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»البنك الكويتي ـ التركي للمساهمة« 
ينضم إلى »مركز دبي المالي العالمي«

»تالنت«: التسريح الوظيفي بين النساء ضعف معدالت الرجال 
أشار التقرير الصادر عن شركة »تالنت ريبابلك دوت 
ن����ت« إلى أن الركود االقتصادي العاملي ترك آثارا واضحة 
على االقتصادات العربية وعلى فرص العمل املتاحة أمام 
النساء مقارنة مع الرجال حيث ارتفعت معدالت التسريح 
الوظيفي بني النساء بنسبة 2.5% أي ما يعادل ضعف املعدل 
بني الرجال خالل العام 2009. وذكر التقرير الذي نشرته 
»كونا« أنه برغم توفير خدمات التوظيف في املنطقة العربية 
فإن انخفاض فرص التوظيف املتاحة أمام النس����اء يعود 

بشكل رئيسي الى مفاهيم قدمية وعوامل بيروقراطية.
وأوضح أن الدراسات اظهرت أن 77% من النساء اللواتي 
يشغلن مناصب ادارية متوسطة في مختلف أنحاء العالم 
يتطلعن الى الوصول ملناصب ادارية عليا في الشركة ذاتها 
في حني ال تتمكن سوى 25 % من هؤالء النساء من حتقيق 

أهدافهن املهنية. وذكر التقرير ان أكثر من 60% من االمهات 
العامالت أي ما يزي����د عن 12 % مقارنة مع العام 1997 من 
مختلف مستويات الدخل والتعليم يحرصن على مواصلة 
العمل بدوام جزئي للحفاظ على وظائفهن، موضحا انه ال 
يتسنى سوى لربع أولئك النساء من احلصول على فرص 
عمل ب����دوام جزئي. وأرجع التقرير االنخفاض النس����بي 
في فرص العمل املتاحة أمام النس����اء في أس����واق العمل 
الى عدم وجود سياس����ات داعمة وبنى حتتية قادرة على 
تلبية االحتياجات واملتطلبات اخلاصة بالنساء العامالت 
األمر الذي يثني أصحاب العمل عن توظيفهن على الرغم 
من مؤهالته����ن العلمية وخبراتهن العملية. وبني التقرير 
ان الظروف االقتصادية الراهنة أثبتت قدرة النس����اء على 
النجاح في مجتمع العمل الذي يهيمن عليه الرجال، مشيرا 

الى انخفاض معدالت توظيف النساء حتى في القطاعات 
واملجاالت العملية التي تعاني من نقص كبير في املهارات 
مبا فيها تكنولوجيا املعلومات والهندسة.  وقال التقرير 
انه من هذا املنطلق ميكن للنساء الالتي يتمتعن باملؤهالت 
واخلب����رات العملية ذات الصل����ة بتكنولوجيا املعلومات 
والهندسة احلصول على فرص عمل مناسبة في حال قررن 
بناء مس����تقبل مهني في هذه املجاالت األمر الذي سيسهم 
بدوره في االرتقاء مبستوى املهارات واخلبرات وتسريع 
وتيرة النمو وتفعيل مس����اهمة تلك القطاعات في تعزيز 
التنمية االقتصادية. وأضاف أن حتس����ني األداء املؤسسي 
يرتبط بش����كل مباش����ر بوجود عدد أكبر من النساء في 
املناصب االدارية العليا حيث أظهرت الشركات حتت ادارة 

النساء ارتفاعا ملحوظا في األداء املالي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي 
للبنك الكويتي التركي للمساهمة 
أفق أويان: »يسرنا أننا أصبحنا 
جزءا من أسرة »مركز دبي املالي 
العاملي«، خاصة أن هذه اخلطوة 
ستتيح لنا حتقيق هدفنا في أن 
نشكل جسرا آخر لتطوير العالقات 
التجارية بني تركيا ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، واالستفادة من 
اإلمكانيات الكبيرة لكل من تركيا 

ومنطقة اخلليج«. 
وأض����اف أوي����ان: »س����نوفر 

استقطب عددا كبيرا من املؤسسات 
املالية اإلس����المية وأسس لقطاع 
مالي إسالمي راسخ. وكلنا ثقة بأن 
الشركة اجلديدة ستلعب دورا مهما 
في إثراء وتعميق اخلبرات التي 
يزخر بها هذا القطاع احليوي في 
املركز. وفي املقابل، فإننا نتطلع 
إلى دعم مصرف املشاركة الكويتي 
التركي في جه����وده الرامية إلى 
تنمية أعمال����ه في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة وبقية دول مجلس 

التعاون اخلليجي«.

املالي العامل����ي، على تعزيز منو 
هذا القطاع الواعد عبر تش����جيع 
تطوير املنتجات واالبتكار«. وعلق 
الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي 
املالي العاملي عبداهلل محمد العور 
بالقول: »يسعدنا انضمام »البنك 
الكويت����ي � التركي للمس����اهمة« 
إلى مجتم����ع األعمال املتنامي في 
مركز دبي املالي العاملي، مش����يرا 
إلى أن هذه اخلطوة من شأنها أن 
تعزز النجاح الكبير الذي حققه 
املركز خالل السنوات املاضية، إذ 

لعمالئنا باقة متنوعة من املنتجات 
واخلدمات املصرفية اإلس����المية 
املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، 
وذلك عبر أول فرع لنا يحصل على 
رخصة ملزاولة نشاطه في مركز 
دبي املالي العاملي، ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة«. ويستأثر »بيت 
التموي����ل الكويت����ي«، أحد أكبر 
املصارف اإلس����المية الرائدة في 
العالم، بحصة أغلبية في »مصرف 
املشاركة الكويتي التركي«، فيما 
تضم قائمة املس����اهمني اآلخرين 
املديرية العامة لألوقاف في تركيا، 
العام����ة للتأمينات  واملؤسس����ة 
االجتماعية في الكويت، و»البنك 
اإلسالمي للتنمية«. ويوفر املصرف 
لعمالئه منتجات مصرفية عصرية 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
عبر 130 فرعا ف����ي تركيا، وفرع 
واحد في مملكة البحرين، ومكتب 
متثيلي في كازاخستان. وقد حصل 
املصرف الكويتي التركي مؤخرا 
على ترخيص إلنشاء فرع للخدمات 
املالية في أملانيا، حيث من املتوقع 
له أن يباشر عملياته كأول مصرف 

إسالمي في البالد.

حصل »البنك الكويتي � التركي 
للمساهمة« على رخصة ملزاولة 
نشاطه انطالقا من »مركز دبي املالي 
العاملي«، حيث سيوفر مجموعته 
الكامل����ة من اخلدم����ات املتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية مبوجب 
الرخصة املمنوحة له من »سلطة 

دبي للخدمات املالية«.
وقال محافظ مركز دبي املالي 
العاملي أحمد حميد الطاير: »ميثل 
املالية اإلسالمية  قطاع اخلدمات 
التي  واحدا من أكث����ر القطاعات 
أثبتت قدرتها على مواجهة األزمة 
املالية العاملية، وال يزال ينطوي 

على آفاق واسعة للنمو. 
وأضاف أن مرك����ز دبي املالي 
العامل����ي قد وضع هذا القطاع في 
ص����دارة اهتمامات����ه منذ مرحلة 
مبكرة جدا، وس����نواصل تطوير 
املالية  وتعزيز قطاع اخلدم����ات 
اإلسالمية ضمن املركز من خالل 
اس����تقطاب ش����ركات رائدة على 
غ����رار »البنك الكويت����ي التركي 
للمساهمة«. وسنعمل على مدى 
الس����نوات القادمة، بالتعاون مع 
الش����ركات العاملة في مركز دبي 

أول مؤسسة مرخصة لتوفير الخدمات المصرفية اإلسالمية الشاملة انطالقًا من المركز

أشارت في تقريرها إلى أن الركود االقتصادي في المنطقة العربية يرفع نسبة التسريح الوظيفي

 BlackBerry Bold 9700تطلق »VIVA«

»االستثمار البشري« تحقق المركز الثالث عالميًا 
لمبيعات برامج كريستكوم التدريبية 

أعلنت ش���ركة االس���تثمار 
البشري للتدريب واالستشارات، 
عن حصولها على املركز الثالث في 
إجمالي مبيعات برامج كريستكوم 
العالم  التدريبية على مستوى 
كله خالل السنة املالية املنتهية 
في 2009، متجاوزة بذلك مبيعات 
أكثر م���ن 200 ش���ركة تدريب 
معتمدة لبيع برامج كريستكوم 
العاملية في أكث���ر من 50 دولة 

حول العالم.
املناس���بة، قال مدير  وبهذه 
االمتيازات التدريبية في الشركة 
فهمي ابوشعبان: »أود تسجيل 
تقديري واحترامي الكامل جلميع 
مدراء التدريب والتطوير للموارد 
البشرية وجلهود فريق عمل شركة 
االستثمار البشري في حتقيق هذا 
النجاح الالف���ت واملبهر، والذي 

يستحق كل الثناء والتكرمي«.
إلى أن هذا االجناز  وأش���ار 
العامل���ي هو مؤش���ر على مدى 
وعي وتقدير الس���وق الكويتي 
التطوي���ر والتدريب  لعمليات 
املستمر للموارد البشرية والبحث 

الكويت في املركز الثالث عامليا 
في مبيعات برامج كريس���تكوم 
التدريبية عائد للشهرة الواسعة 
والسمعة الكبيرة لبرنامج املدير 
الذي طرحته ش���ركة  احملصن 
كريستكوم العاملية قبل سنوات 
قليلة والتي تعمل على تطويره 
بش���كل دوري مب���ا يتوافق مع 
متطلبات واحتياجات األسواق 
حيث يعد هذا البرنامج من أكثر 
البرامج التدريبية طلبا من قبل 
املديرين والقياديني العاملني في 

كل القطاعات.
ابوش���عبان ان شركة  وقال 
أثبتت  التدريبية  كريس���تكوم 
الفترة  قدرتها وفعاليتها خالل 
املاضية وقدرته���ا العالية على 
التعام���ل م���ع األزم���ات حيث 
استطاعت بكل جدارة أن تزود 
املش���اركني ببرامجها باملعرفة 
وامله���ارات املطلوب���ة للتعامل 
التي  املالية  مع تداعيات األزمة 
عصفت بالعالم واتخاذ القرارات 
الس���ليمة في ظل هذه األوضاع 

االقتصادية الصعبة.

عن آليات جديدة تدعم القدرات 
التنافس���ية بعيدا عن العوامل 
التقليدية، والتركيز على العنصر 
البشرية كعنصر رئيسي للنجاح. 
كما أن هذا االجناز هو دليل على أن 
املؤسسات الكويتية تدرك وتؤمن 
بان عملية التدريب والتعليم هو 
استثمار متواصل للحصول على 
عوائد عالية في األداء واالجناز 

لكافة الكوادر البشرية.
وأوضح أن الفضل في قدوم 

أن تقدم لعمالئها كل ما هو متطور وعصري.
 BlackBerry Bold 9700 ويتوافر حاليا جه���از
في فروع VIVA في مجمع املارينا ومجمع األڤنيوز 
واملطار، على أن يش���مل جميع ف���روع VIVA في 

املستقبل القريب.

         BlackBerry لالتصاالت جهاز VIVA تطلق شركة
Bold 9700لتكون بذلك أول مشغل يطلق هذا اجلهاز 
في الكويت، لتثبت من جديد أنها سباقة في تقدمي آخر 

ما تطرحه التكنولوجيا في قطاع االتصاالت.
وقال الرئيس التنفيذي لش����ركة VIVA جنيب 
العوضي إنBlackBerry Bold 9700  هو بالتأكيد 
جه����از فريد ومميز، فهو بش����كله الناعم واألنيق 
س����يجذب كل عش����اق ال� BlackBerry من مختلف 

الشرائح.
 BlackBerry �عرضا مغريا عند شراء ال VIVA وتقدم
Bold 9700 يتضم���ن خصما على اجلهاز نفس���ه، 
رقم ذهبي مجاني من VIVA بدون رسوم التفعيل، 
باإلضافة إلى خدمة BlackBerry احمللية غير احملدودة 
عن طريق االش���تراك بباقات VIVA اخلاصة بهذه 

اخلدمة.
 Wi-Fi ويتميز اجلهاز بخدمة اإلنترنت الالسلكية
ضمن شبكة اجليل الثالث G3 حيث تتوافر خدمة 
GPS لتحديد املواقع، وهو مزود بكاميرا 3.2 ميغا 

بيكسل.
ويعتبر هذا التناغم بني خدمات VIVA احلصرية 
وميزات اجلهاز اجلديد من Blackberry نقلة نوعية 
في عالم االتصاالت الذي تسعى VIVA دائما من خالله 

جنيب العوضي

محافظ مركز دبي املالي احمد الطاير متوسطا مسؤولي البنك

فهمي ابو شعبان


