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 IIRAتجدد تصنيفها االئتماني للبنك اإلسالمي األردني
عمان  -جددت الوكالة اإلسالمية
الدولية للتصنيف( ،)IIRAومقرها
البحرين؛ منح البنك اإلسالمي
األردني للعام الثاني على التوالي
تصنيف الجودة الشرعية (SQR
 )AAللعام  ،2010وأشاد التقرير
الصادر عن الوكالة بالتزام البنك
الممتاز بتطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية في معامالته ،وهذا
التصنيف هو أعلى تصنيف شرعي
يحصل عليه أي بنك إسالمي.
كما منحت الوكالة تصنيفها
االئتماني للبنك للمستوى الدولي
لــلــعــام  2010مستقر BBB-/
 A3للعملة األجنبية على المدى
الــطــويــل وااللــتــزامــات قصيرة

األجـــل ،وتصنيف مستقر BBB
 /A-3للعملة المحلية على المدى
الطويل وااللتزامات قصيرة األجل.
إضافة إلى منحها للبنك التصنيف
االئتماني للمستوى المحلي (الدينار
األردنــي)  )A )jdوالتصنيف (الدينار
األردني)  )A-1 )jdلاللتزامات الطويلة
والقصيرة األجــل ،وأفــادت الوكالة أن
االحتماالت المستقبلية لجميع هذه
التصنيفات مستقرة.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
المدير الــعــام للبنك اإلسالمي
األردنـــــي مــوســى عــبــد الــعــزيــز
شحادة "إننا فخورون بتجديد منح
مصرفنا تصنيف الجودة الشرعية
الممتاز والتصنيف االئتماني،

فندق كراون بالزا عمان
يرحب برئيس جديد للطهاة
عمان -يسر إدارة فندق كراون بالزا عمان أن تعلن عن
تعيين الشيف ماريو باروفي رئيسا جديدا للطهاة .وينضم
الشيف باروفي لفندق كراون بالزا حامال معه  30عاما من
الخبرة في صناعة األطعمة والمشروبات من عدة بلدان
مختلفة؛ مثل النمسا ،إنجلترا ،السويد ،اإلمارات العربية
المتحدة ،الكويت والبحرين.
الشيف باروفي النمساوي الجنسية ،عمل كرئيس
للطهاة في عدة فنادق لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال
العالمية ،فقد عمل في فندق إنتركونتيننتال فيينا ،فندق
كراون بالزا البحرين ،ومؤخرا في فندق إنتركونتيننتال
العقبة .وقد لعب دورا مهما في خدمة العديد من األنشطة
الرسمية في هذه الفنادق؛ كاحتفاالت السفارات والحكومات
السنوية ،كما أسهمت شخصيته القيادية في تسهيل عدة
افتتاحات لمطاعم جديدة في الفنادق التي عمل بها.

 !Yahooتدعم "يوم اإلنترنت اآلمن"

األمــر الــذي يؤكد التزام مصرفنا
الشرعي ونجاحه وسالمة سياسته
المصرفية التي يعتمدها في ظل
األوضـــاع االقتصادية الحالية".
وأضاف "أن ذلك يمثل أيضا شهادة
ثقة محايدة نعتز بها .ونحن نقوم
حاليا بتطوير استراتيجية عملنا
بــهــدف تعزيز المكانة الــرائــدة
لمصرفنا في العمل المصرفي
اإلسالمي محلياً وعالمياً ،والتي
أصبحت تحظى باهتمام كبرى
وكاالت التصنيف العالمية ،إضافة
إلــى توفير البنك مجموعة أكثر
تنوعا من الخدمات والمنتجات
المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية".

نائب رئيس مجلس ادارة البنك موسى شحادة( -من المصدر)

أمنية ترعى "رحلة إلى االبتكار" مع متخصصي
تكنولوجيا المعلومات وQuality Partners
عمان -قامت جمعية متخصصي تكنولوجيا المعلومات ( )TechJordanوبالتعاون مع شركة Quality Partners؛ الشركة
األردنية الرائدة في مجال االستشارات وفحص البرمجيات وبرعاية شركة أمنية ،يوم الجمعة الماضي ،بتنظيم رحلة فريدة
من نوعها لمجموعة من الشباب الرياديين في األردن ،تضمنت هذه الرحلة التي عقدت في قلب الصحراء األردنية (وادي
رم) ،العديد من الندوات واألنشطة التفاعلية التي عرّفت المبدعين الشباب على أحدث المستجدات المتعلقة بمفهوم الريادة
واإلبداع ،مع تسليط الضوء على عدد من الثورات التكنولوجية الجديدة في هذا المجال؛ مثل خدمات التفاعل االجتماعي،
كما قدّم فريق  TechJordanممثال بمدير االتصال وتطوير األعمال علي دهمش ،عرضاً ختامياً مميزاً ألهم مهارات اإلقناع
والترويج لألفكار الريادية.
وقال إيهاب حناوي ،الرئيس التنفيذي في "أمنية"" :يسعدنا أن نتواصل مع هذه المجموعة الريادية من الشباب من خالل
هذه الرحلة المميزة؛ إذ جاءت رعايتنا لها تماشياً مع هويتنا المؤسسية المنتمية إلى الشباب والمستقبل ،وإيماناً منا بدور
هذه الفعاليات الالمنهجية في إتاحة الفرصة أمام شبابنا للتفاعل البنّاء ،وإطالق العنان ألفكارهم اإلبداعية .آملين من خالل
مبادرتنا هذه أن نكون قد شاركنا مع جمعية تخصصي تكنولوجيا المعلومات ،وشركة " "Quality Partnersفي تعزيز كفاءة
هؤالء الشباب في إدارة المشاريع الريادية بنا ًء على أسس سليمة" .وتأتي هذه المبادرة النوعية ،التي تهدف إلى خلق ثقافة
اإلبداع بين الرياديين الشباب ،كنموذج حي وبنّاء للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وهي مرحلة أوّلية لمجموعة من
النشاطات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة كوادر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

عمان -تأكيداً اللتزامها الراسخ بتعزيز االستخدام
اآلمن لإلنترنت ،أعلنت شركة  !Yahooعن إطالق موقع
 Yahoo! Safelyالعالمي .ومن خالل موقع !Yahoo
 ،)Safely )safely.yahoo.comسيتمكن المستخدمون
في  26دولة وعبر  14لغة اآلن من الوصول إلى مجموعة
واسعة من المعلومات والنصائح حول اتخاذ الخيارات
الذكية عبر اإلنترنت.
ويهدف هذا الموقع العالمي إلى توفير معلومات لآلباء
والمعلمين والشباب بلغاتهم المختلفة حول مواضيع
مهمة؛ مثل االستخدام األمثل للشهرة الرقمية وتجنب
اإلساءة عبر اإلنترنت وكيفية الحد من مخاطر األجهزة
الخلوية.
ويتوفر  Yahoo! Safelyفي الشرق األوسط من خالل
موقع " !Yahooواحة األمــان" (http://esafe.yahoo.
 ،)/comالذي تم تطويره من قبل فريق  !Yahooمكتوب.
ويعمل هذا الموقع على تعليم األطفال الناطقين باللغة
العربية حول كيفية تصفح اإلنترنت وحماية خصوصيتهم
الشخصية عن طريق سلسلة من البرامج التعليمية
والترفيهية الممتعة التي يتم تقديمها عبر عدد من قنوات
 !Yahooمكتوب مثل روابط  Kidsو Gamesو.Family

كارفور يتحدى األسعار
مع " 10أضعاف الفرق"

عمان -ضمن جهوده المتواصلة والرامية إلى
ترسيخ التزامه بمنح زبائنه تجربة شرائية ألجود
المنتجات ،أطلق كارفور األردن مؤخراً برنامج "10
أضعاف الفرق" تعزيزاً لمكانته كمتجر هايبر ماركت
مبتكر في المملكة.
وبحسب البرنامج الجديد ،يمكن ألي من زبائن كارفور
ممن يقومون بشراء أي سلعة بسعر أقل من الموجود
على أرففه أن يحصلوا على تعويض نقدي يبلغ عشرة
أضعاف فرق السعر ،وذلك حسب شروط مسبقة يخضع
لها البرنامج.
وقال حطاب عويني ،المدير اإلقليمي لكارفور في
كل من األردن وسورية "نحن ندرك تماماً التحديات التي
تواجهها ميزانيات العديد من العائالت األردنية .من هنا،
يأتي هذا البرنامج دعماً لزبائننا من خالل تقديمنا لهم
منتجات عالية الجودة وبأقل األسعار .نحن ملتزمون في
كارفور بإرضاء زبائننا".
من جهته ،علق فريدريك ريكاتيو ،مدير عام قسم
المصادر والتسويق في كل من األردن وسورية بقوله:
"نحن نهدف في كارفور إلــى صياغة تجربة مختلفة
ومتفردة لزبائننا ،من خالل تقديم عروض جذابة تستفيد
منها أكبر شريحة من المستهلكين".

إربد -افتتح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري األردني
ميشيل الصايغ أمس ،فرع إربد الجديد ومركز ائتمان
الشمال ،بحضور أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية.
وقال الصايغ "إن البنك قام بإعداد خطة عمل لألعوام
 ،2012-2010وكانت من أهم مرتكزاته تحقيق معدالت
نمو متوازنة في الجانب الرئيسي لمصادر وتوظيفات
األمــوال والتركيز على اإليــرادات من غير الفوائد ومن
الرسوم والعموالت كمصدر مهم لإليرادات التشغيلية،
وكذلك توسيع شبكة فروع البنك داخل األردن وفلسطين،
باإلضافة إلى االنتشار الجغرافي ألجهزة الصراف اآللي".
وأضــاف أن البنك سيعمل على تطوير بيئة العمل
باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية
كافة ،وكذلك تطوير خدمات ومنتجات مصرفية منافسة
وتسويقها وبما يحقق أهداف البنك االستراتيجية.
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي /المدير العام في البنك
التجاري األردنــي الدكتور جــواد حديد "إن البنك حقق
نجاحات كبيرة منذ انطالقته في العام  ،2004وكان له دور
كبير وفاعل في التنمية االقتصادية في األردن ،حيث وسع
البنك حضوره الجغرافي على مستوى المملكة".
وأشار إلى أن افتتاح فروع جديدة للبنك يستند على
أسس اقتصادية وتكنولوجية حديثة من خالل فريق
مصرفي متخصص ليقدم خدماته للمجتمعات المحلية.

محمودية موتورز ترعى
معرض "الكتابة على جدران غزة"
عمان -أعلنت فولفو األردن ،وتحت مظلة محمودية
مــوتــورز؛ الوكيل الحصري لسيارات فولفو وجاكوار
والنــد روفــر في المملكة ،عن رعايتها لمعرض الصور
الفوتوغرافية "الكتابة على جدران غزة -رسائل الحب
والسياسة" للمصورة السويدية (ميا غروندال) في المتحف
الوطني األردني للفنون الجميلة.
ويفتح المعرض أبوابه للعامة حتى  15شباط (فبراير)
الحالي ضمن فعاليات مهرجان "الفن الجديد" ،الذي تنظمه
السفارة السويدية بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء
األردنيين والدوليين .وقد تحدث رائد شعبان؛ المدير العام
بالوكالة في فولفو قائال" :إننا سعيدون بهذه الفرصة للعمل
والتعاون مع المتحف الوطني األردني للفنون الجميلة لرعاية
معرض الصور المتميز "الكتابة على جدران غزة" ،وهي
خطوةتنسجممعدعمناالمستمروالمتواصلللساحةالفنية
األردنية وحرصنا الدائم على دعم الفنانين المميزين؛ مثل
المصورة السويدية ،ممن يقدمون فنهم الجميل برسائل
عميقة تمس قضايانا في المملكة والمنطقة ككل".

مستشفى األردن يطلق
حوارا مع القطاع الطبي
عمان -في خطوة ريادية يسعى من ورائها مستشفى
األردن الى فتح آفاق التعاون والفهم المشترك مع مختلف
الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل الطبي والخدمات
الطبية بجوانبها كافة ،دعا مستشفى األردن إلى حوار
مفتوح وموسع مع الجهات والمؤسسات كافة التي لها
عالقة بالخدمات الطبية في األردن؛ ومنها شركات التأمين
ومؤسسات إدارة التأمينات الصحية ومــزودو األدويــة
والمستلزمات واألجهزة الطبية والخدمات المختلفة.
وأكد الدكتور عبداهلل البشير أن ما حققه مستشفى
األردن من إنجازات وتمتعه بسمعة مميزة محليا وعربيا
وإمكاناته الكبيرة في المجاالت كافة ،يمثل قيمة مضافة
وميزة تنافسية ونسبية جديدة تجعل من مستشفى
األردن مقصدا ومركزا مفضال لدى آالف المرضى األردنيين
والعرب؛ نظرا الرتقائه بالخدمات الطبية واستقطابه أحدث
تكنولوجيا الطب والجراحة والكفاءات الطبية المعروفة
عربيا وعالميا.

بروكيد تمكن القنوات من تزويد
تقنيات نسيج اإليثرنت

دبي– أعلنت بروكيد عن إطالق عدد من التعزيزات
المهمة لبرنامج شبكة شركاء تحالف بروكيد APN
وعروضها للتعليم العالمي لمساعدة شركاء القنوات
على االستفادة من فرص التقنيات القائمة على نسيج
اإليثرنت .وتشمل استثمارات الشركاء تقديم تخصص
شريك النسيج االفتراضي واعتماد بروكيد الجديد
لمهندس نسيج اإليثرنت المعتمد  BCEFEوالمصمم
لدعم الشركاء في تقدم تقنيات نسيج اإليثرنت ،بما فيها
مفتاح التشغيل الحائز على الجوائز من بروكيد Brocade
.VDX™ 6720 Data Center Switch
يذكر أن تخصص شريك النسيج االفتراضي هو لقب
يقوم على التقنية للشركاء الذين يتمتعون بفهم عميق
للتصميم والتطبيق والصيانة لبنية نسيج اإليثرنت.
وللحصول على هذا االعتماد ،فال بد أن يكون الشريك
أص ً
ال من شركاء النخبة ضمن برنامج  APNوأن يلبي
مجموعة معينة من المتطلبات؛ ومنها وجود موظفين
حاصلين على اعتماد بروكيد لمهندس نسيج اإليثرنت
المعتمد من بروكيد ضمن فريق العمل .وكما هو الحال
في التخصصات األخــرى في بروكيد ،فــإن الشركاء
المؤهلين مخولون بالحصول على مزايا البرنامج ،والتي
تتراوح من الدعم لمرحلة ما قبل المبيعات وإمكانية
الدخول إلى المختبرات المتخصصة والتقدم للمزيد من
التخصصات إلى جانب الحصول على حسومات للمزيد
من المكافآت.

افتتاح الفرع الجديد للبنك
التجاري األردني في إربد

 Better Businessتشرف على
برنامج "بناء روح الفريق" لـ()JHCP

تويوتا بريوس تحصد أعلى
تقييم في معايير السالمة األوروبية
عمان  -خضعت سيارة تويوتا بريوس لبرنامج تقييم أمان السيارات الجديدة األوروبي  ،Euro NCAPلتكون بذلك أول
سيارة هجينة تخضع له .وقد حصلت في هذا اإلطار على تقييم خمس نجوم ضمن النموذج الخاص بالبرنامج.
وفض ً
ال عن اقتصادها للوقود وصداقتها للبيئة ،تثبت سيارة تويوتا بريوس باجتيازها االختبار التزامها بمعايير عالية من
السالمة واألمان ،إذ حصلت على تقييم جيد فيما يتعلق بسالمة السائق عند اصطدام سيارته بالحواجز من جهة ،وحصلت
على أعلى درجات في قوة السيارة عند المنعطفات الحادة.
باإلضافة إلى ذلك ،توفر السيارة نسبة عالية من حماية سالمة األطفال والتي تصل إلى  ،% 82كما أنها تتميز بمقاعدها
الثابتة ،لتوفر الحماية لجميع ركابها بصرف النظر عن أحجامهم ووضعيات جلوسهم في المقاعد ،وذلك لتصميمها الذي يبقي
رؤوسهم وصدورهم بعيدة عن عجلة القيادة.
ومن ناحية أخرى ،أثبتت سيارة تويوتا بريوس قدرتها على تفادي إلحاق أضرار جسيمة بالمشاة في حالة وقوع
الحوادث ،وسجلت السيارة نقاطاً عالية فيما يتعلق بنظامها اإللكتروني للتحكم في ثبات السيارة بنسبة تصل
إلى .% 86
وينظم برنامج  Euro NCAPاختبارات تصادم للسيارات ،مقدماً بذلك لمستهلكي السيارات في العالم تقييماً واقعياً
ومستق ً
ال ألداء األمان لمعظم السيارات التي تباع في أوروبا ،وهو ما جعل من البرنامج محفزاً لشركات السيارات العالمية في
إدخالها تحسينات على تصاميم سياراتها الجديدة.

عمان-أعلنتشركةBetterBusiness؛الشركةالرائدة
في مجال االستشارات والتدريب والتطوير المؤسسي،
مؤخرا ،عن إتمام أحد برامج "بناء روح الفريق" الذي عقد
في فندق كيمبينسكي في مدينة العقبة.
ون ُّظم هذا البرنامج لصالح برنامج شركاء اإلعالم
لصحة األسرة الممول من قبل الوكالة األميركية للتنمية
الدولية  USAIDوبدعم فني من جامعة جونز هوبكنز -
كلية بلومبيرغ للصحة العامة  -مركز برامج االتصال،
وهو برنامج شمولي لالتصال االستراتيجي الصحي يهدف
إلى الوصول إلى الكفاءة الصحية من خالل تزويد األفراد
واألســر والمجتمعات المحلية والمؤسسات بالمعلومات
والمعرفة والمهارات والموارد المطلوبة لتحسين وإدامة
الصحة.
وبهذه المناسبة ،قال الدكتور سهيل جوعانة،
المدير التنفيذي ورئيس التعليم والتطوير في
" Better Businessإن إدارة الشركة تشعر بالفخر
لشراكتها مع برنامج شركاء اإلعالم لصحة األسرة،
وسوف نواصل تعزيز هذه الثقة عبر الخدمات التي
سنقدمها مستقب ً
ال والتعاونات المشتركة فيما بيننا.
كما أن ردود فعل المشاركين دلت على مدى رضاهم
بالمستوى الذي قُ دّم به الموضوع".

بورش توفر "بوكستر إس النسخة السوداء"
دبي -بــات طــراز بورشه "بوكستر" يتوفر
بنسخة قمّة جديدة فاخرة ،باإلضافة إلى "بوكستر
سبايدر"  Boxster Spyderالرياضية ،تتألق باسم
"بوكستر إس النسخة السوداء" Boxster S Black
 .Editionوسيُحصر إنتاج هذه السيارة بـ987
نسخة وحسب ،تولد  320حصاناً ،بزيادة عشرة
أحصنة على "بوكستر إس".
وهــي تتمتع بالئحة أشمل من التجهيزات
القياسية ،إلى جانب مجموعة من التجهيزات
مغر للغاية.
االختيارية الحصرية والخاصة ،بثمن ٍ
وكما يشير اسمها ،يطغى اللون األسود بالكامل
على هذه الرودستر الرياضية الرائدة وسطية
المحرك ،إذ يشمل الجسم والسقف القماشي،
باإلضافة إلى عجالت "بوكستر سبايدر" قياس
 19بوصة التي تبرز طابع السيارة الرياضي.
م تقديم "بوكستر إس النسخة السوداء" إلى
وسيت ّ
األسواق في شهر أيار (مايو) المقبل.

تمتاز "بوكستر إس النسخة السوداء" بطابع
لوني منتظم حتى أدق التفاصيل .فقد تمّ طالء
فتحتي الهواء الشبكيتين على جانبي المؤخرة
باللون األســود ،كما هو األمر مع أنبوبي العادم
الوسطيين والقضيبين المانعين لالنطباق
المخصصين للحماية عند انقالب السيارة .أما
بالنسبة إلى اسم السيارة على غطاء صندوق
األمتعة الخلفي وجانب السقف القماشي ،فيبرز
بلون أســود يشدد على الطابع الــالفــت لهذه
"النسخة السوداء" من بوكستر.
ويتابع اللون األسود انتشاره حتى يصل إلى
المقصورة .فعتبتا البابين المصنوعتان من
الستانلس ستيل تتضمّنان كلمتي "Black
( "Editionتعني "النسخة الــســوداء") باللون
األســـود .وجــرى طــالء مقبض علبة التروس
وخطوط التطعيم على لوحة القيادة باللون
األسود أيضاً.

"بوكستر إس" من بورش(-من المصدر)

