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الرعاية الذهبية للبنك تأتي دعماً لشباب الكويت وإحالالً للعمالة الوطنية

«األهلي» يدعم معرض الفرص الوظيفية باجلامعة األميركية
أعلن البنك األهلي الكويتي عن اختتام رعايته
الذهبية ملعرض الفرص الوظيفية الذي أقيم في
حرم اجلامعة األمريكية يوم  14اجلاري .وتأتي
مشاركة البنك تأكيدا على التزامه بدعم اخلريجني
اجلدد وتوفير الفرص الوظيفية والتدريبية
لهم وتشجيع الكويتيني على العمل في القطاع
املصرفي.
وتعليقا على مشاركة البنك ،قال مدير عام املوارد

البشرية حمزة إنكي« :يحرص األهلي الكويتي
على دعم شباب الكويت ومساندتهم عبر توفير
فرص تتيح لهم االنطالق في مسيرتهم املهنية
واحلصول على التدريب الالزم للممارسة الفعلية
للعمل .كما يسعى البنك إلى مساعدة الشباب على
صقل مهاراتهم وتوطيد معرفتهم بالقطاع املصرفي
في الكويت من خالل «أكادميية األهلي» التي توفر
منبرا تعليميا للمتخرجني اجلدد» .واختتم بالقول:

«يوفر هذا احلدث للبنك فرصة سانحة لالهتمام
بالعمالة الوطنية من خالل توظيف الشباب الكويتي
وضمه إلى أسرة البنك األهلي الكويتي».
وتركز استراتيجية املسؤولية االجتماعية التي
ينتهجها البنك على دعم قطاع التعليم وتوفير
البرامج التدريبية للشباب ،مؤكدا مساهمته الفاعلة
في دعم شباب الكويت وتشجيعه على تنمية
مواهبه.

«األهلي» داعم دائم للشباب الكويتي

عر�ص خا�ص جداً جداً جداً
ولفرتة حمدودة

85 K.D 35 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع

توريد اللثة
للفك الواحد

35 K.D 100 K.D
ا�ست�ساري كندي (دفعة اأوىل)

Hot Line 60332914 - 60334873
amana_clinic

25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

اجلابرية  -ق - 11بناية  - 55بجانب تراخي�ض مرور حويل  -الدور اخلام�ض

مركز يــونيفـرسـال

الطبي

Universal Medical Center

< جراحة عامة الدگتور  /عبدالله أسد الگندري

< طب عام
< طب وجراحة العيون
< طب االطفال
< جلدية وتنا�سلية وجتميل ليزر
< خمترب
< طب اال�سنان

ا�ست�ساري طب وجراحة العيون
 ت�سخي�ص وعالج اأمرا�ص العيون ال�سائعة اإجراء عمليات املاء االأبي�ص باأحدث االأجهزة. عالج حاالت اعتالل ال�سبكية ال�سكري الب�سيطة واملتو�سطة. -اإجراء عمليات ت�سحيح النظر.
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