي ورشــة “التعامــل اآلمــن مــع مســتلزمات 
التجميــل وطــرق اإلبــاغ عنهــا”، األعــراض 
الجانبيــة األكثــر شــيوعا مــن مســتحضرات 
واألخطــاء  الممارســات  وأبــرز  التجميــل، 
الشــراء  عنــد  عامــة  ونصائــح  الشــائعة، 

واالســتخدام.
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عدســـــــــــــــــــــة
“درايــــــــــــــــــة”
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“دراية” تكرم الجهات المشاركة .. والفائزين بالسحب اليومي
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شكـــــــــرًا


