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»األهلي«: نسعى الستقطاب الكوادر الوطنية بالقطاع المصرفي

شارك البنك األهلي الكويتي في معرض الفرص الوظيفية 
اخلامس الذي اقيم بالكلية االسترالية من الفترة 11 الى 13 
أبري����ل اجلاري وتأتي هذه املش����اركة ألهمية هذا املعرض 
الذي يوفر العديد من الفرص الوظيفية للشباب الكويتيني 

الطموحني الراغبني في االلتحاق بالعمل املصرفي.
وبهذه املناسبة اشارت املدير التنفيذي لدائرة التوظيف 
وتطوير املوارد البشرية في البنك منى العبدالرزاق الى الدور 
املهم للبنك االهلي من جهة دعم العمالة الوطنية وس����عيه 

الدائم الستقطاب الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع املصرفي، 
الذي بات من القطاعات املؤهلة لتحقيق الطموحات املهنية 

للشباب الراغبني في اكتساب مهارات متميزة.
واوضحت ان مساعي األهلي الدائمة الستقطاب العمالة 
الوطنية واحلاقها بالعمل املصرفي يعكسها ويؤكدها حرص 
البنك على املشاركة الفعالة في املعارض الوظيفية املختلفة، 
السيما ان تلك املعارض تتيح للبنك الفرصة لتعريف الشباب 
اخلريجني بالفرص الوظيفية املتاحة لدى »األهلي«، مشيرة 

ال����ى الدور الكبير الذي يقوم ب����ه البنك في عملية تدريب 
املوظفني اجلدد وتخطيط مساراتهم الوظيفية ليتسنى جليل 

املستقبل ممارسة الوظائف املصرفية بادراك.
اجلدير بالذكر ان نسبة العمالة الوطنية لدى البنك االهلي 
قد بلغت 63% من اجمالي القوى العاملة بالبنك ويسعى الى 
زيادة توظيف الشباب الكويتي الطامح الثبات نفسه واظهار 
قدراته في مجال العمل املصرفي، وذلك من خالل طرح العديد 

من الفرص الوظيفية الواعدة ألبناء الكويت.

تواجد في معرض الفرص الوظيفية خالل الفترة من 11 إلى 13 الجاري

بعض الطلبة في جناح البنك األهلي

جناح VIVA املشارك في املعرض

بعض الطلبة في جناح مستشفى السيف مبعرض التوظيف

هند الغربللي

VIVA: فريق عمل متكامل لنكون الخيار األول 
لكل الطاقات الكويتية الباحثة عن فرص وظيفية

»السيف« يستعرض خدماته لفئة الشباب
من منطلق حرصه على فئة الشباب شارك مستشفى السيف في معرض 
الفرص الوظيفية املقام في الكلية االس���ترالية في الكويت، حيث عرض 

املستشفى اخلدمات التي ميكن أن يقدمها للشباب في هذا املجال.
وقالت نائب الرئيس للش���ركة املتحدة للخدمات الطبية للتس���ويق 
والعالقات العامة هند الغربللي ان مستشفى السيف حرص على املشاركة 
في هذا املعرض انطالقا من الشعور باملسؤولية جتاه املجتمع الفتة إلى 
أن الشباب قاموا مبلء استمارات التوظيف لعمل الالزم لتوظيفهم بعد 
تخرجهم. ولفتت الغربللي الى حرص »مستش���فى السيف« على تقدمي 
اخلدمات للط���الب من خالل منحهم العديد م���ن الفرص الوظيفية بعد 
التخرج، اميانا من املستشفى بأهمية املشاركة املجتمعية وتقدمي اخلدمات 
االجتماعية واالنسانية بجانب اخلدمات العالجية والطبية للمرضى.  من 
جهتهم ابدى الطالب اعجابهم باخلدمات الطبية والعالجية التي يقدمها 
املستشفى وكذلك بالكفاءات الطبية والتخصصات املختلفة التي يضمها 

حتت سقف واحد، وفي النهاية قامت بتوزيع الهدايا على الشباب.

اعلنت شركة VIVA لالتصاالت عن مشاركتها 
في معرض التوظيف في الكلية االسترالية في 
منطقة مشرف، وذكرت الشركة في بيان صحافي 
ان مشاركتها جاءت بعد عام ونصف العام على 
التشغيل والدخول في السوق الكويتي، لفتح 
املجال امام حديثي التخ���رج وذوي اخلبرات 
للدخول في عائل���ة VIVA، والتركيز بشكل خاص 
على استقطاب الطاقات الكويتية الشابة الراغبة 
في دخول عالم االتص���االت وتطوير خبراتها 
وقدراته���ا من خالل برام���ج ودورات تدريبية 
توفرها VIVA ملوظفيها، ليشكل��وا مع زمالئه����م 
فريق عم����ل متكامل جلعل VIVA اخليار االول 

لكل باحث عن فرص���ة وظيفية، فاالستث���مار 
في املوظفني وتكرمي����ه���م دافع للعطاء، مما 
مي���يز VIVA، وهو االمر الذي يحف�����زهم على 
بذل جه����ود مضاعفة في املقابل ويش���عرهم 

بالتقدير.
وشدد بيان الشركة على التقدم امللحوظ على 
مخرجات التعليم من طلبة املدارس واجلامعات 
الكويتية، وهذا مرده ال���ى املناهج التعليمية 
املتطورة املتبعة التي تضاهي املناهج العاملية، 
والى الدور االيجابي الذي يلعبه كل من القطاع 
احلكومي والقطاع اخل���اص في اعداد وتأهيل 

اجيال املستقبل.

شاركت في معرض التوظيف في الكلية األسترالية

الملتقى السعودي للتوحد كّرم سميرة السعد 
لدورها الرائد خليجيًا وعربيًا ودوليًا

كرمت رئيس���ة مركز والدة 
االمير فيصل ب���ن فهد للتوحد 
في اململكة العربية الس���عودية 
االميرة اجلوه���رة بنت فيصل 
بن تركي آل سعود مديرة مركز 
الكويت للتوحد ورئيسة الرابطة 
اخلليجي���ة للتوحد د.س���ميرة 
الس���عد وذلك لدورها اخلليجي 
والعربي والدولي الرائد في مجال 

التوحد.
يأتي تكرمي د.سميرة السعد 
العلمي  امللتقى  انش���طة  ضمن 
افتتح  الذي  السعودي للتوحد 
الرياض  ف���ي  الليل���ة املاضية 

حتت رعاية أمير منطقة الرياض االمير سلمان بن 
عبدالعزيز وبحضور نائب أمير منطقة الرياض االمير 
س���طام بن عبدالعزيز وعدد من االطباء والعاملني 
في املجال الصحي والنفسي واالكادمييني وطالب 
اجلامعات وأسر االطفال ذوي التوحد والى جميع 

املهتمني بالتوحد.

الكويت  وقالت مديرة مركز 
الرابط���ة  للتوح���د ورئيس���ة 
اخلليجي���ة للتوحد د.س���ميرة 
التكرمي ان  الس���عد امس عقب 
هذا التكرمي هو ملس���ة وفاء من 
مركز والدة االمير فيصل بن فهد 

للتوحد.
واضافت ان هذا التكرمي يعد 
مبنزلة حافز وداعم لآلخرين على 
العمل والعط���اء واالنخراط في 
مجال التوحد وفى جميع املجاالت 

االنسانية والتطوعية.
واش���ارت د.الس���عد الى ان 
جميع املتطوعني في هذه االعمال 
االنسانية والتطوعية دائما ما يقبلون عليها بدافع 
ذاتي وال ينتظرون التكرمي ألنهم يعملون مبا أمرهم 

دينهم وشريعتهم وعاداتهم االصيلة.
واش���ادت باالهتمام الكبير الذي تلقاه شريحة 
التوح���د في اململكة العربية الس���عودية من أعلى 

املستويات.

د.سميرة السعد


