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«احلكومة الإلكرتونية» حت�صل على �شهادة الآيزو لنظام �إدارة خدمات تقنية املعلومات
ن����ال����ت ه���ي���ئ���ة امل���ع���ل���وم���ات واحل���ك���وم���ة
الإل��ك�ترون��ي��ة م����ؤخ���راً��� ،ش��ه��ادة الآي����زو
 ISO20000: 2011ل��ن��ظ��ام �إدارة
خ���دم���ات ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ،ب��ع��د �أن
ا����س���ت���ط���اع���ت وب����ن����ج����اح حت���ق���ي���ق ك��اف��ة
ال�����ش��روط وامل��ع��اي�ير املطلوبة واجتياز
عملية التدقيق واالختبارات ال�صارمة
م��ن قبل �شركة Berue Veritas
املعت َمدة عاملياً ،وبذلك تعد الهيئة من
�أول���ى اجل��ه��ات احلكومية التي حت�صل
على هذه ال�شهادة العاملية.

تكرم  500طفل من املر�ضى بالعيدية
جمعية «�أمنية طفل» ِّ

15

وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
تنظم الغبقة ال�سنوية للم�ستثمرين

بح�ضور �سعادة ال�سيد زايد بن را�شد
ال��زي��اين وزي��ر ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة ،نظمت ال���وزارة م�ؤخراً
غبقتها ال�سنوية والتي ا�ست�ضافت

فيها ع��دداً من كبار امل�ستثمرين يف
البالد ف�ض ً
ال عن موظفي الوزارة،
وق����د ج����رت ع��ل��ى ه��ام�����ش��ه��ا جل�سة
نقا�شية للم�ستثمرين.

�سفارة الإمارات تطلق مبادرة �إفطار
�صائم باملطار و�سوق املحرق

بدعم من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة (�أمنية طفل) بفندق الريجن�سي باملنامة م�ساء والأم��را���ض امل�ستع�صية .وا�شتمل احلفل على
ب��ن �سلمان �آل خليفة رئي�س ال����وزراء امل��وق��ر ،ال�سبت امل��ا���ض��ي حفل �إف��ط��ار ل���ـ 500طفل من العديد من الألعاب والفقرات ،كما مت ت�سليم
ومبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك� ،أقامت جمعية ذوي االحتياجات اخلا�صة ومر�ضى ال�سرطان الأطفال احلا�ضرين العيدية ال�سنوية.

تكرم املوظف عبدالرحمن الذوادي ل�شهـر مار�س
«جيبك» ِّ

ق���ام م����ؤخ���راً امل��ه��ن��د���س ع��وي�����ض ب��ن خلف
احل�����ارث�����ي ،ن���ائ���ب ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل�لاب��ت��ك��ار وت��ط��وي��ر الأع����م����ال ب��ال�����ش��رك��ة
ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)
وبح�ضور الأ���س��ت��اذ �أح��م��د حممد العمر،
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة اخلليج ل�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات (ج��ي��ب��ك) وال��دك��ت��ور
عبدالرحمن ج��واه��ري رئي�س ال�شركة،
بت�سليم ال�شهادة واجلائزة التقديرية �إلى
ال�سيد عبدالرحمن ال��ذوادي الذي يعمل
ب��دائ��رة ال�صيانة ب��ال�����ش��رك��ة ،وال����ذي ف��از
بلقب املوظف املثايل ل�شهر مار�س.

مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين،
ويف �إطار (عام زايد)� ،أطلقت �سفارة
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة
ال�شقيقة ل���دى مملكة البحرين
م�������س���اء الأرب������ع������اء امل���ا����ض���ي �أول�����ى
م��ب��ادرات��ه��ا ب��ت��وزي��ع وج��ب��ات �إف��ط��ار

���ص��ائ��م ع��ل��ى امل�����س��اف��ري��ن يف مطار
البحرين الدويل ويف �سوق املحرق
وذل������ك ���ض��م��ن دوره�������ا امل��ج��ت��م��ع��ي
والإن�����س��اين .وت��ع��اون��ت ال�سفارة يف
ه���ذا ال�����ص��دد لتنفيذ امل���ب���ادرة مع
جمعية املحرق اخلريية.

االحتاد البحريني لرفع الأثقال يقيم
غبقته الرم�ضانية

طالبات مدر�سة «غازي الق�صيبي» تطلعن على تخ�ص�صات جامعة اخلليج العربي
اط���ل���ع���ت ط���ال���ب���ات م��در���س��ة
(غ��ازي الق�صيبي) الثانوية
ل����ل����ب����ن����ات ع����ل����ى ال��ب��رام�����ج
الأك���ادمي���ي���ة والتخ�ص�صات
ال�������ن�������ادرة ال����ت����ي ت��ط��رح��ه��ا
ج���ام���ع���ة اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي،
وذل�������������ك خ�����ل����ال اجل�����ول�����ة
اال���س��ت��ط�لاع��ي��ة ال���ت���ي قمن
بها م�ؤخراً لكليات اجلامعة
و�أق�سامها املختلفة.

�أق����ام االحت����اد ال��ب��ح��ري��ن��ي لرفع
الأثقال خالل الأ�سبوع املا�ضي،
غ��ب��ق��ت��ه ال���رم�������ض���ان���ي���ة ،وال���ت���ي
�أق��ي��م��ت ت��ك��رمي��اً للجان العاملة
وال���ع���ام���ل�ي�ن يف ب��ط��ول��ت��ي غ���رب
�آ�سيا لرفع الأث��ق��ال وغ��رب �آ�سيا

ل��ب��ن��اء الأج�������س���ام وال���ت���ي �أق��ي��م��ت
خ���ل��ال ال����ف��ت�رة امل���ا����ض���ي���ة ع��ل��ى
�أر���ض مملكة البحرين و�شهدت
م�شاركة وا�سعة وجناحاً كبرياً.
كما جرى تكرمي اللجان العاملة
و�أع�ضائها.

