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  ٦  ديسمبر ٢٠١٠ 

 حصل مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة  28 
د.محمود عبدالهادي على درجة الدكتوراه في القانون 
العـــام من اجلامعة اللبنانية، حيث ناقش رســـالة 
بعنوان «حـــاالت انتهاء اخلدمة في الوظيفة العامة 
وآثارها القانونية والرقابة القضائية عليها، وكانت 
الدراســـة عبارة عن مقارنة بني التشريع الكويتي 
واللبناني، حيث عرض الباحث اطروحاته، وناقش 

بعض االشكاليات التي تترتب في بعض حاالت انتهاء 
اخلدمة في الوظيفة العامة بدراسة حتليلية من واقع 
الفقه وما انتهى اليه القضاء من خالل الرقابة على 
قرارات انهاء اخلدمة في انهاء تلك االشكاليات، وعرض 
بعض التوصيات التي قرأها من خالل بحثه ودراسته 
الى اصحاب القرار في اجلهات االدارية والتي تعني 

على املشرع الكويتي االخذ بها. 

دكتوراه للعبد الهادي في القانون العام

 «أحباء مصر» تستضيف وفد دار اآلثار اإلسالمية «اإلبداع والتفكير» لموظفي «الشباب والرياضة»
 بالتنسيق بني وزارة الثقافة والوزير فاروق حسني في 
مصر والسفير املصري في الكويت طاهر فرحات، شارك 
الوفد املكون من ١٨ عضوا من دار اآلثار االسالمية برئاسة 
خيرية خميس ورافقت الوفد نادين فرحات حرم سفير 

مصر في الكويت وعضو الدار باسمة البحر.
  وزار الوفـــد املعالم االثريـــة والســـياحية بالقاهرة 
واالسكندرية حيث فتحت للوفد جميع االماكن املتميزة 

تقديرا لدور دار اآلثار في جميع االصعدة الثقافية.
  وقد اقامت جمعية احباء مصر برئاسة تهاني البرتقالي 
حفال كبيرا في مركب الفلندره التابعة للبحرية املصرية 
حيث قضى الوفد ساعات على نيل مصر وأحيت احلفل 

الفنانة نادية مصطفى.
  وقد مت تكرمي رئيسة الوفد خيرية حسني وحرم سفير 
مصر في الكويت نادين فرحات، كما مت تكرمي باسمة البحر 

وعائشة الروضان.

التطوير  ادارة مكتب   نظمت 
االداري التابعـــة للهيئة العامة 
للشـــباب والرياضـــة برنامج 
االبداع واالبتكار والتفكير خارج 
الصندوق ملوظفيها بالقطاعات 
الشـــبابية والرياضية والفنية 
واالنشاءات والصيانة والديوان 

العام.
  وهـــذا البرنامـــج يهدف الى 
تزويد املشاركني بكيفية التخلص 
من االفكار املؤدية الى االحباط 
وكيفية جتنبه وحتويله الى ابداع 

والطرق اجلديدة في التفكير.
  حاضر في البرنامج د.سعود 
احلميدان وبإشراف باسمة العبيد، 
وفي اخلتام مت توزيع الشهادات 
التقديرية على املشـــاركني في 

 باسمة البحر وتهاني البرتقالي وجيالن اجلمل وعائشة الروضان  تكرمي احدى املشاركاتالبرنامج. 

 نادين فرحات وتهاني البرتقالي وسامية رضوان وهالة عدلي ود.ليلى البهيجي وخيرية حسني نادين فرحات والهام سلطان وجنوى مواهب

 .. وشهادة مشاركة إلحدى املوظفات

 فيجاي الالنثولي ويوسف البتاي

 جانب من حفل «ليالي روبي تيوزداي» 

 فريق عمل روبي تيوزداي.. وأداء رائع

 كرستني نبيل شاركت بعروض «روبي تيوزداي» املمتعة

 لقطة تذكارية لعدد من املشاركني

 «لغز الشرق» في الكويت بـ «دار الفنون»

 «تيسو سيلنج تاتش جنت».. تقنية اللمس تركب األمواج

 ليالي «روبي تيوزداي» الممتعة كل ثالثاء

 يضفي األداء العملي والتصميم األنيق لساعة سيلنج 
تاتـــش جنت Sailing Touch Gent على هذه الســـاعة قوة 
لتحمل أي طقس أو عاصفة بأســـلوب مختلف. تأتي في 
مقدمة الوظائف العملية العديدة لهذه الساعة القدرة على 
التنبؤ بالطقس واآللة احلاســـبة التي تقيس املد واجلزر 

وساعة العد التنازلي. 
  وتعكس تفاصيل التصميـــم املبتكر العنصر البحري 
بالســـاعة ومتكنها من مقاومة ضغوط احلياة العصرية 
ســـواء بالبر أو البحر، وبلمســـة خفيفة على الكريستال 
الفريد الذي يعمل باللمس، ميكن ملرتدي الســـاعة اإلبحار 

بسهولة وسرعة داخل الوظائف املتنوعة للساعة.
   تتضمن هـــذه الوظائف أداة للتنبؤ بالطقس ومدرجا 

إحصائيا (هســـتوجرام) يعرض ظروف الســـت ساعات 
السابقة باإلضافة الى سهولة قياس الضغط النسبي من 
خالل تلك الوظيفة التي تظهر بالعقارب، تســـتجيب اآللة 
احلاسبة لتحديات اإلبحار عبر احمليط حيث تعرض العقارب 
لتطور حالة املد واجلزر مبيناء الوصول. كما ان ســـاعة 
 Tissot Sailing Touch Gent تيســـو ســـيلنج تاتش جنت
مستعدة للمنافسة في ســـباقات اإلبحار من خالل ساعة 
عد تنازلي للعشـــر دقائق احلساســـة بالسباق من خالل 
نبضات صوتية عملية مع العرض الرقمي للوقت. وتكتمل 
هذه األدوات بجهاز لقياس السرعة على املسافة وبوصلة 
ومنبهني وقيـــاس الوقت في منطقتـــني زمنيتني وتقومي 

مستمر وإضاءة خلفية. 

 لميس بالل
  اطلقت روبي تيوزداي «ليالي روبي» في مطعم روبي تيوزداي 
الكائن في شرق ـ شارع اخلليج العربي امسية جميلة تخللها 
الكثير من املرح والترفيه عن اي وقت مضى، ولم تنته املتعة 
عند هذا احلد، بل كانت هناك انواع اخرى من الترفيه مثل: دي 
جي وفقرة الساحر واجلوائز. يخطط «روبي تيوزداي» ليقدم 
افضل الطرق املثلى لزبائنه التي اســـفرت عن نتائج ممتازة، 
وتخلل البرنامج الترفيهي انشطة مسلية بدءا من دي جي تلتها 
عروض سحرية، حرص الساحر على تقدمي مجموعة رائعة من 
اخلدع، اختتم احلفل بتوزيع اجلوائز حيث فاز الضيوف بهدايا 
قيمة. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات فيجاي الالنثولي: نحن 
متحمسون للغاية لتقدمي هذه الفكرة في «روبي تيوزداي، فنحن 
نســـعى خللق جو متنوع راق للعائالت بأسعار معتدلة جدا، 

وايضا ممتنون لضيوفنا لثقتهم فينا.

  قائمة الطعام اجلديدة، والعروض القائمة كدالئل على مكونات 
اساســـية لتحقيق مهمة «روبي تيوزداي» في اجلودة العالية 

وجتربة طعام جديدة على ان يستمتع الضيوف الكرام.
  كما دعيت الصحافة ووسائل االعالم الى اطالق «ليالي روبي 
تيوزداي»، وكان في اســـتقبالهم فيجاي الالنثولي الذي انتهز 
الفرصة لتوجيه الشكر على دعمهم املتواصل الذي ساهم الى حد 
كبير في منو وجناح «روبي تيوزداي» على مدار هذه السنوات. 
ثم قدم فريق تســـويق الشركة العربية الوطنية حسني السيد 
مدير التســـويق الذي يعمل مع الشركة على مدار اربع سنوات 
متتالية لتســـويق فروع روبي تيوزداي في الشـــرق االوسط 

وكرستني نبيل مساعدة مدير التسويق واملبيعات.
  ستقام «ليالي روبي» كل ثالثاء من ايام االسبوع للتأكد من 
االستمتاع بأفضل االوقات ليس فقط في عطالت نهاية االسبوع 

ولكن ايضا في ايام االسبوع.

 للمـــرة األولى فـــي الكويت 
تستضيف دار الفنون بالتعاون 
مـــع مجموعة «آيرس» معرضا 
بعنوان «لغز الشرق» لعرض 
لوحات زيتية مســـتوحاة من 
طبيعة وثقافة احلياة اآلسيوية 
لكل من مملكـــة بورما ومملكة 
تايلند، حيث يتم عرض عدد من 
اعمال الفنانني املرموقني، وذلك 
في قاعة معرض مول ٣٦٠ في 

الفترة من ٤ إلى ١٠ اجلاري.
  وقد مت إعداد املعرض الفني من 
قبل دار الفنون «غاليري كالياني» 
في بانكـــوك، وهي متخصصة 
في عـــرض اللوحات من بورما 
وتايلند، حيث تعرض اللوحات 
جوهر الثقافة واإلميان العميق 
وطبيعة البالد في كل من بورما 
وتايلند ويطلق عليهما «األرض 
الذهبية» وموطنا للبوذية لهذا 
جنـــد أن فنانيها يســـتعملون 
األلوان الساطعة احليوية ملنح 
لوحاتهم طابعا مميزا باالستعانة 
بصور الباغودا واملعابد والنساك 
والرهبان والراهبات حيث تبث 
املعروضات املشـــاعر في نفس 
املتفـــرج، كما أن لديه رعاة من 
العالم، وسيكون  جميع أنحاء 
هذا املعـــرض أول ظهور له في 

منطقة الشرق األوسط.
  وينظم معرض «لغز الشرق» 
دار الفنون في الكويت بالتعاون 

توبليان احملبـــة للفن بأنواعه 
املختلفة.

  وقـــد مت افتتاح املعرض في 
الســـاعة ٧ مســـاء امس االول 
ويستمر من الساعة ١٠ صباحا 
حتى ١٠ مساء بقية األيام حتى 

يوم ١٠ ديسمبر. 

مـــع مجموعـــة «آيريس» ومن 
اجلدير بالذكـــر أن دار الفنون 
الرائـــدة في تنظيـــم مثل هذه 
املعارض في الكويت لها تاريخ 
عريق في تنظيم وإدارة املعارض 
الكويتـــي محليا  الفـــن  ودعم 
وعامليا، حيث تديرها لوســـيا 

  (كرم ذياب) فيجاي الالنثولي مرحبا باحلضور 


