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د. هنادي عبداهلل الحملي

 أيها الشريك التنموي .. أيها املعلم
ال يخفى على اجلميع دور املعلم في إعداد اجليل وال يخفى 

على اجلميع جناحي رسالته اإلنسانية في التعليم والتربية، لكن 
بدأت معاناة حديثة العهد تظهر في مجتمعنا الكويتي، واعتقد 
انها ظاهرة في مجتمعاتنا العربية، حيث بدأت تطغى املدارس 

اخلاصة األجنبية في االنتشار كخطوة يفترض فيها تقدمي 
تعليم وتربية تتفوق فيهما املدارس اخلاصة على ما يقدم في 

القطاع احلكومي وينافسه في النوعية عالوة على تشجيع رفع 
احلمل عن كاهل القطاع العام في حتمل مسؤوليته الوطنية 

عن التعليم والتربية، او ميكننا القول مشاركة القطاع اخلاص 
للقطاعني العام واحلكومي في تقدمي خدمات تنموية.

التنافس املنشود في نوعية املدارس وبنيتها اإلنشائية ونوعية 
الهيئة التعليمية واإلدارية ونوعية املناهج التعليمية والتربوية 

ووسائل التعليم ونوعية املخرجات التعليمية وحتسن مستواها 
من لغات وعلم ومعرفة وقدرات شخصية وفنية ولغات، كان 
التطلع لبنية قوية من جيل معتد بالعلم واملعرفة وشخصية 

فائقة تساعد في تنمية مجتمعها.
صورة جميلة لكن اين نحن منها بعدما يقارب الثالثة 

عقود واكثر على متكن املدارس اخلاصة من حصتها في 
سوق التنمية التعليمية والتربوية وزيادة أصولها وأرباحها 
التجارية؟ ما مخرجاتها وما نوعية الطالب والشباب املصدر 

منها عدا حتصيل اللغات؟ ماذا استفدنا عدا زيادة عدد 
املدرسني األجانب وزيادة الهيئة االدارية من األجانب وعدا 

زيادة الرسوم الدراسية والقروض األسرية لسد تلك التكاليف 
الباهظة، اين القيم والشخصية الفائقة التي جتيد التعبير عن 
ذاتها وترى الثقة في النفس والقدرة على التنمية املجتمعية 

وان تكون احدى عجالتها؟ اين نحن؟ وما طبيعة ابنائنا 
وقيمهم وأسلوب حياتهم ونظرتهم الى مجتمعاتهم؟ اين نحن 
من رقابة التعليم اخلاص؟ اين نحن من شكاوى اولياء األمور 

من حتيز بعض املدرسني األجانب ألساليب التربية والتعليم 
التي ليس لها منطق وال معايير اال وفق ما يراه املدرس؟ اين 
الرقابة من تقييم املدرسني العاملني في تلك املدارس ومراجعة 
صالحيتها املهنية او حتى مؤهالتها العلمية والتربوية العلمية 
في االختصاص والتربوية في حتصيل شهادات وديبلومات 
تربوية؟ اين سجل اخلبرات للمعلمني قبل البدء في التدريس 

مبدارسنا او ما يعرف بشهادات اخلبرة؟ ان كم الشكاوى 
واملالحظات املقدمة من املدرسني على أبنائنا في تزايد، وان 

تقارير املدرسني التي تصنف وتدمر شخصية أبنائنا في 
تزايد، ان تقارير االنسحاب والطرد وطلبات حتويل الطالب 

من املدارس ملدارس أخرى لعدم الصالحية السلوكية او 
العلمية في تزايد، ان عدد املشاجرات واملشكالت بني الطالب 

وبعضهم من جهة واملدرسني والطالب من جهة في تزايد، اين 

تقارير الشفافية في تقييم املدارس اخلاصة؟ 
قد تكون مالحظاتنا شخصية ولكنها بدأت شائعة في جلساتنا 
العائلية وجلساتنا االستشارية فال يوجد منزل اال وفيه معاناة 
من املواءمة مع متطلبات وزيادة طلبات املدارس اخلاصة، وال 

يوجد بيت ال يشتكي من ان املعلمة او املعلم او املدير قد صنف 
او انحاز ضد احد ابنائنا لسلوكياته او بالكويتي »شطانته«، ال 
يوجد بيت اال وقد صنف احد ابنائه فيه انه طفل زائد احلركة 

 Attention«او يتكلم في احلصة الدراسية او ما يعرف بـ
Deficit Hyperactivity Disorder AHDA«، قد ال تكون ظاهرة لها 

مدلوالت علمية ولكنها تساؤالت نبحث عن معلومات تؤكدها 
او تنفيها.

دعوتنا للمعلمني األجانب وهيئاتهم اإلدارية الى ممارسة دورهم 
التربوي والقيمي في تنمية الذات الكويتية والوافدة تنمية 
حقيقية تعده ألن يكون شخصية ايجابية ومتوازنة نفسيا 
وأخالقيا والبحث عن وسائل مجدية لتحسني دوره البناء 

القيمي السلوكي، ودعوتنا للهيئة االدارية في املدارس اخلاصة 
الى ان متارس دورها املهم في تبني برنامج بناء الذات وتوظيف 

الكفاءات ذات املؤهالت التربوية وتدريب تلك الكفاءات تدريبا 
سيكولوجيا وفنيا لتكون على قدر متطلبات العمل املدرسي، 

وهذه دعوة ال تنقص من قيمة املعلمني او االداريني او املدارس 
الكفؤة، وال ننكر وجود بعضها، ودعوتنا للتعليم اخلاص الى ان 

يطور معايير ومقاييس ومؤشرات فعالية التعليم والتربية في 
مدارسنا اخلاصة، وايضا ال ننكر تلك اجلهود الطيبة واملوجودة 
حاليا ولكن بصراحة وبقناعة شخصية نقول انها غير كافية او 

مرضية لنا.
ان التنمية البشرية ايها املعلم واملدير املدرسي واملسؤول في 
التعليم اخلاص تبدأ من املدرسة، نعم من املدرسة اضافة الى 
األسرة واملجتمع، ولكن املقاتل األول واملطور األول للسلوك 
البشري هو املدرسة، وهذه قناعتي الشخصية، فاملدرسة اما 

ان تعمر ذات الطفل او تدمره، فلنتق اهلل في ابناء الكويت 
وابناء املقيمني عليها، ان النظام األجنبي في التعليم ال يعني 
ان تنحسر شخصية الطفل ومعاقبته نفسيا بتصنيفه في 

تقارير او تصنيفه ضمن اصدقائه، لتروا اجلوانب اإليجابية 
وتبنوا عليها قيما عالية، ولتتجنبوا نقاط الضعف والتركيز 
عليها، ولتطوروا برامج تعزيز االيجابيات ونقاط القوة عند 

الطفل والطالب Strength base development، لقد انتهى عصر 
السلبيات، وتوثيقها في سجل الطالب، لقد بدأ عصر البناء على 
نقاط القوة، والعلم يأتي بالتبعية واملهارات والقدرات السلوكية 

والشخصية في املقدمة.
هذه دعوة للتفكير وملراجعة النفس ايها املعلم الشريك في 

التنمية البشرية. واهلل ولي السداد.

»بوبيان« في األڤنيوز  خالل عطلة نهاية األسبوع
أعل����ن بن����ك بوبيان عن 
تواجده في مجمع األڤنيوز 
خالل عطلة نهاية األسبوع 
اجلاري، وذلك لعرض أحدث 
وأب����رز منتجات����ه اخلاصة 
واحلصرية والت����ي يقدمها 
لعمالئ����ه باألخ����ص منتج 
متويل اخلدمات الصحية ب� 
0%.وسيتواجد موظفو البنك 
في جن����اح خاص في مجمع 
األڤنيوز )دوم 2(، حيث سيتم 
عرض جميع املزايا اخلاصة 
مبنتج اخلدمات الصحية ب� %0 
أرباح وذلك حتى يوم السبت 
املقبل كما س����تتاح الفرصة 
جلمي����ع الزائرين للحصول 
على فرصة لدخول سحب على 

IPhone6. يذكر ان بنك بوبيان 
عقد العديد من االتفاقيات مع 
أبرز املستشفيات والعيادات 
اخلاصة داخل الكويت والتي 
توفر أحدث التقنيات واملعدات 
بالعديد من مجاالت الرعاية 
الصحية باإلضافة الى وجود 
مجموعة متميزة من األطباء 
ف����ي كل  واالختصاصي����ن 
املجاالت والتخصصات الطبية 
والتي كان آخرها مستشفى 

طيبة.
ويعتبر برنامج التمويل 
من بنك بوبيان األكثر متيزا 
كونه متاحا للجميع، حيث 
الراتب  ال يش����ترط حتويل 
الى بن����ك بوبيان، كما يتيح 

للراغبن في احلصول على 
املتوافق مع أحكام  التمويل 
الشريعة اإلسالمية تسديد 
قيمة العالج بنظام األقساط 
من دون أرباح لغاية 15.000 
د.ك إضافة إلى تقدمي خدمة 
الدين مجانا،  تأمن إجمالي 
وميكن احلصول على متويل 
بن����ك بوبي����ان الصحي من 
خالل التعاون بن املستشفى 
والبنك، حيث تتسم إجراءات 
التمويل  احلص����ول عل����ى 
بالسرعة والسهولة في الوقت 
نفسه. وال تتوقف االستفادة 
من التمويل الصحي عند حد 
الشخص طالب التمويل، حيث 
من املمكن أن يكون املستفيد 

شخص آخر بخالف صاحب 
املعاملة، حيث بإمكان الزوج 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
زوجته في حاالت الوالدة على 
سبيل املثال أو بإمكان األبناء 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
األب أو األم. ويشمل التأمن 
العالج����ات املختلف����ة ومن 
بينها عمليات عالج السمنة 
املفرطة وال����والدة وتقنيات 
وأساليب التلقيح االصطناعي 
اجلراحي����ة  والعملي����ات 
وعالجات األس����نان وجميع 
اخلدمات الطبية والعالجية 
األخرى باستثناء العالجات 
التجميلية واحلاالت الطارئة 

وحاالت األمراض املزمنة.

خالل »مؤمتر زين للتكنولوجيا 2014«

»هواوي« تسلط الضوء على مستقبل شبكات االتصاالت
شارك عدد من كبار املسؤولن 
واخلبراء ل����دى »هواوي«، في 
»مؤمت����ر زي����ن للتكنولوجيا 
2014« الذي عقد هذا األسبوع، 
حيث اس����تعرضوا ع����ددا من 
االبتكارات املتطورة في مجال 
شبكات االتصاالت املتنقلة ذات 
النطاق العريض، والتي سيكون 
لها أثر ملموس على مس����توى 
خدمات االتصاالت املقدمة في 
املنطقة خالل العام املقبل، فيما 
تساهم احلقبة الرقمية اجلديدة 
في تقري����ب الن����اس واألفكار 

والشركات.
زي����ن  »مؤمت����ر  جم����ع 
للتكنولوجيا 2014« الذي أقيم 
على مدى 3 أيام شركاء »زين« 
من مختلف أنحاء العالم، للحديث 
عن أب����رز اخلدمات املقدمة في 
قط����اع االتص����االت وتقني����ة 
املعلومات، ومناقش����ة الفرص 
ذات االهتمام املشترك بن شركاء 
»زين« ومزودي اخلدمات. وقد 
ركزت الفرص التي استعرضتها 
»هواوي« خالل املؤمتر على آفاق 
تكنولوجيا البيت الذكي وكفاءة 
أعمال املكتب الناجح وشبكات 
االتصاالت املستقبلية، وهي 3 
مجاالت تتوقع الشركة أن تساهم 
في تغيير حياة الناس في الشرق 
األوسط بفضل االبتكارات التقنية 

املتتالية.
وقد علق عل����ى ذلك نائب 
رئيس ش����ركة »ه����واوي« في 
الشرق األوسط قائال: »تعاونت 
»هواوي« م����ع زين في مؤمتر 
هذا العام لتبن دور االبتكار في 
تغيي����ر مجريات احلياة، وهذا 
يعني النظر إلى ما هو أبعد من 
احللول التقنية والتركيز على 
األثر الفعلي الذي يتركه القطاع 
عل����ى حياتن����ا اليومية وعلى 
الشركات واالقتصادات الوطنية. 
وعلى ضوء ذلك، يبرز تطوير 
املبادرات التي تسهم في بناء عالم 
أكثر تواصال كأهم مكونات هذه 
العملية. ونحن في »هواوي« 
ملتزمون متاما بالنهج املستقبلي 
للعمل مع »زين« الذي يركز على 
ابتكار أنظمة أكثر كفاءة وتكامال 
لالتصاالت واملعلومات، تربط 
األش����خاص واألشياء واألفكار 
مبزيد من السالسة واحلرية«.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة زين سكوت غيغنهامير: 

»يشهد مؤمتر زين للتكنولوجيا 
منوا ملحوظا عام����ا بعد عام، 
يعكس من����و قطاع االتصاالت 
الذي يشهد اليوم بدوره انطالق 
ابتكارات جديدة ومتطورة تعتبر 
دعائ����م التميز في املس����تقبل.

وبالتعاون مع شركائنا املرموقن 
مثل »هواوي«، فإن االبتكارات 
التقنية التي تعمل على حتسن 
جتربة العمالء باستخدام األجهزة 
املتنقلة، تشكل جوهر أعمالنا 
ف����ي زين«. وكان����ت العروض 
احلية للحلول واخلدمات التي 
قدمتها »هواوي« من أبرز مالمح 
مؤمتر العام احلالي، وذلك بهدف 
توضيح أعماله����ا في تقنيات 
شبكات االتصاالت املتنقلة ذات 
 4.5G النطاق العريض للجيل
واجليل اخلام����س 5G، والتي 
ستفتح آفاقا هائلة للمشغلن 
ومتهد لهم الطريق لتقدمي خدمات 
أكثر تنوعا للوسائط املتعددة 

دون تأخير.
كم����ا ان تطوي����ر تقنيات 
اجليل 4.5G ستمكن املشغلن 
من تبني التقنيات اجلديدة في 
بنية الشبكات املوجهة للخدمات، 
قبل طرح ش����بكات االتصاالت 
املتنقلة ذات النطاق العريض من 
اجليل اخلامس عام 2020. تعمل 
»هواوي« منذ عدة سنوات مع 
كبار املشغلن لتطبيق التجارب 
واالختبارات عل����ى التقنيات 
املس����تقبلية، مبا فيها شبكات 
اتصاالت النطاق العريض للجيل 
4.5G واجليل اخلامس 5G. كما 

جرى خالل املؤمتر استعراض 
سلس����لة جديدة من محطات 
تأسيس شبكات اجليل اخلامس 
الذي تطوره »هواوي«، والذي 
ستستهله الشركة بطرح شبكات 
اجلي����ل 4.5G اعتبارا من العام 
2016 كمعيار متقدم لالتصاالت 

املتنقلة.
ولتحقيق ذل����ك الطموح، 
تس����تثمر »ه����واوي« مبال����غ 
كبيرة في املس����تقبل، تتضمن 
600 ملي����ون دوالر على األقل 
في جه����ود األبحاث والتطوير 
املتعلقة باجليل اخلامس بحلول 

العام 2018.
ودعما الستراتيجية »زين« 
وتكنولوجي����ا  لالتص����االت 
إل����ى  املعلوم����ات، والرامي����ة 
استكش����اف خدم����ات جديدة 
في قط����اع اخلدم����ات املقدمة 
للمستهلكن والشركات، طرحت 
»هواوي« أيضا اجليل اجلديد من 
حلول مراكز االتصال، وهو مركز 
احلوسبة الس����حابية املوزعة 
للبيانات )DC²( � والذي ميتاز 
ببني����ة مرجعية جديدة ملراكز 
االتص����ال تقوم عل����ى البنية 

.SDN السحابية وشبكات
وميكن لتلك البنية توحيد 
وإدارة مراكز البيانات املنفصلة، 
وأن ت����زود العم����الء بخدمات 
البني����ة والتصميم االفتراضي 
التي تتس����م بذكاء التطبيقات 
وضم����ان اتفاقيات اخلدمة من 
خالل مجموعة واسعة من املوارد 

املتاحة عبر مراكز البيانات.

كبار مسؤولي وخبراء »هواوي« خالل مؤمتر »زين للتكنولوجيا«

أول عملية إصدار للسندات في األسواق الرأسمالية تقوم بها مؤسسة

»فالي دبي« تصدر صكوكًا بـ 500 مليون دوالر 
وطلبات االكتتاب تفوق العرض بـ 6 مرات

باشرت مؤسسة دبي للطيران )تعمل حتت االسم التجاري 
فالي دبي( العمل في أسواق رأس املال امس بنجاح إصدار 
أول صكوك لها بقيمة 500 مليون دوالر وأجلها 5 سنوات، 

حيث فاقت طلبات االكتتاب العرض مبقدار 6 مرات، لتبرهن 
على رغبة املستثمرين القوية في شراء هذه الصكوك.  وقد 

أثمر التخطيط اجليد والسريع في تنفيذ هذا اإلصدار عن 
االستفادة من البيئة اإليجابية في السوق إلنشاء طلبات 
الشراء على الصكوك عالية اجلودة تستحق بعد خمس 

سنوات. وقد قامت املؤسسة بتسعير اإلصدار األول من 
الصكوك بقيمة 500 مليون دوالر مبعدل ربح يبلغ %3.776 

مقابل 200 نقطة أساس مقابل الدوالر فوق متوسط سعر 
املبادلة على مدى 5 سنوات. وسيتم استخدام عوائد هذا 

االصدار ألغراض عامة للشركة وإعادة التمويل. حظي 
اإلصدار باهتمام واسع عامليا مسجال طلبات اكتتاب عالية 
مبشاركة أكثر من 150 مستثمرا بقيمة 3 مليارات دوالر، 
حيث سجلت عملية اإلصدار لطلبات اكتتاب من مجموعة 

متنوعة من املستثمرين رفيعي املستوى في سندات الدخل 
الثابت، من بينهم شركات إدارة احملافظ والبنوك اخلاصة 

والبنوك متعددة في آسيا وأوروبا والشرق األوسط، 
باإلضافة إلى مستثمري الواليات املتحدة في اخلارج. وقد 

مكنت طلبات االكتتاب العالية اجلودة واملتنوعة شركة فالي 
دبي من تسعير الصفقة وفق أقصر فترة استحقاق بعد 
مراجعة السعر مرتني. وجاء التوزيع اجلغرافي حلسابات 

اإلصدار بنسبة 64% من أسواق الشرق األوسط و%25 
في أوروبا و7% في آسيا و4% إضافية ملستثمري الواليات 

املتحدة في اخلارج. 
وفيما يتعلق بتوزيع اإلصدار بني أنواع املستثمرين شهد 

االكتتاب حصصا متنوعة، فقد وصل اكتتاب البنوك في 
هذا اإلصدار إلى 65%، وشركات إدارة احملافظ 20% والبنوك 

اخلاصة 8%، وتوزعت نسبة 7% بني أنواع أخرى من 
املستثمرين.

وفي معرض تعليقه على هذا اإلصدار، قال صاحب السمو 
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس األعلى لشركة 
فالي دبي: »نحن سعداء جدا باإلقبال الكبير الذي حظي 

به إصدار فالي دبي لهذه الصكوك، إذ يؤكد النجاح الكبير 
الذي حققه هذا اإلصدار على ثقة املستثمرين الدوليني في 

إمارة دبي ومؤسساتها، ويبرهن كذلك على سهولة احلصول 
على التمويل وهي امليزة التي تتمتع بها مؤسساتنا من 

جانب أسواق رأس املال اإلسالمي. وقد أسفر اهتمام 
املستثمرين القوي عن سجل طلبات اكتتاب جتاوز 3 
مليارات دوالر أميركي، أي أكثر بست مرات من املبلغ 

املعروض لهذا اإلصدار. وتأتي هذه النتيجة اإليجابية لتؤكد 
مرة أخرى على مصداقية فالي دبي وثقة املستثمرين في 

املستقبل الواعد للشركة، وتعزيزا لسمعة دبي كمركز عاملي 
رائد لقطاع الطيران. وتعد هذه النتيجة أيضا خير دليل على 

الدعم الكبير واملتواصل الذي تقدمه حكومة دبي ملؤسستنا 
وللقطاع بشكل عام، وذلك في إطار الرؤية احلكيمة التي 

يضطلع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة نائب رئيس الدولة ورئيس 

مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه اهلل«.
ويتولى اإلدارة املشتركة لعملية إصدار الصكوك بنك 

كريدي أجريكول سي أي بي، وبنك دبي اإلسالمي، وبنك 
اإلمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك 

أبوظبي الوطني، وبنك نور، وبنك ستاندرد تشارترد.

قادة وشركاء قطاع 
االتصاالت في 

املنطقة يناقشون 
دور االبتكار في 
تغيير مجريات 

احلياة

مشاهدات


