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عاد محمد جابر 28
السلطان من إسبانيا 
بعد رحلة عمل هناك. 
احلم���د هلل عل���ى 
الس���امة وأمنياتنا 

لك بالتوفيق.

السلطان عاد
من إسبانيا

حصل د.عمر سليمان شمس الدين على املركز الثاني 
مبسابقة مؤمتر دبي العاملي للجلد والليزر، وقد كانت 
املس���ابقة عبارة عن اختبار في علم األمراض اجللدية 
مبش���اركة 60 طبيبا وطبيبة من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومت تكرمي د.شمس الدين من قبل د.إبراهيم 
كلداري رئيس املؤمتر، والبروفيس���ور أمل قربان من 

جامعة بوسطن.

جائزة مؤمتر دبي العاملي للجلد والليزر لشمس الدين

منيرة الفهد
احتفلت

بعيد ميالدها
احتفلت الشيخة 
مني���رة فهد س���الم 
العلي مع ش���قيقها 
الشيخ صباح بعيد 
ميادها وسط فرحة 

األهل واألصدقاء.
مب���روك  أل���ف 
ال� 100  وعق���ب���ال 

سنة.

.. وشهادة الحد اخلريجني

ذواقة الطعام ضيوفا في »الدانة« بهوليداي ان الساملية

..وصورة لطاقم العمل

حيدر مرداس الهزاع الشيخة منيرة والشيخ فهد سالم العلي

الهزاع يحتفل بافتتاح مكتب »الدانة«
بدأ الش���اعر 
واإلعامي حيدر 
الهزاع  مرداس 
مدير مكتب قناة 
الدانة الفضائية 
وعضو مجلس 
بتوزيع  اإلدارة 
الدع���وات على 
الزماء اإلعاميني 
والفناني��������ن 
مبناسبة افتتاح 
املكتب الرئيسي 
الدانة في  لقناة 

الكويت.

ذواقو الطعام ضيوفًا في قاعة الدانة
بـ »هوليداي إن السالمية«

أكاديمية »أسك بي سي«  تكرم أولى دفعاتها

استضاف فندق هوليداي ان الكويت � الساملية 
حفل العش����اء الرابع جلمعية الذواقة في قاعة 
الدانة، وكان يسود احلفل طابع الليالي البريطانية 

واملستوحاة من القصور البريطانية.
واعطى جو احلفل شعورا بالفخامة والرقي 
والذي منح اعضاء جمعية الذواقة جتربة حقيقية 
لليال بريطانية باالضافة الى ديكور قاعة الدانة 
الرائع، واستضاف املدير العام رامي هيكل هذا 
احلدث املتميز ورح���ب بالضيوف من اعضاء 

جمعية الذواقة متمنيا أن يستمتعوا بهذه الليلة 
الرائع���ة، وذلك في قاع���ة االحتفاالت اجلديدة 

الدانة.
حيث متتع اعضاء الذواقة بعشاء بريطاني رائع 
حيث غير طاقم الفندق صورة املطبخ البريطاني 
ومثله احسن متثيل بطعم جديد ومميز وتقدمي 
فني جميل، وجنح طاقم الفندق بايصال الصورة 
اجلديدة للحضور الذي اش����اد بهذا النجاح من 

خال اعجابه وامتنانه بالعشاء الزاكي.

لقطة جماعية لعدد من اخلريجني مع اداريي االكادميية

طالبة تتسلم شهادتها

قامت اكادميية اسك بي سي 
املتخصص���ة بتق���دمي البرامج 
التدريبية في تقنية املعلومات 
بتخري���ج اول دفعة من طابها 
ف���ي حفل ض���م اخلريجني مع 
التدري���س باالكادميية،  هيئة 
التدريس بتقدمي  وقامت هيئة 
شهادات التخرج للطاب الذين 
التدريبي  البرنام���ج  جتاوزوا 

واالختبارات.
كما حصل الطاب اخلريجون 
على ش����هادة خبير الدعم الفني 
Ctsp والت����ي تؤهلهم للتخصص 
في صيانة االجهزة االلكترونية 
والشبكات، وتتميز تلك الشهادة 
بأنه����ا معتمدة دولي����ا من معهد 
املهندسني االميركي IEEE، ويسجل 
اسم الطالب في املعهد ملدة سبع 

سنوات.
وتتميز الشهادات التي تقدمها 
االكادميية بأنها تتيح لدارس����ها 
احلصول على س����اعات معتمدة 
الواليات  للتعليم املس����تمر من 

االكادميي����ة احلاصل����ني عليه����ا 
لانخراط في سوق العمل بسرعة 
كبيرة النها دورات تتسم باجلانبني 
النظري والعملي، حيث ان هذه 
الدورات تنظم بالتعاون مع منظمة 

.Issa امن املعلومات

املتح����دة االميركية بالتعاون مع 
املنظمة الدولية للتعليم املستمر 
Iacet، كم����ا انها تتي����ح الفرصة 
للحصول على شهادات جامعية 
من الواليات املتحدة وبريطانيا، 
كما تؤهل ال����دورات التي تقدمها 


