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حركة األسهم

بنوك وصناديق ثروة أجنبية تتطلع 
إلى التعاون مع الصندوق السيادي التركي

الفوضى في الموانئ اإلندونيسية 
تعطل شحن الفحم

أرباح الشركات تدفع األسهم 
األوروبية إلى االرتفاع 

الجيش األميركي يعتزم الموافقة 
على خط أنابيب مثير للجدل

اليورو يتجه إلى أكبر انخفاض يومي 
منذ بداية العام مقابل الدوالر

�إقبال  ناجي  �لرتكي  �ملالية  وزي��ر  ق��ال 
لرويرتز، �إن بنوكا و�سناديق ثروة �سيادية 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �هتماما  ت��ب��دي  �أجنبية 
حديثا  �أ�س�س  �لذي  �لرتكي  �لرثوة  �سندوق 
خالل  �سفقاته  ب��اك��ورة  ي��رم  ق��د  و�ل���ذي 

�لعام �حلايل.
وقال �إقبال �إنه قد يجري �سم �أ�سول �أخرى 
�مل��دة  خ��الل  �ل�سيادي  �ل���رثوة  ل�سندوق 
�خلطوط  مع  ح��دث  ما  غ��ر�ر  على  �ملقبلة 
�جلوية �لرتكية وبنك خلق ولكن �أو�سح �أنه 

لي�ست هناك قائمة حمددة بعد.
من  �مل�ستهدفة  �لإي��ر�د�ت  �أن  �لوزير  وذكر 
مليار   13 وه��ي   2017 يف  �خل�سخ�سة 

عليها  يطر�أ  مل  دولر(  مليار   3.46( لرية 
�أي تغيري.

نا�سئة  ك�سوق  تركيا  �قت�ساد  ُي��ع��رف  و 
ومتطورة  �ل��دويل،  �لنقد  �سندوق  قبل  من 
من  و�ح��دة  تركيا  يجعل  ما  كبري،  ب�سكل 
وتركيا من بني  �جلديدة،  �ل�سناعية  �لدول 
يف  �ل��زر�ع��ي��ة  للمنتجات  �ملنتجني  �أب���رز 
و�ل�سفن  و�ل�سيار�ت  و�ملن�سوجات؛  �لعامل، 
�لبناء،  وم��و�د  �لنقل،  معد�ت  من  وغريها 
و�لأج��ه��زة  �ل�ستهالكية  و�للكرتونيات 
و�سهدت  �لأخ��رية،  �ل�سنو�ت  يف  �ملنزلية. 
�إل  �لقطاع �خلا�س،  تركيا منًو� �رسيًعا يف 
يف  رئي�سًيا  دوًر�  توؤدي  تز�ل  ل  �لدولة  �أن 
و�لنقل،  �مل�رسفية،  و�لأع��م��ال  �ل�سناعة 

و�لت�سالت.

ت�سبب �إغالق طرق و�سوء �لأحو�ل �جلوية يف 
من  �لإندوني�سي  �جلانب  على  كاليمانتان 
جزيرة بورنيو يف تعطيل �إمد�د�ت �لفحم من 

�أحد �أهم مناطق �لت�سدير يف �لعامل.
و��ست�سهد جتار �لفحم و�رسكات �ل�سحن بعدة 

�أ�سباب لتاأخر �لتحميل.
عن  حملي  �إل��ك��رتوين  �إع��الم��ي  موقع  ونقل 
بيانات من �سلطات حملية قولها �إن �سلطات 
�لفحم  نقل  طرق  �أغلقت  كاليمانتان  جنوب 
من ثالثة �أماكن ما جعل "�لآلف" عاجزين 

عن �لعمل.
ر�بطة  رئي�س  �سجاهرير  ب��ان��دو  وحت���دث 

تعدين �لفحم �لإندوني�سية لرويرتز �لأربعاء 
للطرق  �ملحلية  �ل�سلطات  �إغالق  �إىل  م�سري� 

"ل ميكنهم �لو�سول للطرق".
ومل يت�سن �حل�سول على تعليق من �ل�سلطات 
متحدث  وق��ال  �ملو�نئ.  وم�سّغلي  �ملحلية 
با�سم وز�رة �لنقل �لإندوني�سية �لتي ت�رسف 

على �ملو�نئ �إنه ل ميكنه �لتعليق.
يف  �أث���رت  �لتاأجيالت  �إن  روي���رتز  وق��ال��ت 
�إقليم  يف  �ساماريند�  ق��رب  �لفحم  مو�نئ 
عا�سمة  قرب  وتباونيو  كاليمانتان  �رسق 
كاليمانتان  �رسق  ويف  كاليمانتان.  جنوب 
كانت هناك تاأجيالت ب�سبب �لأحو�ل �جلوية 
�ل�سيئة �لتي حالت دون نقل �لزو�رق للفحم 

�إىل �ل�سفن �لأكر لت�سديره.

�أ�سهم  بقيادة  �لأوروب��ي��ة،  �لأ�سهم  �رتفعت 
�رسكات �لتعدين و�ل�رسكات �ملالية يف م�ستهل 

يوم حافل بنتائج �ل�رسكات.
لالأ�سهم   600 �ستوك�س  م��وؤ���رس  و�رت���ف���ع 
موؤ�رس  ��ستقر  بينما  باملئة   0.5 �لأوروب��ي��ة 
دون  من  �لريطاين   100 تاميز  فاينن�سال 
تغيري. وكان �سهم �رسكة �ستوربر�ند �لرنويجية 
�ستوك�س  موؤ�رس  على  �أد�ًء  �لأف�سل  للتاأمني 
م�ستوى  �أعلى  �إىل  باملئة   6.9 �سعد  �إذ   600

�أرب��اح��ه  جت���اوزت  �أن  بعد  �سنو�ت  ت�سع  يف 
�أول توزيعات نقدية يف �ست  �لتوقعات و�أعلن 

�سنو�ت ما �أثار �بتهاج �مل�ستثمرين.
ماجنمنت  �أ���س��ي��ت  �أب���ردي���ن  �سهم  و�رت���ف���ع 
�لريطانية لإد�رة �لأ�سول 4.5 باملئة بعد �أن 
�سهم  ت�سنيف  �سكوتلند  �أوف  بنك  رويال  رفع 
�ل�رسكة �إىل "�أد�ء م�ساو للقطاع" من "�أد�ء دون 

م�ستوى �لقطاع".
باملئة   0.3 �لفرن�سي   40 موؤ�رس كاك  و�رتفع 
بينما مل يطر�أ تغري على موؤ�رس د�ك�س �لأملاين 

عند �لفتح.

يعت��زم �جلي�س �لأمريكي �إعط��اء �ملو�فقة 
�لنهائي��ة عل��ى خ��ط �أنابي��ب �لنف��ط د�كوتا 
�أك�سي���س �ملث��ري للج��دل بع��د �أمر م��ن �لرئي�س 
�لأمريك��ي دونال��د تر�م��ب بالإ���رس�ع يف تنفيذ 
�مل���رسوع عل��ى �لرغ��م م��ن معار�س��ة قبائ��ل من 
�لأمريكي��ني �لأ�سلي��ني ونا�سطني يف جم��ال حماية 
�لبيئ��ة. وق��ال �جلي���س يف وثائق مقدم��ة للمحكمة يوم 
�لثالثاء �إنه �سي�سمح مبرور �لق�سم �لأخري من خط �لأنابيب 
�أ�سفل بحرية �أو�هي يف نورث د�كوتا وهي بحرية �سكلها �سد 
على نهر ميزوري. وقد يف�سح ذلك �ملجال �أمام بدء ت�سغيل خط 

�لأنابيب �لبالغة قيمته 3.8 مليار�ت دولر يف يونيو حزير�ن.
وتت��وىل �نرجي تر�ن�سف��ري بارترنز بناء خط �لأنابي��ب �لبالغ طوله 
1885 كيلومرت� للم�ساعدة يف نقل �خلام من حقول �لنفط �ل�سخري 
يف ن��ورث د�كوت��ا �إىل �إلين��وي متجه��ا �إىل خليج �ملك�سي��ك حيث يوجد 

�لكثري من �مل�سايف �لأمريكية.
وجذب��ت �حتجاج��ات عل��ى �مل���رسوع �لع��ام �ملا�س��ي �آلف �لأ�سخا�س �إىل 
�سهول نورث د�كوتا ومن بينهم �ل�سكان �لأمريكيون �لأ�سليون ونا�سطو حماية 

�لبيئة.

وكانت �ملو�فقة �آخر عقبة بريوقر�طية حتول دون ��ستكمال خط �لأنابيب ولقي 
ق��ر�ر ي��وم �لثالثاء �إ�سادة من موؤيدي �مل���رسوع ورد فعل غا�سبًا من �لنا�سطني 

ت�سمن تعهد�ت من قبيلة �ستاندجن روك �سيوك�س بالطعن �أمام �لق�ساء.
وتق��ول �لقبيلة �إن خط �لأنابيب ينتهك حرمة �أماكن مقد�سة وقد يلوث مو�ردها 
�ملائية وتعهدت باإغالق عملياته �إذ� جرى ��ستكمال بنائه لكنها مل تو�سح كيف 
�ستق��وم بذل��ك. ودعت �لقبيلة �أن�سارها �إىل �لحتج��اج يف و��سنطن يوم �لعا�رس 
م��ن مار�س �آذ�ر. وكانت حكومة �لرئي�س �لأمريكي �ل�سابق بار�ك �أوباما �أرجاأت 
�لع��ام �ملا�س��ي ��ستكمال خ��ط �لأنابي��ب �نتظار� لإع��ادة �لنظ��ر يف �ملخاوف 

�لقبلية و�أمرت يف دي�سمر كانون �لأول باإجر�ء در��سة بيئية.
وقب��ل م��رور �أقل من �أ�سبوعني عل��ى �إ�سد�ر تر�مب �أم��ر� مبر�جعة طلب �ملو�فقة 
ق��ال �جلي�س يف �لوثائق �ملقدم��ة �إىل �ملحكمة �جلز�ئية يف و��سنطن �إنه �سيلغي 
هذه �لدر��سة. و�أ�سارت �لوثائق �إىل �أن �ملو�فقة �لنهائية �ستاأتي يف غ�سون يوم.
ويق��ول موؤي��دو �مل���رسوع �إن خ��ط �لأنابي��ب �أك��رث �أمانا م��ن ��ستخ��د�م �ل�سكك 
�حلديدية �أو �ل�ساحنات يف نقل �لنفط. وقال وزير �لطاقة �لقطري حممد �ل�سادة، 
�إن �رتفاع �أ�سعار �لنفط قد يعزز �إنتاج �خلام �ل�سخري لكن �سوق �لنفط �لعاملية 
ميكنها �لتكيف مع ذلك يف ظل ��ستمر�ر قوة �لطلب. وقال �ل�سادة يف مقابلة مع 
روي��رتز يف �لدوحة "�ل�سوق ت�ستوعب �لنفط �ل�سخري و�لغاز �ل�سخري تدريجيا 
- فالطلب قوي. ومع تلك �لزيادة �مل�ستمرة يف �لطلب �أعتقد �أن كل �أنو�ع �لنفط 
�ملتو�ف��رة �سيت��م ��ستيعابه��ا". و�أ�س��اف �أن �أ�سعار �لنفط �حلالي��ة جتعل تطوير 

معظم �حلقول �لنفطية يف �لعامل غري جمد.

�جته �ليورو، نحو ت�سجيل �أكر �نخفا�س يومي منذ بد�ية �لعام �حلايل مقابل 
�لدولر �لأقوى متاأثر� مبخاوف �سيا�سية.

ونزل��ت �لعملة �لأوروبية �ملوح��دة 0.8 باملئة مقابل �لدولر يف �لوقت �لذي 
يخ�س��ى في��ه �مل�ستثمرون م��ن �أن تكت�سب مر�سح��ة �أق�سى �ليم��ني �ملناه�س 

لأوروبا مارين لوبان دعما قويا قبيل موعد �نتخابات �لرئا�سة �لفرن�سية.
وقال حملل��ون �إن �إجر�ء �نتخابات يف هولند� و�أملانيا ومن �ملحتمل �إيطاليا 
وزي��ادة �جل��دل ب�س��اأن �لإنقاذ �مل��ايل لليون��ان و�خلف�س �ملرتق��ب لأحجام 
���رس�ء �ل�سند�ت �سهري��ا يف �لبنك �ملرك��زي �لأوروبي �أ�سيف��ا �أي�سا ملخاوف 
�مل�ستثمري��ن. وتعاف��ى �ل��دولر من �أ�سو�أ بد�ي��ة لعام يف ثالثة عق��ود و�رتفع 
مقابل �سلة عمالت رئي�سية 0.7 باملئة ويتجه نحو حتقيق �أعلى مك�سب يومي 

منذ مطلع يناير كانون �لثاين.
وتخل��ى �ل��ني �لياباين ع��ن مكا�سبه �لت��ي حققها يف وقت �ساب��ق من �جلل�سة 
مقابل �لدولر وبحلول �ل�ساعة 0900 بتوقيت جرينت�س �نخف�س 0.4 باملئة 
�إىل 112.12 ين��ًا. و�نخف���س �جلنيه �ل�سرتلين��ي 0.9 باملئة �إىل 1.2347 
دولر �أمريكي وهو �أدنى م�ستوى يف �أ�سبوعني على �لرغم من �رتفاعه مقابل 
�لي��ورو �إىل 86.34 بن�سًا. ون��زل �لدولر �ل�سرت�يل 0.5 باملئة �إىل 0.7621 
دولر �أمريك��ي بع��د �إبق��اء بنك �لحتياط��ي �ل�سرت�يل �سعر �لفائ��دة من دون 

تغي��ري. و�نخف���س �ل��دولر �لنيوزيلن��دي 0.3 باملئ��ة �إىل 0.7303 دولر.

رئيس وزراء اليابان يأمل أن تخفف تعهداته بشأن الوظائف نبرة ترامب

�إىل  �آب��ي  �سينزو  �ل��ي��اب��اين  �ل����وزر�ء  رئي�س  يتجه 
و��سنطن، �ليوم �خلمي�س، على �أمل �أن ت�سهم تعهد�ته 
وتدعيم  �أمريكية  عمل  فر�س  خلق  يف  بامل�ساعدة 
�جلي�س �لياباين يف �إقناع �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�مب بالتخفيف من نرته �ملت�سددة جتاه �لتبادل 
منذ  م�ستمر  بتحالف  و�للتز�م  و�لعملة  �لتجاري 

عقود بني �لبلدين.
بف�سل  �ليابانيني  �مل�سوؤولني  خم��اوف  وه���د�أت 
ماتي�س  جيم�س  �لدفاع  وزير  من  �أمنية  تطمينات 
و�آخرين. لكنهم ي�سعرون بالقلق من �أن يخرج تر�مب 
عن �لن�س عند �جتماع �لزعيمني يف قمة تعقد يف 
للعب  يذهبان  عندما  ثم  �جلمعة  يوم  �أول  و��سنطن 
مبار�ة جولف بالقرب من "�لبيت �لأبي�س �ل�ستوي" 

�أن  من  طوكيو  يف  �لبع�س  ويخ�سى  فلوريد�.  يف 
تر�مب رجل �لأعمال وموؤلف كتاب "فن �ل�سفقة" قد 
يعقد يف نهاية �لأمر �تفاقا ما مع �ل�سني ما يرتك 

�ليابان خاوية �لوفا�س.
فكر  على  مطلع  �سابق  ياباين  دبلوما�سي  وق��ال 
�سيبعث  ر�سمي  �جتماع  �أول  يف  "�لف�سل  �حلكومة 

بر�سالة مدمرة جد� للعامل."
تر�مب  �نتقد  للرئا�سة  �لنتخابية  حملته  وخ��الل 
يف  يكفي  مب��ا  م�ساهمتهما  لعدم  و���س��ول  طوكيو 

تكاليف �ملظلة �لأمنية �لأمريكية.
و�ملك�سيك  �ل�سني  مع  �ليابان  تر�مب  جمع  كما 
�لأمريكي  �لتجاري  �لعجز  يف  م�ساهمني  كاأكر 
بالهجوم  �ليابانية  �ل�سيار�ت  جت��ارة  و��ستهدف 
طوكيو  و�ت��ه��م  عادلة"  "غري  ب��اأن��ه��ا  وو�سفها 
عملتها  قيمة  خلف�س  �لنقدية  �ل�سيا�سة  با�ستخد�م 

من �أجل زيادة �ل�سادر�ت.
جمل�س  �أمناء  كبري  ق��ال  �ملخاوف  ه��ذه  ولتهدئة 
�لأربعاء  يوم  �سوجا  يو�سيهيدي  �لياباين  �ل��وزر�ء 
�لأمريكي  �لتجاري  �لعجز  يف  طوكيو  م�ساهمة  �إن 
و�إن  تاريخية  مرتفعة  م�ستويات  من  �نخف�ست 
��ستثمرت يف �لوليات �ملتحدة  �ليابانية  �ل�رسكات 

ب�سكل ملحوظ.
وحققت �ليابان فائ�سا جتاريا بلغ 6.8 تريليونات 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  �مل��ت��ح��دة يف  �ل��ولي��ات  م��ع  ي��ن 
�أن  غري   .2015 عام  عن  باملئة   4.6 بانخفا�س 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل  �ملتجهة  �ل�سيار�ت  �سحنات 
�أظهرته  ملا  وفقا  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام  ز�دت 

بيانات وز�رة �ملالية.
قالت م�سادر حكومية �إن وزيري �ملالية تارو �آ�سو 
و�خلارجية فوميو كي�سيد� �سري�فقان �آبي يف زيارته 

طوكيو  تقول  خطو�ت  حزمة  معه  �آب��ي  و�سيجلب 
�أمريكية عر  فر�سة عمل  �ألف   700 تخلق  قد  �إنها 
مثل  �لتحتية  �لبنية  يف  وعامة  خا�سة  ��ستثمار�ت 

�لقطار�ت فائقة �ل�رسعة.
كما ز�دت �لتكهنات باأن �رسكات �سناعة �ل�سيار�ت 
�ليابانية مثل تويوتا موتور -�لتي �جتمع رئي�سها 
�أكيو تويود� مع �آبي يف �لأ�سبوع �ملا�سي قد ت�سدر 
لها  خمططا  كان  �سو�ء  �ل�ستثمار  ب�ساأن  �إعالنات 

بالفعل �أو جديدة بحيث تتز�من مع موعد �لزيارة.
�سارب  �رسكة  �إن  �لأربعاء  يوم  مطلع  م�سدر  وقال 
�ل�سا�سات قد  كورب �ملتخ�س�سة يف جمال �سناعة 
يف  دولر  مليار�ت  �سبعة  بقيمة  م�سنع  بناء  تبد�أ 

�لوليات �ملتحدة يف �لعام �حلايل.
�ملحيط  عر  �ل�رس�كة  �تفاق  من  �ن�سحابه  وبعد 
بدء  ت��ر�م��ب  يريد  دول��ة   12 ي�سم  �ل��ذي  �ل��ه��ادي 

مع  ثنائي  ح��رة  جت��ارة  �ت��ف��اق  ب�ساأن  حم��ادث��ات 
�تفاق  ب�ساأن  �لتفاو�س  �إع��ادة  يريد  كما  طوكيو. 
�مللزمة  )نافتا(  �ل�سمالية  لأمريكا  �حلرة  �لتجارة 
�أ�سا�س  وهي  وكند�  �ملتحدة  و�لوليات  للمك�سيك 

�خلطط �ل�ستثمارية للعديد من �ل�رسكات �ليابانية.
ويف�سل �آبي �لتفاقات �لتجارية �ملتعددة �لأطر�ف 
لكنه ترك �لباب مفتوحا ملحادثات �تفاقات ثنائية 
طوكيو  �أّن  من  م�سوؤولني  خم��اوف  من  �لرغم  على 
�ستتعر�س ل�سغط �سديد من �أجل فتح قطاعات تت�سم 
بح�سا�سية �سيا�سية مثل �لزر�عة ب�سكل �أكر من دون 

�حل�سول يف �ملقابل على مكا�سب �قت�سادية تذكر.
�إذ� كان تر�مب  وترتقب �لأ�سو�ق �ملالية ملعرفة ما 
�ملعرو�س  ل�ستخد�مها  لليابان  �نتقاده  �سيكرر 
�ل�سادر�ت.  زي��ادة  بهدف  �لني  لإ�سعاف  �لنقدي 
�ستت�سدى  طوكيو  �أن  يابانية  م�سادر  و�أو�سحت 

لأي حماولت لغل يديها عن �سيا�سة نقدية �سديدة 
لتحفيز  �آبي  خطة  يف  �لز�وية  حجر  متثل  �لت�ساهل 

�لنمو �لقت�سادي.
م�سرتك  وز�ري  جمل�س  تاأ�سي�س  �ليابان  يف  ومت 
�لقت�سادية  �لن�ساطات  �إد�رة  على  ل��الإ���رس�ف 

�مل�سرتكة مع رو�سيا يف جزر �لكوريل.
كي�سيد�  فوميو  �لياباين  �خلارجية  وزي��ر  و�أعلن   
لل�سحفيني �أنه "بو��سطة �جلهود �مل�سرتكة للحكومة 

�سيجري �لعمل لتحقيق نتائج �رسيعة وملمو�سة".
�ليابانية لالأنباء،  من جانبها ذكرت وكالة كيودو 
"جمل�س  ���س��ري�أ���س  ب��ال��ذ�ت  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �أن 
�سي�سم  �ل��ذي  �مل�سرتكة"  �لقت�سادية  �لن�ساطات 
�أي�سا وزير �لقت�ساد و�لتجارة و�ل�سناعة �لياباين 
�لتعاون  تطوير  عن  �مل�سوؤول  �سيكو   هريو�سيغه 

�لقت�سادي مع رو�سيا.

استفتاء سويسري لحسم مصير إصالح 
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�لق��رت�ع  مر�كز  �إىل  �ملقبل،  �لأح��د  �ل�سوي�رسيون،  �لناخبون  يتوجه 
للت�سويت يف �ل�ستفتاء �ل�سعبي ب�ساأن �سد �لثغر�ت �ملوجودة يف �لنظام 

�ل�رسيبي �ل�سوي�رسي �لتي ت�ستفيد منها �ل�رسكات �لدولية. 
ويلف �لغمو�س نتيجة �ل�ستفتاء قبل �أيام قليلة من موعد �لت�سويت يف 
ظل خماوف كثريين من �أن توؤدي هذه �خلطوة �إىل خف�س كبري يف ح�سيلة 

�ل�رس�ئب يف �سوي�رس�.
وت�ستهدف �لتعديالت �ل�رسيبية �ملطروحة لال�ستفتاء ب�سكل �أ�سا�سي �إلغاء 
دولية  قاب�سة  �رسكة  �ألف   24 لنحو  �لتف�سيلية  �ل�رسيبية  �ملعامالت 

م�سجلة يف �سوي�رس� يف حني حتقق �أغلب �أرباحها من �أن�سطتها خارجها.
للخز�نة  مكلفة  م�سادة  �إج��ر�ء�ت  �ملقرتحة  �لإ�سالحات  تت�سمن  كما 
يف  �أن�سطتها  عن  �لتخلي  من  �جلن�سية  �ملتعددة  �ل�رسكات  ملنع  �لعامة 
و�لدولية،  �ملحلية  �أن�سطتها  على  �ل�رس�ئب  معدل  خف�س  مثل  �سوي�رس�، 
تقدمي  جانب،  �إىل  و�لتطوير  �لأبحاث  مل�رسوعات  �رسيبية  و�إع��ف��اء�ت 

خ�سومات لبع�س �أنو�ع �لأور�ق �ملالية �ملوؤ�س�سية.
وتعرتف �حلكومة �ل�سوي�رسية باأن �لتعديالت �ملقرتحة ميكن �أن تخف�س 
"1.3 مليار دولر"  �سوي�رسي  1.3 مليار فرنك  بنحو  �ل�رس�ئب  ح�سيلة 
وجهة  �سوي�رس�  بقاء  �ست�سمن  �لتعديالت  �أن  �إىل  ت�سري  حني  يف  �سنويا، 
�ل�رسيبية  باملعايري  �سوي�رس�  �لتز�م  �ستوؤكد  كما  لال�ستثمار�ت،  جاذبة 

ملنظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية.
وقال �أويل ماورير وزير �ل�ستثمار �ل�سوي�رسي يف موؤمتر �سحايف دفاعا 
هذ�  ف��اإن  �خلطوة،  ه��ذه  �تخذنا  "�إذ�  �ل�رسيبية  �لإ�سالحات  ه��ذه  عن 
�لنخفا�س )يف ح�سيلة �ل�رس�ئب( �سيعود �إىل �لبالد يف �سورة ��ستثمار".

نحو  تدفع  �لدولية  �لقاب�سة  �ل�رسكات  �أن  �إىل  �حلكومة  وت�سري 
نحو  وتوظف  �سوي�رس�  يف  �لأرب��اح  �رس�ئب  ح�سيلة  ن�سف 

�ألف عامل فيها.  150
�سوي�رس�  يف  �مل�سجلة  �لعمالقة  �ل�رسكات  قائمة  وت�سم 

�لعناية  ملنتجات  جامبل"  �آن��د  "بر�كتور  جمموعة 
�لعمالقة  جون�سون"  �آن��د  و"جون�سون  �ل�سخ�سية 

للمنتجات �ل�سحية و"فيليب موري�س" لل�سجائر.
�لدميقر�طي  من ناحيته يحذر �حلزب �ل�سرت�كي 

�لتعديالت  لرف�س  �ل�ستفتاء  �إىل  دع��ا  �ل��ذي 
�سيو�جهون  �ملو�طنني  �أن  من  �ل�رسيبية 

ح�سيلة  تر�جع  تد�عيات  �مل�ستقبل  يف 
�ل�رس�ئب، �إما يف �سورة �إجر�ء�ت تق�سف 

�سورة  يف  �أو  �لعام،  لالإنفاق  وخف�س 
زيادة �ل�رس�ئب �ملقررة عليهم.

ك��م��ا �ن��ت��ق��د �حل����زب �مل��ع��ار���س 
عدم  �ل�رسيبية،  لالإ�سالحات 

م��ع��رف��ة �حل��ك��وم��ة ب���الآث���ار 
�لق���ت�������س���ادي���ة �ل��ك��ام��ل��ة 

حل����زم����ة �ل���ت���ع���دي���الت 
�إنها  حيث  �ل�رسيبية، 

���س��ت��رتك ل��الأق��ال��ي��م 
 " ت نا نتو لكا � "

�ل�������س���وي�������رسي���ة 

�سالحية تخفي�س �ل�رس�ئب �مل�ستحقة على �ل�رسكات �لدولية �أو �ملحلية 
كيف  �ستعرف  �جلن�سية  �ملتعددة  �ل�رسكات  �أن  و�أ�ساف  فيها.  �لعاملة 

�سرتبح من �أغلب �ل�سيا�سات �جلديدة يف نهاية �ملطاف.
من جهته، �أعرب كري�ستيان �ستايفل رئي�س جمل�س �إد�رة منظمة "�سوي�س 
62 �رسكة دولية م�سجلة يف �سوي�رس�  هولدجنز" وهي منظمة متثل نحو 
معار�سته  عن  لالأدوية،  و"نوفارت�س"  لالأغذية  "ن�ستلة"  جمموعة  منها 

للتعديالت �ل�رسيبية وقال "ل توجد هد�يا �رسيبية".
�لإ�سالحات  هذه  �أن  �لأملانية،  �لأنباء  لوكالة  ت�رسيحات  يف  و�أ�ساف 
على  رد�  �سوي�رس�  يف  �ل�سيا�سة  و�سناع  �ل�رسكات  بني  ت�سوية  تعك�س 
و�لتنمية  �لقت�سادي  �لتعاون  ومنظمة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  مطالبات 
�ل�رسكات  منها  ت�ستفيد  �لتي  �ل�رسيبية  �لثغر�ت  �سد  ب�رسورة  ل�سوي�رس� 
�لأكرث  �لإقت�ساد�ت  من  و�ح��د  هو  �سوي�رس�  �قت�ساد  �أن  يذكر  �لدولية. 
و�ل�سيا�سي  �لأمني  �ل�ستقر�ر  �سيا�ستها  جعلت  حيث  �لعامل.  يف  �إ�ستقر�ر� 
�آمنا للم�ستثمرين،  �لنقدي على �ملدى �لطويل وبذلك ُعدت �سوي�رس� مالذ� 
و�سعت خللق �قت�ساد يعتمد ب�سكل متز�يد على �ملد �مل�سطرد لال�ستثمار 
دخل  معدلت  �أعلى  لديها  �لتي  �ل��دول  من  و�ح��دة  و�سوي�رس�  �لأجنبي. 
للفرد يف �لعامل مع �نخفا�س معدلت �لبطالة وميز�نية متو�زنة. وميثل 
قطاع �خلدمات دور� �قت�ساديا كبري� يف �لبالد، على �لّرغم من م�ساحتها 
�إل �أن �سوي�رس� ت�سَه�د جناحا  �رها على �ملو�د �خلام،  �ملحدودة وعدم توُفّ
للظروف  ونظر�  و�مل��ايل.  �ل�سناعي  �ملجالْي�ن،  يف  مرُم�وقا  �قت�ساديا 
�ملتعِدّدة  �ل�رسكات  من  �لعديد  فاإن  �لإيجابية،  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
ب�سكل  معتمدة  �لبالد  وتبقى  لها،  مقّر�  �سوي�رس�  من  تَتّ�خذ  �جلن�سيات، 
و�ملنتجات  �مل�سنعة  �ِس�به  و�مُل�نتجات  �لأولية  �ملو�د  ��ستري�د  كبري على 

�جلاهزة، وكذ� �لطاقة و�ملو�د �لغذ�ئية.
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