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محاضرة عن أهمية الرضاعة الطبيعية

 في »رويال حياة«

»الهندسة والبترول« احتفلت باألعياد الوطنية

شركة الشايع وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
تتفقان على توسيع تدريب وتوظيف املرأة السعودية

وّقع كل من ش���ركة محمد حمود الش���ايع، 
الش���ركة الرائدة في مجال مبيعات التجزئة، 
وجامع���ة األميرة نورة بن���ت عبدالرحمن في 
الري���اض، أكبر جامعة نس���ائية ف���ي العالم، 
على مذكرة تفاهم إلقامة شراكة استراتيجية 
فيم���ا بينهما وتطوير عمل أكادميية الش���ايع 
للتجزئة وتوسيع جهودهما لتدريب املزيد من 
النساء السعوديات وإعدادهن للعمل في قطاع 
التجزئة. وقد عقدت مراسم التوقيع في جامعة 
األميرة نورة بن���ت عبدالرحمن في الرياض، 
حيث قام بالتوقيع على املذكرة كل من السيد 
محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لش���ركة الشايع، وسعادة الدكتورة 
هدى بنت محمد العميل، مديرة جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن.
وتهدف هذه الش���راكة إلى تطوير مهارات 
وقدرات املرأة السعودية واالرتقاء مبستواها 
الوظيفي في قطاع التجزئة في اململكة بالتركيز 
على ثالثة مجاالت هي: التدريب، والتوظيف، 
واالستثمار. وس���ينتقل مقر أكادميية الشايع 
للتجزئ���ة من موقعه احلالي مركز اخليمة في 
الرياض إل���ى احلرم اجلامعي جلامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن.
وستتمكن أكادميية الشايع للتجزئة بفضل 
هذه الشراكة من توسيع أنشطتها وعملياتها 
وزيادة قدرتها االستيعابية لتدريب عدد أكبر من 
املتدربات، باإلضافة إلى تقدمي وحدات دراسية 
إضافية لطالبات اجلامعة لتدريبهن على املهارات 
العملية في قطاع التجزئة، مثل خدمة الزبائن 
ومهارات التواصل واملبيعات وغيرها. ولن يؤثر 
انتقال مقر األكادميية على استقبالها للمتقدمات 
ممن يحملن الش���هادة الثانوي���ة للتدرب في 
األكادميية واحلصول على فرص عمل مضمونة 
في قطاع التجزئة. وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، د.هدى 
العميل: »إنها لفرص���ة عظيمة لطالباتنا لكي 
يتلق���ن دورات تدريبية متخصصة في مجال 
التجزئة من ش���ركة رائدة في هذا املجال مثل 

شركة الشايع، ويسعدنا أنه بات بإمكاننا اآلن 
احلصول على فرص التدريب والتوظيف في 
قطاع التجزئة من داخل حرم جامعتنا. هذه هي 
اخلطوة األولى فقط، ونأمل أن نقوم بخطوات 

أخرى مماثلة في القريب العاجل«.
كما س���تقوم شركة الش���ايع بإدارة مكتب 
للتوظيف في اجلامعة يهدف إلى تعريف الطالبات 
على فرص التوظيف لدى شركة الشايع، التي 
متتلك ما يزيد على 600 محل وتدير أكثر من 
40 عالم���ة جتارية عاملية ف���ي مختلف أنحاء 
اململكة، لتكون األجدر بتقدمي فرص عمل متنوعة 
للسيدات السعوديات في قطاع التجزئة، وهو 

أحد القطاعات األسرع منوا في اململكة.
بدوره، قال رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لش���ركة محمد حمود الش���ايع، السيد محمد 
عبدالعزيز الشايع: »نتفق مع جامعة األميرة 
ن���ورة بنت عبدالرحمن برؤيتنا في الس���عي 
لتطوير مهارات املرأة السعودية وتنمية قدراتها 
للقيام بدور فاعل في التنمية االقتصادية في 
اململكة. وسنتمكن من خالل هذه الشراكة من 
دعم املزيد من السيدات السعوديات وتزويدهن 
باملهارات الضرورية للعمل في قطاع التجزئة 
وتوفير وظائف ترضي طموحهن في حتقيق 

مستقبل مهني زاهر«.
افتتح���ت أكادميية الش���ايع للتجزئة في 
ديسمبر 2012 بالش���راكة مع صندوق تنمية 
املوارد البشرية التابع لوزارة العمل بغية تقدمي 
دورات تدريبية متخصصة في مجال التجزئة 
للسيدات السعوديات وإعدادهن للعمل في قطاع 
التجزئة وتوفير فرص وظيفية مضمونة لهن 
عند تخرجهن. وقد أحرزت شركة الشايع تقدما 
كبيرا في خلق فرص العمل للنساء السعوديات، 
ففي عام 2012 لم تكن تعمل لدى الش���ركة أي 
موظفة سعودية، أما اآلن فيعمل لديها ما يزيد 

على 1600 موظفة سعودية.
ميكنكم أيضا متابعة صفحة شركة الشايع 
 M.H. عل���ى فيس���بوك عل���ى الرابط التال���ي
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استقبل مستشفى »رويال حياة« النساء يوم 
االثنن 16 فبراير 2015 عند اخلامسة مساء في 
قاعة اجلوري، وذلك حلضور محاضرة تثقيفية 
مليئة باملعلومات العلمية، وشرح األساليب 
الصحيحة للرضاعة الطبيعية، حيث أتت هذه 
احملاضرة ضمن حملة »الرضاعة الطبيعية � 
هدية حياة«، التي امتدت خالل شهري يناير 
وفبراير، لتعزيز الرضاعة الطبيعية، وحتفيز 
األمهات على اتخاذها السبيل الوحيد لغذاء 
الرضع، ملا حتتوي عليه من مضادات حيوية 
تساعد جهاز املناعة على مقاومة العديد من 

األمراض وااللتهابات.
وتخل���ل احملاض���رة العديد م���ن األفالم 
الوثائقية واالرشادات التطبيقية والنصائح، 
والط���رق التي تعزز الرضاع���ة، إضافة الى 

حتت رعاية وحضور عميد كلية الهندس����ة 
والبترول بجامعة الكويت أ.د.حس����ن اخلياط 
أقام مكتب العميد املس����اعد للشؤون الطالبية 
بالكلية احتفاال مبناس����بة العيد الوطني وعيد 
التحرير 25-26 فبراير. وقد صرحت رئيس����ة 
مكتب التوجيه واإلرشاد بكلية الهندسة والبترول 
أ.رابعة بورسلي بأن الكلية حريصة على إقامة 
مثل هذه االحتفاالت سنويا جلميع أعضاء هيئة 

حتدي���د غذاء األمهات املناس���ب، خالل فترة 
الرضاعة. وقد حرصت كل من مديرة برنامج 
الرضاعة التثقيفي، لوانا إراني، وإخصائية 
التغذية، كارول الغصيني، في هذا الس���ياق 
على اإلجابة عن األسئلة والتفاعل مع األمهات، 
وشرح الفوائد العضوية والنفسية العديدة 

للرضاعة الطبيعية.
جتدر اإلشارة الى أن مستشفى رويال حياة 
يقيم محاضرات تثقيفية دورية، تساهم من 
خاللها في رفع مستوى الوعي والوقاية في 
املجتمع، حيث تستضيف اخلبراء واألطباء 
من كافة القطاعات، إللقاء الضوء على القضايا 
الطبية والصحية التي تهم املجتمع، وتوفر من 
خاللها للحضور معلومات موثوقة، وفرصة 

للتفاعل مع أصحاب التخصص.

التدريس واملوظفن والطلبة في الكلية، إلدخال 
الفرحة على قلوب اجلميع والتي تساهم في خلق 
بيئة مميزة وتوطيد العالقات بن اجلميع لكسر 
روتن العمل والدراسة، وبهذه املناسبة تبارك كلية 
الهندسة والبترول للكويت أعيادها، داعن اهلل 
العلي القدير أن يدمي علينا نعمتي األمن واألمان 
وأن يعيد علين����ا هذه األعياد باخلير والبركات 

ويحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

جانب من احملاضرة

د.حسني اخلياط متوسطا بعض احلضور 

بدعم من االدارة العامة ممثلة 
الزميل  التحري���ر  برئيس 

يوسف خالد املرزوق.
العش���اء  وتضمن حفل 

فقرات ترفيهية ومسابقات، 
حيث قضت الزميالت وقتا 
ممتعا أثنن خالله على طيب 

الضيافة.

للزميالت العامالت باجلريدة 
في جميع القطاعات واألقسام، 
حي���ث أقيم حفل العش���اء 
مبطعم ميس الغامن، وذلك 

حنان عبدالمعبود

نظم قسم العالقات العامة 
بجريدة »األنباء« حفل عشاء 

)أنور الكندري( صورة جماعية للزميالت املشاركات في احلفل 

الزميالت نوف العياضي وحنان عبد املعبود ورندى مرعي ودارين العلي 

الزميالت بيان عاكوم وسماح جمال وندى أبونصر وبشرى شعبان 

صورة جماعية ملوظفي مكتبة اجلامعة األميركية في الكويت

نصر  أبو  وندى  العياضي  نوف  الزميالت  تتوسط  شعبان  بشرى  الزميلة 
ودينا روكس وآمال حماد وسماح جمال

نوف العياضي مع الزميالت في قسم التوزيع 

مديرة املكتبة أسماء الكنعان تعلن أسماء الفائزين في املسابقات

أجواء ودية في حفل عشاء الزميالت بـ»األنباء«

مكتبة اجلامعة األميركية تنظم اليوم السنوي املفتوح

حيث قدمت للفائزين قسائم 
مشتريات من متجر الكتب 
باجلامع���ة األميركية في 
الكوي���ت، وكانت اجلائزة 
األول���ى عبارة ع���ن جهاز 
 ،IPad Mini آيباد صغي���ر 
هدية من مؤسسة إيبسكو 
EBSCO للنشر قدمها الوكيل 
احمللي للمؤسسة في الكويت 

»نسيج«.
شملت األنشطة األخرى 
اليوم  أقيمت خ���الل  التي 
مجموع���ة م���ن العروض 
اإلرشادية عن املكتبة عبر 
االنترنت باستخدام أدوات 
وم���وارد مختلفة تضمنت 
الرقمية جلمعية  املكتبات 
آالت احلاسب ACM ومجتمع 
وأداة   IEEE احلاس���ب 
RefWorks إلدارة االقتباس 

 Literature عبر االنترنت وأداة
Online وهو مورد رائد عبر 
االنترنت لدراسة وتدريس 
األدب االجنلي���زي ومرجع 
 Credo Reference كري���دو
أداة بحث ومجموعة  وهو 
املراجع على االنترنت  من 
في موضوع���ات مختلفة. 
وقد حضر تلك اجللس���ات 
التدريبي���ة للمكتبة طالب 
برنام���ج اللغة االجنليزية 
املكث���ف فض���ال عن طالب 
م���ن املراح���ل اجلامعي���ة 

املختلفة.
تأسست مكتبة اجلامعة 
الكويت منذ  األميركية في 
12 عام���ا لتض���م أكثر من 
42.000 كتاب مطبوع في 
مجاالت مختلفة باإلضافة 
إلى آالف الكتب اإللكترونية 
اإللكتروني���ة  وامل���وارد 
األخرى. وعلى مدار السنن 
السابقة، مت تطوير مباني 
مكتبة اجلامعة األميركية 
التكنولوجية من  وبنيتها 
أج���ل تلبي���ة االحتياجات 
األكادميية والتكنولوجية 
املتنامية ملجتمع اجلامعة 
الكويت.  ف���ي  األميركي���ة 
وفي الع���ام املاضي، كانت 
مكتبة اجلامعة األميركية 
في الكويت أول مكتبة في 
 3M الكويت تط���رح جهاز
الذاتية  SelfCheck للخدمة 
والذي ميكن رواد املكتبة من 
خدمة أنفسهم عند استعارة 

الكتب.

واالستمتاع مبسابقة عجلة 
اجلوائز، التي تتيح التعلم 

بشكل تفاعلي ومرح«.
وقد أقيمت املس���ابقات 
الشركاء  واجلوائز برعاية 
الدولين للمكتبة ومقدمي 
املوارد األكادميية وهم: سيج 
 ،Emerald إميرال���د ،SAGE
 Lexis وليكسس نيكسس
Nexis ميثلهم وكيلهم احمللي 
الكوي���ت »مجموعة  ف���ي 
 .Virtus Group »فيرت���وس
شملت اجلوائز قارئ الكتب 
اإللكتروني كيندل بيبروايت 
Kindle Paperwhite واجلهاز 
اللوح���ي كيندل فاير إتش 
دي Kindle Fire HD وحاسب 
سامسوجن جالكسي لوحي 
Galaxy Tab. باإلضافة إلى 
ذلك، أقامت املكتبة سحوبات 

نظمت مكتبة اجلامعة 
األميركية في الكويت الكويت 
اليوم السنوي املفتوح، ويقام 
هذا احلدث سنويا في مثل 
هذا الوقت، ليجمع أعضاء 
مجتمع اجلامعة األميركية 
ف���ي الكويت من أس���اتذة 
وموظفن وطالب معا، وذلك 
للتعرف على املالمح واملوارد 
التكنولوجية اجلديدة التي 
تعزز من جتربة استخدام 
املكتبة، وتزيد من معرفتهم 

بخدماتها.
اليوم املفتوح،  وخالل 
كان أعض���اء فريق املكتبة 
في استقبال الزوار لتقدمي 
املعلومات واجلوالت ودعوة 
الط���الب للمش���اركة في 
األنشطة واملسابقات الفكرية. 
وقد أعربت األستاذة أسماء 
الكنعان مديرة املكتبة عن 
سعادتها مبشاركات الطالب 
واألساتذة هذا اليوم قائلة: 
»شارك اليوم أكثر من 200 
طالب وعضو هيئة تدريس 
وموظف في أنشطة اجلامعة، 
وقد أتاحت الفعاليات التي 
أمام  الفرصة  اليوم  أقيمت 
اجلميع للتعرف على املكتبة 
كما منحت موظفي املكتبة 
إمكانية ع���رض مواردهم 
اجلديدة، ومقابلة الطالب 
القدامى واجلدد، واإلجابة عن 
أسئلتهم. ومما متيز به اليوم 
املفتوح للمكتبة هذا العام 
هو بث صور االنستغرام 
للزوار لتدوين ذكرياتهم، 

جانب من اليوم املفتوح


