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الدائم ال��ب��ارد  بالليزر  الشعر  إزال��ة  على  خصومات    <
اجلسم ون��ح��ت  وش���د  للتخسيس  م��ت��گ��ام��ل  ب��رن��ام��ج   <

ب������ال������وج������ه ل������ل������ع������ن������اي������ة  م������ت������گ������ام������ل  ب��������رن��������ام��������ج   <
ال��������������������والدة> ب��رن��ام��ج م��ت��گ��ام��ل ل��ت��س��اق��ط ال��ش��ع��ر وال��ع��ن��اي��ة به ب��������ع��������د  م������������ا  ال��������ع��������ن��������اي��������ة  ب����������رن����������ام����������ج   <

ل����������ل����������ع����������روس ال��������������گ��������������ام��������������ل  ال�������������ب�������������رن�������������ام�������������ج   <

BURJ TAJMEEL برج تجميل ت����م
ثقة وعناية بال حدود االف�ت��ت����اح

قسم الجلدية
د.  نورة الصليلي

 ا�ست�ساري اجللد والتجميل والليزر

 ع�سو اجلمعية الأمريكية والكندية 

لالأمرا�ض اجللدية

قسم جراحة التجميل
د. ماجد التقي

 ا�ست�ساري اجلراحات التجميلية

 ع�سو اجلمعية الأمريكية والكندية 

جلراحة التجميل والرتميم

> اأحدث تقنيات الليزر لإزالة ال�سعر و�سد الوجه واجل�سم.

> حقــــن الفيــلر والبـوتوكــ�ض لــــ�سد الوجه والــــرقبـة.
> اإزالة التجاعيد بحقن البوتوك�ض واإزالة العرق الزائد بالإبط.

> تعبئة الفيلر للخدين وتعري�ض الفكني وت�سكيل الذقن.
> اإبر نفرتيتي للرقبة.

> جراحات �سد البطن والذراعني  والفخذين.

> تعديل الأنف بدون جراحة.
> عمليات تكبري وت�سغري ال�سدر.

> حقن البالزما للوجه وال�سعر.
> تعبئة وتوريد لل�سفة.

> حقن امليزوثريابي.

  والـذي يقدم:

خصومات 
وعروض ومفاج��آت 
%50 - 20

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 67715678 - 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

25313086 25313081/2/3/4/5 1

www.globalmed-clinic.com
globalmedclinic globalmedclinic globalmedclinicgmclinic

عيادة
 الطب
العام

عيادة العالج
باالكسجين
المضغوط

الجراحة 
العامة 
وجراحات  
السمنة 
المفرطة

عيادة
الباطنة 
وأمراض 
القلب

جلوبال 
بلوسم مد 
كلينيك

عيادة الجلدية 
والتجميل
والليزر
والعناية 
بالبشرة

عيادة
العظام

المختبرات
الطبية

عيادة 
ا�سنان

عيادة طب 
الجينات 
بالوراثة

عيادة ا�وعية
 الدموية 
والقدم
 السكري
والجروح

عيادة الغدد 
الصماء

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

> جتميـــــــل الأنف باجلراحة وبـــــــدون جراحة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. ـــــــني واجلفــون و�ســـد الوجـــ > جتميل الأذنــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ـــــــض والـفلـــرز والـــدهـــــ > حقـــ

> عـــــــالج اأن�سداد الأنـــــــف وال�سخري واجليـــــــوب الأنفية.

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

 ال�سعب البحري

 5 - 8 م�ساء

22616122 / 99606081
@dr_abdulmohsin_jafar

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

احلرس الوطني احتفل بتخريج 6 دورات
حتت رعاي����ة وكيل احلرس الوطني الفريق الركن م.هاش����م 
الرفاع����ي وحضور قائد احلماي����ة والتعزيز في احلرس الوطني 
اللواء الركن فالح ش����جاع أقيم في معسكر الصمود حفل تخريج 
دورة تأسيسية مكافحة اإلرهاب، ودورة أسلحة إسناد، و4 دورات 

تخصصية أخرى، مبشاركة متدربني من احلرس األميري.
ونيابة عن راعي احلفل نقل اللواء الركن فالح ش����جاع تهاني 
رئيس احلرس الوطني س����مو الشيخ سالم العلي ونائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد للخريجني، وهنأهم على أدائهم 
املشرف وجاهزيتهم القتالية والبدنية خالل الدورات واستيعابهم 
جلميع نواحي التدريب امليداني مبا يؤهلهم للقيام بواجبهم جتاه 
وطنهم بكل كفاءة واقتدار.  وأكد أن املستويات العالية التي أظهرها 
منتسبو الدورات تؤكد جناح اخلطط التشغيلية لوثيقة األهداف 

االستراتيجية 2020 للحرس الوطني التي أولت اجلانب التدريبي 
اهتماما كبيرا عبر مواكبة كل املستجدات وتبادل اخلبرات وإقامة 
التمارين املشتركة مع املؤسسات العسكرية املتقدمة، مشيرا إلى 
إقامة بيان عملي لدورة مكافحة اإلرهاب في معسكر كاظمة تخلله 
رماية بالذخي����رة احلية، وعمليات قتال في املناطق املبنية أبدى 
خاللها منتس����بو الدورة مهارات فائقة على االقتحام وتخليص 

الرهائن وتطهير املباني.
وفي نهاية احلفل قام اللواء الركن فالح ش����جاع فالح بتوزيع 
شهادات ودروع التفوق على أوائل اخلريجني، مشددا على أهمية 
االس����تمرار في التدريب واحلفاظ على املس����تويات التي حققها 
خريجو الدورات، لدعم مسيرة احلرس الوطني في احلفاظ على 

تعليمات لعناصر احلرس املشاركني في دورة مكافحة اإلرهابمقدرات الوطن وحماية أمنه واستقراره.  اللواء الركن فالح شجاع مكرما أحد اخلريجني


