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ال�شامليـــــــة - خلــــف حديقـــــة ال�شـــعـــب - بــــرج املطــــوع الطبـــي - الدور )9+8(
م�شتو�شف 

مونتانا كلينك 180clinic& 25621305         50601158   

تنظيف األسنان
+ التبييض بالليزر

 األمريكي + قلم التبييض
الفوري للمناسبات

فقط 59 د.ك

التقويم السريــع
 المعدني بدون خلع

التبييض المنزلي39د.ك999 د.ك

خــــلــــع وزراعــــــــــة 
وتــركــيــب األســـنـــان  
بــنــفــــــــس الـــــــــــوقــت

عرو�ض ال�صيف

amana_clinic
25335216 - 25335215 - 25335214
Email: amanadentalclinic@gmail.com

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�شنان ال�شريع
 ا�شت�شاري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�شامة هوليود
لل�شن الواحد

اجلابرية - ق1اأ - بناية 55 - بجانب تراخي�ض مرور حويل - الدور اخلام�ض

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�صت�صارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�صناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

مركز يــونيفـرسـال الطبي

ــــب بـــانـــضـــمـــام الــــدكــــتــــور/مــــمــــدوح مــنــاع  ــــرح ي
ـــون-األردن  ـــي ـــع ـــل مــــن مـــركـــز الـــشـــامـــي ل
اخـــــــصـــــــائـــــــي طـــــــــب وجـــــــــــراحـــــــــــة الـــــعـــــيـــــون 
ــي لــلــعــيــون بــريــطــانــيــا( ــم ــال ــع )الــــبــــورد الـــعـــربـــي- الــمــجــلــس ال

Universal Medical Center

الرقعي - قطعة 2 - ق�صيمة 78 - خلف فندق رمادا -  تليفون: 24991990 -66625329- فاك�ض: 24991994

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. > جتميل الأذنــني واجلفــون و�شــــــــــد الوجـــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عالج اأن�شـــــــداد الأنف وال�شـــــــخري واجليـــــــوب الأنفية.

ال�شـــــــوت. وبحـــــــة  الأذن  واأمرا�ـــــــض  الـــــــدوارِ  >حـــــــالت 
الراديـــــــو.  مبوجـــــــات  واللحميـــــــة  اللـــــــوز  >جراحـــــــة 

 ال�شعب البحري

 5 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

بروفي�صور )م( دكتوراه )الزمالة( كندا- 1994

إغالق 3 مطاعم وحترير 49 مخالفة في الفروانية
تواصل بلدية محافظة الفروانية حمالتها وجوالتها لتطبيق 
القوانني واللوائح على مختلف األنشطة، حيث تتوالى تلك 
احلمالت على مدار الس����اعة لتشمل جميع احملالت الغذائية 
واألسواق املركزية واملخازن واملطاعم، بهدف قطع الطريق 
أمام املتجاوزين لألنظم����ة واللوائح، لضمان وصول املواد 
الغذائية إلى املستهلك سليمة ومطابقة لالشتراطات الصحية 

التي نصت عليها لوائح وأنظمة البلدية.
في هذا السياق، قام جهاز فريق طوارئ الفروانية برئاسة 
نائب رئيس الفريق خالد الردعان وعدد من مفتشي الفريق 
ومبتابعة مدير بلدي����ة محافظة الفروانية م.محمد العرادي 
بجولة تفتيش����ية مبنطقة العارضية احلرفية على املطاعم 
ومحالت التجهيزات الغذائية واملطابخ املركزية، وأس����فرت 

اجلولة عن ضبط مواد غذائية مجهزة للبيع وغير صاحلة 
لالستهالك اآلدمي، وحترير 18 مخالفة للعمل قبل احلصول 
على ش����هادة صحي����ة، كما مت إغالق 3 مطاع����م لعدم توافر 
االشتراطات الصحية املطلوبة من حيث األواني املستخدمة 
غير الصاحلة، وعدم االلتزام بقواعد النظافة العامة، وحترير 
31 مخالفة ملختلف األنش����طة التي تقوم ببيع وعرض املواد 

الغذائية.
هذا وتناش����د بلدية محافظة الفروانية أصحاب احملالت 
واملطاعم االلتزام باللوائح التي اقرتها البلدية، حتى ال يقعوا 
حتت طائلة القانون، داعية املواطنني واملقيمني إلى عدم التردد 
في اإلبالغ عن أي مخالفة على اخلط املباشر 1844448 الذي 

أوان غير نظيفةغلق احد املطاعم لعدم توافر االشتراطات الصحيةيتلقى الشكاوى على مدار 24 ساعة.


