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»رويترز«: مزيد من التراجع الحاد في أسعار المنازل بدبي إلى 11% قبل 2012
أظهر مسح لـ »رويترز« أن أسعار املنازل في دبي ستشهد انخفاضا 
ــي 2012 بعد أن تراجعت  ــبة 11% قبل أن يتوقف الهبوط ف جديدا بنس
ــل 58% من ذروة ارتفاعها في 2008 حيث تؤخر تخمة املعروض  بالفع

أي أمل في التعافي.
ــذي يتباهى بأعلى برج في  ــوق العقارات في دبي - ال وتضرر س
ــكل نخيل ـ بشدة من األزمة املالية  العالم وباجلزر الصناعية على ش
ــأن الديون بعد صفقة إعادة هيكلة ديون  ــار املخاوف بش رغم انحس
بقيمة نحو 25 مليار دوالر مستحقة على مجموعة دبي العاملية الشهر 

املاضي.
ــح الذي شمل بنوكا وشركات استثمارية ومؤسسات  وأظهر املس
بحثية أن من املتوقع أن تتراجع األسعار في دبي وأبوظبي 6% و8% على 

التوالي في الشهرين القادمني فقط ولن تستقر قبل عام 2012.
وواجهت أبوظبي األزمة بشكل أفضل لكنها تعاني اآلن من فائض 
في املعروض في سوق العقارات. وقال املسح إن األسعار هبطت بالفعل 

45%، وستنخفض بنسبة 20% أخرى.

وقال كبير احملللني بشركة األوراق املالية واالستثمار أمبرين جيواني 
ــتكمال العقارات وتسليمها في  ــتهبط اإليجارات واألسعار مع اس »س
أبوظبي«. وأظهر املسح أن من املتوقع انخفاض أسعار املنازل في أبوظبي 
9% في 2011. وأضاف جيواني »ستنخفض األسعار في دبي بشكل مطرد 

إلى أن ينتعش اإلقراض العقاري، ويتزايد األمن الوظيفي«.
ــعار املنازل في دبي  ــاركني في املسح إن أس ــتة من املش وقال س
ستصل إلى منتهى الهبوط في النصف األول من 2011. وقال اثنان إنها 
وصلت بالفعل إلى القاع بينما قال اثنان آخران إنها ستصل إلى أدنى 
ــيحدث في  انخفاض في النصف الثاني من 2011 وقال ثالثة إن ذلك س

النصف األول من 2012.
و على صعيد متصل قالت مساعدة نائب الرئيس ببيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( عبير جودة »من املتوقع بحسب مصادر السوق طرح 

26 ألف وحدة في 2010 تليها 25 ألف وحدة في 2011«.
ومن املتوقع ان تتراجع االيجارات في أبوظبي 10% في 2010 و2011 

قبل ان تستقر في 2012.

ارتفاع عدد مستخدمي الهاتف المحمول  في مصر إلى 64 مليوناً
ــف تقرير حكومي  مصريـ  يو.بي.آي: كش
نشر امس ان عدد مستخدمي الهاتف احملمول 
ــتخدم أي  ــي مصر وصل إلى 64 مليون مس ف
ــكان البالغ نحو 78  ــن عدد الس ــي 80% م حوال

مليون نسمة.
وذكر التقرير ان عدد مستخدمي اخلطوط 
األرضية الثابتة بلغ نحو 93.9 مليون مستخدم 
في حني وصل عدد مستخدمي اإلنترنت حوالي 

22 مليون مستخدم بكثافة %28.
واشار التقرير الى ان حجم قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات وصل الى حوالي 40 مليار 
ــط منو 13% خالل األعوام األربعة  جنيه مبتوس
املاضية وهو ما يشكل 5.3% من الناجت القومي.

ــان عائدات اخلزينة العامة  ووفقا للتقرير ف
للدولة من هذا القطاع بلغت 35 مليار جنيه خالل 

السنوات اخلمس املاضية.

معرض نقود أثرية في أثينا يذّكر الغرب بمآثر اليونان
اثيناـ  أ.ف.پ: في ظل األزمة االقتصادية التي 
تضرب اليونان، يقيم متحــــف النقود في اثينا 
معرضا يحمل اسم »كل ما يلمع«، يعيد التذكير 
مبآثر اليونان في مجال النقد بعدما باتت اليوم 
مدينة للدول الغربيــــة بإنقاذها من اإلفالس في 
مايو املاضي. ومع ان اول عملة في العالم سكت 
في آســــيا الصغرى، التي تعرف اليوم بتركيا، 
اال ان اليونان هي اول مــــن منح العملة قيمتها 
االسمية، وذلك عندما انتشر التبادل بالدراخما 
في املناطق املطلة على البحر املتوســــط، وأدى 
هذا النقد اليوناني دورا مياثل الدور الذي يقوم 

به الدوالر او اليورو في أيامنا.
ويقام هــــذا املعرض بالتعاون مع املدرســــة 
البلجيكية لعلم اآلثار في اثينا، واملكتبة امللكية 
البلجيكية، وهو يظهر ان التبادل النقدي في مناطق 
البحر املتوسط قدميا أتاح ظهور عملة مشتركة. 

وعزز ذلك انتشار املستعمرات اليونانية.
كما يعرض أساليب تزييف العملة آنذاك، من 
خالل عرض قطع نقدية موجودة ضمن مجموعات 
يونانية وبلجيكية. ومن القطع املعروضة قطعة 
»تترادرخما« مــــن صقلية، تعود الى العام 465 
قبل امليــــالد، وهو الزمن الذي كانت فيه صقلية 

مستعمرة يونانية. والقطعة املعروضة تلك هي 
القطعة األخيرة املتبقية من نوعها، وهي تعرض 
للمرة الثانية فقط خارج بلجيكا. ويضم املعرض 
مجموعة تشــــتمل على مئات القطع النقدية من 
الفضة، وهي ضمن مجموعة عثر عليها حديثا. 
وأطلق على املعرض اسم »كل ما يلمع« لوجود 
هذه املجموعة ضمن معروضاته. وقد اكتشفت 
خالل أعمال حفر جرت في موقع ثوريكوس قرب 

لوريون جنوب شرق اثينا.
وقد بدأ اإلنسان استخراج املعادن واستغاللها 
منذ القرن التاســــع والعشرين قبل امليالد، لكن 
التوجه الى االستخدام الصناعي للمعادن لم يبدأ 
قبل القرن الرابع قبل امليالد. واستخدمت الفضة 
املستخرجة من لوريون لسك الدراخما اليونانية 
الشهيرة بـ »البوم«، والتي يظهر على احد وجهيها 
رأس إلهة احلكمة اثينا، وعلى الوجه اآلخر طائر 
البوم املميز لهذه العملة، وهي الشــــارة نفسها 
املوجودة اليوم على عملة اليــــورو اليونانية. 
وعثــــر على آثار لدراخمــــا اثينا في مصر حيث 
بلغت مستوى العملة العاملية للتجارة آنذاك. وقد 
ضربت عمالت مشــــابهة لها في أماكن عدة حول 

البحر املتوسط، السيما سورية وفلسطني.

املستشارة األملانية اجنيال ميركل تلقي كلمتها خالل القمة           )أ.ف.پ(

توّجه لفرض عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة على عجز الموازنة والدين

قادة االتحاد األوروبي يؤيدون دعوات ألمانيا وفرنسا
إليجاد نظام دائم لمعالجة مشاكل الدين السيادي

عواصم ـ وكاالت: أيد زعمـــاء االحتاد األوروبي دعوات 
من أملانيا وفرنسا إلدخال تغييرات محدودة على املعاهدة 
الرئيسية لالحتاد للمساعدة في تعزيز قدرات أوروبا على 
التصدي ألي أزمات مالية جديدة، رغم اعتراض جميع الدول 

األعضاء في االحتاد األوروبي.
وفي اليوم األول من اجتماع قمة يستمر يومني في بروكسل 
اتفـــق الزعماء ليل اول من امس علـــى ان هناك حاجة الى 
تغييرات إليجاد نظام دائم ملعاجلة مشاكل الدين السيادي 
وأيدوا تشديد قواعد امليزانية مبا في ذلك عقوبات على الدول 

التي تفشل في السيطرة على عجز املوازنة والدين.
لكن أملانيا أخفقت في كسب تأييد واسع ملطالبها لتعليق 

احلقوق التصويتية للدول األعضاء التي تخرق القواعد.
وكلف الزعماء رئيس مجلس االحتاد األوروبي هيرمان 
فان رومبوي ـ الذي يضم حكومات الدول األعضاء ـ بإعداد 
تغييرات إلدخالها على معاهدة لشبونة بحيث تكون جاهزة 
إلقرارها في قمة في ديسمبر وقالوا انه ينبغي له ان يعمل 

على تلك التغييرات مع املفوضية األوروبية.
وقال فان رومبوي في مؤمتر صحافي عقب املناقشـــات 
»اتخذنا قرارات مهمة لتدعيم منطقة اليورو«.، »نحن نوصي 
بآلية دائمة قوية وموثوق بها حلل األزمات حلماية االستقرار 

املالي ملنطقة اليورو ككل«.
والتغييرات على املعاهدة من املنتظر املوافقة عليها بحلول 
منتصف 2013 وهي جزء من مساعي اوروبا لضمان ان يكون 
مبقدورها التغلب على أي تكرار ألزمة الدين السيادي التي 

عصفت باليونان هذا العام والتي هددت مستقبل اليورو.
وتقول أملانيا ـ أكبر اقتصاد في أوروبا ـ ان نظاما دائما 
يتعني أن يحل محل شـــبكة األمان اخلاصـــة البالغ قيمتها 
440 مليار يورو التي أنشـــئت في مايو جلميع دول منطقة 
اليورو. وتقول ايضا انه يجب ان يشـــارك القطاع اخلاص 

وجددت ميركل دعوتها لتعليق احلقوق التصويتية في 
االجتماعات لدول منطقة اليورو التي تفشـــل في السيطرة 
على عجز امليزانية. لكن دوال أخرى قالت ان هذا غير مقبول 
ويتوقع الكثيرون ان يصل ذلك املطلب إلى طريق مســـدود 

في نهاية املطاف.
وكان القادة األوروبيون اتفقوا على دراسة اجراء تعديل 
»محدود« على معاهدة لشبونة للسماح بإنشاء شبكة امان 
دائمة لدول منطقة اليورو، على ما أفاد مصدر ديبلوماسي 

وكالة فرانس برس.
وأضاف املصدر ان رؤساء دول وحكومات االحتاد االوروبي 
املجتمعني في بروكسل وافقوا على نص يصب في هذا االجتاه 

في أعقاب ساعات عدة من املفاوضات الصعبة.
وقال املصدر »انهم يدعون رئيس االحتاد األوروبي الى 
إجراء مشاورات« للوصول الى صيغة لهذا التعديل احملدد 

األهداف على املعاهدة، وهو ما طلبته أملانيا.
وكانت برلني قد اشترطت تعديل معاهدة لشبونة للقبول 
بإنشاء صندوق دعم دائم للدول في منطقة اليورو التي قد 

تواجه مصاعب مالية كبرى.
وقد تواصلت النقاشات في فترة اول من امس على نقاط 
أخرى في مشـــروع االتفاق، خصوصـــا فيما يتعلق بطلب 
أملانـــي مثير للجدل يهدف الى فرض عقوبات »سياســـية« 
علـــى الدول التي تعتمد سياســـة التراخي االقتصادي، من 
خالل إسقاط حقها في التصويت على القرارات التي يتخذها 

االحتاد األوروبي.
وأشار ديبلوماسي أوروبي الى ان ميركل »التزال حازمة« 
في هذه املسالة، مضيفا ان »هناك بعض اجلدال« حول هذا 
املوضوع بني القادة األوروبيني. وأضاف ان إقرار مشـــروع 
اتفاق يلحظ امكان فرض عقوبات سياســـية خيار ترفضه 

دول عدة.

في متويلها وان تتضمن شروطا صارمة.
وقالت املستشارة األملانية اجنيال ميركل للصحافيني إن 

اليورو واالحتاد األوروبي نفسه قد يكونان في خطر.
وكانت برلني ـ التي تريد ضمان ان يكون لآللية الدائمة 
أساس قانوني راسخـ  قد هددت بعرقلة إصالحات امليزانية 

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأبلغت ميركل الصحافيني »هذه اآللية ســـتكون ملزمة 
فقط في احلاالت التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو 

ككل للخطر«.
وأضافت قائلة »قلنا مـــرة أخرى انه إذا احتاجت دولة 
الى ان تســـتخدم هذه اآللية فانها ستواجه شروطا صارمة 

للغاية«.

مصر تتطلع إلى أموال القطاع الخاص 
لتطوير البنية األساسية

القاهرةـ  رويترز: شهدت مصر الكثير من حوادث 
الطرق والقطارات والســـفن على مدى السنوات 
اخلمس املاضية لدرجة أن املواطنني بدأوا يصفون 

احلكومة بأنها حكومة الكوارث.
ولقي أكثر من ألف شخص حتفهم في حادث 
غرق عبارة عام 2006 بينما قتل عشرات آخرون 
في سلسلة من حوادث القطارات. واندلع حريق 
في مجلس الشورى قبل عامني. وعانى املصريون 
أيضا من انقطاع الكهرباء على نطاق واســـع هذا 

الصيف.
وبالرغم من ارتفاع عدد السكان الى 78 مليون 
نسمة في أكثر الدول العربية سكانا فقد انخفضت 
نســـبة االنفاق على البنية األساسية من الدخل 

القومي في العشرين سنة املاضية.
ويقول خبراء اقتصاد ان شبكات املواصالت 
والطاقـــة التي تتحمل فـــوق طاقتها بحاجة الى 
عمليات تطوير مبليارات الدوالرات للوصول الى 
مستوى النمو االقتصادي الذي حتتاجه الدولة 
إليجاد ما يكفي من الوظائف للقوى العاملة سريعة 

النمو.
وحتاول احلكومة التي تواجه عجزا كبيرا في 
امليزانية جذب اهتمام الشركات اخلاصة مبشروعات 
السكك احلديدية واملوانئ والطرق السريعة والطاقة 
وغيرها. ويقول مسؤولون ان هذا النهج قد يكون 

مثمرا لكنه لم يختبر بعد الى حد كبير.
وقال اخلبير االقتصادي لدى املجموعة املالية 
ـ هيرميس ساميون كيتشن »انقطاعات الكهرباء 
وارتفاع التضخم وعدم وصول السلع الى االسواق 
كلها عوامل تعوق النمو. السؤال بالطبع هو كيف 

ميكن متويل ذلك الن احلكومة ال تستطيع؟«.
وقال تقرير للبنك الدولي في 2010 انه اذا رفعت 
مصر االنفاق على البنية األساســـية من 5% الى 
8% من الناجت احمللي اإلجمالي فان ذلك ســـيرفع 
نصيب الفرد من النمو بنســـبة 1.5% خالل عشر 

سنوات و3% خالل 30 سنة.
وقال التقرير ان االستثمار في البنية األساسية 
في مصر شكل حوالي 10% من الناجت احمللي اإلجمالي 
في عام 1983 ونحو 12% في 1988 لكنه تراجع الى 
حوالي 5% في 2007 وهو أحدث األرقام املتاحة.

وقال التقرير »تراجع االســـتثمار في البنية 
األساسية بشكل ملموس.. دولة نامية مثل مصر 

ال ميكنها حتمل هذا اجلمود«.
وتقدم مصر بســـوقها االســـتهالكية احمللية 
الضخمة العديد من عوامل اجلذب للمستثمرين 
فهـــي قريبة من أوروبا وتقع في أقصى شـــمال 
افريقيا وفي قلب الشـــرق األوسط وهو ما يتيح 

لها الوصول بشكل جيد الى األسواق.
وفي خضـــم األزمة العاملية ظـــل النمو قرب 
5% بدعـــم من تخفيضـــات ضريبية واصالحات 
أخرى بدأ تطبيقها فـــي 2004. ورغم التغييرات 
مازال املســـتثمرون يواجهون عقبات من بينها 

البيروقراطية الشديدة.
وحلت مصر في املركز السادس بعد املائة على 
مؤشر البنك الدولي لقياس سهولة االستثمار في 
عام 2010. وهذا مركز متقدم عن مركزها في العام 

املاضـــي لكنه متأخر عن بعض الدول اخلليجية 
واالقتصادات الناشئة املنافسة مثل جنوب افريقيا 
التي جاءت في املركز الرابع والثالثني وتركيا التي 

جاءت في املركز الثالث والسبعني.
وتتزايـــد التحديات التـــي تواجهها مصر في 
اجتذاب املستثمرين بسبب حالة عدم اليقني بشأن 
من سيخلف الرئيس حسني مبارك )82 عاما( الذي 
يحكم البالد منذ 30 عاما. وســـتجرى انتخابات 
رئاســـية في العام القادم. ولم يعلن الرئيس ان 

كان سيرشح نفسه للمنصب مجددا.
وقال نائب رئيس مؤسســـة التمويل الدولية 
ملنطقة اسيا وشرق أوروبا والشرق االوسط وشمال 
افريقيا رشاد كلداني »في معظم )قطاعات( البنية 
االساسية... تلعب احلكومة دورا رئيسيا من حيث 

اإلطار التنظيمي.
»ينبغي أن تشعر أن هناك اتساقا واستقرارا 
فـــي احترام العقود الى اخر ذلـــك«. وأدى النمو 
الذي تتفاخر به مصـــر أيضا الى زيادة الضغط 

على البنية االساسية القائمة.
وتكاثرت املدن اجلديدة على مشارف القاهرة 
في السنوات العشـــر املاضية وازدحمت الطرق 
مبئات اآلالف من السيارات اجلديدة. وتبعث حالة 
سالمة الطرق على اإلحباط وميضي الركاب ساعات 
في زحام املرور وقد ال يستطيعون الوصول في 

مواعيدهم أو اللحاق بالرحالت اجلوية.
وقال محمد حسن وهو سائق بإحدى شركات 
الســـياحة خالل وجوده في وسط القاهرة حيث 
تتعطل الطرق في أحيان كثيرة »نريد طرقا تربط 
املدن اجلديدة ببعضها بدال من تدفق الســـيارات 

على وسط املدينة«.
وأســـهم ضعف نظام النقل في منو التضخم 
الذي وصل اآلن الى 11% حيث يســـتغرق وصول 

السلع الى األسواق وقتا أطول.
ونتيجة لذلك تسعى احلكومة الى تعزيز التجارة 
الداخلية وإنشاء مناطق تخزين جديدة في أنحاء 
البالد. واجتذبت مصر شركة مترو جروب األملانية 
التي افتتحت متجرا للجملة وتتطلع الفتتاح 20 

متجرا اخر.
وأثار تكرار انقطـــاع الكهرباء في ظل ارتفاع 
احلرارة الى أكثر من 40 درجة مئوية هذا الصيف 
استياء شعبيا كما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك 

على االستثمار.
ومازال من املمكن االعتماد على مصادر الطاقة 
في مصر بوجه عام حتى اآلن لكن حرارة الصيف 
املرتفعة وازدياد تشغيل مكيفات الهواء استفادة 
من دعم الطاقة يشكالن ضغطا على هذا النظام.

وقـــال كلداني »مـــن الواضح أن أحـــد أكبر 
االحتياجات هو في قطاع الكهرباء كما هو احلال 

في بلدان أخرى«.
ويقر مســـؤولون باحلاجة الى تطوير البنية 
االساسية لكن في ظل عجز بنسبة 8.3% في السنة 
املالية املاضية املنتهية في يونيو وتوقعات بعجز 
يبلغ نحو 8% في الســـنة املاليـــة احلالية تريد 
احلكومة أن يتحمل القطاع اخلاص نصيبا أكبر 

من االنفاق على البنية االساسية.

دبي ـ يو.بــــي.آي: حذر األمير 
السعودي الوليد بن طالل من املزيد 
من التدهور في سوق العقارات في 
دبي فيما أعلن عن معارضته بناء 
مسجد قريب من موقع هجمات 11 
ســــبتمبر في نيويورك ونفى أي 

دور له في متويله.
وحذر رئيس شركة »اململكة 
القابضة« في مقابلة حصرية مع 
مجلة »أربيان بزنس« ستنشــــر 
كاملة غــــدا مــــن أن الفائض في 
العرض مازال مشكلة كبيرة في 
اإلمارة موضحــــا أن هناك أبنية 
جديدة تخرج، معتقدا أن الوصول 
إلى القعر في قطاع العقارات في 
دبي يحتاج إلى سنوات، مضيفا 
»ال أعتقد أنكم بلغتم »القاع« ألن 

املزيد من العرض آت«.
وأضاف قائال »على األســــعار 
أن ترتفع بشــــكل كبير كي يبلغ 
الطلب مستوى متوازنا مع العرض، 
فالعديــــد من أصحــــاب األراضي 
يحافظون على أسعارهم القدمية، 
على أحــــد الطرفــــني أن يتنازل، 
فاألسعار يجب أن تنخفض بشكل 
كبير، إنه عــــرض وطلب وليس 

أحجية«.
وأعرب األمير الســــعودي في 
املقابلة عن اعتقاده بأن االقتصاد 
العاملي مازال في حالة ركود، وقال 
»الركود انتهــــى تقنيا ولكنه في 
الواقع يستمر، حني تكون البطالة 
في أوروبا 8% وفي أميركا 9% ال 
ميكنك القــــول ان األمور على ما 

يرام«.
وجاء كالم األمير بن طالل بعد 
أسبوع من كالم املدير التنفيذي 
لشركة النخيل كريس أودونيل بأن 
الفائض في العقارات السكنية في 
دبي سيتطلب من ثالث إلى خمس 

سنوات ليحل.
من جهة أخرى نفى الوليد بن 
طــــالل أي دور له في متويل بناء 
مشروع مسجد في موقع هجمات 11 
سبتمبر 2001 معربا عن معارضته 
»فكرة بناء مسجد حتديدا في ذلك 

املكان«.
وأوضــــح ان معارضته تعود 
لســــببني: األول ضرورة احترام 
مشــــاعر أهالــــي الضحايا وعدم 
استفزاز جراحهم »التي لم تندمل«، 
معتبرا ان »عشر سنوات ال تساوي 

شيئا في التاريخ« وأن هذه اجلراح 
»حتتاج لثالثني عاما لتندمل«.

والسبب الثاني ملعارضته بناء 
املسجد في ذلك املوقع هو أنه »ليس 
في أفضل موقع له ويجب أن يكون 
املسجد في مكان يليق به وال ميكن 
أن يكون بجوار بار للتعري أو في 

جوار منطقة غير الئقة«.
وأشار إلى وجود »جيوب من 
التطرف في إسرائيل وفي الواليات 
املتحــــدة وفي العالم اإلســــالمي 
وعلينا أن نواجههم باملنطق إلى 
جانب مراعاة شعورهم وال ميكن 
نهرهم ومعاملتهم بقســــوة..ذلك 
غير ممكن«. وكانت وسائل إعالمية 
عديدة زعمت مطلع هذا الشهر أن 
األمير بن طالل يضطلع بدور في 

متويل بناء املسجد.

الوليد بن طالل

اإلمارات تنفق 5 مليارات 
دوالرلزيادة إنتاج النفط 

البري بحلول 2016
ــي ـ رويترز: قال مدير  ابوظب
ــي ادنوك عبد  ــات البرية ف العملي
ــيف الكندي ان الشركة  املنعم س
تعتزم إنفاق 5 مليارات دوالر حتى 
ــام 2016 لزيادة إنتاج النفط من  ع
عملياتها البرية إلى 1.8 مليون برميل 

يوميا.
وقال على هامش مؤمتر صحافي 
»لقد أنفقنا بالفعل خمسة مليارات 
دوالر ونعتزم انفاق خمسة مليارات 
أخرى للوصول الى هدفنا في عام 
العربية  ــارات  اإلم 2016«. وكانت 
ــا إجماليا هو  املتحدة حددت هدف
زيادة طاقتها إلنتاج النفط الى 3.5 
ماليني بـ  ي بحلول عام 2018 من 

2.7 مليون برميل يوميا.
وتبلغ الطاقة احلالية ألدنوك 1.4 
مليون برميل يوميا وأنتجت حتى 
اآلن نحو 13 مليار برميل من النفط 
ــال الكندي لرويترز ان  اخلام، وق
الشركة تعتزم إضافة 213 ألف ب 
ــول عام 2012 من املكامن  ـ ي بحل
احلالية واجلديدة واحلقول اجلديدة. 
وأضاف ان الزيادة الباقية وقدرها 
200 ألف بـ  ي ستأتي من حقول 
ــرة احلالية  ــاب وعصب وقويش ب

وحقول جديدة أصغر.

الوليد بن طالل يحّذر من استمرار التدهور
بسوق دبي العقاري ويعارض بناء مسجد في نيويورك


