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باإ�شراف: عبدعلي قربان

زين البحرين توا�شل دعمها لل�شباب من خالل م�شاندة املعر�ض ال�شنوي 

لتقنية املعلومـات واالت�صـاالت التابـع لبوليتكنـك البحـرين
ال�شركة  البحرين،  زين  حر�ص  اإطار  يف 

الرائدة يف جمال الت�شالت يف اململكة، على دعم 

يف  والت�شالت  املعلومات  تقنية  قطاع  تطوير 

اململكة وتنمية جيل ال�شباب من خالل امل�شاركة 

من  القادم  اجليل  خلق  اإىل  ترمي  مبادرات  يف 

زين  من  طالق  اإبراهيم  ال�شيد  �شارك  املواهب، 

البحرين يف املعر�ص ال�شنوي لتقنية املعلومات 

تخرج  م�شاريع  ي�شتعر�ص  الذي  والت�شالت 

طلبة بوليتكنك البحرين.

اإبراهيم خربته  ا�شتعر�ص  وخالل املعر�ص، 

العملية مع زين البحرين التي متتد اأكرث من 12 

�شنة وحتدث عن التجارب التي مر بها والعقبات 

التي واجهته خالل م�شريته املهنية.

الت�شالت  مديرة  اأكدت  املنطلق،  هذا  ومن 

البحرين،  زين  �شركة  يف  العامة  والعالقات 

نركز  البحرين  زين  يف  »نحن  ح�شني:  �شامية 

وخلق  ال�شباب  مهارات  تطوير  على  با�شتمرار 

من  املتنوعة  البحرينية  املواهب  من  جمموعة 

�شاأنها اإ�شافة القيمة اإىل �شوق العمل. وبناًء على 

ا�شرتاتيجيتنا للم�شوؤولية الجتماعية لل�شركات 

التي تركز على التعليم ومتكني ال�شباب وتعترب 

التدريب والإر�شاد اأولويتها الق�شوى«. 

�شرورنا  دواعي  من  »كان  قائلة:  واأ�شافت 

جتربة  اإىل  ال�شتماع  فر�شة  الطالب  نعطي  اأن 

زين  لدى  التقنية  ق�شم  يف  املوظفني  اأبرز  اأحد 

البحرين  زين  روؤية  اأن  اإىل  وي�شار  البحرين«. 

للم�شوؤولية  ا�شرتاتيجية  تطوير  يف  تتمثل 

املجتمع،  اإلهام وت�شجيع  ت�شاهم يف  الجتماعية 

عام  ب�شكل  التعليم  على  مبادراتها  وترتكز 

بالإ�شافة اإىل اأن�شطة ال�شباب ومتكني املراأة ودعم 

من  الأطفال  بالتحديد  املجتمع  اأفراد  خمتلف 

زيادة  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي 

التوعية بالتقنية والربامج البيئية.

»رويال البحرين« يطلق عرو�صه اخلا�صة على باقة جراحات جتميل الثدي

عرو�شه  البحرين  رويال  م�شت�شفى  اأطلق 

التجميل  جراحات  باقة  على  واملتميزة  احل�شرية 

الثدي والتي ت�شتمل على خ�شم بن�شبة 20% على 

اأغ�شط�ص  �شهر  طيلة  للثدي  التجميل  جراحات 

وخ�شم بن�شبة 10% طيلة �شهري �شبتمرب واأكتوبر 

عالوة على ا�شت�شارة جمانية بتاريخ 11 من �شهر 

اأغ�شط�ص اجلاري.

وت�شتمل الباقة الطبية املتميزة على خ�شومات 

للن�شاء،  الثدي  و�شد  ت�شغري  تكبري،  جلراحات 

للرجال  ال�شدر  و�شقل  ت�شغري  اىل  بالإ�شافة 

مب�شت�شفى  التجميل  جراحة  ا�شت�شاري  يقدمها 

 - رامي�ص ب.  ود.  دين غومز  د.  البحرين  رويال 

اخ�شائي جراحة جتميلية.

»تعد  غومز:  دين  د.  �شرح  الطار  هذا  ويف 

اأكرث العمليات  عمليات ت�شغري وتكبري الثدي من 

اجلراحية التجميلية الأكرث �شيوعاً يف وقتنا احلايل 

واجل�شدية  النف�شية  الناحية  من  لأهميتها  نظراً 

اإىل  غالباً  الثدي  ت�شغري  جراحة  وتهدف  للمراأة 

الظهر  اآلم  مثل  والآلم  امل�شاكل  من  املراأة  اإراحة 

ت�شتهدف  حني  يف  الثدي  حجم  كرب  ي�شببها  التي 

من  يعانني  الالتي  ال�شيدات  الثدي  تكبري  عملية 

�شمور يف الثدي خ�شي�شاً بعد احلمل والر�شاعة 

كما وتفيد بع�ص الح�شاءات ان 40% من الرجال 

يعانون من حالة ت�شخم الثدي يف احدى مراحل 

حياتهم وذلك ب�شبب الوزن الزائد او النحافة بعد 

فقدان الوزن او بعد تناول بع�ص الدوية املحفزة 

لنمو الع�شالت عند الريا�شيني، وقد يكون ال�شبب 

وراثيا دون بدانة زائدة او عالج �شار«.

مركز كيمز البحرين الطبي

 يرحب بان�صمام اجلراح اأ�صي�ش كالرا

اعلن مركز كيمز البحرين الطبي عن 

كالرا  كومار  اأ�شي�ص  الدكتور  ان�شمام 

اإىل  حديثاً  العامة  اجلراحة  اأخ�شائي 

طاقمه الطبي املتخ�ش�ص وذلك �شعياً منه 

الطبي  احلقل  يف  الكفاءات  اأف�شل  جللب 

حيث �شيقدم خرباته وجتاربه يف جمال 

اجلراحة العامة. 

خربة  كومار  الدكتور  وميتلك 

�شنة مبجال  من 15  لأكرث  وا�شعة متتد 

اجلراحة العامة يف الهند، كما انه حا�شل 

يف  وماج�شتري  الطب  يف  دكتوراة  على 

اجلراحة العامة.

العديد  كالرا  الدكتور  يقدم  و�شوف 

يف  للمر�شى  اجلراحية  احللول  من 

م�شت�شفى كيمز البحرين والذين يعانون 

الدهنية،  والغدد  الأكيا�ص  البوا�شري،  من 

حلروق  تعر�شوا  الذين  الأ�شخا�ص 

جراحة  املرارة،  ح�شى  جراحة  طفيفة، 

الزائدة و�شرطان  الدودة  الفتاق، جراحة 

الثدي. 

ويف هذا الإطار �شرح رئي�ص جمل�ص 

اأحمد  الطبي  البحرين  كيمز  مركز  اإدارة 

نرحب  اأن  »ي�شرنا  قائالً:  جواهري 

اإىل  كارل  اأ�شي�ص  الدكتور  بان�شمام 

الطبي  البحرين  كيمز  م�شت�شفى  فريق 

املتخ�ش�ص فهو يعد ا�شافة طبية متميزة 

كارل  الدكتور  وبان�شمام  الق�شم،  لهذا 

بامل�شت�شفى  اجلراحة  ق�شم  فريق  اإىل 

متمكن  جراحي  طبي  فريق  لدينا  اأ�شبح 

ومتخ�ش�ص يقدم اأجود خدماته العالجية 

من  �شتمتد  والتي  للمر�شى  اجلراحة 

 11 ال�شاعة  حتى  �شباحاً   7 ال�شاعة 

م�شاء يف معظم اأيام ال�شبوع«.

»ايه بي كومينيكي�صنز« ترعى م�صروع 

– البحرين« »اآيزيك  ملنظمة   Enliven
اأعلنت وكالة العالقات العامة الرائدة 

رعايتها  عن  كميونيكي�شنز«،  بي  »ايه 

»اآيزيك  التابع ملنظمة   Enliven مل�شروع 

خميم  باإقامة  واخلا�ص  البحرين«،   –
الطلبة  من  ال�شن  ل�شغار  مثري  �شيفي 

البحرينيني للتعلم التفاعلي والإبداعي. 

 Enliven م�شروع  فكرة  وت�شتند 

على جوهر �شقل مهارات الن�صء واإبراز 

بهدف جعل  كامنة،  قدرات  من  لديهم  ما 

ومنفعة  متعة  اأكرث  ال�شيف  مو�شم 

تعليمية لالأطفال، وتعظيم قيم التعلم يف 

بيئة مبتكرة وباأ�شلوب تفاعلي مرح. 

العديد  خالل  من  الطلبة  و�شيتمكن 

وتعلم  تطوير  من  املتنوعة  الأن�شطة  من 

�شيتم  جديدة  ومواهب  خمتلفة  مهارات 

اإبرازها يف عدة عرو�ص ومناف�شات �شمن 

اجواء تناف�شية �شحية، وحتفيز الأطفال 

على حتقيق الأهداف من خالل ا�شتخدام 

مهاراتهم.  

اأمرية  اأعربت  املنا�شبة،  وبهذه 

بي  »ايه  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  حاجي، 

بامل�شاركة  �شعادتها  عن  كومينيكي�شنز«، 

 Enliven مثل  مميز  م�شروع  رعاية  يف 

البحرين«،   – »اآيزيك  قبل  من  واملدعوم 

تطويرها  يف  رائدة  منظمة  تعترب  والتي 

ملفهوم  �شنوات   9 مدى  على  امل�شتمر 

القيادة واملبادرة بني ال�شباب.  

رعايتنا  »تعك�ص  حاجي:  وقالت 

اهتمامنا  مدى   Enliven مل�شروع 

مهارات  ل�شقل  الداعمة  باملبادرات 

البحريني  ال�شباب  من  اجلديدة  الأجيال 

باأنف�شهم،  وثقتهم  �شخ�شياتهم  وتعزيز 

حيث ي�شاهم م�شروع Enliven يف غرز 

وامل�شوؤولية  اجلماعي  العمل  روح  قيم 

�شل�شلة  �شمن  الن�صء  لدى  ال�شخ�شية 

وا�شعة من الأن�شطة املبتكرة«. 

»اليف اليك« انتع�صي مع عبري الفواكه والزهور

اأعلنت �شركة »اأ�شغر علي« –العالمة 

مواد  ت�شنيع  يف  العريقة  التجارية 

عن  البحرين–  يف  والعطور  التجميل 

»ليف  العطرية  منتجاتها  اأحدث  اطالق 

ليك« والذي مت ت�شميمه خ�شي�شاً للمراأة 

ال�شيف،  ف�شل  يف  واحليوية  الع�شرية 

يف  ليك«  »ليف  عطر  ينطلق  حيث 

تزينها  واأنيقة  �شفافة  كر�شتالية  قارورة 

نقو�ص الأزهار والورود برتكيبة عطرية 

فواكه  خال�شة  على  حتتوي  منع�شة 

والربغموت  »الربتقال  الفواحة  ال�شيرب 

التي  التاجيت«  وزهور  الدافانا  واأوراق 

فيما  بالذاكرة  وتعلق  الروح  تالم�ص 

من  رائع  العطر مبزيج  هذا  قلب  ينب�ص 

الزكية  الكرز  برائحة  املنع�شة  الزهور 

وعبري الربتقال وزهرة البنف�شج وزهور 

الهيليرتوب مع مل�شة من الفخامة على كل 

البات�شويل  العطر بروائح زهرة  مكونات 

والفانيال واخل�شب وعرق ال�شو�ص.

وتعليقاً على ذلك علق املدير الداري 

اأن  »ي�شرنا  قائالً:  علي  اأ�شغر  �شركة  يف 

الن�شاء  جلميع  ليك(  )ليف  عطر  نطلق 

ومنع�ص  حيوي  عطر  عن  الباحثات 

ال�شيف  لف�شل  اطاللتهن  مع  يتناغم 

بروائح متميزة وجذابة«.

عطر  هو  ليك(  واأ�شاف:»)ليف 

مبزيج  لالأحا�شي�ص  مثري  ناعم  اأنثوي 

الزكية،  والزهور  الفواكه  لتناغم  منع�ص 

انه هدية )اأ�شغر علي( للمراأة الع�شرية 

واملتجددة«.

فريق طالبي يف جامعة البحرين يطور ذراعاً اآلياً  يحاكي حركة يد االإن�صان

متكَّن فريق طالبي يف جامعة البحرين من تطوير م�شروع ربوت 

ات  جم�شَّ عرب  بها  التحكم  ويتمُّ  الإن�شان  يد  على  تثبت  اآلية  لذراع 

الإن�شان  ليد  خمتلفة  حركات  �شت  الذراع  هذه  وحتاكي  للحركة. 

الطبيعية. 

 haptic( ومتتاز الذراع الآلية بتكنولوجيا ردود الفعل اللم�شية

feedback(، حيث يعطي امل�شتخدم اإح�شا�شاً باللم�ص لالأ�شياء التي 
فاإن  ال�شيء  ال�شخ�ص مب�شك  يقوم  عندما  اإذ  الآلية،  الذراع  مت�شكها 

القفاز يقوم باهتزازات منبهة ملنع حتريك اليد ب�شغط اأكرب من اأجل 

منع اإحلاق ال�شرر بالأ�شياء.  

من�شور،  حوراء  الطالبات:  عر�شته  الذي  امل�شروع  ويحوي 

احلا�شوب  هند�شة  ق�شم  من  حممد  وفاطمة  حم�شن،  �شيد  وجليلة 

بكلية تقنية املعلومات، منوذجني من التحكم، اأحدهما �شلكي والآخر 

ل �شلكي. وميكن التحكم يف الذراع الآلية بوا�شطة جهاز احلا�شوب 

لتقوم بحركات معينة عن طريق اأزرار الكمبيوتر بدلً من جم�شات 

احلركة مما يفتح املجال ل�شتخدامات اأو�شع.


