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السعودية: جهود الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها
وكاالت- اعتبر صندوق النقد الدولي، أن جهود الضبط المالي في 
الســعودية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى وجود زخم متزايد في 
مسيرة اإلصالح لتحسين بيئة األعمال، عالوة على تحقيق تقدم 
كبير في تنفيذ جدول أعمالها اإلصالحي الطموح، في إطار «رؤية 
المملكة 2030» التي أُعلنت في عام 2016. وتوقع الصندوق في 
بيان، أن يشــهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في الســنوات 
المقبلة، ليتراجع من 17.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي .

انخفاض صادرات الخام السعودية إلى 6.9 مليون برميل يوميا
وكاالت- أظهرت بيانات رســمية،أن صادرات الســعودية من 
النفــط الخام انخفضت في مايو إلــى 6.924 مليون برميل 

يوميا من 7.006 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.
وتقــدم المملكــة وغيرهــا من األعضــاء بمنظمــة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) بيانات شــهرية عن الصادرات إلى 
مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها 

اإللكتروني.

بلدية الخليل تبحث مع وزير الزراعة تطوير مسلخ البلدية وسوق الخضار
بحث  االقتصادية-  الحيــاة  الخليــل- 
رئيس بلدية الخليل تيسير ابوسنينة 
مع وزير الزراعة م. ســفيان سلطان، 
فــي دار البلديــة أمس، وضع مســلخ 
البلدية للحوم وسوق الخضار المركزي 

في المدينة.
وشــدد ابواســنينة على ضــرورة بناء 
مسلخ جديد يتوافق والحجم السكاني 
للمدينة، خاصة بعد تخصيص أرض 
لهذا الغرض، داعياً في هذا الصدد إلى 
تضافر الجهود بين البلدية و»الزراعة» 
كــي يخرج هــذا المشــروع إلــى حيز 

الوجود.
من ناحيته، أكد الوزير ســلطان على 
أهميــة وجــود مســلخ حديــث للثروة 
الحيوانية تتوفر فيه شــروط الرقابة 
الصحية والســالمة العامــة، لتغطية 
حاجــة المواطنيــن. كمــا أعلــن عــن 
اســتعداد وزارتــه لتقديــم مــا يلــزم 
للبلدية لتنظيم وترتيب سوق الخضار 
المركزي في المدينة، للحد من انتشار 
بســطات الخضار، وجــذب المواطنين 

للتسوق فيه براحة وأمان.
.. وتناقش مع نقابة العاملين تحسين 

ظروف الموظفين
على صعيد آخر، ناقش رئيس البلدية 
ابواسنينة ورئيس نقابة العاملين في 
البلدية ابراهيم القواسمي، خالل لقاء 
بينهمــا أمس، ســبل تعزيــز التعاون 
والشراكة بين المجلس البلدي والنقابة 
بما يسهم في حماية حقوق الموظفين 

والنهوض بمؤسسة البلدية.
وأكد القواسمي على ضرورة معالجة 
قضايــا الموظفيــن العالقــة، مؤكداً 
أن التفاهمات الموقعــة بين النقابة 
الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية 
ووزارة الحكــم المحلــي ببنودهــا الـ 
14 واالتفــاق علــى ضــم موظفــي 
كهربــاء الخليــل الذيــن هــم جزء ال 
يتجــزأ من بلدية الخليل ضمن براءة 
اســاس  همــا  التشــكيالت 2017م، 
لتصويب الوضــع القانوني ومعالجة 
القضايا العالقــة وضمان لتفادي اي 

اجراءات مستقبلية.

.. وتفتتــح معرضــاً لمعالــم المدينة 
التاريخية

على صعيــد منفصل، نظمــت بلدية 
الخليل، أمــس، معرض صور لمعالم 
والجمالية  التاريخية  األثريــة  المدينة 
بعنــوان «الخليــل تنتصــر»، بهــدف 
إبراز هــذه المعالم فــي خضم إدراج 
بلــدة الخليــل العتيقــة علــى الئحــة 
التراث العالمــي في المنظمة األممية 

«اليونسكو».
وافتتح المعرض الذي يقام في قاعة 
مركز اســعاد الطفولة التابع للبلدية، 
رئيــس البلديــة تيســير ابواســنينة، 
وبمشــاركة مديــر عــام لجنــة اعمار 
الخليــل عماد حمــدان ومديــر مكتب 
وزارة الثقافة بالمدينة هدى عابدين، 
إلى جانب لفيف من ممثلي المؤسسات 

المهتمة والمواطنين.
وأكــد أبوســنينة علــى هويــة مدينة 
الفلسطينية  الخليل  إبراهيم  ســيدنا 
العربية االسالمية، التي تزخر بمعالمها 
وتراثها ومقدساتها وعلى رأسها الحرم 

االبراهيمي الشــريف، والتمسك بها، 
وضرورة حمايتها من التهويد.

.. وتختتم معرض «إبداعات السادس» 
النسوي

مــن جانب آخر، اختتــم «مركز الملك 
عبــد اهللا بــن عبــد العزيز النســوي» 
التابع للبلدية، أمس، مخيم «ابداعات 
السادس» الذي هدف إلى تحفيز اإلناث 
على استغالل اوقاتهن بشكل صحيح 

ومنتظم.
وكان تخلــل المعــرض العديــد مــن 
االنشــطة والفعاليــات، منهــا تعليــم 
الحــرف التراثية واليدويــة المتنوعة، 
بما في ذلك التطريز الفلسطيني، إلى 
جانب تنظيم جوالت الى البلدة القديمة 

بالمدينة.
وأشارت مديرة المركز شادية الشريف 
إلــى أن هــذه االنشــطة تأتي ضمن 
الفعاليــات التي تعنى باإلناث ليكون 
المركز متنفســا لهن من خالل عقد 
انشطة ترفيهية وتوعوية, باإلضافة 
الى الدورات المهنية وتنمية المهارات.

مصرفا القدس واالستثمار الفلسطيني يسهمان في تغطية تكاليف سفر 
طلبة من القدس المفتوحة للمشاركة في الملتقى 23 للطلبة العرب

رام اهللا- الحياة االقتصادية- أســهم 
و»االســتثمار  مصرفــا «القــدس» 
الفلســطيني» في تغطيــة تكاليف 
ســفر (22) طالباً من جامعة القدس 
المفتوحة، سيشــاركون مع عدد من 
نظرائهــم في الملتقــى 23 لتدريب 
طلبة الجامعات العربية، الذي سيعقد 
في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

في اإلمارات العربية المتحدة.
وينظــم الملتقــى اتحــاد الجامعات 
جامعــة  فيــه  وتشــارك  العربيــة، 
القــدس المفتوحــة بشــكل مميــز 
ســنويا، ويشــارك فيــه الطلبة في 
فرص تدريب في عدد من الجامعات 
العربيــة، وتقوم بإرســال مجموعة 
مــن طلبتهــا مــن مختلــف الفــروع 
التعليمية. وتبرع بنك القدس بمبلغ 
قــدره (4630) دوالراً أميركيــاً، فيما 
تبــرع بنك االســتثمار الفلســطيني 
بمبلغ قــدره (2000) دوالر، لتغطية 
تذاكر ســفر الطــالب ومواصالتهم 

ومصروفاتهم ذهاباً وإياباً.

وقــدم أ. د. يونــس عمــرو رئيــس 
للمؤسســتين  ه  شــكر معــة  لجا ا
الجامعة  ســعي  مؤكداً  المتبرعتين، 
لتطوير عالقتها مع كل المؤسســات 
فــي الوطــن وخارجــه. وأكــد أيضاً 
حــرص الجامعة علــى تطوير طلبة 
الجامعة وتحسين إمكانياتها ليصبح 
خريجوهــا مميزين في كل المحافل 
العربيــة والدولية، فهم يملكون كل 
المهــارات التــي تؤهلهــم للتنافس 
بجــدارة على فرص العمل والتوافق 
مــع احتياجات ســوق العمل المحلية 

والخارجية. 
وقال عميد شؤون الطلبة أ. د. محمد 
شاهين إن هذا الدعم مرتبط برؤية 
الجامعــة بالشــراكة مع مؤسســات 
القطاع الخاص واألهلي والحكومي، 
وسيسهم في التحاق الطلبة بفرص 
تدريب خارجية في مجال تخصصهم، 
تسهم في تطوير مهارتهم الشخصية 
واالجتماعية والتخصصية، باإلضافة 
إلــى المــردود المهم فــي التواصل 

والتفاعــل مــع نظرائهــم مــن كل 
األقطار العربية المنضوية تحت لواء 

الجامعات العربية.
وبين أن القــدس المفتوحة تحرص 
ســنوياً على المشاركة في ملتقيات 
التدريب والملتقيــات اإلبداعية التي 
تنظم من خــالل المجلــس العربي 
لتدريــب طــالب الجامعــات العربية 
المنبثق عن اتحاد الجامعات العربية، 
إذ إن مشــاركة القــدس المفتوحــة 
كانــت مميزة في األعوام الســابقة، 
سواء من حيث نوعية فرص التدريب، 
وعددهــا، والبحــوث المشــاركة في 
الملتقيات اإلبداعية، والحصول على 

المراتب العليا.
مــن جانبه، قال  أكــرم عبد اللطيف 
جــراب، رئيــس مجلــس إدارة بنــك 
القدس، إن هذا التبرع يأتي في إطار 
مســاعي البنك للقيام بمســؤوليته 
شــعبه،  أبنــاء  تجــاه  المجتمعيــة 
مشــدداً على أهمية العالقة المميزة 
التــي تربط البنــك بجامعة القدس 

المفتوحــة، كمــا أشــارإلى أن بنــك 
القدس ومنذ بداية عام 2017م دعم 
قطــاع التعليم باختالف مســتوياته 
وبشتى الوسائل المتاحة؛ فقد قدم 
دعمه لجامعة الخليل وجامعة بيرزيت 
ومعهد األزهري في غزة، فضالً عن 
مدارس ورياض األقصى اإلسالمية 
ومدرسة بيتونيا األساسية، باإلضافة 
إلــى جمعيــة قرية المعلمــات لدعم 

الطالب المقدسيين.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بنك 
االستثمار الفلسطيني  عبد العزيز أبو 
دية، إن بنك االســتثمار الفلسطيني 
واحد من المكونات األساسية للقطاع 
المصرفــي الفلســطيني، وهو بنك 
يعمل بالشراكة مع القدس المفتوحة 
علــى تقديــم الخدمــات المصرفية 
للطلبة والعاملين في جامعة القدس 
المفتوحة. وشــدد على اعتزاز البنك 
بالعالقة االســتراتيجية التي تربطه 
بالقدس المفتوحة، مشيراً إلى العمل 
الدائم من أجل تعزيزها وتطويرها.

فتح حساب توفير قبل عام فقط

األرقام تبتسم لمزارع من قباطية
 ليفوز بـ 50 ألف شيقل من بنك األردن

جنين-الحياة االقتصادية- ابتســمت األرقام 
للمزارع عصام أحمد محمود نزال من قباطية 
بمحافظــة جنين والمدخر لــدى بنك األردن-

فــرع قباطية منــذ عام فقط، ليفــوز بجائزة 
قدرها 50 ألف شــيقل، ضمن حملة حسابات 
التوفيــر2017 التي تحمل شــعار «في أرقام 
بتغيــر حياتك»، حيث تتضمــن الحملة جائزة 
كل اسبوعين بقيمة 50 ألف شيقل خالل عام 
2017، وجائــزة في نهاية العام بقيمة مليون 
شيقل. وبدت عالمات السعادة والفرحة على 
وجه  عصــام نزال عندما تمــت مفاجأته من 
البنــك واالحتفال بتســليمه الجائزة بحضور  
رجاء الجبارين مســؤولة العالقات العامة في 
البنك وحســن كميل - مســؤول اول مبيعات 
وخدمات فرع قباطية، باإلضافة إلى موظفي 
وموظفــات الفــرع وممثلــون عن مؤسســات 

إعالمية واعالنية حضرت لتغطية الحدث.
وأعرب  نزال عن فرحته الشديدة بهذه الجائزة 
التــي لم تكن متوقعــة، ودعا الجميع الى فتح 
حســاب توفير في بنك األردن لالســتفادة من 
الخدمــات المصرفيــة المميزة التــي يقدمها، 
الــى جانــب الجوائز التــي يقدمها علــى مدار 

العام، مشــيرا الى أنه فتح حســاب توفير في 
عام 2016 لدى فــرع قباطية، ويقوم بتغذية 
حســابه بين الحين واآلخر، مشــيدا بالمهنية 
العالية والســهولة والوضوح في التعامل من 
موظفي البنــك.  بدوره، قال المدير اإلقليمي 
لبنك األردن في فلســطين  حاتم الفقهاء «إن 
البنك يهدف من خالل الحملة الى التأكيد على 
ان حســاب التوفيــر يســاهم فــي تغيير حياة 
المواطن بالمســتقبل، وهــذه الجوائز بمثابة 
حافز ومصــدر توعية للمواطنين على أهمية 
هذا الهدف المجتمعي الذي من خالله نساهم 
فــي تطويــر فكــرة التوفيــر واالدخــار لوقت 
الحاجة». وأكد  حاتم الفقهاء «على سعي البنك 
بشكل مستمر للمحافظة على تفوقه في أدائه 
وخدماته، وكذلك تفوقه في الجوائز المختلفة 
التي يقدمها لعمالئه ضمن البرامج والحمالت 
المتعــددة»، مقدما التهنئــة والمباركة للفائز 
وعائلته، متمنيا التوفيق والنجاح لكافة عمالء 
البنك في الســحوبات القادمــة، داعيا الجميع 
«لفتح حسابات توفير لدى بنك األردن أو تغذية 
حســاباتهم القائمة ليتمكنوا من الدخول في 

السحوبات القادمة من الحملة».

إل جي تعلن عن سلسلة من أجهزتها المنزلية 
Google Home الذكية المتوافقة مع

رام اهللا- أعلنت شركة «إل جي الكترونيكس» 
مؤخــراً عن سلســلة مــن األجهــزة المنزلية 
الذكية التي تتوافق كلياً مع المساعد المنزلي 
الصوتــي الذكــي مــن جوجــل علــى أجهزة 
Google Home، والتــي تضم مجموعة من 
األجهزة الذكية الفاخرة بما فيها خط منتجات 
LG Signature الذي يضم غساالت مالبس، 
وثالجــات، ومجففات مالبس، وأفــران الغاز، 
ومنقيــات هــواء، باإلضافة إلــى مكيف هواء 
ومكنسة كهربائية روبوتية، األمر الذي يأتي 
لتعزيز مفهوم المنازل الذكية وتقديم أدوات 
ربط تنتقل بالمعيشة المنزلية نحو مستويات 

أكثر راحة.
المنزلــي  المســاعد  مســتخدمو  وســيتمكن 
Google Home الصوتي الذكي مــن جوجل

من التمتــع بالعديد من الميزات التي يقدمها 
عند ربطــه بأجهزة «إل جــي الكترونيكس» 
المنزلية؛ فعلى ســبيل المثــال، من الممكن 
للمســتخدمين التحقــق من الوقــت المتبقي 

LG Sig-» لدورة الغسيل باســتخدام غسالة
nature»، أو طلــب تحضيــر المزيد من الثلج 
مع ثالجــة «LG Signature»، أو حتى ضبط 
إعــدادات الحرارة لمكيف هواء «إل جي»، كل 
ذلــك من خالل أوامر صوتية بســيطة من أي 
مكان ضمــن نطاق عمل المســاعد المنزلي 
األجهــزة  وعلــى   Google Home الصوتــي
المتصلــة به. وقــال رئيس شــركة «إل جي 
الكترونيكــس» لألجهــزة المنزليــة وحلــول 
الطاقــة، ســونغ داي هيون تبرهن شــراكتنا 
مــع جوجل على مدى ســهولة تجهيز المنزل 
الذكي بمنتجات مبتكرة وســهلة االســتخدام 
من قبل المستخدمين حتى العاديين ممن ال 
يتمتعون بخبرة في مجال الذكاء االصطناعي 

والتكنولوجيا المنزلية الحديثة.
وأضاف نتطلع لتوسيع نطاق عملنا مع جوجل 
والشــركات المبتكــرة األخرى في الســنوات 
القادمة لجعل المنزل الذكي واقعا بالنســبة 

للجميع.

تغييرات واسعة في هيكلها

هيونداي تعد بتغيير دراماتيكي في «تجميل» سوناتا
رام اهللا– تعتــزم هيونــداي إطــالق 
الحجم  متوســطة  ســوناتا  سيارتها 
في إفريقيا والشرق األوسط الشهر 
المقبــل بعــد أن خضعــت لعمليــة 
تجديــد تجميلية أكســبتها تغييرات 
دراماتيكيــة واضحــة فــي هيكلها، 
وفق صور أولية عرضتها الشــركة. 
ومن شأن األلواح والصفائح المعدنية 
والحــواف الجديدة أن تجعل ســيارة 
الجيل الحالي من سوناتا متماشية مع 
أســلوب التصميم المتطور لعمالقة 
صناعة السيارات الكورية، الذي بات 
يضفــي، بالتدريــج، علــى العالمة 
التجارية تصميماً هندسياً أكثر تطوراً 

وأناقة.
وتأتي جميع األلواح األمامية، انطالقاً 
بتصاميــم  األمامــي،  الزجــاج  مــن 
جديدة، فضالً عــن غطاء الصندوق 
الخلفي والمصــد الخلفي والعتبات 
أســفل األبواب، وهي تغييرات تمت 
علــى نطاق واســع في بعــض أكثر 
الجوانــب وضوحــاً فــي الســيارة،ما 
يجعل مــن الطــراز الجديد منفصالً 
في تصميمه عن السيارة التي يحل 
محلها، على الرغم من حفاظه على 
البنية األساسية لجسم السيارة دون 

تغيير.

وقال مايك ســونغ، رئيــس عمليات 
والشــرق  إفريقيــا  فــي  هيونــداي 
المجــدد  التصميــم  إن  األوســط، 
لسيارة سوناتا المزمع طرحها الشهر 
المقبل «يختلف اختالفاً ملحوظاً عن 
تصميم الســيارة التي يحل محلها»، 
موضحاً أنه يتجــاوز نطاق «عمليات 
التجميــل» االعتياديــة القليلة التي 
يتوقعها الناس عادة من طراز خضع 
السيارة  وأضاف: «مظهر  للتحسين، 
مــن األمام والخلف جديــد تماماً، مع 
 تغييرات ذكيــة أُجريت على الحواف
الخارجية على امتداد جانبي السيارة 
أحدثــت فرقــاً دقيقــاً فــي صورتها 
الجانبيــة، أما الهيــكل فأصبح يبدو 
أطول وأعرض وذا طابع رياضي أكثر 

وضوحاً من قبل».
وتتمحور بنية التصميم الجديدة حول 
الشبك األمامي ذي الفتحات المتوالية 

والمســمى «كاسكيدينغ  المتراتبة 
غريل» (الشــبك متوالــي االنحدار)، 
والذي يعتبر أحدث عناصر التصميم 
في هيونداي، وبات يفرض حضوراً 
جديــداً واثقــاً لجميع طــرز العالمة.

كمــا أن الشــبك األمامي المنخفض 
والمتســم باالتســاع يجعــل غطــاء 
المحــرك يبدو بمظهر أطــول وأكثر 
أناقــة، وهو مــا يوازنه فــي الناحية 
المقابلة الصندوق الخلفي المرتفع، 
ما يجعل البنية الجانبية للسيارة تبدو 

أكثر ديناميكية.
الكــروم  خطــوط  امتــداد  ويــزداد 
المحيطة بالنوافذ الجانبية،والممتدة 
أصالً نحــو المصابيح األمامية مثلما 
الحال في الطراز الحالي، لتصل إلى 
ما تحت المصابيح األمامية،ما يكسب 

السيارة مظهراً فريداً وراقياً.
دقيقــة  فنيــة  تفاصيــل  وتعمــل 

علــى إكمال صــورة األبعــاد األنيقة 
جانبــي  فــي  بفخامــة  والمنحوتــة 
الســيارة، مثــل المصابيــح األمامية 
والخلفيــة والعجــالت ذات األضــالع 
الموجهــة. وقــد تــم تحريك حامل 
لوحة التسجيل الخلفية نحو األسفل 
ليأتــي مثبتاًعلــى المصد،في حين 
أضيف شــعار ســوناتا كبيــر الحجم 
إلــى مركز غطاء الصندوق، ما يبرز 

المظهر الواثق للسيارة.
وأشــار ســونغ إلى أن طراز ســوناتا 
الحالي «حقق ناجحاً كبيراً في أوساط 
المشــترين»،لكنه انتهى إلى تأكيد 
أن «التصميــم المحســن المتســم 
بالجــرأة والتميــز للطــراز المرتقب 
يحافــظ على العناصر التي أسســت 
نجاح طراز سوناتا الحالي، بينما يأتي 
كذلك بحزمة أكثر حداثة وفخامة من 

المزايا».

أميركا تتشدد في السماح ببيع أصول إلى الصين
رويترز- أعلنت مصادر إن لجنة حكومية أميركية 
اعترضت سراً على تسعة استحواذات على األقل 
من مشترين أجانب لشركات أميركية منذ مطلع 
الســنة، وهو رقم مرتفــع بالمعاييــر التاريخية 
وينبئ بمصاعب لفورة الشراء الخارجي الصينية.

وتشــير االعتراضــات إلــى أن لجنــة االســتثمار 
األجنبي في الواليات المتحدة التي تقوم بمراجعة 
االستحواذات التي تقوم بها كيانات أجنبية تحسباً 
ألخطار محتملة تهدد األمن القومي، أصبحت أكثر 

ميالً لرفض الصفقات التي تكتنفها األخطار في 
ظــل حكم الرئيس دونالد ترامب. وترى شــركات 
ومســتثمرون صينيون أن األصــول األميركية قد 
تواجــه مزيداً من العقبــات نتيجة لذلك، في وقت 
تقيد الحكومة الصينية تدفق رؤوس األموال إلى 
الخــارج بعد زيادة كبيرة فــي الصفقات الخارجية 
الصينية. وأُعلن عن 87 اســتحواذاً على شــركات 
أميركية من قبل شركات صينية منذ مطلع السنة، 
والرقم هو األعلى على اإلطالق ويزيد على عدد 

الصفقات البالغ 77 فــي الفترة المقابلة من عام 
2016. ويتزامن الموقف األكثر تحفظاً الذي تتبناه 
لجنة االســتثمار األجنبــي في الواليــات المتحدة 
مــع تنامي التوترات السياســية واالقتصادية بين 
الواليات المتحدة والصين. ويذكر أن البلدين عجزا 
األربعاء عن االتفاق على خطوات رئيسية جديدة 
لخفــض العجــز التجــاري األميركي مــع الصين. 
وأفادت المصادر بأن اللجنة األميركية أرسلت منذ 
مطلع الســنة، خطابات إلى شركات منخرطة في 

تســع اتفاقات على األقل لتقــول إن االتفاقات قد 
يجري منعها استناداً إلى معايير اقترحتها لمعالجة 
أخطار محتملة تمس األمن القومي. وأشارت الى 
أن الكثيــر من تلــك الصفقات ينتمــي الى قطاع 
التكنولوجيا. وقال محامون يمثلون الشركات أمام 
لجنــة االســتثمار األجنبي في الواليــات المتحدة، 
إن تزايــد تهديدات األمــن االلكتروني والتطورات 
السريعة في التكنولوجيا تجعل من الصعب تحديد 
ما إذا كانت أي صفقة تنطوي على تهديد. ويذكر 

أن المعارضــة األولية من قبــل اللجنة األميركية 
ال تنهي بالضرورة االتفــاق على الفور. وأضافت 
المصــادر إن بعض الشــركات اختار هذا العام أن 
يبقي علــى حظوظ طلبات لدى لجنة االســتثمار 
األجنبي في الواليــات المتحدة عبر اقتراح تدابير 
مخففة جديدة، بينما سحب آخرون طلباتهم وألغوا 
صفقاتهم. وطلبت المصادر عدم نشــر أســمائها 
ألن االتصــاالت بين لجنة االســتثمار األجنبي في 

الواليات المتحدة والشركات ما زالت سرية.


