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Office Building for rent
Modern design and Architecture

Can be subdivided
address :  Albireh - Albaloagh near the DCO

For more information call :
022423456
0599368228
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جديدة يف مجال التعلم االلكرتوين بأشكاله 
املتطورة.

وأض�������اف�������ت ع�����ف�����ون�����ة: "م�����ؤت�����م�����رن�����ا ه������و م��ل��ت��ق��ى 
تربوي غايته املرجوة أن نتمكن معاً كشركاء 
ونخبة متميزة يف مجاالت متنوعة أن نسلط 
الضوء عىل متغريات العالم الرقمي من حيث 
م��ف��ه��وم��ه، وت��ح��ّدي��ات��ه، وت��ج��ّل��ي��ات��ه املستقبلية، 
وتأثريها عىل املدارس والجامعات ومتطلبات 
سوق العمل، وتنمية املجتمع من خالل تعزيز 
مفاهيم التعّلم اإللكرتوين، والتعّلم الّنقال، 
وامل��������س��������اق��������ات م�����ف�����ت�����وح�����ة امل���������ص���������در، وأخ������الق������ي������ات 

التعّلم اإللكرتوين، وضمان جودته".

توفري فرص للتعليم 
ويف ال�����س�����ي�����اق ذات�����������ه، ق��������ال ال�����دك�����ت�����ور م���اه���ر 
ال�������ن�������ت�������ش�������ة: "ت����������ح����������رص ال�������ج�������ام�������ع�������ة ع����������ىل ت�����وف�����ري 
فرص تعليم حديثة للطلبة يف كافة مراحل 
الدراسة الجامعية، والجامعة تسري اآلن يف 
اتجاهني؛ األول مواكبة التطورات العلمية 
والتكنولوجية، والثاين استقطاب الكفاءات 
ال������ع������ل������م������ي������ة امل��������ت��������م��������ي��������زة م�����������ن داخ�������������������ل ف����ل����س����ط����ني 
وخارجها، وابتعاث املتفوقني، وتوفري البنى 

التحتية والتكنولوجية الحديثة".
وأش���ار النتشة إىل أن الجامعة اعتمدت 
ع���ىل ت��وظ��ي��ف وس���ائ���ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��دي��ث��ة 
أه����م  ال����ت����ع����ّل����م وال����ت����ع����ل����ي����م، واإلدارة وم�������ن  يف 
مخرجات الفلسفة العلمية هذه هو إنشاء 
وع�����اء امل���س���اق���ات، وإط������الق م���ش���روع ال��ت��ع��ل��ي��م 
اإلل��ك��رتوين ع��ام 2010، وإن��ش��اء م��رك��ز التعليم 
اإلل����ك����رتوين ع����ام 2012، وال������ذي م���ن خ���الل���ه تم 
 )Moodle( ت���ط���وي���ر ن����ظ����ام ال���ت���ع���ل���ي���م امل����ف����ت����وح

كواجهة للتعليم اإللكرتوين الحديث.

ثورة التكنولوجيا 
وع��ىل صعيد متصل، ألقى الدكتور عيل 
أبو زهري كلمة رئيس الوزراء الدكتور حمد 
الله، والتي قال فيها: "تمتاز َثورة تكنولوجيا 
َ����ع����ل����وم����ات واالت�������ص�������االت "ال����ع����ص����ُر ال����رق����م����ّي"  امل
ب��م��ش��ه��ٍد ت��ك��ن��ول��وج��ّي م��ت��م��ي��ز وغ���ن���ّي وُم��ت��ج��دد 
وُم���ت���غ���ري، وُي���ع���ت���ُر ال��ت��ع��ل��ي��ُم أداَت����ن����ا األس��اس��ي��ة 
يف ب������ن������اِء اإلن������س������ان ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي ال�������ق�������ادِر ع��ىل 
االنخراط الفاعل والبّناء يف ُمجتمِع واقتصاد 
املعرفة، وهو املُحرك األهم لعملية التنمية 

الوطنية يف فلسطني".
وب��������ني ال�����دك�����ت�����ور أب��������و زه����������ري أّن ال����ح����ك����وم����ُة 
تبذل ُجهوداً حثيثة لتطوير املجاالت املُرتبطة 
بتكنولوجيا املعلومات واالت��ص��االت، وتضُع 
ق����ط����اَع ال��ت��ع��ل��ي��م يف ُص����ل����ِب أول�����وي�����اِت ع��م��ِل��ه��ا، 
وَت���ه���دُف إىل ت��ك��ري��ِس  ن��ظ��اٍم تعليميٍّ ن��وع��َي، 
م�������ن ُم����ن����ط����ل����ق ق�����ن�����اع�����ة ال�����ح�����ك�����وم�����ة ال������ت������ام������ة ب�����أن 
أنظمَة التعليم هي املُحرك األساس يف سوِق 
امل���ن���اف���س���ة وه������ي ال������ق������ادرة ع����ىل ت���رس���ي���ِخ م���ك���ان���ِة 
دولِتنا ب��ني الشعوب واألُم���م املُتحضرة التي 

َتصنُع الحضارَة واملعرفة والتاريخ.
ُ�����ؤت�����م�����ر  وش�������������دد أب����������و زه�������������ري ع��������ىل أه������م������ي������ِة امل
باعتباره فرصًة هامة لتبادل التجارب واآلراء 
ُ���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة يف م������ج������اِل ج��������ودِة  ح��������ول اآلف������������اق امل
ال����ت����ع����ل����ي����م ال�������ع�������ايل وت�����وظ�����ي�����ف ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا، 
ُ�������ش�������رتك ل��ت��ق��ل��ي��ص  ول����ت����ع����زي����ز آل������ي������ات ال����ع����م����ل امل

الفجوة الرقمية يف فلسطني.

االهداف واملصالح 
ويف حديثه، أشار الدكتور صري صيدم 
اىل أه����م����ي����ة ام������ت������الك ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ع����ل����وم����ات 
وتطويرها يف سبيل تحقيق األهداف واملصالح 
ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����ش����ع����ب وامل�������ؤس�������س�������ات امل����خ����ت����ل����ف����ة يف 
الوطن، وأضاف: "الجيل القادم من أبنائنا 
ب���إم���ك���ان���ه أن ي��ص��ن��ع ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م 
واالقتصاد، وأن الشعب الفلسطيني ليس 
أقل درجة من غريه من الشعوب، ونمتلك 
من الكفاءات والعقول ما يمكننا من التسلح 
ب���ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ف����ي����دة، وال������ق������ادرة ع����ىل ن��ق��ل 
فلسطني –كل فلسطني- إىل مصاف الدول 

يف العلوم والتكنولوجيا".

التعليم سالح اسايس 
من ناحيته، ق��ال سامي الصعيدي: "إن 
ال��ت��ع��ل��ي��م أس���������اُس  األم������م وم��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا، وه���و 
سالحنا األسايس يف مواجهة كل التحديات 
التي تعصف بواقعنا الذي نعيش، كما أنه 
الفيصل بني األم��م املتقدمة والنامية، وإننا 
ك����ش����ع����ب ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ن����ف����خ����ر ب����م����ا ن���م���ل���ك���ه م��ن 
طاقات وكفاءات، ولدينا املزيد لنحرزه عىل 

صعيده تكنولوجيا املعلومات".

وأض�����������اف: "ك����ل����ن����ا ن���ف���خ���ر ب���ج���ام���ع���ة ال���ن���ج���اح 
الوطنية ال��ت��ي ت��ق��دم ي��وم��اً بعد ي��وم اب��داع��ات 
س������ب������اق������ة يف ح������ق������ل ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا امل������ع������ل������وم������ات 
والتعلم اإللكرتوين، وكانت سباقة لتقديم 
األفكار واملبادرات الرائعة، والتعليم الرقمي 
ال��������ي��������وم ه��������و ك�����ل�����م�����ة ال��������س��������ر، ون�������ح�������ن يف ال����ب����ن����ك 
اإلس������������الم������������ي ال��������ع��������رب��������ي وض���������م���������ن م�����س�����ؤول�����ي�����ت�����ن�����ا 
االج��ت��م��اع��ي��ة ق���ررن���ا دع����م امل��ؤت��م��ر ه����ذا، آم��ل��ني 
أن يكون هذا املؤتمر بداية لدخول فلسطني 

العالم الرقمي".
 Lawrence C.( ال������روف������ي������س������ور  وال�������ق�������ى 
Ragan( كلمة عرض فيها تجربته يف العالم 
الرقمي، والتي حملت عنوان :" التحول يف 
ال��ت��ع��ّل��م اإلل���ك���رتوين.. ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��اص��رة"، 
وال��������ت��������ي ف�����ي�����ه�����ا أح�������������دث م������ق������ارن������ة ب��������ني ال���ت���ع���ل���ي���م 
ال��������وج��������اه��������ي )وج����������ه����������اً إىل وج�����������ه�����������اً(، وال����ت����ع����ل����م 

اإللكرتوين والتعلم عن بعد.
وت�������ط�������رق يف ك����ل����م����ت����ه إىل وس�������ائ�������ل ال���ت���ع���ل���م 
iPad and Cell-( م���ث���ل  ال���ح���دي���ث���ة  ال���ت���ق���ن���ي���ة 

Phone(، وك��ي��ف يمكن لنا أن نسخرها يف 
حياتنا اليومية ومؤسساتنا وما هي القواعد 
ال����ت����ي ي����ج����ب ع���ل���ي���ن���ا أن ن����راع����ي����ه����ا ح���ي���ن���م���ا ن���ق���وم 
بالتحول إىل التكنولوجيا الجديدة، ال سيما 
ال��رق��م��ي��ة م��ن��ه��ا يف ظ���ل ال���ت���س���ارع���ات ال��ج��دي��دة 
يف ع���ال���م اإلن����رتن����ت وث������ورة امل��ع��ل��وم��ات وت��ع��دد 

األدوات والوظائف التكنولوجية.
وش��ارك يف املؤتمر جوقة جامعة النجاح 
بقيادة عميد كلية الفنون الجميلة املوسيقار 
ال�����دك�����ت�����ور غ���������اوي م���ي���ش���ي���ل غ���������اوي ال�����ت�����ي ق���دم���ة 
م�����ق�����ط�����وع�����ات غ����ن����ائ����ي����ة ب����م����ن����اس����ب����ة ي���������وم األرض 
ال����خ����ال����د، ح���ي���ث ق����دم����ت ال���ع���دي���د م����ن األغ������اين 

الوطنية الرتاثية.

اسباب عقد املؤتمر 
وج�������اء ان����ع����ق����اد امل����ؤت����م����ر ن���ت���ي���ج���ة مل�����ا ي��ش��ه��ده 
العالم من تغريات متسارعة تؤثر يف جميع 
مناحي الحياة بما يف ذلك التعليم، وتسعى 
م�������ؤس�������س�������ات ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ال���������ع���������ايل ل����الس����ت����ج����اب����ة 
ل���������ل���������ت���������ح���������دي���������ات ال����������ن����������ات����������ج����������ة ع���������������ن امل���������س���������ت���������ج���������دات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة يف ال��ع��ال��م ال��رق��م��ي، 
وق���د ب����ادرت واس��ت��ج��اب��ت ج��ام��ع��ة ال��ن��ج��اح إىل 
ع�����ق�����د ه���������ذا امل�����ؤت�����م�����ر ل����ل����م����س����اه����م����ة يف االرت�������ق�������اء 
ب���ال���ت���ع���ل���ي���م يف ال����ج����ام����ع����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة م��ن 
خالل مناقشة أحدث الدراسات واملمارسات 
وال�����ت�����ج�����ارب يف م����ج����ال ت���وظ���ي���ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م م��ح��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا ل��ت��ط��وي��ر 

ممارسات التعلم االلكرتوين.

التعليم االلكرتوين 
ون��اق��ش امل��ؤت��م��ر واق����ع ال��ت��ع��ل��م اإلل��ك��رتوين 
يف ف��ل��س��ط��ني، وت���وظ���ي���ف ال���ع���ال���م ال���رق���م���ي يف 
ت��ح��س��ني ج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���ع���ل���م، وع����رض 
نماذج وممارسات متميزة عاملية ومحلية يف 
التعلم اإللكرتوين، وبحث أخالقيات التعلم 
اإلل��ك��رتوين، وامل��س��اق��ات اإلل��ك��رتون��ي��ة املجانية 
اإلل���������ك���������رتوين  ال�����ت�����ع�����ل�����م  وع���������الق���������ة   ،)MOOC(

بالتنمية املستدامة.

البيان الختامي 
ويف ختام اعمال املؤتمر، أصدرت اللجنة 
ال��ت��ح��ض��ريي��ة ل��ه ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي ال���ذي تضمن 
ال���ت���وص���ي���ات ال���ت���ي خ�����رج ب���ه���ا امل����ش����ارك����ون وال���ت���ي 
ت�����م�����ح�����ورت ح��������ول ال���ع���م���ل���ي���ة ال�����رتب�����وي�����ة امل���ت���م���ي���زة 
)تعلما وتعليما( والتي تعتر الحجر االساس 
وال�����ض�����ام�����ن ال����وح����ي����د ل����ل����وص����ول ب���ف���ل���س���ط���ني اىل 
أهدافها وغاياتها وتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية املستدامة واالستقالل السيايس، 
م������م������ا ي�����س�����ت�����دع�����ي امل������ح������اف������ظ������ة ع����ل����ي����ه����ا ورع�����اي�����ت�����ه�����ا 
ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����ا رأس أول����������وي����������ات ف�����ل�����س�����ط�����ني، م���م���ا 
يحتم مواكبة العصر والتصدي لتحدياته من 
خالل تجديد وتطوير اسرتاتيجيات التعلم، 
ك���م���ا أوص��������ت ال���ل���ج���ن���ة ب������ض������رورة ت���وظ���ي���ف ك���اف���ة 
الوسائل واألدوات ووسائل التعليم املتجددة 
)ومنها التعليم االلكرتوين( يف أداء العملية 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��م��ي��ة، وك���ذل���ك ت��س��خ��ري ك��اف��ة 
ال�����وس�����ائ�����ل امل����ت����اح����ة ل���ت���وظ���ي���ف ك�����ل امل���س���ت���ج���دات 
يف مجال التكنولوجيا ك��أداة لتحسني نوعية 
ال���ت���ع���ل���ي���م وم����واك����ب����ة ال����ت����غ����ريات امل���س���ت���م���رة، م��ن 
أجل الوصول اىل مستوى تربوي متميز يمكن 
املجتمع الفلسطيني من الوصول اىل أهدافه 
ي������ت������الءم م������ع اح�����ت�����ي�����اج�����ات امل����ت����ع����ل����م����ني امل���خ���ت���ل���ف���ة 
ويساهم يف تزويدهم بالكفاءات الالزمة ألداء 

دورهم املنتظر . 

مؤتمر دولي في جامعة النجاح يوصي باالستفادة  من تجارب الدول الراقية في التعلم والتعليم

رام ال��ل��ه - وف���ا- ان��ت��دب مجلس القضاء األع��ىل 
ال���ق���اض���ي���ة ث����ري����ا ال������وزي������ر، م�����دي�����رة ل���ل���م���ع���ه���د ال���ق���ض���ايئ 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ب��م��وج��ب ك���ت���اب م���ن رئ���ي���س امل��ح��ك��م��ة 
العليا، رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فريد 
ال��ج��الد،، إىل وزي��ر ال��ع��دل، ورئيس مجلس إدارة 

املعهد القضايئ الفلسطيني عيل مهنا.
وأشار املركز القضايئ اإلعالمي يف بيان امس، 
إىل أن القاضية الوزير تبوأت عدة مناصب قضائية 
وإدارية يف السلطة القضائية، فتدرجت من قايض 
يف م��ح��ك��م��ة ص���ل���ح غ������زة، إىل ق�����ايض م��ح��ك��م��ة ب���داي���ة 
غ������زة، ث�����ّم ق���اض���ي���ة يف م��ح��ك��م��ة اس���ت���ئ���ن���اف رام ال���ل���ه، 
باإلضافة إىل توليها رئاسة وحدة التخطيط وإدارة 
امل��ش��اري��ع مل��دة خمس س��ن��وات منذ سنة 2009، قبل 

انتقالها إلدارة املعهد القضايئ الفلسطيني.

القاضية ثريا الوزير مديرة 
نابلس- غسان الكتوت - الرواد للصحافة للمعهد القضائي الفلسطيني

واإلعالم - عقدت جامعة النجاح الوطنية من 
 )E-Learning( خالل مركز التعّلم اإللكرتوين
، امس ، املؤتمر الّدويل للتعّلم والتعليم يف 
العالم الرقمي، وذلك يف مسرح األمري تريك 
بن عبد العزيز يف الحرم الجامعي الجديد، 
ب����رع����اي����ة رئ�����ي�����س ال��������������وزراء ال�����دك�����ت�����ور رام���������ي ح��م��د 
ال����ل����ه، وب���رع���اي���ة م���اّس���ي���ة م����ن ال���ب���ن���ك اإلس���الم���ي 
ال���ع���رب���ي وب���دع���م م���ن ش���رك���ة "ن����وف����ل" ل��ل��ت��ج��ارة 
وال����ت����س����وي����ق، وش����رك����ة ال���ط���م���ي���زي، وم���ؤس���س���ة 
ال���رتب���ي���ة  ووزارة   ،"ETSk" وش�����رك�����ة  ال����ن����ي����زك، 
والتعليم، املشروع البلجييك، واملركز الثقايف 
 MIDDEL EAST " ال���ري���ط���اين، وم���ؤس���س���ة
BUSINEES " ، وب��م��ش��ارك��ة ع��رب��ي��ة ودول��ي��ة 

واسعة من مختلف دول العالم.
وح�����ض�����ر ال����ج����ل����س����ة االف����ت����ت����اح����ي����ة ل���ل���م���ؤت���م���ر 
، وزي�������ر ال����رتب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ال���دك���ت���ور 
عيل زيدان أبو زهري ممثل رئيس الوزراء، 
وال������ق������ائ������م ب�����أع�����م�����ال رئ������ي������س ج�����ام�����ع�����ة ال����ن����ج����اح 
الدكتور ماهر النتشة، ومدير مركز التعّلم 
اإللكرتوين ورئيس املؤتمر الدكتورة سائدة 
ع����������ف����������ون����������ة، وم��������س��������ت��������ش��������ار ال����������رئ����������ي����������س ل��������ش��������ؤون 
تكنولوجيا املعلومات الدكتور صري صيدم، 
ومدير عام البنك اإلسالمي العربي سامي 
الصعيدي، ومدير مركز اإلب��داع يف التعّلم 
عر "اإلنرتنت" يف الواليات املتحدة األمريكية 
الروفيسور )Lawrence C. Ragan(، إىل 
ج��ان��ب ممثلني ع��ن القطاع ال��خ��اص ورج��ال 
األعمال وأصحاب أوراق العمل من داخل 
ف����ل����س����ط����ني وامل��������ش��������ارك��������ني ال��������دول��������ي��������ني وح����ش����د 
ك��ب��ري م���ن ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ج��ام��ع��ة وال��ط��ل��ب��ة، 
وم���م���ث���ل���ني ع�����ن رّواد ال���ت���ع���ّل���م اإلل������ك������رتوين يف 

الجامعات الفلسطينية.
وأدار الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ، مدير 
مركز التمّيز يف التعّلم والّتعليم يف الجامعة 
ال������دك������ت������ور ع�����ب�����د ال������ك������ري������م دراغ���������م���������ة، وان����ط����ل����ق����ت 
فعاليات املؤتمر بتالوة ايات من القران الكريم 
، ث�����م ال�����س�����الم ال����وط����ن����ي ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وق��������راءة 
الفاتحة عىل أرواح الشهداء، إىل جانب عرض 
فيلم وثائقي بعنوان :"ومضات" حول تطّور 

التعليم يف العالم.
ويف كلمتها، قالت الدكتورة سائدة عّفونة 
ان هذا املؤتمر يأيت باكورًة لعمل مركز التعّلم 
اإللكرتوين، وهو مركز فتي ال يزال يف السنة 
الثانية من نشأته، ليفيد من التجارب العاملية 
ال��ح��دي��ث��ة م���ن خ����الل االس���ت���م���اع وامل���ش���ارك���ة مع 
نخبة م��خ��ت��ارة م��ن ال��خ��راء ال��دول��ي��ني، ويقدم 
إسهاماً جديداً ممزوجاً بالخرة الوطنية من 
خ������الل ال�����خ�����راء ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني، ل���ق���ط���ف ث���م���ار 
وط����ن����ي����ة ي����ان����ع����ة يف م�����ج�����ال ت���ح���س���ني م���خ���رج���ات 
العملية التعليمية وتطوير كفايات الخريجني 
م��������ن ال������ج������ام������ع������ات ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ب�����ش�����ك�����ل ع�����ام 
وج����ام����ع����ة ال����ن����ج����اح ب���ش���ك���ل خ��������اص، ب���االض���اف���ة 
إىل ات����اح����ة ال����ف����رص����ة ل����رس����م س����ي����اس����ات وط��ن��ي��ة 

كما أوىص املشاركون بضرورة وضع ميثاق 
أخالقي للتعلم االلكرتوين، حسب ضوابط 
ومقاييس تضمن الحصول عىل االيجابيات 
واج������ت������ن������اب ال����س����ل����ب����ي����ات واع������ت������م������اد امل�����م�����ارس�����ات 

الجيدة اعتمادا عىل مبدأ "االح���رتام الكامل 
مل��ث��ل��ن��ا ال��ع��ل��ي��ا وت���راث���ن���ا ال����ع����ري����ق"، ك���ذل���ك ت��م��ت 
ال���ت���وص���ي���ة ب���ب���ن���اء ن����ظ����ام ل���ض���م���ان ال������ج������ودة م��ن 
خ�����الل ت���ط���وي���ر م���ع���اي���ري م���ع���ت���م���دة ي��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا 

ب�����ني ال������خ������راء يف ال����ج����ام����ع����ات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
واالس�����ت�����ف�����ادة م����ن ت����ج����ارب ال��������دول االخ��������رى يف 
التعلم والتعليم ع��ىل أن ي��ك��ون ذل��ك بنظرة 

ثاقبة وعني ناقدة.

رسائل القراء ....

،،، "ß" رئيس تحرير صحيفة
عمال بحرية النشر ، يرجى نشر ماييل :

مناشدة لسيادة الرئيس محمود عباس 
لتغطية تسجيل أطفالي المعاقين في

 إحدى المؤسسات التي تعنى بهم
ان����ا امل���واط���ن���ة رس��م��ي��ة ع���اي���د س���الم���ة ال����ح����روب م���ن ب���ل���دة دورا ق���ض���اء ال��خ��ل��ي��ل ، أض����ع ب���ني أي���دي  
سيادتكم ، طلبي بااليعاز لذوي االختصاص ، بتغطية تسجيل أبنايئ املعاقني الثالثة: محمد 
/11 عاما/ وحمزة /11 عاما/ وسهري ربحي الحروب /٧ سنوات/ إما يف جمعية االحسان بالخليل أو 
الجمعية العربية للمعاقني يف العيزرية، علما أن املؤسستني بحاجة اىل كتاب من مكتبكم أو 
من وزير الشؤون االجتماعية يتضمن التعهد بتغطية نفقات تسجيلهم يف املؤسستني . وتتكون 
أسريت من  "11 " نفرا وزوجي يعمل بشكل متقطع وكان سجن عدة مرات بسبب العمل داخل 

اسرائيل بدون تصريح، كما نعاين من ظروف اقتصادية صعبة جدا.
كيل أمل أن يلبى مطلبي اإلنساين هذا، والله ال يضيع أجر من أحسن عمال، وأدعو الله أن 

يسدد خطاكم ملا فيه الخري لشعبنا.
أدامكم الله لنا ذخرا وسندا لإلنسانية جمعاء.

التوقيع :  
ابنتكم املخلصة : رسمية عايد سالمة الحروب   
  دورا - الخليل
جوال رقم : 323350 0599  

تأجيل السحب على جوائز 
حملة الربيع للتسوق

ال��ق��دس - اف���اد ح��ج��ازي ال��رش��ق رئ��ي��س لجنة ت��ج��ار ص��الح ال��دي��ن ، ب��أن اللجنة اج��ل��ت ام��س ، 
السحب عىل جوائز حملة الربيع للتسوق اىل يوم غد الثالثاء ، الساعة الثالثة عصرا امام فندق 

الكابيتول ، وذلك بسبب حلول ذكرى يوم االرض .

وصول وفد ماليزي 
الى غزة عبر معبر رفح

غزة - عالء املشهراوي - وصل وفد ماليزي مكون من ستة متضامنني، إىل قطاع غزة مساء 
امس ، عر معر رفح الري مع مصر.

وقالت وزارة الداخلية يف حكومة " حماس" ، أن الوفد وصل اىل غزة بعد احتجازه ساعات 
يف الصالة املصرية من معر رفح الري.

وك��ان يف استقبال الوفد ، املدير التنفيذي ملؤسسة "أم���ان" فلسطني- ماليزيا- عمر صيام، 
وعدد من الشخصيات.

وذكر صيام ، أن الوفد جاء تضامنا مع غزة ومن أجل إعداد تقارير صحفية خالل فرتة زيارته 
التي تستغرق أسبوعني عن معاناة سكان قطاع غزة املحاصرين.

يشار إىل أن معر رف��ح يعمل لليوم ال��ث��اين ع��ىل ال��ت��وايل، حيث غ��ادر األح��د 11 حافلة بإتجاه 
ال���ص���ال���ة امل���ص���ري���ة م���ن امل���ع���ر، ف��ي��م��ا اس��ت��ق��ب��ل��ت ال���ص���ال���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 4 ح���اف���الت م���ن ال��ع��ال��ق��ني يف 

الجانب املصري.

تكريم أمهات األشخاص
ذوي اإلعاقة في جنين

ج���ن���ني- ع���يل س���م���ودي - ن��ظ��م ب���رن���ام���ج ال��ت��أه��ي��ل يف ال��ب��ل��دي��ة ، ب���ال���ت���ع���اون م���ع م��ؤس��س��ة 
"اليف جيت" للتأهيل وبرنامج التأهيل املجتمعي " cbr " ومركز بلدية جنني الشبابي 
"ش������ارك" ، ح��ف��الً ألم���ه���ات األط���ف���ال امل��ع��اق��ني يف ج��ن��ني ، ش����ارك ف��ي��ه أك����ر م���ن ٧0 ام�����رأة . 
وأستهل الحفل بقراءة عطرة من القرآن الكريم ، والوقوف دقيقة صمت عىل أرواح 
شهداء فلسطني مع ق��راءة الفاتحة ، تبع ذل��ك كلمة ترحيبية من قبل رئيس البلدية 
وليد ابومويس ال��ذي تحدث عن االتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا مع برنامج التأهيل 
املجتمعي لتفريغ املوظفة لخدمة ذوي االعاقة ، وأيضا تكليف مركز البلدية الشبابي 
بالعمل املشرتك للمسح امليداين للمدينة وجمع املعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة 
من خالل الزيارات امليدانية للبيوت ، موضحا انه سيتم يف القريب العاجل مسح بعض 
اإلح���ي���اء ل��ل��وص��ول إىل م��س��ح ك���ام���ل ل��ل��م��دي��ن��ة وت��وث��ي��ق ه����ذه امل��ع��ل��وم��ات ل��الس��ت��ف��ادة منها 

مستقبالً يف حصر أعداد املعاقني .
وت��ح��دث رئ��ي��س ات��ح��اد امل��ع��اق��ني رف��ي��ق أب��و سيفني، ع��ن ض���رورة تطبيق ق��ان��ون حقوق 
األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة رق��م 4 لعام 1999 مدافعا ع��ن قضايا ه��ذه الشريحة ومطالباً 

بإنصافها والتعامل معها ومع احتياجاتها يف املجتمع . 
ويف كلمة املؤسسات التي ألقتها عاملة التأهيل يف بلدية جنني فيحاء عبد الخالق ، 
تحدثت عن برنامج التأهيل يف بلدية جنني وما سيتم استخدامه من إجراءات مستقبلية 

تكفل وصول الخدمات لكافة املواطنني يف املحافظة.
ام��ا ال��دك��ت��ور محمد ال��ع��ب��ويش امل��دي��ر اإلقليمي ل��رن��ام��ج التأهيل املجتمعي ، فتطرق 
ل��ل��ش��راك��ة م��ع ب��ل��دي��ة ج��ن��ني وال��ن��ج��اح ال���ذي يحققه ال��رن��ام��ج رغ���م ق��ص��ر م��دت��ه ال��زم��ن��ي��ة يف 
املحافظة ، ودعا جميع املؤسسات للتكاتف والعمل الجماعي لتقديم الخدمة املميزة 

لهذه الشريحة .
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البنك اإلسالمي العربي يرعى مؤتمر التعلم والتعليم 
في العالم الرقمي في جامعة النجاح الوطنية

رام الله - احمد سليم رعى البنك اإلسالمي العربي املؤتمر الدويل 
األول للتعلم والتعليم يف العالم الرقمي يف جامعة النجاح الوطنية 
يف ن��اب��ل��س وذل���ك ي���وم األح���د امل����ايض، ب��م��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د م��ن املؤسسات 
وال���ش���رك���ات وك���ذل���ك م��ش��ارك��ة ع��رب��ي��ة ودول���ي���ة واس���ع���ة وح���ش���د ك��ب��ر من 

الطلبة والعاملني بالجامعة.
وحضر املؤتمر  سامي صعيدي املدير العام للبنك وب��الل أب��و رايض 
م����دي����ر ت���ن���م���ي���ة امل����ط����ل����وب����ات وال�������ف�������روع وأح�����م�����د س������رط������اوي م����دي����ر التخطيط 
والدراسات ونظام الزامل مدير فرع نابلس وعدد من موظفي الفرع.

وأك������د س���ام���ي ص���ع���ي���دي "أن ال��ت��ع��ل��ي��م أس������اس األم������ة وم��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا وهو 
س���الح���ن���ا األس���������ايس يف م����واج����ه����ة ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت���ع���ص���ف ب���واق���ع���ن���ا الذي 
ن��ع��ي��ش ف��ي��ه ك��م��ا أن ال��ت��ع��ل��ي��م ه���و ال��ف��ي��ص��ل ب���ني األم����م امل��ت��ق��دم��ة واملتخلفة 
وب����ني اق��ت��ص��ادي��ات ال���رف���اه واق���ت���ص���ادي���ات ال��ف��ق��ر وب����ني ال�����دول ذات األنظمة 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة وامل����س����ت����ب����دة". ك���م���ا أش������اد ص���ع���ي���دي ب�����ري�����ادة ج���ام���ع���ة النجاح 
الوطنية ومبادرتها بتطوير التعليم الرقمي ألهميته الخاصة. وأضاف: "اننا 
يف البنك اإلسالمي العربي وضمن مسؤولياتنا االجتماعية قمنا بدعم هذا 

املؤتمر، آملني أن يكون خطوة لدخول فلسطني للعالم الرقمي".

طرحت المكانس الكهربائية "kompressor" الجديدة من ال جي 

"سبيتاني" تنظم حفال تعريفيا حول مكيفات 
MIDEA  العالمية االقل استهالكا للطاقة 

رام الله - احمد سليم - نظمت شركة اكرم سبيتاين واوالده، امس 
يف قاعة فندق املوفنبيك يف مدينة رام الله حفال تعريفيا حول مكيفات 
ال���ه���واء   midea  "م��ي��دي��ا"، وذل���ك ب��م��ش��ارك��ة م��دي��ر ع���ام ال��ش��رك��ة مازن 
اكرم سبيتاين، والنائب الثاين للمدير العام عمر مازن سبيتاين، وعدد 
م����ن م���وظ���ف���ي وك�������ادر ال���ش���رك���ة، ب���االض���اف���ة ل���ل���ع���ش���رات م����ن وك������الء شركة 
سبيتاين من كافة مناطق الضفة الغربية وحشد من الضيوف وممثيل 

وسائل االعالم املحلية.
وبدأ االحتفال بكلمة ترحيبية ملدير عام الشركة مازن اكرم سبيتاين، 
م��ع��رب��ا فيها ع��ن س��ع��ادت��ه ال��ك��ب��رة ب��ه��ذا ال��ح��ض��ور وال��ت��ف��اع��ل ال���دائ���م  مع 

منتوجات وخدمات الشركة من وكالئها وجمهورها.
وقال: "بالرغم من عالقاتنا القصرة التي ربطت شركتنا مع شركة 
م��ك��ي��ف��ات م��ي��دي��ا، اال ان ح��ج��م مبيعاتها يف ال��س��وق امل��ح��يل ح��ق��ق خالل 

السنوات االربعة املنصرمة ما يشبه املعجزة".
واكد ان ميزات هذه املكيفات الرائعة نسمعها بشكل يومي من كافة 

زبائننا الذين اشرتوها، والتي حازت عىل اعجابهم وثقتهم.
وك��ش��ف ان ش��رك��ت��ه ب��ص��دد ف��ت��ح اك��ادي��م��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خ��اص��ة باملكيفات 
مستقبال، مشددا يف ختام حديثه ان الشركة وموظفوها ملتزمون دائم 
بخدمة الزبائن بصدق ووضوح وتقديم االفضل ملختلف شرائح شعبنا.

ب���������دوره، اش�������ار ال���ن���ائ���ب ال����ث����اين مل����دي����ر ع�����ام ش����رك����ة س���ب���ي���ت���اين ع���م���ر مازن 
سبيتاين، اىل ان قسم مبيعات املكيفات يعترب من اهم واكرب االقسام يف 
الشركة، مضيفا ان املكيفات يتم التعامل معها وتباع بطريقة مختلفة 

عن باقي املنتوجات والبضائع االخرى.
ولفت إىل كرب حجم مكيفات "ميديا" يف السوق املحيل، موضحا ان 

حوايل 90% من مبيعاتها بالجملة نظرا لثقة التاجر واملستهلك بها.
وبني ان شركة ميديا طورت ادائها وعملها خلل العقود والسنوات 
املاضية بشكل كبر، حيث تمتاز مكيفاتها يف وقتنا ال��ح��ايل بانها ذات 
استهالك قليل للطاقة، وصوت "ضجيج" يكاد يكون معدوم، هذا عن 

سهولة تركيبها ومواصفاتها الجمالية االخرى  وتصميها الالفت.
ث��م اس��ت��ع��رض امل��ه��ن��دس ع��ز ال��دي��ن اب��وغ��رب��ي��ة م��دي��ر خ��دم��ة ال��زب��ائ��ن يف 
"سبيتاين" ملحة عن شركة "ميديا". الصينية لصناعة املكيفات ، مؤكدا 
ان ح���ج���م ح���ض���وره���ا وم��ب��ي��ع��ات��ه��ا يف ال����س����وق ال���ع���امل���ي ق���ف���ز خ�����الل العشر 

سنوات املنصرمة بشكل الفت .

وب����ني ان����ه يف ال���ع���ام 2007 ك��ان��ت ال��ش��رك��ة ت��ص��ن��ع 15 م��ل��ي��ون وح����دة من 
مكيفات ميديا اما يف العام املنصرم 2013 فبلغ عدد الوحدات 28 مليون 
وح���دة وه��ي مخصصة كلها الس���واق خ���ارج ال��ص��ني ، م��ش��ران الشركة 
ت����ص����در م���ك���ي���ف���ات���ه���ا ل���غ���ال���ب���ي���ة دول ال����ع����ال����م ت���ق���ري���ب���ا وه������ي ت���ش���غ���ل عشرات 
االالف م����ن ال��ف��ن��ي��ني وامل���ه���ن���دس���ني وال���ع���م���ال ول���ه���ا م���ص���ان���ع يف ع�����دة دول 

يف العالم .
و اعلنت "سبيتاين "  عن حملة نقاط وجوائز بعنوان " ركب واربح 
مع ميديا ، حيث اشار مدير التسويق يف شركة سبيتاين سامر عبد الله 
ص���ربي ان الحملة تستهدف الفنيني وم��رك��ب��ي امل��ك��ي��ف��ات ال��ذي��ن يركبون 
مكيفات " ميديا " بحث يحصل كل واحد منهم عىل نقاط حسب عدد 
املكيفات التي يركبها ، ويتم اس��ت��ب��دال النقاط بجوائز قيمة ، وتنتهي 

الحملة يف اخر شهر تشرين ثاين القادم .
ويف ختام الحفل قدم مدير عام الشركة مازن اكرم سبيتاين دروعا 
تقديرية لكال من : حازم عبد العزيز الرجوب ، وهو مسوق معتمد يف 
دورا الخليل  وبيرت حنا غنايم مستشار النائب الثاين ملدير عام الشركة 

وذلك تقديرا لجهودههم ودورهم املميز .
وق���د ط��رح��ت ش��رك��ة اك���رم سبيتاين واوالده يف ال��س��وق الفلسطينية 
)Kompressor( اج��ي��ال ج��دي��دة م��ن مكانس كهربائية راق��ي��ة م��ن ن��وع

من ماركة ال جي العاملية بكفالة 10 سنوات.
وتمتاز تقنيه الكومربسور بتوفر نظام كبس متطور للغبار يعمل عىل 

تقليل الغبار املتطاير عند تفريغ حاوية املكنسه الكهربائية.
كما أن مكانس LG الكهربائية )Kompressor( بتصاميمها املريحة، 
ت���ج���ع���ل ال���ت���ن���ظ���ي���ف أف����ض����ل وأس�����ه�����ل، وب����ق����وة ش���ف���ط ت���ص���ل إىل ال����ف����ي واط 
وتحتوي عىل ف��ل��رتHEPA 13.. وه��ي سهلة السحب والتحرك بنعومة 
ولها سلك كهربايئ يصل طوله اىل 8 امتار. وتتصف بسهولة التنظيف 

وتتسع لعدة لرتات ومستوى الضجيح منخفض. 
ك��م��ا ارت����أت ش��رك��ة ال ج��ي ال��ك��رتون��ي��ك��س ال��ك��وري��ة ال��ع��امل��ي��ة ان يشمل 
يات  ضمانها وكفالتها جميع الثالجات والغساالت األوتوماتيك والجالاّ

واملكانس الكهربائية كومربسر عشر سنوات.
وم��ن الجدير ب��ال��ذك��ر، ان ش��رك��ة اك���رم سبيتاين واوالده ه��ي الوكيل 
ال���ح���ص���ري وال���وح���ي���د ل��ج��م��ي��ع م��ن��ت��ج��ات ال ج���ي يف ال���س���وق الفلسطينية 

منذ اكرث من 21 عاما.

وداعا ألسالك السماعات.. 

DA-F760 سامسونج تطرح الجهاز  السمعي الالسلكي

القدس – لعل ما يجعل الرتفيه أصعب عندما يحني موعد تشبيك 
األسالك ملكرب الصوت والسماعات، ما يجعل األرض كلها مليئة بأسالك 
ال تعرف لها بدايتها من نهايتها، ولكن سامسونج جعلت هذه اللحظة 
أكرث سهولة وراحة ملحبي الصوت العايل والحفالت الرتفيهية، فالجهاز 
السمعي الالسليك DA-F760 من سامسونج عرب عن ابداعه يف تخطي 

 ،Bluetooth  هذه املشكلة وحلها من خالل استخدام خاصية
ح���ي���ث ي���م���ك���ن���ك وض������ع ج�����ه�����ازك ال����ن����ق����ال ب����ال����ق����رب م�����ن ال���س���م���اع���ة وترك 
تقنية االت���ص���ال ب��ال��ح��ق��ل ال��ق��ري��ب ت��ع��م��ل ع��ىل تنشيط ال��س��م��اع��ة بمجرد 
ملسة واحدة. ويرجع ذلك إىل أن االقرتان بخاصية Bluetooth سهلة 
وب��دي��ه��ي��ة بالنسبة ألج��ه��زة امل��ح��م��ول امل�����زودة بتقنية )NFC(/ ) االتصال 

.Galaxy phone بالحقل القريب( مثل
م���ع م���ي���زة Bluetooth 3.0 وك����ودي����ك apt-X امل���ت���م���ي���زة، ل���م ي��ع��د نقل 
املوسيقى يعني ف��ق��دان ج���ودة ال��ص��وت. ب��ل يتيح ن��ظ��ام ال��ص��وت الالسليك 
من سامسونج إمكانية تدفق أسرع للبيانات دون فقدان جودة الصوت 
األصلية والتي تعد ظاهرة معتادة عند ضغط امللف. كما تحول تقنيات مثل 
Bluetooth 3.0 و apt-X دون حدوث ذلك، بل وتسمح بإرسال موسيقى 
بجودة األشرطة الليزرية )CD(، لذلك إذا كنت تهتم بجودة الصوت املرسل 

فتعد تقنيات Bluetooth 3.0 مع apt-X تقنيات يجب اقتناؤها.
مع طرح العديد من أجهزة سامسونج الذكية، أصبح امتالك النظام 
املرن ميزة مفيدة جًدا. وُيعد النظام الصويت الالسليك من سامسونج 
امل������زود ب���وح���دة ت��وص��ي��ل م���ت���واف���ًق���ا ب��ط��ري��ق��ة م��ري��ح��ة م���ع م��ج��م��وع��ة هواتف 
فإذا   Galaxy Note II و   Galaxy S III ت��ت��ض��م��ن  ال���ت���ي   ،Galaxy
كان هناك موسيقى عىل Galaxy SIII الخاص بك مختلفة عن تلك 
املوجودة عىل Galaxy Note II الخاص بك، فيمكنك االستمتاع بها 
اآلن باستخدام نظام واحد. مما يساعد عىل تقليل الحاجة إىل أنظمة 

صوتية إضافية والحفاظ عىل أناقة وبساطة الرتفيه املنزيل.
ويحتوي جهاز سامسونج DA-F760 عىل ميزة All Share تمكنك 
من مشاركة املحتوى السلكًيا ومزامنة املوسيقى دون جهد من أجهزة 
Galaxy الخاصة بك. كما تتيح لك تقنية Wi-Fi املدمجة بالتحكم من 
أي مكان داخ��ل امل��ن��زل، م��ا يمنحك حرية ال��وص��ول وتشغيل املوسيقى 
دون توصيل جهازك بشكل فعيل. وهذا ما ُيطلق عليه فعالً املوسيقى 
يف متناول ي��دك إضافة ألننبوب التفريغ،  وتقنبة التوصيل من خالل 
األلياف الزجاجية ومدخل USB و  MP3 و 2.1 قنوات/100 واط اجمايل 

الطاقة.

بورصة فلسطين تتسلم 
افصاحات 18 شركة 

 نابلس - استلمت بورصة فلسطني التقارير السنوية ل� 18 شركة عىل النحو التايل :

الوطنية لصناعة األملنيوم والربوفيالت "نابكو"
بلغ صايف األرباح 747,644 دينارا بارتفاع 367.7%. ومجموع املوجودات  21,672,338 بارتفاع 
9.3% وم��ج��م��وع امل��ط��ل��وب��ات 11,797,743 ب��ارت��ف��اع  10.3%. وم��ج��م��وع ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة 9,874,595 

دينارا بارتفاع %8.2.

فلسطني لتمويل الرهن العقاري
بلغ صايف األرباح 216,340 $ بانخفاض 52.2%. أما مجموع املوجودات فقد بلغ 42,356,804 
$ بارتفاع 12.9%. ومجموع املطلوبات 20,792,935 $ بارتفاع 29.5%. وبلغ مجموع حقوق امللكية 

21,563,869 $ بارتفاع %0.4.

دواجن فلسطني
صايف األرباح 3,361,674 دينارا بارتفاع 391.6%. ومجموع املوجودات  34,419,473 بارتفاع 
8.1%. ومجموع املطلوبات 10,140,086بانخفاض  18.3%. وبلغ مجموع حقوق امللكية 24,279,387 

بارتفاع %24.9.

البنك الوطني
بلغ صايف األرباح 3,600,243 $ بارتفاع 78.1%. ومجموع موجودات الشركة  529,598,977 
$ بارتفاع 50.9%. ومجموع املطلوبات 474,632,959 $  بارتفاع 58.4%. ومجموع حقوق امللكية 
54,966,018 $ ب��ارت��ف��اع 7.1%، ع��ل��م��اً ب���أن رأس امل���ال امل���دف���وع ق��د ارت��ف��ع م��ن 49,875,642 دوالر يف 

2012/12/31 إىل 49,881,953 دوالر بنسبة %0.01.

مطاحن القمح الذهبي
صايف األرباح 214,946 دينارا بانخفاض 52.8%. ومجموع املوجودات  18,652,417 بانخفاض 
5.1%. ومجموع املطلوبات 2,635,463 بانخفاض  16.7%. ومجموع حقوق امللكية 16,016,954 

دينار بانخفاض %2.9.

الوطنية لصناعة الكرتون
بارتفاع   امل�����وج�����ودات  6,678,673 $  ب���ارت���ف���اع 337.9%. وم���ج���م���وع  ص����ايف األرب�������اح 458,561 $ 
10.7%. وم��ج��م��وع امل��ط��ل��وب��ات 923,114 ب��ارت��ف��اع  62.7%. وم��ج��م��وع ح��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة 5,755,559 $ 

بارتفاع %5.3.

فلسطني لالستثمار الصناعي
صايف األرباح 4,171,227 دينارا بارتفاع 465.1%. ومجموع املوجودات 48,210,680 بارتفاع %9.5. 
وب��ل��غ مجموع امل��ط��ل��وب��ات 11,547,107 ب��ان��خ��ف��اض  11.8%. وم��ج��م��وع ح��ق��وق امللكية 36,663,573 

بارتفاع %18.5.

فلسطني لصناعات اللدائن
خسارة الفرتة بلغت 569,124 دي��ن��ارا لتنخفض الخسارة بنسبة 2.0%. ومجموع املوجودات 
3,136,236 ب��ان��خ��ف��اض 14.5%. وم��ج��م��وع امل��ط��ل��وب��ات 893,092 ب��ارت��ف��اع 4.2%. وم��ج��م��وع حقوق 

امللكية 2,243,144 بانخفاض بلغت نسبته %20.2.

التكافل الفلسطينية للتأمني
ص��ايف أرب���اح ال��ف��رتة 755,334 $ بانخفاض 19.0%. ومجموع امل��وج��ودات 23,997,002 بارتفاع 
24.5%. ومجموع املطلوبات 13,553,443 بارتفاع 33.7%. ومجموع حقوق امللكية 10,443,559 

$ بارتفاع %14.3.

البنك اإلسالمي العربي
صايف األرباح 3,500,463 $ بارتفاع 439.8% ومجموع املوجودات 469,814,701 بارتفاع %25.2. 
ومجموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحساب االستثمار 428,108,962 
بارتفاع 27.6%. ومجموع حقوق امللكية 62,321,764 بارتفاع 8.9%، علماً بأن رأس املال املدفوع 

قد ارتفع من 47,672,484 $ يف 2012/12/31 إىل 48,719,588 يف 2013/12/31، بنسبة %2.2. 

البنك التجاري الفلسطيني
صايف األرباح 114,682 $ بارتفاع 84.5%. ومجموع املوجودات 237,296,000 $ بارتفاع %27.5. 
ومجموع املطلوبات 208,870,185  بارتفاع 32.1%. ومجموع حقوق امللكية 28,425,815 بارتفاع 

بلغت نسبته %1.3.

العربية الفلسطينية لالستثمار "أيبك"
ب��ارت��ف��اع 69.5%. وم��ج��م��وع امل���وج���ودات 237,212,264 $ بارتفاع  ص���ايف األرب�����اح 10,980,695 $ 
10.4%. ومجموع املطلوبات 143,939,432 $  بارتفاع 9.6%. ومجموع حقوق امللكية 93,272,832 

دوالر بارتفاع %11.7. 

بنك فلسطني
ب��ارت��ف��اع %17.1.  ب���ارت���ف���اع  5.5%. وامل����وج����ودات 2,348,045,943  ص���ايف األرب�����اح 40,438,831 $ 
ومجموع املطلوبات 2,096,026,969 بارتفاع  17.5%. ومجموع حقوق امللكية 252,018,974 بارتفاع 
14.0%، علماً بأن رأس املال املدفوع قد ارتفع من 134,000,000 $ يف 2012/12/31 إىل 150,000,000 $ يف 

2013/12/31، بارتفاع  %11.9.

القدس للمستحضرات الطبية
ب��ارت��ف��اع 1049.4%. وم��ج��م��وع امل���وج���ودات 53,934,080 $ بارتفاع  ص���ايف األرب�����اح 2,248,123 $ 
ب��ارت��ف��اع  7.2%. ومجموع حقوق امللكية 37,683,265  10.3%. ومجموع املطلوبات 16,250,815 
دوالر بارتفاع 11.8%، علماً بأن رأس املال املدفوع قد ارتفع من 8,530,000 دوالر يف 2012/12/31 إىل 

17,060,000 دوالر بنسبة %100.0.

العربية الفلسطينية ملراكز التسوق
بلغت الخسارة 307,890 دينارا بانخفاض 66.2%. ومجموع املوجودات  13,198,078 بانخفاض 
12.5%. ومجموع املطلوبات 3,789,226 بانخفاض 61.2%. ومجموع حقوق امللكية 9,408,852 

بارتفاع %77.5.

بنك القدس
ص���ايف األرب����اح 4,739,649 $ ب��ارت��ف��اع 45.0%. وم��ج��م��وع امل���وج���ودات 531,873,355 $ بارتفاع 
10.6%. وم��ج��م��وع امل��ط��ل��وب��ات 466,881,435 ب��ارت��ف��اع 10.4%. وم��ج��م��وع ح��ق��وق امللكية 64,991,920 

بارتفاع %12.1.

املؤسسة العقارية العربية
صايف الخسارة 321,755 دينارا أردين مقارنة مع صايف أرباح بعد الضريبة بمقدار 15,127 دينار 
يف البيانات املدققة لعام 2012. أما مجموع املوجودات فقد بلغ 2,855,249 بارتفاع 4.3%. ومجموع 

املطلوبات 2,144,824 بارتفاع 23.1%. ومجموع حقوق امللكية 710,425012 بانخفاض %28.5.

جلوبال كوم لالتصاالت
خسارة الفرتة 1,497,560$ لرتتفع الخسارة بنسبة 33.7%. أما مجموع املوجودات فقد بلغ 
4,723,404 $ بانخفاض 16.1%. ومجموع املطلوبات 1,106,857 $ بارتفاع 115.9%. ومجموع حقوق 

امللكية 3,616,547 بانخفاض %29.3.

الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين يشارك 
في المؤتمر العالمي التحاد البورصات

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة %0.88

رام ال����ل����ه - ش��������ارك ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ب����ورص����ة ف���ل���س���ط���ني أحمد 
ع�����وي�����ض�����ه، ك����م����ت����ح����دث رئ�����ي�����ي يف ف����ع����ال����ي����ات امل�����ؤت�����م�����ر ال�����ع�����امل�����ي التحاد 
ال��ب��ورص��ات، وال���ذي عقد يف دورت���ه التاسعة يف العاصمة القطرية، 
ال��دوح��ة، يومي ال��ث��الث��اء واألرب��ع��اء امل��اض��ي��ني، بمشاركة ممثلني عن 
أك����رث م���ن 50 دول����ة م���ن ال����رؤس����اء وامل���س���ؤول���ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني للبورصات 

العربية والعاملية.
وك���ان عويضه ت��ح��دث ع��ن إمكانية ال��رب��ط ب��ني ال��ب��ورص��ات، ضمن 
ج��ل��س��ة ع��م��ل رئ��ي��س��ي��ة ت��ن��اول��ت م���وض���وع زي�����ادة ح��ج��م ال���ب���ورص���ات من 
خالل ربط تجمعات السيولة بدون عمليات االندماج واالستحواذ.

وق�����ال ع��وي��ض��ه م��ع��ق��ب��ا ع���ىل م���ش���ارك���ت���ه: "ع����ىل ال���ب���ورص���ات العربية 
أن ت��ك��ون ج����زءاً م��ن منظومة أس����واق امل���ال ال��ع��امل��ي��ة، واالس��ت��ف��ادة من 

التجارب والخربات العاملية يف الصناعة املالية"، مشراً إىل أن املؤتمر 
ناقش جملة من التحديات الرئيسية التي تواجهها األس���واق حول 

العالم يف الجوانب التنظيمية والتقنية.
وشملت نقاشات املؤتمر مواضيع عديدة، أهمها خدمات التداول 
وما بعد التداول، وتنويع مصادر الدخل لزيادة عائدات البورصات، 
إضافة إىل استخدام التقنيات الرفيعة يف عمل البورصات، والفائدة 

.)MSCI( املحققة من اإلدراج عىل مؤشرات مورغان ستانيل
تجدر اإلشارة إىل أن املؤتمر العاملي للبورصات، والذي انعقد يف 
دورته التاسعة لهذا العام يف دولة قطر، ُيعد الحدث األبرز يف مجال 
أسواق املال، وهو أكرب تجمع عاملي يضم رؤساء ومديري البورصات 

وشركائهم عىل مستوى العالم.

رام الله- وفا - سجل املؤشر الرئيس يف بورصة فلسطني انخفاضا بنسبة 
0.88%، امس ، يف جلسة بلغت قيمة تعامالتها حوايل مليون دوالر.

وأغ�����ل�����ق م����ؤش����ر 'ال�������ق�������دس' ت����ع����ام����الت ال���ج���ل���س���ة ع�����ىل 548.37 نقطة 
منخفضا بمقدار 4.87 نقطة، مدفوعا بانخفاض م��ؤش��رات ثالثة من 
القطاعات املمثلة يف البورصة، فانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 
1.51%، وال��ب��ن��وك وال��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة بنسبة 0.38%، وال��ص��ن��اع��ة بنسبة 
0.13%، فيما ارتفع مؤشرا قطاعي: االستثمار، والتأمني بنسبة %0.33 

و0.60% عىل التوايل.
وم���ن ب���ني 21 ش��رك��ة ج���رى ال���ت���داول ع���ىل أس��ه��م��ه��ا، س��ج��ل��ت أس��ه��م 9 
ش��رك��ات ارت��ف��اع��ا، واس��ت��ق��رت أس��ه��م 4 ش���رك���ات، ف��ي��م��ا أغ��ل��ق��ت أس��ه��م 8 

شركات تعامالت الجلسة عىل تراجع.
واألسهم الرابحة هي: املجموعة األهلية للتأمني، والعاملية املتحدة 

للتأمني، والبنك اإلسالمي الفلسطيني، والوطنية لصناعة األملنيوم، 
واالتحاد لإلعمار واالستثمار، والبنك التجاري الفلسطيني، والعربية 
الفلسطينية ل��الس��ت��ث��م��ار 'اي���ب���ك'، وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ك��ه��رب��اء، وفلسطني 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة واالس���ت���ث���م���ار 'ب����ادي����ك����و'، واس����ت����ق����رت أس���ه���م ش����رك����ات: العقارية 
ال���ت���ج���اري���ة ل���الس���ت���ث���م���ار، و'غ���ل���وب���ل ك������وم' ل����الت����ص����االت، وال���ب���ن���ك الوطني، 

والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 'واصل'.
يف امل��ق��اب��ل، انخفضت أسهم ش��رك��ات: التأمني الوطنية، ومطاحن 
ال����ق����م����ح ال�����ذه�����ب�����ي، واالت�������ص�������االت ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، وف���ل���س���ط���ني لالستثمار 
ال����ع����ق����اري، وب���ن���ك ف��ل��س��ط��ني، وس���ج���اي���ر ال����ق����دس، و'ال���وط���ن���ي���ة موبايل'، 

وفلسطني لالستثمار الصناعي.
وش����ه����دت ال���ب���ورص���ة يف ج��ل��س��ت��ه��ا ال���ث���ان���ي���ة ل���ه���ذا األس����ب����وع 174 صفقة 

شملت حوايل 584 ألف سهم.

صندوق النقد يدعو المركزي األوروبي 
إلى التصدي لتباطؤ التضخم

ل��ن��دن-)روي��رتز( - ق��ال رئيس اإلدارة األوروب��ي��ة يف صندوق النقد ال��دويل رض��ا مقدم ام��س إن 
البنك املركزي األوروب��ي أمامه مجال أكرب لخفض أسعار الفائدة محذرا من أن منطقة اليورو 

تواجه أكرب ضغط من تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية ام��س تباطؤ التضخم يف منطقة اليورو إىل 0.5 باملئة فقط وه��و ما 

يقل كثرا عن املستوى الذي حدده املركزي األوروبي عند أقل قليال من اثنني باملئة.
وق��ال مقدم خ��الل مؤتمر يف لندن "ال نخىش كثرا من انكماش األس��ع��ار يف حد ذات��ه لكننا 
قلقون للغاية مما نسميه التضخم املنخفض." وأضاف "هناك مجال أكرب )أمام البنك املركزي 

األوروبي( للتيسر خاصة وأن التضخم تحت السيطرة."  

الذهب فوق أقل سعر في 6 أسابيع 
ويتجه ألول انخفاض شهري في 2014
ل��ن��دن-)روي��رتز( - ل��م ي��ط��را تغر ي��ذك��ر ع��ىل سعر ال��ذه��ب وج���رى ت��داول��ه ق��رب أق��ل مستوى يف 
ستة أسابيع امس يف حني يتجه لتسجيل أول خسارة شهرية هذا العام بفعل تنامي التفاؤل 
إزاء االق��ت��ص��اد األم��ري��يك م��م��ا أض��ع��ف االس��ت��ث��م��ار يف امل��ع��دن وزاد م��ن االق��ب��ال ع��ىل األص����ول عالية 

املخاطر.
وفقد الذهب نحو مئة دوالر لألوقية )األونصة( يف الجلسات العشر األخرة وابتعد أكرث عن 
أعىل مستوى يف ستة أشهر املسجل يف منتصف آذار مع تراجع التوترات الجيوسياسية وصدور 

بيانات قوية من الواليات املتحدة.
وس��اه��م��ت يف ص��ع��ود امل��ع��دن األص��ف��ر تعليقات رئ��ي��س��ة مجلس االح��ت��ي��اط��ي االت���ح���ادي )البنك 

املركزي األمرييك( جانيت يلني عن احتمال زيادة أسعار الفائدة يف النصف األول من 2015.
وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.1 باملئة إىل 1294.94 دوالر لألوقية بحلول الساعة 0945 
بتوقيت جرينتش بعد أن المست 1285.34 دوالر يوم الجمعة وهو أقل مستوى منذ 12 شباط. 

وهبط الذهب نحو ثالثة باملئة عىل مدى الشهر.
وارتفع البالتني 1.2 باملئة إىل 1420.75 دوالر لألوقية يف حني زاد البالديوم 0.9 باملئة 776.5 

دوالر مع استمرار إضرابات العمال يف جنوب افريقيا.
وزادت الفضة واحدا باملئة إىل 19.97 دوالر لألوقية.  

تراجع التضخم بمنطقة اليورو 
ألدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات

ب���رل���ني-)د ب أ( - ت���راج���ع م��ع��دل ال��ت��ض��خ��م ال��س��ن��وي يف منطقة 

اليورو يف آذار ليصل إىل أدىن مستوى يف أكرث من أربع سنوات، 

ما يزيد الضغوط عىل البنك املركزي األوروبي للتدخل من أجل 

منع انتشار املخاوف من حدوث انكماش.

ب����امل����ئ����ة يف آذار  ب���امل���ن���ط���ق���ة إىل 5ر0  امل����ع����ي����ش����ة  ت���ك���ل���ف���ة  وت�����راج�����ع�����ت 

م��ق��ارن��ة م���ع 7ر0 ب��امل��ئ��ة يف ش��ب��اط،وف��ق��ا مل��ك��ت��ب اإلح���ص���اء األوروبي 

"يوروستات".

ويدفع ذلك أسعار املستهلكني بشكل أعمق فيما يصفه ماريو 

دراجى رئيس البنك املركزي األوروبي إىل "منطقة خطر" ملعدل 

تضخم يقل عن 1 باملئة.

ويستقر التضخم حاليا عند أدىن مستوياته منذ تشرين ثان 

عام 2009.

وكان محللون يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم خالل آذار 

ليسجل 6ر0 باملئة.

لكنهم قالوا أيضا إن الرتاجع خالل هذا الشهر يعكس بشكل 

ك��ب��ر ح��ل��ول ع��ي��د ال��ف��ص��ح يف آذار ال��ع��ام امل����ايض ول��ي��س يف نيسان 

ما دف��ع يف املقابل األس��ع��ار للرتاجع بالنسبة للسلع والخدمات 

املوسمية مثلما الحال مع العطالت.

ومع ذلك، من املرجح أن تجدد البيانات التكهنات بأن البنك 

املركزي األوروبي قد يضطر إىل تخفيف سياسته النقدية من جديد 

ربما خالل اجتماعه هذا األسبوع عىل أقرب تقدير.

وق��ال بني م��اي الخبر االقتصادي يف الشؤون األوروب��ي��ة لدى 

مجموعة كابيتال ايكونوميكس لألبحاث االقتصادية إن "مخاطر 

االنكماش ال تزال قائمة بشكل واضح".

وأض������اف أن����ه "ب��ش��ك��ل ع�����ام، ف��ن��ح��ن م���ازل���ن���ا ن��ع��ت��ق��د ب��أن��ه��ا مجرد 

مسألة وق��ت قبل أن يتوصل مجلس املحافظني للبنك املركزي 

األوروبي إىل نتيجة مفادها بأنه يجب أن يتخذ إجراء سياسيا أكرب 

من أجل منع تفاقم توقعات التضخم عىل املدى املتوسط".

كما أن أسعار املستهلكني يف منطقة اليورو التي تضم 18 دولة 

ج�����اءت دون ال���رق���م امل��س��ت��ه��دف مل���ع���دل ال��ت��ض��خ��م ال���س���ن���وي للبنك 

املركزي األوروبي وهو أقل بقليل من 2 باملئة.

ك��ان البنك امل��رك��زي األوروب���ي قلص أس��ع��ار الفائدة يف تشرين 

ثان بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إىل 25ر0 باملئة.

وي��ت��وق��ع ال��ب��ن��ك امل���رك���زي األوروب������ي وم���ق���ره ف��ران��ك��ف��ورت أن يبلغ 

التضخم يف املتوسط 1 باملئة هذا العام قبل أن يتسارع العامني 

القادمني ليبلغ 7ر1 باملئة بحلول نهاية عام 2016.

غر أن دراج��ي يقول إن البنك يستعد للتدخل إذا ما ظهرت 

م����ؤش����رات أخ�����رى ع���ىل ت���ده���ور ت���وق���ع���ات ال��ت��ض��خ��م ب��ت��ك��ت��ل العملة 

األوروبية املوحدة.

وع��الوة عىل خفض تكاليف اإلق��راض، يمكن أن يطلق البنك 

املركزي األوروبي سياسة للتيسر النقدي تستهدف ضخ سيولة 

نقدية يف اقتصاد منطقة اليورو الهش.

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البالد إلى 493.3 مليار دوالر

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون 
نحو 6.6 مليار دوالر خالل أسبوع

ل��ن��دن- خسر أغ��ن��ى ع��ش��رة أف���راد يف روسيا 
ن��ح��و 6.6 م��ل��ي��ار دوالر، أو ن��ح��و 4.7 يف املائة 
من قيمة الرثوة يف روسيا، بحسب تقديرات 
م��وق��ع »وي��ل��ث إك���س« »Wealth - X«، بعد 
ت��راج��ع م��ؤش��ر »ميسكس« امل��ع��ي��اري يف البالد 
قرابة 11 يف املائة األسبوع املايض نتيجة لزيادة 

حدة التوترات بني روسيا وأوكرانيا.
أليشر  خ����������س����������ارة  إىل  ال�������ت�������ق�������اري�������ر  وأش����������������������ارت 
عثمانوف، أغنى رجل يف البالد ويملك أسهما 
ال����ت����ع����دي����ن واالت���������ص���������االت ووس�������ائ�������ل اإلعالم  يف 
وال��ري��اض��ة، م��ن بينها ملكيته ألك��رث م��ن 30 يف 
امل����ائ����ة م����ن أس���ه���م ن������ادي آرس�����ن�����ال اإلنجليزي، 
1.7 مليار دوالر، بعد أسبوع من اضطرابات 
السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار 

دوالر إىل 18.3 مليار دوالر.
رج�������ل األعمال  أن  ال����ت����ق����اري����ر إىل  وأش������������ارت 
ال���������رويس األوزب����������يك امل�����ول�����د اس���ت���ث���م���ر 97 مليون 
لالتصاالت،  ال���ت���ح���ت���ي���ة  ال���ب���ن���ي���ة  ب����ن����اء  يف  دوالر 
وم��ج��م��ع ري����ايض وم���رك���ز ت��ق��ن��ي م��ؤق��ت لخدمة 
دورة األل����ع����اب األومل���ب���ي���ة ال���ش���ت���وي���ة يف منتجع 

ألعاب سوتيش الشتوية.
ب�����ي�����ن�����م�����ا ك������������ان م���������ن أك������������رب ال�������خ�������اس�������ري�������ن أيضا 
م��ي��خ��ائ��ي��ل ف���ري���دم���ان ال����ذي ف��ق��دت ث���روت���ه وفقا 
ل���ق���ائ���م���ة وي���ل���ث أك�����س 0.8 م���ل���ي���ار دوالر، وهو 
رجل أعمال رويس، وهو مستثمر يف القطاع 
ال��ن��ف��ط��ي وال��ب��ن��يك، إض���اف���ة إىل اس��ت��ث��م��ارات يف 

قطاع االتصاالت.
وكان عىل رأس الخاسرين امللياردير ورجل 
األعمال الرويس فالديمر بوتانني، بإجمايل 
خسارة من ثروته تصل إىل ملياري دوالر منذ 

السابع من )آذار( الحايل، إىل اآلن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدويل تراجع 
احتياطيات البالد إىل 493.3 مليار دوالر يف 
م���ل���ي���ار دوالر يف  )كانون  م����ن 509.6  )ش�����ب�����اط( 
األول(، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك 

املركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح 
تراجع الروبل.

ينظروا  أن  روس��������ي��������ا  ع��������ىل  امل�������راه�������ن�������ني  وع����������ىل 
للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه 
ج����زي����رة ال����ق����رم ل���ص���ال���ح االن���ض���م���ام إىل روسيا، 
ردت ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة واالت��������ح��������اد األوروب������������ي 
بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة 
ل����ل����زي����ادة. وح������ل ال���ض���ع���ف ب���االق���ت���ص���اد الرويس 
مع ارتفاع التضخم وركود االستثمار. وهوت 
سوق األسهم الروسية 18 يف املائة منذ بداية 
األس�������ه�������م والسندات  األج��������ان��������ب  وب�����������اع  ال��������ع��������ام. 
وال����روب����ل، إث���ر أزم����ة ال���ق���رم ال��ت��اب��ع��ة ألوكرانيا، 
عقوبات  م����وس����ك����و  وت������واج������ه  )آذار(.  أوائ�����������ل  يف 

اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت األزمة.
امل���س���ت���ث���م���ري���ن ه�����و املسارعة  وك��������ان رد ف���ع���ل 
ب�����ال�����ه�����رب. ف�����ال�����روب�����ل م���ن���خ���ف���ض ن����ح����و ت���س���ع���ة يف 
املائة ه��ذا ال��ع��ام، يف حني سحب املستثمرون 
نحو 4.4 مليار دوالر من األسهم و4.1 مليار 
دوالر من السندات يف الفرتة من )أيلول( 2013 
إىل منتصف م��ارس، بحسب أحدث البيانات 

من »إي بي إف آر غلوبال«.

وق��ال جيم روج��رز املستثمر وخبر السلع 
»روج�������������������رز  إدارة  م�������ج�������ل�������س  ورئ������������ي������������س  األول�������������ي�������������ة 
ه��ول��دن��ج��ز« وف��ق��ا ل������»روي�����رتز«: »س����وق األسهم 
ال�����روس�����ي�����ة أص����ب����ح����ت م������ن أرخ���������ص األس�������������واق يف 
العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت 

املناسب للشراء يف روسيا«.
وق�������ال ك����ري����س درب����ي����ش����اي����ر م����دي����ر االستثمار 
لدى »سيفن« إلدارة االستثمار يف لندن، التي 
ت��ب��ل��غ أص��ول��ه��ا ال��خ��ارج��ي��ة ن��ح��و ع��ش��رة مليارات 
ق�����د تزيد  ال�����روس�����ي�����ة  دوالر: »أس������ع������ار األس�����ه�����م 
لثالثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن 
الشركات الروسية ليست عىل شفا اإلفالس، 
يف ح��ق��ي��ق��ة األم�����ر ال��ت��وق��ع��ات ألرب�����اح الشركات 
ال����روس����ي����ة ه�����ذا ال����ع����ام ظ���ل���ت م���س���ت���ق���رة نسبيا، 
بينما تراجعت ملعظم األسواق املتقدمة، بما 

يف ذلك الواليات املتحدة«.
وت���س���ت���ث���م���ر »س�����ي�����ف�����ن« يف ن�����ط�����اق واس���������ع من 
م�����������ؤش�����������رات األس����������ه����������م وال����������س����������ن����������دات ب����������األس����������واق 
الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة 
يف املائة من إجمايل مؤشراتها. وقال دربيشاير: 

»سنعزز )املراكز( يف وقت ما«.

خام برنت فوق 107 دوالرات 
للبرميل

سنغافورة - )روي���رتز( - إق��رتب سعر خ��ام مزيج برنت من أع��ىل مستوى له منذ أسبوعني متجاوزا 107 
دوالرات للربميل أمس يف الوقت الذي عوضت فيه التوترات بني روسيا والغرب إرتفاعا يف املعروض من 

النفط من العراق ثاين أكرب منتج للنفط يف أوبك.
وبحث وزيرا الخارجية األمرييك جون كري والرويس سرجي الفروف سبل نزع فتيل األزمة األوكرانية 
خ��الل م��ح��ادث��ات ج��رت أم��س االول يف ب��اري��س أوض���ح خاللها ك��ري أن واش��ن��ط��ن م��ازال��ت تعترب التحركات 

الروسية يف القرم"غر قانونية وغر شرعية."
وسجل سعر خام برنت لتسليم مايو آيار 107.84 دوالر بحلول الساعة 0214 بتوقيت جرينتش منخفضا 
23 سنتا عن مستواه عند التسوية يوم الجمعة وهو أعىل مستوى له منذ 14 آذار . وتراجع الخام األمرييك 

تسليم آيار 25 سنتا إىل 101.42 دوالر للربميل بعد تسويته عند أعىل مستوى له منذ السابع من آذار.
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