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ـهــدي يـعـيش الـعـراق مع حـكـومـة رئـيـس الـوزراء عـادل عـبـد ا
مــرحـلـة طـريـفـة من تـاريخ سـنــوات مـا بـعـد الـفـ وثالثـة. فـقـد
حتـسنت االوضاع عـموما بـصورة نسـبية رغم اسـتمرار اسس
ـتـعـددة. تــمـكن رئـيس الــوزراء ان يـسـيـر ـشـاكل واالزمــات ا ا
بطـريقته البـطيئة جـدا والتي تبدو غيـر فعالة بـالبلد نـحو مرحلة
لفات هادئـة نسبـيا وقد ساعـدته الظروف الى حـد كبير. فـفي ا
الكـبرى ال يـبدو انه قـام باي مـبادرة حقـيقـية كـبيـرة لكن االمور
لم تــنــحــدر الى ازمــة كــبــيـرة او تــدهــور مــلــحـوظ ,حــتى ازمــة
الهـجمـات االسرائـيلـية على مـعسـكرات احلـشد الـشعبي ورغم
انها تشكل خرقا محرجا للسيادة العراقية اال انها التقارن من
ناحية اخلسائر بازمات وكوارث سابقة هزت العراق وادت الى
عـدات واالمالك. امـا في مـجال خـسـائر بـاهـظـة في االرواح وا
ـسـؤول فـقـد سارت حـكـومـته وفق نهج التـعـيـينـات واخـتيـار ا
تهـمة بالفساد و عتاد وتدويـر الوجوه ا احملاصـصة الطائفـية ا
عـروفـة بـاثـارة النـعـرات الـطـائـفيـة وقـد عـ بـعـضهم في تلـك ا
مناصب قريبة منه ,ال بل ان هـناك اتهامات بان مدير مكتبه هو
من يـديـر احلـكـومـة. لـكن االمــور تـسـيـر مع ذلك من غـيـر ازمـة
ــؤثــرة حتــصل عــلى كــبــرى او احــتــجــاج مـــؤثــر فــاالطــراف ا

حصصها ليدوم التحسن والهدوء النسبي. 
عنـدما نـتـحدث عن الـتحـسن النـسبي فـاننـا نعـني ثالثة مـحاور
اسـاسية مـهمة.ففي اجلـانب االمني حتسـن الوضع في العراق
ـنــطـقـة عــمـومــا وفي بـغــداد خـصــوصـا. فــبـعـد ان كــان فـتـح ا
اخلـــضـــراء وعـــدا لم يـــتـــحـــقق قـــدمه وروج لـه رؤوســاء وزراء
ـهــدي وبـات واقـعـا. كـمـا وفـتـحت طـرق ســابـقـون حـقـقه عـبـد ا
كثيرة كانت مغلقة وازيلت احلواجز بصورة واسعة وتمت ازالة
ا جعلت حيـاة الناس صعبة. اما بعض نـقاط التفتيش الـتي طا
واجـهات ب االطراف في اجلـانب السيـاسي فقد خـفت حدة ا
ركز واقليم كردستان او تنازعة سواء كـانت ب ا السـياسية ا
ب االحـزاب الشيعية والسنية. اما احملور الثالث فهو الكهرباء
الــتي حتــسن جتـهــيــزهـا نــســبـيــا حـتـى ان الـصــيف الــعـراقي
الـقـاسي يـدخل مراحـله االخـيـرة من غـيـر ان يـشـعل تـظـاهرات

عارمة كتلك التي حصلت في السنوات االخيرة. 
هناك طبعا نقاط التعثر وعدم االجناز والوعود التي تبدو فارغة
مثـل محاربة الـفساد الـتي لم يتحـقق فيهـا شئ كبيـر وال يتوقع
ـهــدي شـيــئـا كـبــيـرا فــيـهــا السـبـاب ان حتـقـق حـكـومــة عـبــد ا
ـنـاطق الـتي تـمت مـعـروفـة. وهـنـاك ايـضـا الـوضـع الـسئ في ا
ــعـارك هـائــلـة ادت الى دمـار اســتـعـادتــهـا من تــنـظـيم داعش 
واسع. لم تـتـقـدم حـركـة االعـمـار بـصـورة مـلـحـوظـة ال عـلى يـد
لـفات اجملتـمعية احلكـومة السـابقة وال احلـالية. كمـا وال تزال ا
االخـطـر من اثـار مـرحـلة تـنـظـيم داعش مـن غيـر عالج او عـمل
فعـال وتـلك معـضالت سـتمـتـد تبـعـاتهـا لـوقت طويل وقـد تـخلق
اضي من مـاس واهوال. كـوارث جديـدة تـشبه مـا حصـل في ا
لــكن مع ذلك تـســيـر االمـور من غــيـر تـمــلل كـبـيــر او احـتـجـاج
هـدي وحكومته كن ان يسـتمر عـبد ا مـلحوظ.  لكن الى مـتى 
في ادامــة الـتــحـسن الــنـسـبـي بـسـيــاسـة احلــركـة الــبـطــيـئـة او

نعدمة في عالم متحرك وبيئة قابلة لالنفجار?  ا
االجـابة عـلى هـذا الـسؤال تـعـتـمد عـلى الـعـوامل التي ادت الى
ـتحـدة االميـركـية وبـرغم جـعجـعة الهـدوء الـنسـبي. فـالواليـات ا
تـرامب لم تتخذ قرارا استـراتيجيا بضـرب ايران وهي ال تعتبر
الـعراق ساحـة مواجهـة تهاجم بـها ايـران بل على العـكس تريد
واشـنـطن جتـنب اي هـجـمـات ايـرانـيـة عـليـهـا فـي العـراق. لـكن
اسـرائـيل دخـلت عـلى اخلط لـتـشـمل الـعـراق بـالـهـجـمـات الـتي
تـحالفة كانت تـشنهـا منذ سنـوات في سوريا على اجلـماعات ا
ـهــدي وحــكــومـتـه عـلـى هـذا ايــضــا جـاء مع ايــران. رد عــبــد ا
بـطريـقـة الـهـدوء الـنـسـبي والـبطء. لـكن هـنـاك ازمـة تـفاعـلت في
ـهـدي لـرئـاسـة الـوسط الـسـيـاسي الـشـيـعـي الـذي اتى بـعـبـد ا
الـوزراء كمـرشح تـهـدئـة وتمـشـيـة لالمور ولـيس مـرشح تـسـوية
ـهـدي وغـيـره كـثـيـرون ال يريـدون زج الـعـراق في فـقط. فـعـبـد ا
مواجهة ب ايران واسرائيل ال يرون
الـعراق مؤهال لهـا فيما تـريد فصائل
احلـشد الـشعـبي الـقريـبة من طـهران
خـطابـا اقوى وردا اكـثر فـاعلـية. هـنا
يـبدو الهدوء الـنسبي مـهددا اكثر من
اي وقت مـضى ومــصـيـره سـيــعـتـمـد
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{ باريس - وكاالت - قـد يصبح
هدير الدراجات النارية التي تمر
مــسـرعـة فـي األحـيـاء الــسـكــنـيـة
مـصـدرة الـكــثـيـر من الـضـوضـاء
من مـحركـاتـها وتـوقظ كل أطـفال
اضي في فرنسا احلي أمرا من ا
إذ بــدأ أحـــد أحــيــاء الــعــاصــمــة
الــفـرنــســيـة جتــربـة نــظـام رادار
ـــكـــنـه حتـــديـــد مـــوقع جـــديـــد 
ـــركـــبــــات الـــتي تــــصـــدر تـــلك ا
ــهـا.ويــطـلق الــضـوضــاء وتـغـر
رئـــيس الــبـــلــديــة عــلـى الــنــظــام
اجلــديـــد اسم رادار الــضــوضــاء
و تـركـيـبـه عـلى عـمـود لإلنـارة
في وسط بــلـدة فـيــلـنـوف لـو روا
قـــرب مــطـــار أورلي فـي بــاريس.
وقـــال رئــيس الــبــلـــديــة ديــديــيه
جــونـزالـيـس(إن تـفــعـيل الــنـظـام

ســـيـــتم فـــور الـــتــــصـــديق عـــلى
مــشـروع قــانـون حــكـومي جــديـد
يـــســمح بـــاســتـــخــدام مـــثل تــلك
األنـــظـــمـــة. وســـتـــربط الـــبـــلـــدة
التسجـيالت الصوتيـة بكاميرات
راقبـة األمنيـة التابـعة للـشرطة ا
ــا يـــســمح لـــلــنـــظــام بـــفــرض
غـــرامــات بــشـــكل تــلــقـــائي عــلى
).وأضـاف جـونزالـيس اخملـالـفـ
(الـضــوضـاء مـن سـمــوم احلـيـاة
احلديـثة ومشـكلـة صحيـة كبرى.
تــؤذي الــنــاس مــثــلــمــا يـؤذيــهم
التـدخ الـسلـبي). ولدى فـرنسا
بــــالــــفــــعل تــــشـــــريع يــــحــــد من
ركبات الضوضاء الصادرة عن ا
لكـن من الصـعب تـطـبيـقه بـسبب
اعـتمـاد ذلك عـلى ضـبط الـشـرطة

رتكبي اخملالفات بشكل فردي.
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ية سيلينا غوميز عادت النجمة العا
للعمل على موسيقاها من جديد

بنشرها صوراً حديثة لها من داخل
االستديو عبر مواقع التواصل
اإلجتماعي وذكرت غوميز(أنها

تتابع أعمالها في لوس
أجنلوس).وظهرت غوميز بصور
باألبيض واألسود جالسة أمام
جهاز التحكم باألصوات والى

جانبها مهندسة الصوت
سؤولة عن العمل. وذكرت ا
صحيفة ديلي ميل نقال عن

مصادر مقربة من غوميز (انها
تعمل على طرح عدد من

األغنيات اجلديدة في الفترة
قبلة كفرصة للمنافسة القليلة ا
على جوائز الغرامي القادمة).
وأشارت الصحيفة البريطانية
الى (أن سيلينا ستركز من

خالل هذه األغنية على التعبير
عن جوانب خفية من

شخصيتها لم تظهرها بعد.
وستقدم في ألبومها اجلديد ما
عانته من جتارب شخصية
اضي). خالل السنوات ا
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{ نـــيـــودلـــهي  –وكـــاالت - تـــعــد
الـنـجمـة آيـشواريـا راي واحدة من
ــثالت بـــولــيــوود أبــرز وأجـــمل 
والــــتـي ســــرقـت قـــــلــــوب مـاليــــ
ـعجبـ حول الـعالم وليس الـهند ا
فــقـط وعــلى الـــرغم من غـــيــابـــهــا
بعض الوقت عن الشاشة إال أنها
ال تـزال جتــذب اهـتـمــام مـصـمـمي
ـية.ومؤخرًا األزيـاء واجملالت العا
اُخــتـــيــرت مــلـــكــة جـــمــال الـــعــالم
الـسابقة لتكون بـطلة غالف الطبعة
األولى من عــدد ســبــتــمــبــر جملــلــة
بـيـكـوك  وهي مـجلـة خـاصـة بدار
األزيـاء الهـنديـة الشـهيـرة فالـغوني
ــلـجـة آنـد شــاين بـيــكـوك. ووفــقـا 
ـصمم بـينك فـيال كشف مـؤخرًا ا
شــاين بــيـــكــوك عن الــغالف عــبــر
إنـستغرام وقـال: (آيشواريا راي
إنـها لـنـجمـة خالـدة وتـفخـر مجـلة
بـــيــكــوك بـــاإلعالن عن إطالق أول
إصـدار مـطـبــوع لـهـا مع اجلـمـيـلـة

آيشواريا).
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ســـنـــوات وفـــازت عـــنـه أيـــضــا
ــثــلـة ي ألفــضل  بــجـائــزة إ
فــــكـــاهــــيـــة عـــام .1975 ولـــدت
هـاربـر الـتي بـدأت مــسـيـرتـهـا
الفنيـة راقصة في برودواي في
أواخر اخلمسينات في سافرن
بـــنـــيـــويـــورك في  22آب 1939
وتـنــقــلت في جـمــيع أنــحـاء
الـــبـالد بــســـبـب وظـــيـــفــة
بيعات قبل والدها في ا
أن تسـتـقر في جـيرزي
ســـــــــــــــيـــــــــــــــتــي فـي

نيوجيرزي.

من هــذا الــعــام.وكــانت هــاربــر
تــفــتــقــر إلـى اخلــبــرة نــســبــيـا
كـمــمـثـلـة في عـام  1970عـنـدمـا
شـــاركـت في مـــســـلـــسل مـــاري
تـايــلــر مـور - وهــو أحـد أكــثـر
عـروض الـتــلـفـزيــون األمـريـكي
شهرة في السبـعينيات. وفازت
ي هـــاربـــر بــــثالث جـــوائـــز إ
ـثلـة مسـاعدة في ذلك ألفضل 
ـسـلسـل من عام  1971وحتى ا
.1973وفـي عــــام  1974قـــــدمت
عــرضـا خــاصـا بــهـا حتت اسم
رودا والـــذي اســــتـــمـــر خـــمس

شـهـور فــحـسب. وبـعــد سـبـعـة
أشهـر فـقط شاركت في بـرنامج
دانـسـينج ويـز سـتـارز (الرقص
مـع الــنــجــوم) وفي عــام 2015
ـسرحـية الـفكـاهية ظـهرت في ا
تـو بــروك جـيــرلـز (فـتــاتـان من

بروك). 
وظـــــــلـت هــــــاربـــــــر الـــــــتي 

تـشخـيص إصـابتـهـا عام 2009
بسـرطان الرئـة أيضـا منشـغلة
بـحـمالت تهـدف إلجـراء بـحوث
عن الــســرطــان والــتــمــثــيل في
بعض األحيان حـتى وقت مبكر

سلسل رودا مورجنسترن في ا
الـتــلــفـزيــوني الــكالســيـكي في
ـاضي ذا ســبـعــيــنـات الــقــرن ا
مـاري تــايــلـر مــور شــو.وكـانت
هـاربر كـشفت جملـلـة بيـبول في
آذار  2013عن إصــــــابـــــتــــــهـــــا
بسرطان الـسحايا وهي خاليا
ســــــرطــــــانــــــيــــــة فـي غــــــشـــــاء
الـدمـاغ.لـكـنهـا عـاودت الـظـهور
بــشـكل مـفـاجئ بـعـد تـشـخـيص
رض األطـباء إصـابـتهـا بـذلك ا
عـام  2013وأبــلــغــوهـا بــأنه لم
يـــعـــد لــهـــا في احلـــيـــاة ســوى

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت  -
ــمـــثــلــة األمــريــكــيــة تــوفــيت ا
فاليري هاربر التي فازت بأربع
ي يـوم اجلـمـعـة عن جـوائــز إ
عـمـر ثـمـانـ عـامـا بـعـد صراع

من سرطان الدماغ. 
وقــالت ابــنــتــهــا كــريــســتــيــنــا
كـاشيـوتي (إن والـدتهـا تـوفيت
ـــاضــيــة) صـــبــاح اجلـــمــعــة ا
ورفــــضت تــــقـــــد مــــزيــــد من
التفاصيل. وفازت هاربر بثالث
ي عن أدائها دور من جوائز إ
الـنـاشـطـة الـنسـويـة الـصـغـيرة

{ مــدريـد  –بـرلـ - وكـاالت -
سـتـشفى ـدير اإلقـلـيـمي  قـال ا
ـلك كــويـرون بــإســبـانــيــا (إن ا
الــســابق خــوان كــارلــوس (81
ــــلك احلــــالي عــــامــــا) ووالـــد ا
فــــيــــلــــيــــبـي الــــســــادس غـــادر
سـتشفى الـسبت بعـد أسبوع ا
من إجـــــــراء جـــــــراحـــــــة لـه في
الـقـلب).وقـال لـوســيـا الـونـسـو
ـــــــلـك دون خـــــــوان (جـاللـــــــة ا
ــسـتــشــفى... كــارلــوس غــادر ا
حـالــته مـسـتــقـرة من الـنــاحـيـة
االكلينكية وفحص القلب بظهر
لك خوان انه طبيـعي).ومازح ا
كــــارلــــوس الــــذي تــــخـــــلي عن
2014 الــــــــــعـــــــــرش فـي عـــــــــام 

الــصـــحــفـــيــ لـــدى مـــغــادرته
ــــســـــتــــشـــــفى فـي ضــــواحي ا
مـــدريـــد.وقـــال (كـــأن شـــاحـــنــة
دهــســـتك ولــكن بـــعــد أن تــرفع
الـــشــــاحـــنــــة ...يـــنــــبض أمـــر
غـــريب).وفي أيــار أعــلن خــوان
كارلـوس قراره بـاالنسـحاب من
احلياة العامة وتخلى عن باقي
ـؤسسية مـنذ حزيران. مهامه ا
ـــســتـــشــارة الى ذلك أشـــارت ا
ــانــيــة أجنـيـال مــيـركـل يـوم األ
الـسـبت إلـى احـتـمــال عـودتـهـا
ي بــعـد خــتـام لــلـعــمل األكــاد
ـستـشـارية فـتـرتهـا احلـالـية بـا
في عام .2021وقالت ميركل في
كـلــمـة بـكــلـيـة اإلدارة بــجـامـعـة

خلإتش.إتـش.إل اليـــــبــــــزيجحل
(ســــأتــــواصـل مــــجــــددا مع كل
اجلـــامـــعــــات الـــتي مــــنـــحـــتي
الدكتوراه الفـخرية بعدما أترك
سـتشاريـة).ومنحت اجلـامعة ا
ـيركل وهي الـدرجـة الفـخـريـة 
فــيــزيــائــيــة ســابــقــة في حــفل
حـــضــرتـه كــريـــســتـــ الجــارد
نـصب رئيـسة الـبنك ـرشحـة  ا
ركزي األوروبي. وقالت وسط ا
ضــحـكــات احلــضــور (ســأعـود
ولن أمــضي وقـتـا قـصـيـرا مـثل
مـا حـدث الـيوم. سـأبـقى لـفـترة
أطول). وثـارت شكـوك متـزايدة
بـشـأن قدرة مـيـركل عـلى إكـمال
ــنـصب. مـدتــهـا احلــالــيـة في ا
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وكانت مـيركل قـد تنازلت عن
زعـــــامــــــة حـــــزب االحتـــــاد
ــســيـحي ــقــراطي ا الـد
ــــاضي بــــعـــد الــــعـــام ا
ـــة في خـــســـائـــر مـــؤ
انتخابات الواليات
وقـالت إن مـدتـها
احلــــالــــيــــة في
احلــــــــــــــــــــكــم
ســــــتــــــكـــــون

األخيرة.

قــوانــ الــزواج فـي بــنــغالديش
ـسلمة واعـتبرتها ذات األغلبية ا
تقيـيديـة وتمـييزيـة.قالت احملـكمة
(إنه يــجب حـذف كــلــمـة كــومـاري
الــبـنــغــالــيـة مـن عـقــود تــســجـيل
الــزواج). وتُـــســتـــخــدم الــكـــلــمــة
ــتـــزوجــات لــكن لــوصف غـــيــر ا
كن أن تعني أيضا البكر.وجنح
نظـمات احلقوقـية التي محامـو ا
رفعت الدعـوى القـضائـية في عام
 2014في إثبات أن عـقود الزواج
تـــسيء وتـــنــتـــهـك خــصـــوصـــيــة
ـرأة.وقــالت احملـكــمـة ( الـكــلـمـة ا
الـبـنـغــالـيـة أوبـيـبــاهـيـتـا والـتي
تـعــني بــشـكل ال لــبس فــيه امـرأة
غيـر متـزوجـة يجب أن تـستـخدم

من اآلن بدال من كلمة كوماري).
ــــتــــوقع ومن ا
أن تــــــــــــــــــدخـل
الـــتــغـــيـــيــرات
حـيـز الـتـنـفـيـذ
في غــــــضـــــون
بـضـعــة أشـهـر
عـنــدمــا يُـنــشـر
رســـمـــيـــا حـــكم
احملـــــــكـــــــمــــــــــة

الكامل.
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الـبالد).وأمــرت احملـكــمـة الـعــلـيـا
بـحــذف كـلـمــة بـكــر ووضع صـفـة
غــيــر مـــتــزوجــة بــدال مـــنــهــا مع
اإلبـقـاء عـلى احلــالـتـ األخـريـ
في العقد دون تـغيير وهـما أرملة
و مطلقة. ورحبت منظمات حقوق
رأة بـهذا احلـكم  وقالت (إن ا
كـلــمـة بـكــر مـســيـئـة). وفي
واقــعــة مــنــفــصـلــة قــالت
احملـكــمـة وفـقــا لـتــقـريـر
لـــــــــلــــــــــبـي بـي سي(إن
العـريس يـتـعـ عـليه
من اآلن فـصـاعدا
أن يـــــعـــــلن عن
حـــــــــــــالــــــــــــتـه
االجـتـمـاعـية).
وكـــــــــــــــــــــانــت
مـــــنــــظـــــمــــات
ـرأة حــقــوق ا
قـد انــتــقـدت

{ دكــــــا  –وكــــــاالت - أصــــــدرت
محكمة عليـا في بنغالديش حكما
رأة يقضي (بـعدم وجوب إعالن ا
عــمـــا إذا كــانت بـــكــرا فـي عــقــود
تـــــــــــســــــــــجـــــــــــيـل الــــــــــزواج فـي
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{ بـــانـــكـــوك  –وكـــاالت - نـــشـــر
لـكي في تـايالنـد صورا القـصـر ا
نــادرة لــرفــيــقــة جــديــدة لــلــمــلك
ويـعـتـقـد أن تـلك الـصـور تسـبـبت
ـــوقع اإللـــكــتـــروني في تـــعـــطل ا
لــلـــقــصـــر.وتــظــهـــر ســيــنـــيــنــات

وونغـفـاجـيـراباكـدي الـبـالـغة من
العمر  34عاما وهي تقود طائرة
مـــــقــــاتـــــلـــــة مــــرتـــــديـــــة مالبس
عـسكـريـة.وتـعـد سـيـنـيـنات وهي
بــرتــبــة لـواء أول امــرأة حتــصل
على لـقب رفـيقـة ملـكيـة نـبيـلة في

لك تايالند منذ نحو قرن. ومنح ا
ماهـا فاجـيـرونغـكورن الـبالغ من
العمر  67عاما اللـقب لسيـنينات
ـاضي بــعـد شــهـرين في تـمــوز ا
ـــلــكــة ســوثــيــدا من زواجه من ا
زوجـتـه الـرابــعــة.  وقـال الــقــصـر

لك أمر التايالندي في بـيان (إن ا
بكـتابـة سيـرة مـلكـية لـسيـنيـنات
وهـي قــــائــــدة طـــــيــــران مــــدربــــة
ـرضــة وحـارســة شـخــصـيـة). و
ــلك الـــعــرش بـــعــد وفــاة تــولـى ا
والـــــده فـي عـــــام .2016 وكـــــانت

ــلـكــة سـوثــيــدا وهي مــضـيــفـة ا
طيـران سابـقة تبـلغ من الـعمر 41
عـــامــــا ونـــائــــبـــة رئــــيس وحـــدة
لك احلراسة الشخصية شريكة ا
لــفـتــرة طــويـلــة وشــوهــدت مـعه

لسنوات في أنشطة عامة.

{ أديليد  –وكاالت - خـالل عرض ناري كانت تقدمه تـسببت راقصة تعرٍ
تُدعى هـارلي فـان داجنـيـرفيـلـد بـاندالع حـريقٍ داخل الـنـادي الـذي يقع في
ـوقع الـفن  مـديـنـة أديـلـيـد األسـتـرالـيـة حـيث تـعـمل.وفي الـتـفـاصـيل وفـقـا 
ـسـرح عن طريق اخلـطـأ عنـدمـا كـانت الراقـصـة تؤدي اشـتـعـلت النـار في ا
حركـات راقصة بواسـطة عيـدان مشتـعلة وذلك ضـمن مسابـقة ملـكة جمال
وظفي النادي كان ما دفع  التـعري.وانتشر احلريق بسرعة فائقة داخل ا
الى إجالء الزبـائن. وعمـدت الحقـاً هارلي إلى تـقد إعتـذارها عـما حدث
مــؤكـدةً (انـهـا كــانت خـضـعت لــلـعـديـد من الــدورات الـتـدريـبـيــة عـلى هـكـذا

عروض).


