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النفط يهبط بفعل إنتاج السعودية 
رويترز- تراجعت أسعار النفط امس تحت ضغط إنتاج السعودية 
القياســي. ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود اآلجلة 
لفترة وجيزة عن 60 دوالرا للبرميل ثم عاود االرتفاع إلى 60.16 
دوالر في الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ليصبح منخفضا 32 
سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة عن اإلغالق السابق.وتراجع خام غرب 
تكســاس الوسيط األمريكي في العقود اآلجلة 45 سنتا أو 0.9 

بالمئة إلى 51.18 دوالر للبرميل.

الدوالر يصعد ألعلى مستوى في أسبوعين 
رويتــرز- ارتفع الدوالر امس بعدما قــال الرئيس األمريكي 
دونالــد ترامــب إنه ســيمضي قدما في فرض رســوم على 
سلع الصينية. وزاد مؤشــر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األمريكية أمام ســلة من ست عمالت رئيسية أخرى، بنسبة 
0.2 بالمئــة إلــى 97.28 وهــو أعلــى مســتوى لــه في نحو 
أسبوعين. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدوالر األمريكي 

إلى 1.1313 دوالر. 

الحمد اهللا يبحث مع وزير التجارة الدولية البريطاني سبل تعزيز التعاون 
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة-  بحث رئيس 
الــوزراء د. رامي الحمــد اهللا، يوم امس، في 
مكتبه برام اهللا، خالل استقباله وزير التجارة 
الدولية البريطاني ليام فوكس، سبل تعزيز 
التعــاون التجــاري بين فلســطين والمملكة 
المتحــدة، بحضور القنصل البريطاني العام 

في القدس فيليب هول.
واطلع الحمد اهللا فوكس على الوضع السياسي 
واالقتصــادي فــي فلســطين، واالنتهــاكات 
اإلســرائيلية المتواصلة بحق شعبنا، إضافة 
الى اإلجراءات اإلسرائيلية التي تعيق التطور 
االقتصادي الفلسطيني، ال سيما في المناطق 
المســماة «ج» التــي تســيطر عليهــا وتمنع 

االستثمار فيها.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي تبذلها 
الحكومــة، لالرتقــاء بالقطــاع االقتصادي، 
خاصة على صعيد إقامة المناطق الصناعية، 
وتشريع القوانين التي تشجع االستثمار، داعيا 
في هذا الســياق الى إقامة منتدى اقتصادي 
الفلســطينيين  االعمــال  لرجــال  مشــترك 

والبريطانيين.
وثمن الحمد اهللا الدعم البريطاني لفلسطين 
فــي العديد مــن القطاعــات، خاصــة قطاع 

التعليــم، «واألونــروا»، داعيــا بريطانيا الى 
االعتراف بالدولة الفلسطينية.

خالل اجتماعها السابع عشر في مدينة القدس

الهيئة العامة لـ «كهرباء القدس» تصادق على التقريرين المالي واإلداري
القدس المحتلة- الحيــاة االقتصادية- صادقت 
الهيئة العامة لشــركة كهربــاء محافظة القدس 
أمــس علــى التقريرين المالي واإلداري للســنة 
الماليــة المنتهيــة للعــام 2017، وذلــك خــالل 
اجتماعها العادي الســابع عشــر الذي عقدته في 
فنــدق األمبســادور بمدينــة القــدس، بحضور 
رئيس مجلــس إدارة شــركة كهربــاء محافظة 
القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، 
وكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة، ومستشــاري 
الشركة القانونيين المحامي شكري النشاشيبي 
والمحامي ســامي دقة، ومراقب الشركات طارق 
المصري، وممثلين عن مدققي الحسابات لشركة 
برايــس واتــر هــاوس، إضافــة إلى مســاهمي 
الشــركة الذين تجاوز حضورهم نسبة الحسم، 
حيث بلغ عدد األسهم الحاضرة باألصالة والوكالة 

.61.82
وخالل الجلســة االفتتاحية الجتمــاع الهيئة العامة، 
رحب المهنــدس العمري بأعضاء مجلــس اإلدارة، 
وبعمــوم مســاهمي الشــركة، وكافــة الضيــوف 
والحضــور، قائــالً «يســعدنا ويشــرفنا أن نلتقــي 
بكم اليوم في اجتماع الهيئة العامة الســابع عشــر 
لشــركة كهرباء محافظة القدس، لنستعرض معاً 

جملــة اإلنجازات التــي حققها مجلــس اإلدارة في 
مختلف المجاالت؛ السيما في مجال الطاقة والطاقة 
المتجددة، هذا إلى جانب جودة الخدمات الكهربائية 
التي نقدمها لمشركينا في مختلف مناطق االمتياز».

وأضــاف العمري أن هذه اإلنجازات مكنت الشــركة 
من الحفاظ على اســتمراريتها ومســتوى تطورها 
حتــى باتــت من أهم الشــركات الرائــدة في مجال 
توزيع الطاقــة الكهربائية والطاقــة المتجددة في 
فلسطين، حيث توفر الشــركة الطاقة الكهربائية 
ألكثــر من 280 ألف مشــترك مقارنة مع 268 ألف 
مشــترك بالعــام 2016، أي بزيادة نســبتها 4.4% 
في مختلف مناطــق إمتيازها، في حين بلغ الحمل 
األقصــى 493 ميغــاواط في العــام 2017 مقابل 
492 ميغــاواط في العــام 2016، أما أثمان الطاقة 
المشــتراة فــي العــام 2017 بلغــت ( 864 مليــون 
شيقل مقابل 788 مليون شيقل) في العام 2016، 
مشيرا أنه بناء على توجيهات السادة مجلس إدارة 
الشركة بتنويع مصادر الطاقة فقد استمرت الشركة 
بانتهاج هذه السياســة ســواء عبر انشاء المحطات 
الخاصة بالمشــتركين أو بمشاريع مشتركة أو من 
خالل مشــاريع خاصة بالشركة، حيث بلغ عدد هذه 
المحطات 217 محطة في العام 2017 بطاقة كلية 

بلغت 6.7 ميجاواط مقارنة مع 152محطة في العام 
2016 بطاقــة كلية بلغــت 3.5 ميجاواط، وبتوفير 
يصل إلى نحو 4391 من غاز ثاني اكسيد الكربون 

في العام 2017.
وبيــن العمــري أن الشــركة اســتمرت فــي إعــداد 
الدراسات لمشاريعها الحالية والمستقبلية متسلحة 
بأحــدث البرامــج والتطبيقات العالميــة في تحليل 
الشــبكات، وتأثير محطات الطاقة الشمســية على 
أداء الشبكة، ودراســة الفاقد على شبكة الكهرباء 
الذي يعتبر الهاجس األكبر لشــركة الكهرباء، حيث 
سعت الشركة إلى تخفيض الفاقد سواء باالستمرار 
برفع القضايا ضد الســارقين أو من خالل العدادات 
الذكيــة. كمــا تطــرق العمــري إلــى مجموعة من 
المشاريع التطويرية التي نفذتها الشركة كمحطة 
قلنديا بالتعاون مع ســلطة الطاقة الفلســطينية، 
وبناء الدوائر الكهربائية الستيعاب الطاقة المولدة 
من محطات الطاقة الشمسية،تكبير، وإيجاد الحلول 
لمعالجــة ضعــف التيار واالنقطاعــات في عدد من 
المناطق، وربط 70 محطة تعمل بالطاقة الشمسية 
وبقدرة 3.2 ميجــاواط، هذا إلى جانب االنتهاء من 
أعمال محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع بلدية 

أريحا بقدرة 1.5 ميجا. 

خالل جلسة حضرها ممثلون عن النقابات والمجتمع المدني 

مطالب بلجنة حوار موحدة لتوحيد الخطاب حول الضمان االجتماعي
رام اهللا – الحياة االقتصادية – ابراهيم ابو كامش - 
طالب ممثلو النقابات واالتحادات العمالية ومؤسسات 
المجتمــع المدني، بلجنة حوار موحدة تقود لتوحيد 
الخطــاب حــول منظومــة الضمــان االجتماعــي، 
والتمســك بالحملــة الوطنية للضمــان االجتماعي 
كمرجعيــة مجتمعيــة ونقابيــة الســتمرار متابعة 
مؤسســة الضمــان، وتوحيد كافة الجهــود واالطر 
المؤمنــة بضــرورة الحماية االجتماعيــة وتحقيق 
ضمانــا اجتماعيا عادال وشــفاف، وتوحيد المطالب 
والتعديــالت الالزمة والحوار وفق اســس ســليمة 

لضمان تحقيقها.
جــاء ذلك خــالل الحــوار المجتمعي الموســع الذي 
نظمته امــس الحملة الوطنية للضمان االجتماعي 
حول مسار الضمان االجتماعي وتناول: التعديالت، 
اللوائــح واألنظمــة والتعليمــات، التمثيــل، آليــات 
الحــوار، وذلــك فــي قاعة جمعيــة الهــالل االحمر 
بالبيرة، بمشــاركة ممثلين عــن اتحادات النقابات، 
األطر العمالية والنقابات المهنية، المجتمع المدني 
الفلسطيني، شخصيات عامة، وممثلين عن الحراك 

الفلسطيني.

واكد المشــاركون على ان جوهر المطالب يبدأ من 
ضمان استقاللية مؤسسة الضمان واعماد الشفافية 
والحوكمة والرقابة الدائمة وخاصة المجتمعية منها، 
توفر االسس السليمة للعمل والتطور واخذ المطالب 
الدائمة لجمهور العاملين ووضعها موضع الدراسة 

والتطبيق.
وشددوا على ان النضال من اجل الحماية االجتماعية 
مطلب محق وعادل ال يخضع الي مساومات او تراخي 
وانما التمسك له يمثل مقياسا لمدى احترام  القيم 

االنسانية وتعزيز الصمود في مواجهة المحتل.

توقيع اتفاقية شراكة بين بالتل والبنك الوطني لتقديم خدمات مراكز البيانات
رام اهللا- وقعــت شــركة االتصاالت الفلســطينية 
«بالتــل» اتفاقيــة شــراكة مــع البنــك الوطني 
لتقديــم خدمــات مراكز البيانات وجــرى توقيع 
االتفاقيــة بين أحمد الحاج حســن المدير العام 
للبنك الوطني ومعن ملحم المدير العام لشركة 
االتصــاالت الفلســطينية «بالتــل» فــي مركز 

«بالتل» لقطاع االعمال في مدينة رام اهللا.
وأكــد الحاج حســن على أهمية هــذه االتفاقية 
نه من االستفادة  بالنســبة للبنك كونها ســتمكّ
مــن خدمــات االســتضافة التي يقدمهــا مركز 
بيانــات ”بالتل» االمر الذي سيســاعد البنك في 
حفــظ بياناته وحمايتها، وهــو ما يأتي متوافقاً 
مع استراتيجية البنك الرامية الى اعتماد أحدث ما 
توصلت له التكنولوجيا في سبيل تقديم أفضل 

جودة لعمالء البنك ومعتمديه.
وثمــن الحــاج حســن دور «بالتــل» المتميــز 
فــي مجال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
مضيفــاً: «نفخر بوجود مراكــز بيانات متقدمة 
في فلســطين تلبــي احتياجات قطــاع االعمال 
الفلســطيني لتكــون وجهة للشــركات الكبرى 
وبديــل محلي متطور وموثــوق لخدمات مراكز 
البيانات، االمر الذي سيكون له عظيم األثر على 

االقتصاد الفلسطيني بشكلٍ عام.
ومن جهته عبر ملحم عن فخره بالشــراكة مع 
البنــك الوطنــي مثمناً الثقة التــي أوالها البنك 
لـــ «بالتــل» مــن خالل اســتفادته مــن خدمات 
اســتضافة الخوادم التي يقدمهــا مركز بيانات 
«بالتل»، مؤكداً بأنه تــم تجهيز مركز البيانات 
وفــق أعلى معايير مراكز البيانات وباســتخدام 
أحدث التقنيــات التكنولوجية ليتمتع مشــتركو 
«بالتل» من قطاع األعمال بخدمات االستضافة 

بأعلــى الســعات وخدمــات الربــط بــكل أمان 
وخصوصية.

مضيفــاً: « قامت «بالتــل» بخطوة نوعية وغير 
مســبوقة في فلســطين تمثلت بتجهيز مراكز 
بيانــات متطورة وبمســتويات عالميــة، وبذلك 
تســتمر «بالتــل» بريــادة قطــاع االتصــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في فلســطين»، مشدداً 
علــى أهمية هذه المراكز ومســاهمتها الكبيرة 

في تطور قطاع االتصاالت الفلسطيني.
وعن الخدمات التي تقدمها مراكز بيانات «بالتل» 
وضح لؤي أبو شخيدم مدير إدارة المبيعات في 
شركة االتصاالت الفلسطينية «بالتل» ان مراكز 

البيانات ســتقدم خدمــات نوعية وعالية الجودة 
co- loca-) أهمها خدمات اســتضافة الخــوادم

tion) وخدمات ادارة حماية الخوادم من الهجوم 
واالختراقات من قبل فريق متخصص على مدار 
الســاعة وطيلة ايام االســبوع وخدمات الخوادم 
االفتراضية وخدمات الحوسبة السحابية بأنواعها 
IaaS PaaS SaaS وخدمة مســاحات التخزين 
للبيانــاتStorage) ) وغيرها من الخدمات التي 

تقدم بمراكز البيانات العالمية.
والجديــر ذكــره ان «بالتل» تمتلــك عدة مراكز 
بيانات متخصصة وتقوم حالياً بوضع اللمسات 

األخيرة لمركز بيانات جديد في مدينة البيرة. 

يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء 

«القدس المفتوحة» تختتم استعداداتها 
لتنظيم يوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة-  أعلنــت جامعة 
القدس المفتوحة أنها انهت استعداداتها كافة 
لتنظيم يوم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
الثاني عشر تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي 
الحمــد اهللا بعنــوان « التكنولوجيــا المالية»، 
والمقرر عقده يوم غد في فندق جراند بارك 

بالبيرة.
وقال ســعادة الشــلبي مســاعد مديــر مركز 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجامعة 
إن اختيار موضوع «التكنولوجيا المالية» ليكون 
محور اليوم جاء بناء على الحراك التكنولوجي 

العالمــي واإلقليمــي والمحلي بهــذا االتجاه، 
مشيرا إلى أنه سيشارك في هذا اليوم خبراء 
دوليون ومحليون، ومؤسسات من القطاعين 

العام والخاص في فلسطين.
وأوضح م. الشــلبي أن الهدف من تنظيم هذا 
اليوم هو توفير الحد األدنى من المعرفة في 
موضوع التكنولوجيا المالية ونشرها والتعامل 
بهــا علــى مســتوى األفــراد والمؤسســات، 
باإلضافة الى توفير رؤية للمهتمين بموضوع 
التكنولوجيــا الماليــة وتوضيــح المكانة التي 

وصلنا اليها في هذا المجال في فلسطين.

ضمن برنامج «رعاية التكافلي»

«الصفا» يوقع اتفاقية
 مع مؤسسة الحسين للسرطان

رام اهللا- وقــع مصــرف الصفــا اإلســالمي 
ومؤسســة الحســين للســرطان، امــس في 
مقــر اإلدارة العامة لمصرف الصفا برام اهللا، 
اتفاقيــة ضمــن «برنامــج رعايــة التكافلي» 
لتغطيــة وتأمين نفقات العالج في مؤسســة 
الحسين لموظفي المصرف، وذلك حرصا على 
تقديم افضل االمتيازات، وتجسيدا لمسؤولية 
المصرف تجاه موظفيه وعائالتهم باالضافة 
الى  دعم دور مؤسسة الحسين للسرطان في 

التثقيف والتوعية حول المرض.
ووقع االتفاقية كل من السيد نضال البرغوثي 
مدير عام المصرف ، والسيدة خزيمة الصقري 
مديرة برنامج رعايه في مؤسســة الحســين 
للسرطان، بحضورعدد من مسؤولي وموظفي 
المصــرف والمؤسســة، إلــى جانــب عدد من 

ممثلي وسائل اإلعالم.
ويعــد «برنامــج رعايــة التكافلــي» لتغطية 
تكاليــف عــالج مــرض الســرطان أحــد اهم 
برامج مؤسسة الحسين للسرطان الذي يمنح 

مشــتركيه الفرصــة لتلقي العــالج (في حال 
االصابة به ال قدر اهللا) مقابل رسوم اشتراك 

سنوية رمزية.
وشــدد مدير عــام مصرف الصفا اإلســالمي 
نضــال البرغوثــي علــى أهميــة توقيع هذه 
االتفاقية مع مؤسســة الحســين  للســرطان 
والتي من شــأنها أن تســاهم فــي دعم هذه 
المؤسسة الخيرية وتقديم العون لمن يحتاجه 

القدر اهللا.
بدورها أشادت مدير مديرة برنامج رعايه في 
مؤسســة الحسين للســرطان السيدة خزيمة 
الصقري بمصرف الصفا اإلسالمي والبرامج 
المختلفــة والتي من ضمنهــا برنامج تمويل 
الخدمــات الصحيــة التــي يقدمهــا للمجتمــع 
ولموظفيــه ، مضيفة أننا ســعداء جــداً بهذه 
الشــراكة مع مصرف الصفا اإلسالمي، وذلك 
إليمانــه برســالتنا االنســانية والنبيلــة تجاه 
مرضى السرطان، وهو الهدف الذي قامت عليه 

هذه المؤسسة.

مؤشر القدس يسجل
 انخفاضا طفيفا بنسبة 0.03 % 

ة  لحيــا ا  - هللا ا م  ا ر
ســجل   - يــة د قتصا ال ا
المؤشر الرئيس لبورصة 
فلسطين، انخفاضا طفيفا 
بنســبة 0.03 %، وأغلــق 
جلسة التداول األسبوعية 
 528.21 عنــد  لثالثــة  ا
نقطــة، متراجعــا بـ 0.17 
نقطة، عن جلســة التدال 

السابقة. 
وجــاء االنخفــاض علــى 
نتيجــة  القــدس  مؤشــر 
تراجع قطاعــات الصناعة 
والخدمــات  واالســتثمار 
بنســبة 0.09 %، و0.20 % 

و 0.07 % على التوالي في 
حين ارتفع مؤشــر قطاعا 
البنــوك والخدمات المالية 

والتأمين. 
وشــهدت جلســة االمــس 
تــداوالت علــى 367 ألــف 
ســهم، بقيمــة اجماليــة 
بلغت 383 ألف دوالر نفذت 

من خالل 94 عقدا. 
وتــم التداول على اســهم 
15 شركة مساهمة عامة 
البورصــة  فــي  مدرجــة 
ارتفعت اســهم 4 شركات 
منهــا، وانخفضت أســهم 
5 شــركات، ولــم تظهــر 

الشركات المتبقية أي تغير 
على أسعار اسهمها. 

وكانــت الشــركات األكثر 
ارتفاعا على النحو التالي: 
 ,(4.29% ) بنســبة   NIC
 ,(2.56% ) بنســبة   AIG
 ,(2.42%) بنســبة   TNB
GUI بنسبة (%0.95),  أما 
الشركات األكثر انخفاضا 
في أســعار أسهمها فهي: 
WASSEL بنسبة (-5.00
%), QUDS بنسبة (-1.12
%), APIC بنســبة (-0.87

%), PEC بنسبة (%-0.74), 
JPH بنسبة (%-0.66).

سبيتاني الوكيل الحصري

غسالة بيكو 2 في 1 غسالة ونشافة
 في آن واحد توفر الوقت والمال

رام اهللا- مع حلول فصل الشتاء ودخول بالدنا 
في منخفضات جوية حادة يرافقها جو عاصف 
وهطول االمطار بغزارة خالل اليوم، أدى الى 
عدم تمكن سيدة المنزل من القيام بتنشيف 
الغســيل خــارج البيــت، ما جعل مــن إمتالك 
نشــافة داخــل المنــزل أمر ضــروري وحاجة 
أساسية، فهي توفر الكثير من الوقت والجهد 
على النساء من عمليات التجفيف والكي، لكن 
واجهت بعض العائالت مشكلة امتالك غسالة 
ونشافة بســبب رغبتهم في توفير استهالك 
الطاقــة والكهربــاء، والن هنالــك العديد من 
العائالت ال تتوفر لديها مســاحة كافية لوضع 
جهازين أحدهما للغســيل «غســالة» والثاني 

لتنشيف الغسيل «نشافة». 
لهذا السبب قامت شركة بيكو التركية العالمية 
الرائــدة في مجــال تصنيــع وإنتــاج االجهزة 
الكهربائيــة والمنزليــة ذات الجــودة العاليــة 
والمعروفة في جميع أنحاء العالم، بأخذ هذه 
المشكلة بعين االعتبار فقامت بإنتاج غسالة 
2 في 1 وهي عبارة عن غســالة ونشافة في 

آن واحد. 
و تتميــز غســالة 2 فــي 1 بتوفيرهــا للجهد 
والوقــت على ســيدة المنزل بــدل من قضاء 
معظــم وقتها فــي عملية غســل المالبس، 
من حيث سهولة تشغيلها، وتوفيرها للطاقة 
والمال، وتصميمهــا االنيق، باإلضافة لوجود 

ProSmart™ In- الماتور الموفــر للكهربــاء
verter Motor الذي يعمل على زيادة الكفاءة، 
واستهالك أقل للطاقة، وإطالة عمر الغسل مع 
صوت منخفض، باإلضافة الى وجود التقنيات 
الذكية مثل تقنية Aquawave وهو تصميم 
حديث للحــوض الداخلي للعنايــة بالمالبس 
اثنــاء الغســيل ,وتقنيــة Aquafusion التــي 
تســاعد في استهالك اقل لمسحوق الغسيل، 
وتحتوى أيضا على برامج حديثه تســاعد ربة 
المنزل مثل برنامجWash&wear والذي يقوم 
بعملية الغســيل والتجفيف في برنامج واحد 

وبلمسة واحده 
و مؤخــرا اطلقت شــركة أكرم ســبيتاني 
وأوالد االولــى فــي فلســطين فــي مجال 
اســتيراد وبيع االجهزة الكهربائية، غسالة 
بيكو 2 في1 لتكون فــي متناول العائالت 
الفلسطينية، بإعتبارها الوكيل الحصري 
لشركة بيكو في السوق الفلسطيني منذ 

أكثر من 25 عاما. 
 وقامت ســبيتاني بإطــالق حملة خاصة على 
غســالة بيكو 2 في 1، بســعر 2990 شــيقل 
وســيحصل الزبون عند شرائه للغسالة على 
بطاقــة هدية بقيمة 400 شــيقل. والعرض 
متوفــر في جميع فروع ســبيتاني المنتشــرة 
في مختلف المحافظات، وفروع سبيتاني هوم 

الثالثة «رام اهللا، الخليل، ونابلس». 


