
صوت الصورة

نافذة
نافذة

altayash@ksu.edu.sa

دفتر التوفير

د. فهد بن عبداهلل الطياش

التوفري«،  »الطفل ودفرت  القدمية ثقافة  الأفالم امل�صرية  لنا  حملت 

ثقافة  وهي  التلفزيون  مع  ظهرت  جماهريية  ثقافة  ذلك  بعد  تبعتها 

انت�صرت  والهزل  اجلد  بني  جتمع  ثقافة  وهناك  واحل�صالة«،  »الطفل 

يف بع�ض املجتمعات العربية تتمثل يف »تخبئة النقود حتت البالط«.

هذه النماذج وغريها من النماذج والأ�صاليب املميزة اأحياناً وال�صاذجة 

اأحياناً اأخرى، ت�صرتك يف فكرة واحدة وهي ن�صر وتعزيز ثقافة الوعي 

املايل والتوفري والدخار.

الن�صائية  اللجنة  التي نظمتها  والتوفري  اإطالق حملة الدخار  وياأتي 

اجلامعية  املدينة  مع  بال�صراكة  الريا�ض  مبنطقة  املجتمعية  للتنمية 

للطالبات؛ لتواجه ثقافة »ال�صعار ال�صتهالكي« و»التغول الراأ�صمايل«.

وجرعات  ارتدادية  هجمات  اإىل  املجتمع  يحتاج  الهجمتني  بني  فما 

اأطلقت من  وعي مايل وادخار تنفيذي، وهذا ما اأجنزته احلملة التي 

اأمري  قلب جامعتنا وبال�صراكة مع �صركاء وجامعات ورعاية كرمية من 

الريا�ض. منطقة 

نعم هي جمرد حملة ولكنها قد تكون كنقطة احلرب يف جردل املاء، 

توؤثر يف تلوينه ورمبا اإن تكررت غريت لونه.

ومع جناح العمل التوعوي وخدمة املجتمع والتي تقوم بها اجلامعة 

م�صكورة اإل اأن و�صع التوعية املالية وخا�صة يف �صقها الدخاري تتطلب 

الكثري من اجلهد والهتمام.

وبطبيعة احلال لن يعود دفرت التوفري الورقي تلفزيونًيا، كما كان يف 

م�صر، واإمنا تاأتي تطوير فكرة دفاتر التوفري جماًزا وب�صكل يقارن بني 

الثقافات العربية الفرعية وجمتمعاتها املحلية.

الدخار عملية ت�صتهوي الكثري من الرجال ولكن عندما يكرب املخزون 

تبداأ معركة ال�صعور بالأمان واإنفاق ما يف اجليب لياأتي الغيب بالباقي.

لأجيالنا  ننقلها  وكيف  ه��ي؟  وم��ا  ادخ���ار؟  ثقافة  لدينا  فعاًل  ه��ل 

ال�صتهالكية بال وعي اأو توازن.

نتمنى من الإخوة والأخوات يف املبادرة العمل امل�صرتك معنا، فرمبا 

والقائمة  بالراأ�صمالية اجلديدة  تتعلق  املقبل  العام  نخرج بفكرة ملنتدى 

على ت�صليع وت�صويق الراأ�صمالية العابرة للحدود.

فو�صائل الإعالم ارتهنت اإنتاجًيا للغرب امل�صكون بت�صويق ال�صتهالك 

الرتفيهي، وهناك مناذج متباينة جتعلنا نفكر بجدية وخارج ال�صندوق 

عن املدخر اجليد، وهذا املواطن امل�صت�صغر عمرًيا رمبا يكون الأجدر 

مهنًيا يف طرح وتبني ثقافة الدخار.
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وقوف خاطئ على م�سار املكفوفني

تكريم »منقذ الرضيع« باإلنعاش القلبي الرئوي

الطبية،  واملدينة  الطب  كلية  يف  ال�صحي  واملحاكاة  املهارات  مركز  كرم 

ال�صاب �صامل ال�صيباين، الذي اأنقذ طفاًل انقطعت اأنفا�صه نتيجة الغرق. وقال 

ال�صيباين اإن احلملة التوعوية حول الإنعا�ض القلبي الرئوي CPR اأ�صهمت بعد 

توفيق اهلل يف اإتقاين لالإنعا�ض القلبي الرئوي، ومن اأول جتربة اإنقاذ واقعية 

متكنت من اإنقاذ طفل توقف قلبه وانقطع نف�صه نتيجة الغرق، مثمناً الدور 

الكبري ملن�صوبي املركز يف توعية املجتمع حول الإنعا�ض القلبي الرئوي، مو�صحاً 

اأنه تلقى التدريب يف املجمع التجاري يف زمن ق�صري وباحرتافية عالية يف 

اإي�صال املعلومة بال�صكل ال�صحيح من اأفراد احلملة. من جانبه اأكد رئي�ض مركز 

املهارات واملحاكاة ال�صحي الدكتور يا�صر الأ�صقه اأن املركز جمهز مبختلف 

النماذج التعليمية و�صيناريوهات املحاكاة اإىل جانب وحدات مهارية ترتاوح من 

الأ�صا�صية اإىل املعقدة؛ مما ي�صاعد على تنمية مهارات املتدرب يف بيئة منظمة 

واآمنة ومريحة دون تعري�ض املر�صى للخطر. 

٤ دراسات تناقش تطبيقات اإلدارة التربوية
 نظم ق�صم الإدارة الرتبوية ممثاًل يف طالبات ماج�صتري الإدارة الرتبوية 

امل�صتوى الثاين، ندوة بعنوان »تطبيقات الإدارة الرتبوية يف �صوء روؤية ٢٠٣٠«، 

حتت اإ�صراف الدكتورة وفاء عون، الأ�صتاذ امل�صارك بق�صم الإدارة الرتبوية. 

 lSO تناولت الدرا�صة الأوىل »اأثر تطبيق اإدارة اجلودة معايري نظام اجلودة

يف فاعلية اأداء مكتب التعليم �صمال للبنات يف الريا�ض«، من اإعداد الطالبات 

رحاب ال�صحيباين، رنا الطوير�ض، هند الوطبان، وعد اجلميل. وتناولت الثانية 

»واقع تطبيق امل�صاءلة الإدارية يف املدار�ض احلكومية من وجهة نظر قائدات 

املدار�ض �صرق الريا�ض يف  �صوء روؤية اململكة ٢٠٣٠«، من اإعداد الطالبات 

ب�صاير النمري، غدير العبي�صي، هيفاء املطريي. وتناولت الثالثة »مدى توافر 

�صمات القيادة التحويلية لدى قيادات كلية الرتبية باجلامعة من وجهة نظر 

الإداريات«، من اإعداد الطالبات رنا الرفاعي، فاطمة املظفر، مي النعيم. فيما 

تناولت  الرابعة »واقع تطبيق العدالة التنظيمية يف كلية الرتبية من وجهة نظر 

الإداريات«، من اإعداد الطالبات مي العيفان، ونورة ال�صميدع، وهدى الف�صلي.

الشيخ المطلق يستقبل مجلس أمناء الصندوق الخيري

ملتقى الثقافات العالمي األول باألولى المشتركة

اأمناء  جمل�ض  اأع�صاء  وفد  قام 

طالب  لرعاية  اخلريي  ال�صندوق 

الدكتور  برئا�صة  الدرا�صية  املنح 

اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  النمي  حممد 

ال�صيخ  معايل  بزيارة  ال�صندوق، 

اللجنة  رئ��ي�����ض  امل��ط��ل��ق  ع��ب��داهلل 

اخلريي. لل�صندوق  ال�صت�صارية 

ال��ل��ق��اء جم��م��وع��ة من  ت���ن���اول 

ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ت��ط��وي��ر 

ن�������ص���ط���ة ال�������ص���ن���دوق اخل���ريي  اأ

الدرا�صية  امل��ن��ح  ط��الب  ل��رع��اي��ة 

وح��ت��ى  للمملكة  و���ص��ول��ه��م  م��ن��ذ 

مغادرتهم.

وك���ان ���ص��م��ن ال��وف��د اأع�����ص��اء 

اخلريي  ال�صندوق  اأمناء  جمل�ض 

امل��دي��ر  ال�صنيرب  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ص��ن��دوق اخل���ريي، 

وال��دك��ت��و ���ص��ع��ود ال��ع��م��ري وك��ي��ل 

ع���م���ادة ����ص���وؤن ال���ط���الب ع�����ص��و 

جم��ل�����ض الأم�����ن�����اء، وال���دك���ت���ور  

جمل�ض  ع�صو  ال�صهلي  ع��ب��داهلل 

النمر  خ��ال��د  وال��دك��ت��ور  الأم��ن��اء، 

الأمناء. جمل�ض  ع�صو 

الأوىل  ال�صنة  عميد  رعاية  حتت 

امل�����ص��رتك��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دامل��ج��ي��د 

اخلدمات  وكالة  نظمت  اجل��ري��وي، 

الأن�صطة  ب��وح��دة  ممثلة  الطالبية 

ملبنى  الرئي�صي  البهو  يف  الطالبية 

عمادة ال�صنة الأوىل امل�صرتكة »ملتقى 

الثقافات العاملي الأول« .

التنوع  لإب����راز  امللتقى  وي��ه��دف 

العمادة  ملن�صوبي  واجلغرايف  الثقايف 

جن�صية   »15« من  اأك��ر  ت�صم  حيث 

خمتلفة، بالإ�صافة اإىل اإتاحة الفر�صة 

ملن�صوبي العمادة مبختلف جن�صياتهم 

للتعريف ببلدانهم وتاريخها ورموزها 

تنظيم  وياأتي  والثقافية.  التاريخية 

هذه الفعالية �صمن الأن�صطة املتميزة 

واملتنوعة التي ت�صهدها عمادة ال�صنة 

اجلريوي  د.  واأكد  امل�صرتكة.  الأوىل 

اأن  الفتتاح  حفل  خ��الل  كلمته  يف 

الهدف من اإقامة امللتقى هو اأن يكون 

والثقافات  اخل��ربات  لتبادل  فر�صة 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى احل�������ص���ارات بني 

قوة  يعزز  الذي  املختلفة  اجلن�صيات 

الرتابط والتالحم.

اإليه يف  اأب��رز ما ن�صعى  اإن  وق��ال 

على  واحلر�ض  الفعاليات  هذه  مثل 

التعاي�ض بني  تعزيز  ا�صتمرارها، هو 

ال�صعوب وتعميق مفهوم احل�صارات 

واملقاربة بينها بالطالع على اأمناط 

األفته  مل��ا  مغايرة  و�صلوكية  ثقافية 

العلوم  وم�صاركة  داخلها  املجتمعات 

واملعارف، وعك�ض التنوع الثقايف بني 

اجلن�صيات املختلفة ملن�صوبي العمادة 

واإبراز قدرتهم يف ذلك.

اأثناء اختتام فعاليات امللتقى  ويف 

الطالبية  اخل��دم��ات  وك��ي��ل  اأ���ص��اد 

التنظيم  بح�صن  العنزي  خملد  د. 

وم�صتوى معرو�صات الأجنحة معرباً 

عن �صكره لوحدة الأن�صطة الطالبية 

ولفريق العمل والفرق امل�صاركة على 

اجلهود الكبرية التي بذلوها لإجناح 

�صعادته  ع��ن  ك��م��ا ع��رب  ال��ف��ع��ال��ي��ة، 

الكبرية بالتفاعل اجلميل بني جميع 

م��ن�����ص��وب��ي ال��ع��م��ادة ح��ي��ث ظ��ه��رت 

وحب  والأخ���وة  والوطنية  الإيجابية 

الغري وفوق كل ذلك ظهرت ال�صعادة 

بني اجلميع.

وبارك للجناح امل�صري فوزه باملركز 

امللتقى  خ��الل  من  قدموه  ملا  الأول 

وكل ما تتميز به بلدهم من ماأكولت 

�صعبية واأزياء تراثية وعادات وتقاليد 

يف الأفراح، وما ت�صتهر به بلدهم من 

اأماكن �صياحية وتراثية.


