
اأعلن��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي، 
الثالثاء، قبول 283 معلما ومعلمة من املجازين 
درا�سي��ا املقبولني يف اجلامعات للع��ام الدرا�سي 

احلايل.
وق��ال املتح��دث الر�سم��ي با�س��م ال��وزارة حي��در 
ا�س��درت  "ال��وزارة  اإن  ل��ه،  بي��ان  يف  العب��ودي 
قوائم تت�سم��ن اأ�سماء املعلمني املجازين درا�سيا 
املقبول��ني يف اجلامع��ات وفق��ا الخت�سا�ساتهم 
الدرا�سي��ة للع��ام 2016/2017 والبالغ عددهم 

283 معلما ومعلمة".
"ميك��ن االط��الع عل��ى  واأ�س��اف العب��ودي ان��ه 
اأ�سم��اء املعلم��ني املجازي��ن درا�سي��ا ع��ر موقع 
البواب��ة االلكرتونية لدائ��رة الدرا�سات والتخطيط 

واملتابعة .

توقع��ت هي��اأة االن��واء اجلوي��ة والر�س��د الزل��زايل 
،الثالث��اء، ان ي�سه��د طق�س يومي اجلمع��ة وال�سبت 
املقبل��ني اأمط��اراً وعوا�س��ف رعدي��ة. وذك��ر بيان 
للهي��اأة  اأن “طق�س اليوم �سيكون يف املناطق كافة 
�سحوا اىل غائ��م جزئيا، ودرجة احل��رارة العظمى 
املتوقع��ة يف مدينة بغداد 12 ْم”. واأ�ساف، طق�س 
يوم غد اخلمي���س املقبل �سيكون يف املناطق كافة 
غائم��ا جزئي��ا، ودرجات احل��رارة ترتفع قليال عن 
اليوم ال�سابق. واأ�س��ار البيان اىل اأن، طق�س اجلمعة 
املقب��ل �سيك��ون يف املناط��ق كافة غائم��ا جزئيا 
اىل غائ��م مع امطار خفيف��ة يف اماكن متعددة من 
الب��الد، ودرج��ات احل��رارة ترتفع قليال ع��ن اليوم 
ال�ساب��ق. وتاب��ع البي��ان ان “طق�س ال�سب��ت املقبل 
�سيك��ون يف املناطق كافة غائما ممطرا يف اماكن 
متعددة من البالد وفر�سة حلدوث عوا�سف رعدية 
احيان��ا، ودرج��ات احل��رارة تنخف���س قلي��ال يف 
املنطق��ة الو�سط��ى وتك��ون مقارب��ة يف املنطقتني 

ال�سمالية واجلنوبية لليوم ال�سابق.
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�س��ارة البياتي �سابة من مدينة كرك��وك تبلغ من العمر 
واح��دا وع�رشين عاما جعلت م��ن املاكياج الذي يحول 
وج��وه الب���رش اإىل م��ا ي�سب��ه الوحو���س م��ادة جاذب��ة 
مل�ستخدم��ي و�سائ��ل التوا�س��ل االجتماع��ي، ومتتل��ئ 
�سفحة هذه ال�سابة على الفي�سبوك واالأن�ستغرام ومواقع 
التوا�س��ل االأخرى بال�سور الأعم��ال واقعية خميفة مبا 
يف ذل��ك اأي��ٍد ذات اأ�ساب��ع ممزق��ة ووج��وه ذات �سقوق 

عميقة واأخماخ مك�سوفة.
 �سارة تدر�س القانون يف جامعة كركوك �سمايل العراق 
تعم��ل عل��ى تطوي��ر قدراته��ا واهتماماته��ا يف جمال 
املوؤثرات، وب��داأت العام املا�سي بعمل موؤثرات خا�سة 
للم�رشح وق��ررت اللج��وء اإىل االإنرتنت لن���رش اأعمالها، 
وتق��ول اإنه��ا تعم��ل يف ه��ذا املج��ال منذ ع��ام تقريبا 
ومل تك��ن حت�سل عل��ى دعم ب�سبب غراب��ة اأعمالها التي 
تغل��ب عليها امل�ساهد الدامية لكنها على الرغم من ذلك 

ا�ستمرت يف اإنتاج هذه االأعمال.
 بداي��ات ه��ذه الفنان��ة كانت قبل �سنت��ني عندما كانت 
ت�ساه��د برنام��ج )face off( وه��و برنام��ج اجنب��ي 
مت�سابق��ني  واظه��ر   ))  mbc4 �سا�س��ة  عل��ى  عر���س 
وفنانني موهوب��ني باملاكياج اخلا���س او ال�سينمائي 
وتاأث��رت �سارة بحلقات الرنامج االأمر الذي دفعها اإىل 

التجربة. 
قام��ت �س��ارة باالط��الع عل��ى ه��ذا الف��ن يف االنرتنت 
لكنه��ا  للر�س��م  امل�ستخدم��ة  االأدوات  اىل  وتعرف��ت 
املالي��ة  اإمكانيته��ا  ق��در  ب�سيط��ة  اأدوات  ا�ستخدم��ت 

وجنحت يف ذلك. 
واأخفق��ت �س��ارة يف حماوالته��ا االأوىل للر�س��م لكنه��ا 
ر�سماته��ا  وعر�س��ت  تنج��ح  ان  وا�ستطاع��ت  �سم��دت 
عل��ى مواقع التوا�سل االجتماع��ي وح�سدت الكثري من 

االإعجاب الأعمالها ما �سجعها على اال�ستمرار.
وتعل��ل �س��ارة هذه الزي��ادة برغبة النا���س يف االطالع 
عل��ى االأف��كار اجلدي��دة وفن��ون مبتك��رة ومع��رة ع��ن 
الواق��ع و�سوره املرعب��ة، وهي ت�ستخدم م��واد ب�سيطة 
يف اأعماله��ا اذ مت��زج الع�س��ل االأبي���س م��ع ال�سبغ��ة 
احلم��راء وم�سحوق الكاكاو الإنتاج �س��يء ي�سبه الدماء، 

وعلى الرغ��م من ب�ساطة املواد الت��ي ت�ستخدمها لكنها 
تقول انه لي�س م��ن ال�سهل احل�سول على املواد الالزمة 
لعمله��ا.  �سارة ترر اإنتاجه��ا لوحات ور�سومات دامية 
بالقول اإن حياة ال�سع��ب العراقي �سبيهة باأفالم الرعب 
اذ اأن التفج��ريات الت��ي تق��ع ب�س��كل �سب��ه يومي جتعل 
�س��ور الدماء معت��ادة ومرافق��ة للعراقي��ني يف نومهم 
ويقظته��م، وت�س��ري اإىل ان عمله��ا يف جم��ال املوؤث��رات 
اخلا�س��ة ال يزال جدي��دا ن�سبيا يف الع��راق واأنها تاأمل 
يف اإمكاني��ة اأن يرز عمله��ا واأن يجذب اهتمام �سناع 
ال�سينم��ا.  ومل تخ��ف ال�ساب��ة العراقي��ة طموحه��ا يف 
الو�س��ول اإىل اأروق��ة هوليوود واإتاح��ة الفر�سة اأمامها 
للم�ساركة يف فيلم عراقي ت�ستخدم فيه موؤثرات خا�سة 
لر�س��م اأعمال ولوحات فنية مرعبة، اذ ترى اأن  اأعمالها  
الفني��ة الت��ي تعج ب�س��ور مرعب��ة مثل العي��ون الدامية 
واجل��روح املفتوح��ة و�سوى ذل��ك م��ن الر�سومات ذات 
الطاب��ع الدموي مل تكن لتالق��ي النجاح واالنت�سار لوال 
ا�ستخدامه��ا  موؤث��رات جاذبة يف الر�سم  وهو اأمر ير�سح 

اأعمالها للعر�س يف املحافل الدولية ح�سب اعتقادها.
 �س��ارة قامت بتطوير قدراته��ا واهتماماتها يف جمال 

املوؤث��رات وبداأت العام املا�س��ي بعمل موؤثرات خا�سة 
�سناعية للم�رشح وحققت لها ال�سور املخيفة والغريبة 

التي اأجنزتها متابعة كبرية على االنرتنت.
 وتوؤك��د ان ا�ستخدامه��ا تقني��ة  )اإ���س اإف اإك���س( من��ح 
متي��زا الأعماله��ا واأ�سبح كث��ريون ي�سي��دون بجهودها 
يف االأعم��ال والر�س��وم التي تنجزها، وعل��ى الرغم من 
النجاح التي حققته يف اإثارة م�ساعر النا�س وف�سولهم 
وج��ذب انتباههم الأفكارها وما تريد قوله عر اأعمالها 
الت��ي  امل��واد  اأغل��ب  اإن  تق��ول  اأنه��ا  اإال  ور�سوماته��ا 
ت�ستخدمها يف عمله��ا ت�سنعها يف البيت بنف�سها وهي 
ب�سيطة باملقارن��ة مع املواد الت��ي ي�ستخدمها فنانون 

يحرتفون هذا النوع من الفن خارج العراق.
 كم��ا اأك��دت اأن االأجه��زة الفني��ة واملوؤث��رات اخلا�س��ة 
بال�سينم��ا تعر�س��ت لل�رشق��ة وال�سي��اع والتلف خالل 
العقد املا�سي لكن �سناعة ال�سينما العراقية مل تتوقف 
وان��ه ميك��ن لل�سينم��ا املحلي��ة املناف�س��ة يف هولي��ود 
م�سي��دة بدور االإنت��اج ال�سينمائي امل�ستقل��ة يف العراق 
الت��ي اأنتجت  اأفالما حققت جناح��ا جيدا مثل فيلم ابن 

بابل الذي فاز بعدد من اجلوائز الدولية.

حيطانه خصصت للشعارات والذكريات..

القصر الرئاسي في بابل.. يحيطه الفرات والنخيل.. واألوساخ!

ان منل��ك اق��دم ح�سارة يف التاأريخ ه��ذا يعني اأننا منلك ما 
تبح��ث عن جمي��ع البلدان وما ممكن اأن ي��دَر علينا ذهبًا لو 
اأح�سن��ا اأ�ستغالله ، خالل زيارت��ي الآثار بابل مل اأ�ساهد ذلك 
االهتمام اال�ستثنائي الذي يتفق وعمر هذه املدينة وعمقها 
التاأريخ��ي ومكانته��ا يف تاري��خ العراق ، ابت��داًء من بوابة 
الدخ��ول املهمل��ة والقاحل��ة اىل املنتج��ع وانته��اًء بق���رش 
�س��دام ال��ذي �ساأتوق��ف عنده طوي��ال، بلدان كم���رش ودبي 
ولبن��ان وغريه��ا مل تنه���س اال ب�سياحته��ا والع��راق ميلك 
الي��وم اأماك��ن �سياحي��ة من �ساأنه��ا اأن تقلب اقت�س��اد البلد 
املنه��ار ل��و كانت هن��اك اإدارات �سيا�سي��ة ناجحة تفكر يف 

هذه النواحي.
عن��د ب��اب الدخ��ول اىل الق�رش اول م��ا نالحظ��ه النفايات 
بغت باالأ�سماء  املرتامي��ة يف كِل اجلهات ، احليطان التي �سُ

وبالذكري��ات وباالأل��وان ورمب��ا ال�سع��ارات ال�سيا�سية التي 
ت��وؤرخ ل�سن��وات م��ا بع��د ال�سق��وط ، الرثي��ات وال�سبابي��ك 
واالأعم��دة املتهالك��ة ،ال��رتاب والروائح النتن��ة التي تغلف 
امل��كان ..ه��ذا ما ياأت��ي يف االنطباع االأول عل��ى الرغم من 
جمالي��ة الق���رش وم�ساحته الهائل��ة والنقو���س والزخارف 
املتقنة فيه واإطاللته على الفرات ونخيله التي ت�سعرنا اننا 
نطال��ع مناظر تنتمي فعال ملدينة �ساح��رة ما زالت حتتفظ 
بعب��ق املا�س��ي..روى لنا احد �س��كان املنطق��ة ان الرئي�س 
ال�ساب��ق �س��دام ح�سني بن��ى الق�رش لكن��ه مل ي�سكن��ه بتاتا 
عل��ى الرغ��م من اأنه كان جمه��زاً بطاقم كام��ل من احلرا�س 
واملنظف��ني والطباخ��ني الذي يع��دون يومي��ا كل الوجبات 

خوفا من قدوم �سدام ح�سني على حني غفلة!
كذل��ك حدثنا عن بع�س ما تختزنه ذاكرته عن اأيام 2003 
ح��ني َنه��ب البع���س كل مقتني��ات الق���رش ابت��داًء باالأثاث 
وحت��ى جتهي��زات احلمامات واالأنابي��ب ال�سحية اذ مل يبق 
اأي �سيء على حاله على الرغم من ان الق�رش مبني على تلة 

ا�سطناعية مرتفعة ما يعيق حركة ال�سعود والنزول!
التقي��ت هناك بع�س ال�سياح الذين على الرغم من انبهارهم 
ببنائ��ه املتق��ن وم�ساحته الت��ي " ت�رشح به��ا اخليل" على 
ح��د و�سفه��م اإال اأنهم مل يخف��وا ا�سمئزازه��م و�سخطهم من 
احلكومة التي ال حت�سن اإدارة مواردها وا�سفني اإياها مبثل 
�سعبي كثري التداول وهو " اهلل ينطي جوز للماعنده �سنون" 
ويف ه��ذا اإِ�س��ارة اىل ان اهلل وهب خريات االأر�س ومواردها 
اجلمة اىل اأنا���س ال يعرفون كيف يديرونها ويخلقون منها 
بيئة تنه�س ب�سكانها ..كل من يتجول يف الق�رش تختلط يف 
عين��ه نظرة االأعجاب واالنبه��ار باالأ�سى واالأ�سف على عدم 
ا�ستغالل��ه وكذلك قذارته التي ال تليق بكونه َمعلما �سياحيا 

يدل على مرحلة معينة من تاريخ العراق.
يف الع��ام 2012 وحتديدا يف االأع��وام التي �سبقتها وحتى 
االآن هن��اك منا�سدات م�ستمرة لتاأهيل الق�رش وجعله معلما 
ح�ساري��ا واثري��ا يخدم جميع ابن��اء املحافظة ، حيث قدم 
ع��دد م��ن املهند�س��ني يف باب��ل مقرتح��ات جلعل��ه ق���رشا 

للموؤمت��رات ال�سيا�سي��ة او الثقافي��ة  او ال�ستقب��ال الوفود و 
اإقام��ة  املهرجان��ات ف�سال ع��ن امكانية جعل��ه م�رشحا او 
فندق��ا �سياحي��ا ي�سه��م يف ا�ستقط��اب ال�سياح م��ن خمتلف 
ال��دول وجعله م��وردا للمدينة يدعم رف��ع اقت�سادها ب�سكل 
كب��ري ولكن ما من ا�ستجابة حقيقية حت��ى االآن على الرغم 

من الوعود الكثرية!
ويوؤكد الكثري من املتخ�س�سني يف بابل ان الرئي�س اال�سبق 
ق��د بنى ه��ذا الق�رش ليكون مق��را للموؤمت��رات الدولية لكون 
مدين��ة احلل��ة االق��رب اىل العا�سمة بغ��داد ، كم��ا اأنه كان 
يخطط لعقد موؤمتر القمة العربية فيه اأّذ اأنه م�سمم باأجنحة 

على عدد الدول العربية . 
اجلدي��ر بالذك��ر ان جلن��ة الثقاف��ة واالإع��الم  خ�س�س��ت 7 
مليارات دينار عراقي �سمن ميزانية 2012 لتاأهيل الق�رش 
الرئا�س��ي يف باب��ل وال اأحد يعرف حت��ى االآن ما هو م�سري 
ه��ذا االأم��وال واي تاأهي��ل �سهده الق�رش وم��ن يذهب اليه ال 

يرى �سوى النفايات وال�سعارات والروائح الكريهة!! 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

لي�س غريبا اأن نحب هذه املدينة 
ونتعلق بها , املدينة التي �شهدت 

اأول مبادرة حب يف التاريخ ,بابل 
مهُد احل�شارات وبذرة اجلمال 
الأوىل يف العامل.. اأن يحيطك 

الفرات من جميع اجلوانب ويحنو 
على نخيلك , اأن يباركك القراآن 

بذكرك فيه وان ت�شم اقدم ح�شارة 
على وجه التاأريخ هذا يعني اأنك 

جدير باأن نفخر بك ومن�شح الأتربة 
التي يراكمها الزمان على وجهك , 

بابل مدللة التاريخ املن�شية واملهملة 
يف موطنها.  

وجوه ممزقة واأ�شابع 
م�شقوقة وتكوينات ج�شدية 

م�شوهة وملونة باأ�شباغ 
املاكياج املختلط بع�شها 
ببع�س, بع�شها خميف 

والآخر للخدعة.

مجلس األنبار: 50 % من المباني المدرسية مدمرة بالكامل

عودة الوجبة األخيرة من نازحي جلوالء إلى ديارهم المحررة

حشد األنبار يحذر من انسحاب مقاتليه من األرض المحررة

تستخدم الماكياج في أعمالها..

فتاة عراقية تحتج على الواقع عبر لوحات دامية ومشاهد مرعبة
بغ��داد � خا�س : اأعلن ع�س��و جمل�س حمافظة االنبار،الثالثاء، ان %50 هي 
ن�سبة الدمار يف املباين املدر�سية يف مدن االنبار املحررة من تنظيم داع�س 

من جراء العمليات االرهابية والع�سكرية .
وق��ال ع�س��و املجل�س حمي��د الدليمي ل��� )اجلورن��ال ني��وز(، ان” العمليات 
االرهابي��ة لتنظيم داع�س التي �سهدتها م��دن االنبار واملواجهات الع�سكرية 
خ��الل ال�سن��وات املا�سي��ة ا�سف��ر عنها تدمري م��ا ن�سبت��ه %50 من املباين 
املدر�سية وجلميع املراحل وخ�سو�سا يف مناطق الرمادي والفلوجة وهيت 

والكرمة والرطبة والبغدادي”.
وب��ني ان” عنا���رش التنظيم ا�ستخدم��وا املدار�س واملب��اين املدر�سية كمقار 
ومع�سك��رات له��م يف اغلب اق�سي��ة ونواحي االنب��ار التي كان��وا ي�سيطرون 
عليه��ا وخالل املع��ارك مت تفجريه��ا وتدمريها بالكامل م��ا يتطلب مبالغ 
مالي��ة كبرية الع��ادة اعمارها من جديد يف ظل عج��ز احلكومة املحلية يف 

االزمة املالية التي مير بها العراق”.

بغ��داد � متابعة :  اعلنت مديري��ة ناحية جلوالء يف حمافظة دياىل ،الثالثاء، 
عودة  1800 عائلة نازحة اىل ديارها يف مركز الناحية.

وق��ال يعق��وب يو�سف مدي��ر ناحية جل��والء ان  1800 اأ���رشة نازحة عادت 
اىل منازله��ا يف مركز ناحية جلوالء �سمال �رشق��ي بعقوبة بعد االنتهاء من 

االمور االمنية واالدارية بالتن�سيق مع قيادة عمليات دجلة.
وا�س��اف يو�س��ف ان ع��ودة اال���رش النازح��ة متث��ل الوجب��ة االخ��رية �سمن 

الرنامج احلكومي الإعادة النازحني اىل املناطق املحررة يف املحافظة .
يذك��ر ان االالف م��ن اال���رش النازحة عادت اىل ناحية جل��والء �سمال �رشقي 

بعقوبة خالل اال�سهر املا�سية.

بغ��داد  �  خا���س : اعل��ن ام��ر الف��وج االول يف درع الن�ساف ملقاتل��ي ع�سائر 
ناحي��ة ال�سقالوية �سمايل الفلوجة مبحافظ��ة االنبار اليوم ،الثالثاء، ان اكرث 
م��ن 4000 ال��ف مقاتل من احل�سد الع�سائ��ري مل يت�سلموا رواتبهم منذ خم�سة 
ا�سهر ومل يح�سلوا على االوامر االدارية التي تخ�س تثبيتهم ع�سكريا”،حمذرا 

من ان�سحاب بع�س املقاتلني الذين مي�سكون االر�س املحررة”.
وقال املق��دم عبد اهلل املحمدي ل� )اجلورنال نيوز(، ان” اغلب مقاتلي ع�سائر 
االنب��ار قاتلوا وحاربوا عنا���رش تنظيم داع�س االرهابي وقدموا الع�رشات من 
ال�سه��داء واجلرح��ى خالل مع��ارك التحرير ولكن الكارث��ة تكمن بعدم �رشف 
روات��ب وا�ستحقاق��ات مقاتل��ي فوج �سقالوي��ة الفلوجة منذ اك��رث من خم�سة 

ا�سهر”.
وب��ني ان” مقاتلي الع�سائر يف االنب��ار وحتديداً يف ناحية ال�سقالوية جهزوا 
انف�سه��م باالأ�سلحة واملالب�س والعتاد من خالل جهد �سخ�سي لعدد من �سيوخ 
ووجه��اء ال�سقالوي��ة وبدع��م م��ن ال�سخ�سيات املدني��ة التي وقف��ت بجانب 
الق��وات االمنية لكبح تقدم عنا�رش التنظيم وتطه��ري مناطق املحور ال�سمايل 
للفلوج��ة” وا�ساف ان” ا�ستمرار م�سكلة تاأخ��ري �رشف رواتب مقاتلي احل�سد 
الع�سائري �سي�سهم يف ان�سحاب عدد كبري من املقاتلني الذين مي�سكون االر�س 
املحررة من خاليا داع�س ما قد ي�سبب ثغرات امنيه ال نريد حدوثها يف الوقت 

الراهن”.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

ق��دم املجل���س االقت�س��ادي العراق��ي، الثالث��اء، 
120 �سل��ة غذائية للنازح��ني امل�سيحيني و�سط 

بغداد.
 وق��ال املجل�س يف بيان �سحف��ي ، ان "املجل�س 
االإقت�سادي العراقي، قام مبنا�سبة اأعياد امليالد 

املجي��د وت�سامن��ًا م��ع العوائل النازح��ة، �سمن 
مب��ادرة الوفاء للعراق، بتقدمي 120 �سلة غذائية 
للنازح��ني م��ن اخوانن��ا امل�سيحي��ني ال�ساكنني 
يف كني�س��ة )�سي��دة النج��اة( يف اج��واء مفعم��ة 

باملحبة".
 واأ�س��اف "رئي�س املجل���س االأقت�سادي العراقي 
ابراهي��م البغ��دادي امل�سع��ودي التق��ى املط��ران 

يو�س��ف عب��ا رئي�س طائف��ة ال�رشي��ان الكاثوليك 
يف بغ��داد، والق�س خمل�س �س�س��ا، و الق�س بول�س 
زرا، وال�سي��د لوي���س اإقليم���س، رئي���س املجل���س 
الرعوي يف كني�سة �سيدة النجاة، وبح�سور با�سل 
اخلفاج��ي مدي��ر االإدارة و العالق��ات العامة يف 
املجل�س االقت�س��ادي العراقي حي��ث قدم رئي�س 
املجل���س با�سمه وبا�سم االخ��وة اع�ساء املجل�س 

التهنئ��ة مبنا�سبة ذك��رى اأعياد املي��الد، متمنيًا 
لالأخ��وة امل�سيحيني ولكل ابن��اء ال�سعب العراقي 
حلول االم��ن واالمان وال�سالم والوئام يف ربوع 

وطننا احلبيب".
 واأ�س��ار البي��ان اإىل اأن��ه "يف نهاي��ة اللق��اء قدم 
املط��ران هديًة تذكاري��ة للمجل���س االقت�سادي، 

متمثلة بالدرع التذكاري لكني�سة النجاة".

المجلس االقتصادي يقدم 120 سلة غذائية للنازحين المسيحيين في بغداد
بغداد ـ متابعة 

التعليم تقبل 283 
من المعلمين المجازين 
للدراسة في جامعاتها

األنواء الجوية :

 أمطار وعواصف رعدية يومي 
الجمعة والسبت المقبلين


