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 البنك األردني الكويتي يحصل على شهادة
 االمتثال لمعيار أمن بيانات البطاقات العالمي

PCI DSS للسنة الرابعة على التوالي
الكويتي،  األردني  البنك  حصل 
التوالي،  على  الرابع  وللعام 
معيار  مع  التوافق  شهادة  على 
البطاقات  عمالء  بيانات  أمن 
)PCI DSS( بنسخته األخيرة 
والصادر   )Version 3.2.1(
ألمن  الدولي  المجلس  عن 
 PCI( خدمات الدفع االلكتروني
Security Council(. ويأتي 
استمرار  ظل  في  اإلنجاز  هذا 
متطلبات  كافة  تطبيق  البنك 
األمن والحماية على مدار العام 
الحماية  برامج  أفضل  وتوفير 
األمن  وفحوصات  العالمية 
السيبراني. ويعزز ذلك خلق بيئة 
تهدف  المستوى  عالية  أمنية 
بيانات  وصحة  سرية  لحماية 
البنك.  في  البطاقات  عمالء 
شركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بأعمال  قامت   Trustwave

التدقيق على مدى التزام البنك بتعليمات المعيار.

 البنك اإلسالمي األردني يجدد دعمه للمسابقة
الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم

السابع  وللعام  األردني  اإلسالمي  البنك  جدد 
والعشرين على التوالي مواصلة تقديم الدعم 
لحفظ  والمحلية  الدولية  الهاشمية  للمسابقة 
والرابعة  للذكور  وتالوته  الكريم  القرآن 
عشرة لإلناث والتي تنظمها وزارة األوقاف 
سنويًا  اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون 
بالمسابقة  للفائزين  النقدية  الجوائز  بتقديم 
خالل الحفل الرسمي الذي أقيم  تحت رعاية  
عن   مندوبًا  الحسين  بن  فيصل  األمير  سمو 
لتكريم  المعظم  الثاني  اهلل  عبد  الملك  جاللة 
الفائزين بالمسابقة ولجنة التحكيم وذلك يوم 
الكبرى  المؤتمرات  قاعة  في  حزيران   20
لمسجد  التابع  االسالمي  الثقافي  المركز  في 
الشهيد الملك المؤسس عبد اهلل بن الحسين 

طيب اهلل ثراه.

سعيد  حسين  الدكتور  قال  المناسبة  وبهذه 
للبنك  العام  المدير  التنفيذي/  الرئيس 
مصرفنا  مشاركة  ان  األردني  اإلسالمي 
سنويًا  الهاشمية  للمسابقة  رئيسي  كداعم 
االجتماعية   البنك  نشاطات  ابرز   من  يعد 
البنك  لتحمل  وتأكيد  السنوية   الرئيسية  
االهتمام  خالل  من  االجتماعية  لمسؤولياته 
الذي يوليه في المحافظة على القرآن الكريم 
بتقديم التبرعات والجوائز التكريمية للحفاظ 
خالل  من  تنظيمها  يتم  التي  وللمسابقات 
وزارة األوقاف ومؤسسات محلية مختلفة ، 
كما هو تعزيز للعالقة المستدامة والتشاركية 
ووزارة  األردني   اإلسالمي  البنك  بين 
اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون  االوقاف  
بلغ  وقد  العام  مدار  وعلى  نشاطاتها  بدعم 
البنك كجوائز  التي قدمها  التبرعات  إجمالي 
تأسيسها  منذ  الهاشمية  بالمسابقة  للفائزين 
ألف  اربعين  منها  دينار  ألف   574 حوالي  

دينار جوائز وزعت هذا العام2019.
الدكتور  األستاذ  معالي  أشاد  جهته  ومن 
األوقاف  وزير  البصل  أبو  الناصر  عبد 
بإسهام  اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون 
وألعوام  السنوي  األردني  اإلسالمي  البنك 
بالمسابقة  للفائزين  الجوائز  بتقديم  متتالية 
والدعم  الكريم  القرآن  حفظة  تشجيع   و 
األوقاف  وزارة  نشاطات  لمختلف  المستمر 

الشؤون والمقدسات.

بتكلفة  مشروع  على  الدولي  البنك  وافق 
في  الحكومة  لدعم  دوالر  مليون   200
الرعاية  خدمات  تقديم  لمواصلة  جهودها 
الصحية األولية والثانوية الحيوية للمواطنين 
األردنيين من غير المؤمن عليهم والالجئين 

السوريين في مراكز وزارة الصحة.
الثالثاء،  اليوم  بيان  الدولي في  البنك  وأشار 
إضافيًا  تموياًل  يمثل  الدعم  هذا  أن  إلى 
وقيمته  لألردن  الطارئ  الصحي  للمشروع 
الموافقة عليه  تمت  الذي  مليون دوالر،   50
جزءًا  وكان   ،2017 حزيران  يوينو/  في 
دوالر  مليون  بتكلفة 150  أكبر  من مشروع 
البنك اإلسالمي  تمويل مواٍز من  حصل على 
للتنمية. وأضاف البنك الدولي، أن المشروع 
إلى  الحيوية  الصحية  الرعاية  خدمات  قدم 

الفئات المستهدفة من السكان، حيث تم توفير 
2.1 مليون خدمة رعاية صحية أولية و2.9 

مليون خدمة رعاية صحية ثانوية.
وأوضح البيان، أن التمويل اإلضافي يشتمل 
على مساهمة قدرها 58.8 مليون دوالر من 
البرنامج العالمي لتسهيالت التمويل الميسر، 
وسيساعد وزارة الصحة على االستمرار في 
إلى  الحيوية  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم 

السكان المستهدفين.
الصحي  للمشروع  اإلضافي  التمويل  وبهذا 
ارتباطات  إجمالي  يصل  لألردن،  الطارئ 
إلى  األردن  لمساندة  الدولي  البنك  مجموعة 
2.98 مليار دوالر منها 287.1 مليون دوالر 
لتسهيالت  العالمي  البرنامج  من  بتمويل 

التمويل الميسر.

البنك الدولي يدعم األردن بـ200 مليون دوالر

الذهب يربح 18 دوالرًا ليسجل أعلى تسوية بـ6 سنوات
تعامالت  تسوية  الذهب عند  أسعار   صعدت 
دوالرًا   18 من  أكثر  لتربح  اإلثنين،  اليوم 
ويظل عند أعلى مستوى في نحو 6 سنوات 
الحذرة  الجيوسياسية والنظرة  التوترات  مع 
المعدن  الفيدرالي.وحقق  االحتياطي  لبنك 
األصفر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي 
خلفية  على  الذهب  على  الطلب  تزايد  مع 

المركزية  البنوك  من  الحذرة  اإلشارات 
بين  الجيوسياسية  والتوترات  الكبرى 

الواليات المتحدة وإيران.

حزب أردوغان يخسر انتخابات إسطنبول للمرة 
الثانية لصالح المعارضة

من  تركيا  في  الرئيسي  المعارضة  حزب  تمكن 
في  إسطنبول،  عمدة  انتخاب  إعادة  في  الفوز 
الرئيس رجب طيب  لحزب  الثانية  للمرة  خسارة 
رئيس  بالهزيمة.وأعلن  اعترف  الذي  أردوغان 
“سعدي  تركيا  في  لالنتخابات  العليا  اللجنة 
بإعادة  المتعلقة  األرقام  االثنين،  اليوم  جوفن”، 
وقال  إسطنبول.  مدينة  في  المحلية  االنتخابات 
إن 8.92 مليون ناخب من أصل 10.56 مليون 
ناخب مؤهل، قاموا باإلدالء بأصواتهم في إعادة 
نسبة  أن  مضيفًا  إسطنبول،  مدينة  انتخابات 

المشاركة في االنتخابات بلغت 84.5 بالمائة.
وأشار جوفن إلى أن 8.75 مليون من األصوات 
كانت صحيحة في مقابل 178.6 ألف صوت غير 
صحيح.وذكر أن مرشح حزب الشعب الجمهوري 
المعارض “إكرم إمام أوغلو” فاز في االنتخابات 
بنسبة تأييد بلغت 54.21 بالمائة بما يعادل 4.74 

مليون صوت.
في حين حصل مرشح حزب التنمية والعدالة “بن 
تأييد 3.93 مليون صوت بما  يلدرم” على  علي 
يوازي 44.99 بالمائة، وفقًا لما ذكره “جوفن”.

بتوقيت  صباحًا   11:31 الساعة  وبحلول 
أمام  مكاسبها  التركية  الليرة  قلصت  جرينتش، 
العملة  لتهبط  بالمائة   0.3 إلى  األمريكي  الدوالر 
تجاوزت  أن  بعد  ليرة   5.7974 إلى  الخضراء 

وتيرة الصعود 1.5 بالمائة.

في  الحق  المرشحين  أمام  أنه  جوفن  وأوضح 
التقدم بطلب  النتائج عبر  اعتراضات على  تقديم 

إلى لجنة االنتخابات حتى غدًا الثالثاء.
أردوغان طالب  الرئيس رجب طيب  وكان حزب 
بإعادة إجراء االنتخابات المحلية في أكبر مدينة 
مارس/آذار  أواخر  في  وقعت  والتي  تركية 
الماضي وسط مزاعم بوجود مخالفات في العملية 
النتائج  إعالن  يتم  أن  المتوقع  االنتخابية.ومن 
الرسمية لالنتخابات في الحق من اليوم االثنين، 

بحسب لجنة االنتخابات التركية.
إسطنبول  في  الجديد  المعارضة  عمدة  وأعلن 
متأخر  وقت  في  النصر  أوغلو”  إمام  “إكرم 
باألمس، قائاًل: نريد أن نبدأ فصاًل جديدًا وحقبة 

جديدة.
وكتب الرئيس رجب طيب أردوغان خالل تغريدة 
أعقاب  في  “تويتر”  على  الرسمي  حسابه  على 
إسطنبول،  في  االنتخابات  األولية إلعادة  النتائج 
في  الذي  أوغلو  إمام  إكرم  “أهنىء  قائاًل: 

االنتخابات وفقًا للنتائج غير الرسمية”.
حزب  أن  أظهرت  الرسمية  غير  النتائج  وكانت 
 54.03 نحو  حصد  بعدما  فاز  أوغلو  إمام  إكرم 
بالمائة   45.09 مقابل  في  األصوات  من  بالمائة 

لصالح حزب التنمية والعدالة.


