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ي الكـبير من أجل إطفاء حـرب ليبيا اليوم االندفاع العا
ســبـبـه واحـد هــو الــتـفــاهــمـات الــدولــيـة االســتــثـمــاريـة
واالستراتيجية في هذا اجلزء احليوي األقرب من سواه

إلى قلب أوروبا .
لــيس هـــنــاك أي اعــتــبــار حلــقـــوق إنــســان أو ســيــطــرة
ملـيشـيات اخوانـية عـلى احلكم في طـرابلس وقـيام حكم
مختـلف حتت رعاية بـعض العرب في بـنغازي . ال شيء
يهم الـعالم سـوى األفق االستـثماري الـذي سوف يـتدمر
في حـال نـشبت حـرب اكـبر في لـيـبـيا  وهي حـرب غـير
مسـيطـر عليـها وال أحـد يعـلم ما أفقـها وكـيف ستـنتهي
بـعـد الـضـمـانـات الـتـركـيـة لـطـرابـلس وضـمـانـات عـربـيـة

لبنغازي .
جتـربــة الـعـراق  سـتـكـون حـتـمـاً مـاثـلـة أمـام أي قـارىء
استراتيجي للخارطة في لـيبيا . ذلك انّ النتائج ستكون
لـو انه جـرى صـرف تـرلـيـون دوالر عـلى بـناء مـخـتـلـفـة  
الــعــراق وتـغــيــيــر وضــعه ومـســمــيــاته ســلــمـيــاً ومن ثمّ
استثمـارياً من دون حرب كبرى فـرّخت حروباً أصغر ال

ليشيات. تنتهي أبداً بانتهاء القاعدة أو داعش أو ا
لــيس أمــام الــدول الــعــظـــمى في االســتــثــمــار الــنــفــطي
والـغـازي واالسـتــراتـيـجي وتـركـيـا من ضـمـنـهم  سـوى
الـتـعـامل مع دول مـسـتـقـرة لـتـحـقيـق أهدافـهـا من خالل
صلـحي بعيـداً عن نعرات سـياسيـة أو حزبية التخـادم ا

أو مذهبية أو عرقية.
ـتفـتتـة بسبـب التـناحر أمّـا التعـامل مع جـزيئـات الدول ا
ا فـهـذا ال يـوفـر سـقـفـا آمنـاً لالسـتـثـمـار احلـقـيـقي  ر
ــســتـوى تــكــون هــنـاك مــنــافع وقــتــيـة لــكــنــهـا لــيــست 
ـومـة في اقـتـصـاديـات ـولـد لــد االســتـقـرار االنـتـاجي ا
ي  وهـو مـلخص قـيام الـدول وافقـهـا االستـثمـاري الـعا

احلروب في هذا القرن  وال أسباب سوى ذلك.
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كشـفت دراسة عـلمـية أن الـبشر
يـشـعرون في الـتـعـاسة في سن
الـ  47رغـم أيــــــــــة إجنـــــــــازات
وصــلــوا لــهـــا خالل حــيــاتــهم
ــكن أن يــشــكل حلأزمـة ــا  و
مــــــنـــــــتـــــــصف الـــــــعـــــــمــــــرخل

للبعض.
وأشـارت الـدراسـة الـتي أعـدهـا
بـاحـثـون في جـامـعـة دارتـموث
الــبـريــطــانـيــة إلى أن اإلنــسـان
يــــشــــعــــر بــــالــــســــعــــادة خالل
الـعـشرين والـسـبعـ من عـمره

بطريقة متشابهة.
وأظهرت أن أسوأ فترات العمر
للذين يعيشون في دول متقدمة
مـثـل بـريـطـانيـا وأمـريـكـا تـأتي
في عمر الـ  47 وفي العديد من

الدول األخرى عند  48عاما.
ويــرى الـبـاحـثـون أن الـسـعـادة
في حـــيـــاة اإلنـــســـان تــمـــر في
مـــنــحــنى   U بــحــيث تــشــهــد
ذروات فـي أوقــــات مــــعــــيــــنـــة

والـــتي وجـــد أنـــهـــا تـــتـــقــارب
وتــخـتـلف بــحـسب الـسن الـذي

ر فيه اإلنسان. 
واعتـمدت الـدراسة عـلى حتليل
بـــيـــانــات من  132دولـــة حــول
الــــــعــــــالـم تـــــضـم مــــــؤشـــــرات
1979 لــألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوام 
وحـــــــــــــــتــى 2018 وأشــــــــــــــار
الــــبـــــروفــــيـــــســــور  ديـــــفــــيــــد
بالنـشــفالور الـذي أشـرف عـلى
الــــدراســـــة إلى أن مـــــنــــحـــــنى
ــرتـبط الـســعـادة والــتـعــاسـة ا
بالعمـر في عدد من الدول أثبت

أنه حقيقة وليس خرافة). 
وكان الـصحفي جـوناثان راوخ
قــد أعــد كــتـــابــا شــرح فــيه عن
مــنـحـنى الـسـعـادة ومـا أسـمـاه
حلالـركـود في األربعـيـنـياتخل
مـــشـــيـــرا إلى أن هـــذا األمـــر ال
يــنـطـبق عـلـى اإلنـسـان فـقط بل
أن بــعض احلــيــوانــات وحــتى
األشجار تـصاب بذات األمر في

منتصف حياتها.
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الــورطـة الـتي ال نـاقـة لـنـا فــيـهـا وال جـمل. الـورطـة الـتي
ألسـبــاب عـقــائـديـة أو تــسـلـطــيـة أدخــلت فـيــهـا الـطــبـقـة
الـسـيـاســيـة اإليـرانـيـة والـطــبـقـة الـسـيـاســيـة األمـريـكـيـة
سك والشعب األمريكي في صراع الشعب اإليراني ا

مدمر.
أمــريـكــا تــريـد حــمــايـة إســرائـيـل وإيـران تــريــد تـدمــيـر
علن للعداء بينهما. إسرائيل هذا هو السبب الرئيـسي ا
بـالـنـسبـة ألمـريـكا إسـرائـيل  مـجـلبـة لألعـداء وإسـرائيل
حلـبت أموال  دافع  الـضرائب األمـريكـي  منـذ نشـوئها
وحتى بعد أن تمـكنت من أسباب القـوة والتقدم وتفوقت
عـلى جـيـرانـهـا بـقـدر كـبـيـر جـداً .وأمـا بـالـنـسـبـة إليران
فـعلـيهـا أن تأخـذ العـظـة من أصحـاب القـضيـة إن كانت
جـادّة وتركـز عـلى أمن وسالمـة ورفاه الـشـعب اإليراني
فــقــد اســتــغـل االنــقالبــيــون واحلــكــام الــعــرب مــعــاداة
إسـرائــيل مــنـذ نـشــوئـهــا لـتــعـزيــز تـســلـطــهم في رقـاب
الشعـوب العربيـة ودمروا اجليـوش العربيـة في هفواتهم
ـضــلــلـة حــتى  نـضـب ضـرع فــلــســطـ من الــدعــايــة ا
واضطـروا الى مغـادرة  هذا الـنهج ولـيتـهم تـركوا األمر
للشـعب الفلـسطيـني منذ عام  1948 وساندوه بـقدراتهم
الـيـة واالقـتصـاديـة  لكـان الـفلـسـطيـنـيون الـسـياسـيـة وا
والــعـرب في وضع أفــضل بـكـثــيـر عـمــا هم عـلـيه اآلن .
صيبـة أن العراق وقع ب بـراثن اإلثن وهـذه مصيبة ا
الـعراق مـنذ األزل فـكل من يـبتـغي شـراً برهط من عـباد

ال والرجال لتنفيذ مآربه. الله يجد في العراق ا
بعد  2003 أقام العراقيون االسالمويون العراق اجلديد
على ثالثة ركائـز  العرب الشـيعة والعرب الـسنة والكرد
ووضـعـوا الـدستـور وبـاشـروا احلـيـاة النـيـابـيـة وبدالً أن
يستـكملـوا تشريعـات بناء الـدولة أوغلـوا في الفساد من

خالل احملاصصة وأهملوا مصلحة البالد والعباد.
وهـكذا سـارت األمـور بتـوافقـية الـطـبقـة السـيـاسيـة على
حـسـاب الــشـعب الـذي أنــهـكه الـعــوز والـبـطــالـة ونـقص
اخلدمـات حتـى بلغ الـسيل الـزبى وانتـفض الشـباب في
ـعـنى أن ال مـكـان أكـتـوبـر وطـرحـوا شـعـار نـريـد وطن 
لـلـصـراعــات اإلقـلـيـمـيــة والـدولـيـة والــفـسـاد عـلى أرض
الـعــراق وقـدمـوا   600شــهـيـد وأكــثـر من عــشـرين ألف
جــريح عـلى مـذبح حــريـة الـعـراق. يـبــدو أن االنـتـفـاضـة
ذهبت بسـيطرة منـسقي طبقـة احملاصصة عـلى أتباعهم
وجلم غـلـو أسـيـادهم فـأمـسـكـت إيـران وأمـريـكـا بـخـناق
ـبـاشـر. بـعـضــهـمـا عـلـى أرض الـعـراق بـالــواسـطـة وبــا
ـان وصـدر قــرار إخــراج الــقـوات األمــريــكـيــة من الــبــر

ضاربا التوافقية عرض احلائط.
في حالـة اإلصرار عـلى خروج أمـريكـا وإصرار أمـريكا
عــلى الــبــقـــاء ســتــكــون وحــدة الــعــراق في خــبــر كــان.
ستخرج أمريكا من بغـداد وتنزل أرض الغربية واإلقليم
وتبطش عن بعد بالوسط واجلنوب وإيران معاً جزاء أي
حتـرش قد يـطالـهـا. هذا الـوضع ما كـان لـينـشأ لـو كان
ـثل جــمـيع احملــافـظـات لـديـنــا مـجــلس االحتـاد الــذي 
ـنـتـظـمة بـإقـلـيم وهذا نـتـظـمة بـإقـلـيم وغـير ا العـراقـيـة ا
اجمللس شـأنه شأن مـجلس الـشيـوخ األمريكـي ومجلس
الــشــيــوخ الــفــرنــسي ومــجــلس االحتــاد الــروسي كــان
سـيعـمل على أخـذ مـصالح احملـافظـات جـميـعا واالقـليم
ــصـيــريــة الــتي تــصـدر عن في الــقـوانــ والــقــرارات ا
صـلحـة ويخفف مجـلس النـواب وتعـديلهـا إن إقتـضت ا
األعـبــاء عـلى مـجـلس الـنـواب مــثل تـولـيه إقـرار تـرشـيح
عاهدات واالتفاقيات وغيرها. صادقة على ا الوزراء وا
نأمل أن ال يكون الوقت قد تأخر
عــلى الــلـــجــنــة الـــدســتــوريــة أن
تُـــــضَــــمـن تـــــشــــكـــــيل اجملـــــلس
وصالحــــــيــــــاته فـي تـــــعــــــديالت

رتقبة. الدستور ا
حمى الله وحدة العراق

{ لـــنـــدن  –وكـــاالت - اشـــتــــرى أحـــد هـــواة جـــمع
ـلك ـقـتـنـيـات عـمـلــة سـيـاديـة نـادرة عـلـيـهـا صـورة ا ا
الــبـريــطـاني ادوارد الــثـامـن تـعــود لـعـام  1937وذلك
مـقابل مـلـيـون جنـيه اسـتـرلـيني ( 1.31مـلـيون دوالر)
ـا يـجــعـلـهــا أغـلى عــمـلـة بــريـطـانــيـة عـلى اإلطالق.
وكـــانت الـــعــمـــلـــة واحــدة مـن ست عــمـالت أعــدتـــهــا
ـلـكـيـة عـنـدمـا اعـتـلى إدوارد مـصـلـحـة سك الـعـمـلـة ا
الـثامـن العـرش في عام  1936وكـان مقـررا إنـتاجـها
لـــلـــتـــداول اعـــتــــبـــارا من أول كـــانــــون الـــثـــاني عـــام
لك إدوارد تنازل عن الـعرش في كانون.1937 لـكن ا
األول عام  1936لـيتزوج األمريـكية واليس سـيمسون
األمر الـذي أدى إلـى إلـغـاء اإلنـتـاج الواسـع لـلـعـمـلة.
ـصنـوعة مـن الذهب عـيار  22قـيـراطا وتزن الـعـملـة ا
غــرام وهـي أصــغــر وأخف قــلــيـال من اجلــنــيه 7.98
ـعــدني احلــالي. وقــالت ريـبــيــكـا مــورجــان رئـيــسـة ا
ـصـلـحـة سك الـعـمـلة خـدمـات هـواة جـمع الـعـمالت 
التي يرجع تاريخها إلى  1100عام (العملة السيادية
إلدوارد الــثــامـن واحــدة من أنــدر الــعــمالت وحتــظى
بـأكـبــر اهـتـمـام في الــعـالم وبـالـتـالـي لـيس غـريـبـا أن
ـعـدنـية تـسـجل رقـمـا قـيـاسـيا جـديـدا بـ الـعـمالت ا

البريطانية).
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كـشف خبراء أن تـطبيـقات ظهرت في
ستخدم متجر غوغل بالي تزعج ا
بـإطالق إعـالنـات حتـى في حـال عدم
فـتحـها. وزعم البـاحثون أنـهم عثروا
عــلى أدلـة تــبـرز اســتـخــدام مـطـوري
الــتـــطــبــيـــقــات الــكــثـــيــر من احلــيل
اخملـتـلـفـة لـتـجـنب اكـتـشـاف اخلـلل
ـتـجـر اإللـكـتـروني بـأكـثـر من وملء ا
تـطـبـيقـات السـتـنزاف الـبـطـارية 10
بـحسب روسيا الـيوم. وأبلغ اخلبراء
الــذين يـعــمـلــون مع مــزود مـكــافـحـة
الفيروسات  Bitdefender عن عدد
من الــتـكــتـيــكـات الــتي اســتـخــدمـهـا
ــســـتـــخـــدمــ ـــطـــورون خلـــداع ا ا

وجتــــنب رصــــدهم مـن قـــبـل غـــوغل.
وتــضـمـنت الـتـكـتــيـكـات هـذه إيـقـاف
ــدة  4ســـاعـــات عـــرض اإلعـالنـــات 
وعـــــرض اإلعالنــــات عـــــلى فــــتــــرات
عـشوائـية وتـقسيم الـرمز إلى مـلفات
مـتـعددة. وأعـطت الـتطـبـيقـات أيـضا
مـظهرا شرعـيا من خالل احتواء رمز
الــعـمل لألمـور الــتي وعـدت بـهـا في
وصـف غـــــــــــــوغـل بــالي.  ووجــــــــــــد

الـــبـــاحـــثـــون  17مـــثـــاال عـــلـى هــذه
ــســبــبــة ــزعـــجــة ا الــتـــطــبــيــقــات ا
السـتنـزاف عمر الـبطاريـة وقالوا إن
حتــمــيــلـهــا  نــحـو  550ألـف مـرة.
جرد حتميل التطبيقات هذه على و
الـهـاتف هـنـاك فـرصـة واحدة من كل
فــرص لـظــهــور إعالن في كل مـرة 3
يُــلـغى فـيـهـا قــفل اجلـهـاز. وجـاء في
تــــــــقــــــــريــــــــر Bitdefenderيــــــــرى
ـسـتـخـدمـون إعالنـات مـتـعـددة إمـا ا
عـنـد الـضـغط علـى أزرار مخـتـلـفة أو
حـتى عـنـد عـدم فـتح الـتـطـبـيق. وفي
وقـت نـشــر الـتــقـريــر قــيل إن غـوغل
بــصـدد إزالـة الـتـطـبـيـقـات الـ  17من

متجر بالي. 
وال تُـصـنّف التـطـبيـقـات من الـناحـية
الـفـنـيـة عـلى أنـهـا بـرامـج ضارة ألن
وظـائفها اخملفيـة تقتصر على عرض
اإلعـالنات. ومع ذلك فإن اسـتنـزافها
عـمـر الـبـطـاريـة وإمكـانـيـة إضـافـتـها
Bitde- ـيزات مخفـية أخرى دفعت
fender لـــــلـــــتــــوصـــــيـــــة بـــــحــــذف

التطبيقات على الفور وهي:
Car Racing 2019
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يزداد هوس الـبريطاني ألن يصـبحوا أشخاصاً أفـضل في شكلهم وصحتهم
مع انـطالق الـعام اجلـديـد. لـيس بـاالشـتـراك في صـالة ريـاضـة أو بـقـطع عـهد
على النـفس بتجنب احللويات كما جرت العادة ولكن من خالل جهود جماعية
جتـاه أشـيـاء مــثل عـدم االفـراط في تـنــاول الـكـحـولـيــات أو أحـدث الـصـيـحـات

دة شهر.  النباتية وجتربتها 
وحتاول مـنظـمة بـريطـانـية غـير ربـحيـة مسـتغـلـة فتـرة الركـود ما بـعد الـعطالت
دة شهر يناير كانون الثاني إقناع األشخـاص بتجربة النظام الغذائي النـباتي 
ؤيدين الكـبار مثل خواك فـينيكس وبول ا لفـترة أطول. وحتظى ببـعض ا ور
ـسـألة ـرء يـعـتـقـد أن ا مـاكـرتـني وألـيـسـيـا سـيـلـفـرسـتـون. ولـكن إذا مـا كـان ا
بسيطـة بقدر التـخلي عن منتـجات اللحـوم فهو مخـطئ بالتأكـيد. ومثلـما يظهر
في مقطع مـصور انتشر بسرعـة على موقع فيس بوك النـظام الغذائي النباتي

ال يحتوي على مباد محددة واضحة.

أيـلـول/سـبـتـمـبـر لـكـنـهـا عـادت وتـراجـعت
الــى  930مـلـيار دوالر. وغـوغل هو مـحرك
الـبحث األكثـر استخدامـا في العالم والذي
أنــتج نــظــام تـشــغــيل أنــدرويـد لــلــهـواتف
اخلـلوية. وألفابت  تأسيسها عام 2015
كـشركـة قابـضة تـضم كيـانات أخـرى تعمل
وخل عـلى مـشـاريـع رائدة وتـشـمـل حلوا
لــلــســيــارات الـذاتــيــة الــقــيــادة و(فـيــرلي)

اخملتصة بعلوم احلياة.
ـاضي أن الرئيس وأعـلنت الـشركة الـعام ا
الـتنـفيـذي لغـوغل سونـدار بيـتشـاي سوف
يــتـولى ايـضـا مـهــام رئـاسـة مـجـلس إدارة
ألـفابت ما يثير تـكهنات حول ما اذا كانت
هــنـاك عـمــلـيـة إعــادة هـيــكـلـة جــديـدة يـتم

التخطيط لها.

{ نــيـويـورك - (أ ف ب):  وصـلـت الـقـيـمـة
ـالكة لغوغل الى الـسوقية لـشركة ألفابت ا
تــريـلــيـون دوالر لــلــمـرة األولى اخلــمـيس
لـتـصبح رابع شـركـة تكـنولـوجـيا أمـيركـية
حتـــقق هــذا االجنــاز.وارتــفـع ســعــر ســهم
ئة خالل شركة االنترنت العمالقة  0,76با
الـنـهار لـتـصل قيـمـة ألفـابت الى تـريلـيون

دوالر مع إغالق التعامالت.
وتـنـضم مـجـمـوعـة ألـفـابت فـي سـيـلـيـكون
فـــــالي الـى شــــركـــــة آبـل الــــتـي حــــقـــــقت
الــتــريـلــيـون كــقــيـمــة ســوقـيــة عـام 2018
وجتــاوزته اخلــمـيس الى  1,38تــريـلــيـون
دوالر ومايكروسوفت التي وصلت قيمتها
الى  1,26تــريـلـيــون دوالر وأمـازون الـتي
تـــــخـــــطت حـــــاجـــــز الـــــتـــــريــــلـــــيـــــون في
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احتفت االوساط اجلامعية
والعلمية في اربيل بنيل جامعة
رتبة االولى في صالح الدين ا
االقليم للجامعات احلكومية.
وقال الدكتور احمد انور دزيي
رئيس جامعة صالح الدين ان
حفل التكر تضمن توزيع
شهادات تقديرية على خمس
استاذا جامعيا ساهموا في
ستوى العلمي االرتقاء با
للجامعة  واضاف  ان وزارة
التعليم العالي تعتمد معايير
علمية في تصنيف اجلامعات
ومراقبة ادائها.
ولفت الدكتور رئيس اجلامعة
الى ان جامعة صالح الدين
حققت اجنازا علميا عاميا ايضا
ركز  وذلك  بارتفاعها من ا
ركز رقم رقم ٥١ الفاً الى ا
ؤشرات أربعة آالف  وان ا
قبلة تدل على امكانات ا
لالرتقاء بشكل اسرع  الى
مراكز اكثر تقدماً.

{ لـــنــدن - وكـــاالت - لن يــنـــطــلق
جـرس سـاعـة بيغ بـن الشـهـيرة في
لـنـدن حلـظـة خـروج بـريـطـانـيـا من
االحتـــاد األوروبي في  31كـــانـــون
الــثـاني اجلـاري بل سـيـضـاء مـقـر
إقــــامــــة رئـــيـس الـــوزراء بــــوريس
جــونــسـون فـي داونـيــنج ســتـريت
قـبـيل تلـك اللـحظـة في إطـار عرض
ضـوئي حـسـبمـا أعـلنت احلـكـومة.
كــان جـونــسـون قــد اقـتــرح حـمــلـة
تــبـــرعــات كي يــتــســنى دق جــرس
ـثل بـرجـها سـاعـة بـيغ بن الـتـي 
ــان الـبـريـطـاني أحــد مـعـالم الـبـر
حلـظة خروج بريـطانيا من االحتاد
(بـريـكـست) وكـسـر صمـتـهـا مـعظم
الـــوقت مـــنـــذ عــام  2017بـــســـبب
أعـــمـــال جتــديـــد لـــلــبـــرج.وتـــبــرع
أشـــخــــاص بـــأكـــثـــر من  200ألف
جــنـيه اسـتــرلـيـنـي  من مـبـلغ 500
ألف اسـترليني قـال جونسون إنها
الزمـة النـطالق جرس الـساعـة لكن
احلــكـومـة تـقــول اآلن (إن سـلـطـات
ــان ال تــعــتــقــد أنه ســيــكـون الــبــر
ـال).وقـال مــسـمــوحـا لـهــا قـبــول ا
مـكتب جـونسـون في بـيان اجلـمعة
ــنـــاســبــة يـــوضح فــيـه خــطـــطه 
الــبـريـكـست في حلـظــة سـيـحـتـفل
بـــهـــا الـــبـــعض وســـيـــحـــزن لـــهـــا
الـبعض( 31يـنايـر حلظـة فارقة في
ـمـلـكة تـاريـخـنـا إذ سـتـخـرج فـيه ا

ألف شـخص اخلـمـيس في يـوم
االحـــتـــجــــاج الـــســــادس عـــلى
ـــــســـــتــــوى الـــــوطــــنـي ضــــد ا
اإلصـالح وفـــــــــقـــــــــا لـــــــــوزارة
الداخلية فيما شارك  452ألف
ـاثـلـة شـخص في مـظـاهـرات 

يوم  10كانون الثاني/يناير.
ويــهـدف اإلصـالح إلى اعـتــمـاد
نظـام تقـاعد مـوحّد بدالً من 42
نــظـامـاً مــوجـودة اآلن وتـسـمح
بــخــروج مــبــكــر إلى الــتــقــاعــد
ـوظفـي القـطاع ومـنافع أخـرى 
الــــــعــــــام وكــــــذلـك احملــــــامـــــ
وأخـصـائـيي الـعالج الـطـبـيعي

وحتى عمال أوبرا باريس.
شـروع احلكومي ويقول نـقاد ا
ـوظـفـ إنـه سـيـجـبـر مـاليـ ا
عـــلـى الـــعــــمل لـــفــــتـــرة أطـــول

وتقاضي مرتب تقاعدي أقل.
وأجـبـر الـلـوفـر الـذي اسـتـقـبل
اضي 9,6 مالي زائر العام ا
عـــــلـى إغالق بـــــعض قـــــاعــــات
اضي بـسبب الـعرض الـشهـر ا

اإلضراب.

تــنـــصــيـــبه تــشـــكــلت جـــبــهــة
معـارضة نـقابيـة ضد تـوجهاته
الكارثية في ما يخص التقاعدخل.
وأضاف البيان حليأتي حتركنا
لـــلـــوقــوف إلـى جــانـب جــمـــيع
ــــضـــربــــ الـــذين الـــعــــمـــال ا
يــنــاضـــلــون في ســبــيل حــيــاة
ــــــــــــــــة فــي هــــــــــــــــذه كــــــــــــــــر
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قطاع النـقل بفرنسـا منذ عقود.
وتـبــحث الــنــقـابــات عن إطالق
مـوجـة ثـانـيـة مـن الـتـعـبـئـة مع
بداية تراجع حركة االحتجاج.
وقــالت تــنــسـيــقــيــة الـنــقــابـات
ـعارضـة للـمـشروع احلـكومي ا
في بيان حلفي قلب هرم اللوفر
حيث اختـار رئيس اجلـمهورية
ــــانــــويـل مـــاكــــرون أن يــــتم إ

{ بـــــاريس - (أ ف ب):  أغــــلق
مـــتـــحـف الـــلـــوفـــر في بـــاريس
اجلـــمــعــة بــعـــد أن ســدّ عــمــال
مــضــربــون مـدخــله وفق إدارة
ـــتـــحـف احـــتـــجــــاجـــا عـــلى ا
مـــــشـــــروع حـــــكـــــومي إلصالح

أنظمة التقاعد.
واحـــــتـــــشـــــد مـــــئـــــات الــــزوار
ـتـحف احملـبـطـ أمـام مـدخل ا
الــذي يــشــهـد أعــلـى إقـبــال في
العالم وتوجه بعضهم بشتائم
ضرب وفق ما أورد للعمال ا
مـــراسل وكـــالـــة فــرانـس بــرس
احلــاضـر في مــسـرح األحـداث.
قـابل حوالي مـئة وجتّمع فـي ا
مـحـتج في مـدخـل هـرم الـلـوفر
ـتحـلق وطـلبـوا من السـياح ا
أمام احلواجز األمنية االلتحاق
بـاالحـتـجـاج مـنـادين: (الـسـياح
مــعــنــاجن). وجـاء الــغــلق عــلى
خـلـفيـة سـعي قادة نـقـابات إلى
ـــعـــارضـــة تـــوســــيع نـــطــــاق ا
إلصـالح أنـظـمـة الـتــقـاعـد الـتي
أدت إلـى أطــــــول إضـــــــراب في
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الــرسـمي. وسـتُــضـاء أيـضــا مـبـان
أخــرى حــول حي وايــتــهــول حـيث
ملكة مـقر احلكومـة.وسيُرفع علـم ا
ــتـحــدة عـلى كل الــسـواري حـول ا
ـان حيث حصل نايجل سـاحة البر
فـاراج زعـيم حزب الـبـريكـست على
إذن بـإقامة احـتفال يـتضمن خُـطبا
ومـوسـيـقى.وقـالـت احلـكـومـة إنـها
ـنـاسـبـة سـتـطـرح أيـضـا في هـذه ا
عـملة معدنية خاصة مكتوبا عليها
(الـسالم الـرفـاهـيـة والـصـداقـة مع

كل الدول).

ــــتــــحـــــدة من االحتــــاد األوروبي ا
وتـــســتــرد اســتـــقاللــهــا).وأضــاف
الـبـيان (تـعتـزم احلكـومة اسـتغالل
هـذه اللـحظـة كلحـظة لـرأب الصدع
ولم الــشـمل والـتـطـلـع لـلـبـلـد الـذي

قبل). نبتغي بناءه خالل العقد ا
وذكـرت احلـكـومـة أنـهـا تـعـتزم بث
الـــعــرض الـــضــوئي في داونـــيــنج
ســـتــريت عــلى وســـائل الــتــواصل
ا في ذلك دقات العد االجـتماعي 
الــتـــنــازلي لــلــســاعــة حــتى 2300
بـتـوقيت جـريـنتـش حلظـة اخلروج


