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تفعيل دور املختاريات .. 
قراءة تشريعية وتنفيذية

اإلنسان هو من يصنع احلضارات ويطورها 
وهو من يدمرها مبا تصنع يداه والتاريخ شاهد 
على ذلك وما يحصــل من حروب وثورات 
وكوارث وتلوث وقول اهلل سبحانه وتعالى 
)ظهر الفســاد في البر والبحر مبا كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 

يرجعون(. 
يعني ما نرى من تغير املناخ العاملي وارتفاع 
درجات احلرارة والتغير املناخي على األرض 
عندما تؤدي األنشطة البشرية املتنوعة إلى 
رفع ما يســمى علميا بـ »غــازات الدفيئة« 
والتي تتواجد في الغالف الذي يحيط بالكرة 
األرضية األمر الذي يؤدي الى حبس احلرارة. 
ومن األسباب التي تؤدي إلى حدوث التغيرات 
املناخيــة التلوث مبختلــف أنواعه اجلوية 
والبحرية والبرية، أما الســبب الثاني فهو 
التعدي الواضح احلاصل على الغطاء األخضر 

الذي يغطي سطح الكرة األرضية.
والــدول عندما تبتكر وتطور منتجا بغرض 
الربح املادي فقط بغض النظر عن اآلثار السيئة 
التي ستتسبب في دمار األرض والطبيعة التي 
خلقها ســبحانه وتعالى وتتسبب في تغيير 
التوازن بني األرض والبحر وتتسبب في هالك 
البشرية وصحتهم فهنا يجب أن تكون هنالك 
وقفة جادة من األمم املتحدة وانصار ومحبي 
البيئة لوقف هذه الصناعات واملنتجات التي 

تهلك األرض وتؤدي الى موت اإلنسان.
يجب على الدول تنمية وتطوير اإلنســان 
ليقوم بأعمال حتافظ على األرض وطبيعتها 
سواء بالبر أو البحر وتقوم بتثقيف وتوعية 
طالب املدارس باحملافظة على البيئة نظيفة 
واضافة تخصص دراسي بهذا املجال واذكر 
ان هنالــك دوال بدأت بالفعــل تغيير بعض 
ليتخرج  املناهج والتخصصــات والتأهيل 
مواطنوها ويعملوا بوظائف خضراء هي تلك 
الوظائف التي تدور حول التنمية املستدامة 
والتي تســتجيب للتحديات العاملية املعنية 
بحماية البيئة، والتنمية االقتصادية، واشراك 
املجتمع، وتعمل منظمة العمل الدولية ILO على 
الترويج لتخضير املؤسساتـ  إن صح التعبير، 
وإضفاء الصبغة اخلضراء على املمارســات 
مبحل العمل، بل وسوق العمل ككل، وذلك من 
خالل إشراك احلكومات واملوظفني، وأصحاب 
األعمال بصفتهم جميعا أعضاء فاعلني في 
التحول إلى هذا التغير الكبير، وهذه اجلهود 
تخلق معها فرصــا الئقة للتوظيف، وتدعم 
كفاءة املوارد، وتبني مجتمعات مســتدامة 

نسبة انبعاث الكربون بها ضئيلة.
وبهذا ســتكون اقتصادات الدول مستدامة 
وفعالة وتأثيرها إيجابيا على األرض واإلنسان 
محافظة على بيئة خضراء ونظيفة وإنسان 

سليم صحيا وفكريا.

تتمتع الكويت بست محافظات موزعة جغرافيا 
على عدد من املناطق تعنى بشؤونها املختاريات 
والتي طاملا كانت موقع حيرة بالنسبة لي، ما يزيد 
على 85 مختارية ومع تصفح اإلنترنت ومواقع 
البحث االلكتروني وبقراءة الشــروط لتصبح 

مختار منطقة في محافظة ما، وجدت عجبا.
تشــير املادة 2 من الباب األول، االحكام العامة 
من قانون شؤون املختارين رقم 40 لسنة 66 
واملعدل بعض مــواده في 83 الى انه ال يجوز 
للمختار أن يجمع بني منصبه وعضوية أي هيئة 
نيابية أو جلنة حكومية أو أن يتولى وظيفة عامة 
أخــرى أو أن يكون موظفا لدى إحدى الهيئات 
أو املؤسســات أو االفراد، عجبا يعني من اي 
شريحة يســتقطب منها املختارون من فئات 
املتقاعدين ام العاطلني عن العمل ام من موظفي 
القطاع اخلاص، حقيقة لم أفهم هذا التصنيف 
الختيار املختار ما معايير االختيار التي يتم على 
أساسها املفاضلة؟ شروط القانون عامة حتددها 
املادتان 7 و8 وقد تنطبق على غالبية الكويتيني، 
أما آلية االختيار واملفاضلة لترشيح اسم دون 
آخر فيجب ان تكون واضحة ومبررة مبعايير 

مفاضلة بني املرشحني.
املادة 11 تنص على أنه يجب على املختار ان يقيم 
في احلي املعني له وأن يحافظ على دوامه وأال 
يتغيب عنه إال بعد اخطار احملافظة إذا لم تزد مدة 
التغيب عن يومني، فإن زادت ولم تتعد عشرة أيام 
تعني احلصول على إذن سابق من احملافظ، أما إذا 
جاوزت العشرة أيام فوجب احلصول على إذن 
بذلك من وزير الداخلية، هل فعال يداوم املختار 
يوميا وال يسمح له بالغياب أكثر من يومني وان 
زادت يأخذ إذنا مســبقا؟ وكم مدة هذا اإلذن؟ 
هل له رصيد اجازات؟ هل له نظام بصمة لرصد 
دوامه كبقية العاملني في اخلدمة العامة؟ هل له 
مواعيد عمل محددة مبواعيد العمل  الرسمية 
ام يوم العمل  بالنسبة له 24 ساعة؟ هل له عدد 
مرات لالستئذان والغياب؟ هل له اجازات مرضية 
وغيرها من االجــازات وكيفية التعامل معه ان 
قلت أو كثرت؟ هل له مهمات رسمية ومشاركة 
في وفود رسمية وغيرها؟ تعجبت ألنني ألول 
مرة أعي أنها وظيفة مقننة ومحددة بقانون ومع 

ذلك لم أر تفصيال لذلك التقنني.
وازددت تعجبا عند قراءة املادة 13 والتي تنص 
على أن يرفع املختار تقريرا سنويا عن أعماله 
إلى وزير الداخلية إلدراجه بجدول اعمال جلنة 
شؤون املختارين، وللمختار أن يتقدم في هذا 
التقرير مبا يعن له من اقتراحات لرفع مستوى 
احلي االجتماعي والثقافي والعمراني، لم ال تنشر 
هذه التقارير حتى نطلع عليها؟ فعال استغربت 
أننا لم نطالب اي مختار مســبقا بنسخة عن 

تقاريره التي يرفعها سنويا.
وبالرجوع إلى قراءة القانون في املادة 9 والتي 
تستعرض:  يختص املختار في احلي الذي عني 
لــه باألعمال اآلتية في حــدود أحكام القوانني 
واملراســيم واللوائح املرعية: معاونة الوزارات 
املختلفة في االتصال باألهالي، تسهيل إيصال 
خدماتها للجمهور والتعبير لدى الوزارات املختلفة 
عن احتياجات األهالي ورغباتهم في شتى النواحي 
وجمع البيانات الصحيحة اخلاصة بالســكان 
وإبالغها للجهات املختصة وتقدمي املســاعدات 
الالزمة في عمل اإلحصاءات املطلوبة والتبليغ 
عن املواليد والوفيات، وتنفيذ التعليمات اخلاصة 
بإقامــة األجانب وإخطار اجلهات املختصة عن 
اجلرائم التي تصل إلى عمله واتخاذ اإلجراءات 
األولية ملعاونة الشرطة في ضبط اجلرائم، والقيام 
بالتحريات الالزمة لهذا الغرض وإبالغ اجلهات 
املختصة عن التــركات التي يكون فيها قصر 
واملساعدة في إعالن األوراق القضائية وعرائض 
الدعاوى ومعاونة األهالي في رســم وتنسيق 
مناهج اإلصالح االجتماعي والثقافي والتعليمي 
في البيئة احمللية، وترغيب املواطنني في القيام 
بأعمال اخلدمات العامة وتنفيذ ما تكلفه به أي 

جهة حكومية في حدود اختصاصها وكل االعمال 
األخرى التي تنص عليها القوانني واملراســيم 
واللوائح، ال أخفيكم تعجبني عندما استعرضت 
املهام وتساءلت: هل فعال يقوم املختار بجميع 
هذه الواجبات؟ لكنني ال أعرف اســم محافظ 
منطقتي ولم اره مرة واحدة في حياتي وال أذكر 
انه كان في تواصل مــع أي جهة للتباحث في 
شؤون رسم وتنسيق مناهج االصالح االجتماعي 
والثقافي والتعليمي كما جاء في القانون وال أذكر 
حتى انني عرفت مســبقا منه او من املختارية 
أي إعالن كان عن أعمال صيانة أو قطع كهرباء 
أو ماء أو أي شيء شبيه من هذا النوع بل عند 
الطارئ نتواصل مع الكهرباء وأعطال وشكاوى 
الطوارئ وال نسمع أي توضيح من املختار وال 
أعلم عن املباني الثقافية واخلدمية في منطقتي 
ألنني لم أقرأ أي بروشور أو مطوية تعريفية، 
لم أقرأ يوما عن خطط ســنوية لتنمية املناطق 
ترفع لألهالي وال أعلم عن موازن تنمية املناطق 
ومجاالتها، لم أر يوما مجلسا للمناطق يتناقش 
فيه بشــؤون الشــكاوى، أصال ال أعلم كيفية 
تقدمي الشكاوى في املنطقة وعن أي مواضيع 
يسمح لنا بالشكوى، هل مواضيع مثل ترصيف 
الطرقات والتشجير واإلنارة والتمييز بني املناطق 
الداخلية، بني بيوت احلكومة والقسائم منها؟ هل 
موضوع الكالب الضالة وكثرة القطط والدواجن 
في االحياء السكنية ضمنها؟ هل املواضيع التي 
يجب على االنسان ان يقدم فيها شكوى ألنها 
متس جاره مثل اسوار احلدائق واملظالت التي 
فيها تعد على اجلار أو الطريق العام وتســبب 
حرجا ان اشتكى املواطن على جاره؟ هل مواضيع 
املواقف للسيارات التي باتت مصدر خالف يومي 
بني اجليران في األحياء الضيقة وال توجد أماكن 
مشتركة للمواقف بني السكان؟ هل لوجود الكثير 
من الطرق الترابية غير املرصوفة بينما توجد 
طرق اسفلتية امام عدد من البيوت بتمييز واضح؟ 
هل مواضيع مثل هدم املنازل ذات الدورين وبناء 
شقق سكنية والتضييق على أهل املناطق بالسماح 
للشقق السكنية باألدوار الثالثة والتأجير السكني 
وازدحام الطرق واملواقف املخصصة للعائالت من 
هذه املواضيع؟ هل مواضيع مثل الصاق الكروت 
التسويقية من محالت وشركات غريبة توضع 
ملصقاتها على البيوت دون موافقة ودون رقيب 
من املنطقة وجتد متجولني ومناديب وشحاذين 
بني املناطق يطرقون االبــواب هي من ضمن 
الشكوى؟ وزاد استغرابي وتساؤلي  مواضيع 
اين كنت عن هذا املوضوع وأرجعت األمر جلهلي 
وتقصيري في معرفة شؤون املختارية، كانت 
املتابعة في الصحف اليومية واألخبار عن بعض 
احملافظني النشطاء وانشطتهم، لكن ال اذكر ابدا 
انني قرأت عن مختار منطقة وعن إجازاته حتى 
حينما ذكر القانون آلية الفصل واحملاسبة ملن 
يخطئ منهــم تعجبت أكثر ألنني ال أذكر انني 
سمعت او عرفت عن مختار مت فصله او انهاء 

خدمته وما األسباب.
باختصــار ازددت تعجبا لقناعتي بأهمية دور 
املختاريات في تنمية املناطق السكنية وبالرجوع 
للقانون وضرورة تفعيل املهام واالختصاصات 
التي اشــار إليها، أحببت املشاركة بهذا املقال 
للتعبير عن دهشتي في عدم تفعيل بنود القانون 
من جهة وإن كانت مفعلة فال علم للمواطن العادي 
بشأنها، ومن جهة أخرى أثير تساؤال مشروعا: 
ملاذا ال توجد نســاء في هذه الوظيفة؟ ملاذا لم 
تقتحم الكويتية هذا املجــال وملاذا لم تزك او 
ترشح ملثله؟ عجبا اال يوجد من ميكن أن تكون 
املناسبة لشغل هذه الوظيفة؟ ألم تدخل السلك 
الديبلوماسي والعسكري والبرملاني والبلدي؟ 

ألم تترأس الوزارات؟ 
كثرة التعجبات والتساؤالت في ذهني استدعتني 
ملراجعــة كثير من مفاهيــم التنمية املجتمعية 

والشراكة االجتماعية.
واهلل ولي التوفيق.

السيارة »نيكسو« أتمت أطول رحلة تجريبية لفئتها في كوريا

»هيونداي« تستعرض أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالعالم
جنح أسطول من سيارات 
العاملة  الكهربائية  نيكسو 
بخاليــا الوقــود واملــزودة 
بتقنيــات القيــادة الذاتيــة 
والتي كشفت عنها هيونداي 
موتــور النقــاب حديثا، في 
القيادة  إكمال رحلة ذاتيــة 
على أحد الطرقات السريعة 
في كوريا ملسافة بلغت ١9٠ 
كيلومترا، وهي أطول مسافة 
تقطعها مركبة ذاتية القيادة 
على الطرق الكورية وشملت 
السير بسرعات وصلت إلى 
احلد األقصى املســموح به 
والبالــغ ١١٠ كيلومترات في 
الســاعة، وذلك فــي أعقاب 
جتارب قيادة سابقة ناجحة 
أجريت بســرعات أقل على 

طرق داخلية.
وشــاركت فــي التجربة 
3 من املركبــات الكهربائية 
متعــددة  الرياضيــة 
االستخدامات »نيكسو« من 
اجليل املقبــل، التي ينتظر 
طرحها في السوق الكورية 
املقبــل، وجهــزت  الشــهر 
جميعهــا باملســتوى الرابع 
من تقنيات القيادة الذاتية. 
وميكن للمركبات ذاتية 
املســتوى  عنــد  القيــادة 
الرابع أن تعمل دون تدخل 
أو إشــراف بشــري في ظل 
ظروف محددة، وفق تعريف 
العاملية ملهندسي  اجلمعية 
املركبــات SAE، ما يســمح 
للسيارة بقيادة نفسها بأمان 

دون أي تدخل بشري.
التجربــة فــي  وبــدأت 
العاصمة سيئول بالضغط 
 SETو CRUISE علــى زري
املثبتــن على عجلة القيادة 
الذاتية لكل مركبة، ليتحول 

القيــادة في أســطول  منط 
املركبات الثالث إلى القيادة 
الذاتيــة وتنطلق في رحلة 
امتدت ملسافة ١9٠ كيلومترا 
إلــى مدينة بيونغ تشــانغ. 
وأصبحت السيارات تتجاوب 
مع حركــة املرور الطبيعية 
في الطريق السريع وقامت 
بتغييــر املســارب وأجرت 
مناورات في القيادة ومرت 
من بوابات دفع رسوم الطرق 
باســتخدام نظام الســلكي 
لتحديد مواقع البوابات بدقة.
املركبــــة  وخضعــــت 
الرياضيةــــ  الكهربائيـــــة 
متعـــــددة االســتخدامات 
نيكسو إلى حتسينات بعد 
التــي  الناجحــة  التجربــة 
أجرتها هيونداي على الطرز 
ذاتيــة القيادة منهــا مطلع 

العــام املاضي. ومكنت هذه 
الســيارة من  التحســينات 
متييــز املركبــات احمليطــة 
بها بشكل أكثر دقة، واتخاذ 
قرارات أفضل عند التقاطعات 
وفي الطرق املتفرعة، والتنقل 
عبر بوابات رســوم الطرق 
عبر إجــراء حســاب دقيق 
البوابــة ومكانها،  لعــرض 
فضــال عــن حتديــد موقع 
السيارة على اخلريطة بدقة 
باستخدام أجهزة استشعار 
خارجية يتــم اللجوء إليها 
في حالة انقطاع إشارة نظام 
حتديد املواقــع GPS، مثلما 
يحــدث عند القيــادة داخل 
أنفــاق طويلة حتت األرض 

على سبيل املثال.
وقال جينوو لي، رئيس 
مركز تقنيات األمان الذكية 

لــدى مجموعــة هيونــداي 
موتور، إن فلسفة هيونداي 
لتطويــر تقنيــات القيــادة 
الذاتيــة تقوم علــى »تقدمي 
الســالمة  أعلى مســتويات 
التــي  والراحــة واملالءمــة 

يتوقعها املستهلكون«.
وميكن للمركبة الرياضية 
متعددة االستخدامات نيكسو 
الكهربائيــة العاملة بخاليا 
الوقود القيادة ملسافة تزيد 
على 6٠٠ كيلومتر بعد عملية 
شــحن واحــدة تســتغرق 
حوالي خمس دقائق. وتتميز 
السيارة بنظام يعمل بكفاءة 
عاملية املستوى تبلغ %6٠، 
ومتانة تعادل نظيرتها في 
العاملــة مبحرك  املركبــات 
االحتراق الداخلي، عالوة على 
حجم حتميل قدره ٨39 ليترا.

»FXTM«: التضخم األميركي يغير إستراتيجية املستثمرين
قــال كبير اســتراتيجيي 
 FXTM األســواق في شــركة
حسن السيد، إن املستثمرين 
أرقــام التضخــم  انتظــروا 
األميركية لشهر يناير بكثير 
من القلق بعد أن تسبب منو 
األجــور في ارتفــاع حاد في 
البيعية  العمليات  منســوب 
في أســواق األسهم وسندات 
اخلزانة األسبوع املاضي على 
خلفيــة املخاوف من حصول 
سخونة زائدة في االقتصاد.

ووصل التضخم العام إلى 
٢.١% ليتفوق على التوقعات، 
واألهم مــن ذلك هو مؤشــر 
الــذي  التضخــم األساســي 
يســتثني املكونات الشديدة 
التقلب مثل الغــذاء والطاقة 
الذي ارتفع ٠.35% على أساسي 
شــهري، وهــي أكبــر زيادة 

شهرية منذ ٢٠٠5.
وأضاف الســيد انه عادة 
مــا تترافق األســعار األعلى 
بزيادة فــي الطلب اإلجمالي 
عندمــا يكــون االقتصاد في 
حالة توظيف كامل. وما جعل 
األمور تصبح مثيرة أكثر هو 

أن مبيعات التجزئة سجلت 
انكماشــا بواقــع ٠.3% فــي 
يناير وهذا سيعقد األوضاع 
بالنسبة للمستثمرين وصناع 
السياســة النقديــة على حد 
ســواء إذا ترافــق التضخــم 
األعلــى بإنفــاق أقــل. ضمن 
هكــذا بيئة، قــد يغير بعض 
املستثمرين استراتيجياتهم 
بحيث يبيعون عند حصول 

الرالي عوضا عن الشراء عند 
حصــول انخفاضــات، وهذه 
االستراتيجية األخيرة كانت 
قد اتبعت طوال العام املاضي. 
هذا يتطلب املزيد من االرتفاع 
في عوائد السندات، وإذا حصل 
كســر كبيــر حلاجــز 3% في 
عوائد ســند العشر سنوات 
فإنه على األغلب سيقود الى 
عمليات بيع األسهم من جديد.

ويفترض أن يسهم تزايد 
توقعات رفع الفائدة، والعوائد 
األعلى للسندات األميركية في 
دعم الدوالر األميركي خاصة 
مقابل الن. وما نراه حاليا هو 
العكس بالضبــط، فالن هو 
عند أعلــى مقابل الدوالر في 
١5 شهرا وال يظهر أي عالمات 
علــى التخلي عن مكاســبه. 
وهذا يدل على أن املستثمرين 
مازالوا قلقن وغير مستعدين 
 carry( لالستمرار فيما يسمى
trade( والتــي يقومون فيها 
باقتــراض الــن بفوائــد أقل 
ليستثمروا في العمالت ذات 

العوائد األعلى.
واألســواق علــى ما يبدو 
تتوقــع حصــول تضيق في 
الفائدة  الفوارق بن معدالت 
خالل األشــهر املقبلة مع بدء 
املركزيــة األخــرى  البنــوك 
بعمليــة تشــديد السياســة 
النقديــة. ولكــن إذا حصــل 
ارتفــاع حاد آخر فــي عوائد 
السندات األميركية، فإن ذلك 
يجب أن يبدأ باجتذاب املزيد 
من االهتمام بالعملة اخلضراء.

المحللون يجدون صعوبة في تفسير االنخفاض رغم ارتفاع كبير لعائد السندات

الدوالر يسجل أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات

وكاالت: هبط الدوالر إلى أدنى مســتوياته في أكثر من ثالثة 
أعوام مقابل ســلة عمالت خالل ختام تعامالت األســبوع متجها 
صوب أكبر خســارة أسبوعية في عامن حيث بددت املعنويات 
الســلبية أي دعم قد تتلقاه العملــة األميركية من ارتفاع العائد 

على السندات.
وتضررت العملة األميركية من عدة عوامل هذا العام من بينها 
املخاوف من أن واشــنطن قد تنتهج اســتراتيجية تنطوي على 

ضعف الدوالر وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها 
مع اجتاه دول أخرى للرجوع تدريجيا 

عن سياسة التيسير النقدي.
وفي اســتمرار للخســائر 

التي مني بها الدوالر، هبط 
مؤشره مقابل سلة تضم 
ســت عمالت كبرى إلى 
أدنــى  ٨٨.٢53، وهــو 
مستوى منذ ديسمبر 
٢٠١4. واجته املؤشــر 
خلسارة تصل إلى ٢% 
األسبوع املاضي، وهي 

متثــل أكبر تراجــع منذ 
فبراير ٢٠١6.

إلــى  الــدوالر  وانخفــض 
التعامــالت  ١٠5.545 ينــات فــي 

اآلســيوية، وهو أدنى مستوياته في ١5 
شهرا. وتتجه العملة األميركية إلى تسجيل خسارة 

أسبوعية بنحو %3.
وقفز اليورو إلى أعلى مســتوى في ثالثة أعوام عند ١.٢556 

دوالر وسجل ارتفاعا تخطي ٢% في األسبوع املاضي.
وسجلت العملة السويسرية ٠.9١9٠ فرنك للدوالر، وهو أعلى 

مستوى منذ يونيو ٢٠١5.
ويواجه احملللون صعوبة في تفسير االنخفاض واسع النطاق 

للدوالر الذي جاء على الرغم من ارتفاع العائد على سندات اخلزانة 
بنحو 3% وصعود أسواق األسهم والسلع األولية.

ويرى محللون ان حتسن بيانات االقتصاد األميركي سيعزز 
توقعات بأن مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( 

سيرفع سعر الفائدة أربع مرات في العام احلالي.
ويأتي تراجع العملة األميركية بالتزامن مع تصريحات ملديرة 
صندوق النقد الدولي كريســتن الجــارد قالت فيها إن اإلصالح 
الضريبــي الذي اســتحدثه الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب سيساعد في دعم النمو في 
الواليات املتحدة في األجل القصير 
لكن قد تكون له عواقب سلبية 
على عجز امليزانية والدين 
العام في األجل املتوسط.
إن  وقالــت الجــارد 
اإلصــالح الضريبــي 
الــذي أعلنــه الرئيس 
ترامب سيكون له تأثير 
حتفيزي على االقتصاد 
التأثير  األميركي وهذا 
سيكون بطريقة إيجابية، 
خصوصا في األجل القصير.

وأضافت قائلة: »إنه سيكون 
له على األرجح أيضا جانب سلبي، 
خصوصا في األجل املتوسط... فمن ناحية 
هو سينشط العجز وبالتالي سيزيد الدين. ومن 
ناحيــة أخرى، وألنه ســيعزز اقتصادا وصل بالفعل إلى الطاقة 
الكاملة، فإننا ســنرى على األرجح زيادات في األجور، وسنرى 
على األرجح زيادات في التضخم ونتيجة لذلك زيادة في أسعار 
الفائــدة يقررها مجلس االحتياطــي االحتادي، وإذا كان ذلك هو 
احلال، فإنه سيعني أن نهاية التيسير النقدي في الواليات املتحدة 

باتت قريبة على األرجح«.

التراجـع تزامـن مع إشـارات بتبني واشنطـن إستراتيجيـة تضعـف الـدوالر

الشركة تعتزم 
البدء في اإلنتاج 

التجاري لسيارات 
املستوى الرابع 

للمدن الذكية في 
2021

توقعات بتشديد 
السياسة النقدية 
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تأهيل اإلنسان
القتصاد مستدام


