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مؤشر بورصة فلسطين يسجل ارتفاعًا طفيفًا نسبته %0.06
رام الل���ه - "وف���ا": س���جل المؤش���ر الرئيس���ي لبورصة 
فلسطين ارتفاعا بنس���بة 0.06%، أمس، في جلسة تداول 

بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليون دوالر.
وأغلق مؤش���ر القدس على 526.96 نقطة، مرتفعا 0.33 
نقطة عن آخر جلس���ة تداول، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع 
البنوك والخدمات المالية بنس���بة 0.08%، ومؤش���ر قطاع 
االس���تثمار بنسبة 0.54%، ومؤش���ر قطاع التأمين بنسبة 
0.32%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.44%،مع انخفاض 

مؤشر قطاع الخدمات بنسبة %0.19.
وش���هدت جلس���ة أمس، التداول على حوالي 18 شركة، 
ارتفع فيها س���هم 8 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، 

واستقر سهم 7 شركات.
وارتف���ع س���هم ش���ركات المجموعة األهلي���ة للتأمين، 
الفلس���طينية  واالس���تثمار،العربية  لألعم���ار  االتح���اد 
لالستثمار"إيبك"، مصانع الزيوت النباتية، مطاحن القمح 
الذهبي، أبراج الوطنية، البنك الوطني، العالمية المتحدة 

للتأمين.
وانخفض اس���هم الش���ركات التالية: س���جاير القدس، 
موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت، البنك اإلسالمي 

الفلسطيني.
والش���ركات التي استقر س���همها هي: بنك فلسطين، 
الق���دس للمس���تحضرات الطبي���ة، فلس���طين للتنمي���ة 
الفلس���طينية  الفلس���طينية،  االتص���االت  واالس���تثمار، 

للكهرباء، فلسطين لالستثمار العقاري، بنك القدس.

987 ألف شيكل إيرادات 
"المعادن الثمينة" الشهر الماضي

رام الل���ه - "وف���ا": أفصحت مديرية المع���ادن الثمينة ف���ي وزارة االقتصاد 
الوطني، أمس، عن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خالل الش���هر الماضي، 
والتي بلغت 987 ألف ش���يكل تقريبا، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى 

المديرية 760 كيلوغرامًا تقريبا.
ووفق التقرير، جاءت الكميات الواردة للمديرية مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث 
زادت الكمي���ة الواردة إلى دوائر المديرية، بنس���بة 14% عن الش���هر ذاته من 

العام السابق.
وأش���ار التقرير إلى أن طواقم الرقابة والتفتي���ش في المديرية نفذت خالل 

الشهر الماضي 30 جولة تفتيشية، شملت 120 محال، ومصنعا.

بيت لحم: "القدس المفتوحة" تختتم دورة 
"العمل في البنوك والقطاع المصرفي"

رام الله - "األيام": اختتم مركز التعليم المس����تمر وخدمة 
المجتم����ع في فرع جامعة الق����دس المفتوحة في بيت لحم، 
السبت الماضي، دورة "العمل في البنوك والقطاع المصرفي" 
بواقع )24( ساعة تدريبية، شارك فيها )20( متدربًا ومتدربة 
من طلب����ة الجامعة وخريجيها، وأش����رف عليها نضال راتب 

عمرو مدير منطقة الجنوب في البنك الوطني.
وهدفت ال���دورة إلى تأهيل الخريجين الجدد للعمل في 
البن���وك والقط���اع المصرفي وإعط���اء المتدربين مهارات 
عملية في العملي���ات المصرفية وتطوي���ر قدراتهم في 
التعامل مع مختلف أن���واع الزبائن والتعرف على مختلف 

منتجات الخدمات المصرفية. 
وتعرف المتدربون بالتفصيل على ثالثة أجزاء رئيس���ة 
في العمل بالبنوك والقطاع المصرفي مثل: خدمة العمالء 
)Services(، وأه���م المفاتي���ح لتقدي���م خدم���ة ممتازة 
للعمالء، والمبيعات )sales(، وأنواع الحس���ابات والكفاالت 
والبطاقات االئتمانية، والعملي���ات)operations(، وإدارة 

المخاطر، وكيفية التعامل مع الصندوق والخزنة.
وفي نهاية الدورة، أبدى المتدرب���ون إعجابهم بالدورة 
واألداء الممي���ز للمدرب وش���كروا إدارة الفرع على الجهود 

المبذولة في إنجاح هذه الدورة.

جانب من فعاليات الدورة.

"سبيتاني" وكيلها الحصري في فلسطين

)ASUS( تقدم آخر االبتكارات في عالم التكنولوجيا 
في معرض "كمبيوتكس 2017" في تايوان

رام الل���ه - قدم���ت ش���ركة أس���وس العالمية خ���الل معرض 
كمبيوتكس 2017 المقام في مدينة تأييبه في تايوان تشكيلة 
مذهلة من أجهزة الكمبيوتر المحمول���ة النحيفة والخفيفة من 
فئات الزن ب���وك والفيفو ب���وك والتي تخطوا ح���دود التصميم 

والتكنولوجيا لتقديم تجربة مثالية في الحوسبة. 
وتضمنت النماذج النحيف���ة والخفيفة والجميلة التي عرضت 
على المسرح "الزن بوك القالب "S" )UX370( التي تعد أرفع جهاز 
 Deluxe 3 كمبيوتر محمول قابلة للتحويل في العالم؛ الزن بوك
الفاخر )UX490( وهو أرفع جهاز كمبيوتر محمولة بقياس شاشة 
14 بوص���ة في العالم؛ الزن ب���وكPro  "المحترف" )UX550( وهو 
أرفع وأخف وأقوى جهاز كمبيوتر محمولة حتى هذا اليوم ضمن 
فئة الدرجة المحترفة ويمكنك التنقل به بس���هولة تامة؛ فيفو 
بوك S15 والذي يتميز بشاش���ة مقياسها 15.6 بوصة في داخل 
إط���ار من فئة 14 بوصة؛ والفيفو بوك المحترف 15 وهواآلن اقوى 

من أي وقت مضى.
وتشمل تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة وسائل 
الدعم لمزايا ويندوز 10 والتي تش���مل ويندوز إنك وويندوز هلو 
وكورتانه واالس���تعداد الحديث لتق���وم بتعزيز اإلنتاجية ومنح 

المستخدمين أفضل تجربة حوسبة على اإلطالق.
الزن بوك القالب "S" )UX370(: والتي تعد أرفع جهاز كمبيوتر 
محمول���ة قابلة للتحويل ف���ي العالم واألخف وزن���ًا والحائز على 
جائ���زة كمبيوتكس لالبتكار والتصميم. يقوم هذا الجهاز بدمج 
التطور األنيق مع الراحة والبراعة من خالل الشاش���ة التي تقلب 
360 درجة. سماكة هذا الجهاز 10.9ملم ويزن 1.1كغم. كما يوجد 
للمفصلة المبتكرة من ن���وع ErgoLift 360 آلية مزدوجة العمل 
تس���مح برفع وتميل لوحة المفاتيح إلى موق���ف مثالي للكتابة 

عندما تفتح الشاشة أكثر من 135. 
 10 Windows على نظام تشغيل "S" يحتوي الزن بوك القالب
ويشغلها كحد أقصى 7500U-i7 وهو الجيل السابع من معالجات 
 1TB  فائقة السرعة بمساحة PCle SSD إنتل األساس���ية وذاكرة
والتي ستمسح للمستخدمين إنجاز مهامهم اليومية بكل سرعة 
وس���هولة. لقد أبتكر مهندسين آسوس نظام تبريد جديد لبقاء 
الجهاز باردًا مس���تخدمين أحدث المكونات والتي تشمل مروحة 
دافع���ة رفيعة ج���دًا )0.3مل���م( مكونة من بوليمر الكريس���تال 

السائل.
ال���زن ب���وك Pro"المحت���رف" )UX550(: المصمم���ة إلغرائك 
 Pro  والمصنوع���ة به���دف األداء العال���ي. لقد صمم ال���زن بوك
إلغرائ���ك ويحتوي على قوة فائقة. فهذا الط���راز الذي تم إعادة 
تصميم���ه والذي ح���از على جائ���زة أفضل اختي���ار في معرض 
كمبيوتك���س 2017 يعد أنحف وأخف وأق���وى زن بوك Pro صنع 
حتى اآلن. وهو سيمنح المستخدمين المحترفين مزيج من األداء 

القوي والتصميم األنيق. 
لق���د صم���م كل جزء من الزن ب���وك Pro لجعلها أس���رع وأقوى 

وأفضل من أجيال الجهاز السابقة. 
يقوم الجهاز بإعطاء أفضل أداء باس���تخدام أعلى مستوى من 
األداء وأناق���ة ال مثيل له���ا بفضل الجيل الس���ابع من معالجات 
إنت���ل األساس���ية - 7700HQ-i7 معالج رباعية الن���واة وبطاقة 
رس���وميات م���ن ن���وع Ti NVIDIA GeForce GTX1050 وذاكرة 
PCle SSD فائقة السرعة بمساحة  1TBx4 وكارت ذاكرة الوصول 
العش���وائي RAM 16GB DDR4 وبطارية تصمد طوال النهار؛ أي 

ما يقارب 14 ساعة. 
 4K UHD كما يستعرض الجهاز شاش���ة بمقياس 15.6 بوصة
NanoEdge لتمنحك مس���احة عرض موس���عة وسماعات رباعية 
م���ن ن���وع Harmon Kardon تمنح���ك صوت محيط���ي وتجربة 

بصرية رائعة. 
  10 Windows على نظ���ام تش���غيل Pro يحت���وي الزن ب���وك
وماسح للبصمات تمكنك من تسجيل الدخول إلى الجهاز بلمسة 

.Windows Hello واحدة عبر نظام
بالرغ���م من أدائها الفائق فتعد الزن بوك Pro مضغوط للغاية 
وتم تشكيل الهيكل من قطعة واحدة من األلومنيوم سماكتها 

18.9ملم وتزن 1.8كغم فقط. 
 NanoEdge تتكون إطار الجهاز من طوق معدني رفيع من نوع

مقياس���ها 7.3 ملم تعزز من جمال الجه���از وتقلل من أبعادها 
 Pro اإلجمالي���ة. لقد ازداد جمال كل تفصيل في جهاز الزن بوك
عما كان عليه من قبل؛ بما يش���مل هيكلها األيقوني المصنوعة 
من المعدن والمس���توحاة من "ال���زن" وأطرافها الفضية التي تم 

قطعها بواسطة الماس وشعار الغطاء المضيئة.

)UX490( الفاخر Deluxe 3 الزن بوك
لق���د حاز جهاز الزن ب���وك Deluxe 3 المذهل والمصنوعة من 
األلومني���وم على جائزة كمبيوتك���س 2017 لالبتكار والتصميم. 
سماكة الجهاز 12.9 ملم ووزنها 1.1كغم ويتكون الجهاز من إطار 
مقياس���ها 13 بوصة تقوم بتغطية شاش���تها المدهشة والتي 
 .NanoEdge مقياسها 14 بوصة الملفوفة بإطار رفيع جدًا من نوع
يعد جهاز الزن بوك Deluxe 3 من أرفع أجهزة الحاسوب الحمول 
بمقياس 14 بوصة في العالم وتمنح المستخدمين بتوازن مثالي 

ما بين سهولة التنقل واألداء.
لقد صمم ه���ذا الجهاز لتقديم أداء أقوى وغير مس���بوق وقد 
تحقق هذا األمر عب���ر 7500U-i7 - الجيل الس���ابع من معالجات 
 2133MHZ 16 م���نGBإنتل األساس���ية وذاك���رة حدها األقصى
RAM  LPDDR3 ووس���يط تخزي���ن ذو حال���ة ثابت���ة تصل لحد 
أقص���اه  1TB PCl Express )PCle( SSD س���ريعة للغاي���ة وهو 
أكبر حجم وسيط موجود حتى األن. كما بإمكان الشخص توسيع 
 USB Type-C إمكاني���ات الجهاز من خالل مدخلي���ن لليو أس بي
USB-C((  والت���ي تدع���م تحويل الملفات بس���رعة Gbps 40 من 
نوع Thunderbolt وشاش���ة مزدوج���ة  4K UHD فائقة الوضوح 
 Windows على نظام تشغيل Deluxe والقوة. يحتوي الزن بوك
10  وماس���ح للبصمات تمكنك من تس���جيل الدخول إلى الجهاز 

. Windows Hello بلمسة واحدة عبر نظام

PRO 15 آسوس فيفو بوك
اآلسوس فيفو بوك PRO 15 جهاز رفيع وخفيف، حجم شاشته 
15.6 بوصة ويش���غلها نظام Windows 10 والجيل الس���ابع من 
معالجات إنتل األساس���ية - 7700HQ-i7 معال���ج رباعية النواة 
وكارت ذاك���رة الوصول العش���وائي RAM 16GB DDR4 وبطاقة 
رس���وميات من نوعTi NVIDIA GeForce GTX1050. يستعرض 
الجهاز تخزين هجين )مختل���ط( والتي من خاللها يمكن إضافة 
ذاكرتين حدهم األقص���ى 2TB HDD  و 512GB SSD. كما يقوم 
نظام تبري���ده المكون من مروحتين ووح���دة حرارية مكونة من 
النحاس وأنابي���ب حرارية بضمان برودة الجهاز أثناء ممارس���ة 

األلعاب و/أو االجتهاد بالعمل. 
 4K UHD شاشة PRO يحتوي جهاز اآلسوس فيفو بوك 15على
)X 3840 2160( ذات تقنية الرؤية الواس���عة وتدرج لوني بدرجة 
 Harmon Kardon 100% وواس���عة وس���ماعات مزدوجة من نوع
وحج���رات صوتي���ة بحج���م 8cc وتقني���ة مكبرة للص���وت ذكي 
للحصول عل���ى 3.2 ضعف الصوت. كم���ا أن الجهاز يحتوي على 
ماس���ح للبصمات تمكنك من تسجيل الدخول إلى الجهاز بلمسة 
واح���دة عبر نظام Windows Hello  كما أنها تدعم اس���تخدام 

قلم اآلسوس.

)S15) S510 أسوس فيفو بوك
الفيف���و بوك S15 أحدث وأفخم طراز في سلس���لة الفيفو بوك. 
وهو جهاز رفيع وخفيف، حجم شاش���ته 15.6 بوصة ويش���غلها 
نظام Windows 10 ومصمم لتلبية احتياجات األشخاص الذين 
يتنقل���ون بإس���تمرار. قياس اإلط���ار الجانبي للجه���از 17.9 ملم 
وي���زن 1.5 كغم. لون الجهاز ذهبي جليدي وتس���عرض شاش���ة 
NanoEdge بمقياس 7.8 ملم والتي توفر مس���احة استعراض 
أكب���ر للمش���اهدة.  يعمل الجهاز بواس���طة الجيل الس���ابع من 
معالجات إنتل األساسية - 7500U-i7 معالج النواة وكارت ذاكرة 
الوصول العشوائي RAM 16GB DDR4 وبطاقة رسوميات من نوع 

  .940MX NVIDIA GeForce
وتتوف���ر منتجات ش���ركة ASUS في فلس���طين، عبر ش���ركة 
أك���رم س���بيتاني وأوالده وكيلها الحصري والوحيد في الس���وق 

الفلسطيني منذ أكثر من 5 أعوام.  

جانب من فعاليات معرض كمبيوتكس 2017.

مصر تخصص 18 مليار دوالر
للدعم في ميزانية العام المالي المقبل

القاه���رة - رويترز: قال رئيس الوزراء المصري ش���ريف إس���ماعيل، أول من أمس، إن 
الفاتورة اإلجمالية للدعم في ميزانية الدولة للس���نة المالية 2017-2018 التي تبدأ في 

األول من تموز تبلغ 330 مليار جنيه )18.23 مليار دوالر(.
ويش���مل ذلك دعم الم���واد البترولية ويبلغ 145 مليار جني���ه )ثمانية مليارات دوالر( 

إضافة إلى 80 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وقف���زت تكلفة واردات الوق���ود منذ أنهت مصر ربط عملتها بال���دوالر األميركي في 
تش���رين الثاني، ما دفع الجنيه للهبوط إلى النصف مقابل العملة الخضراء في غضون 

أسابيع.
وأنفق���ت الحكومة 78 مليار جنيه على دعم الوقود في األش���هر التس���عة األولى من 
الس���نة المالي���ة 2016-2017 ارتفاعا من 41 مليار جنيه في الفترة نفس���ها من الس���نة 

السابقة.
وأبلغ اس���ماعيل الصحفيين أن رقم الثالثمائة وثالثين مليار جنيه يشمل أيضا دعم 

السلع الغذائية لكنه لم يذكر حجم األموال التي ستنفق على الغذاء.
وف���ي تش���رين الثاني الماضي وقع���ت مصر اتفاق���ا مدته ثالث س���نوات بقيمة 12 
ملي���ار دوالر مع صن���دوق النقد الدولي مرتبطا بإصالحات اقتصادية ش���املة من بينها 

تخفيضات في الدعم.
وقال صندوق النقد الش���هر الماضي إنه يؤيد خطة لمصر إللغاء دعم الوقود بالكامل 

في غضون ثالث سنوات لكن توقيت أي زيادة في األسعار متروك للحكومة.
ولم تحدد الحكومة حتى اآلن إطارا زمنيا للجولة القادمة من زيادات األسعار.

الضبابية تكتنف واردات مصر من القمح 
مجددًا مع اقترابها من حظر اإلرجوت

القاهرة/أبوظب���ي - )رويترز(: قال محامون لرويترز امس، 
إن من المنتظر أن تصدر محكمة مصرية قرارا يعيد العمل 
بسياس���ة عدم الس���ماح بأي نس���بة من فطر اإلرجوت في 
واردات القمح لتحيط الضبابية من جديد بالتجارة مع أكبر 

مستورد للقمح في العالم.
وفي الع���ام الماضي ألغ���ت مصر حظرا عل���ى اإلرجوت، 
الش���ائع في الحبوب، في واردات القمح بعدما تس���بب في 
تعطيل المناقصات فعليا بس���بب عزوف شركات التجارة 
عن المش���اركة حيث تقول إن خلو القمح من اإلرجوت شرط 

يستحيل تطبيقه.
وبدال من ذلك تبنت مصر معيارا دوليا ش���ائعا يس���مح 
بنس���بة ال تزيد عل���ى 0.05 بالمئة من اإلرج���وت وأعادت 
هيكل���ة منظومة الفحص لتنقل تبعي���ة فحص الواردات 
الزراعية االستراتيجية من اإلدارة المركزية للحجر الزراعي 
التابعة لوزارة الزراعة، التي تؤيد حظر اإلرجوت، إلى وزارة 

التجارة.
وقال المحامون إنهم علموا من مصدر رفيع في المحكمة 
أنها ستصدر حكما في األسبوع المقبل يلغي قرارا حكوميا 
بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية االستراتيجية إلى 

وزارة التجارة وهو ما يعيد فعليا تطبيق حظر اإلرجوت.
وق���ال خالد علي أح���د المحامي���ن في القضي���ة إن من 
المتوقع إعالن الحكم رسميا في 13 حزيران وهو حكم قابل 

لالستئناف لكنه واجب التنفيذ أثناء عملية االستئناف.
وق���ال متحدث باس���م وزارة الزراعة المصري���ة إن نظام 
فح���ص واردات الحبوب لم يتغير وإن المس���توى المقبول 

لفطر اإلرجوت.    
وأض���اف المتح���دث أن الحكومة يمكنه���ا الطعن على 

الحكم في غضون 60 يوما.
وأحجمت وزارة التجارة عن التعقيب.

* عودة الضبابية
وأق����ام الدع����وى القضائية مجموعة م����ن الموظفين 

المعنيي����ن بالفحص ف����ي الحجر الزراع����ي بصفتهم 
مواطنين وليس����ت اإلدارة نفس����ها إلى جانب أطراف 
أخ����رى بعضها على صلة بوزارة الصحة التي تش����ارك 

أيضا في عمليات التفتيش.
وقال المفتشون المش����اركون في الدعوى إن النظام 
الجديد يجرد إدارة الحجر الزراعي من سلطتها بشكل 
غير قانوني ويسلمها إلى هيئة تابعة لوزارة التجارة 
تفتق����ر لإلمكانات الكافية لإلش����راف عل����ى عمليات 
التفتي����ش، ما يس����مح بدخول ملوث����ات خطيرة ضارة 

بالزراعة وصحة اإلنسان.
وق����ال محمد زكي أحد مفتش����ي الحجر الزراعي الذي 
أقام دعوى قضائية "كل ما يهمنا في هذا األمر هو أنه 
حين صدر هذا القرار س����مح بدخول أشياء بمستويات 
تض����ر الن����اس مث����ل االرج����وت واالمبروس����يا والعفن 

األبيض".
وكان تجار حبوب قالوا إن سياس����ة عدم السماح بأي 
نسبة من اإلرجوت تجعل التعامل مع مصر أمرا محفوفا 
بمخاطر جمة في ضوء التكلفة التي قد يتكبدونها إذا 

تم رفض الشحنات لدى وصولها.
وقال تاجر ألماني "م����ا يقلقني هو أن هذا القرار قد 
ي����ؤدي إلى ع����ودة الضبابية وتعطي����ل واردات القمح 

المصرية بعد أن كاد الوضع يعود لطبيعته".
وفي الشهر الماضي اشترت مصر نحو 500 ألف طن 
من القمح في مناقصات طرحتها الهيئة العامة للسلع 
التموينية. وعادت مش����اركة التجار إلى المس����تويات 
الطبيعية بع����د أن قاطعوا عددا م����ن المناقصات في 
العام الماضي اعتراضا على سياس����ة عدم السماح بأي 

نسبة من االرجوت.
وجرى تطبيق النظام الحال����ي للفحص بقرار أصدره 
رئيس الوزراء شريف إسماعيل في تشرين الثاني بأن 
تتولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

التابعة لوزارة التجارة مسؤولية فحص الواردات.


