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"حماية المستهلك" تدعو إلى توفير مخزون
مناسب من غاز الطهي خالل موسم الشتاء
رام الله – "األي���ام" :أكدت جمعية حماية المس���تهلك
في محافظة رام الل���ه والبيرة ،أمس ،أهمية توفير مخزون
مناس���ب من غاز الطهي في موسم الشتاء بصورة تضمن
ع���دم نف���اده ف���ي اوج المنخفض���ات الجوي���ة ،من خالل
توفي���ر المخزون في مخازن الهيئ���ة التي ال زالت قدرتها
االستيعابية ثابتة منذ س���نوات ،ومخازن محطات تعبئة
الغاز ،وتعبئة اس���طوانات وكالء الغاز وعدم تركها لحظة
األزمة.
وأضافت الجمعية في بي���ان لها ،أمس ،انها بادرت منذ
ثالثة اش���هر ،بالتعاون مع محافظ رام الله والبيرة د .ليلى
غن���ام ،للعمل على وضع خطوط مرجعية لوضع غاز الطهي
في المحافظة ،األمر الذي ينس���حب عل���ى بقية محافظات
الوطن.
وشارك في االجتماع هيئة البترول الفلسطينية ،ووكالء
الغاز في المحافظة ،ومحطات تعبئة الغاز ،وزارة االقتصاد
الوطني ،الضابطة الجمركية.
وقال رئيس الجمعية صالح هنية :إننا نصر على ضرورة
انف���اذ هيئة البترول ف���ي وزارة المالية نظ���ام توزيع غاز
الطهي الذي تم اعداده بش���كل مشترك من قبل مؤسسة
المواصفات والمقاييس ووزارة االقتصاد الوطني وائتالف
جمعيات حماية المس���تهلك ووكالء الغاز واتحاد محطات
تعبئة الغاز والدفاع المدني ،وتم رفعه الى هيئة البترول
لتنفيذ البند المالي الخاص بعملية اس���تبدال اسطوانات
الغاز ضمن صندوق مش���ترك بالشراكة مع الهيئة واتحاد
محطات تعبئة الغاز ووكالء الغاز.
وأضاف هنية :لألس���ف تم بس���بب عدم إق���رار النظام
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تحميل المواطن وحده عبء اس���تبدال اس���طوانات الغاز
على نفقته في محافظ���ة رام الله والبيرة ،االمر الذي لقي
احتجاجا واسعا وتمت مخاطبة الجهات المختصة دون ان
توقف او تعلق هذه اإلجراءات لغاية اليوم ،ولم يوقع على
النظام من قبل الهيئة.
وقالت راني���ة الخيري امين س���ر الجمعي���ة "األمان في
الغاز ال يتعلق فقط باالس���طوانة ،بل يتضمن التمديدات
ومدخ�ل�ات م���واد التمديدات م���ن حي���ث جودتها وعدم
اس���تخدام المقلد او االقل س���عرًا وس���اعة الغاز والبربيج،
وهناك اصناف متع���ددة وجزء منها ليس اصليًا وال يوفر
األمان المطلوب ،االمر الذي يتطلب تدقيقا من قبل جهات
االختصاص".
وأضافت الخيري "قمنا ف���ي الجمعية بعدد من الجوالت
عل���ى متاجر وكالء الغاز واطلعنا على إكسس���وارات الغاز،
ولمس���نا فرقًا بين االصلي والمقل���د وجميعه متوفر ،األمر
الذي يؤكد أهمية التش���دد في مواصفاتها اوال وقانونية
تسويقها ثانيًا ،وحتى األسطوانات يجب ان تكون موافقة
للمواصفة ودرجة األمان ،وال يكفي اإلش���ارة لبلد المنش���أ
ف���ي اإلعالنات التجارية ب���ل يجب التأكد م���ن مطابقتها
للمواصفة".
وش���ددت أح�ل�ام العب���د نائ���ب رئي���س الجمعية في
المحافظ���ة على أهمية الخروج بش���تاء آمن من خالل اتباع
تعليمات الدفاع المدني بش���روط السالمة في التعامل مع
الصوبات ووس���ائل التدفئة المختلفة وتخزين أسطوانات
الغاز االضافية في المنزل بصورة آمنة وعدم ترك االطفال
يعبثون بالغاز والكهرباء.

"جوال" تطلق فعالية "ساعة من
البرمجة" للسنة الرابعة على التوالي
رام الل���ه  -أطلقت ش���ركة "جوال" وللس���نة الرابعة على
التوالي الحملة العالمية "س���اعة من البرمجة" بمش���اركة
اكث���ر من  180دولة حول العالم ،والتي تنفذها مؤسس���ة
مجموعة االتص���االت للتنمية ،ال���ذراع التنموي لمجموعة
االتص���االت الفلس���طينية بش���ركاتها (ج���وال ،ش���ركة
االتصاالت ،حضارة ،ريتش ،بالميديا) ،وس���تنفذ الفعالية
خالل الشهر الحالي "كانون االول\ ، "2017وتهدف الحملة
الى تحفيز الطلبة والمهتمين من مختلف االعمار والفئات
على مس���توى العالم ،على تعلم اساسيات ولغات البرمجة
بطريقة سهلة وممتعة.
وتح���دث عبد المجيد ملحم مدير عام ش���ركة "جوال"
ً
حول الفعالية قائال "يسعدنا ان نستمر في اطالق هذه
الفعالية التكنولوجية وللس���نة الرابع���ة على التوالي،
وال���ذي يش���ارك فيها كل ع���ام عش���رات الماليين من
الطالب حول العالم ،حيث تتوفر دروس مدتها س���اعة
واح���دة بأكثر من  40لغة ،لمن تت���راوح أعمارهم بين 4
و  104أعوام ،موضحًا أن الهدف الرئيس���ي من الفعالية
هو دعم االب���داع وتش���جيع الفئة المس���تهدفة على
المش���اركة وتعزيز قدراتهم وثقتهم بأنفس���هم في
مجال الحاسوب.
وأكد ملح���م على ض���رورة التفاعل م���ع الموقع الخاص
بالحملة وه���و  ،www.hourofcode.com/psوتش���جيع
الطالب على الولوج الى الموقع ومحاولة تطوير مهاراتهم
لتعزيز مبدأ التفكي���ر االبداعي والبرمجة ،بهدف الوصول
الى اكبر عدد من المشاركين على مستوى فلسطين.

وأشارت سماح أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة
االتص���االت للتنمية المجتمعية إلى أهمية نش���ر ثقافة
البرمجة بش���كل واس���ع بين الطالب ،مبينة انه ومن خالل
الش���راكة مع  Code.orgالمؤسسة العالمية ،قمنا بتنفيذ
برنامج "ساعة من البرمجة" من خالل حمالت مختلفة تعمل
على تدريب وتوجيه طالب المدارس على مفهوم البرمجة
من خالل  ،scratchحي���ث بدأنا بتنفيذ البرنامج منذ ثالث
سنوات مستهدفين  25,000طالب سنويًا ،وذلك بالتعاون
بي���ن وزارة التربي���ة والتعليم العالي ووكال���ة الغوث في
الضف���ة وغزة ،حيث حققنا نموًا بع���دد الطالب والمدارس
المش���اركة  % 10عن العام الماضي ،ونسعى أن نصل الى
 400مدرسة ابتدائية.
وثمنت أبو ع���ون حمد العالق���ة التعاونية المس���تمرة
والبن���اءة بين المجموعة ووزارة التربي���ة والتعليم ،والتي
تتكام���ل كي تحقق الفائدة القصوى م���ن البرنامج والذي
يس���تهدف طالب المدارس ويشجع االطفال على التعرف
عل���ى مفهوم البرمجة بش���كل مبدئي ،ليفت���ح لهم آفاقا
مس���تقبلية في حال توفر الموهب���ة لديهم ،مؤكدة على
أهمية دعم أفكار الش���باب الريادية في مجال االتصاالت
وتكنولوجي���ا المعلومات ،من اجل دعم االب���داع والريادة
وتحفيزه���م من أج���ل تطوي���ر برامجه���م وعرضها على
المنص���ات ذات العالقة من أجل اعتماده���ا على المتاجر
االلكترونية ،مش���يرة إلى العديد من التطبيقات الناجحة
ف���ي العالم والتي بدأت كفكرة بس���يطة وت���م اعتمادها
كتطبيق فعال في المجتمع.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا طفيفًا نسبته %0.26
رام الله " -وفا" :س���جل المؤش���ر الرئيسي لبورصة
فلسطين انخفاضا بنس���بة  ،%0.26أمس ،في جلسة
تداول بلغت قيمتها حوالي  1.8مليون دوالر.
وأغلق مؤش���ر القدس على  562.80نقطة ،منخفضا
 1.46نقطة عن آخر جلسة تداول ،مدفوعا بتراجع مؤشر
قطاع االستثمار بنسبة  ،%0.95واستقرار مؤشر قطاع
التأمين ،مع ارتفاع مؤش���ر قط���اع البنوك والخدمات
المالية بنسبة  ،%0.12ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة
 ،%0.32ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة .%0.31
وش���هدت جلس���ة أمس الت���داول عل���ى حوالي 1.1

مليون س���هم ،في  225صفقة ،وج���رى فيها التداول
على أس���هم  24ش���ركة ،ارتفع منها سهم  14شركة،
وانخفض سهم  3شركات ،واستقر سهم  7شركات.
والش���ركات الرابحة كانت :فلس���طين لالس���تثمار
الصناعي ،والمؤسسة العربية للفنادق ،والمستثمرون
الع���رب ،والوطنية لصناعة الكرتون ،وس���ند للموارد
اإلنش���ائية ،ومطاح���ن القم���ح الذهب���ي ،وموباي���ل
الوطنية الفلس���طينية لالتصاالت ،وبنك االس���تثمار
الفلسطيني ،ومصانع الزيوت النباتية ،والفلسطينية
لالس���تثمار واإلنماء ،والفلسطينية للكهرباء ،والبنك

الوطن���ي ،وبنك الق���دس ،والقدس للمس���تحضرات
الطبية.
وانخفض س���هم ش���ركات فلس���طين لالس���تثمار
العق���اري ،وفلس���طين للتنمية واالس���تثمار ،والبنك
اإلسالمي الفلسطيني.
والشركات المستقرة هي :البنك اإلسالمي العربي،
والمجموعة األهلية للتأمين ،والعربية الفلس���طينية
لالس���تثمار "إيب���ك" ،وبن���ك فلس���طين ،وبيرزي���ت
لألدوية ،واالتصاالت الفلس���طينية ،واالتحاد لإلعمار
واالستثمار.

بورصات الشرق األوسط تتراجع تحت ضغط عوامل جيوسياسية و"قطر" األشد تضررًا

فرع «سبيتاني هايتك».

وسط مجموعة من العروض المميزة

رام الله :االحتفال بمرور  21عامًا
على افتتاح فرع "سبيتاني هايتك"
رام الله  -احتفلت شركة اكرم سبيتاني واوالده بمرور 21
عاما على تأسيس فرعها الهايتك – رام الله.
وتج���در االش���ارة الى أن ف���رع س���بيتاني هايتك ضمن
سلس���لة فروع س���بيتاني ال���ذي يتميز باح���دث االجهزة
االلكترونية ،ويمتد الفرع الى مساحة  113مترا.
خص���ص هذا الفرع لعرض مجموع���ة متنوعة من أحدث
ً
االجه���زة االلكترونية االحدث ،بداي���ة بأجهزة التلفزيون
المختلفة وخدم���ات المحتوى مثل  ،OSNم���رورا بأجهزة
الفيدي���و وااللع���اب اإللكتروني���ة  XboxوPlayStation
وألع���اب الفيدي���و واالكسس���وارات المتنوع���ة وانتهاء
بجميع مع���دات التصوير من ش���ركة  Nikonوالملحقات
واالكسسوارات الخاصة بها.
ُ
ُ
وصمم فرع س���بيتاني هايتك بش���كل يمك���ن الزائرين
م���ن االطالع على كافة المنتج���ات بطريقة مريحة وعصرية

وتجربة المنتج بشكل واقعي ،الختيار وتحديد ما يناسبهم
من االجهزة وذلك تحت اش���راف  7من الموظفين المدربين
ليعطو الزائر كل ما يلزمه من معلومات عن الجهاز.
تتميز شركة اكرم سبيتاني واوالده بدورها االقتصادي
المهم في الس���وق الفلسطيني ،وثقة جمهور المواطنين
بالش���ركة ومنتجاتها واألجهزة التي تسوقها والمالئمة
الحتياجاتهم ورغباتهم ف���ي تحصيل ومعرفة كل ما هو
جديد ف���ي عالم األجهزة ،خصوصا األجه���زة اإللكترونية
ُ
المنتج���ة من ِقبل العدي���د من الش���ركات العالمية التي
تحظى بمبيعات عالية في السوق لما تتميز به من حداثة
ومواصفات عالية.
وتدعو إدارة الشركة جميع زبائنها الكرم من االستفادة
من العروض الرائعة والمميزة والتي تس���تمر حتى نهاية
شهر كانون األول.

دبي  -رويترز :هبطت معظم أسواق األسهم في الشرق األوسط
أمس ،بفع���ل انخفاض البورصات العالمية وأنباء جيوسياس���ية
سلبية مرتبطة بقطر واليمن.
وكانت بورصة قطر األشد تضررا مع تراجع مؤشرها  1.5بالمئة.
وتراجع س���هم بن���ك قطر الوطني ،أكبر مصرف ف���ي البالد3.3 ،
في المئة ،بينما هبط سهم الخليج الدولية للخدمات ،التي تورد
منصات الحفر النفطي 6.5 ،بالمئة.
وصعدت السوق في أوائل األسبوع بفعل آمال في تقدم صوب
حل األزمة الدبلوماس���ية بين قطر وأرب���ع دول عربية أخرى .لكن
تلك اآلم���ال تبددت حينما ل���م يحضر قادة الس���عودية ودولة
اإلمارات العربي���ة والبحرين قمة مجلس التع���اون الخليجي في
الكويت هذا األسبوع ،رافضين فيما يبدو الحوار مع قطر.
وظه���ر مدى خيب���ة األمل في تجاه���ل الس���وق القطرية أنباء
إيجابية تتمثل في إعالن إم.إس.س���ي.آي لمؤش���رات األس���واق
الليلة الماضية أنها ستواصل استخدام أسعار الصرف المحلية
في تقييم األس���هم القطرية في الوقت الحاضر ،بدال من التحول
إلى أسعار الصرف األجنبي ،كما هددت من قبل.
وانخفض المؤشر الرئيس���ي للسوق السعودية  0.6بالمئة مع
هبوط س���هم التصنيع الوطنية (تصنيع)  8.1في المئة ،بعدما
تقدمت لجنة التجارة االتحادية في الواليات المتحدة بش���كوى
تهدف إلى منع ترونوكس المنتجة للكيماويات من شراء أنشطة
ثاني أكسيد التيتانيوم لكريستل التابعة لتصنيع.
لكن س���هم دار األركان للتطوير العق���اري قفز  9.3بالمئة إلى
 11.94ريال ،وكان األكثر تداوال في السوق .وبلغ السهم نحو 7.50
ريال في منتصف تش���رين الثاني حينما قالت إم.إس.س���ي.آي
إنها أضافته إلى مؤشرها لألسهم السعودية.
وارتفع سهم الس���عودية للصادرات الصناعية  3.2بالمئة في
تداول مكثف غير معتاد بعدما وافقت هيئة السوق المالية على
طلب الش���ركة خفض رأسمالها إلى  10.8مليون ريال ( 2.9مليون
دوالر) من  108ماليين ريال.
وارتفعت س���وق األسهم الس���عودية في أوائل االسبوع بعدما
عرض الرئيس اليمني الس���ابق علي عبد الله صالح دعم التدخل
العس���كري الذي تقوده الس���عودية في اليمن ،لكن مقتل صالح
بعد ذلك بدد التفاؤل.
وزاد مؤشر س���وق دبي  0.02بالمئة مع صعود سهم دريك آند
سكل انترناشونال ،التي تعيد هيكلة أنشطتها 9.6 ،في المئة.
لكن سهم إعمار العقارية انخفض  0.5في المئة ،بينما تراجع
سهم وحدتها إعمار للتطوير  1.3بالمئة إلى  5.55درهم ،مسجال
أدنى مستوى إغالق له منذ إدراجه في  22تشرين الثاني عند بلغ
 6.03درهم في الطرح العام األولي.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي  1.1بالمئة مع صعود سهم

بنك أبوظبي األول إثنين في المئة.
م���ن ناحية أخرى ،ته���اوت معظم بورص���ات الخليج منذ مطلع
الع���ام الجاري ،مع تضرره���ا من التوترات الجيوسياس���ية التي
تش���هدها المنطق���ة ،وزاد حدتها إعالن الس���عودية عن حملة
للقضاء على الفساد.
وكانت أسواق قطر ومسقط وأبوظبي ودبي والسعودية في صدارة
الخاس����رين بنحو  26.1بالمائ����ة و 11.6بالمائ����ة و 5.8بالمائة و3.1
بالمائ����ة و 2.9بالمائة على التوالي ،بينم����ا صعدت بورصة البحرين
بنحو  5.2بالمائة والكويت  4.9بالمائة ،وفق مسح لألناضول.
محلل���ون قال���وا لـ"األناض���ول" :إن تراجع بورص���ات الخليج أمر
منطقي في ظل اش���تعال الحروب واألزمات الجيوسياس���ية في
المنطقة ،وهو ما أشعل لهيب األسهم ودفعها للترنح والهبوط
إلى مستويات متدنية.
خسائر األس���واق ،جاءت رغم النتائج القوية لمعظم الشركات
المدرجة في التس���عة أش���هر األول���ى من العام الج���اري ،فضال
عن تعافي أس���عار النفط واس���تقرارها أعلى من حاجز  60دوالرًا
للبرميل للمرة األولى منذ عدة أشهر ،بحسب المحللين.

توترات جيوسياسية

المحلل االقتصادي وخبير أس���واق المال ،جمال عجيز (مصري
مقي���م في اإلمارات) قال لألناضول "رغم وجود عدة محفزات على
صعيد أداء الش���ركات الخليجية وصعود النف���ط ،لكن التوترات
الجيوسياس���ية كانت صاحبة الكلمة العليا في التأثير السلبي
على أداء األسهم والمؤشرات الرئيسية".
وأضاف عجيز "كنا نعتقد أن القفزة الكبيرة في أسواق النفط،
س���تكون عامل دعم قوي لتحس���ن ش���هية المس���تثمرين في
األس���واق الخليجية ،لكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن مع
توالي األزمات السياسية بدءًا بحرب اليمن مرورًا باألزمة السورية
وصوال إلى مقاطعة قطر".
وقطعت كل من الس���عودية واإلم���ارات والبحرين ومصر في 5
حزيران الماضي ،عالقاتها مع قطر بدعوى "دعمها لإلرهاب" ،وهو
ما نفته الدوحة.
فيم���ا أوضح ،أن حملة توقيفات الس���عودية الش���هر الماضي
عمقت من وتيرة خس���ائر األسواق مع تزايد المخاوف والقلق في
المنطقة ،وهو ما رآه البعض سببًا في توقف تدفق االستثمارات
السعودية إلى بقية أسواق المنطقة.
وأص���در العاه���ل الس���عودي الملك س���لمان بن عب���د العزيز،
منتصف تش���رين ثاني الماض���ي ،حزمة أوام���ر ملكية ،يقضي
أحدها بتش���كيل لجنة عليا برئاس���ة ولي العه���د ،األمير محمد
بن س���لمان ،للتحقيق في قضايا الفس���اد ،واتخاذ ما يلزم تجاه
المتورطين.

ّ
وبي���ن عجيز أن العديد من المس���تثمرين ،توجهوا مؤخرًا نحو
العمالت الرقمية كبديل عن أسواق األسهم ال سيما "البيتكوين"
الذي حقق قفزات سعرية وجيزة في فترات زمنية قصيرة.
وتجاوزت القيمة السوقية لعملة "البيتكوين" حجم اقتصادات
عالمي���ة وثروات بعض أثري���اء حول العالم ،نتيج���ة االرتفاعات
القياسية التي سجلتها في اآلونة األخيرة ،إذ يتم تداولها أعلى
مستوى  11ألف دوالر بزيادة قدرها نحو  1130بالمائة منذ بداية
العالم الجاري ،وتزيد قيمتها السوقية عن  190مليار دوالر.

محفزات عدة

مدي���ر إدارة األصول لدى "الفجر" لالستش���ارات المالية ،مروان
الشرش���ابي ،قال لألناضول ،إن األس���واق الخليجي���ة تعاني من
التوترات الجيوسياسية المشتعلة في المنطقة برمتها ،وهو ما
يدفعها نحو الهبوط رغم وجود العديد من المحفزات.
ويعتقد الشرش���ابي ،أن األسواق س���تنجح في تعويض جانب
كبير من خس���ائرها قبل نهاية الع���ام الحالي ،خصوصا في ظل
الطروح���ات واإلدراجات الجديدة وتحديدًا في أس���واق اإلمارات،
وقرب ترقية السوق السعودية على مؤشر األسواق الناشئة.
وتوقعت فوتس���ي راسل ،في نهاية تش���رين أول الماضي ،أن
تفي الس���عودية بمتطلبات إدراجها ضمن األس���واق الناش���ئة
الثانوي���ة ،بداية  ،2018بع���د أن طبقت مجموعة م���ن الخطوات
اإليجابية الهادفة إلى زيادة انفتاح بورصتها عالميا وتحس���ين
كفاءتها.
ويرى الشرشابي ،أن العام  2017سيكون ضمن األعوام السيئة
لألسواق الخليجية ،لكنه توقع ان تتعافى في العام الجديد في
ظل التوقعات باس���تمرار استقرار أس���عار النفط ،خصوصا بعد
تمديد اتفاق خفض اإلنتاج إلى نهاية .2018
واتفق���ت منظمة ال���دول المصدرة للبترول "أوب���ك" ،الخميس
الماضي على تمديد خفض إنتاج النفط لتس���عة أشهر إضافية
تنتهي في كانون أول .2018

قلة المخاطر

وتق���ول بحوث "كامك���و" ومقرها الكويت ،أن أوضاع األس���واق
الخليجي���ة ظل���ت متقلبة في الش���هر الماضي ،وتراجع مؤش���ر
"مورجان ستانلي" لألسواق الخليجية خالل تلك الفترة ،إذ مالت
معنويات مس���تثمري أسواق األوراق المالية تجاه األسهم قليلة
المخاطر.
وتوضح "كامكو" ،في تقرير حديث وصل "األناضول" ،إن مؤشر
مورجان ستانلي لألسواق الخليجية فقد ما نسبته  1.1في المائة
من قيمته خالل الش���هر وبلغت نس���بة تراجعه منذ بداية العام
 2.6بالمائة.

