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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت
الذهب يالمس أعلى مستوى في نحو 7 أسابيع مع هبوط الدوالر واألسهم

بنجالورو -رويترز - المس الذهب أعلى مستوى فيما يقرب من سبعة 
أسابيع مع هبوط األسواق اآلسيوية والدوالر قبل االنتخابات العامة 
في بريطانيا واجتماع البنك المركزي األوروبي في وقت الحق من 
األسبوع الجاري.وزاد السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1259.20 
دوالر لألوقيــة (األونصة) بحلول الســاعة 0805 بتوقيت غرينتش 
وفي وقت ســابق من الجلسة سجل أعلى مستوى منذ العاشر من 

أبريل نيسان عند 1289.67 دوالر.

وزير النفط الكويتي: قطر ملتزمة باتفاق خفض اإلنتاج
دبي -رويترز - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق امس 
إن قطر تشارك في اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ العمل 
بــه في أول يناير كانــون الثاني الماضي بكمية تبلغ 30 ألف 
برميــل يوميا «وهي ملتزمة بقــرار خفض اإلنتاج».وأضاف 
المرزوق الذي ترأس بالده لجنة مراقبة التزام الدول باالتفاق 
في تصريحات بثتها وكالة األنباء الكويتية الرسمية أن نسبة 

التزام قطر بقرار الخفض دارت بين 93 و102 بالمئة.

سبيتاني الوكيل الحصري

شركة ASUS تقدم آخر االبتكارات في عالم التكنولوجيا في معرض كمبيوتكس 2017
رام اهللا- الحياة االقتصادية- قدمت شــركة اســوس العالمية 
خالل معرض كمبيوتكس 2017 المقام في مدينة تأييبه في 
تايوان تشكيلة مذهلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة النحيفة 
والخفيفة من فئات الزن بوك والفيفو بوك والتي تخطوا حدود 

التصميم والتكنولوجيا لتقديم تجربة مثالية في الحوسبة. 
 لقد تضمنت النماذج النحيفة والخفيفة والجميلة التي عرضت 
على المسرح ,الزن بوك القالب «S» (UX370) والتي تعد أرفع 
جهاز كمبيوتر محمول قابلة للتحويل في العالم؛ الزن بوك 3 
Deluxe الفاخــر (UX490) وهو أرفــع جهاز كمبيوتر محمولة 
بقياس شاشة 14 بوصة في العالم؛ الزن بوكPro «المحترف» 
(UX550) وهو أرفع وأخف وأقوى جهاز كمبيوتر محمولة حتى 
هــذا اليوم ضمن فئــة الدرجة المحترفة ويمكنــك التنقل به 
بســهولة تامة؛ فيفو بوك S15 والذي يتميز بشاشة مقياسها 
15.6 بوصــة في داخل إطار من فئة 14 بوصة؛ والفيفو بوك 

المحترف 15 وهواآلن اقوى من أي وقت مضى.
تشــمل تشــكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة وسائل 
الدعم لمزايا ويندوز 10 والتي تشمل ويندوز إنك وويندوز هلو 
وكورتانه واالســتعداد الحديث لتقــوم بتعزيز اإلنتاجية ومنح 

المستخدمين أفضل تجربة حوسبة على اإلطالق.
الزن بوك القالب «S» (UX370): والتي تعد أرفع جهاز كمبيوتر 
محمولــة قابلة للتحويل فــي العالم واألخف وزناً والحائز على 
جائزة كمبيوتكس لالبتكار والتصميم. يقوم هذا الجهاز بدمج 
التطور األنيق مع الراحة والبراعة من خالل الشاشة التي تقلب 
360 درجة. ســماكة هذا الجهاز 10.9ملم ويزن 1.1كغم. كما 
يوجد للمفصلة المبتكرة من نوع ErgoLift 360° آلية مزدوجة 
العمــل تســمح برفع وتميل لوحة المفاتيــح إلى موقف مثالي 

للكتابة عندما تفتح الشاشة أكثر من 135°. 
 Windows على نظام تشــغيل «S» يحتوي الزن بوك القالب
10 ويشــغلها كحد أقصى 7500U-i7 وهو الجيل الســابع من 
معالجات إنتل األساســية وذاكرة PCle SSD فائقة الســرعة 
بمســاحة 1TB والتي ستمســح للمســتخدمين إنجاز مهامهم 
اليومية بكل ســرعة وســهولة. لقد أبتكر مهندســين آسوس 
نظام تبريد جديد لبقاء الجهاز بارداً مستخدمين أحدث المكونات 
والتي تشــمل مروحة دافعة رفيعــة جداً (0.3ملم) مكونة من 

بوليمر الكريستال السائل.
تدعم شاشة 4K UHD المتعدد اللمس ذات تقنية االستشعار 
المتعدد NanoEdge الخاص بجهاز الزن بوك القالب «S» قلم 
نشــط ليقوم بدمج تجربة بصرية مذهلة مع الراحة من جهد 
وبديهية التفاعل. كما يشــمل الجهاز أصغر ماســح للبصمات 
وضع على جهاز حاسوب محمول حتى اآلن والتي قياسها فقط 

 Windows Hello 163.6*ملم لتمكنك من تسجيل الدخول عبر
والجهاز في وضعية حاسوب محمول أو في وضعية دوران.

الــزن بــوك Pro»المحتــرف» (UX550): المصممــة إلغرائك 
 Pro والمصنوعــة بهــدف األداء العالي. لقد صمم الــزن بوك
إلغرائك ويحتوي على قوة فائقة. فهذا الطراز الذي تم إعادة 
تصميمــه والــذي حاز علــى جائزة أفضل اختيــار في معرض 
كمبيوتكس 2017 يعد أنحف وأخف وأقوى زن بوك Pro صنع 
حتى األن. وهو سيمنح المستخدمين المحترفين مزيج من األداء 
القــوي والتصميــم األنيق. لقد صمم كل جــزء من الزن بوك 
Pro لجعلها أســرع وأقوى وأفضل من أجيال الجهاز الســابقة. 
يقوم الجهاز بإعطاء أفضل أداء باســتخدام أعلى مستوى من 
األداء وأناقــة ال مثيــل لها بفضل الجيل الســابع من معالجات 
إنتل األساســية - 7700HQ-i7 معالــج رباعية النواة وبطاقة 
رسوميات من نوعNVIDIA GeForce GTX1050 Ti ووذاكرة 
PCle SSD فائقــة الســرعة بمســاحة 1TBx4 وكارت ذاكرة 
الوصول العشوائي 16GB DDR4 RAM وبطارية تصمد طوال 
النهار؛ أي ما يقارب 14 ســاعة. كما يســتعرض الجهاز شاشة 
بمقياس 15.6 بوصة 4K UHD NanoEdge لتمنحك مساحة 
 Harmon Kardon عرض موســعة وسماعات رباعية من نوع
تمنحك صــوت محيطي وتجربة بصرية رائعــة. يحتوي الزن 
بوك Pro على نظام تشغيل Windows 10 وماسح للبصمات 
تمكنك من تسجيل الدخول إلى الجهاز بلمسة واحدة عبر نظام 

.Windows Hello
بالرغم من أدائها الفائق فتعد الزن بوك Pro مضغوط للغاية 

وتم تشكيل الهيكل من قطعة واحدة من األلومنيوم سماكتها 
18.9ملــم وتزن 1.8كغم فقط. تتكون إطار الجهاز من طوق 
معدني رفيع من نوع NanoEdge مقياسها 7.3 ملم تعزز من 
جمال الجهاز وتقلل من أبعادها اإلجمالية. لقد ازداد جمال كل 
تفصيــل في جهاز الــزن بوك Pro عما كان عليه من قبل؛ بما 
يشــمل هيكلها األيقوني المصنوعة من المعدن والمستوحاة 
من «الزن» وأطرافها الفضية التي تم قطعها بواسطة الماس 

وشعار الغطاء المضيئة.
الــزن بــوك Deluxe 3 الفاخر (UX490): التي تعد من أشــهر 

أجهزة الحاسوب المحمول في العالم
لقــد حاز جهاز الزن بــوك Deluxe 3 المذهل والمصنوعة 
مــن األلومنيوم علــى جائزة كمبيوتكــس 2017 لالبتكار 
والتصميــم. ســماكة الجهــاز 12.9 ملم ووزنهــا 1.1كغم 
ويتكون الجهاز من إطار مقياسها 13 بوصة تقوم بتغطية 
شاشــتها المدهشــة والتي مقياســها 14 بوصة الملفوفة 
بإطار رفيع جداً من نوع NanoEdge. يعد جهاز الزن بوك 
Deluxe 3 من أرفع أجهزة الحاســوب الحمول بمقياس 14 
بوصة في العالم وتمنح المستخدمين بتوازن مثالي ما بين 

سهولة التنقل واألداء.
لقــد صمم هذا الجهــاز لتقديم أداء أقوى وغير مســبوق وقد 
تحقق هذا األمر عبر 7500U-i7 - الجيل السابع من معالجات 
 2133MHZ 16 منGBإنتل األساســية وذاكرة حدها األقصى
LPDDR3 RAM ووســيط تخزيــن ذو حالــة ثابتة تصل لحد 
أقصاه 1TB PCl Express (PCle) SSD ســريعة للغاية وهو 

أكبر حجم وســيط موجــود حتى األن. كما بإمكان الشــخص 
 USB توســيع إمكانيات الجهاز من خالل مدخلين لليو أس بي
Type-C (USB-C) والتي تدعم تحويل الملفات بســرعة 40 
Gbps من نوع Thunderbolt وشاشة مزدوجة 4K UHD فائقة 
الوضوح والقوة. يحتوي الزن بوك Deluxe على نظام تشغيل 
Windows 10 وماســح للبصمات تمكنك من تسجيل الدخول 

.Windows Hello إلى الجهاز بلمسة واحدة عبر نظام
آسوس فيفو بوك PRO 15: كل شيء يكمن في األداء

اآلسوس فيفو بوك PRO 15 جهاز رفيع وخفيف، حجم شاشته 
15.6 بوصة ويشــغلها نظــام Windows 10 والجيل الســابع 
مــن معالجات إنتــل األساســية - 7700HQ-i7 معالج رباعية 
 16GB DDR4 RAM النواة وكارت ذاكرة الوصول العشــوائي
 .NVIDIA GeForce GTX1050 Tiوبطاقة رسوميات من نوع
يســتعرض الجهاز تخزين هجين (مختلــط) والتي من خاللها 
 512GB2 وTB HDD يمكــن إضافة ذاكرتين حدهم األقصى
SSD. كمــا يقوم نظام تبريــده المكون من مروحتين ووحدة 
حراريــة مكونة من النحــاس وأنابيب حراريــة بضمان برودة 

الجهاز أثناء ممارسة األلعاب و/أو االجتهاد بالعمل. 
 4K شاشــة PRO يحتــوي جهاز اآلســوس فيفو بوك 15على
UHD (3840 X 2160) ذات تقنية الرؤية الواسعة وتدرج لوني 
 Harmon بدرجة %100 وواســعة وســماعات مزدوجة من نوع
Kardon وحجرات صوتيــة بحجم 8cc وتقنية مكبرة للصوت 
ذكي للحصول على 3.2 ضعف الصوت. كما أن الجهاز يحتوي 
على ماســح للبصمات تمكنك من تسجيل الدخول إلى الجهاز 
بلمســة واحــدة عبر نظــام Windows Hello كمــا أنها تدعم 

استخدام قلم اآلسوس.
أسوس فيفو بوك S15 (S510): ما بعد الحافة

الفيفو بوك S15 أحدث وأفخم طراز في سلسلة الفيفو بوك. 
وهو جهاز رفيع وخفيف، حجم شاشــته 15.6 بوصة ويشغلها 
نظام Windows 10 ومصمم لتلبية احتياجات األشخاص الذين 
يتنقلون بإســتمرار. قياس اإلطار الجانبــي للجهاز 17.9 ملم 
ويزن 1.5 كغم. لون الجهاز ذهبي جليدي وتســعرض شاشــة 
NanoEdge بمقياس 7.8 ملم والتي توفر مساحة استعراض 
أكبــر للمشــاهدة. يعمل الجهاز بواســطة الجيل الســابع من 
معالجات إنتل األساسية - 7500U-i7 معالج النواة وكارت ذاكرة 
الوصول العشوائي 16GB DDR4 RAM وبطاقة رسوميات من 

 .NVIDIA GeForce 940MX نوع
وتتوفــر منتجات شــركة ASUS في فلســطين، عبر شــركة 
أكرم ســبيتاني وأوالده وكيلها الحصري والوحيد في الســوق 

الفلسطيني منذ أكثر من 5 أعوام.

الريال القطري يتعرض لضغوط وبنوك 
سعودية وإماراتية ترجئ تعامالت مع الدوحة

دبــي- الدوحة -رويتــرز - قالــت مصادر 
مصرفية لرويترز امس إن العملة القطرية 
تعرضت لضغوط مع تعليق بنوك تجارية 
في الخليج معامالت مــع البنوك القطرية 

بسبب الخالف الدبلوماسي في المنطقة.
وأرجأت بعض البنوك السعودية واإلماراتية 
والبحرينية تعامالت مــع البنوك القطرية 
مثل خطابــات االعتماد بعد قطع العالقات 
الدبلوماسية مع قطر أمس االول واتهامها 

بدعم اإلرهاب.
وقالت المصادر إن مؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) وجهت البنوك 
فــي المملكــة بعــدم التعامل مــع البنوك 
القطرية بالريال القطري. ولم ترد مؤسسة 
النقد السعودي على طلب للتعقيب.وتفيد 
بيانات البنك المركزي أن البنوك القطرية 
تقترض مــن الخــارج لتمويل أنشــطتها 
وتضخمت ديونها الخارجية لتصل إلى 451 
مليــار ريال (124 مليار دوالر) في آذار من 

310 مليارات في نهاية 2015.
لــذا فإن قطــع العالقات لفتــرة طويلة مع 
البنوك األجنبية سيكون مزعجا وإن كانت 
حكومة أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي 
فــي العالم لديها احتياطيات مالية ضخمة 
يمكن أن تستخدمها في دعم البنوك. كما 
تقرض بنوك من اإلمارات العربية المتحد 

وأوروبا وغيرهما المؤسسات القطرية.
وقالت مصادر مصرفية في الخليج رفضت 
الكشــف عن أسمائها بســبب الحساسيات 
السياســية إن بنــوكا ســعودية وإماراتية 
وبحرينية ترجئ المعامالت إلى حين تلقي 
توجيهــات من البنوك المركزية في الدول 
الثالث بشــأن كيفية تنفيــذ التعامالت مع 
قطر.وقــال مصرفي إماراتي «لن نتحرك 
بــدون توجيهات البنك المركزي ولكن من 
الحكمة تقييم ما نقدمه للعمالء القطريين 
والتوقف لحين اتضاح األمور أكثر» مضيفا 
أن تمويــل التجــارة متوقــف فــي الوقــت 
الحالي.وقالــت المصــادر إن المصرفيــن 
المركزييــن في اإلمــارات والبحرين طلبا 
من البنوك الخاضعة إلشــرافهما اإلفصاح 
عن انكشــافها على البنوك القطرية. ولم 

يرد المصرفان على طلب التعقيب.
وبفضل االحتياطيات المالية الضخمة ومع 
اســتمرار صادرات الغاز الطبيعي المسال 
مــن المرجح أن تتفادي قطــر الوقوع في 

أزمة اقتصادية شديدة.

لكن وكالة موديز انفســتورز ســيرفيس 
للتصنيفات االئتمانية قالت أمس إن الخالف 
بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر 

على التصنيف االئتماني للدوحة إذا تعطلت 
التجارة وتدفقات رؤوس األموال.

ونتيجة هذه المخاوف هبط الريال القطري 
مقابل الدوالر األمريكي إلى 3.6470 ريال 
للــدوالر في الســوق الفوريــة وهو أدنى 
مستوى منذ يونيو حزيران 2016. ويربط 
البنك المركزي الريال القطري عند 3.64 
ريال للدوالر.وجرى تــداول العقود اآلجلة 
اســتحقاق عــام للــدوالر مقابــل الريــال 
منخفضــة إلــى 275 نقطــة، مقارنة مع 
إغالق االثنين البالغ 250 نقطة ومستويات 
تقارب 180 نقطة أساس قبل اندالع األزمة 

الدبلوماسية.
قال مسؤول بمصرف قطر المركزي طلب 
عــدم نشــر اســمه لرويتــرز إن انخفاض 
الريال القطري مقابل الدوالر في السوقين 
الفوريــة واآلجلــة اليــوم إنما يرجــع إلى 
المضاربــة وإن قطــر لديهــا احتياطيــات 
ضخمــة مــن النقــد األجنبــي يمكــن أن 

تستخدمها لدعم عملتها.
وثمــة دالئل على أن انمــكاش المعامالت 
المالية القطرية قد يتجاوز منطقة الخليج 
إذ أوقفت بعض البنوك السريالنكية شراء 
الريــال القطــري قائلــة إن نظراءهــا في 

سنغافورة نصحوها بعدم قبول العملة.
عالقاتهــا  قطعــت  التــي  مصــر  وفــي 
الدبلوماســية مع قطر قال مصرفيون إن 
بعــض البنــوك العاملة في البــالد عادت 
للتعامل علــى الريال القطــري من جديد 
بعد أن توقفت أمس االول عن بيع وشراء 

العملة.

تكلفة تصدير السلع األولية القطرية تتجه لالرتفاع وسط حظر إماراتي يعرقل التجارة
سنغافورة -رويترز - تتجه 
تكلفــة صــادرات الطاقة 
والســلع األولية القطرية 
لالرتفــاع علــى األرجــح 
فــي وقت حــال فيه حظر 
الســفن  علــى  إماراتــي 
دخــول  دون  القطريــة 
تلك الســفن إلــى الميناء 
الرئيســي للتزود بالوقود 
في المنطقة مما يجبرها 
على اإلبحار لمسافة أطول 
للتــزود بالوقــود أو دفــع 

أسعار أعلى.
ية  د لســعو ا قطعــت  و
واإلمارات العربية المتحدة 
ومصــر واليمن والبحرين 
أمــس االثنيــن العالقات 
الدبلوماســية مــع قطــر 
وســط اتهامات لها بدعم 
اإلرهاب. ويمارس الحلفاء 
العرب الكثير من الضغوط 
االقتصاديــة بما في ذلك 
منــع الســفن التــي ترفع 
العلم القطري من دخول 

مياههم اإلقليمية.
وغادرت نحو ســت ناقالت 
للنفط والكيماويات والغاز 
الطبيعي المســال قادمة 
من قطر المياه اإلقليمية 
اإلماراتيــة أو توقفت في 
المحيــط بدال من الرســو 
في اإلمارات أو السعودية 

لهــا  كان مخططــا  كمــا 
وفقــا لبيانات مالحية من 
تومســون رويترز ايكون.

وترسل قطر، أكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المسال في 
العالم، شحنات من الوقود 
توليــد  فــي  المســتخدم 
إلى مستوردين  الكهرباء 
اليابــان  فــي  رئيســيين 
والصيــن والهند، وتصدر 
أيضا نحو 620 ألف برميل 
مــن النفط يوميــا لتأتي 
بين أصغر منتجي النفط 

في الشرق األوسط.
لكن الســفن التــي تغادر 
يــة  لقطر ا نــئ  ا لمو ا
عــادة مــا تتــزود بالوقود 
قبــل رحلتهــا فــي ميناء 
الفجيــرة اإلماراتــي أكبر 
لتزويــد  خليجــي  مينــاء 
الســفن بالوقــود. وجعل 
ذلك مــالك ومســتأجري 
إلــى  يهرعــون  الســفن 
التخطيط لتدبير الخدمات 

اللوجيستية لسفنهم.
إحــدى شــركات  وقالــت 
سمســرة السفن ومقرها 
ســنغافورة «ثمــة حالــة 
من االرتباك الشــديد هذا 

الصباح».
ايكــون  بيانــات  تظهــر 
أن ناقلــة عمالقــة قادرة 

علــى حمل مــا يصل إلى 
مليوني برميل من النفط 
رست في منطقة مرسى 
الفجيرة األســبوع األخير، 
أمــس  تحركــت  لكنهــا 
االثنيــن إلى خــارج حدود 

ميناء الفجيرة مباشرة.
وميناء الفجيرة الواقع قرب 
مضيق هرمــز، الذي تمر 
منه الســفن في طريقها 
إلــى العمــالء فــي آســيا 
والواليات المتحدة وأوروبا، 
أحد أهم الموانئ العالمية 
لســوق الطاقــة العالمي. 
التــزود  إعــادة  وبجانــب 
بالوقــود، تقوم الســفن 
أيضــا بدمج شــحنات مع 
تلك التــي تحملها ناقالت 
إرســال  أن  قبــل  أخــرى 
اإلمــدادات المندمجة إلى 

وجهاتها النهائية.
وقالــت شــركات شــحن 
وتجــارة إن الســفن التي 
د  و لتــز ا علــى  تعتمــد 
بالوقود فــي الفجيرة قد 
تواجه تأخيــرات وتكاليف 
أعلــى بعــد أن اضطــرت 
إلــى  لتحويــل مســارها 
موانئ إقليميــة قريبة أو 
إلى باكســتان وسريالنكا 
والهند أو حتى سنغافورة.

وقال مات ستانلي سمسار 

الســلع األولية لدى فرايت 
فيســيز  سير ر  نفســتو ا
فــي دبــي «مــن المرجح 
أن تضطر بعض الســفن 
المبحــرة خارج  المتأثــرة 
الخليج للتطلع إلى العراق 
أو إيــران أو عمــان للتزود 
بالوقود، لكن األمر يعتمد 
علــى الموقف السياســي 

لهذه الدول».
وقــال مصــدران تجاريان 
مطلعان على الســوق إن 
حظر السفن القطرية قد 
يخفــض الوقــود البحري 
فــي مينــاء  يبــاع  الــذي 
الفجيرة بما يصل إلى 25 
في المئة من إجمالي حجم 
المبيعات الذي يتراوح بين 
800 ألف و900 ألف طن.

حجــم  صغــر  بســبب  و
النفــط،  صادراتهــا مــن 
غالبــا مــا يتــم تحميــل 
علــى  القطــري  الخــام 
ناقالت تحمل معه خامات 
للحفاظ  أخــرى  إقليميــة 
على الجدوى االقتصادية 
تتعطــل  وقــد  للرحلــة. 
هذه العملية أيضا بسبب 
الحظر.وفــي الوقت الذي 
تبنت فيه اإلمارات موقفا 
واضحا في حظر الســفن 
التي ترفع العلم القطري 

والسفن القادمة من قطر 
لم تم التأكد حتى اآلن مما 
إذا كانت الســعودية تتخذ 

نفس الموقف القوي.
عمالقــة  ناقلــة  وتظــل 
مملوكــة ألرامكــو وترفع 
علــم ســنغافورة وتحمل 
القطــري  البــري  الخــام 
راســية في نقطة الرسو 
لتحميل إمدادات حقل أبو 
ســعفة مــن مينــاء راس 
تنــورة الســعودي حيــث 
يتم تحميل الخام العربي 

المتوسط السعودي.
قالت وكالة ســتاندرد آند 
بالتــس  بــورز جلوبــال 
اليــوم  النفــط  لتســعير 
إنها تراجع اســتخدام خام 
الشــاهين القطــري فــي 
تقييماتهــا لســعر النفط 

بسبب حظر الميناء.
وبجانب تعطــل صادرات 
حظــر  يؤثــر  قــة،  الطا
اإلمارات للسفن القطرية 
على صادرات األلومنيوم. 
وقالــت نورســك هيــدرو 
اليــوم إن صــادرات قطر 
من المعــدن التي عادة ما 
يجــرى تحميلها على متن 
سفن أكبر في ميناء جبل 
على اإلماراتي توقفت في 

ظل الحظر.

«القدس المفتوحة» تختتم دورة «العمل في البنوك والقطاع المصرفي»
بيت لحم-الحياة االقتصادية- اختتم مركز التعليم المستمر وخدمة 
المجتمــع في فــرع جامعة القدس المفتوحة في بيــت لحم، ، دورة 
«العمل في البنوك والقطاع المصرفي» بواقع (24) ساعة تدريبية، 
شــارك فيهــا (20) متدربــاً ومتدربة من طلبة الجامعــة وخريجيها، 
وأشــرف عليها أ. نضال راتب عمرو مدير منطقة الجنوب في البنك 

الوطني.

وهدفت الدورة إلى تأهيل الخريجين الجدد للعمل في البنوك والقطاع 
المصرفي وإعطاء المتدربين مهارات عملية في العمليات المصرفية 
وتطوير قدراتهم في التعامل مع مختلف أنواع الزبائن والتعرف على 

مختلف منتجات الخدمات المصرفية. 
 وتعــرف المتدربون بالتفصيل على ثالثة أجزاء رئيســة في العمل 
بالبنوك والقطاع المصرفي مثل: خدمة العمالء ( Services )، وأهم 

المفاتيــح لتقديم خدمة ممتازة للعمالء، والمبيعات (sales)، وأنواع 
 ،(operations)الحسابات والكفاالت والبطاقات االئتمانية، والعمليات

وإدارة المخاطر، وكيفية التعامل مع الصندوق والخزنة.
وفي نهاية الدورة، أبدى المتدربون إعجابهم بالدورة واألداء المميز 
للمدرب وشــكروا إدارة الفرع على الجهــود المبذولة في إنجاح هذه 

الدورة.

أسهم أوروبا تنخفض متأثرة بتراجع قطاع الرعاية الصحية والنفط
لنــدن -رويتــرز - واصلت األســهم األوروبية 
خســائرها امس متأثرة بتراجع أسعار النفط 
جراء خالف دبلوماســي واسع بين قطر ودول 

عربية مما عزز العزوف عن المخاطرة.
وانخفض المؤشــر ســتوكس 600 ألســهم 
الشركات األوروبية 0.3 بالمئة ليسجل هبوطا 

للجلسة الثانية وهبطت أسهم منطقة اليورو 
واألسهم القيادية 0.3 بالمئة أيضا.

وكان الهبوط األكبر من نصيب أسهم الرعاية 
الصحية حيث هوى ســهم روش السويسرية 
4.5 بالمئة وهبط ســهم كونفاتك للمنتجات 
الطبية 4.8 بالمئة.وتسبب خالف دبلوماسي 

واســع في الشرق األوسط بين قطر من جهة 
والسعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر 
والبحرين من جهة أخرى في انخفاض أسعار 
النفط في تعامــالت متقلبة مما ضغط على 
األســواق األوروبية التي تتأثر بشــدة بالسلع 
األولية.وهبــط ســهم نورســك هيــدرو 1.8 

بالمئة بعدما قالت الشــركة إن صادراتها من 
ألومنيوم قطر، وهي مشروع مشترك مع قطر 
للبتــرول، توقفت بســبب الخالف.وانخفض 
مؤشر قطاع الموارد األساسية 0.6 بالمئة في 
الوقت الذي هبطت فيها أيضا أســهم النفط 

والغاز.


