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فـــســوف يــتم تــغـــيــيــبــهــا". وبــعــد
وصوله االثـن إلى شـيان (شـمال)
عــنـد مـنـابع طــريق احلـريـر بـاشـر
الرئـيس الفـرنسي يومـه الثاني في
ـدينـة احملـرمة مع الـص بـزيـارة ا
زوجـــته بــريـــجــيـت وتــوقف عـــنــد
حــكـمـة دونـت هـنـاك ومــوجـهـة إلى
األبـاطــرة تـقــول "بـعــدل احـكــمـوا

انـــطالقــا من الــوسط" وهــو الــذي
وصـل إلى الـــرئـــاســة مـــنـــتـــهـــجــا

سياسة وسطية.
ويغادر مـاكرون بكـ األربعاء وقد
وعــد في خــطــابه األول االثــنـ أن
يـزور الـص "مـرة في الـسـنـة على
األقل" بـهــدف "بـنـاء الــثـقــة خـطـوة

خطوة".

بحسب ما أعـلن قصر اإلليزيه. وإن
كـانت هــذه االســتــثـمــارات تــسـجل
تــزايــدا مــطـــردا وقــد بــلــغت ســتــة
ا ملـيارات يـورو في نهـاية  2016
فـيــهـا اسـتـثـمـارات هـونغ كـونغ إال
أنـــــهـــــا ال تـــــزال دون مـــــســـــتـــــوى
االستـثمـارات الفرنـسيـة في الص

( 33مليار يورو).
u¼uÝ WŽuL−

وصرح مـاكرون الثالثـاء لدى زيارة
إلى مـقـر مـجمـوعـة "سـوهو  3كـيو"
للـشركـات النـاشئـة أن "الشـراكة مع
الصـ شراكـة استـراتيـجيـة. يجب
لكية تنظيم العالقات عـلى صعيد ا
الـفكـريـة وتنـظيـم وصول أكـبر إلى
الــســـوق الــصـــيــنـــيــة والـــســمــاح
باالستثمارات الصـينية في فرنسا
وإتاحة البيانات بصورة متبادلة".
وحـضـر الـرئـيس الـفـرنـسي تـوقـيع
عــقـــد مع اجملـــمــوعـــة الــصـــيــنـــيــة
العـمالقة لـلبـيع على اإلنـترنت "جي
ــــوجــــبه بــــيع دي.إم" تــــعــــهــــدت 
منـتـجـات فـرنـسـية بـقـيـمـة مـلـياري
يورو عـلى مواقعـها خالل السـنت
ـــقــابل ــقـــبـــلــتـــ مــبـــديـــة في ا ا
اســتـعــدادهــا إلقــامـة مــقــر لــهـا في
فــرنــســا. وبـــعــدمــا اثــنى مــاكــرون
االثـــــنـــــ عــــلـى "طـــــرق احلـــــريــــر
اجلـديدة" مـشـروع البـنى الـتـحتـية
الذي باشـره شي للربط بـ الص
وآســيــا وأوروبــا دعـا فــرنــسـا إلى
الــتـكـيـف مع الـتـحــدي الـذي طـرحه
الــقــوة االقــتــصــاديــة الــثــانــيــة في

الــعـالم. وقــال إن "الـصــ تـواصل
اســـتـــراتــيـــجــيـــتــهـــا لـــلــتـــنــمـــيــة
االقتصـادية ونظـرا إلى حجم هذه
الــســوق فــإن ذلك يـــنــعــكس عــلى
ـة كـكل. من واجب فـرنـسا أن الـعو
تــفـهـم هـذه الــتـوجــهـات (...) وذلك
يـتـطلب فـرنـسـا قويـة" مـحـذرا بأنه
"إن لم حتــسـن فــرنــســا الـــتــكــيف

{ بــكـ - أ ف ب - يـأمـل الـرئـيس
ـانـويل مـاكـرون امس الـفـرنــسي إ
الثالثـاء في جني مجـموعة ضـخمة
من الـعــقــود في الــيــوم الـثــاني من
زيـارته لــلـصـ وقـد دعـا من بـكـ
بالده لــــلــــتــــكـــــيف مع الــــتــــحــــدي
االقــتـصــادي الــذي تــطــرحه الــقـوة
اآلسيوية العـمالقة. ويعول ماكرون
الذي استقبله نظـيره شي جينبينغ
هيب بعد الظهر في قـصر الشعب ا
ــ في احملــاذي لــسـاحــة تــيــان ا
بـكـ على حـوالى خـمـس اتـفـاقا
وعقدا وال سيما في مجالي النووي

دني والطيران. ا
وفي جتسيد أول لهـذه الطموحات
 تــوقــيع "مــذكـرة اتــفــاق جتـاري"
ـوجبه بحـضور الـرئيـس تـقوم 
شــركـة أريــفــا بـبــنــاء مـركــز إلعـادة
ـسـتـخـدم تـدويـر الـوقـود الـنـووي ا

. في الص
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وتشكل هـذه الورشة الهـائلة فرصة
ذهـبـيـة جملـمـوعـة أريـفـا الـفـرنـسـية
دنية والتي تخصصة في الذرة ا ا

تواجه صعوبات مالية.
كـمـا أبـلغت الـرئـاسـة الفـرنـسـية أن
ـفـاعل الـنـووي من اجلـيل الـثـالث ا
الـذي تـقـيمه شـركـة كـهربـاء فـرنـسا
"أو دي إف" في جــــنــــوب الــــصـــ

سـيـبـاشـر العـمل بـعـد حـوالى سـتة
اشــهـــر عــلـى األرجح لــيـــكــون أول
مفاعل نـووي من اجليل الثـالث قيد
الـعــمل في الـعــالم قــبل احملـطــتـ

اللـت يـتم بناؤهـما في فالمـانفيل
بفرنسا وفي فـنلندا والتي واجهت
الـكـثــيـر من الـتــأخـيـر والــتـكـالـيف

اإلضافية.
وتـسـعى فـرنـسـا لـ"إعـادة الـتوازن"
إلى الـعالقـات الـتـجـاريـة الـثـنـائـية
في وقت تـــســجل أكـــبــر عـــجــز في
جتارتها اخلـارجية مع الص (30
مـــــلــــيـــــار يــــورو عــــام  2016وهي
ـبــادلـة في ــزيــد من ا تـطــالـبــهـا 
الـتـعـامل وال ســيـمـا عــلى صـعـيـد

فتح األسواق.
وتـأمل بـاريس بـصـورة خـاصة من
خـالل هــــذه زيــــارة الــــدولــــة هــــذه
احلـــصـــول عـــلى انـــفـــتـــاح أكـــبـــر
لألسواق الصـينيـة أمام منتـجاتها
الـــزراعـــيـــة والــــغـــذائـــيـــة (حلـــوم
ودواجـن ونــبــيـذ وكــحــول) وكــذلك
مـصــارفـهـا وعــقـد صــفـقــات لـبـيع
طـــائــــرات إيـــربـــاص ومـــحـــركـــات
سـافـران وإحـراز تـقـدم خـصـوصـا
بـشـأن عـقد ضـخم مع شـركـة أريـفا
يــتــعــلق بــإقـامــة مــصــنع لــتــدويـر

. شعة في الص النفايات ا
ووصل الـرئيس إلى الـصـ برفـقة
وفــد مـن رؤســاء حـوالـى خــمــسـ
شــركــة بــيــنــهــا أريــفــا وإيــربــاص

وسافران وشركة كهرباء فرنسا.
ــقـابل تــود بـاريس تــشـجـيع في ا
االستـثمـارات الصـينـية في فـرنسا
ــا أنــهــا تــســتــحــدث وظــائف "طــا
ــوا لـبـلـديــنـا وتـنـدرج في إطـار و
شـراكـات مـتـوازنـة وبـعـيـدة األمد"

{ بـروكس - أ ف ب - أعلـنت الهـيئـة االوروبيـة لالحصـاءات "يوروسـتات" ان
مـعـدل الـبطـالـة في مـنـطقـة الـيـورو واصل تراجـعه في تـشـرين الـثاني/نـوفـمـبر

ئة في تشرين االول/اكتوبر. ئة في مقابل 8,8 با وسجل 8,7 با
ـعـدل وهـو االدنى مـنـذ كـانـون الـثـاني/يـنـايـر 2009مـطـابق لـتـوقـعـات وهـذا ا

الية. اخلبراء الذين سألتهم "فاكتسيت" للخدمات ا
ويواصل مـعدل البطالة في منطـقة اليورو تراجعه منذ تـدنيه في ايلول/سبتمبر

ئة الرمزية.  2016 الى ما دون عتبة 10 با
ئة  وارتفع بعدها ففي كانون الثاني/يناير  ?2009كان معدل البطالة 8,7 با

ئة. في الشهر التالي الى 9با
ـئـة في وفي خـضـم ازمـة الـديـون بــلـغت الـبـطــالـة نـسـبـة قــيـاسـيـة من12,1بـا
نـيسـان/ابريل وايـار/مايـو وحزيـران/يونـيو  .2013لـكن الـوضع االقتـصادي
بدا حتـسنـا بطيـئا مـنذ تـلك الفـترة لـكن معـدل البـطالـة ال يزال اعـلى بكـثير من

ئة. الية في  2007و 2008عندما كان 7,5با معدل ما قبل االزمة ا
ـفوضيـة االوروبية فـي توقعـاتها لـلخريف الـتي اعلنـتها في  9تـشرين وعوّلت ا
ئة في مـنطقـة اليورو خالل ـاضي على معـدل بطالة ب9,1بـا الـثاني/نوفـمبر ا
ــئــة في ــئــة في  2018ثم الى 7,9 بــا  2017عــلـى ان يــتــراجع الى 8,5بــا

.2019
ورغم الـتـراجع الـثابـت اال ان الفـروقـات ال تـزال كـبـيـرة بـ الدول ال 19الـتي
ـوحدة. وعـلـيه فـقد سـجـلت نـسبـة الـبطـالـة االدنى في تـشرين تـعـتمـد الـعـملـة ا
ـئة بـيـنـمـا كانـت االعلى ـانيـا ومـالـطا 3,6بـا الـثاني/نـوفـمـبر مـرة اخـرى في ا
ـئـة في ايـلـول/ســبـتـمـبـر  2017بــحـسب اخـر مـجــددا في الـيـونـان (20,5بـا

ئة). توفرة) واسبانيا (16,7با االرقام الرسمية ا
ئة في تـشرين الثاني/نوفـمبر في مقابل في فـرنسا بلغ معـدل البطالة 9,2 بـا

ئة في تشرين االول/اكتوبر. 9,3 با
وكـانت نسـبـة البـطالـة لـدى الذين تـقل اعـمارهم عن  25عـاما أعـلى بـكثـير في
ئة  .وهـنا ايضـا كانت الـفروقات كـبيرة مـجمل منـطقة الـيورو وبلغت 18,2 بـا
ـانيـا بـيـنـمـا كانت اكـبـر بـكـثـير في دول ـئة  في ا فـهـذه النـسـبـة بـلغت 6,6 بـا

جنوب اوروبا.
وفي اليـونان بـلغت نسـبة البـطالـة ب الذين تـقل اعمارهم عن  25عـاما 39,5
ـئـة  وفي ايـطـالـيا ـئـة  في ايـلـول/سـبـتـمـبر  2017وفي اسـبـانـيا 37,5 بـا بـا

ئة  ئة  وفرنسا 21,8 با ئة  والبرتغال 23,7 با 32,7 با
ـئـة في ايــطـالــيـا ارتـفـع مـعـدل الــتـوظــيف بـنــسـبـة  0,2نــقـطـة الى 58,4 بــا
ئة  عـلى امتداد سنة). وبلغ عدد األشخاص الذين يشغلون وظائف 1,5+) با

 23183مليونا وهو اعلى رقم منذ بدأت هذه االحصاءات في .1977

بسم الله الرحمن الرحيم 

وت  كل نفس ذائقة ا
صدق الله العظيم 
إنـتـقلت الـى جوار ربـها WI?O?I?ý الـزميل الـصـحفي

?U?L?F?*« rÝU— . وسـتـقـام الـفـاحتـة عـلى روحـها
ـهدية الطاهـرة اليوم في جـامع التـقوى بالدورة  –ا
الـثانـيـة الـسـاعة 2.30 ظـهـراً  اسـكنـهـا الـله فـسيح

جناته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا اليه راجعون 

…“Uł« Ê«bI
ـرقمة (33) بإسم فـقدت مـني اإلجازة ا
مـعمل عـلف كـركوك احلـديث الـصادرة
مـن وزارة الزراعة / الثروة احليوانية
بــــإسم (صـالح الـــديـن عـــاصـي عـــلي)
ن يـعـثـر عـلـيـهـا تـسـلـيـمـها الـرجـاء 

صدرها . 

Ê«bI
فـقدت مـني الـهويـة الـصادرة من
رئــاســة جــامــعــة كــركــوك بــإسم
(عـثـمـان فـاضل عـبـاس). الـرجاء
ن يـعــثــر عـلــيـهــا تــسـلــيـمــهـا

صدرها . 

 ÊöŽ≈
ــدعي (مـحــمـد عــبـد عـون عــبـد عــلي) طـلــبـاً يــروم فـيه تــسـجــيل (لـقب) من (الــفـراغ) الى قـدم ا
ـديريـة خالل مدة اقـصاهـا (عشرة (اخلـزرجي) فمن لـديه اعتـراض على الـدعوى مـراجعـة هذه ا
ادة (24) ثـانياً من قـانون البـطاقة الـوطنية ايام) وبعـكسه سوف يـنظر بـالدعوى وفق احـكام ا

رقم (3) لسنة 2016 .
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