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طارق سلطان: أزمة العمالة في املطارات تتجاوز األجور
محمود عيسى

قال طارق ســلطان نائب 
رئيــس مجلس إدارة شــركة 
أجيليتي للمخازن العمومية، 
أكبــر شــركة  التــي تعتبــر 
للمناولة األرضية في العالم، 
إن املطــارات في مختلف دول 
العالــم بحاجة إلــى معاجلة 
مشكلة عدم شعبيتها كمكان 
عمل مرغوب فيه إذا أرادت حل 
أزمة العمالة التي تسببت في 
فوضــى عارمة خالل موســم 

السفر هذا الصيف.
واشار سلطان في حديث 
له مع تلفزيون بلومبيرغ يوم 
اجلمعة املاضي، الى انه بعد 
أن أكملــت «أجيليتي» عملية 
االستحواذ على شركة جون 
مينزيز االسكتلندية التي توفر 
املناولــة واخلدمات األرضية 
فــي املطارات مبــا فيها مطار 
هيثرو فــي لندن، وبرغم من 
أن زيــادات أجور العاملني قد 
تضيق فجــوة نقص العمالة 
احلاليــة، إال أنهــا لــن حتــل 
العميقة واملتأصلة  املشــاكل 
التي تقف عائقا أمام استقطاب 

ناحيــة اخرى علينــا البحث 
عن وسائل مستجدة لتحسني 
وسائل االحتفاظ باملوظفني في 
مراكزهم واســتقرارهم فيها، 
فضال عن جعل هذه الصناعة 

مكانا أكثر جاذبية للعاملني.
وأشــارت القنــاة الــى ما 
بــه ســلطات مطــار  قامــت 
هيثرو األســبوع املاضي من 
إنحــاء الالئمة على شــركات 
الطيــران ومقدمــي خدماتها 

فتــرات فصليــة مقبلــة، اما 
صناعــة الطيــران ككل فإنه 
يتعــني عليهــا في املســتقبل 
حتســني ادائها فيمــا يتعلق 
الطلب  بتقديرات وتوقعــات 
وتنســيق التغييــرات التــي 
حتتــاج اليها اثناء ممارســة 

عملياتها.
مــن جانبها، قالت شــركة 
مينزيز التي تتخذ من ادنبرة 
مقــرا لها أنه مت إلغاء إدراجها 
فــي بورصة لندن اعتبارا من 
صبــاح اجلمعــة املاضي بعد 
أن أكملــت أجيليتــي عمليــة 

االستحواذ عليها.
وستحمل وحدة أجيليتي 
الوطنية  الطيــران  خلدمــات 
NAS اســم وهويــة الشــركة 
التــي يعــود  االســكتلندية، 
تاريخها إلى ما يقرب من ١٩٠ 
عاما وتوفــر خدمات املناولة 
األرضيــة وتزويــد الطائرات 
بالوقود وخدمات الشحن في 
أكثر مــن ٢٠٠ موقع في نحو 
٤٠ دولة. جتدر االشــارة الى 
أن وحدة NAS تعمل حاليا في 
٥٥ مطارا في الشرق األوسط 

وأفريقيا وجنوب آسيا.

األرضية، في االضطرابات التي 
عصفت بصناعة السفر بالقارة 
األوروبية خالل األشهر املاضية 
بعــد انتعــاش الطلب نتيجة 
التعافي من وباء كورونا، حيث 
قال الرئيــس التنفيذي ملطار 
هيثرو جــون هوالند كاي إن 
الشركات كانت تتصرف ببطء 
شــديد في عمليات التوظيف 
وأن شركات املناولة األرضية 
مبا فيها شركة مينزيز ال تدفع 
فــي بعض احلــاالت ما يكفي 
للتنافس مع شركات مثل شركة 
امازون على سبيل املثال أثناء 
مساعيها لتعيني موظفني جدد. 
وقال سلطان: في حني تدرك 
«أجيليتــي» أنه يجــب عليها 
االستثمار في تعزيز جهاز القوى 
العاملة لديها، إال أن التكاليف 
يجــب أن تنتقــل الــى أطراف 
اخرى، لكن صناعــة الطيران 
في الوقت احلالي «ليست اجلهة 
املثالية للنظر في زيادة األسعار 
على العمــالء، وبالتالي يجب 
تعويــض املصروفات بطريقة 

محسوبة بعناية».
وبني قائال: وضع الســفر 
يجب أن يتحسن خالل بضع 

في مقابلة له مع قناة «بلومبيرغ»
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موظفني جدد في هذا القطاع. 
وأضاف: من الصعب حقا 
توظيف أشخاص على الفور 
مــن مرحلــة عمريــة معينة، 
الســيما بعد تالشي تداعيات 
جائحة كورونا، نحن نحاول 
حقــا معرفة الســبب حيث ال 
أجد لديه إجابة واضحة بنسبة 
١٠٠٪، فمــن ناحية، يجب أن 
نكــون قادريــن علــى عرض 
أجور ورواتب منافسة، ومن 

صناعة الطيران بحاجة إلى وسـائل مسـتجدة 
للعاملـني جاذبيـة  أكثـر  مكانـا  جلعلهـا 

«املتحد» يحصد جائزة
«أفضل بنك في تقنية املعلومات بالكويت»

«وربة» و«Virgin» يوّقعان شراكة لتقدمي عروض لعمالء البنك

األهلــي  البنــك  تــوج 
املتحــد مجــددا جناحاتــه 
املتحققــة في مجــال تقنية 
املعلومــات، بحصوله على 
جائــزة أفضــل بنــك فــي 
مجــال تقنية املعلومات في 
الكويت للعام ٢٠٢٢ من مجلة 
انترناشــيونال فاينانــس 
العامليــة املتخصصة. وقد 
جــاء حصــد البنــك لهــذه 
اجلائــزة بناء علــى العديد 
من اإلجنــازات والنجاحات 
التــي حققتهــا إدارة تقنية 

املعلومات، ومن أبرزها مواكبة البنك ألحدث 
احللول في مجال تقنية املعلومات، وقدرة 
البنــك على االســتفادة من قــوة األنظمة 
األساســية في التحــول الرقمي وجتربة 
العمالء املصرفية واالبتكار واالســتدامة 
للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة 
للتطوير. فضال عن حلول أمتتة العمليات 
املصرفية اآللية (روبوت)، التي تؤدي إلى 
تسريع وسهولة إجناز املعامالت وسرعة 
معاجلة العمليات التي حتتاج إلى وقت، 
فضال عن زيادة مستوى جودة اخلدمات 
املقدمة وكذلك االعتماد على نظام مصرفي 
قوي لسير العمل بجانب أحدث نظم معاجلة 
البيانــات. كذلــك جنح البنــك في إطالق 
منتجات جديدة مثل رابط الدفع من البنك 

األهلي املتحد والوديعة 
غير الثابتة والتي تعتبر 
حافــزا خاصــا للعمالء، 
فضال عن اتسام خدمات 
البنك عبر اإلنترنت بأعلى 
درجات األمان والراحة مما 
اســتحق إشادة وإعجابا 

كبيرين.
وفــي تعليقــه علــى 
اجلائزة، قــال مدير عام 
تكنولوجيــا املعلومات 
بالبنــك األهلــي املتحــد 
عبداهللا جراغ: تأتي هذه 
اجلائزة اجلديدة تكليال لسعينا املتواصل 
نحو االستثمار في تقنية املعلومات لتصبح 
جتسيدا حقيقيا جلهود البنك الدؤوبة نحو 
توفير أفضل اخلدمات املصرفية التي تتميز 
بأعلى درجات األمان والتقنيات احلديثة في 
القطاع املالي. وأضاف: إن التميز والتفوق 
امللحوظ الذي تتسم به تقنية املعلومات في 
البنك األهلي املتحد جزء من استراتيجية 
البنــك لتوظيف أفضل وأحــدث احللول 
املصرفية الرقميــة بهدف تزويد عمالئنا 
بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم مبستوى 
عال من احلماية واألمان والذكاء الرقمي، 
في الوقت الذي متنــح عمالءنا األريحية 
والسهولة في إجراء معامالتهم املصرفية 

بسالسة وشفافية ال تضاهي.

أعلن بنك وربة عن إبرام اتفاق شــراكة 
وتعاون مع شركة Virgin لالتصاالت وذلك 
لتوفير عروض حصرية وفريدة من نوعها 

لعمالء البنك.
وحول هذه الشراكة، صرح أنور الغيث 
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة 
واخلزانة في بنك وربة بأن البنك يسعى دائما 
الى تقدمي وطرح أفضل اخلدمات واملنتجات 
الرقمية التي تلبي تطلعات العمالء وتوفر 
لهم جتربة مصرفية فريدة من نوعها. وأشار 
إلى أنه ســيتم تقدمي العديد من العروض 
 BLOOM احلصرية حتديدا لعمالء حساب
عبر طرح املزيد من املزايا واحلوافز واملكافآت 
لهم، باإلضافة إلى مشــاركتهم الفورية في 

السحوبات األسبوعية والشهرية».
وأفاد بــأن التعاون اجلديد مع شــركة 

Virgin لالتصاالت سيقدم مجموعة متنوعة 
وواسعة من اخلدمات واملنتجات احلصرية 
التي تلبي احتياجات العمالء، ومن ضمنها 
عمــالء BLOOM أينما كانوا وفي أي وقت، 
حيث سيتم توفير باقات وعروض رقمية 
بالكامل مخصصة لهــم تلبي احتياجاتهم 
وبإمكانهم االستفادة منها دون احلاجة الى 

مراجعة أي فرع أو موقع.
وحول هذا التعاون، صرح مايكل كلندت 
املدير العام ونائب رئيس إدارة املشــاريع 
ملجموعــة Virgin قائــال: تأتــي مثــل هذه 
الشــراكات من ضمن استراتيجية الشركة 
وهي شــركة رائدة في مجال التكنولوجيا 
الرقمية على مســتوى عاملي وأول شــركة 
اتصاالت توفر خدمات رقمية بالكامل للهاتف 

النقال محليا.

من مجلة إنترناشيونال فاينانس للعام ٢٠٢٢

عبداهللا جراغ

أنور الغيث ومايكل كلندت بعد توقيع اتفاقية الشراكة

«Gاخلليج» يعلن الفائز بـ «مرسيدس- بنز ٥٠٠»
غداً في السحب الرابع حلساب الراتب للكويتيني

«KIB» يتّوج ٤ فائزين
في السحب األول حلملة صيف ٢٠٢٢

«برقان»: ٢٠ فائزًا في سحب «كنز» الشهري

أعلن بنك اخلليج بدء العد 
التنازلي للكشف عن الفائز 
بسيارة «مرســيدس- بنز 
G٥٠٠»، في ســحب حساب 
الراتــب للكويتيني من بنك 

اخلليج في ٢٠٢٢.
ويجري اإلعالن عن الفائز 
بالســيارة «مرســيدس بنز 
G٥٠٠»، في ســحب حساب 
الراتب الرابع منذ بداية العام 
احلالي، واملقرر إقامته يوم غد 
اإلثنني املوافق ٨ اجلاري، على 
الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 
٣٦٠ إف إم، حتــت إشــراف 

وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة 
وشركة إرنست أند يونغ.

وسيكون الفائز احملظوظ هو ثاني شخص 
 Gيحصل على ســيارة مرســيدس بنز ٥٠٠
جديدة هذا العام، وسينضم إلى قائمة طويلة 
من الفائزين بحساب الراتب في بنك اخلليج.

وبهذه املناسبة، قال املدير العام للمجموعة 
املصرفية لألفراد محمد القطان: نســتعد في 
بنك اخلليج لإلعالن عن فائز آخر بحســاب 

الراتب، يحصل على جائزة 
مرسيدس بنز G٥٠٠ الرائعة. 
يتم تســجيل عمالء حساب 
الراتب من بنك اخلليج في ٦ 
سحوبات مجدولة على مدار 
العام، ٣ سحوبات منها تقدم 
فرصــة للفوز بـــ ١٢ ضعف 
الراتب، و٣ سحوبات لفرصة 
الفوز بسيارة مرسيدس بنز 

.G٥٠٠
وأضــاف: يحصل عميل 
حســاب الراتــب على هدية 
نقديــة لغايــة ١٠٠٠ دينــار 
وبطاقــة ائتمانيــة مجانية 
ملــدة ســنتني عند فتح احلســاب، فضال عن 
إمكانية احلصول على قرض استهالكي لغاية 
٢٥ ألف دينار من دون فوائد أو قرض سكني 
لغايــة ٧٠ ألف دينار (ال تزيد فترة الســداد 

على ١٥ سنة). 
وأضاف: يشارك جميع عمالء حساب الراتب 
ممن حولوا رواتبهم إلى بنك اخلليج في أعوام 
٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠٢٢، في السحوبات التي جترى 

هذه العام للفوز بجائزة ١٢ ضعف الراتب.

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولي (KIB) عن الرابحني 
في الســحب األول حلملته 
الصيفية واملصممة للبطاقات 
االئتمانية ومســبقة الدفع، 
حيث مت الســحب بإشراف 
وزارة التجــارة والصناعة 
وقد فــاز كل من عباس بدر 
عبدالعزيــز القطان، ومرمي 
عبــداهللا خضــر الفــارس، 
حمــود  يوســف  ومــرمي 
الســويلم، عبــداهللا غازي 
عــواض املطيــري بجائزة 
السحب الشهري وهي قسيمة 
سفر بقيمة تصل الى ١٠٠٠ 

دينار لكل منهم.
الفائــزون  وقــد تأهــل 
 KIB األربعــة مــن عمــالء
للدخول في ســحب شــهر 
يونيــو بعــد اســتيفائهم 
شروط احلملة، التي تطلبت 
منهم إنفاق مبلغ ٥٠٠ دينار 
شهريا كحد أدنى من بطاقات 

االئتمان: ڤيزا الذهبية، بالتينوم، سيجنتشر، 
إنفينيت، وورلد ماســتركارد، أو ١٠٠ دينار 

شــهريا كحد أدنى من ڤيزا 
مســبقة الدفــع، أو ما عادل 
ذلــك بالعمــالت األخــرى، 
خالل فتــرة احلملة، والتي 
متتد مــن ١ يونيو حتى ٣١ 
أغسطس من العام احلالي. 
كما سيستمر الفائزون في 
االستفادة من برنامج مكافآت 
النقــدي علــى  االســترداد 
معامالتهــم املصرفية. وفي 
كلمة لها قالت املدير التنفيذي 
خلدمات البطاقات في البنك 
دميا املليفي: يسعدنا أن نهنئ 
الرابحــني األربعة  كال مــن 
على فوزهم بجائزة احلملة 
الترويجيــة لصيف ٢٠٢٢، 
ونتمنــى لهم رحلة صيفية 
شائقة وممتعة، كما نتمنى 
للمشــاركني اآلخريــن حظا 
أفضل في السحبني القادمني. 
وأكدت أن احلملة الصيفية 
٢٠٢٢ من KIB قد جنحت في 
أن تنال مشاركة واستحسان 
العمالء من حاملي بطاقات البنك االئتمانية 

املذكورة ومسبقة الدفع.

أعلن بنك برقان عن أســماء 
العشــرين فائــزا في الســحب 
الشهري حلســاب كنز، والذين 
سيحصل كل منهم على جائزة 
نقدية بقيمة ١٠٠٠ دينار، ويدخل 
هذا الســحب كل عمالء حساب 
كنز الذين يحافظون على رصيد 
أدنى قدره ٢٠٠ دينار ملدة أسبوع 
على األقل قبل تاريخ السحب، 
وتــزداد فرصهم في الفوز كلما 
ازدادت إيداعاتهم في احلساب. 
وفيما يلي أسماء الفائزين: 

عبداهللا ابراهيم احلميم، عابدة برفني سرور، 
عادل بديوي الفهد، براك ســعيد الفضلي، 
بشاير محمد الشطي، هادي فهد العجمي، 
هنــاء خلف املطلق، هــدى ابراهيم بيزار، 
حمود بودستور، جوزار بانكودواال، مشاعل 
عبداحلميد ســلمان، ميرفت قاســم جنم، 
محمد علي قبازرد، محمد محســن ذاكري، 
منى اسماعيل ميرزا، نوره عبيد الظفيري، 
راجوال هالل هالل، روى مارون نعمة اهللا، 

سلوى حسن املهنا، سهيل دحام ظاهر.
ويقدم بنك برقان باإلضافة إلى السحب 

الشهري، سحبا ربع سنوي مينح الفرصة 
للفوز مببلغ ٢٥ الف دينار، وجائزة نصف 
سنوية بقيمة ٣٥٠ ألف دينار وجائزة سنوية 

كبرى بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 
ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ ٢٩ 
عميال سنويا للفوز بجائزة سحب اخلاص 
بالفروع والتي تبلغ قيمتها ٥ آالف دينار، 
حســاب كنز متاح ألي فــرد وميكن فتحه 
بالدينار الكويتي أو بالعمالت الرئيســية 
(الدوالر األميركي واليورو والناجت احمللي 

اإلجمالي) بإيداع ٢٠٠ دينار كحد أدنى.

محمد القطان

دميا املليفي

مت «الوطني» «مصرفي النقابية» كرَّ
و«األهلي» و«KIB» و«بوبيان» لدعمها العمالة الوطنية

قامت مجموعة مصرفي النقابية 
بتكرمي بنك الكويت الوطني والبنك 
األهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي 
«KIB» وبنك بوبيان، وذلك تقديرا 
لدورها املهم والفاعل في دعم العمالة 

الوطنية.
وأوضحــت املجموعة في بيان 
صحافي ان التكرمي مت خالل حفل 
بحضــور البنوك املكرمــة، حيث 
ترأســه رئيس مجموعة مصرفي 
فيصل الكندري، والذي أثنى على 
جهــود البنــوك فــي توفيــر كافة 
اإلمكانــات لدعم العمالة الوطنية. 

ودعــا بقيــة البنوك غيــر املكرمة 
إلى بذل املزيد من اجلهود لتوفير 
بيئة عمل مناســبة ملوظفيهم، كما 
شــكر جميع موظفي البنوك دون 
استثناء على دورهم املهم في حتقيق 

النجاحات ملؤسساتهم املالية.
كما مت تكرمي األمني العام الحتاد 
املصارف الكويتية د.حمد احلساوي 
ومدير العالقات العامة لدى االحتاد 
شيخة العيسى نظير دورهما املتميز 
في دعم موظفي البنوك، وقد أشاد 
احلساوي بدور مجموعة مصرفي 
النقابية في دعم العمل النقابي ودعم 

موظفي القطاع اخلاص.
وبهــذه املناســبة، أشــار مدير 
املوارد البشــرية في بنك الكويت 
الوطني عماد العبالني إلى سعادته 
بهذا التكرمي الذي أتى نتيجة جهود 

جماعية من إدارة البنك.
كما صــرح خالد الرحماني من 
مجموعة املوارد البشرية في بنك 
بوبيان بســعادة بوبيان بتميزهم 
على صعيد جميع القطاعات، ومن 

ضمنها دعم العمالة الوطنية.
بدوره، صرح مصعب الشعالن 
نائب مدير عــام اإلدارة املصرفية 

لألفراد فــي بنك الكويــت الدولي 
«KIB» بأن البنك من أعلى البنوك 
املتصدرة في تكويت اإلدارات العليا 
والوسطى والتكرمي سيكون حافزا 
للمزيد من اإلجنازات في املستقبل.
جديــر بالذكــر أن مجموعــة 
مصرفي مجموعة نقابية أنشــئت 
في عام ٢٠٠٩ وهي مجموعة مستقلة 
بذاتها تدار بشكل مؤسسي نقابي 
تهدف إلى تعزيز الثقافة النقابية 
واملصرفيــة لدى موظفــي القطاع 
اخلاص بشكل عام وموظفي البنوك 

بشكل خاص واملجتمع ككل.

فيصل الكندري في لقطة جماعية مع فريق عمل مجموعة مصرفي النقابية

فيصل الكندري مكرماً د.حمد احلساوي

عماد العبالني متسلماً تكرمي بنك الكويت الوطني

فيصل الكندري ومصعب الشعالن خالل حفل التكرمي

عادل احلماد متسلماً تكرمي بنك بوبيان

..وتكرمي شيخة العيسى من احتاد املصارف

عمر العبداجلادر متسلماً تكرمي البنك األهلي الكويتي


