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حركة األسهم ارتفاع معدل البطالة في كوريا الجنوبية

االقتصاد اليوناني يتحسن واألولوية 
لإلصالحات

سنغافورة أكبر مصدر لقرصنة المعلومات 
في العالم

السعودية تنفذ 98 مشروعًا سياحيًا بـ 1.1 
مليار ريال خالل 2017

الشركات السويسرية ترغب في 
تعزيز نشاطها في إيران

ارتفع معدل البطال��ة يف كوريا اجلنوبية خالل 
الأعوام القليل��ة املا�ضية، وذلك يف الوقت الذي 
تراج��ع في��ه ع��دد العاطل��ن يف دول منظم��ة 
التع��اون القت�ضادي والتنمي��ة. وذكرت وكالة 
يونهاب الكوري��ة اجلنوبية لالأنباء اأن البيانات 
الإح�ضائية لكوري��ا اجلنوبية ومنظمة التعاون 
القت�ض��ادي والتنمي��ة اأظه��رت اأن راب��ع اأك��ر 
اقت�ض��اد يف اآ�ضي��ا دخ��ل مرحلة التع��ايف، رغم 
اأن��ه تع��اٍف �ضعيف، لك��ن النمو مل ي��وؤِد لتوفري 

املزي��د من الوظائ��ف، وذلك عل��ى النقي�ض من 
دول منظمة التع��اون القت�ضادي الأخرى التي 
�ضجلت حت�ضن��ًا يف �ضوق العمل منذ عام 2013 
حت��ى 2015. وكان معدل البطالة قد بلغ 3.1 
% يف كوري��ا اجلنوبي��ة خ��الل ع��ام 2013، 
وارتفع��ت الن�ضب��ة اإىل %3.5 ع��ام 2014، ثم 
 .2016 ع��ام  و3.7%   ،2015 ع��ام   3.6%
وبجانب كوريا اجلنوبية، �ضجلت تركيا والنم�ضا 
فق��ط ارتفاعًا يف معدل البطال��ة ال�ضنوية، حيث 
بلغ معدل البطال��ة %6 العام املا�ضي مقارنة 

ب� %5.4 عام 2013.

يروي��ن  يوروغ��روب  جمموع��ة  رئي���ض  اعت��ر 
دي�ضلبل��وم، يف مقابل��ة ن�رشته��ا �ضحيف��ة »ت��ا 
نيا« اليوناني��ة اأن القت�ضاد اليوناين »يتح�ضن« 
لك��ن الأولوي��ة تبق��ى »لال�ضتق��رار القت�ض��ادي 

وال�ضيا�ضي« و»للم�ضي يف الإ�ضالحات«.
و�ضدد رئي�ض جمموعة وزراء مالية منطقة اليورو 
يف املقابل��ة الت��ي ت�ضبق زيارة لأثين��ا يقوم بها 
الي��وم على وج��وب اأن »حتق��ق اليون��ان بحلول 
 2018 اأغ�ضط���ض  يف  الإنق��اذ  برنام��ج  نهاي��ة 
الإ�ضالح��ات« التي يطالبها به��ا دائنوها. واأكد 
اأن ق�ضي��ة »م��دى ا�ضتمرار الدين الع��ام اليوناين 
الن��اجت  اإجم��ايل  م��ن   %  197 ي�ض��كل  )ال��ذي 
املحل��ي( �ضيت��م در�ضه��ا يف نهاي��ة الرنامج اإذا 
وف��ت اليون��ان بالتزاماته��ا« الإ�ضالحي��ة. ومل 
ي�ضتبع��د ا�ضتم��رار رعاية منطقة الي��ورو لليونان 
رغ��م انته��اء الرنام��ج. وق��ال »يف كل احلالت 

الت��ي طبقنا فيها برام��ج دعم، خ�ضع��ت البلدان 
لرنام��ج رعاي��ة حتى بعد انتهاء ه��ذه الرامج، 
وهذا م��ا ح�ضل يف اأيرلن��دا واإ�ضباني��ا وقر�ض. 
يف اليون��ان، �ضيك��ون لن��ا اأي�ضا برنام��ج رعاية 
وخ�ضو�ض��ا اأن فرتة ت�ضديد القرو�ض التي منحت 

لها البلد طويلة«.
ويتوجه دي�ضلبل��وم اليوم اإىل اأثينا للم�ضاركة يف 
موؤمتر تنظمه جملة »ذي ايكونوم�ضت«. و�ضيلتقي 
الرئي�ض بروكوبي�ض بافلوبولو�ض ورئي�ض الوزراء 
اقليد���ض  املالي��ة  ووزي��ر  ت�ضيرا���ض  الك�ضي���ض 
ت�ضاكالوتو���ض وم�ضاع��ده ج��ورج �ضولياراكي�ض 
الذي ي�ضارك اأي�ضا يف املوؤمتر املذكور اإىل جانب 

جاك لو وزير اخلزانة الأمريكي ال�ضابق.
اأن  الأوروب��ي  الحت��اد  جمل���ض  موق��ع  واأورد 
»اله��دف م��ن زي��ارة )رئي���ض يوروغ��روب( ه��و 
عر�ض برنام��ج الت�ضحيح القت�ض��ادي لليونان 
والإمكانات املتاحة للبالد بهدف �ضمان جناح 

انتهاء الرنامج«.

اأظه��ر تقرير لإحدى ���رشكات حماي��ة البيانات 
الرقمي��ة اأن �ضنغافورة هي اأكر م�ضدر لهجمات 
القر�ضن��ة املعلوماتي��ة يف الع��امل متفوقة على 
دول كب��رية يف امل�ضاحة، ويف عدد ال�ضكان مثل 
الولي��ات املتح��دة ورو�ضيا وال�ض��ن. وبح�ضب 
التقري��ر ال�ضن��وي ال��ذي ت�ض��دره �رشك��ة »ت�ضيك 
بوين��ت �ضوف��ت وي��ر تكنولوجي��ز« املتخ�ض�ضة 
يف حماي��ة البيان��ات �ضنوي��ا با�ض��م »خريط��ة 
التهدي��دات«، ف��اإن �ضنغاف��ورة احتل��ت املرك��ز 
الأول من حيث هجم��ات القر�ضنة منذ منت�ضف 
الأ�ضب��وع املا�ض��ي بع��د اأن كان��ت يف املرك��ز 
اخلام�ض منذ اأ�ضبوعن على الأقل. بداأت ال�رشكة 
اإ�ضدار »خريطة التهدي��دات« عام 2015، وهي 
ت�ضتخ��دم ملراقب��ة الهجم��ات الإلكرتوني��ة، ث��م 

تق��وم ال�رشكة بتمري��ر معلوماته��ا اإىل عمالئها 
بهدف �ضم��ان حماي��ة �ضبكاتهم م��ن القر�ضنة 
ب�ض��كل م�ضتم��ر. وتر�ض��د اخلريطة اأك��ر من 10 
مالي��ن هج��وم اإلك��رتوين يوميًا. وقال��ت اإيينج 
وي��ي، املتحدثة با�ضم املكت��ب الإقليمي لل�رشكة 
يف منطق��ة اآ�ضيا واملحيط اله��ادئ، اإن اخلريطة 
احلية التي يتم حتديثها على مدار ال�ضاعة تعتمد 
عل��ى البيان��ات الت��ي يت��م جتميعها م��ن خالل 
وح��دات ا�ضت�ضعار عاملية مثل »فريو�ض توتال«، 
وهو حمرك بحث ع��ن فريو�ضات الكمبيوتر على 
الإنرتن��ت. واأ�ضاف��ت اأن �ضنغاف��ورة تظهر غالبا 
بن الدول الأكر ت�ضديراً للهجمات الإلكرتونية 
لكنها رف�ضت تقدمي اأرقام دقيقة، م�ضرية اإىل اأنه 
يف ح��ن تنطل��ق الهجمات من اأجه��زة كمبيوتر 
يف �ضنغافورة، فاإنه م��ن غري املحتمل اأن يكون 

العقل املدبر لها من �ضنغافورة. 

 
 ب��داأت الهيئة العام��ة لل�ضياحة والرتاث 
الوطن��ي فعليا يف تنفي��ذ 98 م�رشوًعا يف 
الع��ام 2017 مبيزاني��ة بلغ��ت نح��و 1.11 
ملي��ار ريال بنمو ن�ضبت��ه %79 مقارنة بالعام 
املا�ض��ي وذل��ك يف اإط��ار 6 مب��ادرات م��ن 13 
مب��ادرة مت اعتمادها �ضمن برنامج التحول الوطني 
2020، وذلك يف اإطار م�رشوع تنمية ال�ضياحة الوطنية 
والرتاث الوطني للمملك��ة الذي تقوم الهيئة بتنفيذه وفق 

اإ�ضرتاتيجيتها املعتمدة م��ن جمل���ض ال��وزراء ع��ام 1425.
 واأ�ض��ارت بيان��ات الهيئة اإىل اأن توزيع ه��ذه امليزانية ت�ضمن 
تخ�ضي���ض 373 ملي��ون ري��ال للميزانية الت�ضغيلي��ة بن�ضبة منو 
عن الع��ام املا�ضي %13، وميزانية قط��اع ال�ضياحة 216 مليون 
ري��ال بن�ضبة منو عن الع��ام املا�ضي %52، وميزاني��ة قطاع الرتاث 

احل�ض��اري 506 مالين ريال بن�ضبة منو عن الع��ام املا�ض��ي 246%.
وبين��ت اأن ميزانية الهيئة لهذا العام هي الأ�ضخم منذ تاأ�ضي�ض الهيئة، ومت 
اعتماد هذه امليزانية ال�ضتدراكية اإميانًا من الدولة باأهمية قطاعي ال�ضياحة 
وال��رتاث الوطني كاأحد العنا�رش الأ�ضا�ضية واملهمة يف دعم القت�ضاد الوطني، 
وتوفري فر�ض العمل، وتنويع م�ضادر الدخل، حيث تبنى برنامج التحول الوطني 

ع��ددا من برامج وم�ضاريع ومبادرات الهيئ��ة التي متثل م�ضاريع جاهزة للتنفيذ 
عمل��ت الهيئة على بلورتها خالل العقد املا�ضي بهدف الرتقاء بقطاع ال�ضياحة 
وال��رتاث الوطني حتقيقا للغر�ض الذي تاأ�ض�ض��ت الهيئة من اأجله لإن�ضاء �ضناعة 
تنموي��ة متكامل��ة لل�ضياح��ة وال��رتاث باعتبارهم��ا رافدي��ن مهم��ن لالقت�ضاد 
الوطن��ي وموردا غني��ا لفر�ض العمل للمواطنن. يذك��ر اأن احلكومة اقرت موؤخراً 
برناجم��ن رئي�ضين لتمويل م�ضاري��ع ال�ضياحة والرتاث الوطني �ضمن مبادرات 
التح��ول الوطن��ي 2020، هما: مب��ادرة اإقرا�ض امل�ضاري��ع ال�ضياحية والفندقية 
م��ع وزارة املالية مببل��غ 2.7 مليار ريال، ومبادرة �ضم��ان التمويل للم�ضاريع 
ال�ضغ��رية واملتو�ضط��ة م��ع برنام��ج كفالة مببل��غ 270 مليون ري��ال ت�ضخ يف 
راأ�ضم��ال الرنام��ج وينتج عنها متويال ي�ضل اإىل 1.5 مليار ريال. واأنهت الهيئة 
العامة لل�ضياحة والرتاث الوطني املخطط الأ�ضا�ضي مل�رشوع تطوير مدينة �ضوق 
ع��كاظ، الذي ين��درج �ضمن مبادرات الهيئ��ة العامة لل�ضياح��ة والرتاث الوطني. 
و�ضارفت على النتهاء م��ن اإن�ضاء منظومة املتاحف الإقليمية اجلديدة والبالغة 
11 متحفا يف خمتلف مناطق اململكة، كما اأجنزت الهيئة منذ اأكر من خم�ض 
�ضن��وات العداد والت�ضميم لع��دد من متاحف التاريخ الإ�ضالمي التي تنتظر الآن 
التموي��ل للب��دء يف اإن�ضائه��ا. ومن املتوق��ع اأن ت�ضهد �ضناع��ة ال�ضياحة والرتاث 
الوطن��ي خ��الل ال�ضنوات القليلة القادم��ة العديد من التط��ورات والإجنازات، من 
اأهمه��ا امل�ضاريع الت��ي ت�ضمنتها املرحل��ة الأوىل من برنام��ج العناية بالرتاث 
احل�ض��اري للمملكة، وم�رشوع مدينة عكاظ وم�ضاريع تطوير العال وجزر فر�ضان 

وغريها.

 

اعلن��ت ال�رشكات ال�ضوي�رشية ك�ضائر ال�رشكات الأوروبية ا�ضتعدادها 
للن�ضاط يف خمتلف قطاعات ال�ضناعة البرتوكيماوية يف اإيران.

وقال مدير مبيعات �رشكة 'اآي ام دي وي�ضتا' ال�ضوي�رشية 'ريرن كل�ض' 
عل��ي هام�ض ال��دورة احلادية ع�رشة ملعر�ض 'اإي��ران بال�ضت' الدويل 
ق��ال، اإننا نتواجد يف اإيران للمرة الثاني��ة والهدف الرئي�ض من هذه 
الزي��ارة هو احل�ض��ول علي املزيد من الطلب��ات والعثور علي زبائن 
ج��دد ايل جانب التعاون مع ال�رشكات الإيرانية وتعزيز مكانتنا يف 
�ض��وق البرتوكيماوي��ات الإيراني��ة. وا�ضار ايل بع���ض العقبات التي 
تعرت�ض طريق تو�ضيع التعاون بن البلدين يف قطاع البرتوكيمياء 

معربا عن امله بازالتها قريبا. 
يذك��ر، ان معر�ض ايران بال�ضت بداأ اأعمال��ه يف 26 ايلول- �ضبتمر 
احل��ايل لي�ضتمر حت��ي 29 منه يف مقر املعار���ض الدولية بطهران، 
مب�ضارك��ة 600 �رشك��ة ايراني��ة و524 �رشكة اجنبي��ة من خمتلف 
ال��دول الوربي��ة و ال�ضيوية مبا فيها بلجي��كا و الدمنارك و املانيا 

و فنلندا و فرن�ضا و اليابان و ال�ضن. 
ا�ضتقط��اب  و  البال�ضتي��ك  �ضناع��ة  تطوي��ر  ايل  املعر���ض  يه��دف 
ال�ضتثم��ارات الجنبي��ة و تنمي��ة �ض��ادرات ال�ضل��ع و اخلدمات ايل 

جانب ت�ضهيل ت�ضويق هذه ال�ضناعة و نقل التكنولوجيا احلديثة.

40 % من مبيعات فيراري بالمنطقة في اإلمارات

اأكد ديرت كنيكت��ل، الرئي�ض التنفيذي ل� »فرياري« ال�رشق 
الأو�ضط وال���رشق الأق�ضى اأن الإمارات ه��ي اأكر اأ�ضواق 
ف��رياري يف منطق��ة ال�رشق الأو�ض��ط، بح�ضة 40 % من 
جمم��ل املبيع��ات. وب��ن اأنه رغ��م تراجع مبيع��ات فئة 
ال�ضي��ارات الفاخ��رة باملنطق��ة بح��دود 41 % خ��الل 
2016 فاإنه��م زادوا ح�ضته��م ال�ضوقي��ة بح��دود 1 % 
لتق��ارب حالي��ا 40-35 %، واأ�ض��اف اإن املناف�ضة يف 
2017 قوي��ة، وكان هن��اك تعاف للمبيع��ات يف �ضهر 
يولي��و واأي�ض��ا يف �ضبتمر اجل��اري، وتوق��ع نهاية �ضنة 
جي��دة بالن�ضبة اإليهم، اأما ال�ضنة املقبلة فاملناف�ضة فيها 
�ضتك��ون �ضعبة، و�ضريكزون على تطوير جتربة ا�ضتخدام 
ف��رياري، ومن اأجل ذلك �ضيدعم��ون كثريا من الن�ضاطات 

املتعلق��ة بنمط احلياة كم��ا �ضيتعاونون مع نادي مالك 
�ضيارات فرياري. وق��ال اإنهم �ضيطلقون يف معر�ض دبي 
الدويل لل�ضيارات ط��راز »بورتوفينو« الذي اأطلقوه اأخريا 
عاملي��ا، و�ضيكون هذا الطراز متوفرا يف �ضالت العر�ض 
خ��الل مار���ض املقب��ل اأو يف الرب��ع الث��اين 2018 على 
اأق�ض��ى تقدي��ر، وذكر اأن �ضعر ه��ذا الطراز �ضيك��ون اأعلى 
قلي��ال م��ن »كاليفورنيا ت��ي«. و�ض��دد على اأنه��م يولون 
اأهمية خا�ضة لأ�ض��واق املنطقة التي تتميز بوقت ت�ضليم 
قيا�ض��ي للم�ضرتين، واأ�ض��اف اإنهم يفتخ��رون بعالقتهم 
املمت��دة 29 �ضنة مع وكيلهم »الطاي��ر لل�ضيارات« حيث 
ا�ضتطاع��وا تاأ�ضي���ض قاع��دة زبائ��ن قوية، واأك��د اأنه عند 
احلدي��ث عن ال�ضيارات الفاخرة ف��اإن الأمر ل يتعلق فقط 
بع��دد ال�ضيارات املباعة ولكن مبا يت��م تقدميه للزبائن، 
وخ�ضو�ض��ا جتربة القي��ادة الغنية.  واأ�ض��اف اإن التميز 

واحل�رشي��ة الت��ي يوفرونه��ا مل��الك �ضياراته��م هي ما 
جتعلهم يول��ون اأهمية لل�ضي��ارات امل�ضتعملة امل�ضمونة 
وذلك ل�ضم��ان املحافظة عل��ى قيم��ة �ضياراتهم. وحول 
التط��ورات التي ت�ضهدها اأ�ضواق ال�ضيارات العاملية اعتر 
اأن بع�ضه��ا �ضياأخذ وقتا وبع�ضها �ضيغ��ري قواعد اللعبة، 
وقال: بالن�ضبة لنا كم�ضنعي �ضيارات �ضمن فئة متميزة 
�ضن�ضتم��ر فيما نفعله ل�ضنوات طويل��ة مقبلة، وخ�ضو�ضا 
من ناحية احل�رشية التي نوفرها مل�ضتخدمي �ضياراتنا، 
واأي�ض��ا   ،1 الفورم��ول  م��ن  امل�ضتم��دة  والتكنولوجي��ا 
�ضيتوجه��ون  كان��وا  اإذا  وفيم��ا  املتمي��زة.  الت�ضامي��م 
لإنت��اج �ضي��ارات كهربائي��ة بالكام��ل نف��ى ه��ذا الأمر، 
وق��ال اإن م��ا �ضيقومون به خ��الل ال�ضن��وات املقبلة هو 
اإنت��اج �ضي��ارة هجين��ة، و�ضيك��ون اله��دف الأ�ضا�ضي هو 
حت�ضن الأداء وباملرتب��ة الثانية توفري الوقود. وحتتفل 

»الطاي��ر لل�ضيارات«، الوكيل امل�ضتورد الر�ضمي ل�ضيارات 
»ف��رياري« يف الإمارات، بالذكرى ال�ضنوية 70 لتاأ�ضي�ض 
»فرياري« العالم��ة الإيطالية الراقي��ة. وبح�ضب برنامج 
الحتف��ال ال��ذي �ضتب��داأ فعالياته ي��وم اجلمع��ة املقبل، 
�ضينطلق م��الك �ضيارات »ف��رياري« يف موكب من مركز 
خدم��ة »فرياري« ال��ذي مت افتتاحه اأخ��رياً �ضمن اأ�ضخم 
جمم��ع متع��دد اخلدم��ات ل�رشك��ة »الطاي��ر لل�ضي��ارات« 
والواق��ع عل��ى مقرب��ة م��ن الإدارة العامة للم��رور، فرع 
الر�ضاء، بدبي، باجتاه منطقة »م�ضاكن �ضاطئ جمريا«، 
و�ض��وف يتج��ه املوك��ب اإىل فن��دق يا���ض في�ض��ريوي يف 
اأبوظب��ي وذلك لق�ضاء ي��وم حافل بالأن�ضط��ة الرتفيهية 
املمي��زة لالحتف��ال بالذك��رى ال�ضنوي��ة ال�ضبع��ن. ويف 
الي��وم الت��ايل، �ضوف يت��م ت�ضكي��ل لوحة �ضخم��ة للرقم 
70، وذل��ك اإ�ض��ارة اإىل �ضبعن عام��ًا لتاأ�ضي�ض فرياري، 

ب�ضي��ارات احل�ض��ان اجلام��ح حم��راء الل��ون يف »ميدان 
دو« مبدين��ة »عامل ف��رياري« اأبوظب��ي. و�ضيتمكن مالك 
�ضي��ارات ف��رياري امل�ضارك��ن يف الفعالي��ة م��ن التمتع 
بتل��ك اللوح��ة ال�ضخم��ة التي يبل��غ ارتفاعه��ا 26 مرتاً 
وبعر���ض اإجم��ايل 96 م��رتاً، م��ن خالل التق��اط �ضورة 
تذكاري��ة احتف��اًء بذل��ك احل��دث ال�ضخم. و�ض��وف يعقب 
ذل��ك قيادة ه��وؤلء امل�ضارك��ن على حلب��ة مر�ضى يا�ض 
لإ�ضافة مزيد من الإث��ارة واملتعة على تلك الحتفالية. 
ك�ضف��ت »الطاير لل�ضيارات« اأم���ض النقاب عن »لفرياري 
اأبريت��ا« وذلك �ضم��ن ن�ضاطات الحتف��ال بالذكرى 70 
للعالم��ة الإيطالي��ة الريا�ضي��ة الفاره��ة، وتاأتي �ضمن 
�ضل�ضل��ة حمدودة الإ�ض��دار لتمثل الن�ضخ��ة املك�ضوفة من 
»لف��رياري« ال�ضه��رية. كما مت الك�ضف ع��ن �ضيارتن من 
ط��راز »�ضباي��در 488«، و»اإف 12 بريلينيت��ا« باإ�ضدار 

TA - »خا���ض من تطوي��ر العالمة يف اإط��ار برنامج 
خ�ضي�ض��ًا.  امل�ضمم��ة  لل�ضي��ارات   »LOR MADE
وتعت��ر كلت��ا ال�ضيارتن ج��زءاً من جمموع��ة من 350 
�ضي��ارة حول الع��امل ت�ضكل اإ�ضداراً حم��دوداً من �ضيارات 
»فرياري« مبنا�ضب��ة الذكرى ال�ضنوية ال���70 لتاأ�ضي�ضها. 
وكل �ضي��ارة م��ن ه��ذه املجموع��ة تعتر ن�ضخ��ة وحيدة 
م��ن نوعها، ما يجعلها �ضمن قائم��ة املمتلكات الثمينة 
لأ�ضحابه��ا. �ضجل��ت جمموع��ة BMW رقم��ًا قيا�ضيًا 
جدي��داً يف اأغ�ضط���ض، حي��ث باع��ت 169،913 �ضي��ارة 
حول الع��امل، م�ضّجلة بهذا ارتفاع��ًا �ضنويًا يف املبيعات 
ن�ضبت��ه %2.7. كما باعت ال�رشك��ة يف الأ�ضهر الثمانية 
الأوىل م��ن العام �ضيارات اأكر من اأّي وقت م�ضى، حيث 
بلغ جمم��وع ال�ضيارات التي �ضّلم��ت للعمالء حول العامل 

.)4.2% 1،571،467 )اأي بزيادة 

"حزام الصدأ" الصيني يفتح أبوابه أمام 
المستثمرين األجانب

تدخل �ضاحنات حتمل قطع �ضيارات عالية التقنية وتخرج من بوابات منطقة 
�ضناعي��ة اأمريكي��ة عر طرق��ات اأعيد جتديده��ا خ�ضي�ضًا م��ن اأجل املجمع 
الواق��ع يف قل��ب ما يعرف ب� »ح��زام ال�ضداأ« ال�ضيني ال��ذي حتاول ال�ضلطات 
اإع��ادة اإحيائه. وفيما ت�ضتكي ال�رشكات الأجنبية جراء ا�ضتبعادها من معظم 
ال�ض��وق ال�ضيني الوا�ضع، مت فتح الباب قلياًل يف مقاطعة لياونينغ يف �ضمال 
�رشق البالد؛ بهدف �ضخ احلياة يف املنطقة ال�ضناعية التي اأ�ضابها الركود. 
وي�ض��كل جممع �ضنيانغ ال�ضناعي الأمريكي ال��ذي يعج بالن�ضاط وي�ضت�ضيف 
موردي��ن دولين لعالمات جتاري��ة يف جمال ال�ضيارات، م�ضه��داً مغايراً عن 

النوافذ املعتمة ومواقف ال�ضيارات الفارغة يف املعامل ال�ضينية املحيطة.
وتلق��ى ال���رشكات الأجنبي��ة يف عا�ضم��ة املقاطع��ة، �ضنيان��غ، ويف مناطق 
اأخ��رى يف اجلن��وب الغربي، ترحيبًا اأكر من اأي مكان اآخر يف البالد، بح�ضب 
اإح�ضائي��ة �ض��ادرة عن غرف��ة جتارة الحت��اد الأوروب��ي يف ال�ض��ن. واأكد 
هارالد كامبفرت، رئي�ض الق�ضم امل�ضوؤول عن �ضنيانغ يف غرفة جتارة الحتاد 
الأوروبي، اأن »احلكومة املحلية توفر الكثري من المتيازات، كت�ضهيل ت�ضجيل 
ال�رشك��ة وتق��دمي ح�ضوم��ات للم�ضاح��ات املخ�ض�ض��ة للم�ضان��ع واملكاتب، 
اإ�ضاف��ة اإىل من��ح عائ��الت العامل��ن فيها تاأ�ض��ريات مدتها ث��الث �ضنوات«. 
اأم��ا يف مناطق اأخرى، فت��زداد �ضكاوى ال�رشكات م��ن احلواجز ال�ضتثمارية 
يف قطاع��ات عدة تبداأ من ت�ضنيع ال�ضي��ارات ول تنتهي عند القطاع املايل، 
يف وق��ت تدعم ال�ضن �رشكاتها التجاري��ة املحلية. واأ�ضدرت غرفة الأعمال 
التابع��ة لالحتاد الأوروبي تقريراً �ضنويًا الثالث��اء املا�ضي ت�ضري فيه اإىل اأن 
ال���رشكات »تعاين تراكم الوعود الفارغة«، حيث ل يزال على احلكومة الوفاء 
بتعهداته��ا فت��ح ال�ض��وق. ورغ��م اأن لياونينغ تع��د اأكر ترحيب��ًا بال�رشكات 
الأجنبي��ة، قال كامبفرت، اإن��ه بعد اإقامة الور�ضة، تواج��ه الأعمال التجارية 
يف �ضنيان��غ عقبات م�ضابه��ة، مبا فيها فرتات انتظ��ار طويلة للح�ضول على 

تراخي�ض، و»عدم و�ضوح« النظم والقوانن.
ول ياأت��ي ق��رار ال�ضتقرار يف ال�ضن دون ثم��ن، حيث ت�ضري ُخم�ض 

���رشكات الحت��اد الأوروب��ي اإىل اأنه��ا ا�ضط��رت اإىل م�ضارك��ة 
التكنولوجي��ا التي متتلكها مقابل ال�ضم��اح لها بالو�ضول اإىل 

ال�ضوق يف جم��الت ال�ضناعات الف�ضائي��ة اجلوية والآلت 
والبيئة وال�ضي��ارات واملرافق والطاقة الأولية. ومع ذلك، 

فاإن الغرفة لحظ��ت زيادة يف عدد اأ�ضحاب امل�ضاريع 
الأخ��رية.  الأع��وام  �ضنيان��غ خ��الل  اإىل  الوا�ضل��ن 

واأو�ض��ح كامبف��رت اأن ل��دى الأعم��ال التجاري��ة 
املتج��ددة  الطاق��ة  املتخ�ض�ض��ة يف جم��الت 

وال�ضياحة والزراعة اأو التكنولوجيا املتقدمة 
فر�ض��ا جي��دة للنج��اح يف �ضنيان��غ، حيث 

تعالج املدين��ة التلوث وتخو�ض »عملية 
اإعادة هيكلة موؤملة«. ويف وقت �ضابق 

من العام اجلاري، مت اإطالق منطقة 
للتج��ارة  التجريبي��ة  لياونين��غ 

احل��رة، فيم��ا تتوا�ض��ل اأعمال 
بن��اء جممع ت�ضنيع املعدات 

ال�ضين��ي الأملاين  الذكي��ة 
البالغ��ة  �ضنيان��غ  يف 

كل��م   48 م�ضاحت��ه 
مرب��ع، وي�ضت�ضيف 

دبلي��و«  ام  »ب��ي 
 » �ضيمن��ز « و

و»ب��ي اي ا���ض اف«. واأ�ضار مكت��ب التجارة الأجنبية والتع��اون القت�ضادي 
يف �ضنيان��غ اإىل عدم تواف��ر معلومات بعد حول ال�ضتثمار الأجنبي. ولطاملا 
اعتم��د �ضم��ال ���رشق ال�ضن عل��ى امل�ضاريع اململوك��ة من قب��ل الدولة التي 
تع��اين فائ�ضًا �ضدي��داً يف ال�ضناعات الثقيلة التي �ضل��ت القت�ضاد، وت�ضببت 
بخ�ض��ارة اآلف الوظائف. وكانت لياونينغ املقاطعة الوحيدة يف البالد التي 
عانت ر�ضميا من الركود عام 2016، حيث تقل�ض اقت�ضادها بن�ضبة 2.5٪. 
واأق��رت املقاطعة كذلك اأنها زورت الأرق��ام املتعلقة بالنمو القت�ضادي من 
ع��ام 2011 اإىل 2014. وق��ال جاي�ض��ون يل، اأح��د مديري تطوي��ر الأعمال 
التجاري��ة ل�رشق اأمريكا الذي ا�ضرتى الأر�ض التي اأقيم عليها جممع �ضنيانغ 
ال�ضناع��ي الأمريك��ي، اإن »جميع هذه امل�ضاريع احلكومي��ة جتاهلت مبادئ 
العر���ض والطلب وت�ضببت بكل ه��ذه امل�ضاكل«. واأ�ضاف لوكالة فران�ض بر�ض 
»الي��وم، هن��اك املزيد من الدعم احلكومي لالأعم��ال التجارية الأجنبية هنا. 
يج��ب القي��ام بالكثري، ولكنه��م الآن يري��دون العمل معنا كفري��ق«، م�ضيفًا 
اأن م�ض��وؤويل املدين��ة يرافقونه اأحيان��ًا اإىل الجتماع��ات يف حماولة جلذب 

الزبائن الأجانب.
 ويعلق مدير م�ضنع لرتكيب املواد العازلة لل�ضيارات يف �ضنيانغ، اآماله على 
روؤو���ض الأموال الأجنبي��ة مل�ضاعدة املنطقة. واأف��اد لي، الذي رف�ض اإعطاء 
ا�ضمه الأول كونه غري خمول بالتحدث اإىل و�ضائل الإعالم، »اإذا و�ضل املزيد 
م��ن الأ�ضخا�ض وا�ضتثمروا، ف�ضيتح�ضن الو�ض��ع برمته مبا يف ذلك التوظيف 
والعائ��دات وغريه��ا من الأم��ور«. ولكن معظ��م املكات��ب يف املبنى اجلديد 
ملركز خدمة �ضنيانغ الأملاين -ال�ضيني، كانت فارغة موؤخرا، ما ي�ضي بتقدم 
بط��يء. وقال وولفغانغ واغرن، مدي��ر عمليات املركز، اإن �ضبب ذلك لي�ض قلة 
الهتم��ام، حي��ث اإن نحو 20 �رشك��ة اأجنبية تقدمت بطلب��ات لالن�ضمام اإل 
اأنه��ا واجه��ت �ضعوب��ات يف احل�ض��ول عل��ى تراخي���ض قانوني��ة ت�ضمح لها 
بال�ضتئج��ار يف املبن��ى اململ��وك م��ن قبل احلكوم��ة. وتاب��ع: »اعتقدنا يف 
البداي��ة اأنه��ا �ضتتمكن م��ن النتقال اإىل هنا ع��ام 2018، ولك��ن الآن، فلن 

يح�ضل ذلك حتى عام 2019«.
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