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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

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

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

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

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

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

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

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

 ال�شعب البحري 5:30 - 8 م�شاء

22616122 / 99606081@dr_abdulmohsin_ jafar

بــروفــيــســور )م( دگتوراه )الزمالة( گندا- 1994

للحجز: 565 /24759822 - 51599530 - 99342803

دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

تنظيف األسنان
 10 د.ك 

حشوة تجميلية
15 د.ك

عالج العصب 
ابتداء من 40 د.ك

ابتسامة هوليود 
للسن الواحد 65 د.ك

فقط لفترة محدودة

د.  ممـدوح مـــــنــــاعد.  محسن آبل صادق

  العنــوان: الرقـعـي - قطعـــة 2 - ق�صيـمــة 78 - خلف فـنـدق رمــ�دا

تليفون: 24991990 - 24991099  -     98778662

مركز يــونيفـرسـال الطبي
Universal Medical Center

ا�صت�ص�ري طب وجراحة العيون 

البورد االأمل�ين يف جراحة العيون

البورد العربي - االأردن

املجل�ض العـ�ملـي للعـيـون - لـنـدن

ع�صو االأك�دميية االأوروبية لت�صحيح النظر - دبلن

إتالف 632 كيلو خضار وفواكه باجلهراءرفع 4 سيارات ومخالفة ٥ باعة في »مبارك الكبير«
أعلنت إدارة العالقات العامة 
فــي البلديــة عــن قيــام إدارة 
النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
في فرع بلدية محافظة مبارك 
الكبير، ممثلة في نوبتي »ب« 
و»ج« بفريــق الباعة اجلائلني 
بعدة جوالت لتنظيف الشوارع 
الرئيسية والداخلية إلى جانب 
رفع السيارات املهملة من املواقف 
وساحات املساجد وإزالة جميع 
املخلفات من مناطق احملافظة.
جاء ذلك تزامنا مع احلملة 
اإلعالمية التــي أطلقتها إدارة 
العالقات العامة حتت شــعار 

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن تواصل احلمالت 
التــي تنفذها إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية 
محافظة اجلهراء على سوق اخلضار مبنطقة الصليبية وذلك تزامنا 
مع احلملة اإلعالمية التي أطلقتها إدارة العالقات العامة حتت شعار 
»# صحتك_أمانــة«، والتي تهدف إلى جاهزية األجهزة الرقابية 
بأفرع البلدية باحملافظات من خالل تكثيف احلمالت التفتيشية 
على اجلمعيات التعاونية ومخازن شركات املواد الغذائية وأسواق 
اجلملة للمواد الغذائية واحملال واملطاعم قبل وأثناء شهر رمضان. 
وفي هذا السياق أكدت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في 
فــرع بلدية محافظة اجلهراء أن احلملة أســفرت عن إتالف 63٢ 
كيلو من الفواكه واخلضار غير الصاحلة لالستخدام اآلدمي، ومت 
حترير 6 مخالفات اشتملت على 3  مخالفات تداول أغذية تالفة 
ومخالفة عرض مواد غذائية أمام البســطة ومخالفة عدم التقيد 
بقواعد النظافة ومخالفة تشغيل بسطة بعد انتهاء مدة ترخيصها.

»#صحتك_أمانة« التي تهدف 
إلى جاهزية األجهزة الرقابية 
بأفــرع البلديــة باحملافظــات 

بتكثيــف احلمــالت الرقابيــة 
على النظافة العامة إلى جانب 
احلد من ظاهرة الباعة اجلائلني 
الذين يتداولون املواد الغذائية 
مجهولة املصدر.وتابعت اإلدارة 
أن احلملة أسفرت عن حترير 
5 مخالفــات للباعــة اجلائلني 
الذين يتداولــون مواد غذائية 
قبل احلصــول على ترخيص 
من البلدية، باإلضافة الى رفع 
١٢6 دربا من انقاض، اخشاب، 
أثاث، مخلفات بناء إلى جانب 
رفع عدد 4 سيارات مهملة وذلك 
بعد االنتهــاء املهلة القانونية 

رفع سيارة مهملة 

الفحص كشف عن تلف الليمون 


