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جانب من توقيع االتفاقية.

"مصرف الصفا" يوقع اتفاقية رعاية ذهبية
لمعرض التطوير العقاري الثاني في نابلس

ّ
رام الل���ه  -وق���ع مصرف الصفا اإلس�ل�امي م���ع جمعية
المطوري���ن العقاري���ة اتفاقي���ة رعاية ذهبي���ة لمعرض
التطوير العقاري الثاني  ،2018والذي س���يقام في السابع
من أيار المقبل ويس���تمر لثالثة أيام متتالية ،وذلك في
الحرم الجديد بجامعة النجاح الوطنية في نابلس.
وجرى توقيع االتفاقية في مقر وزارة االقتصاد الوطني
ف���ي مدين���ة رام الله ،بحض���ور كل من وزي���رة االقتصاد
الوطن���ي عبير ع���ودة ،والمهندس محمد الش���نار رئيس
جمعية المطورين العقاريين ،وعن المصرف باسم بواطنة
مدير الدائرة المالية والس���يد جه���اد عفانة مدير دائرة
العمليات المصرفية.
من جانبه���ا ،أكدت عودة أهمية رعاي���ة مصرف الصفا
لمع���رض نابلس للتطوير العقاري ،بما يس���اهم في دعم
وتطوير هذا القطاع.
وقال���ت عودة إن ه���ذه االتفاقي���ة مهمة ألنه���ا توفر
التموي���ل ال���ذي يعتبر عنصرًا اساس���يًا ف���ي تطوير اي
قط���اع ،باالضافة الى زيادة الطل���ب على العقارات وجميع
المنتجات التي س���تعرض في المعرض الذي سيعقد في
األسبوع األول من شهر أيار المقبل".
كما أكدت أن القطاع العقاري كغيره من القطاعات يعاني
ً
بعض المش���اكل بس���بب االحت�ل�ال أوال ،ومن ث���م االوضاع
االقتصادي���ة وارتفاع نس���بة البطالة الت���ي يعاني منها
ً
المجتمع ،مضيفة إلى أهمية دور البنوك في توفير تمويل
ميسر حتى يستطيع المواطن االقبال على شراء العقار.
ّ
وعبر نضال البرغوثي مدير عام مصرف الصفا عن اعتزاز

إدارة المصرف بتقدي���م الرعاية الذهبية للمعرض ،الذي
يشارك فيه عدد كبير من الشركات العقارية المتخصصة
في مجال البناء ،مش���يرًا إلى أن ه���ذه المعارض الوطنية
المتخصصة بالمجاالت االقتصادية المتعددة تقوم بدور
هام ف���ي عملية توعي���ة المواطن وتعريف���ه بالمنتجات
المتوفرة في الس���وق المحلي ،الفتًا إلى أهمية النهوض
بالقطاع العقاري والس���كني على وجه الخصوص؛ من أجل
توفير الخدمات األفضل للمواطن الذي يسعى إلى امتالك
الش���قق الس���كنية ويبحث عن الجودة والسعر األفضل ال
سيما من األزواج الشابة أو ذوي الدخل المحدود.
وأك���د البرغوثي أن هذه الرعاية تأتي انطالقًا من إدراك
مص���رف الصف���ا ألهمية المع���رض الذي سيس���هم في
تعزيز المنافسة اإليجابية بين ش���ركات البناء والتطوير
العقاري ،وخلق الش���راكات فيما بينها ،خاصة بعد النجاح
الممي���ز الذي حققه المعرض األول في العام الماضي ،بما
فيها مناقش���ة الحلول للمشاكل السكنية وقضايا ارتفاع
أس���عار العقارات واألراضي ومواءمتها مع مستوى الحياة
المعيش���ية للفرد؛ مش���يرا إل���ى أن "الصفا" يس���عى إلى
المس���اهمة في إيجاد حلول لتمويل الشقق السكنية من
خالل برامج التمويل الس���كني المتنوعة والتي تتناسب
مع احتياجات العمالء كصيغة االستصناع وصيغة اإلجارة
المنتهية بالتمليك.
كما ّ
ثمن البرغوثي جه���ود جمعية المطورين العقارية
التي تق���وم على تنفي���ذ المعرض وما يتخلل���ه من عقد
الندوات وورش العمل ،متمنيًا النجاح لفعاليات المعرض.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا طفيفًا نسبته %0.09

جانب من الحفل.

"اإلغاثة الزراعية" تحتفل بتخريج الفوج
الـ 31من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين
رام الله " -األي���ام" :احتفلت جمعیة التنمیة الزراعیة "اإلغاثة
الزراعی���ة" بتخریج الفوج الح���ادي والثالثين من برنامج "تدریب
المهندس���ين الزراعیین حدیثي التخرج" ،وذلك بحضوركل من
وزير الزراعة د .سفيان س���لطان ،ونقيب المهندسين الزراعيين
المهن���دس فيصل ش���ريم ،وعميد كلي���ة الزراعة ف���ي جامعة
خضوري د.تحس���ين س���ياعرة ومدير عام االغاثة الزراعية خليل
شيحة ،وحشد كبير من ممثلي المؤسسات التنموية والشريكة
والجامع���ات والمنظمات األهلی���ة والقطاع الخ���اص والخرجين
وذويهم.
ووجه سلطان الش���كر لإلغاثة الزراعية على ما تبذله من جهد
في تنمي���ة القطاع الزراعي بش���كل عام وعل���ى وجه الخصوص
اس���تمرارية ونجاع���ة برنامج تدري���ب المهندس���ين الزراعيين
حديثي التخرج.
وش���دد على اهمية ان تح���ذو باقي المؤسس���ات حذو اإلغاثة
الزراعي���ة في دعم ه���ذا القط���اع ،مقدمًا تهنئت���ه للخريجين
ً
ومتمنيًا لهم مستقبال زاهرًا.
وقال شيحة أن  35عامًا على االغاثة الزراعية صاغت المؤسسة
خاللها تجربتها وجسدتها نموذجًا تنمويًا وطنيًا عصيًا على كل
محاوالت النيل منه ،اثرت فيها االغاثة الزراعية القطاع الزراعي
و قطاعات التنمية بشكل عام بالعديد من النماذج المميزة ،كما
رفدت القطاعات التنموية بالخبراء الذين اسهموا في النهوض
بالقطاعات المختلفة.
واضاف ش���يحة ان���ه مع تخري���ج الدفعة الحادي���ة والثالثون
نس���تذكر البرنامج الذي قدم مس���اهمة عظيمة في الدفع بكل

االمكان���ات لتطوي���ر الكوادر و المصادر البش���رية ف���ي القطاع
الزراعية و القطاع���ات التكميلية ،فمع تخرج هذه الدفعة يكون
عدد المهندس���ين الزراعيين الذين تخرج���وا من البرنامج 1300
مهندس ومهندسة زراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،وان
اهم ما يميز هذا البرنامج انه يشكل فرصة للتعلم المتبادل بين
المؤسسة والخريجين.
بدوره ،قال شريم أن هناك العديد من التحديات التي تواجه
المهندس���ين حديث���ي التخرج منها قلة الوظائ���ف في القطاع
الحكومي واألهلي والخاص ،عدم مساواة المهندسين الزراعيين
بنظرائه���م من باقي قطاعات الهندس���ة وذل���ك من خالل عدم
ّ
احتساب العالوات ،كما هنأ االغاثة الزراعية في عيدها الخامس
والثالثون وتمنى لها المزيد من التقدم والنجاح خصوصا وأنها
رافعة القطاع الزراعي من خالل المشاريع والبرامج التي تنفذها.
وق���دم المهندس نعيم س���مارة في كلمته باس���م الخريجين
كل آيات والش���كر والعرفان لإلغاث���ة الزراعية على ما قدمته من
فرصة له ولزمالئه ولقطاع المهندسين الزراعيين من بناء قدرات
وتأهيل لاللتحاق بسوق العمل الفلسطيني
تجدر االش���ارة الى انه خالل الدورة التدريبية التي اس���تمرت
لثمانية أش���هر تم خاللها تنظي���م تدريبات عملية ونظرية في
مجاالت زراعية وتنموية مختلفة.
وفي ختام االحتف���ال ،تم توزيع الش���هادات على الخريجين
وعددهم  15مهندسًا ومهندس���ة من تخصصات مختلفة ،وتم
تكريم عدد من المؤسسات والشركات والخبراء الزراعيين الذين
كان لهم دور ومساهمة في إنجاح برنامج تدريب المهندسين.

بورصتا السعودية وقطر تصعدان بدعم من القطاع المالي
دبي  -رويترز :ارتفعت البورصة الس���عودية ،أمس ،بفعل
تفاؤل بشأن تدفقات أموال ،وصعدت بورصة قطر مدعومة
بأرباح قوية للبنوك ،بينما س���جلت أسواق األسهم األخرى
في الشرق األوسط أداء ضعيفا.
وأغلق المؤشر الرئيسي للس���وق السعودية مرتفعا 1.0
بالمئة مدعوما بمكاس���ب أس���هم القط���اع المالي .وصعد
س���هم بوبا العربية للتأمين التعاوني  5.5في المئة بعدما
أوصت الش���ركة بزيادة رأس المال إلى  1.2مليار ريال (320
مليون دوالر) من  800مليون ريال من خالل إصدار أس���هم
مجانية بواقع س���هم واحد مقابل كل س���همين في حوزة
المساهمين.
وارتفعت أيضا أس���هم البنوك ،مع صعود سهم مصرف
الراجح���ي  2.7ف���ي المئة ،عائدا إلى أعلى مس���توياته في
سنوات التي بلغها األسبوع الماضي.
وفي قطر ،زاد س���هم مصرف قطر اإلسالمي  1.6في المئة
بعدما س���جل البنك زيادة  12.6بالمئة في صافي ربح الربع

األول من العام إلى  625.2مليون ريال ( 171.8مليون دوالر)،
متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ  547مليون ريال.
وارتفع س����هم بنك قطر الدولي اإلس��ل�امي  1.4في المئة
بعدما س����جل زيادة س����بعة في المئة ف����ي صافي ربح الربع
األول .وزاد س����هم بنك قطر الوطني ،أكبر مصرف في البالد،
 0.9في المئة ليدفع مؤشر بورصة قطر للصعود  0.7بالمئة.
وتراجع مؤش���ر س���وق دبي  0.3في المئ���ة مع انخفاض
س���هم إعمار العقارية  1.7في المئة .وش���كل سهم إعمار،
الذي انخفض  10في المئة منذ بداية العام بس���بب ضعف
سوق العقارات في اإلمارة ،أكبر ضغط على مؤشر البورصة.
وفي س���لطنة عمان ،تراجع سهم البنك الوطني العماني
 1.6ف���ي المئة بعدما س���جل المصرف انخفاض���ا بلغ نحو
تس���عة بالمئة في صافي الربح الفصلي إل���ى  12.6مليون
ري���ال ( 32.7مليون دوالر) ،وهو أقل من توقعات المجموعة
المالية هيرميس البالغة  13.3مليون ريال ،لكنه أعلى من
توقعات الخليجية بادر ألسواق المال عند  11.1مليون ريال.

رام الله " -األيام" :س���جل المؤش���ر الرئيس���ي لبورصة
فلس���طين ،أمس ،انخفاضًا طفيفًا نس���بته  ،%0.09وسط
تعام�ل�ات بلغ���ت قيمته���ا اإلجمالي���ة  393,482دوالرًا
أميركيًا.
وذكرت بورصة فلس���طين في بيان له���ا ،أمس ،أنه تم
تداول  345,738س���همًا ،نفذت من خالل  125عقدًا فيما
بلغ مؤش���ر القدس في نهاي���ة الجلس���ة  551.12نقطة،
منخفضًا  0.47نقطة ،عن إغالق الجلسة السابقة.

وأوض���ح البيان أنه بمقارنة أس���عار اإلغالق للش���ركات
المتداول���ة أمس ،والبالغ عددها  22ش���ركة مع إغالقاتها
الس���ابقة ،فقد أظهرت سبع ش���ركات ارتفاعًا في أسعار
أس���همها ،فيما أظه���رت خمس ش���ركات انخفاضًا في
أسعار أسهمها.
وبالنس���بة للش���ركات األوائل األكثر ارتفاعًا في أسعار
أس���همها فهي "المجموع���ة األهلية للتأمين" بنس���بة
 ،%3.57و"العقارية التجارية لالستثمار" بنسبة ،%2.74

و"س���ند للموارد اإلنش���ائية" بنس���بة  ،%1.15و"فلسطين
لالستثمار الصناعي" بنس���بة  ،%1.15و"موبايل الوطنية
الفلسطينية لالتصاالت" بنسبة .%1.01
أما الشركات األواخر األكثر انخفاضًا في أسعار أسهمها
فهي المؤسس���ة العربية للفنادق بنسبة  ،%3.92و"بنك
القدس" بنس���بة  ،%2.39و"الوطنية لصناع���ة الكرتون"
بنسبة  ،%2.33و"فلسطين لالس���تثمار العقاري" بنسبة
 ،%2.13و"البنك اإلسالمي العربي" بنسبة .%1.25

ُ
تستكمل بها تشكيلة طرز "السيدان" األساسية

"جينيسيس" تطلق سيارتها الجديدة ( )G70في منطقة الشرق األوسط
رام الله  -أعلنت "جينيس���يس" أنها
أطلقت ،رسميًا ،سيارتها الجديدة G70
في منطقة الشرق األوسط .ويأتي إطالق
عالمة الس���يارات الفاخرة جينيسيس
سيارة الس���يدان المدمجة في عدد من
ً
أس���واق المنطقة اس���تكماال لتشكيلة
طرزها األساسية من سيارات السيدان.
ُ
وص ّم���م الط���راز  G70كس���يارة
ديناميكي���ة تتمت���ع بجاذبي���ة كبيرة
لش���ريحة العمالء الشباب والمتمتعين
ب���روح الحم���اس ،وتنضم إلى س���يارة
السيدان الكبيرة  G90والطرازين G80
و G80س���بورت متوس���طي الحجم ،في
داللة على مواصلة التزام جينيس���يس
بالتمي���ز واألصال���ة اللذي���ن يميزانها
بوصفه���ا أح���دث عالمات الس���يارات
الفاخرة في العالم.
ُوت ّ
ع���د  G70أح���دث تجس���يد لروح
العالم���ة المتط���ورة ،وه���ي تتس���م
بتصمي���م خارجي ديناميكي رش���يق،
وتصمي���م داخل���ي أني���ق وبديه���ي،
وخيارين من مح���ركات البنزين؛ محرك
من  6أس���طوانات بس���عة  3.3ليتر مع
شاحن توربو ،وآخر I4بسعة  2.0ليتر مع
شاحن توربو.
وق���ال آلت���ر يلم���اظ المدي���ر العام
لجينيس���يس بمنطقة إفريقيا والشرق
األوسط ،أن العالمة "حظيت بقبول حسن
في الش���رق األوس���ط" ،وقال" :ستمثل
ً
الس���يارة  G70فصال جدي���دًا مثيرًا في
قصة نجاح الش���ركةُ ،وينتظر أن تكون
الطراز المرتقب من جينيس���يس لكثير
من عمالئنا المحتملين في المنطقة".
ّ
وتحل س���يارة جينيس���يس  G70في
ُ ّ
صاالت الع���رض بعدما س���لطت عليها
األض���واء ف���ي مع���رض دب���ي الدولي
للس���يارات خالل نوفمب���ر  ،2017حيث
ّ
تلق���ت جينيس���يس ع���ددًا كبي���رًا من
االستفس���ارات ح���ول الس���يارة عكس
اهتمام���ًا عالي���ًا بها .وم���ن المتوقع أن
ُيضيف الطراز الصغي���ر قدرًا كبيرًا من
الجاذبي���ة للعالمة التجارية في س���وق
السيارات الفاخرة المتسمة بالمنافسة
ف���ي الش���رق األوس���ط ،ال س���يما وأن
الطرازين األكب���ر  G80و G90يواصالن

 IIبحج���م ليتري���ن عام���ل بتقنية حقن
الوقود،ويعطي  252حصانًا متريًا وعزم
دوران أقصى يبلغ  36.0كغم.متر (353
نيوتن متر).

أفضل مزايا السالمة

السيارة الجديدة.

بناء قاعدة قوية ومتنامية من العمالء.

تجسيد لجوهر
تصميم جينيسيس

تعرض السيارة الجديدة  G70مالمح
ّ
التوجه المس���تقبلي لهوي���ة تصميم
جينيس���يس المعروفة باس���م "األناقة
الرياضي���ة" .وتنعكس هذه الفلس���فة
البصري���ة عل���ى التصمي���م الخارج���ي
ّ
لتجس���د جوه���ر التصميم
للس���يارة،
ُ
الخاص بجينيس���يس ف���ي إنجاز متقن
لسيدان رياضية.
ويندم���ج كل م���ن الغط���اء الطوي���ل
للمحرك ،واالمتداد القصير من العجالت
إلى مقدمة الس���يارة ،وخطوط الس���طح
األنيقة ،والعجالت متع���ددة القضبان
المصنوع���ة م���ن س���بيكة األلمني���وم،
لتكوي���ن ص���ورة رش���يقة ذات طاب���ع
ديناميكي ت���م إبرازها ببراعة من خالل
حواف الكروم األمامية ،وفتحة اإلضاءة
النهاري���ة المصممة على ش���كل عصا
الهوكي والخطوط الجانبية المكافئة.
ُ
وتن ّم بعض تفاصي���ل التصميم في
ّ
القوي
المقدم���ة والجانبين ع���ن األداء
للس���يارة ،مثل الش���بكاألماميالمرتفع،
والخطوط المميزة التي تمتد من الشعار

المثب���ت عل���ى مقدمة غط���اء المحرك،
ومداخل الهواء الواضح���ة .أما مصباحا
LEDالخطيان لإلضاءة النهارية واللذين
يقعان على كل جانب من جانبي الشبكة
األمامي���ة الكبيرة ُ
فينبئ���ان بالمصابيح
الرباعي���ة الت���ي تعتزم جينيس���يس
ابتكارها في المستقبل.
ّ
وتمت���د فك���رة المصابي���ح الرباعية
المس���تقبلية إلى مؤخرة السيارة حيث
تمن���ح التركيب���ة المدمج���ة لمصابيح
 LEDالخلفية على جانبي غطاء صندوق
األمتع���ة المرتف���ع ،والتصميم المدمج
ّ
للمصد ،الطراز  G70شخصية متوازنة.
وق���د خضع���ت المصابي���ح الخلفي���ة،
المأخ���وذة عن الط���راز ،G80لإلطالة من
أجل تعزيز المظهر الديناميكي.
وت���م تصميم مقص���ورة الطرازG70
لتحقيق التميز في القيادة ،مع اهتمام
بال���غ بتوزي���ع التجهي���زات وارتف���اع
مستوى التشطيب في جميع أنحائها.
ويعكس تجهيز المقصورة بساطتها
المتقن���ة م���ع االهتم���ام باإلمكانيات
الوظيفي���ة العملي���ة .ويضف���ي ُ
البعد
األفقي في التصميم إحساسًا بالثبات،
مع توزي���ع طبيعي مري���ح لمجموعات
المفاتيح ،فيما تتس���م عجلة القيادة

ّ
الرياضي���ة بالمظهر الق���وي والتحكم
المريح.

تعزيز حيوية القيادة

ويأت���ي اإلص���دار الخ���اص بمنطقة
الشرق األوسط من السيارة  G70متاحًا
بخيارين من مح���ركات البنزين؛ محرك
من  6أس���طوانات بس���عة  3.3ليتر مع
شاحن توربو ،وآخر  I4بسعة  2.0ليتر مع
ّ
شاحن توربو .ويشكل المحرك "المبدا "II
ّ
Lanbda IIالذي يأتي بست أسطوانات
بس���عة  3.3ليتر ويعم���ل بتقنية حقن
الوقود ،القل���ب النابض للط���راز "G70
سبورت" الذي يعطي  370حصانًا متريًا
وعزم دوران أقصى يبلغ  52.0كغم/متر
( 510نيوتن متر) لقيادة حماس���ية ،مع
تس���ارع من الصفر إلى  100كم/س في
ثوان ،وإمكانية الوصول إلى سرعة
ٍ 4.7
قصوى قدرها  270كم/س.
ويتي���ح نظ���ام التوجيه ذي النس���ب
المتغي���رة ونظام التعلي���ق الذي يتم
التحكم به إلكترونيًا ،تجاوبًا سلس���ًا مع
عملية التوجيه من أجل قيادة ّ
تتم عند
ّ
أعلى درجات التحكم والسيطرة.
وفي المقابل ،يأت���ي الطراز G70 2.0
توربو ّ
مزودًا بمح���رك "ثيتاII" Theta--

ّ
تقدم السيارة  G70مستويات سالمة
ً
هي األكثر ش���موال في فئته���ا ،وذلك
على غرار الطرازين  G90و .G80وقد تم
تعزي���ز صالبة الجس���م ومتانته عمومًا
بشكل كبير ،في حين ّ
تقدم سبع وسائد
هوائية الحماية للركاب.
ّ
وتم دم���ج مجموعة ال مثي���ل لها من
أنظمة مس���اعدة السائق المتقدمة في
حزم���ة "آكتي���ڤ س���يفيتي كونترول"
للس�ل�امة النش���طة من جينيس���يس،
لالرتقاء بالس���يارة إلى أعلى مستويات
الس�ل�امة والراحة في فئتها .وتش���مل
ه���ذه األنظمة نظ���ام المس���اعدة على
تجن���ب التص���ادم األمام���ي ،ونظ���ام
التحذي���ر م���ن التص���ادم ف���ي منطقة
النقطة العمياء ،ونظام تحذير السائق
من فقدان التركيز.
ويعمل نظام المس���اعدة على تجنب
التصادم األمامي تلقائيًا على تنشيط
الكبح في حاالت الطوارئ من خالل نظام
استش���عار متكامل يقوم على تقنيات
التصوير والرادار.

مستويات استثنائية
من الراحة والمالءمة

تشتمل الس���يارة  G70على مجموعة
متنوع م���ن التقنيات المتط���ورة التي
ّ
تق���دم مس���تويات فائقة م���ن الراحة
واالتص���ال .وتش���تمل مزاي���ا الراح���ة
واالتصال المتقدمة على شاش���ة عاملة
باللم���س قياس���ها  8بوص���ات تدع���م
أنظمة "ميرور لينك" و"كار بالي" من أبل
و"أندرويد أوتو".
وتش���تمل المقصورة ،من جانب آخر،
على نظ���ام صوت���ي محيطي م���ن نوع
"لكسيكون" مؤلف من  15سماعة ،يمنح
الركاب إمكانيات االس���تماع المعروفة
باس���م "أوديوفاي���ل" والت���ي تناس���ب
المولعين بالموسيقى.

