
waha@alwasatnews.com
هـ   فبراير  2009 الموافق 9 صفر 1430 األربعاء  4    2343 العدد

Wednesday 4 February 2009, Issue No. 2343

في أمن المعلومات متخصصة

«27001 «اآليزو شهادة على يحصل «المستقبل»
ــه، ل مــقــراً ــن ــري ــح ــب مــن ال يــتــخــذ ــك الــمــســتــقــبــل، الــــذي ــن ــل ب ــص [ ح
أنظمة ــي ف المتخصصة الــمــرمــوقــة  «٢٧٠٠١ ــــزو «اآلي ــزة ــائ ج عــلــى 
عمليات مطابقة فــي البنك نجاح  بعد ــك  وذل المعلومات، ــن أم إدارة 
 ISO/IEC) المعلومات: إدارة أنظمة  لمعايير به  المعلومات تقنية

.(٢٧٠٠١:٢٠٠٥
التي المملكة في المصرفية المؤسسات بين من المستقبل بنك ويعد
 TUV SUD مؤسسة من بتدقيق «٢٧٠٠١ «اآليــزو معايير  مع  تتوافق
 TUV) للتدقيق العالمية  األلمانية المجموعة إلى التابعة  آسيا جنوب
أنظمة تقييم في األول الدولي المعيار الشهادة هذه وتعتبر ،(SUD

المعلومات. أمن إدارة
ودعم إعداد  لتوفير المعلومات أمن إدارة جوانب الشهادة وتغطي 
من اإلحتياطية والنسخ والصيانة التطبيق ــم ودع التحتية البنية

النظام. وإدارة الشبكة وإدارة المساعدة ونقاط البنك بيانات
الجديد العام في المستقبل بنك إدارة لمجلس األول وخالل اإلجتماع
حميد  اإلدارة  مجلس رئيس البنك  عــن  نيابة  الشهادة تسلم  ٢٠٠٩

سيف. اهللا ولي المنتدب والعضو التنفيذي والرئيس برهاني
إنجازاً يمثل المرموقة الجائزة هذه على الحصول أن برهاني وأكد
المعايير أعلى وتطبيق بالتفوق التزامه ــدى م على ويــؤشــر  للبنك 

المعلومات. أمن في العالمية
ألمن الكبيرة األهمية البنك موظفي إدارك إلى برهاني أشار جانبه من
توافق على المصادقة «إن  ــال: وق المصرفي، القطاع في  المعلومات
لتعزز تأتي  العالمية المعايير مع  بالبنك  المعلومات تقنية عمليات 

زبائنه». لقاعدة آمنة مصرفية خدمات تقديم على البنك قدرة من
والتصديق التدقيق عملية أن إلــى سيف  اهللا ولــي لفت جانبه من 
جهود على وأثنى لها المحدد الوقت ــار إط وفــي عالية بكفاءة جــرت 
لعبوا قد  إنهم قال الذين بالبنك المعلومات تقنية إداة فريق ومهارة 

العملية. تلك في  حيويًا  دوراً
البنك التزام عن رضا  حسين المعلومات تقنية إدارة  مدير وتحدث
يقدمها التي والمنتجات الخدمات في الجودة ــات درج أعلى بتوفير
ليؤكد يأتي العالمية الشهادة هذه  على  الحصول «إن وقال: لزبائنه
على الــحــفــاظ ــي ف وكــفــاءتــهــا أنظمته تــطــور جــديــد  ــن  م البنك  لــزبــائــن 

معلوماتهم».
وتطبيق إنــشــاء متطلبات  (٢٧٠٠١:٢٠٠٥  ISO/IEC) وتــحــدد
أمن إلدارة موثق نظام وتحسين وصيانة ومراجعة ومراقبة وتشغيل
استخدام تضمن إذ  بالبنك؛ األعمال  مخاطر مجمل ضمن المعلومات

البنك. في المعلوماتية األصول تحمي مناسبة أمنية مراقبة الشركةأنظمة من «اآليزو» يتسلمان شهادة اهللا سيف وولي برهاني حميد

المجانية لالستشارات «الدولي» فتح
فبراير 11 في المراجعين أمام

ـــى ـــف ـــش ـــت ـــس م ــــح  ــــت ــــت ــــف ي  ]
مجانًا أبــوابــه  الــدولــي البحرين 
ــــاء ــــع األرب ـــــوم لــلــمــراجــعــيــن ي
شباط  ــر/ ــراي ــب ف  ١١ (الــمــوافــق
الطبية ــارات ــش ــت ــإلس ل  (٢٠٠٩
ــة ــبــي الــط ـــات ـــص ـــص ـــخ ـــت ـــــى ال ف
ــة كــافــة ــق ــي ــدق ــات ال ــص ــص ــخ ــت وال
الطاقم أعــضــاء  جميع ــالل خ مــن 
ـــن ـــي ـــاري ـــش ـــت الـــطـــبـــى مـــــن اإلس
المستشفى ــي ف واألخــصــائــيــيــن 
الخدمات أفضل  تقديم تأكيد  مع

للحضور. الطبية
اإلداري الــمــديــر ــك ــذل ب ح  ـــرَّ ص

الزيرة. إميل للمستشفى
هذه ــى ــأت «ت ــرة ــزي ال وأضـــاف 
مــشــاركــة ــــــار ــــى إط ـــوة ف ـــط ـــخ ال

احــتــفــل ــــــــذى الـــمـــســـتـــشـــفـــى ال
افتتاحه  عــلــى ــًا ــام ع  ٣٠ ــرور ــم ب
وتلبية الــبــحــريــن ـــل أه لــخــدمــة 
ــى ــت ال ــة ــي ــب ــط لـــالحـــتـــيـــاجـــات ال

بكل المجتمع ــــراد أف يحتاجها
والمقيمين المواطنين من فئاته

والزائرين».
تسخير تم  «قد أنه إلى مشيراً 
والتجهيزات البشرية اإلمكانيات
للعمل ــدة ــان ــس ــم ال األقـــســـام فــي 
اليوم، هــذا خــالل طاقتها بكامل
الطبية ـــارات ـــش ـــت االس ــة  ــل ــام ش
جميع بواسطة  ستجرى والتى 
الساعة من  بالمستشفى األطباء 
السادسة حتى صباحًا الثامنة
األكلينيكى ــص ــح ــف وال ـــاًء، ـــس م
الــتــاريــخ تسجيل ــع م ــاالت  ــح ــل ل
وفــتــح ــن، ــي ــع ــراج ــم ــل ــى ل ــح ــص ال
بالمستشفى ــة ــم ــدائ ال الملفات

مجانًا».

الزيرة إميل

شيكاغو إلى رحالتها إطالق تعتزم «االتحاد»
الــبــدء لــلــطــيــران» ـــاد ـــح «االت تــعــتــزم   ]
شيكاغو ــة ــن ــدي م ـــى إل ــا ــه ــالت رح بتسيير 
األربعاء يــوم من ابــتــداء ــك وذل األميركية،
الــعــام  ــن م ــول ــل أي سبتمبر/   ٢ ــق ــواف ــم (ال
ثالث بتسيير الشركة وستقوم الجاري).
الرقم هذا يزيد أن على  أسبوعية، رحــالت
من بــدءاً واحـــدة، يومية رحلة إلــى  ليصل 
تشرين  أكتوبر/  ١ (الموافق الخميس يوم

الجاري). العام من األول
في مدينة أكبر (ثالث شيكاغو وتعتبر
الوجهة األمــيــركــيــة)، المتحدة ــات ــوالي ال
المتحدة، لتنَضم للواليات للشركة الثانية
تسيرها التي اليومية الرحلة ــى إل بذلك
شـــأن هــذه ومـــن ــورك. ــوي ــي ــة إلـــى ن ــرك ــش ال
أميركا في شبكة «االتحاد» الخطوة أن تعزز
تحقق والــتــي تــورنــتــو،  ومنها  الشمالية، 
الثمانين يتجاوز للمقاعد إشــغــال معدل 
إلى رحالتها الشركة وبإطالق المئة. في 
الوجهات عــدد إجمالي سيصل شيكاغو،
٥٥ وجهة، ويأتي  إلى «االتحاد» على شبكة

الشركة أن  تفيد تأكيدات صــدور بعد ذلك
وأثينا ملبورن إلى رحالتها إطــالق ستبدأ

العام الجاري. خالل وإسطنبول
التنفيذي الــرئــيــس صـــرح جــهــتــه،  ــن  م
إطالق «إن هوغن بالقول: جيمس للشركة،
خطوة يعتبر إلى شيكاغو رحالتها الشركة
الطموحة خططنا تدعم إذ مميزة؛ جديدة
االســتــراتــيــجــيــة ــدن ــم ــال ــي ب ــب ــوظ ــط أب ــرب ل
الرحالت «ستعزز وأضاف العالم». حول
ليس والثقافية التجارية الروابط الجديدة
بين أيضًا بل وشيكاغو، أبوظبي بين فقط
والواليات المتحدة العربية اإلمارات دولة
خــدمــة تـــوفـــر ـــا ـــه ــا وأن ــم ــي الــمــتــحــدة، الس
أو التجارة بغرض المسافرين إلى يومية
من أكثر شيكاغو تستقطب كما الترفيه».
العدد  هــذا  ويدعم سنويًا، زائــر مليون  ٤٤
ــذي ال ــي ــدول ال ــر ــي أوه مــطــار مكانة  الكبير 
إذ ازدحامًا؛ العالم مطارات أكبر ثاني يعتبر
خالل العام  مسافر مليون ٧٠ نحو منه عبر

.٢٠٠٨ الماضي

فيصل» الملك و«مستشفى «سيمنز»
دوالر  مليون 15 بـ عقدًا يوقعان

عقد تــوقــيــع الــصــحــيــة، للعناية «ســيــمــنــز» أعــلــنــت   ]
األبحاث ومركز التخّصصي فيصل الملك مستشفى تزويد
التي الصفقة  وتضم  العالمية. الطبية الحلول  بــأحــدث 
من  متنوعة مجموعة دوالر، مليون ١٥ نحو قيمتها  تبلغ 
وستساهم وحلول. وأنظمة الصحية،  الرعاية منتجات
ونوعية وفعالية العمل  آلية  تحسين  في  المنتجات هــذه
تقليص شأنه من الذي  األمر  كبير؛ بشكل الصحية الرعاية
بنسبة المرضى معاينة  على  القدرة وزيــادة  االنتظار فترة

المئة. في ٣٠
الشرق في الصّحية  للعناية  «سيمنز»  رئيس  ــرح وص
مع ــثــب ك عــن «عــمــلــنــا ــول: ــق ــال ــر ب ــاب ـــــط، مــوريــس ف األوس
للقيام األبحاث ومركز التخصصي فيصل الملك مستشفى 
وباالعتماد الراهن. التكنولوجي  للوضع  معمقة بدراسة
تقديمها، يجب التي الطبية ات المعدَّ وعلى التحليل هذا على
أنماط على باالعتماد بأسره للقسم جديداً تصميمًا وضعنا 

العمل الجديدة». دفق

إبصار الخيرية جمعية أعضاء يستقبل طالل» بن «الوليد
[استقبلرئيسمؤسسةالوليدبن
طالل بن  الوليد األمير الخيرية طالل
بالرياض مكتبه ــي ف الــعــزيــز عبد  ــن  ب
الــخــيــريــة ـــار ـــص ـــن جــمــعــيــة إب ـــــدًا م وف
الجمعية إدارة مجلس رئيس يتضمن
إدارة مجلس وعضو علي، محمد أحمد
عبدالعزيز الصندوق وأمين الجمعية
محمد الجمعية  عـــام ــر ــدي وم حــنــفــي، 
للجودة الفني والمساعد بلو، توفيق
محمد بالجمعية األعـــمـــال  ــر ــوي ــط وت

المصابي. حسن
لألمير شكره علي عن أحمد وأعرب
سموه، للقاء  الفرصة إلتاحته الوليد
لألمير الشخصي تقديره عن ر عبَّ كما
األنشطة ــم  دع فــي وتميزه ولجهوده
على والخيرية اإلنسانية والمشاريع
كما ـــي، ـــدول وال المحلي المستويين
 200 بمبلغ إبصار لجمعية دعمه شكر
ساهم  مــا  2008 الــعــام فــي ــال ري ــف  أل
تلك فــي الجمعية فعاليات إنــجــاح فــي 

الفترة.
خطة ـــرض  ـــع ب عــلــي ـــد  ـــم أح وقـــــام 
إلــى بــاإلضــافــة ــر ــي األم عــلــى الجمعية 
بشأن الجمعية أعدتها التي الــدراســة
المعوقين ومــســاعــدة وتنمية تطوير 

الناجمة مواجهة التحديات على بصريًا
وفي نهاية البصر. فقدان ضعف أو عن
تذكارية درعًا الجمعية وفد قدم اللقاء،
في يبذله ومــا لجهوده تقديرًا لألمير

اإلنساني. الجانب
طالل بن الوليد مؤسسة قّدمت وقد

ريال  ألف  200 بقيمة تبرعًا الخيرية
في فعاليات لدعم إقامة إبصار لجمعية
2008؛ العام في للنظر العالمي اليوم
على أيضًا التبرع من جزء يصرف إذ

البصرية. المستلزمات توفير
طالل ــن ب الــولــيــد مؤسسة ــوم  ــق وت

المشاريع مــن العديد بدعم الخيرية
من مــخــتــلــفــة ــق ــاط ــن ــة فـــي م ــي ــان ــس اإلن
بن الوليد األمير لحرص نظرًا المملكة
التي اإلنسانية األعمال دعم على طالل
العون بناء المجتمع وتقديم إلى تهدف

التنموية. البرامج ودعم للمحتاجين

الخيرية إبصار جمعية أعضاء مستقبًال طالل بن الوليد

األوسط الشرق في «G400» تطلق «سامسونج»
ــدث أح  ،«G400 «ســامــســونــج إطـــالق  «ســامــســونــج» أعــلــنــت   ]
العام المدير وصرح لديها. الشاشة ثنائي للثني قابل نقال هاتف
سايغال سانديب الخليج»، «سامسونج  في  النقالة الهواتف لقسم
اللذين والملمس  الشكل  (G400 (سامسونج ورث «لقد بالقول:
خارجي مظهر مع ،(Soul) األهم (سامسونج)  هاتف  بهما يتحّلى 
نسخة (سامسونج) طرحت  وبالتالي بيني. سطح  وتصميم فاخر
للثني القابلة األشكال في ريادتها لتتابع ،(Soul) من للثني قابلة
نهائية بطبقة  (G400) ويتمّتع سواء. حد على المنزلقة والهواتف

رفيعة». رسومية خطوط مع فاخرة المعة معدنية 
سلسلة (G400) يقّدم ،(Soul) ــرار غ «على سايغال ــاف وأض
المستخدم ويعطي (GUI) الرسومية البينية األسطح من جديدة
الــرســومــي، البيني السطح واجــهــة ــع وم مختلفة. ــارات  ــي خ ثــالثــة 
لــذوقــهــم ــًا ــع ــب ت الــبــيــنــي ــح ــط ــس ــون تــغــيــيــر ال ــدم ــخ ــت ــس ــم يــســتــطــيــع ال
مختلفة، خيارات عبر العرض  واجهات تعديل  ويمكن الشخصي.

واأللوان». والخطوط،  الخلفية،  الصور  مثل
بوصة،   2,22 قياس داخلية «TFT LCD» شاشة إلى باإلضافة

قياس بالكامل لمسية  خارجية  شاشة «G400 «سامسونج يضّم
المستخدم  وسع في الخارجية، الشاشة هذه ومع بوصة.  2,22
وينال الــهــاتــف، فتح دون مــن الــوســائــط مــتــعــّددة الــمــزايــا  تشغيل 
اللمسية. الشاشة استعمال عند ارتجاجيًا لمسيًا شعورًا المستخدم
والموسيقى، ،FM راديو الوسائط: المتعّددة المزايا تشغيل ويشمل
اللمسية الخارجية الشاشة  خــالل من الصور وألبوم والكاميرا،
عبر استعمالها فيمكن التقليدية الــهــاتــف عمليات ــا أم بــالــكــامــل، 

الداخلية. الشاشة
عرض خيار للمستخدم  االستعمال، قيد الهاتف يكون ال وعندما
رزنامة أنماط أو تقليدية، ساعة أو رقمية، ساعة أو خلفية، صورة
للرسائل التنبيهات رؤية يمكن ذلك، إلى الخارجية. الشاشة على
مباشرة المواعيد  أو المنّبه عن فضًال الوسائط،  متعّدة أو الخّطية

الكبيرة. الخارجية الشاشة على
بينها من التصوير، حلول بأحدث «G400 «سامسونج ويجّهز
الحديثة،  الرقمية الكاميرات مزايا من والكثير بيكسل، 5 ميغا كاميرا
 Wide Dynamic«و للصورة، وتثبيت تلقائي، ــوه وج رصــد مثل 

وفــــي  .«Range

المستخدمين وسع
بـــولـــوج ـــاع ـــت ـــم ـــت االس

اإلنــتــرنــت ــــى ســـريـــع إل
ـــح ـــّف ـــص ـــت ــــــــالل م مــــــن خ

ـــر ـــاط ـــش وت  «HSDPA»
الـــلـــقـــطـــات أو  ــــــور  ــــــص ال

ـــا ـــوروه ص ـــي ـــت الـــفـــيـــديـــو ال
ثانوية، كاميرا  ومع بالهاتف. 

الــقــيــام يــمــكــن لــلــمــســتــخــدمــيــن
شبكات عــبــر  فــيــديــوي بــتــخــابــر 

.«HSDPA»
«G400 «ســامــســونــج ويــتــوفــر 

بسعر والموزعين الوكالء لدى حاليًا
إن  إذ أميركيًا؛ دوالرًا 415 بنحو يقدر

وأخرى. دولة بين يختلف قد السعر


