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أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج ح�الت ت�أخير الحمل 

عالج ح�الت االإجه��ض المتكرر

التلقيح ال�صن�عي 

اأطف�ل االأن�بيب 

الحقن المجهري

اختي�ر نوع الجنين ب�لحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية
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الجلدية والليزر
> إزالة الشعر بالليزر »يبدأ من« 70 دينار

> التخسيس البارد لغاية 20% من حجم 
Cool Sculpting المنطقة بجهاز

> إزالة التجاعيد وشد الجلد والبشرة
 بأحدث األجهزة بدون جراحة

> إزالة آثار حب الشباب وآثار الجروح

> فيلر ابتداء من 80 دينار

@bhc_q8

مطلوب ملرگز طب أسنان

علىمن تتوافر لديه ال�سروط ال�سابقة

 اإر�سال ال�سرية الذاتية على الربيد االلكرتوين:

رخ�صة ا�صت�ص�ري اأو اأخ�ص�ئي اأو م�صجل 

Angelicsmile09@yahoo.com

أطـــبــــــاء في جميع التخصصات 
حاصلني على ترخيص في دولة الگويت 

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتمي�������ل االأنف باجلراحة وب�������دون جراحة باحلقن.

> جتميل االأذن��ني واجلف��ون و�س����������د الوج����������ه والرق��ب��ة.

> تكبري اخلدود وال�سفتني وجتميل الفك )نفرتيتي(.

> حق����������ن ال���ب�وت���وك�������������س وال�فل���رز وال���ده������������ون وامل��ي���زو.

> عالج اأن�س�������داد االأنف وال�س�������خري واجلي�������وب االأنفية.

ال�س�������وت. وبح�������ة  االأذن  واأمرا��������س  ال�������دوارِ  >ح�������االت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�صور )م( دكتوراه )الزم�لة( كندا- 1994

املكتبة الوطنية: تطبيق قانون حقوق املؤلف»الديوان«: تقدمي خدمات إلكترونية »غير مسبوقة«
دبــيـ  كونــا: قــال الوكيل 
املســاعد لنظم املعلومات لدى 
ديــوان اخلدمة املدنيــة احمد 
العبداجلليل ان هناك خدمات 
الكترونيــة جديــدة ومميــزة 
سيقدمها الديوان ضمن خططه 
في دعم احلكومة االلكترونية 
التــي مت تطويرهــا مؤخــرا. 
وقال العبداجلليل في تصريح 
لـ»كونا« على هامش مشاركته 
في معــرض »جيتكس ٢٠١٦« 
للتكنولوجيــا املقــام هنــا ان 
مــن اهــم االنظمة التــي يقوم 
بتطويرها الديوان هو »النظام 

املتكامل للخدمة املدنية« اجلديد 
الذي سيقدم خدمات الكترونية 
غير مسبوقة في وزارات الدولة 
املختلفة تتعلق بادارة شؤون 

املوظفني وصرف الرواتب.
واضاف ان هنــاك خدمات 
الكترونيــة مقدمــة للموظف 
العام، حيث سيتم التحول من 
تقدمي االجازات فــي الوزارات 
احلكومية بشكل يدوي الى شكل 
آلي الكتروني متكامل وسيكون 
بامكان املوظف تقدمي اجازته او 
احلصول على الشهادات املختلفة 
عن طريــق الهواتف الذكية او 

املوقــع االلكترونــي اخلــاص 
بذلك. واشار العبداجلليل الى 
تدشني خدمة مميزة وهي اصدار 
الشــهادات وتخليص املعاملة 
االدارية للموظــف عن طريق 
اجهزة »الكيوسك« التي يوفرها 
الديوان في اجلهات احلكومية 
بالتعاون مع الوزارات املعنية 
حيث تسهل على املوظف الكثير 
من االجراءات التقليدية وتوفر 
الوقت بالنسبة القسام الشؤون 

االدارية في تلك املؤسسات.
وأوضح ان ديوان اخلدمة 
املدنية ســيقوم بتطوير نظام 

التوظيــف املركــزي لكي يتم 
اســتخدامه وتشــغيله علــى 
الهواتــف الذكيــة واالجهــزة 
اللوحية بحيث يستطيع طالب 
العمل ادخال بياناته بســرعة 
ويســر. وقال العبداجلليل ان 
مــن اهــم اخلدمات التــي يتم 
اطالقها في املعرض هو منظومة 
»البيئة السحابية« والتي يطلقها 
الديوان الول مرة باســتخدام 
احدث التكنولوجيا بتشــغيل 
احلواســيب والشــبكات التي 
تضمن اعلــى معاييــر االمان 

والسرية.

عقــدت مكتبــة الكويت 
الوطنيــة اجتماعا في اطار 
العمل على تفعيل وتطبيق 
ذات  واإلجــراءات  النظــم 
االرتبــاط بقانــون حقوق 
املؤلف واحلقوق املجاورة 
)٢٠١٦/٢٢( الــذي مت اقراره 

وإصداره مؤخرا.
العــام  املديــر  وقــال 
للمكتبة كامل العبداجلليل 
فــي تصريح لـــ »كونا« ان 
االجتماع ضــم جلنة اعداد 
وصياغة الالئحة التنفيذية 
للقانــون بناء علــى القرار 

الــوزاري الصادر من وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب ورئيــس املجلس 
الوطني للثقافــة والفنون 

واآلداب.
وأوضح ان اللجنة باشرت 
اعمالها في جمع التقارير عن 
النظم واالجــراءات املتبعة 
الــوزارات والهيئات  لــدى 
العالقــة  ذات  احلكوميــة 
بتطبيقات القانون اجلديد.

واكد ان هذا القانون يوفر 
احلمايــة الكاملــة ويراعي 
املؤلفــني واحلقوق  حقوق 

املجــاورة فــي كل األعمال 
الثقافيــة واألدبية والفنية 
املؤلفــني  ويدفــع بجهــود 
واألدباء والشعراء والفنانني 
الى مزيد من العطاء واإلبداع.
العبداجلليــل  وأضــاف 
ان القانــون يســاهم ايضا 
فــي ظهور اإلنتــاج املتميز 
احملمي بالقانون الذي صدر 
في محتوى حضاري يضع 
الكويــت في مرتبة متقدمة 
فــي مجال حمايــة املؤلفني 

وامللكية الفكرية.
وأشــار الــى ان قانــون 

حقــوق املؤلــف واحلقوق 
املجاورة صدر في السابع من 
يونيو ٢٠١٦ وجار تطبيقه 
وتنفيــذ احكامــه، موضحا 
ان احلقوق املجاورة تعني 
باحلقــوق اللصيقــة بحق 
املؤلف واملماثلة لها في بعض 
الوجوه كحق األداء العلني، 
وحقوق منتجي التسجيالت 
الصوتية، وحقوق هيئات 
اإلذاعة، وأصحاب احلقوق 
املجاورة، وهم األشــخاص 
الذين يقومون بإيصال عمل 

املؤلف الى اجلمهور.


