
ااّل يق��ّل مع��دل  ا�شرتط��ت  "ال�شواب��ط  اأن   مبين��ًة 
الطال��ب عن درجت��ن عن احلد االأدن��ى للقبول يف 
كلي��ات املجموعة الطبية عل��ى م�شتوى املحافظة 
للتخ�ش���ص املناظر، وثالث درجات عن اقل معدل 
مت قبول��ه يف كلي��ات املجموع��ة الهند�شية، واربع 
درج��ات عن اقل معدل مت قبوله يف كليات العلوم، 
وخم���ص درجات عن اق��ل معدل مت قبوله يف باقي 
التخ�ش�ش��ات". واأ�ش��اف العب��ودي، اأن "ال�شوابط 
ا�شرتطت كذلك ان يكون الطالب م�شتوفيا لل�رشوط 
كافة املتعلقة بالقبول املركزي، مو�شحا انه يحّق 
للطلب��ة م��ن خريجي الدرا�ش��ة االعدادي��ة لل�شنتن 
و2017/2016   2016/2015 الدرا�شيت��ن 
التق��دمي للقبول �شمن القن��اة بغ�ص النظر فيما اإذا 
كان لديه��م قبول من عدمه اأو كانوا ممن �شبق لهم 
االلتحاق بالدرا�شت��ن امل�شائية او االهلية، م�شريا 
اىل ان��ه �شيت��م اإلغاء القب��ول ال�شاب��ق )مركزي، او 
مبا�رش، او م�شائي، اأو اأهلي( للطالب حال مبا�رشته 
بالدرا�ش��ة �شم��ن هذه القن��اة وال يحّق ل��ه العودة 
لقبول��ه ال�شاب��ق الي �شب��ب كان". وتابع املتحدث 
الر�شمي، اأن "خطة القبول لهذه القناة تكون زيادة 
على خطة القبول املركزي ولي�شت جزءا منها، على 
ااّل تزي��د ن�شبة الطلبة املقبولن عن 15% من خطة 
قبول االق�شام يف القب��ول املركزي، و�شيتم توزيع 
هذه الن�شبة بواقع 10% من خريجي ال�شنة احلالية 
و5% م��ن خريجي ال�شن��ة الدرا�شي��ة ال�شابقة ويتم 
تدوي��ر الن�ش��ب يف حال ع��دم كفاي��ة املتقدمن"، 
مبين��ا ان��ه "ال يحّق للطلبة تقدمي طلب��ات النقل او 
اال�شت�شاف��ة اىل الكلي��ات/ املعاه��د املناظرة يف 
اجلامع��ات االخ��رى، يف �شن��ة القب��ول او ال�شنوات 
الدرا�شي��ة الالحق��ة كم��ا ال يح��ّق لهم االف��ادة من 

امتياز نقل ابناء اع�شاء الهيئة التدري�شية".
واأ�ش��اف العبودي، انه "�شتعتم��د �رشوط و�شوابط 
القب��ول املق��رة نف�شه��ا بالن�شب��ة لكلي��ات القب��ول 
املبا���رش، وبالن�ش��ب املحددة نف�شه��ا مع تخفي�ص 
احل��د االدنى املوؤهل للتقدمي مبقدار خم�ص درجات 

�شحيح��ة، ويح�ش��م القبول �شمن القن��اة ملن كان 
معدله التناف�شي ال يقّل عن خم�ص درجات �شحيحة 
ع��ن اأدنى معدل تناف�شي مت قبوله فعال �شمن قناة 
القب��ول املبا�رش الع��ام، وبام��كان الطالب التقدمي 
مل��ا ال يزي��د عل��ى 10 كلي��ات ومعاه��د، مو�شحا 
ان الطال��ب �شيتحم��ل جمي��ع االلتزم��ات املرتتبة 
عليه بو�شفه دار�شا عل��ى النفقة اخلا�شة وبح�شب 

مقت�شيات تلك الدرا�شة وطبيعتها". واأ�شار اإىل، اأنه 
"ميكن االطالع ب�شكل مف�شل على �شوابط واجور 
الدرا�ش��ة �شم��ن ه��ذه القناة  ع��ر دلي��ل اجراءات 
�ش��وؤون الطلب��ة و�شواب��ط القبول و�رشوط��ه لل�شنة 
املوق��ع  يف  املن�ش��ور   2018-2017 الدرا�شي��ة 
الر�شمي االلك��رتوين لوزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي." 

مو�شح��ا ان مامييز ال�شوق كان جماورا ل�شوق ال�شيف لبيع 
و���رشاء احلنط��ة وال�شع��ري االأم��ر ال��ذي يجعل ابن��اء الريف 
يتواف��دون اإلي��ه للتب�شع و���رشاء احلاجيات بع��د ح�شولهم 
عل��ى مردود م��ايل من بي��ع املحا�شي��ل الزراعي��ة". يذكر 
عبا���ص اإبراهيم، اأن "التو�شيف العمراين لل�شوق يف ال�شباق 
عبارة عن �شقوف مقو�شة بنيت على يد جمموعة من اليهود 
وكان��ت االأقوا�ص ه��ي الطراز ال�شائد يف بن��اء املحال التي 
كان��ت ت�شيد بوا�شطة ج��ذوع االأ�شجار مع ال��رتاب والطن، 
لك��ن مبرور الزمن اندثرت معامله العمرانية ومل يبقى منها 
�شوى االأقوا���ص يف بع�ص املحال التي هي عر�شة لل�شقوط 

نتيجة لعمرها الذي جتاوز ع�رشات ال�شنوات".
جتار �شوق الندافين الثلة الباقية يف دميومته

يق��ول عبا�ص ابراهيم، اإن "جت��ار ال�شوق هجروا يف بدايات 
الثمانين��ات اىل اإيران "اأي قرابة ال��� 70 % من جتاره" من 
قب��ل النظام ال�شابق بحجة اأنه��م غري عراقين فلم يبقى اإال 
جمموع��ة من التجار، م�شيفا بعد هجرة اغلب جتار الندافة 
ج��اء اأ�شخا���ص تولوا املهن��ة وب��داأت تتطور بيده��م �شيئا 

ف�شيئ��ا، مو�شح��ا اأن ماميي��ز جتار �ش��وق النداف��ة القدامى 
ع��ن غريهم اأنهم لقب��وا باملهنة لت�شبح ج��زءا متوارث من 
حياته��م، فيذك��ر" اأن��ا مازال��ت اىل الي��وم األق��ب ب�)عبا�ص 
الن��داف( واأنا معت��ز باللقب واملهنة رغ��م انقرا�شها لكنها 

تعد جزء من هوية تاريخي".
 العالقات االجتماعية عادات وتقاليد م�شتمرة

يب��ن عبا�ص الن��داف، اأن العالق��ات االجتماعية بن جتار 
�ش��وق الندافين كان��ت طيبة جدا، وي�شت�شه��د قائال، عندما 
حتدث حال��ة وفاة عند احد ابناء عائلة اأو اأقارب الندافين 
ت��رى اجلميع يغلقون حمالهم ملوا�شاة �شديقهم، وحتى يف 
االأف��راح ترى اجلميع يتوا�شل م��ع بع�شهم البع�ص، اأما يف 
املنا�شب��ات الديني��ة ال�شيما اأي��ام عا�ش��وراء فال�شوق يغلق 
بالكام��ل وتقام مرا�شيم الع��زاء باإقام��ة املجال�ص الدينية 
وتوزي��ع خمتلف االأكالت عل��ى الفقراء يف املحلة التي تقع 

فيها ال�شوق".
االإقبال على منتجات القطنية رواجا يفوق ال�شابق

ي�شي��ف النداف، اأن "الرواج على ال�شوق يف الوقت احلا�رش 
اأك��ر م��ن ال�شاب��ق بعد حت�ش��ن احلال��ة املعي�شي��ة للمواطن 
وخا�ش��ة بتزاي��د ح��االت ال��زواج ل��ذا ت��رى ال�ش��وق مكتظ 

بزبائن��ه ب�ش��كل كبري ل���رشاء خمتل��ف اأن��واع االحتياجات 
املنزلية"، مو�شحا "يف الوقت احلا�رش بدء االإ�شفنج يفوق 
الطل��ب عل��ى القطن كونه ارخ���ص لكن االخ��ري يحتاج اىل 
جتدي��د بندافته �شنوي��ا، ففي ف�ش��ل �شتاء يتح��اج الفرا�ص 
القطن��ي اىل ندافه جديدة كونه ين��زل اىل م�شتوى حاد من 

�شمكه".
واأ�ش��ار اإىل اأن "االإقبال على فرا���ص القطن قليل لكن مازال 
هن��اك من يقتني��ه مليزته ال�شحية ال�شيم��ا اأنه يفيد لعالج 
الفقرات"، مبينا "نحن �شناعتنا ال تقت�رش على نوع معن 
فت�شم��ل املقعد والفرا�ص واللحاف ولك��ن االأكر اإقبال على 
املفرو�شات القطنية الغطاء ومقعد النوم ويكون �رشاء ابناء 

الريف اأكر من املدينة كونهم متم�شكن بالرتاث القدمي".
 مهنة الندافة دخلت احلداثة باأ�شالة اأدواتها

ويق��ول با�ش��م ج��واد وه��و اأح��د الندافي��ن، "تعتم��د مهنة 
الب�شيط��ة  اليدوي��ة بتل��ك االأدوات  النداف��ة عل��ى امله��ارة 
القدمي��ة التي مل يدخل من احلداثة عليها �شيء �شوى بع�ص 
املكائ��ن الكهربائي��ة اإال اأنه��ا بقيت تعتم��د يف الكثري على 
اأدواتها ال�شابقة"، م�شيفا اأن "الفرا�ص ومقعد النوم وبع�ص 
االأغطي��ة جل ماميثل ب�شائع النداف��ة التي يختلف رواجها 

من ف�شل اىل اأخر اإال اأن ال�شيف ميثل مو�شم انتعا�شها".
  ويذكر،با�ش��م النداف، "ناأتي بالقط��ن امل�شتورد بعد يبعه 
م��ن قبل جتار بغ��داد على جتار النا�رشي��ة لن�شرتي مقدار 
مانحت��اج ل�شناع��ة فرا���ص ن��وم اأو مقعد اأو غط��اء ويكون 
الوزن ح�ش��ب طلب الزبون"، م�شت�شهدا مبث��ل "يكون الطلب 
م��ن قبل الزبون مبق��دار ثمانية اأو ع���رشة كيلوات غرامات 
ل�شناع��ة الفرا���ص  وال��ذي ي�شم��ى �شعبيا اجلودلي��ه، وبعد 
حتدي��د الوزن تب��داأ عملية ت�شطيبه بالع�ش��ا ومن ثم نفر�ص 
القط��ن ونلب�شه قما�ص"، م�شيفا اأن "هناك اأنواع من القطن 
ت�شتخ��دم يف �شناعة املفرو�شات منه��ا ماي�شمى لوكا اأول 
ابي���ص ، ث��اين ا�ش��ود ، ال�رشائح��ي ،اأ ب��و اخليط وط��ن ا�شود 

�شوري ويعد لوكا اأول ابي�ص هو االأكر طلبا".
 وي�ش��ري اإىل ان "�شناعة املفرو�شات القطنية مل تختلف عن 
ال�شابق حيث كنا ن�شتخدم �شابقا الكوز الذي هو عبارة عن 
عودي��ن م��ن اخل�شب لكن يف الوقت احلا���رش تطور واأ�شبح 

ماكنة كهربائية ت�شتخدم لتنيعم القطن".
 ورغم اندثار الكثري من املهن اإال ان �شوق النا�رشية الكبري 
مازالت اأ�شواقه معامل �شاخ�شة بعنوانن تعددت م�شمياتها 

لكنها مل تختلف يف اأ�شالتها وتراثها.

توقعات بارتفاع درجات الحرارة خالل اليومين 
المقبلين

أسعد العيداني محافظًا للبصرة خلفًا للمستقيل 
ماجد النصراوي

الب���رشة � اجلورن��ال: انتخب جمل���ص حمافظة الب���رشة ،االحد، خ��الل اجلولة 
االوىل من جل�شة االنتخاب، ا�شعد عبد االمري العيداين ملن�شب املحافظ.

وق��ال م�ش��در  ل�"اجلورن��ال "ان” 24 ع�ش��واً �شوت��وا عل��ى اختي��ار العيداين 
ملن�شب املحافظ من ا�شل 27 ع�شوا ح�رش اجلل�شة.

واأ�ش��اف اأن ا�شع��د العي��داين ي�شغ��ل من�شب رئي�ص ح��زب املوؤمت��ر الوطني يف 
الب�رشة، ل�شغل من�شب املحافظ اجلديد.

ي�شار اإىل اأن حمافظ الب�رشة قد اأعلن عن ا�شتقالته خالل احتفال بافتتاح ج�رش 
الب�رشة املعلق، اال�شبوع املا�شي، يف حن اأعلنت هيئة النزاهة عن قرار مبنع 
الن���رشاوي من ال�شفر لغر�ص التحقيق مع��ه بق�شايا ف�شاد، اإال اأن االأخري �شافر 

اإىل اأيران ثم توجه بعدها اإىل ال�شعودية لتاأيدة منا�شك احلج.

الهجرة تستقبل 1500 نازح من قرى ونواحي 
تلعفر

بغداد � اجلورنال: اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، االأحد، عن ا�شتقبال 1500 
نازحا من اأطراف ق�شاء تلعفر غربي املو�شل تزامنا مع حترير مناطقه.

وقال م�شوؤول فرع نينوى خالد عبد الكرمي ا�شماعيل يف بيان تلقت "اجلورنال" 
ن�شخ��ة منه، اإن "ك��وادر فرع الوزارة ا�شتقبلت الي��وم )1500( نازحا من قرى 
ونواح��ي ق�شاء تلعف��ر"، موؤكدا "ا�شتمرار الوزارة باج��الء وا�شتقبال النازحن 
م��ن املناطق الت��ي يجري حتريره��ا وتاأمن امل�شاع��دات االن�شاني��ة ال�رشيعة 
وتوزيعه��ا بينهم". واأ�شاف ا�شماعيل، اأن "فرق الوزارة امليدانية قامت بنقلهم 
من مراكز التدقيق االمني اىل خميم النمرود الإيواء النازحن، ف�شال عن تقدمي 
امل�شاع��دات االغاثي��ة لهم فور دخوله��م املخي��م، متمثلة بالعيني��ة والغذائية 

وال�شحية واملنزلية".

بغ��داد � اجلورن��ال : توقعت الهيئة العامة لالأنواء اجلوية والر�شد الزلزايل، االأحد، 
ان يكون الطق�ص �شحوا ودرجات احلرارة ت�شجل 47ْم خالل اليومن املقبلن.

وقال��ت الهيئة يف بي��ان تلقت "اجلورنال" ن�شخة من��ه، اإن "اجواء املناطق كافة 
�شت�شه��د يوم غد االثنن طق�شا �شحوا والري��اح �شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
ال�رشع��ة )20-10( كم/�ص، وتتحول تدريجيا يف االأق�شام الغربية من البالد اىل 
متغرية االأجتاه خفيفة ال�رشعة )10-5( كم/�ص مبدى روؤية )10-8( كم وتكون 

درجات احلرارة العظمى 47 درجة مئوية".
واأ�شاف��ت، اأن "طق���ص الثالثاء املقبل �شيكون يف املناط��ق كافة �شحوا والرياح 
�شمالي��ة غربي��ة خفيف��ة اىل معتدل��ة ال�رشع��ة )20-10( كم/���ص يف االأق�ش��ام 
ال�رشقي��ة م��ن البالد وتك��ون جنوبية �رشقي��ة خفيفة اىل معتدل��ة ال�رشعة )-10
20( كم/�ص يف االأق�شام الغربية منها مبدى روؤية )10-8( كم وتكون درجات 

احلرارة مقاربة لليوم ال�شابق".

ق�ش��ت املحكم��ة االحتادي��ة العلي��ا بد�شتورية 
للع��ام  املوازن��ة  قان��ون  يف  ال��واردة  الفق��رة 
احلايل املتعلقة باحت�شاب مدة اخلدمة العقدية 
للمثبتن عل��ى املالك الدائ��م الغرا�ص العالوة 
الذي��ن  بزمالئه��م  ا�ش��وة  والتقاع��د  والرتفي��ع 
ثبت��وا، الفت��ة اإىل اأنه��ا تتف��ق مع مب��داأ م�شاواة 
العراقي��ن ال��واردة يف الد�شت��ور. وق��ال مدي��ر 
املكت��ب االعالمي للمحكم��ة االحتادي��ة العليا 

اإيا���ص ال�شام��وك يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" 
ن�شخة من��ه،اإن "املحكمة عندم��ا نظرت دعوى 
الطع��ن ببع���ص م��واد املوازن��ة للع��ام احلايل 
املرقم��ة )17/ احتادية/ 2017( كانت احدى 
الفق��رات املطع��ون بع��دم د�شتوريته��ا –وه��ي 
باحت�ش��اب  تق�ش��ي  �شاد�ش��ا(-   /11( امل��ادة 
م��دة التعاقد للمثبت��ن على امل��الك الدائم بعد 
9/ 4/ 2003، خدمة فعلية الغرا�ص العالوة 
والرتفي��ع والتقاع��د". واأ�ش��اف اأن "املحكم��ة 
وج��دت اأن الن���ص املطعون به ال��ذي و�شع من 

جمل���ص الن��واب ج��اء ات�شاق��ًا م��ع م��ا ورد يف 
املوازن��ات ال�شابقة، والقول بخ��الف ذلك يفقد 
الت��وازن ب��ن املوظف��ن وي��وؤدي اإىل اختالف 
مركزه��م القان��وين بالن�شب��ة مل��ن ثب��ت خالل 
تطبي��ق املوازنات املالية ال�شابقة، مع من ثبت 

بعدها".
وب��ن مدير املكت��ب االعالم��ي،اأن "طلب احلكم 
بعدم د�شتوري��ة امل��ادة )11/ �شاد�شًا( بح�شب 
ق��رار املحكم��ة االحتادي��ة العليا ج��اء خمالفًا 
الح��كام املادت��ن )14( و )16( م��ن الد�شتور 

التي ت�شاوي بن العراقين".
واأكد اأن "املحكمة ذهبت اإىل اأن املادتن )14( 
و )16( م��ن الد�شتور قد وردتا يف باب احلقوق 
واحلري��ات م��ن الد�شتور وذك��ر م�شمونهما يف 
ديباجته ما يتعن تغليب تطبيقهما على املادة 

)62/ ثانيًا( من الد�شتور".
واأو�ش��ح ان "ه��ذا التوج��ه ال��ذي ا�ش��ارت الي��ه 
العدال��ة  يحق��ق  العلي��ا  االحتادي��ة  املحكم��ة 
وامل�شاواة بن املوظفن ذوي امل�شتوى الواحد 

وال�رشوط املطلوبة يف اخلدمة العامة". 

 اأعل��ن الناطق با�ش��م وزارة الداخلي��ة العميد �شعد 
مع��ن، االأح��د، ع��ن �شب��ط 336 كتاب��ًا تاريخي��ًا 
يع��ود ملكتب��ة املو�ش��ل، يف اأحد ال��دور املرتوكة 
يف املدين��ة، م�شرياً اإىل ان تنظيم داع�ص االإرهابي 

�رشقها من املكتبة.
وق��ال مع��ن يف بيان لل��وزارة تلق��ت "اجلورنال" 
اال�شتخب��ارات  "مف��ارز وكال��ة  اإن  ن�شخ��ة من��ه، 
ا�شتخب��ارات  مديري��ة  االحتادي��ة،  والتحقيق��ات 
ومكافح��ة اإره��اب نين��وى، �شبط��ت 336 كتابًا 
تاريخي��ًا يع��ود ملكتبة املو�ش��ل املركزية، داخل 
اأح��د الدور املرتوكة يف مدينة املو�شل". واأو�شح 
مع��ن، اإن "الكت��ب مت �رشقته��ا من قب��ل ع�شابات 
داع�ص االإرهاب��ي يف حماولة منها لتدمري الرتاث 
وم��ا حتمل��ه الكت��ب م��ن م�ش��ادر قيم��ة، وتع��ود 

ل�شنوات قدمية".
اإىل  اأ�شولي��ًا  "الكت��ب مت ت�شليمه��ا  اإن  واأ�ش��اف، 

املكتبة املركزية".
وكان القائد العام للقوات امل�شلحة حيدر العبادي، 
ق��د اأعلن يف متوز املا�شي، حترير مدينة املو�شل 

بالكامل من براثن تنظيم داع�ص االإرهابي.

اأعلنت حكومة اقليم كرد�شتان، االحد، عن ايام 
عطل��ة عيد اال�شحى وتب��داأ اعتبارا من 31 اب 

احلايل ولغاية 5 ايلول املقبل.
وق��ال املتحدث با�ش��م حكوم��ة االقليم �شفن 
دزيي يف بيان، تلقت "اجلورنال" ن�شخة منه، 
اإن "عطل��ة عيد اال�شحى تب��داأ اعتبارا من يوم 
اخلمي���ص 31 اب 2017 وت�شتم��ر لغاي��ة يوم 
الثالث��اء 5 ايل��ول 2017"، موؤك��دا اأن "ي��وم 
االربع��اء 6 ايل��ول املقب��ل �شيك��ون اول اي��ام 
ال��دوام يف جمي��ع دوائ��ر وموؤ�ش�ش��ات حكومة 

كرد�شتان".
واأ�شاف دزيي، اأن "احلكومة تقدم احر التهاين 
لعوائ��ل ال�شهداء والبي�شمرك��ة االبطال وجميع 

امل�شلمن يف كرد�شتان والعراق والعامل".

المحكمة االتحادية تقضي بدستورية فقرة الموازنة المتعلقة باحتساب خدمة المتعاقدين

التعليم تعلن ضوابط قبول الطلبة في التعليم الحكومي الخاص الصباحي

سوق الندافين طراز معماري يهودي مازال جزءًا من العادات والتقاليد ألبناء الناصرية

ضبط 336 كتابًا تأريخيًا سرقها 
داعش من مكتبة الموصل

حكومة كردستان تعلن عطلة 
عيد األضحى

الموصل ـ متابعة 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال

ذي قار ـ متابعة 

 اأرث مازال ميثل جزًء من حكايات الزمِن 
القدمي بعاداته وطقو�سه منذ اأربعينيات 

القرن املا�سي، �سوق الندافني احد 
ال�سواهد التي حتتفُظ بذاكرة املا�سي 
ل�سوق النا�سرية الكبري. يقول عبا�س 

اإبراهيم وهو اأحد جتار �سوق الندافيني اإن 
�سوق الندافيني الذي اأن�سا يف اأربعينات 

القرن املا�سي كان �سنرت املدينة اآنذاك 
�سمن �سوق النا�سرية الكبري املق�سم اىل 

عدة اأ�سواق"، م�سيفا اأن "ال�سوق كان 
ي�ستقبل الزبائن من كل �سوب وحدب 

ال�سيما اأبناء الريف الذين كانوا يتوافدون 
ل�سراء االفر�سه القطنية،

اأعلنت وزارة التعليم والبحث 
العلمي، االأحد، �سوابط قبول 

الطلبة يف التعليم احلكومي 
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وقال املتحدث الر�سمي للوزارة 
حيدر العبودي يف بيان تلقت 
اإن  منه،  "اجلورنال" ن�سخة 

قبول  �سوابط  اأعلنت  "الوزارة 
الطلبة يف التعليم احلكومي 
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