
وقالت مدي��ر مكتب هيئة رعاية الطفولة، يف الوزارة، 
عب��ر اجللبي، بيان اطلع��ت عليه "اجلورنال نيوز "ان 
"الهيئ��ة ا�صتلم��ت اربع��ة اطفال من مدين��ة املو�صل 
وممن كانوا حتت �صيط��رة ع�صابات داع�ش االرهابية 
واودعته��م يف اح��دى الدور االيوائي��ة وبالتعاون مع 

وزارة العمل وحمافظة بغداد".
واأ�صاف��ت، ان "اخلط��وة تاأت��ي للتع��اون املثم��ر بني 
هيئ��ة رعاي��ة الطفولة وجه��از االم��ن الوطني وباقي 
االط��راف املعني��ة واي�صا ه��ي ترجم��ة لتوجيه وزير 
العم��ل وال�صوؤون االجتماعية، حمم��د �صياع ال�صوداين، 

مبتابع��ة االطفال الذين كان��وا حمتجزين لدى داع�ش 
االرهابي يف املو�صل املحررة".

موؤخ��را  �صارك��ت  "ال��وزارة  ان  اجللب��ي،  واأو�صح��ت 
يف اجتم��اع امل�رشف��ني عل��ى خلي��ة االزم��ة اخلا�صة 
باملو�ص��ل بح�صور جه��از االمن الوطني ل���رشح اآلية 
الوزارة واج��راءات ايداع ورعاي��ة االطفال امل�رشدين 
وكرمي��ي الن�صب"، م�ص��رة اىل ان "ال��وزارة طلبت من 
خلي��ة االزم��ة ابالغ اجله��ات التي ت�صغ��ل دور الدولة 
يف املو�صل ب�رشورة اخالئها من اجل اعادة تاأهيلها 

وا�صتئنافها ممار�صة مهامها".
العاملي��ة  الطفول��ة  ومنظم��ة  "ال��وزارة  ان  وبين��ت 
)اليون�صي��ف( اتفقتا عل��ى ان تقوم املنظم��ة العاملية 

باإع��ادة تاأهيل مباين الدور االيوائية يف املو�صل بعد 
تاأمني املبالغ الالزمة"، موؤكدة "ح�صول وزارة العمل 

على وعد وتاأكيد من املنظمة بتاأهيل الدور".
واأو�صح��ت اجللب��ي، ان "االجتم��اع بح��ث التن�صي��ق 
امل�ص��رك بني اجلهات االمنية والوزارات ذات العالقة 
بتقدمي اخلدمات من اجل انطالق عملها يف املحافظة 
املح��ررة بعد تاأمني اجلانب االمني"، م�صيفة انه "مت 
االتفاق مع منظمة الطفولة العاملية )يوني�صيف( على 
تر�صي��ح احدى منظمات املجتم��ع املدين املوثوق بها 
م��ن اج��ل ان يكون عمله��ا �صاندا لعمل ال��وزارة وذلك 
ك��ي ال يتم ا�صتغ��الل مو�ص��وع االطفال الذي��ن كانوا 

حمتجزين عند داع�ش االرهابي يف ق�صايا اخرى".

م�ص��رة اإىل تراج��ع ن�صبة النمو ال�ص��كاين يف العراق اإىل  %2.5 
بعد ان كانت 2.9%  خالل العام املذكور 

وق��ال املتحدث الر�صمي با�ص��م الوزارة  عبدالزه��رة الهنداوي  
ان اجله��از املرك��زي لالح�ص��اء يعم��ل االن على اع��داد  روؤية 
تنموي��ة  م�صتقبلي��ة ل�ص��كان الع��راق يف �ص��وء ن�ص��ب الزي��ادة 
ال�صنوي��ة لل�ص��كان .. مبين��ا ان الفريق امل�صكل له��ذا الغر�ش قد 
عق��د اجتماع��ا ت�صاوري��ا برئا�ص��ة الدكتور �صياء ع��واد رئي�ش 
اجله��از املرك��زي لالح�ص��اء / رئي�ش جلن��ة ال�ص��كان والقوى 
العامل��ة ملناق�صة  االه��داف اال�صراتيجي��ة  الرئي�صة والفرعية  
والو�صائ��ل الت��ي  حتق��ق  تل��ك االه��داف �صمن �صن��وات اخلطة 

اخلم�صية 2018-2022 واخلطط التي تليها 
وب��ني الهن��داوي  ان جلن��ة ال�ص��كان والقوى العامل��ة  اعتمدت 

مقارب��ة افرا�صية لدخول العراق مرحلة النافذة الدميوغرافية 
وف��ق املعطي��ات ال�صكانية احلديث��ة التي ت�ص��ر اىل انخفا�ش 
ملح��وظ يف تراجع ن�صب��ة ال�صكان يف الفئ��ة العمرية )0_15( 
�صن��ة اىل 37% بع��د ان كان��ت ت�صكل 41% �صن��ة 2009 مقابل 
ارتف��اع يف ن�صب��ة ال�ص��كان يف الفئة العمري��ة )15-64( �صنة 
اىل 58% ع��ام 2016 مم��ا يعني احتمالي��ة دخول العراق هذه 

املرحلة اذا ما مت اال�صتعداد والتخطيط االمثل لها .
ولفت الهنداوي  اإىل اأن منو ال�صكان يف العراق ما يزال مرتفعا 
عند معدالت��ه ال�صابقة وهو 2.5%  على الرغم من تراجع ن�صبة 
النم��و م��ن 2.9% .. م�صرا اإىل ان التقدي��رات ال�صكانية تبني ان  
ع��دد ال�صكان يف عام 2016 بل��غ 37.883.543 ن�صمة منهم 
19.139.364ذك��ور  و 18.744.179 ان��اث بن�صب��ة 51% و 

49% للذكور واالإناث على التوايل
وكان��ت وزارة التخطي��ط، قد اعلنت نهاية الع��ام املا�صي ، اأن 

عدد �صكان الع��راق لعام 2016 احلايل يبلغ 36 مليون ن�صمة، 
وك�صف��ت عن ارتفاع ن�صبة الذكور مقابل االناث، فيما عدت اأن 
املجتمع العراقي "جمتمع فتي" ب� 57% �صمن فئة �صن العمل.
وقال��ت ال��وزارة، يف بي��ان، اإن "توقع��ات اجله��از املرك��زي 
لالإح�صاء، يف �صوء الفر�صيات ال�صكانية وثبات معدل الوالدة 
والوف��اة مل��دة م��ن الزمن، تظه��ر اأن ع��دد �صكان الع��راق يبلغ 
36 ملي��ون ن�صمة للعام 2016 احلايل"، م�ص��راً اإىل اأن "ن�صبة 
الذك��ور اأعلى من االإن��اث اإذ بلغت 50.5 باملئ��ة مقابل 49.5 

باملئة".
واأ�صاف��ت اأن "ن�صبة ال�ص��كان بعمر اأقل من خم�ش �صنوات بلغت 
ح��وايل 15%، وم��ن هم بعم��ر 5-14 �صن��ة 25%"، مبين��ًا اأن 
"ن�صب��ة ال�ص��كان يف �صن العمل، اأي بعمر 15-64 �صنة، بلغت 
نح��و 57%، ما يعن��ي اأن املجتمع العراق��ي جمتمع فتي يتميز 

مبعدل منو �صكاين مرتفع ي�صل اإىل %3".

واأكد ت اأن "معدل النمو ال�صكاين وعلى الرغم من انخفا�صه اإىل 
2.5% يف امل��دة االأخرة، اإال اأنه ما ي��زال مرتفعًا قيا�صًا بدول 
املنطقة"، الفتًا اإىل اأن "ن�صبة ال�صكان احل�رش يف العراق بلغت 

70% مقابل 30% من �صكان الريف".
واأو�صح��ت اأن "املجتمع العراقي يعد من املجتمعات املتزايدة 
�صكانيًا نظراً ملعدل االإحالل ال�صايف البالغ مولودين اإنثى لكل 
ام��راأة يف �صن االإجناب بعم��ر 15- 49 �صنة، ومعدل اخل�صوبة 
الكل��ي مبقدار اأربعة مواليد اأحياء لكل امراأة خالل مدة حياتها 

االإجنابية"، وتابع اأن "متو�صط حجم االأ�رشة يبلغ 6.2 فرداً".
واأ�ص��ارت، اإىل اأن "متو�ص��ط العم��ر عند الوالدة �صه��د حت�صنا اإذ 
و�ص��ل اإىل 68 �صنة للذكور، و71.2 �صنة لالإناث، يف حني كان 
التغي��ر ايجابيا يف الظ��روف املعي�صية وارتف��اع الدخل الذي 
اق��رن بتقدم متو�صط العمر يف  �ص��ن الزواج اإىل 24 �صنة وعند 

احلمل اإىل 28 �صنة".

إدارة مطار كربالء تعلن المباشرة بصب ركائز برج مراقبة 
المطار الدولي 

الهجرة توزع أكثر من ألف سلة غذائية على مخيمات 
النازحين في نينوى

كربالء - متابعة : با�رشت الكوادر الهند�صية يف مطار كربالء الدويل ب�صب ركائز 
ب��رج املراقبة يف املطار . وق��ال مدير االإعالم والعالقات غ��زوان العي�صاوي " ان 
الك��وادر الهند�صي��ة يف مط��ار كرب��الء ال��دويل با�رشت ب�ص��ب ث��الث ركائز لربج 

املراقبة بالتعاون مع �رشكة ال�رشق االأو�صط االإماراتية للحفريات ".
وا�ص��اف" اأن برج املراقب��ة يبلغ ارتفاعه ما يق��ارب)64(م وقاعدته بقطر )10( 
م ويتك��ون م��ن )18( طابق��ا . وبني العي�ص��اوي" اأن جميع اأعم��ال ال�صب تخ�صع 
اإىل الفحو�ص��ات املختربية �صواء ملادة ال�صب اأو للربة ،موؤكدا اأن العمل يف مطار 
كرب��الء م�صتم��ر وف��ق الت�صامي��م الهند�صية ويف وت��رة مت�صاعدة رغ��م الظروف 

اجلوية واملعوقات التي قد حت�صل

بغ��داد - متابعة: وزعت وزارة الهجرة واملهجرين اكرث من الف �صلة غذائية على 
خميمات النازحني يف نينوى .

وذك��ر بي��ان لل��وزارة " ان ف��رع نينوى املق��ر البديل وا�ص��ل توزي��ع امل�صاعدات 
الغذائي��ة والعيني��ة على العوائ��ل ال�صاكنة يف اجلانب االأمين م��ن مدينة املو�صل 
وعلى العوائل النازحة وال�صاكنة داخل املخيمات ويف النواحي جنوب املو�صل ، 
ومنطقة حي العامل يف اجلانب االأمين من مدينة املو�صل ، حيث مت توزيع 600 
�صل��ة غذائي��ة ، يف ناحية ال�صورى توزيع 250 �صل��ة غذائية ، ويف خميم جدعة 2 
، مت توزي��ع 250 تنور غازي ، كما توزي��ع توزيع 7000 قالب ثلج يف خميمات 

اجلدعة وخميم احلاج علي وخميم حمام العليل"

منظمة األمم المتحدة تقطع معوناتها للنازحين 
في النجف دون ذكر األسباب 

النج��ف- االء ال�صم��ري : اك��دت املنظمات العامل��ة مع منظم��ة االمم املتحدة يف 
النج��ف ان االخ��رة �صتقط��ع املعون��ات الغذائية الت��ي تقدمه��ا اىل النازحني يف 

املحافظة خالل الفرة املقبلة دون ذكر اال�صباب .
وق��ال مدير منظم��ة الغد االن�صانية يف النجف حممود العل��ي للجورنال نيوز ان " 
منظم��ة االمم املتح��دة ابلغتن��ا بان املعون��ات لن ت�صل جم��ددا اىل النازحني يف 

النجف دون معرفة اال�صباب "
النازح��ون من جانبهم هددوا باخلروج يف تظاهرات للمطالبة مبنحهم مزيدا من 
الرعاية احلكومية وحترير مناطقهم �رشيعا ، النازح علي كرمي اكد ان " النازحني 
الذي��ن ي�صكن��ون احل�صيني��ات واملواك��ب يف النجف ال اح��د يقدم له��م الدعم �صوى 
منظم��ة االمم املتح��دة فاذا قطعت ه��ذه املعونات من لهذه العوائ��ل التي ال متلك 
م�ص��در رزق ". بينا ان " مناطقنا التي احتله��ا داع�ش ما زالت غر موؤهلة للعودة 
اليه��ا وبع�صها ما زالت غ��ر حمررة بالكامل ولهذا قط��ع املعونات �صي�صكل ازمة 

كبرة يف توفر املاكل امل�رشب ".
وتت��وزع نحو ع�رشين الف عائلة نازحة على احل�صينيات واملواكب املنت�رشة على 
الطري��ق الرابط ب��ني النجف وكربالء مل يعد منهم �ص��وى �صبعة االف اىل مناطقهم 
املح��ررة يف االنب��ار والفلوج��ة فيما يعاين من بق��ي منهم حال��ة معي�صية �صعبة 

بح�صب متابعني

اأعلن��ت دائ��رة �صح��ة بغ��داد الك��رخ، حتديد 16 
مرك��زا �صحيا يف جانب الك��رخ لتقدمي اخلدمات 
التلقيحي��ة للعازم��ني عل��ى اداء منا�ص��ك احل��ج 
اإىل ان تل��ك املراك��ز  للمو�ص��م احل��ايل، م�ص��رة 
�صتق��دم اي�صا حما���رشات اإر�صادية للتح�صن من 

االمرا�ش املعدية.
وقال مدير عام الدائرة، جا�صب لطيف احلجامي، 
"اجلورن��ال ني��وز" ان  يف بي��ان اطلع��ت علي��ه 

16 مركزا �صحي��ا يف جانب  "دائرتن��ا ح��ددت 
وال�صحي��ة  الوقائي��ة  اخلدم��ات  لتق��دمي  الك��رخ 
والتلقيحي��ة حلج��اج بي��ت اهلل احل��رام ا�صتع��دادا 
الداء منا�ص��ك احلج للمو�ص��م احلايل 1438 ه� / 

."2017
واأ�صاف، ان "املرك��ز ال�صحية تقع �صمن الرقعة 
اجلغرافي��ة للدائ��رة توزع��ت م��ا ب��ني قطاع��ات 
الرعاي��ة ال�صحي��ة االولي��ة حي��ث فت��ح قط��اع 
الكاظمي��ة مركز �صحي الكاظمية االول واحلرية، 
وق��ام قط��اع التاج��ي بتخ�صي�ش مرك��ز �صحي 

التاج��ي االول بينم��ا حدد قطاع الع��دل مركزي 
العدل والعامرية ومركز �صحي ابي غريب لقطاع 
اب��ي غريب واملحمودية االول لقطاع املحمودية 
املركز �صح��ي الطارمية �صمن الرقعة اجلغرافية 
لقط��اع الطارمي��ة وخ�ص�ش قط��اع الكرخ ثالث 
مراك��ز �صحية هي )املن�ص��ور النموذجي ومركز 
�صح��ي  ومرك��ز  )الطوبج��ي(  ال�ص��الم  �صح��ي 
القاد�صية( وفتح قطاع الدورة مركز �صحي بالط 
ال�صه��داء ا�صاف��ة اىل فت��ح مركز �صح��ي ال�صباب 
ومركز �صح��ي البياع يف قط��اع االعالم ومركز 

�صح��ي اجلمعي��ات وال�ص��الم ال�صكن��ي يف قطاع 
العامل".

واأكد احلجامي على "توفر اللقاحات املخ�ص�صة 
لتلقيح حجاج بيت اهلل احلرام )ال�صحايا الرباعي 
واالنفلون��زا املو�صم��ي والثنائي الكب��ار( وتقدمي 
كاف��ة اخلدم��ات الوقائي��ة وال�صحي��ة واعتم��اد 
للقاح��ات  اخذه��م  بطاق��ات احلج��اج وتوثي��ق 
واعط��اء  االنتقالي��ة  االمرا���ش  م��ن  لوقايته��م 
حما���رشات توعوي��ة وار�صادي��ة للحف��اظ عل��ى 

�صحتهم و�صالمتهم من العدوى".

ا�صتطاع��ت هيئ��ة الكاب��ل يف بدالة االعظمي��ة التابعة 
العام��ة  ال�رشك��ة  يف  الر�صاف��ة  ات�ص��االت  ملديري��ة 
لالت�ص��االت والبن��ى التحتي��ة م��ن ا�ص��الح ع��دد من 

العوار�ش يف ال�صبكة اخلارجية للبدالة 
وق��ال م�صدر يف االعالم انه مت حتدي��د عار�صة كابل 
رئي�ص��ي ب�صعة 1800 زوج يف �ص��ارع امل�صاتل �صمن 
ملح��الت 304 ، 306 وعار�ص��ة كاب��ل اخ��ر ب�صع��ة 
1200 زوج وحدث��ت تل��ك العوار���ش ب�صب��ب اعمال 
احلف��ر الت��ي تق��وم به��ا بلدي��ة االعظمي��ة عل��ى طول 
الر�صي��ف املح��اذي ل�ص��ارع امل�صات��ل ،م�صيفا انه مت 
ا�صالح وتاهيل 10 تقا�صيم يف راغبة خاتون ا�صافة 
اىل ا�صالح 6 خطوط هاتفية وادخالها للخدمة �صمن 

املبا�رشات بالقرب من البدالة 

ح�صل��ت ال�رشك��ة العام��ة للنق��ل البحري عل��ى �صهادة 
بع��د  البحري��ة  النزاع��ات  لف���ش  الدولي��ة  التحكي��م 
م�صاركته��ا بالربنام��ج العلمي ملو�صوع��ة خرباء ف�ش 
و ت�صوي��ة منازعات عقود النق��ل البحري يف جمهورية 
الوح��دة  جمل���ش  اع�ص��اء  بح�ص��ور  العربي��ة،  م���رش 

االقت�صادي التابع جلامعة الدول العربية.
وتعترب هذه ال�صهادة واحدة من اهم ال�صهادات البحرية 

الدولية التي متنح لل�رشكات البحرية الر�صينة .
ويف ه��ذا ال�ص��دد او�ص��ح مدي��ر ع��ام ال�رشك��ة العامة 
للنقل البح��ري املهند�ش عبد الكرمي كنهل اجلابري ان 
ال�رشك��ة العامة للنقل البحري يف تطور وجناح م�صتمر 
بف�ص��ل الدع��م الالحم��دود لوزي��ر النق��ل ال�صي��د كاظم 
فنج��ان احلمام��ي ال��ذي ق��دم كل م�صتلزم��ات النجاح 
لهذه ال�رشكة وح�صولنا على هذة ال�صهادة دليل وا�صح 
على اننا نخطو باالجت��اه ال�صحيح جلعل هذه ال�رشكة 

يف موقعها املنا�صب.

الكرخ تحدد 16 مركزًا صحيًا لفحص حجاج الموسم الحالي

العمل تتسلم 4 أطفال انتشلوا من تحت أنقاض الموصل وتودعهم في دوائر اإليواء

رغم الحروب .. نسبة السكان من الذكور في العراق  51% مقابل 49% من اإلناث

إنجاز إصالح عوارض 
بدالة األعظمية

النقل البحري تحصل على 
شهادة التحكيم الدولية 
لفض النزاعات البحرية 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

ك�شفت وزارة التخطيط عن 
ان التقديرات ال�شكانية لعام 

ارتفاع  اإىل  ت�شري   2016
ن�شبة ال�شكان من الذكور اإىل 

االناث  بعدد  مقارنة   51%
الذي تراجع اإىل 49% .. 

اأعلنت وزارة العمل 
وال�شوؤون االجتماعية، 

ت�شلم هيئة رعاية الطفولة 
املو�شل  من  اأطفال   4

املحررة يف احدى الدور 
االيوائية، م�شرية اإىل ان 
احدى املنظمات الدولية 

�شتقوم بتاأهيل دور االيواء 
يف املحافظة.
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