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نافذة

نافذة

د .فهد بن عبداهلل الطياش

دفتر التوفير

وقوف خاطئ على م�سار املكفوفني

الشيخ المطلق يستقبل مجلس أمناء الصندوق الخيري
قام وفد �أع�ضاء جمل�س �أمناء
ال�صندوق اخلريي لرعاية طالب
املنح الدرا�سية برئا�سة الدكتور
حممد النمي رئي�س جمل�س �أمناء
ال�صندوق ،بزيارة معايل ال�شيخ
ع��ب��داهلل امل��ط��ل��ق رئ��ي�����س اللجنة
اال�ست�شارية لل�صندوق اخلريي.
ت���ن���اول ال��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من
ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��وي��ر
�أن�������ش���ط���ة ال�������ص���ن���دوق اخل�ي�ري
ل��رع��اي��ة ط�لاب امل��ن��ح الدرا�سية
م��ن��ذ و���ص��ول��ه��م للمملكة وح��ت��ى
مغادرتهم.
وك���ان ���ض��م��ن ال��وف��د �أع�����ض��اء
جمل�س �أمناء ال�صندوق اخلريي
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال�شنيرب امل��دي��ر
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��ن��دوق اخل�ي�ري،

وال��دك��ت��و ���س��ع��ود ال��ع��م��ري وك��ي��ل
ع���م���ادة ����ش����ؤن ال���ط�ل�اب ع�����ض��و

حتت رعاية عميد ال�سنة الأوىل
امل�����ش�ترك��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د
اجل��ري��وي ،نظمت وكالة اخلدمات
الطالبية ممثلة ب��وح��دة الأن�شطة
الطالبية يف البهو الرئي�سي ملبنى
عمادة ال�سنة الأوىل امل�شرتكة «ملتقى
الثقافات العاملي الأول» .
وي��ه��دف امللتقى لإب����راز التنوع
الثقايف واجلغرايف ملن�سوبي العمادة
حيث ت�ضم �أك�ثر من « »15جن�سية
خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة
ملن�سوبي العمادة مبختلف جن�سياتهم
للتعريف ببلدانهم وتاريخها ورموزها
التاريخية والثقافية .وي�أتي تنظيم
هذه الفعالية �ضمن الأن�شطة املتميزة
واملتنوعة التي ت�شهدها عمادة ال�سنة
الأوىل امل�شرتكة .و�أكد د .اجلريوي
يف كلمته خ�لال حفل االفتتاح �أن
الهدف من �إقامة امللتقى هو �أن يكون

فر�صة لتبادل اخل�برات والثقافات
وال��ت��ع��رف ع��ل��ى احل�������ض���ارات بني
اجلن�سيات املختلفة الذي يعزز قوة
الرتابط والتالحم.
وق��ال �إن �أب��رز ما ن�سعى �إليه يف
مثل هذه الفعاليات واحلر�ص على
ا�ستمرارها ،هو تعزيز التعاي�ش بني

حملت لنا الأفالم امل�صرية القدمية ثقافة «الطفل ودفرت التوفري»،
تبعتها بعد ذلك ثقافة جماهريية ظهرت مع التلفزيون وهي ثقافة
«الطفل واحل�صالة» ،وهناك ثقافة جتمع بني اجلد والهزل انت�شرت
يف بع�ض املجتمعات العربية تتمثل يف «تخبئة النقود حتت البالط».
هذه النماذج وغريها من النماذج والأ�ساليب املميزة �أحياناً وال�ساذجة
�أحياناً �أخرى ،ت�شرتك يف فكرة واحدة وهي ن�شر وتعزيز ثقافة الوعي
املايل والتوفري واالدخار.
وي�أتي �إطالق حملة االدخار والتوفري التي نظمتها اللجنة الن�سائية
للتنمية املجتمعية مبنطقة الريا�ض بال�شراكة مع املدينة اجلامعية
للطالبات؛ لتواجه ثقافة «ال�سعار اال�ستهالكي» و«التغول الر�أ�سمايل».
فما بني الهجمتني يحتاج املجتمع �إىل هجمات ارتدادية وجرعات
وعي مايل وادخار تنفيذي ،وهذا ما �أجنزته احلملة التي �أطلقت من
قلب جامعتنا وبال�شراكة مع �شركاء وجامعات ورعاية كرمية من �أمري
منطقة الريا�ض.
نعم هي جمرد حملة ولكنها قد تكون كنقطة احلرب يف جردل املاء،
ت�ؤثر يف تلوينه ورمبا �إن تكررت غريت لونه.
ومع جناح العمل التوعوي وخدمة املجتمع والتي تقوم بها اجلامعة
م�شكورة �إال �أن و�ضع التوعية املالية وخا�صة يف �شقها االدخاري تتطلب
الكثري من اجلهد واالهتمام.
وبطبيعة احلال لن يعود دفرت التوفري الورقي تلفزيون ًيا ،كما كان يف
م�صر ،و�إمنا ت�أتي تطوير فكرة دفاتر التوفري جمازًا وب�شكل يقارن بني
الثقافات العربية الفرعية وجمتمعاتها املحلية.
االدخار عملية ت�ستهوي الكثري من الرجال ولكن عندما يكرب املخزون
تبد�أ معركة ال�شعور بالأمان و�إنفاق ما يف اجليب لي�أتي الغيب بالباقي.
ه��ل فع ً
ال لدينا ثقافة ادخ���ار؟ وم��ا ه��ي؟ وكيف ننقلها لأجيالنا
اال�ستهالكية بال وعي �أو توازن.
نتمنى من الإخوة والأخوات يف املبادرة العمل امل�شرتك معنا ،فرمبا
نخرج بفكرة ملنتدى العام املقبل تتعلق بالر�أ�سمالية اجلديدة والقائمة
على ت�سليع وت�سويق الر�أ�سمالية العابرة للحدود.
فو�سائل الإعالم ارتهنت �إنتاج ًيا للغرب امل�سكون بت�سويق اال�ستهالك
الرتفيهي ،وهناك مناذج متباينة جتعلنا نفكر بجدية وخارج ال�صندوق
عن املدخر اجليد ،وهذا املواطن امل�ست�صغر عمر ًيا رمبا يكون الأجدر
مهن ًيا يف طرح وتبني ثقافة االدخار.
altayash@ksu.edu.sa

تكريم «منقذ الرضيع» باإلنعاش القلبي الرئوي

جم��ل�����س ا لأم�����ن�����اء ،وال���دك���ت���ور
ع��ب��داهلل ال�سهلي ع�ضو جمل�س

ا لأم��ن��اء ،وال��دك��ت��ور خ��ال��د النمر
ع�ضو جمل�س ا لأمناء.

ملتقى الثقافات العالمي األول باألولى المشتركة

ال�شعوب وتعميق مفهوم احل�ضارات
واملقاربة بينها باالطالع على �أمناط
ثقافية و�سلوكية مغايرة مل��ا �ألفته
املجتمعات داخلها وم�شاركة العلوم
واملعارف ،وعك�س التنوع الثقايف بني
اجلن�سيات املختلفة ملن�سوبي العمادة
و�إبراز قدرتهم يف ذلك.

ويف �أثناء اختتام فعاليات امللتقى
�أ���ش��اد وك��ي��ل اخل��دم��ات الطالبية
د .خملد العنزي بح�سن التنظيم
وم�ستوى معرو�ضات الأجنحة معرباً
عن �شكره لوحدة الأن�شطة الطالبية
ولفريق العمل والفرق امل�شاركة على
اجلهود الكبرية التي بذلوها لإجناح
ال��ف��ع��ال��ي��ة ،ك��م��ا ع�بر ع��ن �سعادته
الكبرية بالتفاعل اجلميل بني جميع
م��ن�����س��وب��ي ال��ع��م��ادة ح��ي��ث ظ��ه��رت
الإيجابية والوطنية والأخ���وة وحب
الغري وفوق كل ذلك ظهرت ال�سعادة
بني اجلميع.
وبارك للجناح امل�صري فوزه باملركز
الأول ملا قدموه من خ�لال امللتقى
وكل ما تتميز به بلدهم من م�أكوالت
�شعبية و�أزياء تراثية وعادات وتقاليد
يف الأفراح ،وما ت�شتهر به بلدهم من
�أماكن �سياحية وتراثية.

كرم مركز املهارات واملحاكاة ال�صحي يف كلية الطب واملدينة الطبية،
ال�شاب �سامل ال�شيباين ،الذي �أنقذ طف ً
ال انقطعت �أنفا�سه نتيجة الغرق .وقال
ال�شيباين �إن احلملة التوعوية حول الإنعا�ش القلبي الرئوي � CPRأ�سهمت بعد
توفيق اهلل يف �إتقاين للإنعا�ش القلبي الرئوي ،ومن �أول جتربة �إنقاذ واقعية
متكنت من �إنقاذ طفل توقف قلبه وانقطع نف�سه نتيجة الغرق ,مثمناً الدور
الكبري ملن�سوبي املركز يف توعية املجتمع حول الإنعا�ش القلبي الرئوي ،مو�ضحاً
�أنه تلقى التدريب يف املجمع التجاري يف زمن ق�صري وباحرتافية عالية يف
�إي�صال املعلومة بال�شكل ال�صحيح من �أفراد احلملة .من جانبه �أكد رئي�س مركز
املهارات واملحاكاة ال�صحي الدكتور يا�سر الأ�صقه �أن املركز جمهز مبختلف
النماذج التعليمية و�سيناريوهات املحاكاة �إىل جانب وحدات مهارية ترتاوح من
الأ�سا�سية �إىل املعقدة؛ مما ي�ساعد على تنمية مهارات املتدرب يف بيئة منظمة
و�آمنة ومريحة دون تعري�ض املر�ضى للخطر.

 ٤دراسات تناقش تطبيقات اإلدارة التربوية

نظم ق�سم الإدارة الرتبوية ممث ً
ال يف طالبات ماج�ستري الإدارة الرتبوية
امل�ستوى الثاين ،ندوة بعنوان «تطبيقات الإدارة الرتبوية يف �ضوء ر�ؤية ،»٢٠٣٠
حتت �إ�شراف الدكتورة وفاء عون ،الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم الإدارة الرتبوية.
تناولت الدرا�سة الأوىل «�أثر تطبيق �إدارة اجلودة معايري نظام اجلودة lSO
يف فاعلية �أداء مكتب التعليم �شمال للبنات يف الريا�ض» ،من �إعداد الطالبات
رحاب ال�سحيباين ،رنا الطوير�ش ،هند الوطبان ،وعد اجلميل .وتناولت الثانية
«واقع تطبيق امل�ساءلة الإدارية يف املدار�س احلكومية من وجهة نظر قائدات
املدار�س �شرق الريا�ض يف �ضوء ر�ؤية اململكة  ،»٢٠٣٠من �إعداد الطالبات
ب�شاير النمري ،غدير العبي�سي ،هيفاء املطريي .وتناولت الثالثة «مدى توافر
�سمات القيادة التحويلية لدى قيادات كلية الرتبية باجلامعة من وجهة نظر
الإداريات» ،من �إعداد الطالبات رنا الرفاعي ،فاطمة املظفر ،مي النعيم .فيما
تناولت الرابعة «واقع تطبيق العدالة التنظيمية يف كلية الرتبية من وجهة نظر
الإداريات» ،من �إعداد الطالبات مي العيفان ،ونورة ال�سميدع ،وهدى الف�ضلي.

