
تلف؛  مخُ و�ضٌع  رم�ضان،  �ضهر  يف  لل�ضا�ضة  يكون 
�ضاخن،  دراما  �ضباق  يح�رض  ال�ضهر  هذا  قدوم  فمع 
بعيون  الفوز  على  والأم���وال  الأع��م��ال،  وتتبارى 
املتابعني  لح��ت��ك��ار  الن��ت��ب��اه  ول��ف��ت  اجل��م��ه��ور، 

وجتمعهم حول هذا امل�ضل�ضل، اأو ذاك.
“الدراما  ان   ، ق��ال  املالكي،  حامد  ال�ضيناري�ضت 
دورها  داع�ش،  مع  الع�ضكرية  احلرب  بعد  العراقية، 
كبري يف اعادة البناء الفكري للمجتمع، خا�ضة الذي 
تاأثر بافكار داع�ش، ومناق�ضة هذه الفكار وحت�ضني 

املجتمع منها، ا�ضافة اىل دورها التوثيقي.
ومتعددة،  متنوعة  الدراما  “موا�ضيع  ان  اىل  وا�ضار 
البع�ش،  ي�ضفها  كما  واحدة  جهة  على  تقت�رض  ول 
بانها منح�رضة باجلنوب والهوار وغريها”، مبينا 
انه “اذا ا�ضتمر تقدم الدراما العراقية الذي افرت�ضه، 

الو�ضع  من  اكرث  وتتنوع  الدراما  موا�ضيع  �ضتتغري 
احلايل.

“ل  انه  املالكي  قال  للدراما،  الدولة  ِمَنح  وح��ول 
القطاع  قدمها  ب�ضيطة  مبالغ  هنالك  منح،  توجد 
اخلا�ش �ضمن مبادرة الدراما العراقية التي كنت انا 

احد موؤ�ض�ضيها قبل ان�ضحابي منها.
ويف اطار احلديث عن اعمال رم�ضان، لفت املالكي 
اىل انتاج “جديد بروؤية حديثة تختلف عن ال�ضابق”، 
تاأليفه  من  “الفندق”،  م�ضل�ضل  وهو  و�ضفه،  بح�ضب 
يناق�ش  “امل�ضل�ضل  مو�ضحا:  ال�رضقية،  قناة  وانتاج 
ومل  احد،  بفكرتها  يكلفني  ومل  اليوم،  ال�ضباب  واقع 
العمل  فكرة  احد  اي  علي  يفر�ش  او  �ضابقا  يكلفني 

الذي اكتبه.
“الفندق” الذي  اخلا�ش مب�ضل�ضل  الإعالن  بث  وبعد 
انتقادات  واجه  رم�ضان،  يف  عر�ضه  املفرت�ش  من 
املتكلف  “الأداء  ب�  ما و�ضفوه  ب�ضبب  اجلمهور،  من 

التي  “العالية”  واللغة  للممثلني،  واملت�ضنج” 
املالكي  النتقادات عّلق  بها. وحول هذه  يتحدثون 
به  اداء م�رضحيا مبالغا  يوؤدي  العراقي  “املمثل  ان 
بالغالب.  ق�ضم امل�رضح  الفنون  لنه تخرج من كلية 
الأ�ضتغال  البقية  على  ولكن  جيدون  ممثلون  هنالك 

على انف�ضهم وتطوير قابلياتهم.
“اأداء  ان   ، طالب  اينا�ش  املمثلة  قالت  جهتها  من 
ال�ضبعينيات مل يكن متكلفا، اإمنا هو غاية بالتلقائية، 
لكن تلك املرحلة مبنية على التكلف يف الواقع، لذا 

فالداء حمكوم مبنطق احلياة.
واكدت، ان “اجليل الالحق على ال�ضبعينيات بعقدين، 
مارج  و�ضبط  واللفظ  تكنيك(  )البدي  يف  تطور 
ع��ززوا  معظمهم  لكون  اأك��ادمي��ي��ة،  بدقة  احل��روف 

املوهبة بالدرا�ضة الفنية املتخ�ض�ضة.
وهو  )الفندق(،  م�ضل�ضل  يف  طالب،  اينا�ش  وت�ضارك 
من تاأليف حامد املالكي واإنتاج على جعفر ال�ضعدي 

“تطور  ان  عنه،  قالت  حيث  ح�ضني،  ح�ضن  واخ��راج 
دراما رم�ضان لهذا العام يقا�ش على م�ضل�ضل الفندق، 
فهو مودرن، وبروؤيا فنية متقدمة عن اآخر ما و�ضله 

الفن.
ال�ضعب  “النت�ضار على داع�ش جعل  ان  ونوهت اىل 
جزء  والفنان  للحياة،  بلهفة  �ضغوفا  يعود  العراقي 
التي  الفنية  الأعمال  فاإن  وعليه،  ال�ضعب  نب�ش  من 
فا�ضال  ح��دا  �ضتكون  ال��ع��رب��ي،  امل�ضاهد  �ضرياها 
اأن  اإىل  م�ضرية  داع�ش”،  وبعد  قبل  مرحلتي:  بني 
والنكابت  الوقائع  من  ت�ضتفيد  احلية  “املجتمعات 
ي��وؤرخ��ان  وج��م��ايل  معريف  ر�ضيد  اإىل  باإحالتها 

املوعظة الكربى ملا مر به ال�ضعب.
اما املخرج ح�ضني الكعبي، فقد اكد ، ان “هذا املو�ضم 
الرم�ضاين ل يختلف يف الدراما العراقية عن ال�ضابق، 
مل  والذين  باقني،  ال�ضابقون  الدراما  �ضناع  دام  ما 

يحققوا اي جناح.

ل��ل��درا���ض��ات  ب��غ��داد  م��رك��ز  رئ��ي�����ش  ك�ضف 
املقرر  الق�ضايا  اأهم  عن  املو�ضوي،  مناف 
مناق�ضتها خالل زيارة رئي�ش الورزاء عادل 
اأنها  اإىل  م�ضرياً  الريا�ش،  اإىل  املهدي  عبد 

�ضت�ضهد ح�ضم ملفات ا�ضتثمارية مهمة.
�ضت�ضهد  “الزيارة  اإن  امل��و���ض��وي،   وق���ال 
التوقيع النهائي على امللفات املتفق عليها 
من قبل جمل�ش التن�ضيق العراقي- ال�ضعودي، 

وا�ضتثمارية  �ضناعية  مب�ضاريع  واملتمثلة 
بالإ�ضافة م�ضاريع الطاقة.

على  نهائي  ب�ضكل  “التوقيع  اأن،  اإىل  واأ�ضار 
جديدة  ب��ّواب��ة  ميثل  ع��رع��ر  منفذ  افتتاح 
للم�ضافرين، وخا�ضة احلجاج، حيث يختزل 
املدينة  اإىل  خالله  م��ن  للو�ضول  ال��وق��ت 
املنورة، بالإ�ضافة اإىل اإمكانية ربط العراق 
بالبحر الأحمر، وهو ما ميثل طريق احلرير 

بالن�ضبة للعراق.
حمافظة  مع  عرعر  منفذ  افتتاح  وم�رضوع 

الأنبار غربي البالد متفق عليه بني العراق 
وال�ضعودية منذ اأ�ضهر، ورّجح حمافظ الأنبار 
ر�ضمية  ب�ضور  املنفذ  افتتاح  الدليمي  علي 

خالل ت�رضين الأول املقبل.
للعراق  ميثله  وما  امل�رضوع  اأهمية  وب�ضاأن 
اأو�ضح املو�ضوي، اأن “املنفذ �ضي�ضهم يف نقل 
الب�ضائع اإىل البحر الحمر، وهو يف مرحلة 
“ال�ضعودية  اأن  اإىل  لفتًا  النهائي”،  احل�ضم 

تكفلت بتطوير املنفذ يف اجلانب العراقي.
ا�ضتثمار  م�رضوع  على  “التوقيع  اإىل  واأ�ضار 

وهو  وال�ضماوة،  الن��ب��ار  �ضحراء  اأرا���ض��ي 
م�رضوع زراعي حيواين، �ضيعمل على حتقيق 
احليوانية”،  امل�ضتقات  من  الذاتي  الكتفاء 
على  ع��دي��دة  م�ضاريع  “وجود  اإىل  لف��ت��ًا 
ف�ضاًل  والبرتوكيمياويات،  الطاقة  م�ضتوى 
العراق  وت��زوي��د  ك��ه��رب��اء،  خ��ط  توفري  ع��ن 

بالغاز لت�ضغيل حمطاته الكهربائية.
من جانبه ال رئي�ش مركز التفكري ال�ضيا�ضي 
زيارة  اإن  اليوم  ال�ضمري  اإح�ضان  العراق  يف 
العراقية عادل عبد املهدي  رئي�ش احلكومة 

�ضتبحث  الأرب���ع���اء،  ال��ي��وم  ال��ري��ا���ش  اإىل 
ا�ضتقرار املنطقة وتقارب ال�ضعودية واإيران.

العام  الزيارة  "هدف  اأن  ال�ضمري  واأو�ضح 
ق�ضايا  يف  متوازن  العراق  اأن  على  �ضيوؤكد 
وا�ضتقرار  طرف،  لأي  ينحاز  ولن  املنطقة 
التي  امل��ل��ف��ات  اأه���م  م��ن  واح���د  املنطقة 

�ضيبحثها.
اأي�ضا  امل��ه��دي  عبد  "�ضيبحث  واأ���ض��اف: 
تقريب وجهات النظر بني ال�ضعودية واإيران، 
حكومته  باأن  لل�ضعوديني  �ضورة  وت�ضكيل 

على  لطرف  بانحياز  تنظر  ول��ن  معتدلة 
ح�ضاب اآخر.

عبد  طرحه  الذي  "امل�رضوع  اأن  اإىل  واأ�ضار 
با�ضتقرار  واخلا�ش  خامنئي،  على  املهدي 
املنطقة، �ضيطرحه على امللك �ضلمان بن عبد 

العزيز اأي�ضا.
م�ضدر  ك�ضف  اليوم  من  �ضابق  وق��ت  ويف 
لعبد  مرتقبة  زي��ارة  عن  عراقي،  �ضيا�ضي 
الريا�ش  ال�ضعودية  العا�ضمة  اإىل  املهدي 

اليوم الأربعاء.
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ال��ع��راق،  ���ض��ف��راء  تعيني  م��ل��ف  َي�����ض��غ��لخُ 
من  ال��ربمل��ان  يف  الت�رضيعيَة  الأروق����َة 
جهة  من  ال�ضيا�ضية  الكتل  وم��زاَج  جهة، 
اخَلياراتخُ  ت�ضطدم  اجلهتنَيِ  وبني  اأخرى. 
البعثات  ملّف  َت�ضيي�ِش  باإمالءاِت  الفنية، 
التوافقات  غط  �ضَ ب�ضبب  الدبلوما�ضية؛ 
�ضفينةخُ  َوفقها  ت�ضري  التي  واملحا�ض�ضة 
العراق.  يف  اجلارية  ال�ضيا�ضية  العملية 
احلكومية  التعيني  م�����ض��اراتخُ  ومت�ضي 
ومعايري،  اآل��ي��اٍت،  اإي��ق��اع  على  الفنية 
منها  بال�ضد  مت�ضي  فيما  و�����رضوط، 
ال�ضنة،  يفر�شخُ  حيث  ال�ضفقات؛  كوالي�ش 
و�ضخ�ضياٍت  اأ�ضماًء  والأك��راد  وال�ضيعة، 
اجتماعات  وع��ن  ال�ضتثناءات.  خ��ارَج 
وزارة اخلارحية مع جلان جمل�ش النواب، 
اخلارجية  العالقات  جلنة  �ضت�ضار  مخُ قال 
،اإّن  ال��رك��اب��ي  ه��ات��ف  د.  ال��ربمل��ان  يف 
القائمة  برف�ش  خرجت  “الجتماعات 
قائمة  وه��ن��اك  ال��ع��ب��ادي،  اأع��ّده��ا  التي 
يف  ��ط��رح  ���ض��تخُ ا���ض��م��ا   60 ت�ضم  ج��دي��دة 
الأيام املقبلة. وك�ضف الركابي اأّن “ملف 
خالل  ح�َضمخُ  �ضخُ الدبلوما�ضية  البعثات 
رى املقابالت  ال�ضهرْيِن املقبلني، حيث جتخُ
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة  بح�ضور 
حددت  “اللجنة  اأّن  م�ضيفا  ال��ربمل��ان، 
ل  اأْن  وهي:  للقبول  اأ�ضا�ضية  معايري   3
واأْن   ،66 ال�  عن  املتقدم  مواليد  تتجاوز 
اللغات  اإحدى  اأو  النكليزية  اللغة  جيد  يخُ
اأو  م�ضت�ضار  بدرجة  يكون  واأْن  احلية، 

مدير مفو�ش ف�ضاعدا. وبح�ضب الركابي، 
الكتل  تاأثريا من قبل  “هناك  اأّن  اأكد  فقد 
واملحا�ض�ضة،  والتوافقات  ال�ضيا�ضية 
وهذا التاأثري كبري لكون الرت�ضيح من قبل 
الكتل ال�ضيا�ضية يكون م�ضتثنى من جميع 
وجود  اإىل  لفتا  وال�رضوط”،  املعايري 
“نداءات تتجه اإىل اإعطاء وزير اخلارجية 

املرونة الأكرث يف الختيار.
واأكمل اأّن “تقدمي الأ�ضماء الآن و�ضل اإىل 
رّحلون  200 ا�ضم ب�ضمنهم ال� 28 وهم مخُ
 200 ال�  هذه  ومن  العبادي،  قائمة  من 
وتابع  ا�ضما.   30 اختيار  �ضيتم  ا���ض��م، 
بني  حاليا  تتوا�ضل  “الجتماعات  اأّن 
اخلارجية،  العالقات  وجلنة  اخلارجية 
ال�ضخ�ش  باأّن  اأو�ضى  الأخري  والجتماعخُ 
اجليد والكفوء من قائمة العبادي ال� 28 
اجلديدة.  القائمة  هذه  يف  ��هخُ  درجخُ ممكٌن 
قال  ال�ضفراء،  ملف  ق�ضية  اأ�ضول  وحول 
 ،2015 ع��ام  يف  “بداأت  اإنها  الركابي 
حيث اأعدت وزارة اخلارجية قائمة ب� 80 
ا�ضما ثم تقّل�ضت اإىل 39 ا�ضما ثم اإىل 28 
الآخري  العدد  على  الت�ضويت  ومت  ا�ضما، 
 )139( ال��ق��رار  ب��رق��م   2018 ع��ام  يف 
جمل�ش  يف  عليه  امل�ضادقة  متت  حيث 
الوزراء واأخُْر�ِضَل اإىل جمل�ش النواب ومل يتم 
الت�ضويت  عدم  و�ضببخُ  عليه،  الت�ضويت 
 28 ال�  حول  حاَمْت  عديدًة  �ضبهاٍت  اأّن 
اأّن  ومنهم  وعدالة،  م�ضاءلة  منهم  ا�ضما 
وظيفيا  ت��دّرج��ا  ميلكون  ل  املتقدمني 
القائمة  هذه  رف�ش  مّت  وبالتايل  �ضليما، 

من قبل الربملان.

بغ��داد - اجلورن��ال :  ك�ضف��ت اللجنة القانونية النيابي��ة، عن ثالثة معرقالت متنع اإج��راء النتخابات املحلية يف 
موعده��ا املح��دد يف يوم التا�ضع م��ن ت�رضين الثاين املقبل. وقال ع�ض��و اللجنة �ضليم هم��زة ،اإن “م�رضوع قانون 
مفو�ضي��ة النتخاب��ات غ��ري جاهز لعر�ض��ه للت�ضويت داخل جمل�ش الن��واب كونه ي�ضم عددا م��ن النقاط اخلالفية 
والت��ي بحاج��ة اإىل تغيريها وتعديلها”، لفت��ا اإىل اإن “الكتل ال�ضيا�ضية مل تتفق حت��ى الآن فيما بينها على موعد 
حم��دد لإج��راء النتخاب��ات املحلية، ف�ضال عن ع��دم جاهزية املفو�ضية اإج��راء النتخابات خ��الل العام احلايل. 
واأ�ض��اف اأن “حمافظ��ة كركوك واأزمة اإج��راء النتخابات فيها تعد اب��رز املعوقات التي متنع اإج��راء النتخابات 
املحلي��ة يف موعده��ا املحدد بيوم التا�ضع م��ن ت�رضين الثاين املقبل، لن�ضطار املك��ون الكردي على ق�ضمني الول 

موؤيد لإجراء النتخابات ب�ضكل موحد والأخر يطالب باإجراء ال�ضتفتاء قبل النتخابات”، 

ملف سفراء العراق.. كواليس الصفقات تفرض االسماء خارج االستثناءات 

ثالثة معوقات تمنع إجراء االنتخابات 
المحلية بموعدها

حممد  الفريق  املدين  للدفاع  العليا  اللجنة  رئي�ش  اأعلن 
بدر نا�رض، الثالثاء، عن اإ�ضدار رئي�ش الوزراء عادل عبد 
ال�ضيول،  من  املت�رضرة  العوائل  بتعوي�ش  قراراً  املهدي 
وكيل  ك�ضف  فيما  ال�ضيول،  اأزمة  انتهاء  قرب  اإىل  م�ضرياً 
وزارة ال�ضحة والبيئة جا�ضم الفالحي عن تزويد وكالة 

م�ضتويات  تظهر  اآنية  ب�ضور  اللجنة  الف�ضائية  "نا�ضا" 
وزارة  وكيل  وهو  نا�رض  املياه.وقال  منا�ضيب  ارتفاع 
من  �ضدر  "قراراً  اإن   ، الحتادي  المن  ل�ضوؤون  الداخلية 
العوائل  لتعوي�ش  املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�ش 
العراق. حمافظات  كل  يف  ال�ضيول  نتيجة  املت�رضرة 

واأ�ضاف اأن "الو�ضع مطمئن والزمة تقريبًا انتهت"، 
تتمة �ضفحة 2

تعويض المتضررين من السيول 
في جميع المحافظات
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بريطانيا تشخص ثالثة عوامل 
تسببت بتردي االقتصاد العراقي

الدراما في رمضان.. الجزء الفارغ أم المملوء من القدح؟ 

منفذ عرعر وتقارب السعودية وإيران ابرز ملفات زيارة عبد المهدي الى الرياض

شركة عالمية تنفذ مدينة الملك 
سلمان الرياضية ببغداد
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النيابية،  وال��دف��اع  الم��ن  جلنة  طالبت 
ال��دف��اع  ووزارة  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ة 
حرارية  كامريات  ل�رضاء  اموال  بتخ�ضي�ش 
اجلانب  مع  احلدود  تاأمني  لغر�ش  جديدة 
عبا�ش  ال��ل��ج��ن��ة  ع�ضو  ال�����ض��وري.وق��ال 
ال�ضماعيلي ، ان “تاأمني احلدود مع �ضوريا 
للق�ضاء على جميع حتركات  امر �رضوري 
وخالياها  الإره��اب��ي��ة  داع�����ش  ع�ضابات 

“احلدود  ان  اىل  البالد”، لفتا  النائمة يف 
تخطط  خطرة  مناطق  ت�ضم  �ضوريا  م��ع 
لتنفيذ  ا�ضتغاللها  الإره��اب��ي��ة  املجاميع 
وخلق  العراقية  الرا�ضي  داخ��ل  هجمات 

نوع من الفو�ضى المنية.
احلايل  الوقت  يف  “احلدود  ان  واأ���ض��اف 
ال��ع��راق��ي  اجل��ان��ب  ك���ون  عليها  م�ضيطر 
اجل��ه��ود  تكثيف  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  وال�����ض��وري 
“احلكومة  مطالبا  احلدود”،  على  المنية 
مايل  تخ�ضي�ش  باإيجاد  الدفاع  ووزارة 

احل��دود. حلماية  حرارية  كامريات  ل�رضاء 
مطلب  متثل  هي  املطالب  “تلك  ان  وبني 
ح��دود  على  احلري�ضة  الأم��ن��ي��ة  امل��راج��ع 
البالد.وكان  م�ضوؤول عمليات اللواء 17 يف 
احل�ضد ال�ضعبي جا�ضم النوري قد اكد ، اليوم 
مناطق  وتوؤمن  مت�ضك  قواته  ان  الثالثاء، 
ال�ضورية، فيما  العراقية  مهمة على احلدود 
اأي حماولة  القوات منت�رضة ومتنع  ان  بني 
وادي  باجتاه  �ضوريا  ل�”داع�ش” من  ت�ضلل 

حوران.

مطالب بتحصين الحدود مع سوريا بكاميرات حرارية
بغداد - الجورنال


