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«ايه بي كومينيكي�شنز» ترعى م�شروع
 Enlivenملنظمة «�آيزيك – البحرين»

زين البحرين توا�صل دعمها لل�شباب من خالل م�ساندة املعر�ض ال�سنوي

لتقنية املعلومـات واالت�صـاالت التابـع لبوليتكنـك البحـرين
يف �إطار حر�ص زين البحرين ،ال�شركة
الرائدة يف جمال االت�صاالت يف اململكة ،على دعم
تطوير قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
اململكة وتنمية جيل ال�شباب من خالل امل�شاركة
يف مبادرات ترمي �إىل خلق اجليل القادم من
املواهب� ،شارك ال�سيد �إبراهيم طالق من زين
البحرين يف املعر�ض ال�سنوي لتقنية املعلومات
واالت�صاالت الذي ي�ستعر�ض م�شاريع تخرج
طلبة بوليتكنك البحرين.
وخالل املعر�ض ،ا�ستعر�ض �إبراهيم خربته
العملية مع زين البحرين التي متتد �أكرث من 12

�سنة وحتدث عن التجارب التي مر بها والعقبات
التي واجهته خالل م�سريته املهنية.
ومن هذا املنطلق� ،أكدت مديرة االت�صاالت
والعالقات العامة يف �شركة زين البحرين،
�سامية ح�سني« :نحن يف زين البحرين نركز
با�ستمرار على تطوير مهارات ال�شباب وخلق
جمموعة من املواهب البحرينية املتنوعة من
�ش�أنها �إ�ضافة القيمة �إىل �سوق العمل .وبنا ًء على
ا�سرتاتيجيتنا للم�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
التي تركز على التعليم ومتكني ال�شباب وتعترب
التدريب والإر�شاد �أولويتها الق�صوى».

و�أ�ضافت قائلة« :كان من دواعي �سرورنا
�أن نعطي الطالب فر�صة اال�ستماع �إىل جتربة
�أحد �أبرز املوظفني يف ق�سم التقنية لدى زين
البحرين» .وي�شار �إىل �أن ر�ؤية زين البحرين
تتمثل يف تطوير ا�سرتاتيجية للم�س�ؤولية
االجتماعية ت�ساهم يف �إلهام وت�شجيع املجتمع،
وترتكز مبادراتها على التعليم ب�شكل عام
بالإ�ضافة �إىل �أن�شطة ال�شباب ومتكني املر�أة ودعم
خمتلف �أفراد املجتمع بالتحديد الأطفال من
ذوي االحتياجات اخلا�صة بالإ�ضافة �إىل زيادة
التوعية بالتقنية والربامج البيئية.

«رويال البحرين» يطلق عرو�ضه اخلا�صة على باقة جراحات جتميل الثدي
�أطلق م�ست�شفى رويال البحرين عرو�ضه
احل�صرية واملتميزة على باقة جراحات التجميل
الثدي والتي ت�شتمل على خ�صم بن�سبة  %20على
جراحات التجميل للثدي طيلة �شهر �أغ�سط�س
وخ�صم بن�سبة  %10طيلة �شهري �سبتمرب و�أكتوبر
عالوة على ا�ست�شارة جمانية بتاريخ  11من �شهر
�أغ�سط�س اجلاري.
وت�شتمل الباقة الطبية املتميزة على خ�صومات
جلراحات تكبري ،ت�صغري و�شد الثدي للن�ساء،
بالإ�ضافة اىل ت�صغري و�صقل ال�صدر للرجال
يقدمها ا�ست�شاري جراحة التجميل مب�ست�شفى
رويال البحرين د .دين غومز ود .رامي�ش ب- .
اخ�صائي جراحة جتميلية.
ويف هذا االطار �صرح د .دين غومز« :تعد
عمليات ت�صغري وتكبري الثدي من �أكرث العمليات
اجلراحية التجميلية الأكرث �شيوعا ً يف وقتنا احلايل
نظرا ً لأهميتها من الناحية النف�سية واجل�سدية
للمر�أة وتهدف جراحة ت�صغري الثدي غالبا ً �إىل
�إراحة املر�أة من امل�شاكل والآالم مثل �آالم الظهر
التي ي�سببها كرب حجم الثدي يف حني ت�ستهدف

عملية تكبري الثدي ال�سيدات الالتي يعانني من
�ضمور يف الثدي خ�صي�صا ً بعد احلمل والر�ضاعة
كما وتفيد بع�ض االح�صاءات ان  %40من الرجال
يعانون من حالة ت�ضخم الثدي يف احدى مراحل

حياتهم وذلك ب�سبب الوزن الزائد او النحافة بعد
فقدان الوزن او بعد تناول بع�ض االدوية املحفزة
لنمو الع�ضالت عند الريا�ضيني ،وقد يكون ال�سبب
وراثيا دون بدانة زائدة او عالج �ضار».

فريق طالبي يف جامعة البحرين يطور ذراعاً �آلياً يحاكي حركة يد الإن�سان

�أعلنت وكالة العالقات العامة الرائدة
«ايه بي كميونيكي�شنز» ،عن رعايتها
مل�شروع  Enlivenالتابع ملنظمة «�آيزيك
– البحرين» ،واخلا�ص ب�إقامة خميم
�صيفي مثري ل�صغار ال�سن من الطلبة
البحرينيني للتعلم التفاعلي والإبداعي.
وت�ستند فكرة م�شروع Enliven
على جوهر �صقل مهارات الن�شء و�إبراز
ما لديهم من قدرات كامنة ،بهدف جعل
مو�سم ال�صيف �أكرث متعة ومنفعة
تعليمية للأطفال ،وتعظيم قيم التعلم يف
بيئة مبتكرة وب�أ�سلوب تفاعلي مرح.
و�سيتمكن الطلبة من خالل العديد
من الأن�شطة املتنوعة من تطوير وتعلم
مهارات خمتلفة ومواهب جديدة �سيتم
�إبرازها يف عدة عرو�ض ومناف�سات �ضمن
اجواء تناف�سية �صحية ،وحتفيز الأطفال
على حتقيق الأهداف من خالل ا�ستخدام
مهاراتهم.
وبهذه املنا�سبة� ،أعربت �أمرية
حاجي ،الع�ضو املنتدب ل�شركة «ايه بي
كومينيكي�شنز» ،عن �سعادتها بامل�شاركة
يف رعاية م�شروع مميز مثل Enliven
واملدعوم من قبل «�آيزيك – البحرين»،
والتي تعترب منظمة رائدة يف تطويرها

امل�ستمر على مدى � 9سنوات ملفهوم
القيادة واملبادرة بني ال�شباب.
وقالت حاجي« :تعك�س رعايتنا
مل�شروع  Enlivenمدى اهتمامنا
باملبادرات الداعمة ل�صقل مهارات
الأجيال اجلديدة من ال�شباب البحريني
وتعزيز �شخ�صياتهم وثقتهم ب�أنف�سهم،
حيث ي�ساهم م�شروع  Enlivenيف غرز
قيم روح العمل اجلماعي وامل�س�ؤولية
ال�شخ�صية لدى الن�شء �ضمن �سل�سلة
وا�سعة من الأن�شطة املبتكرة».

مركز كيمز البحرين الطبي
يرحب بان�ضمام اجلراح �أ�شي�ش كالرا
اعلن مركز كيمز البحرين الطبي عن
ان�ضمام الدكتور �أ�شي�ش كومار كالرا
�أخ�صائي اجلراحة العامة حديثا ً �إىل
طاقمه الطبي املتخ�ص�ص وذلك �سعيا ً منه
جللب �أف�ضل الكفاءات يف احلقل الطبي
حيث �سيقدم خرباته وجتاربه يف جمال
اجلراحة العامة.
وميتلك الدكتور كومار خربة
وا�سعة متتد لأكرث من � 15سنة مبجال
اجلراحة العامة يف الهند ،كما انه حا�صل
على دكتوراة يف الطب وماج�ستري يف
اجلراحة العامة.
و�سوف يقدم الدكتور كالرا العديد
من احللول اجلراحية للمر�ضى يف
م�ست�شفى كيمز البحرين والذين يعانون
من البوا�سري ،الأكيا�س والغدد الدهنية،
الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا حلروق
طفيفة ،جراحة ح�صى املرارة ،جراحة
الفتاق ،جراحة الدودة الزائدة و�سرطان
الثدي.
ويف هذا الإطار �صرح رئي�س جمل�س
�إدارة مركز كيمز البحرين الطبي �أحمد
جواهري قائالً« :ي�سرنا �أن نرحب

بان�ضمام الدكتور �أ�شي�ش كارال �إىل
فريق م�ست�شفى كيمز البحرين الطبي
املتخ�ص�ص فهو يعد ا�ضافة طبية متميزة
لهذا الق�سم ،وبان�ضمام الدكتور كارال
�إىل فريق ق�سم اجلراحة بامل�ست�شفى
�أ�صبح لدينا فريق طبي جراحي متمكن
ومتخ�ص�ص يقدم �أجود خدماته العالجية
اجلراحة للمر�ضى والتي �ستمتد من
ال�ساعة � 7صباحا ً حتى ال�ساعة 11
م�ساء يف معظم �أيام اال�سبوع».

«اليف اليك» انتع�شي مع عبري الفواكه والزهور

مت َّكن فريق طالبي يف جامعة البحرين من تطوير م�شروع ربوت
جم�سات
لذراع �آلية تثبت على يد الإن�سان ويت ُّم التحكم بها عرب
َّ
للحركة .وحتاكي هذه الذراع �ست حركات خمتلفة ليد الإن�سان
الطبيعية.
ومتتاز الذراع الآلية بتكنولوجيا ردود الفعل اللم�سية (haptic
 ،)feedbackحيث يعطي امل�ستخدم �إح�سا�سا ً باللم�س للأ�شياء التي
مت�سكها الذراع الآلية� ،إذ عندما يقوم ال�شخ�ص مب�سك ال�شيء ف�إن
القفاز يقوم باهتزازات منبهة ملنع حتريك اليد ب�ضغط �أكرب من �أجل
منع �إحلاق ال�ضرر بالأ�شياء.
ويحوي امل�شروع الذي عر�ضته الطالبات :حوراء من�صور،
وجليلة �سيد حم�سن ،وفاطمة حممد من ق�سم هند�سة احلا�سوب
بكلية تقنية املعلومات ،منوذجني من التحكم� ،أحدهما �سلكي والآخر
ال �سلكي .وميكن التحكم يف الذراع الآلية بوا�سطة جهاز احلا�سوب
لتقوم بحركات معينة عن طريق �أزرار الكمبيوتر بدالً من جم�سات
احلركة مما يفتح املجال ال�ستخدامات �أو�سع.

�أعلنت �شركة «�أ�صغر علي» –العالمة
التجارية العريقة يف ت�صنيع مواد
التجميل والعطور يف البحرين– عن
اطالق �أحدث منتجاتها العطرية «اليف
اليك» والذي مت ت�صميمه خ�صي�صا ً للمر�أة
الع�صرية واحليوية يف ف�صل ال�صيف،
حيث ينطلق عطر «اليف اليك» يف
قارورة كر�ستالية �شفافة و�أنيقة تزينها
نقو�ش الأزهار والورود برتكيبة عطرية
منع�شة حتتوي على خال�صة فواكه
ال�شيرب الفواحة «الربتقال والربغموت
و�أوراق الدافانا وزهور التاجيت» التي
تالم�س الروح وتعلق بالذاكرة فيما
ينب�ض قلب هذا العطر مبزيج رائع من
الزهور املنع�شة برائحة الكرز الزكية

وعبري الربتقال وزهرة البنف�سج وزهور
الهيليرتوب مع مل�سة من الفخامة على كل
مكونات العطر بروائح زهرة البات�شويل
والفانيال واخل�شب وعرق ال�سو�س.
وتعليقا ً على ذلك علق املدير االداري
يف �شركة �أ�صغر علي قائالً« :ي�سرنا �أن
نطلق عطر (اليف اليك) جلميع الن�ساء
الباحثات عن عطر حيوي ومنع�ش
يتناغم مع اطاللتهن لف�صل ال�صيف
بروائح متميزة وجذابة».
و�أ�ضاف(«:اليف اليك) هو عطر
�أنثوي ناعم مثري للأحا�سي�س مبزيج
منع�ش لتناغم الفواكه والزهور الزكية،
انه هدية (�أ�صغر علي) للمر�أة الع�صرية
واملتجددة».

