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

35 K.D 100 K.D
توريد اللثة

للفك الواحد

تقومي الأ�سنان ال�سريع
 ا�ست�ساري كندي )دفعة اأوىل(

35 K.D85 K.D
تبيي�ض منزيل

ابت�سامة هوليود
لل�سن الواحد

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

Hot Line 60332914 - 60334873

اال�شت�شارة 

وفتح امللف 

جمانًا

الغدير كلينك م�شتو�شف

25713016
25713017 

أمراض النساء والمساعدة على اإلنجاب

عالج حاالت تاأخير الحمل 

عالج حاالت االإجها�ض المتكرر

التلقيح ال�شناعي 

اأطفال االأنابيب 

الحقن المجهري

اختيار نوع الجنين بالحقن المجهري

خبرة في جميع عمليات
التجميل النسائية

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

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

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

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

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

> عالج اأن�س�������داد الأنف وال�س�������خري واجلي�������وب الأنفية.

ال�س�������وت. وبح�������ة  الأذن  واأمرا��������ض  ال�������دوارِ  >ح�������الت 
الرادي�������و.  مبوج�������ات  واللحمي�������ة  الل�������وز  >جراح�������ة 

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

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

د.إبراهيم الصالح

ربط آلي بني بيت الزكاة والهيئات واللجان اخليرية احمللية
الزكاة أو اجلهات املش���اركة 
ف���ي املش���روع معرفة حجم 
املساعدات التي حصلت عليها 
احلالة طالبة املس���اعدة، كما 
أن من أهداف املش���روع منع 
االزدواجي���ة في الصرف من 
الزكاة واجلمعيات  قبل بيت 
واللجان اخليرية، ما يساعد 
عل���ى حتقيق الصرف األمثل 
ال���زكاة والصدقات  ألم���وال 
بطريقة سليمة وعادلة، بحيث 

يستفيد منها أكبر عدد ممكن 
من املستحقني.

وذك���ر الصال���ح أن نظام 
الربط اآللي جرى تنفيذه وفق 
أعلى معايير الكفاءة واجلودة 
أكبر قدر  والسرية، لتحقيق 
ممكن من خصوصية البيانات 
املتداولة عبر هذا النظام، بحيث 
ال يسمح بدخول أي شخص 
غير مخول له استخدام نظام 

الربط اآللي.

إنشاء قاعدة بيانات موحدة 
جلميع اجلهات التي تعمل في 

املجال اخليري واإلنساني.
وأك���د الصال���ح أن هدف 
الذي بدأ عام 2009  املشروع 
هو التنسيق وتبادل املعلومات 
حول احلاالت املتقدمة لطلب 
املساعدة في اجله���ات املعنية، 
بحيث يسهل على مستخدم 
اآللي���ة اخلاص���ة  األنظم���ة 
باملساعدات س���واء في بيت 

أوضح مدير عام بيت الزكاة 
د.إبراهيم الصالح أن مش��روع 
الربط اآلل���ي بني بيت الزكاة 
والهيئ���ات واللجان اخليرية 
احمللية من املش���اريع املهم�ة 
التي تتضمنها إستراتيجية 
بي�����ت الزك��اة. وتنفيذا لهذا 
املشروع املهم، قام بيت الزك��اة 
بالتواصل مع عدد من اجلمعيات 
واللجان احمللية بهدف توحيد 
جهود العمل اخليري من خالل 

في قرارين للوزير الصانع

الفهد للتحكيم القضائي
والعصفور إلدارة التوثيق

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع 
قراري���ن وزاريني بنق�����ل مدير إدارة 
ال���ى وظيفة  الفهد  التوثيق راش�����د 
مدي���ر إدارة التحكي���م القض��ائي من 

تاريخ صدور القرار. كما قام بتكليف 
مراقب محفوظات دور العدال�ة بإدارة 
احملفوظ��ات املركزية ط��ارق العصفور 
بالقي��ام بأعم��ال مدير إدارة التوثيق 

من تاريخ صدور القرار. 


