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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

الغدير كلينك م�صتو�صف

25713016
25713017 

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

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

> جتميـــــــل الأنـــــــف باجلراحة وبدون جراحـــــــة باحلقن.

ـــــــه والرقــبــة. ـــــــون و�ســـد الوجـــ > جتميـــــــل الأذنــني واجلفــ

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

ـــــــون واملــيـــزو. ـــــــرز والـــدهـــــ ـــــــن الـــبـوتـــوكـــــ�ض والـفلـــ > حقـــ

> عـــــــالج اأن�ســـــــداد 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�صور )م( دكتوراه )الزم�لة( كندا- 1994

الدكتور عبدالمحسـن جعفر
أســتــشــارى تجــمـيل الوجـــه/ أنــف وأذن وحنجـــرة

تزكية ثامر العازمي رئيساً ملجلس اإلدارة ومحمد املطيري نائباً وجابر هنداس أميناً للسر وراشد مهدي للصندوق

عمومية احتاد التعاونيات أقرت التقريرين املالي واإلداري وعينت مراقب حسابات
محمد راتب

عقد احتاد اجلمعيات التعاوني����ة اإلنتاجية الزراعية والثروة 
احليوانية اجتماع اجلمعية العمومية العادية للسنة املالية املنتهية 
في 2015/12/31 وذلك مببنى االحتاد الكائن بالشويخ الصناعية شارع 
كندادراي خلف حاضنة الشويخ احلرفية. ترأس االجتماع فهد الرشيدي 
املدير املعني الحتاد اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الزراعية والثروة 
احليوانية الذي رحب باحلضور وقال: يسر احتاد اجلمعيات التعاونية 
اإلنتاجية الزراعية في بداية هذا االجتماع أن يرحب بكم ويشكركم 
على تفضلكم باحلضور لنس����تعرض ما حققناه في العام املاضي 

ونناقش معا خططنا وبرامجنا للعام القادم.  لذا نتشرف بأن نقدم 
لكم التقرير السنوي والذي يتضمن موجزا ألهم نشاطات االحتاد 
وما مت إجنازه خالل العام املنتهي في 2015/12/31 وما يهدف إليه خالل 
العام احلالي.  هذا، وقد بذلت إدارة االحتاد في ظل اإلمكانيات املتاحة 
الكثير من اجلهد في سبيل حتقيق أهدافكم وسعت إليجاد احللول 
املناسبة ملشاكل املزارعني واملربني وكذلك مخاطبة اجلهات املعنية 
واالجتماع برؤسائها لتقدمي اخلدمات الضرورية، وفي مقدمتها بناء 
مقر الئق لالحتاد واجلمعيات ويكون بنية صحية ومنطلقا للعمل 
والتنمية والتطوير.  ثم متت املوافقة على التقريرين املالي واإلداري 
وتعيني مراقب للحسابات. وبعد انعقاد اجلمعية العمومية العادية 

الحتاد اجلمعيات التعاونية اإلنتاجية الزراعية والثروة احليوانية 
جرت االنتخابات الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، حيث مت انتخاب 
خمس����ة أعضاء وبعد فرز األصوات وإعالن النتائج عقدت جلسة 
بحضور مندوبي وزارة الش����ؤون لتشكيل مجلس اإلدارة وجرى 
التش����كيل على النحو التالي:  - ثامر محمد سعد ضبيب العازمي 
رئيس مجلس اإلدارة )بالتزكية( - محمد فهد عامر املطيري نائب 
رئيس مجلس االدارة )بالتزكية( - جابر هنداس ثاني السعيدي 
أمني السر )بالتزكية (  - راشد مهدي مطلق العازمي أمني الصندوق 
ونائب رئيس مجلة احلصاد )بالتزكية( - عيد سعد مقبل العازمي 

احلضور في اجلمعية العموميةعضو ورئيس حترير مجلة احلصاد )بالتزكية(


