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حركة األسهم

ألمانيا.. مستثمر كبير ورب عمل رئيسي 
في االقتصاد األميركي

الخطوط الجوية البريطانية تستأنف جميع 
رحالتها بعد تعطل أليام

السودان يحظر استيراد السلع الزراعية 
والحيوانية من مصر

القطاع النفطي المتضرر األكبر 
من جراء النزاع السوري

بنك غولدمن ساكس في مرمى 
المعارضة الفنزويلية

بيين  احلالييية  الدبلوما�سييية  االزميية  تعييود 
انتقييادات  اىل  واأملانيييا  املتحييدة  الواليييات 
الرئي�ييس االمريكييي دونالييد ترمييب املتكررة 
للعجز التجاري الكبييري بن وا�سنطن وبرلن، 

القوة االقت�سادية االكرب يف اوروبا.
ويف مييا ياأتي بع�س احلقائييق الرئي�سية حول 

العالقة االقت�سادية بن البلدين:
انخف�س العجر التجيياري االمريكي يف ال�سلع 
واخلدمييات مع اأملانيييا يف 2016 اإىل 67،8 
مليييار دوالر ب�سبب زيادة ال�سييادرات بن�سبة 
دوالر،  مليييار   80،4 اىل  لت�سييل   %  0،7
وانخفا�ييس الييواردات بن�سبيية %5،7 ليبلييغ 
اجماليهييا 148،1 مليييار، بح�سييب البيانات 

احلكومييية. وهذا ثاين اأكييرب عجز جتاري بن 
الواليييات املتحييدة وبلييد اآخيير، بعييد ال�سيين 
)310 مليييار دوالر، تليهمييا املك�سيييك )62 

مليار دوالر( ثم اليابان )56 مليار دوالر(.
اإال اأنييه وعلييى عك�س هييذه الدول التييي �سجلت 
الواليييات املتحدة فائ�سا معها يف اخلدمات، 
فقد �سجلت الواليات املتحدة عجزا مع املانيا 
يف ال�سلييع واخلدمات، بلغ يف جمال اخلدمات 

2،3 مليار دوالر يف العام املا�سي.
تعد الواليييات املتحدة اأهم �سييوق لل�سادرات 
االملانييية، اإال اأن املانيييا تاأتييي يف املرتبيية 
اخلام�سة كاأكرب م�ستورد لل�سلع االمريكية بعد 
كل من ال�سن )480 مليار دوالر( واملك�سيك 
مليييار   313( وكنييدا  دوالر(  مليييار   324(

دوالر( واليابييان )165 مليييار دوالر(.

ا�ستاأنفييت �رشكة اخلطوط اجلوييية الربيطانية 
اليييوم جميع رحالتها بعييد اأن ت�سبب عطل يف 
نظم املعلومييات يف اإلغاء العديد من الرحالت 
نظييم  اإن  ال�رشكيية  اأيام.وقالييت  مييدى  علييى 
املعلومييات عييادت للعمل ب�سييكل طبيعي، مبا 
يتيييح ا�ستئنيياف جميع الرحالت ميين مطاري 
هيرثو وغاتويك.ولكنها اأ�سارت اإىل اأن و�سول 
"بع�ييس  ي�ستغييرق  قييد  للم�سافرييين  االأمتعيية 
الوقت".وكان املدير التنفيذي لل�رشكة األيك�س 
كييروز قييد عييزا امل�سكليية اإىل خلييل يف التيييار 
الكهربائي.وقييال كييروز اإن اخللييل اأثيير علييى 
ت�سغيييل النظييم والعمليييات مبا فيهييا االأمتعة 
وتوزيييع الطاقة.ويتوقييع اأن يتجييه االهتمييام 

االآن اإىل تاأثييري االأزميية علييى الو�سييع املييايل 
لل�رشكة.و�سيرتتب على ال�رشكة تعوي�س اآالف 
امل�سافرييين ودفع ثمن امل�رشوبييات وتكاليف 
االإقاميية يف الفنادق.ويقدر املحللون تكاليف 
اجلنيهييات  ميين  املالييين  بع�ييرشات  االأزميية 

اال�سرتلينية.
 IAG وقييد انخف�سييت اأ�سهم منظميية الطريان
الربيطانييية  اخلطييوط  اإليهييا  تنت�سييب  التييي 
وامل�سجليية يف لنييدن ومدريد بن�سبيية 2.8 يف 
املئيية يف اإ�سبانيييا االإثنن، كمييا توقع خرباء 
اأن تنخف�ييس االأ�سهييم يف لنييدن مييع ا�ستئناف 

التداول بعد عطلة.
وقال اأحد املحلليين اإن تكاليف اإلغاء رحالت 
يوم واحد ت�سل اإىل 30 مليون جنيه ا�سرتليني 

)نحو 38.4 مليون دوالر(.

امل�ستثمرييين  ال�سودانييية  احلكوميية  طالبييت 
ب�رشاء ال�سلع من بلد املن�ساأ، ولي�س عن طريق 

م�رش.
وقييال املتحدث با�سييم اخلارجييية امل�رشية، 
اأحمييد اأبو زيييد، اإن القاهييرة اأُبلغييت اأن القرار 

"اإجراء فني".
ويوؤثيير القييرار على ال�ييرشكات التييي ت�ستورد 
ثييم  م�ييرش،  يف  لت�سنيعهييا  اخلييام  املييواد 

ت�سديرها لعدد من الدول، بينها ال�سودان.

ونقلييت وكاليية رويرتز عيين املتحييدث با�سم 
اخلارجييية  وزييير  اإن  امل�رشييية  اخلارجييية 
ال�سييوداين، اإبراهيييم الغنييدور، كان يفرت�ييس 
اأن يييزور القاهييرة االأ�سبوع احلييايل ملناق�سة 
اخلالفات التجارية وغريها من الق�سايا، اإال 

اأن الزيارة اأجلت ملدة اأ�سبوع.
ويعييد القييرار ت�سعيييدا حلييدة اخلالفييات بن 
البلدييين، التييي كان اآخرهييا اتهييام الرئي�ييس 
بدعييم  مل�ييرش  الب�سييري،  عميير  ال�سييوداين، 
املتمردييين يف دارفور. وهييو االأمر الذي نفاه 

الرئي�س امل�رشي.

ت�ييرشرت جميييع القطاعييات االقت�سادية 
ال �سيمييا االنتاج النفطي خييالل �ست �سنوات 
من احلرب املدمرة التييي ت�سهدها �سوريا، وفق 
ما اأعلن عييدد من الوزراء خالل موؤمتر اقيم اأخرياً 
يف دم�سق. ويت�سدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات 
املت�ييرشرة ميين جراء النييزاع الذي اأحلق دميياراً هائاًل 
بالبنييى التحتية وا�ييرشاراً فادحة باملجيياالت احليوية، 
وفييق ما اأعليين امل�ساركون يف املوؤمتر الييذي اقيم اال�سبوع 

املا�سي بعنوان "احلرب يف �سوريا: تداعياتها واآفاقها".
وقييال وزييير النفط ال�سوري علييي غامن ان "احلييرب على �سوريا 
ا�ستهدفييت بالدرجيية االوىل القطيياع االقت�سييادي وب�سكل ممنهج 
القطيياع النفطي".واأ�ساف "حتولنا من بلييد منتج وم�سدر للنفط اىل  

بلد ي�ستورد كل احتياجاته النفطية".
وتعييد ايييران تليهييا رو�سيييا واجلزائر ميين ابرز الييدول التي تييزود �سوريا 

بامل�ستقات النفطية، وفق ن�رشة "�سرييا ريبورت" االقت�سادية.
وذكيير غييامن ان "اخل�سائر يف القطيياع النفطي بلغت حتييى تاريخه 66 مليار 
دوالر" الفتييا االتتبيياه اىل تراجييع انتيياج النفييط بن�سبة 98 يف املئيية من العام 
2010 حتييى 2017. كمييا انخف�ييس انتاج الغاز خالل املييدة نف�سها نحو 52 

يف املئة.وي�سيطيير تنظيم داع�س على ابرز حقييول النفط والغاز الواقعة يف �سمال 
�سوريييا  و�رشقها. وانخف�س انتاج �سوريا من النفط بح�سب الوزير، من 385 الف 
برميل يوميًا اىل ثمانية االف برميل، يف حن تراجع انتاج الغاز من 21 مليون 

مرت مكعب حتى ت�سعة مالين مرت مكعب. وتوقف انتاج الفو�سفات كليًا.
وعلى الرغم من هذا الواقع، اأعرب وزير النفط عن تفاوؤله متوقعًا ارتفاع معدالت 
االنتيياج اثيير �سيطرة القييوات احلكومية على عييدد من احلقول التييي كانت باأيدي 

تنظيم داع�س خ�سو�سًا يف ريف حم�س.
واىل جانب القطاع النفطي، ت�رشرت الكهرباء ب�سكل كبري خالل �ست �سنوات من 
احلييرب. وقييال وزير الكهرباء زهييري خربوطلي يف املوؤمتر ذاتييه، ان تلبية الطلب 
قبييل ن�سييوب النزاع بلغييت 97 يف املئة فيمييا انخف�ست حاليييا اىل 27 يف املئة 

"ب�سبب حمدودية مادة الفيول والغاز".
وبلغ اجمايل الطاقة الكهربائية املنتجة �سنويا قبل احلرب 49.7 مليار كيلوواط 

�ساعي مقابل 19 مليار كيلوواط �ساعي حاليًا.
وقييدر خربوطلييي اال�ييرشار التي حلقييت بقطاع الكهربيياء بنحو األفييي مليار لرية 
�سورييية ) 3.8 مليييار دوالر(. وعزا هذا االنخفا�ييس اىل خروج عدد من املحطات 
الكهربيياء واخلطوط الكهربائية عن اخلدميية ب�سبب "االعتداءات املتكررة من قبل 
املجموعييات االرهابييية" او لوقوعها يف املناطييق اخلا�سعة ل�سيطييرة الف�سائل 

املقاتلة.
من جهته، قدر وزير النقل علي حمود خ�سائر قطاع النقل منذ بدء النزاع باربعة 

مليارات و567 مليون دوالر.

وجييه متظاهييرون يف نيويييورك اأول اأم�ييس الثالثيياء انتقييادات اىل غولدمن 
�ساك�ييس بعدما اكد بنك االأعمييال االمريكي انه ا�سرتى الدين الفنزويلي وقدم 
بذلييك جرعة اوك�سيجن اىل حكومة الرئي�ييس نيكوال�س مادورو، بينما تزداد 
التحييركات االحتجاجية يف هذا البلد. وعلى وقع هتافات "غولدمن �ساك�س، 
عار عليييك" و"غولدمن �ساك�س يدعم ديكتاتورية مييادورو"، تظاهر اربعون 
�سخ�سا يحملون الفتات واعالما فنزويلية، امام مقر امل�رشف يف مانهاتن. 
وقييد ا�سييرتى �سندات ل�رشكة النفييط الوطنية الفنزويلييية. ويف بريد الكرتوين، 
رد غولدميين �ساك�س الذي يرمز يف نظيير مناف�سن كثريين لوول �سرتيت، اىل 
ج�سييع التمويل "اننييا ن�ستثمر يف �سنييدات ل�رشكة النفط الوطنييية الفنزويلية 
الننييا نعييّد على غرار كثريييين يف قطيياع ادارة اال�سول ان الو�سييع يف البلد 
�سيتح�سيين عما قريب". وا�ساف "ا�سرتينا هذه ال�سندات ال�سادرة يف 2014 
ميين خالل و�سيط، ومل جنر )بالتايل( اي ات�سال باحلكومة الفنزويلية". لكنه 
او�سييح انه يعرتف باأن "فنزويال تواجييه ازمة". وقد ا�سرتى غولدمن �ساك�س 
اال�سبوع املا�سي ب 2،8 مليار دوالر �سندات ا�سدرتها �رشكة النفط الوطنية 
الفنزويلييية لطرف ثالث يف ال�سوق الثانوية، اي عن طريق االتفاق املتبادل. 
ودفييع امل�رشف 861 مليييون دوالر، كما قال االثنن لوكاليية فران�س بر�س 
م�سييدر قريييب من امللييف. ويفرت�س ان تتيح لييه هذه ال�سفقيية حتقيق قيمة 

م�سافة كبرية، اذا ما اوفت احلكومة الفنزويلية بالتزاماتها.

السعودية: الضريبة االنتقائية تبدأ بعد أيام.. والمضافة تنتظر تعليقات السعوديين

االنتقائييية  ال�رشيبيية  دخييول  ال�سعودييية  اأعلنييت 
املخ�س�سيية لل�سلع التييي قد متثل خطرا علييى ال�سحة، 
مثل التبغ وامل�رشوبات املحالة، حيز التنفيذ منت�سف 
رم�سييان احلايل، علييى اأن يبداأ العمييل ب�رشيبة القيمة 
امل�سافيية مطلييع 2018، ون�ييرشت الهيئيية املخت�سيية 
بال�رشيبيية م�ييرشوع القانييون علييى موقعهييا لتلقييي 

تعليقات اجلمهور.
وقالييت هيئيية الزكاة والدخييل ال�سعودييية اإن ال�رشيبة 
االنتقائييية �ستدخييل حيييز التنفيييذ  ابتداًء ميين العا�رش 
ميين يونيو/حزيييران املقبل، باعتبار مييرور 15 يوما 
على ن�رش قييرار اعتمادها، على اأن يبداأ العمل ب�رشيبة 

القيميية امل�سافيية ابتييداًء ميين 1 يناير/كانييون الثاين 
2018، وذلييك عقييب اإعييالن االأمانيية العامة ملجل�س 
التعاون اخلليجي دخييول االتفاقية املوحدة لل�رشيبة 
القيميية  ل�رشيبيية  املوحييدة  واالتفاقييية  االنتقائييية 

امل�سافة لدول املجل�س حيز النفاذ.
ونقييل بيان الهيئيية عن طارق ال�سدحييان، املدير العام 
املكلييف يف الهيئيية العاميية للييزكاة والدخييل، قوله اإن 
تطبيييق ال�رشيبيية االنتقائييية �سيكييون لييه "دور كبري 
يف احلّد ميين االأ�رشار ال�سحييية املرتبطة باال�ستهالك 
الكبييري للعديييد من ال�سلييع التي ت�سملهييا ال�رشيبة مثل 
منتجييات التبييغ، وم�رشوبييات الطاقيية، وامل�رشوبييات 
الغازييية، ومن ثم تخفي�س تكاليييف الرعاية ال�سحية، 
ما ينعك�س اإيجابًا علييى تر�سيد االإنفاق الذي ت�ستهدفه 

الدوليية يف برنامييج التييوازن املييايل 2020."
كمييا ن�ييرشت الهيئيية م�سييودة نظييام �رشيبيية القيميية 
امل�سافة بهدف احل�سول علييى تعليقات وردود اأفعال 
ال�سعودييين عليها، واحتوت امل�سييّودة على 12 ف�سال، 
علييى اأن حتييدد الالئحيية توريييدات ال�سلييع اأو اخلدمات 

املعفاة من ال�رشيبة.
و�سملت مواد م�سودة النظام املن�سورة عرب موقع الهيئة 
جمليية عقوبييات للمتخلفن عيين الت�سجيييل اأو منتهكي 
القانييون، كما تفر�س غرامات عن اخلطاأ يف االإقرارات 
ال�رشيبية. اأما التهرب ال�رشيبي عرب حذف التعامالت 
املالييية اأو اإدراج تعامييالت اأو بيانييات غييري �سحيحة 
فيعاقب مرتكبهييا بعقوبة تعادل �سعف ال�رشيبة غري 
امل�سددة ويجوز للهيئة اإحالة املخالفات اإىل املحاكم. 

يذكر اأن دول اخلليج كانت قد اعتمدت نظام ال�رشائب 
اأخرياً بعد الرتاجع الكبري يف اأ�سعار النفط، والذي اأ�رّش 
مبيزانيتهييا العاميية. وتاأمل تلييك الدول، وعلييى راأ�سها 
ال�سعودية، باأن يوؤدي النظام اإىل تنويع م�سادر الدخل 

وتو�سيع قاعدته، اإىل جانب معاجلة العجز.
علييى �سعيد اخيير اأكد خمت�سييون وعاملييون يف قطاع 
اخل�سار والفواكييه بال�سوق املحلييي اأن اأ�سعار الفواكه 
واخل�سييار مييع بدايات �سهر رم�سان اجليياري مل تتاأثر 
بارتفيياع الطلييب الكبييري واملعتيياد مييع دخييول ال�سهر 
الكييرمي، واأ�سيياروا اإىل اأن االأ�سعار بقيييت عند م�ستواها 
املعتاد قبل �سهر رم�سان، واأن هذا الثبات يف االأ�سعار 
كان �سامييال وملحوظييا وفقييا للمعطيات الييواردة من 
املحال واالأ�سواق التجارية واال�سواق املركزية التابعة 

لالأمانييات يف كافيية مناطييق اململكيية، واأن ارتفيياع 
املعرو�ييس يف كافة املنتجات النباتييية كان من بن 

اال�سباب وراء هذا الثبات يف االأ�سعار.
واأو�سح املخت�سون لي »اليوم« اأن الكثري من املخاوف 
التييي كانييت متوقعيية يف اأوقييات �سابقة ميين احتمال 
انخفا�ييس القييوة ال�رشائييية مل تكيين دقيقيية، بييل على 
العك�س الحظ املراقبون الأ�سواق اخل�سار ارتفاعا فيها 

بن�سبيية %5 عيين رم�سييان يف العييام املا�سييي.
والفواكييه  اخل�سييار  جمييال  يف  املتخ�س�ييس  واأكييد 
ورئي�ييس جلنيية املييواد الغذائييية يف غرفة جييدة، �سيف 
اهلل ال�رشبتلييي، اأن اأ�سعييار الفواكييه واخل�سييار مل تتاأثر 
مييع االرتفيياع الن�سبي على �ييرشاء املنتجييات النباتية 
الطازجيية، خ�سو�سييا يف فاكهتييي املييوز والربتقييال 

وهما عييادة ت�سهدان اإقباال كبريا خييالل �سهر رم�سان 
املبييارك، مبينييا اأن هناك ارتفاعا يقييدر ما بن 5 اإىل 
%10 يف مبيعاتهمييا، ومو�سحييا يف الوقييت نف�سييه 
اأن بقيياء ا�سعارهييا ثابتة يعود اإىل ارتفيياع املعرو�س 
خ�سو�سييا يف املنطقيية الغربية التي ت�سهييد ا�ستقبالها 
للكثييري من الييزوار واملعتمرين و�سحييب كميات كبرية 

من الفواكه واخل�سار لتموين احتياجهم.
االحييداث  بفعييل  يتاأثيير  مل  ال�سييوق  اأن  اإىل  واأ�سييار 
الييدول  بع�ييس  يف  واال�سطرابييات  اجليو�سيا�سييية 
امل�سييدرة؛ لوجييود البدائييل الكثييرية لتخفيييف اأي اأثيير 
�سلبييي يف �سوق اخل�سييار والفواكه يف اململكة، كما اأن 
املنتجات الزراعية املحلييية لبع�س الفواكه واخل�سار 

يف اململكة اأ�سبح لها مكان يف ال�سوق املحلي.

كيف خفض المطورون العقاريون تكلفة اإلنشاءات في دبي؟

اجتييه مطييورون عقاريييون يف دبييي اإىل تقلي�ييس م�ساحييات الوحييدات 
العقارييية، لت�سبييح اأقل كلفة، مييا ي�سهل عملييية بيعها باأ�سعييار تناف�سية 

مقارنة بالوحدات العقارية �سا�سعة امل�ساحة.
ووفقييا ملطورين وخييرباء عقارين، قامت �ييرشكات عقارية كربى بطرح 
وحييدات ا�ستديييو مب�ساحيية تييرتاوح مييا بيين 350 و380 قدمييا مربعة، 
مقارنيية مب�ساحات ترتاوح ما بيين 470 و500 قدم مربعة قبل عامن، 
وقل�سييت هذه ال�رشكات م�ساحة غرفة و�سالة يف م�رشوعاتها املعرو�سة 
للبيييع علييى اخلريطة لترتاوح ما بيين 600 و700 قييدم مربعة، مقارنة 
مب�ساحييات تييرتاوح ما بيين 750 و900 قييدم مربعة �سابقييا. وبالن�سبة 
للغرفتيين، تييرتاوح حاليييا ما بيين 800 و1100 قييدم مربعيية مقارنة 

مب�ساحات ترتاوح ما بن 1200 و1500 قدم مربعة.
ويف الوقييت الييذي راأى فيييه خييرباء اأن االجتيياه اإىل تقلي�ييس م�ساحييات 
الوحييدات العقارييية ياأتي ملواكبة حركة ال�سوق الييذي ي�سهد هدوءا ن�سبيا 
يف الطلييب ومناف�سيية قوييية بيين املطورين، حييذر اآخرون ميين تاأثري هذا 
االجتيياه علييى العائييد اال�ستثماري على الوحييدات العقارييية املبيعة على 
املييدى الطويل، حيييث �ستكون الوحييدات العقارية ال�سغييرية اأقل جاذبية 

للم�ستاأجر وامل�سرتي.
وذهييب بع�ييس امل�ستثمرييين اإىل مطالبة اجلهييات امل�رشفة علييى القطاع 
بو�سييع حييدود دنيييا مل�ساحييات الوحييدات ال�سكنييية ح�سب عييدد الغرف؛ 
حلماييية امل�ستثمرين الذين يبحثون عن �رشاء وحدات رخي�سة ال�سعر على 
اخلريطة، ويغفلون اأهمية امل�ساحة التي تزيد من جاذبية العقار وعوائده 

اال�ستثمارية، كما ت�سهل من عملية اإعادة بيعة الحقا.
واأكدت درا�سة حديثة ملوقع "عقارات دبي" اأن الوحدات ال�سكنية املكونة 
ميين 3 غرف "تاون هاو�س"، والتي طرحييت يف ال�سوق يف العام اجلاري، 
�سهييدت انخفا�سييا يف احلد االأدنييى مل�ساحتهييا بن�سبة ت�سييل اإىل 30%، 
مقارنيية مييع مثيالتهييا من العقييارات التييي مت طرحها يف عييام 2016، 
يف الوقييت الييذي و�سل فيه معييدل تراجع احلد االأدنييى مل�ساحة العقارات 
ال�سكنييية ب�سكل عييام اإىل %26 خالل املدة ذاتها، وذلييك طبقا للبيانات 

املتاحة.
طييراز  ميين  العقارييية  الوحييدات  اأن  اإىل  الدرا�سيية  واأ�سييارت 

"ا�ستديييو" تقل�ست م�ساحتها من 346  قدما مربعة كحد 
 ،2017 قييدم مربعيية يف   257 اإىل   ،2016 اأدنييى يف 

وبن�سبيية %26، يف حن و�سلت ن�سبة تقل�س م�ساحة 
الوحييدات املكونة من غرفة واحييدة اإىل %24، بعد 

اأن انخف�سييت امل�ساحيية ميين 1118 قدما مربعة 
اإىل 853 قدمييا مربعيية. اأما الوحييدات املكونة 

من غرفتيين، ف�سهدت تراجعييا يف م�ساحتها 
بن�سبيية %25، وتقل�سييت م�ساحتهييا ميين 

1295 قدما  اإىل  1736 قدما مربعيية، 
مربعة خالل املدة ذاتها.

والعقييارات  الوحييدات  و�سهييدت 
ال�سكنييية يف دبييي، واملكونة من 

ثالث غرف من الطراز العادي، 
االأدنييى  احلييد  يف  تقل�سييا 

 2552 ميين  مل�ساحتهييا 
قدما مربعة اإىل 1883 

قدمييا مربعة، وبن�سبة 
م�ساحييي  تراجييع 

بلغت 26%.

وعلى اجلانب االآخر، �سجلت ن�سبة تقل�س احلد االأعلى مل�ساحات الوحدات 
العقارييية يف دبييي ما بن عامييي 2016 - 2017، بيين %0 للوحدات 
املكونة من غرفة واحدة، و%14 للغرفتن، و%2 للثالث غرف العادية، 
و%31 للثييالث غرف من طراز "تاون هاو�ييس"، واأخريا %31 للوحدات 

من طراز "ا�ستديو".
وقييال ديني�ييس خاجيموراتييوف، ال�رشيييك املوؤ�س�س واملدييير العام ملوقع 
"عقارات دبي"، اإن خف�س اأحجام وم�ساحات بع�س العقارات املطروحة 
موؤخييرا يف دبييي يعييود اإىل اإدراك املطورييين بوجييود طلييب متزايييد على 
العقييارات �سغييرية امل�ساحة منخف�سيية التكلفة، ف�سال عيين �رشوع بع�س 
املطورين يف طرح اأحجام خمتلفة من الوحدات بالتناوب؛ بغية ال�سيطرة 

على املعرو�س يف ال�سوق من العقارات.
واأ�سيياف وفقييا ل�سحيفيية "االحتيياد"، اأن هييذا االجتاه ياأتييي يف حماولة 
ملواكبيية التطييورات العقارية يف اإمارة دبي، حيث �سهييد القطاع العقاري 
يف االإمارة توجه مطورين عقارين اإىل خف�س كلفة عقارات التملك احلر، 
عييرب تقلي�ييس م�ساحاتها بن�سب متفاوتيية؛ لتحفيييز امل�ستثمرين من الفئة 

املتو�سطة على ال�رشاء.  
ميين جهة اخرى افتتحت ال�سيخة الدكتورة هنييد بنت عبد العزيز القا�سمي 
رئي�سيية نادي االإمييارات الييدويل لالأعمال واملهيين احلرة معر�ييس اإطالق 
جمموعة دام�سكينو للم�سغييوالت اليدوية وال�سدفيات واإطالق براند جديد 
هييو االأول من نوعه للحقائب الن�سائية امل�سنعة يدويا من اخل�سب املطعم 
بال�سدف البحري للم�سممة �سو�سيين املو�سللي بح�سور القن�سل العراقي 
د. ح�سيين العزاوي وحرم ال�سفري العراقي، واأع�ساء نادي االإمارات الدويل 
و�سيييدات املجتمييع ورجييال االأعمييال واالإعالمييين وحمبي الفيين. واأقيم 
املعر�ييس يف فندق الباال�ييس داون تاون دبي بتنظيم ميين ندى الها�سمي 

من �رشكة زعبيل الإدارة العمليات الت�سويقية.
وتعتمييد دام�سكينو لل�سييدف وال�رشقيات على ال�سناعيية اليدوية االأ�سيلة 
والعريقيية وهي من اأهم ال�سناعات اليدوية يف �سوريا وت�ستهر بها مدينة 
دم�سييق حتديييدا، وباالإ�سافيية اىل جمال هييذه ال�سناعة تعييرف مبتانتها 
وجودتهييا حيييث و�سل عمر بع�س القطع الفنية لييي500 عام وتعر�س يف 

املتاحف وهي التزال حمافظة على �سكلها.
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