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نشرة ملتقى “دراية”

“درايـــــــــة”..
ملتقى وطــــــــــــنملتقى وطــــــــــــن
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ُأســـدل الســـتار ،أمـــس الخميـــس، علـــى 
فعاليـــات ملتقـــى “درايـــة” إحـــدى مبـــادرات 
عبدالعزيـــز  بنـــت  صيتـــة  األميـــرة  جائـــزة 
تحـــت  االجتماعـــي  العمـــل  فـــي  للتميـــز 
عنـــوان “مـــاذا لـــو .. كيـــف تتصـــرف؟” وذلـــك 
ــرة نـــوف بنـــت عبـــدهللا بـــن  ــور األميـ بحضـ
ســـعود الكبيـــر رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة 
حيـــث  الجائـــزة؛  أمنـــاء  مجلـــس  عضـــو 
قامـــت بجولـــة علـــى المعـــرض المصاحـــب 
واإلطـــاع علـــى 60 جناحـــًا مشـــاركًا مـــن 
مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة واألهليـــة 
المصاحبـــة  والفعاليـــات  الربحيـــة  وغيـــر 
، مثمنـــة جهـــود المشـــاركين فـــي إنجـــاح 
برامـــج الملتقـــى وتقديـــم الحلـــول الفاعلـــة.

ــزة  ــام للجائـ ــن العـ ــع األميـ ــه، رفـ ــن جهتـ مـ
المغلـــوث”  حمـــد  بـــن  “فهـــد  الدكتـــور 
الحرميـــن  لخـــادم  وامتنانـــه  شـــكره 
الشـــريفين وســـمو ولـــي عهـــده األميـــن 
-حفظهمـــا هللا- علـــى مـــا تحظـــى بـــه كافـــة 
القطاعـــات وأبنـــاء الوطـــن مـــن دعـــم ال 
محـــدود ، مشـــيرًا إلـــى أن الملتقـــى أقيـــم 
برعايـــة وزيـــر المـــوارد البشـــرية والتنميـــة 
بـــن  أحمـــد  المهنـــدس  االجتماعيـــة 
ســـليمان الراجحـــي، حيـــث يمثـــل الملتقـــى 
إلـــى  تهـــدف  متميـــزة  جديـــدة  مبـــادرة 
حمايـــة األفـــراد والمجتمـــع مـــن األضـــرار 
غيـــر  والتصرفـــات  الممارســـات  مـــن 

منهـــا. الوقايـــة  وكيفيـــة  المحســـوبة 

44 ندوة وورشة وتفاعل كبير..فعاليات “دراية” تسدل ستارها 
بحلول مجتمعية فاعلة

3 أيام إبداعية بمشاركة 60 جهة ورعاية “الراجحي”..و”نوف بنت عبدهللا” تكلل الختام
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وثمـــن “المغلـــوث” الجهـــود الكبيـــرة والمتابعـــة المســـتمرة والتوجيهـــات الحثيثـــة مـــن 
ـــرة نـــوف بنـــت عبـــدهللا  ـــاء، وفـــي مقدمتهـــم األمي رؤســـاء اللجـــان وأعضـــاء مجلـــس األمن
ـــاء واألميـــر ســـعود بـــن  ـــة عضـــو مجلـــس األمن ـــة التنفيذي ـــر رئيـــس اللجن بـــن ســـعود الكبي
فهـــد بـــن عبـــدهللا بـــن محمـــد بـــن ســـعود الكبيـــر نائـــب رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة عضـــو 
مجلـــس األمنـــاء للجائـــزة، واألميـــر ســـلمان بـــن محمـــد بـــن ســـلمان عضـــو مجلـــس 

األمنـــاء.
وأشـــار إلـــى أن الملتقـــى حقـــق أهدافـــه 
مـــن  تضمنـــه  لمـــا  نظـــرًا  المرســـومة 
األســـر  اســـتهدفت  ثريـــة  فعاليـــات 
والمستشــــــــارين،  والمختصيــــــــــــــــــن، 
والمؤسســـات والقطاعـــات، الحكومية 
والمقيميـــن  الربحيـــة  وغيـــر  واألهليـــة 
والـــزوار فـــي المملكة، من خال ســـبعة 
والســـامة،  األمـــن  مســـارات شـــملت 
والمســــــــار  المعلوماتيــــــة،  والتقنيـــة 
واالجتماعـــي,  والصحــــــــــي،  الحقوقــــي، 
والتخطيـــط   ، واالقتصـــاد  والنفســـي، 
المالي، والبراعــــم ؛ حيث أقيمت 12 ندوة 
حواريـــة فضًا عـــن 32 ورشـــة عمل في 
حين شـــارك فـــي المعـــرض المصاحب 
60 جهـــة يمثلـــون الجهـــات الحكوميـــة 
الربحيـــة  غيـــر  والقطـــاع  واألهليـــة 
المســـابقات  عشـــرات  إلـــى  باإلضافـــة 

المعـــرض. لـــزوار  القيمـــة  والجوائـــز 

وشـــدد “المغلـــوث” علـــى أن جائـــزة األميـــرة 
صيتـــة بنـــت عبـــد العزيـــز للتميـــز فـــي العمـــل 
االجتماعـــي قـــد أخـــذت علـــى عاتقهـــا ترســـيخ 
ثقافـــة العمـــل االجتماعـــي والخيـــري واإلنســـاني 
النبيلـــة وتأصيـــل  والتطوعـــي وتعزيـــز قيمـــه 
بجميـــع  االجتماعـــي  المؤسســـي  العمـــل 
صـــوره وتطويـــره، فضـــًا عـــن تحفيـــز الهيئـــات 
واإلبـــداع  التميـــز  علـــى  واألهليـــة  الحكوميـــة 
مفهـــوم  وتعزيـــز  االجتماعـــي  العمـــل  فـــي 
المســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات ودعمـــه 
ليكـــون رافـــدًا مهمـــًا فـــي تنميـــة المجتمـــع.
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األميــر  جائــزة  تنظمــه  الــذي  درايــة  ملتقــى  شــهد 
صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 
3 إلــى 5 ينايــر ، مشــاركة فاعلــة مــن وزارة التعليــم 
كنــت  لــو  “مــاذا  عنــوان  حمــل  الــذي  جناحهــا  عبــر 
ــًا.. كيــف تتصــرف؟!” ؛ حيــث ركــز الجنــاح علــى  موهوب
قيــاس ذكاء الطفــل مــن خــال اختبــاره علــى ســبع 

أنــواع مــن الــذكاءات.

“الــذكاء  فــي  الســبعة  الــذكاءات  أنــواع  وتمثلــت 
اللغــوي، والــذكاء اإليقاعــي، والــذكاء الذاتــي، والــذكاء 
البصــري،  والــذكاء  الطبيعــي،  والــذكاء  االجتماعــي، 
ــه العقليــة؛ حيــث  ــد قدرت والــذكاء المنطقــي”، لتحدي
يســاعد هــذا االختبــار كذلــك فــي معرفــة مــا إذا كان 

ــا وغيــر ذلــك. الطفــل موهوًبــا أو عبقريًّ

وبعــد تحديــد مســتوى ذكاء الطفــل يعطــى ســوارة 
ــار،  ــاًء علــى أعلــى نســبة يحصــل عليهــا فــي االختب بن
ومــن ثــم يتــم توجيهــه إلــى القســم المناســب الــذي 
ســوف ينمــي مهاراتــه، فيمــا اشــتمل الجنــاح علــى 
عليهــا  ُكتــب  كبيــرة  أجنحــة  عليــه  جداريــة مرســوم 
عبــارة “موهبتــك هــي أجنحتــك لمســتقبل مزهــر”.

اختبــار يحــدد قــدرة الصغــار العقليــة ويمكنهــم 
مــن معرفــة مــا إذا كانــوا موهوبيــن أم عباقــرة

“موهبتك أجنحتك” والذكــــــــــاءات 7.. 
األطفال في قلب مشاركة “التعليم” 

بملتقى “دراية”
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جســدت مشــاركة جمعيــة األمــن الســيبراني لألطفــال فــي ملتقــى درايــة الــذي 
تنظمــه جائــزة األميــر صيتــة للتميــز بالعمــل االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 
ينايــر، عبــر جناحهــا “ســايبر كيــدز”، مــدى حــرص الجمعيــة علــى أن يحصــل الطفــل 
علــى مجموعــة مــن النصائــح والمعلومــات فــي المجــال الرقمــي لصناعــة جيــل 
مثقف ســيبرانيًا، ورفع مســتوى وعي الصغار وذويهم ضد المخاطر الســيبرانية، 

وتطويــر مهاراتهــم فــي مجــال الحمايــة واألمــان.

وأســهم جنــاح “ســايبر كيــدز” فــي تدريــب األطفــال حــول 
االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت، كمــا ضــم الجنــاح ثمانيــة 
محــاور، هــي: “كــن مطلًعــا، وكــن ذكًيــا، وكــن صريًحــا، وكــن 
ا، وكــن واعًيــا”؛  آمًنــا، وكــن واثًقــا، وكــن متفهًمــا، وكــن حــذًر
لتقديــم اإلرشــادات الازمــة التــي تســهم فــي توفيــر بيئــة 

آمنــة لألطفــال.

إلــى جانــب ذلــك، تضمــن الجنــاح منطقــة “تلويــن ولعبــة 
توفــر  لألطفــال  مخصصــة  طــاوالت  تضــم  تفاعليــة” 
مطبوعــات مصــورة لتلوينهــا تعلــم الطفــل المخاطــر 
نموذجــًا  أيضــًا  وتوفــر  تواجهــه،  أن  الممكــن  مــن  التــي 
يعــرض علــى الطفــل ليقــوم باختيــار اإلجابــات المختصــة 
فــي األمــن الســيبراني لألطفــال ومــن ثــم يعطــون هدايــا 
تحتــوي علــى لعبــة تركيــب لرفــع مســتوى الوعــي لديهــم 

فــي مجــال الحمايــة واألمــن.

جنــاح ضــم منطقــة “تلويــن ولعبــة تفاعليــة” خصصــت لتوعيــة األطفــال 
بمفهــوم األمــن الرقمــي

8 محاور لـ”صناعة جيل مثقف سيبرانيًا”..
حضور مميز لـ”سايبر كيدز” بملتقى “دراية”
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الجمعيــة  جنــاح  فــي  اإلنســان  رأس  مجســم  جــذب 
ملتقــى  معــرض  زوار  الزهايمــر،  لمــرض  الســعودية 
األوليــة  المتقدمــة  المراحــل  يوضــح  الــذي  “درايــة” 
لمريــض الزهايمــر؛ حيــث تكــون رؤيــة المريــض بنظــرة 
واســعة فــي بداياتــه، فــي حيــن تكــون الرؤيــة غيــر واضحــة 

المتقدمــة. المراحــل  فــي  ومحــدودة 

وتضمــن الجنــاح تعريــف الــزوار بمبــادرة “مزولــة” وهــي 
أول مبــادرة تطوعيــة عربيــة مــن نوعهــا تهــدف إلــى رفــع 
مســتوى الوعــي وتوعيــة الشــرائح المجتمعيــة بمــرض 
وطــرق  قضيتهــم  وتبنــي  ذويهــم  ومعانــاة  الزهايمــر 

الوقايــة مــن المــرض.

التــي  الخيــر”  رحــالت  بـ”برنامــج  التعريــف  جــرى  كمــا 
دشــنتها نائــب رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة األميــرة 
الرحمــن  عبــد  بــن  عبــدهللا  بــن  محمــد  بنــت  مضــاوي 
لهــم  االجتماعــي  الدمــج  الســن وتفعيــل  كبــار  لرعايــة 
النفســية  الجوانــب  وتعزيــز  بأنفســهم  ثقتهــم  ورفــع 
واالجتماعيــة والثقافيــة والصحيــة لهــم ولذويهــم والتــي 
العامــة،  وصحتهــم  حياتهــم  علــى  تنعكــس  بدورهــا 
وبرنامج “ســرير العطاء” و”نكفلهم لنعينهم” و”ســلة 
والمشــاريع  البرامــج  مــن  الكثيــر  وغيرهــا  الزهايمــر” 
واالستشــارات المجانيــة التــي اســتفاد منهــا أكثــر مــن 

مســتفيد. مليــون 

العطــاء”  و”ســرير  “مزولــة”  مبــادرات  عــن  مامــح  ترســم 
وغيرهــم لنعينهــم”  و”نكفلهــم 

“مجسم رأس اإلنسان” يجذب زوار 
“دراية”.. صور تتبلور في جناح “الزهايمر”
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ملتقى “دراية”..
 رؤية بصرية مختلفة

زادهـــا رؤية وغايتها دقـــة التفاصيل، تلـــك الفكرة 
التـــي جعلـــت مـــن ملتقـــى “درايـــة” الـــذي تنظمـــه 
جائـــزة األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز للتميز في 
العمـــل االجتماعي خال الفترة من 3 وحتى 5 يناير 
فريـــدة من نوعها تحمل فـــي طياتها حقيبة مليئة 
بالبرامـــج المنوعـــة واألطروحـــات غير المســـبوقة 
مـــن حيـــث الشـــكل والمضمـــون، ومجموعـــة من 
الخاصـــة  التوعويـــة  والمعـــارض  العمـــل  ورش 
يتحـــدث فيهـــا محاضـــرون جميعهـــم مـــن صفوة 

الخبـــراء والمختصيـــن فـــي مجاالتهم. 

فـــي هـــذا الملتقـــى يجتمـــع الكاتب، 
واألديـــب، و اإلعامـــي، واألكاديمـــي 
المعرفـــة  مـــن  صنوفـــا  ليقدمـــوا 
الراقيـــة، والعطـــاء المتميـــز  بإحدى 
متنوعـــة  حواريـــة  منصـــة  عشـــرة 
بجانـــب المعـــارض المصاحبة لهذا 
الملتقـــى االســـتثنائي الـــذي يهـــدف 
فـــي المقام األول و األخير بتوســـيع 
مـــدارك الوعـــي لدى المســـتهدفين 
والجهـــات  األفـــراد،  علـــى مســـتوى 
والشـــباب  واألهليـــة،  الحكوميـــة 

واألطفـــال.

إنهـــا مبـــادرة مجتمعيـــة تســـعى إلـــى تقديـــم وصفـــات علميـــة وعمليـــة تتجـــاوز حـــدود 
المتوقـــع إلـــى مصـــاف اإلدراك الواعـــي الـــذي يجعـــل الفـــرد مهيئـــًا  لمواجهـــة الظروف 
واألحـــوال، وهو متســـلح بـــأدوات أكثر قـــدرة على تجنـــب المخاطر النفســـية، والصحية، 

واالجتماعيـــة، والماليـــة. 

هـــذا الملتقـــى والمعـــارض المصاحبـــة له ســـتكون فـــي دائرة الضـــوء بتغطيـــة إعامية 
وبصريـــة واســـعة االنتشـــار؛ فـ”درايـــة” ليـــس مجـــرد ملتقـــى عادي؛ بـــل فعاليـــة جامعة 

عنوانهـــا األبـــرز “مـــن أجل رؤيـــة بصريـــة مختلفة”.
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دعم خاص وانطالقة.. صورة عن “دراية” يبرزها 
المستشار اإلعالمي لـ”جائزة صيتة”

أشــاد بقيمــة األعمــال والمحــاور ومــا صاحــب الملتقــى مــن فعاليــات بصريــة وزيــارات 
ميدانيــة

لجائـــزة  اإلعامـــي  المستشـــار  قـــال 
األميـــرة صيتـــة بنـــت عبدالعزيـــز للعمل 
ملتقـــى  إن  اليامـــي”،  “علـــي  االجتماعـــي 
“درايـــة” شـــكل نقطـــة انطـــاق عمليـــة 
فـــي ترســـيخ ثقافـــة الوعـــي المجتمعـــي 
الخـــاص بتحســـين جـــودة الحياة لألســـر 

واألفـــراد.

وأشـــار “اليامي” إلـــى أن المركز اإلعامي 
الخـــاص بالملتقـــى حظـــي بدعـــم خـــاص 
لجائـــزة  التنفيذيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  مـــن 
األميـــرة صيتة األميرة نـــوف بن عبد هللا 
آل ســـعود، ومتابعـــة أمين عـــام الجائزة 
الدكتـــور فهد المغلوث، فجاءت تغطية 
الملتقى على مســـتوى الطمـــوح بوجود 
الصحـــف، والقنـــوات الفضائيـــة، وعـــدد 
بجانـــب  الجديـــد  اإلعـــام  وســـائل  مـــن 

المنصـــات المتخصصـــة.

وأشاد المستشـــار اإلعامي لجائزة األميرة 
التـــي  والمحـــاور  األعمـــال  بقيمـــة  صيتـــة، 
تناولهـــا الملتقى، وما صاحبـــه من فعاليات 

بصريـــة وزيـــارات ميدانية.
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جلسة قدمتها “بخش” و”بخيت” لمساعدة الكبار والصغار على إدارة مشاعرهم السلبية

عن نسب إصابة الطالب..”حوارات صيتة” 
تناقش “اضطراب فرط الحركة” والعالج

الحلـــول  إيجـــاد  فـــي  المســـاعدة  طريـــق  علـــى 
المناســـبة للمشـــاكل الطبيـــة التـــي قـــد يتعـــرض 
لهـــا الكبـــار والصغـــار، ناقشـــت الجلســـة الحواريـــة 
التـــي حملـــت عنـــوان “دعـــم وعـــاج.. ومفاهيـــم 
ــتت  ــة وتشـ ــرط الحركـ ــراب فـ ــول اضطـ ــة حـ خاطئـ
ــة” الـــذي  ــاه” ضمـــن فعاليـــات ملتقـــى “درايـ االنتبـ
تنظمـــه جائـــزة األميـــرة صيتـــة للتميـــز بالعمـــل 
ينايـــر   5 إلـــى   3 مـــن  الفتـــرة  خـــال  االجتماعـــي 
الجـــاري، كيفيـــة المســـاعدة علـــى إدارة االنفعـــاالت 

الســـلبية. والمشـــاعر 

وأبــرزت الجلســة التــي قدمتهــا كل مــن الدكتــورة “هديــل بخــش” والدكتــورة “فاطمــة 
بخيــت”، المفاهيــم الخاطئــة حــول اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه، وكيفيــة 
وأســباب  أعــراض  اختــاف  إلــى  وأشــارتا  النفســية،  األدويــة  تحديــات  مــع  التعامــل 

االضطــراب مــن شــخص إلــى آخــر.

وبحســب دراســات حديثــة بالمملكــة أجريــت فــي الريــاض والشــرقية وجــدة علــى عينــات 
مــن الطــاب، وجــد أن نســبة اإلصابــة باضطــراب فــرط الحركــة ٪16.4 فــي الريــاض، 

و%11.6 فــي جــدة ، ٪12.5 فــي الدمــام.

وشــددتا “بخــش” و”بخيــت” علــى أوليــاء األمــور 
بأعــراض  درايــة  علــى  يكونــوا  أن  بضــرورة 
االضطــراب، وحثتــا اآلبــاء ممــن لديهــم أطفــال 
مصابيــن باضطــراب فــرط الحركــة علــى مراجعــة 
الطبيــب فــي أي طــارئ، كمــا تطرقتــا إلــى قصــص 
واقعيــة وأثــر العــاج فــي تحســين حيــاة الشــخص 

المصــاب.
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“حوارات صيته”.. مختص محذرًا من االبتـــــزاز اإللكترونــــي 
وأنواعه: العقوبات تحاصره

أكــد المختــص التقنــي عطاللــه فرحــان العنــزي، أن العقوبــات التــي نصــت عليهــا األنظمــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية قللــت مــن نســب االبتــزاز اإللكترونــي وحاصرتــه، مشــيدًا 
بمســتوى تطــور الفهــم والتوعيــة لــدى األفــراد والمجتمــع فــي مواجهــة تلــك المخالفــات 

المحيطــة بالفضــاء التقنــي.

وحــذر “العنــزي”، خــال نــدوة االبتــزاز اإللكترونــي المقامــة ضمــن نــدوة حــوارات بملتقــى 
ــادة الثقــة  ــز بالعمــل االجتماعــي، مــن زي ــة للتمي ــرة صيت ــزة األمي ــذي تنظمــه جائ ــة ال دراي
فــي اآلخريــن وعــدم مراقبــة األبنــاء خصوصــًا األطفــال فــي معرفــة كيفيــة اســتخدامهم 

للتقنيــة والمواقــع التــي يقومــون باالطــاع عليهــا.

ولفــت المختــص التقنــي النظــر إلــى دور الجامعــات فــي رفــع مســتوى التعليــم والتوعيــة 
مــن مخاطــر االبتــزاز وزيــادة ثقافــة المجتمــع نحــو األمــن الســيبراني مــن خــال الدراســات 

واألبحــاث والبرامــج التوعويــة والتعليميــة.

ــر  ــه يقــوم بتلــك األعمــال غي ــز يجعل ــدى المبت ــي ل ــوازع الدين ــزي” أن ضعــف ال وعــّد “العن
المشــروعة المصاحبــة لعمليــة االبتــزاز ســواء ماليــة أو جنســية أو انتقاميــة أو أمنيــة، 
منوهــًا إلــى أهميــة التنبــه لســوء اســتخدام التقنيــة مــن األفــراد وعــدم التهــاون مــع 

مخاطــر االبتــزاز.

أكد أن ضعف الوازع الدينى أحد األسباب الرئيسة ولفت النظر لدور الجامعة في التوعية
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كيف تروي قصتك؟.. “طابعجي” يرصف طريقًا لمهــــارات 
األطفال بـ”حوارات صيتة”.

إتقان األداء الصوتي والجسدي وما يصاحبهما من حاالت شعورية.. بوابة تدريب فاعلة

تواصــل حــوارات صيتــة بملتقــى درايــة الــذي تنظمــه جائــزة األميــرة صيتــة للتميــز بالعمــل 
االجتماعــي فــي يومــه الثالث، جهودها في اكتشــاف وتنميــة مهارات األطفال واليافعين، 
ومــن ذلــك لقــاء “كيــف تــروي قصتــك” للمــدرب أحمــد عبدالهــادي طابعجــي المتخصــص 

فــي القــراءات وروايــة القصــص لألطفال.

ــو  ــار، ولكــن مــاذا ل ــا مــن يقــرأ القصــص لألطفــال هــم الكب وأوضــح “طابعجــي”، أن غالب
تغيــرت األدوار وأصبــح األطفــال هــم مــن يقــرأون علينــا القصــص؟ وهــو بذلــك يرّصــف 
طريقــًا فــي تنميــة مهــارات اإللقــاء لــدى األطفــال واكتســابهم معرفــة مفاصــل مهمــة 
للتفريــق بيــن النــص األدبــي ونــص آخــر، إضافــة إلــى تعريــف الطفــل علــى شــخصيات 
القصــة والتفاعــل معهــا مــن خــال إتقــان األداء الصوتــي والجســدي ومــا يصاحبهمــا مــن 

حــاالت شــعورية. 

لتدريــب األطفــال علــى ســرد القصــص بشــكل  المهــارات  ركــز “طابعجــي” علــى  كمــا 
جــاذب غيــر مملــل وماهيــة القصــص التــي يجــب أن ُتــروى أو التــي نكتفــي بقراءتهــا، وهــو 
بذلــك يرشــدنا الختيــار الكتــاب األنســب فــي تقديــم المعــارف والمهــارات وهــو القصــص 

وروايتهــا واإللقــاء والحــوار.
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وقفات من شرفـــة الــــــــــــــــــوداع.. 
ونحـــن نطـــوي آخـــر صفحـــة مـــن 
اختـــارت  الـــذي  النوعـــي،  ملتقانـــا 
بنـــت  صيتـــة  األميـــرة  جائـــزة  لـــه 
بالعمـــــــل  للتميــــــــز  عبدالعزيــــــز 
داللــــــــــة  ذا  عنوانـــًا  االجتماعــــــــي، 
ومغــــــــــزى عميــــــــــق محفـــــــــوف 
لـــو..  مـــاذا..   ( التعلـــم  بأســـاليب 
كيـــف..( وهي بذلك تشـــرع نوافذ 
التعلم واكتســـــــــاب المعرفـــــــــــة 
والمهـــارات التي تســـاعد األفراد 
لمواجهـــة  مهاراتهـــم  بتحســـين 
متغيـــرات الحيــــــــــــــاة اليوميــــــــــة، 
بمشـــاركة أكفـــأ المختصيـــن من 
الحكوميـــة  القطاعـــات  مختلـــف 
المدني.  المجتمـــع  ومؤسســـات 

نجحـــت تجربـــة ملتقـــى درايـــة األولـــى مـــن نوعهـــا على مســـتوى المملكـــة، وهـــي امتداد 
لمســـيرة نجاحـــات جائزة األميرة صيتـــه الممتدة في إســـهاماتها المجتمعية والتنموية 
وخلـــف كل حكايـــة نجـــاح  أيـــاٍد بيضاء، كل همها رســـم البســـمة، وغرس بـــذرة أمل، في 

كل نفـــس حيـــة تؤمن بأن الحياة تســـتحق أن نعيشـــها. 

صاحبـــة الســـمو األميـــرة نوف بنـــت عبدهللا آل ســـعود رئيـــس اللجنة التنفيذيـــة لجائزة 
األميـــرة صيتـــه أعطت الملتقـــى اهتمامًا خاصًا وحظـــي بدعمها الكبير، وجـــاءت متابعة 
األميـــن العام للجائزة الدكتـــور فهد المغلوث اليومية لتبث الـــروح والطاقة في ممرات 
وأجنحـــة الملتقـــى، كمـــا حظـــي الملتقـــى بتغطيـــة صحافية ومتابعـــة إعامية واســـعة 
حيـــث تنافســـت الصحف، والقنوات المحليـــة، ومنصات التواصل، والبـــث الرقمي، فيما 
بينهـــا لنقـــل صـــورة حقيقية عن فعاليـــات الملتقى، يقـــف خلف ذلك مركـــز إعامي ضم 
بيـــن جنباتـــه عدد مـــن المحرريـــن المحترفيـــن، وصنـــاع المحتـــوى، الذيـــن كان لكتاباتهم 
وقصصهـــم صـــدى جميل وأثر باقي ونحن نـــودع أيام الملتقى.. فنقول لهؤالء شـــكرا ..

أ.عبدهللا التويجري

رئيس المركز اإلعالمي لجائزة األميرة صيتة بنت عبدالعزيز 
للتميز في العمل االجتماعي



ماذا لو .. كيف تتصرف؟ 13العدد الرابع - 6 يناير 2023

في اليوم الختامي لملتقى “دراية”.. جهات ومختصــــون 
يتبارون في حلحلة قضايا المجتمع

ورش عن “السرطان والروماتيزم واإلسعاف النفسي واألمن السيبراني والعمل والتعطل”

ــز بالعمــل  ــة للتمي ــرة صيت ــزة األمي ــذي تنظمــه جائ ــة ال ــات ملتقــى دراي اســتكملت فعالي
االجتماعــي خــال الفتــرة مــن 3 إلــى 5 ينايــر الجــاري، فــي يومــه الثالــث واألخيــر، بمجموعــة 
مــن ورش العمــل المهمــة التــي تبــارى فيهــا المتحدثــون لتقديــم صــورة واضحــة عــن 
بعــض القضايــا التــي تهــم أفــراد المجتمــع والحلــول، وذلــك بمشــاركة فاعلــة مــن جهــات 

مختلفــة.
لدعــم  ســند  جمعيــة  قدمــت  التفاصيــل،  وفــي 
األطفال المرضى بالســرطان ورشــة عمل بعنوان 
التعــرض  عنــد  األوليــة  النفســية  “اإلســعافات 
خالهــا  تناولــت  الصعبــة”،  والمواقــف  لألزمــات 
الدكتــورة أســماء القصيــر أساســيات اإلســعافات 
تعميــق  أهميــة  إلــى  مشــيرة  األوليــة،  النفســية 
مفاهيــم االحتــرام والمصداقيــة والتعاطــف، وعدم 
التواصــل  مهــارات  بنــاء  مــع  األحــكام،  إطــاق 

التعاطفــي. واالســتماع  الفعــال 

فيمــا قدمــت جمعيــة ارتقــاء ورشــة بعنــوان “كيــف 
خالــد  فيهــا  تطــرق   ، حاســوبك”  علــى  تحافــظ 
بامطــرف إلــى مكونــات الحاســب اآللــي وطريقــة 
الصيانــة الوقائيــة لألجهــزة ومنهــا تنظيــف محــرك 
البيانــات  ونســخ  أســابيع  بضعــة  كل  األقــراص 
احتياطيــًا، وطــرق الحمايــة مــن الثغــرات األمنيــة 
المكافحــة،  برامــج  باســتخدام  والفيروســات 
وتشــغيل  الحمايــة  جــدار  تطبيــق  واســتخدام 

المســتخدم. حســاب  فــي  التحكــم 

وبينــت أن االســعافات النفســية االوليــة ليســت شــيًئا فقــط يمكــن للمحترفيــن القيــام 
بــه، وليســت استشــارة مهنيــة مقدمــة مــن مختــص نفســي إنمــا هــي تدخــل وقائــي 
أو مبكــر ُيمكــن الفــرد الــذي مــر بأزمــة أو ضغــط مــن إعــادة التجــذر والشــعور بالهــدوء 

والتواصــل مــع الــذات، ومــع مجتمــع داعــم يســتطيع بــه التعافــي والنمــو.
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ــرة بــا مــال” ، اســتعرض عــن طريقهــا  كمــا قــدم بنــك التنميــة االجتماعيــة ورشــة “جزي
محــاور عــدة منهــا، نشــأة فكــرة المــال، وماهيــة مهمتــه، وكيفيــة التعامــل فــي البيــع 
والشــراء والتقايــض ســابقًا؛ بهــدف غــرز حــب االدخــار، ورفــع مســتوى الوعــي لــدى فئــة 

ــى 14 عامــا. ــراوح أعمارهــم مــا بيــن 10 إل ــذي تت األطفــال ال

ثــم قدمــت جامعــة أم القــرى ورشــة “إدارة الضغــوط فــي بيئــة العمــل”، تناولــت خالهــا 
مفهــوم ضغــوط العمــل ومصادرهــا، واالحتــراق الوظيفــي، واآلثــار الناتجــة عــن ضغــوط 
العمــل، وكيــف يســتجيب الجســد للضغــوط، فيمــا قدمــت جمعيــة إحســان للخدمــات 
ــى  َهــت الورشــة إل ــل توقيعــك العقــد”، حيــث وجِّ ــوان “كــن حــذر قب ــة ورشــة بعن القانوني
جميــع شــرائح المجتمــع وركــزت علــى بعــض الممارســات الخاطئــة التــي قــد يقــع فيهــا 

األشــخاص.

وفــي ورشــة “أنظمــة التعطــل عــن العمــل واألخطــار المهنيــة” التــي نفذتهــا المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ، تحــدث المهنــدس حاتــم الســبيعي والدكتــور علي المنيف 
المهنــي  وغيــر  المهنــي  العجــز  منافــع  عــن  الدريهــم  ومنصــور  الغيــث  وعبداللطيــف 
واللجــان الطبيــة مــرورًا بنظــام التعطــل عــن العمــل “ســاند” إضافــة إلــى اســتعراض 

أنظمــة الســامة المهنيــة.
وفــي ورشــة “كــن حــذرًا لأللعــاب االلكترونيــة” مــن تنفيــذ 
 ، كيــدز”  “ســايير  لألطفــال  الســيبراني  األمــن  جمعيــة 
تحدثــت حصــة القبــان عــن األلعــاب اإللكترونيــة وعاقة 
األطفــال بهــا مــن خــال التحــدث معهــم وصــواًل لســبر 
أثرها عليهم نفســيا وســلوكيًا، وحذرت من انغماســهم 
فيهــا وإدمانهــا ومــا ينتــج عنهــا مــن عزلــة واضطرابــات 
وأمــراض، موضحــة خطــورة بعــض األلعــاب علــى القيــم 
األخاقيــة والوطنيــة ومشــددة علــى أهميــة الوعي بذلك 

مــن األســر والمربيــن.
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عدســـــــــــــــــــــة
“درايــــــــــــــــــة”
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“دراية” تكرم الجهات المشاركة..
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العدد الثالثالعدد الثانيالعدد األول

نشراتنا السابقة:

لالطالع، أنقر على العدد..

شكـــــــــــــــرًا

https://seetahaward.org/uploads/media/doc/1st_Newsletter.pdf
https://seetahaward.org/uploads/media/doc/2nd_Newsletter.pdf
https://seetahaward.org/uploads/media/doc/3rd_Newsletter.pdf

