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معهد: 12.3 مليار دوالر مبيعات األجانب باألسواق الناشئة في ايار
لندن -رويترز - أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي امس 
أن التراجع الحاد لألس��واق الناشئة الشهر الماضي شهد بيع 
األجانب سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دوالر.وقال معهد 
التمويل الدولي إن التدفقات الخارجة انقسمت بالتساوي بين 
أس��واق الدين واألسهم، بينما على مستوى المناطق كانت 
أكبر التحركات في آس��يا بخروج ثمانية مليارات دوالر و4.7 

مليار دوالر من إفريقيا والشرق األوسط مجتمعين.

بلومبرج: أميركا طلبت من أوبك زيادة إنتاج النفط
رويت��رز - ذكرت بلومبرج نق��ا عن مصادر مطلعة أن الحكومة 
األميركية طلبت من الس��عودية ومنتجي��ن آخرين في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( زيادة إنتاج النفط بنحو مليون 
برميل يوميا. جاء الطلب بعد أن ارتفعت أس��عار البيع بالتجزئة 
للبنزين في الواليات المتحدة ألعلى مستوياتها في أكثر من ثاث 
سنوات وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب علنا من سياسة أوبك 

وارتفاع أسعار النفط في تغريدة على تويتر.

مؤشر القدس يسجل انخفاضا نسبته 0,57 %
رام اهلل- الحياة االقتصادية- سجل المؤشر 
الرئيسي لبورصة فلسطين أمس انخفاضا 
مق��داره 3,11 نقطة أي ما نس��بته 0,57 % 

وسط تداوالت عادية.
فقد بلغت قيمة أحج��ام التداوالت 926846 
دوالرا وع��دد األس��هم المتداول��ة 366108 

أسهم نفذت من خال 179 عقدا.

وتراجع��ت أربع��ة قطاعات هي: االس��تثمار 
بنس��بة 1,31 %، والصناعة بنسبة 0,39 %، 
والبن��وك والخدمات المالية بنس��بة 0,32 % 
والخدمات بنس��بة 0,20 %، فيما صعد قطاع 
التأمين بنس��بة 0,11 %. وانخفضت أس��عار 
اس��هم 6 ش��ركات من أصل 16 شركة جرى 
التداول على أس��همها بينما ارتفعت أس��عار 

أسهم 4 شركات واستقرت أسهم 6 شركات 
أخرى. وجاءت الشركات األكثر انخفاضا على 
النحو اآلتي: دواجن فلسطين »عزيزا« بنسبة 
4,17 %، والبنك االس��امي العربي بنس��بة 
3,18 %، وفلس��طين للتنمي��ة واالس��تثمار 
»باديك��و« بنس��بة 2,99 %، والفلس��طينية 
للكهرباء بنس��بة 0,99 %، وبنك االس��تثمار 

الفلسطيني بنسبة 0,79 %.
أما الشركات التي ارتفعت أسعار اسهمها فقد 
جاءت عل��ى النحو اآلت��ي: الوطنية لصناعة 
الكرتون بنسبة 4,71 %، والوطنية لصناعة 
األلمنيوم والبروفيات »نابكو« بنسبة 3,66 
%، والتكافل الفلس��طينية للتأمين بنس��بة 

1,08 %، والبنك الوطني بنسبة 0,58 %.

ضبط 52 طنا منتجات اغلبها غير وطني

احالة52 تاجرًا للنيابة العامة خالل 
النصف االول من شهر رمضان 

رام اهلل-الحياة االقتصادية- - احالت وزارة االقتصاد الوطني، 
خ��ال الصن��ف األول من ش��هر رمضان المب��ارك 52 تاجرًا 
للنياب��ة العامة لمكافحة الجرائم االقتصادية موزعين على 
مختلف محافظات الضفة لعدم التزامهم باألنظمة والقوانين 
المعمول بها، وخاصة االتجار بمواد منتهية الصاحية وأخرى 
غي��ر مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلس��طينية وعدم 

اشهار االسعار.
ووفق التقرير الصادر عن اإلدارة العامة لحماية المستهلك، 
ضبطت الطواقم وبالتعاون مع ش��ركائها في لجنة السامة 
العامة)الضابطة الجمركية، والصحة، والزراعة، والمحافظة( 
المختصة في ضبط وتنظيم الس��وق الداخلية، ما يزيد عن 

51 طنا من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
وأش��ارت المديري��ة في تقريرها الى س��حب طواقم حماية 
المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبريًا 
والتأك��د م��ن مدى صحتها وس��امتها حال تم اس��تهاكها، 
وذلك خال جوالتها الميدانية على الس��وق الفلس��طينية، 
البالغة 364 جولة صباحية ومسائية تمكنت خالها من زيارة 
3022 محل تجاري، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقها.
وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع 190 شكوى ومتابعة، 
وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف 
مديري��ات ال��وزارة، معظمه��ا تتعل��ق بع��دم الت��زام التجار 
بإشهار األسعار، ومواد منتهية الصاحية، وتم معالجة هذه 
الشكاوى، كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجرًا، 
لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

»القدس المفتوحة« وجمعية مربي 
النحل في جنين توقعان مذكرة تفاهم

رام اهلل- الحياة االقتصادية- وقعت جامعة القدس المفتوحة 
ممثلة بفرعها في جنبن، وجمعية مربي النحل التعاونية في 
محافظة جنين، امس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية القطاع 
الزراع��ي من خ��ال رف��ده بخريجين مؤهلي��ن ومتميزين، 
والنهوض بالعملية األكاديمي��ة من جميع جوانبها النظرية 

والعملية.
وق��ع االتفاقية عن الجامعة مدير ف��رع جنين د. عماد نزال، 
وع��ن جمعية مربي النح��ل التعاونية في محافظة جنين م. 
ناص��ر جرادات. حضر توقي��ع االتفاقية من الجامعة د. معن 
ش��قوارة عميد كلية الزراعة، وأ. وجدي بشارات عضو هيئة 

تدريس في كلية الزراعة.
وبموجب االتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك الذي 
يخدم مهنة الهندس��ة الزراعية والقط��اع الزراعي، وبتبادل 
الخب��رات والمعلوم��ات واإلحص��اءات التي تخ��دم أعمالهما، 
والتش��ارك في قضايا التطوي��ر والتدري��ب، وتوفير فرص 

التدريب لطلبة الجامعة.
ورحب د. نزال بالوفد الزائر، مؤكدًا أن الجامعة تسعى بكل 
الوسائل لتوفير أفضل الفرص التدريبية لطلبة الجامعة في 
جميع المجاالت، وخاصة التي تحتاج إلى جوانب عملية، مثل 
كلية الزراعة، وهذه االتفاقية نتاج السعي الدائم والتواصل 
مع جميع المؤسسات التي توفر فرص تدريب لطلبة الجامعة.
وقال م. جرادات إننا نسعى من خال هذه المذكرة إلى تقديم 
أفضل ما لدينا من خبرات ومعلومات وتدريب عملي لطلبتنا، 

ووضع اإلمكانيات المتوفرة في الجمعية تحت تصرفهم.

1QLED 2018 من سامسونج...نقلة  نوعية إلى عصر التلفزيونات فائقة الذكاء  
بع��د 12 عامًا م��ن التميز 
 ، التلف��از  صناع��ة  ف��ي 
تمكن��ت سامس��ونج م��ن 
تعزي��ز ريادته��ا ف��ي هذا 
عب��ر  لمي��ًا  عا ل  لمج��ا ا
تطوير مجموعة واس��عة 
من االبت��كارات والتقنيات 
الثورية التي أعادت صياغة 
المشاهدة  مفهوم تجربة 
التلفزيوني��ة. وم��ن خال 
نيق��ة  أل ا مي��م  لتصا ا
التكنولوجية  والتطويرات 
الهادفة إلى تحسين جودة 
والخصائ��ص  الص��ورة 
الذكية، حرصت الش��ركة 
عل��ى تعزي��ز تلفزيوناتها 
تف��وق  رائ��دة  بمي��زات 
المس��تهلكين.  توقع��ات 
ومن بي��ن أبرز االبتكارات 
الت��ي قدمتها سامس��ونج 
في عالم التلفزيون، كان 
التلف��از  أجه��زة  تطوي��ر 
الذكي��ة ألول مرة في عام 
وضع��ت  والت��ي   ،2008
معايير جدي��دة لما يمكن 

أن يقدمه التلفزيون.
ومثل��ت أول��ى تلفزيونات 
سامس��ونج الذكي��ة والدة 
ألجه��زة  جدي��د  عص��ر 
التلف��از الت��ي ترك��ز على 
والت��ي  المحت��وى  ج��ودة 
تتص��ل باإلنترنت وأجهزة 
USB بش��كل س��لس، ما 
يوفر للمستهلكين المزيد 
والمرون��ة  التن��وع  م��ن 
عب��ر تزويده��م بتجرب��ة 
مستخدم سلسة ومبتكرة. 
وقد س��اهم ظهور التلفاز 
الذك��ي بتدش��ين عص��ر 
جدي��د م��ن التلفزيون��ات 
المتصلة؛ إال أن سامسونج 
حافظ��ت على ريادتها في 
ه��ذا المج��ال وظل��ت في 
االبت��كار، حي��ث  طليع��ة 
قدم��ت باس��تمرار ميزات 
ذكية ع��ززت م��ن قدرات 
التلفزي��ون بش��كل كبير. 
وتمي��زت أجه��زة التلف��از 
الذكية األولى التي طورتها 
الشركة بميزات ثورية مثل 

االتص��ال الاس��لكي واي 
 USB فاي ومنافذ االتصال
ومكتبات المحتوى المحملة 
مس��بقًا فضًا عن قدرات 
اتصال الجه��از الخارجية. 
ومع مرور الوقت، أصبحت 
مش��اركة الصور ومقاطع 
الفيديو وتنزيل التطبيقات 
والمحت��وى باإلضافة إلى 
االتص��ال الاس��لكي م��ع 
األجهزة األخرى والوصول 
إلى المحتوى حسب الطلب 
جميعه��ا قدرات رئيس��ية 
ألجهزة التلفاز الذكية من 
سامسونج. وما هو أكثر من 
ذلك، تتميز جميع إصدارات 
سامسونج من التلفزيونات 
الذكية بمزايا محسنة في 
الصوت والصورة، ما يتيح 
للمس��تخدمين االستمتاع 
أكث��ر وضوحًا  بتفاصي��ل 

ودقة.
تط��ور  مراح��ل  وخ��ال 
ت  ن��ا يو لتلفز ا ة  ه��ر ظا
صل��ت  ا و  ، كي��ة لذ ا

سامس��ونج ريادته��ا عبر 
تطوير ابتكارات مستمرة 
ورؤي��ة طموح��ة لوظائف 
التلفزي��ون. وم��ن خ��ال 
 QLED تلفازه��ا الجدي��د
الش��ركة  تعي��د   ،2018
صياغة ما يمكن للتلفزيون 
تقديمه للمشاهدين عبر 
تقديم جه��از تلفاز فائق 
ال��ذكاء.  وتتميز تش��كيلة 
سامسونج من أجهزة تلفاز 
QLED 2018 بخصائص 
اتصال عديدة تم تصميمها 
لتعزيز تجربة المش��اهدة 
التلفزيونية بما ينسجم مع 
أسلوب حياة المستهلكين 
العصري. ومن بين المزايا 
التي يتف��رد بها تلفزيون 
سامسونج الجديد خاصية 
Ambient Mode، وهو أحد 
الحلول الجديدة التي تسمح 
باالنس��جام  للتلفزي��ون 
بش��كل كام��ل م��ع بيئ��ة 
المن��زل، حيث ت��زود هذه 
المس��تخدمين  الخاصي��ة 

بمعلوم��ات مفي��دة عل��ى 
مدار الي��وم - حتى عندما 
ال يك��ون التلف��از نش��طًا 
لمش��اهدة  أو مس��تخدمًا 
األفام أو تشغيل األلعاب. 
وباإلضاف��ة إل��ى العدي��د 
من خيارات العرض، مثل 
الوق��ت والطقس والصور 
تش��كيلة  و ف��ة  خر لمز ا
مجمعة لص��ورك الخاصة 
- يمك��ن أن تحاك��ي هذه 
الخاصية نمط الجدار وراء 
التلفزي��ون لخل��ق تأثي��ر 
بصري مده��ش الندماج 
التلفزيون بش��كل سلس 
مع الج��دار من خلفه. وقد 
تم تعزي��ز التلفاز بتقنية 
وه��ي   ،SmartThings
المنص��ة الخاصة بتقنيات 
م��ن  األش��ياء   إنترن��ت 
سامس��ونج والت��ي توف��ر 
طريقة أبسط وأكثر ذكاء 
للتحكم بالتلفاز ومزامنته 

مع األجهزة األخرى. 
وبعد عق��د من االبتكارات 

ل��م  عا ف��ي  ة  لمتمي��ز ا
لذكي��ة،  ا لتلفزيون��ات  ا
تواصل سامسونج إضافة 
غي��ر  ة  ي��د جد ت  تقني��ا
مس��بوقة ألجه��زة التلفاز 
الذكية التي تطورها. ومنذ 
تأسيس��ها عززت الشركة 
ف��ي  وريادته��ا  س��معتها 
مج��ال تطوي��ر منظوم��ة 

لتقني��ات  ا م��ن  ش��املة 
واألجهزة الفريدة واألولى 
م��ن نوعه��ا. واآلن، تعمل 
الشركة على نقل مفهوم 
»الذكاء« إلى مستوى آخر 
عبر  تدش��ين عصر جديد 
من شاشات العرض فائقة 
ال��ذكاء. وبفض��ل وظائف 
ت  يا مس��تو و ل  تص��ا ال ا

ف��ي  المحس��نة  الراح��ة 
م��ن  تش��كياتها  أح��دث 
 ،QLED التلف��از  أجه��زة 
تع��زز سامس��ونج تجربة 
المش��اهدة لتجعله��ا أكثر 
تفاع��ًا وبس��اطة وذكاء 
لتوفي��ر تجرب��ة ترفيهية 
مل��ة  متكا لي��ة  منز

للمستهلكين.


