
رج��ح  النائب ع��ن التحالف الوطن��ي �شليم �شوقي٬ 
ان ت�شه��د جل�ش��ة جمل���س الن��واب املقبل��ة توجي��ه 
اأ�شئل��ة �شفهي��ة اإىل رئي���س حرك��ة احل��ل النيابي��ة 
حممد الكربويل٬ بع��د ك�شفه عن نتائج موؤمتر اأنقرة 
وع��زم املكون ال�شن��ي ت�شكيل جمل���س رئا�شي اأعلى 
بتزكي��ة قطري��ة �شعودي��ة تركية. واأك��د اأن "اع�شاء 
التحال��ف عازم��ون على طرح ذل��ك املو�شوع امام 

هيئ��ة رئا�ش��ة جمل�س النواب٬ متهي��دا لتكليف جلنة 
ال�شل��وك النياب��ي بتوجي��ه اال�شئل��ة اىل الكرب��ويل 
واإحل��اق  اخلارجي��ة  ال��دول  م��ع  التخاب��ر  بتهم��ة 
ال���رر بال�شي��ادة العراقي��ة". واأ�ش��اف �شوق��ي اأن 
"ت�ريب��ات الكربويل ال�شوتي��ة ب�شاأن موؤمتر اأنقرة 
وعل��ى الرغم من عدم اثبات �شحته��ا حتى االن اإال 
انه��ا ت�شتحق تدخ��ل احلكومة واجله��ات القانونية 
مل�شاءل��ة ال�شخ�شيات احلا�رة يف املوؤمتر". واأثار 
ت�ريب �شوتي لرئي�س حركة احلل حممد الكربويل٬ 

االحد٬ موج��ة غ�شب عارم يف االأو�ش��اط ال�شيا�شية 
وال�شعبي��ة٬ بع��د ك�شفه ع��ن حيثيات موؤمت��ر القوى 
ال�شني��ة الذي عقد يف تركي��ا والذي حتدث عن رغبة 
ال�شعودية وقطر بت�شكيل جمل�س �شيا�شي اأعلى �شني 
يت��وىل رئا�شت��ه �شليم اجلبوري. ب��دوره قال النائب 
ع��ن دول��ة القان��ون كام��ل الزي��دي٬ اإن "التحالف 
الوطن��ي كان لديه حتفظ منذ البداية على االجتماع 
ال��ذي عق��د يف اأنق��رة اأخ��را٬ً ويعده اأم��را مرفو�شا 
متاما من قب��ل اأبناء ال�شعب العراق��ي كافة"٬ الفتًا 

النظ��ر اىل ان "م��ا ط��رح يف املوؤمت��ر م��ن خ��ال 
الت�ريب��ات ه��و مناق�ش��ة م�شتقبل الع��راق باجتاه 
التق�شي��م ولي�س و�شع احلل��ول واملعاجلات ملرحلة 
ما بعد داع�س كم��ا ادعى بع�س احلا�رين يف هذا 
املوؤمت��ر". وا�ش��اف ان "التحالف الوطن��ي يرف�س 
وب�شكل قاط��ع عقد هكذا موؤمترات وما تت�شمنه من 
دعوات تق�شيمية وهو يبحث دائمًا عن وحدة ال�شف 
واللحم��ة الوطني��ة واملواق��ف الثابتة بع��دم جتزئة 
العراق"٬ عاداً ان "اال�شتعانة بالتدخات اخلارجية 

املتمثلة بال�شعودية والقطري��ة والرتكية يف ال�شاأن 
الداخلي للبلد فيه حيف وجتٍن على العراق"

 الكربويل الذي يري��د التحالف الوطني "حماكمته" 
بتهم��ة التخابر مع دولة اأجنبية٬ على الرغم من اأنه 
اأح��د امل�شاركني يف هذا املوؤمتر �شيء ال�شيت٬ لكنه 
ك�ش��ف النوايا ال�شيئ��ة للم�شاركني وال��دول الداعمة 
ملوؤمتر اأنقرة٬ " ويقول مراقبون اإنه م�شى اأ�شبوعان 
عل��ى عق��د املوؤمتر ومل ن�شم��ع حت��ى االآن اتخاذ اأي 
اإج��راء قان��وين اأو حت��ى �شيا�ش��ي �شد م��ن �شاركوا 

فيه٬ وهم: نائب رئي�س اجلمهورية اأ�شامة النجيفي٬ 
ورئي���س كتل��ة احت��اد الق��وى العراقي��ة يف جمل���س 
الن��واب اأحم��د امل�ش��اري٬ ورئي���س الكتل��ة العربية 
الن��واب �شال��ح املطل��ك٬ وامل�شت�ش��ار  يف جمل���س 
االعام��ي لقن��اة اجلزي��رة لق��اء مك��ي٬ وحماف��ظ 
نينوى املق��ال واملطل��وب للق�شاء اأثي��ل النجيفي٬ 
ورئي�س احلزب االإ�شامي اإياد ال�شامرائي٬ والنائبة 
اأزه��ار ال�شيخلي٬ والنائبة لقاء وردي٬ والنائبة عن 

حمافظة نينوى عويد اجلحي�س. 
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حتديد  عن  ال�شهاين٬  زينب  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�شو  ك�شفت  خا�س:   - بغداد 
�شمن  اآخرين  وثاثة  والربملان٬  وال��وزراء  اجلمهورية  لرئا�شات  م�شت�شارين  ع�رة 
احلكومية يف جمل�س  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  املزمع متريره، يف  اجلديد  القانون  م�روع 
اأر�شلت لرئا�شة  النيابية  "القانونية  اإن  ال�شهاين يف ت�ريح �شحفي٬  النواب قريبًا. وقالت 
جمل�س النواب م�روع قانون يت�شمن حتديد الهيئة اال�شت�شارية اخلا�شة برئا�شات اجلمهورية 
والوزراء والنواب٬ باالإ�شافة اىل الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية". وبينت اأن "الهدف من 
ذلك معاجلة الرتهل الوظيفي يف درجات امل�شت�شارين يف موؤ�ش�شات الدولة"٬ م�شرة اإىل اأن "م�روع 
القانون حدد ع�رة م�شت�شارين للرئا�شات الثاث٬ وثاثة اآخرين لكل وزارة حكومية �ريطة تثبيتهم على 
املاك الوظيفي للدولة وعدم تغيرهم باآخرين يف حال اختيار رئا�شات جديدة". ولفتت النظر ال�شهاين اإىل 
اأن هوؤالء امل�شت�شارين هم  القانون هو  النواب و�شيمرر" وال�شيء يف هذا  �شَلم اىل رئا�شة جمل�س  "القانون ُ اأن 

�شمن "الدرجات اخلا�شة" الذين يتقا�شون رواتب "ا�شمية خا�شة" مبايني الدنانر.

 

وا�شنطن  اىل  العراقي  الوفد  زيارة  عن  االخرة  الت�ريبات  جاءت 
حمملة بانباء عن مطالبات امركية بالغاء احل�شد ودمج عنا�ره 
يف اجلي�س ومنع قياداته من الرت�شيح لانتخابات ف�شا عن �شحب 
العراقي  ال�شيا�شي  امل�شهد  ازمة تنتظر  ،لتك�شف عن  الثقيلة  ا�شلحته 

قبيل موعد اجراء االنتخابات الربملانية مطلع عام 2018.
ت�شويت جمل�س  بات هيئة حكومية مبوجب  الذي  ال�شعبي  فاحل�شد 
النواب على قانونه قبل نحو �شهرين ولد من رحم فتوى دينية من 
املرجعية العليا وهي وحدها من ت�شتطيع الغاءه ،وهو امر م�شتبعد 
يف ظل الت�شحيات الكبرة التي قدمها واملديح امل�شتمر ملواقفه من 

قبل املرجعية يف خطب اجلمعة.
باجلهاد  تعلقت  فتوى  الغى  ان  �شيعي  ديني  ي�شبق الي مرجع  ومل 
،ففتوى ثورة الع�رين ماثلة اىل اليوم �شد قوات االحتال الربيطاين 

منذ ان اطلقها املرجع حممد تقي ال�شرازي �شيف عام 1920.
الدول  من  وبالتحديد  اقليمية  قوى  من  املطالبات  هذه  وتكررت 
اخلليجية ويف املوؤمترات التي رعتها انقرة وجنيف للمكون ال�شني، 
االوروب��ي  االحت��اد  يف  االقليم  رئي�س  ح��زب  حتركات  عن  ف�شا 

وحتذيراته من وجود احل�شد يف مناطق النزاع بني بغداد واربيل .
م�شدر مقرب من املرجعية الدينية يف النجف اال�رف اكد ملرا�شل 
واخلليجية  االمركية  النوايا  ان  اال�رف  النجف  يف  "اجلورنال 
اللغاء احل�شد ال�شعبي ال تكرتث بها املرجعية النها مل تتعد االمنيات.
وقال امل�شدر ان " وجود موؤ�ش�شة احل�شد ال�شعبي ا�شبح امرا مفرو�شا 
على اجلميع وجمرد النوايا التي تنطلق من هنا وهناك لن تكرتث 

بها املرجعية لكونها مل تتعد االمنيات "
تعده  ال�شعبي  احل�شد  تاأ�شي�س  ومنذ  الدينية  املرجعية   " ان  م�شيفا 
االمنية  االجهزة  مع  تنخرط  والتي  العراق  بها  حتفظ  التي  القوة 
للدفاع عن ارا�شيه وبوجود اخلطر على الباد ي�شبح وجود احل�شد 
احل�شد  ف�شائل  قرار  ف�شيكون  اخلطر  هذا  بزوال  اما  ملحة  �رورة 

ذلك  يف  املرجعية  تتدخل  ولن  احلكومة  بيد  الغائها  او  بوجودها 
القرار ما يعني عدم ا�شدار اأية فتوى من قبلها بانهاء وجوده".

 وكانت م�شادر يف الوفد املرافق للعبادي يف زيارته لوا�شنطن قد 
اجلماعات  دخول  خطورة  عن  حتدثوا  "االأمركيني  اأّن  عن  ك�شفت 
على  م�شددين  املقبلة،  االنتخابات  يف  ال�شعبي"   "احل�شد  امل�شلحة 
�رورة دجمها ب�شكل تدريجي يف اأجهزة االأمن كاجلي�س وال�رطة، 
حمافظات  من  بالتطوع  يرغب  ومن  الع�شائر  مقاتلي  عن  ف�شًا 
وبغداد".وا�شارت  وكركوك  ودياىل  الدين  و�شاح  ونينوى  االأنبار 
امل�شادر اىل اأّنهم )االأمركيني( يرغبون بح�ر ال�شاح الثقيل بيد 

اجلي�س العراقي يف الوقت احلايل.
تاأهيل  على  �شتعمل  "وا�شنطن  اأّن  امل�شادر  اكدت  ذلك  مقابل  يف 
ودعم  وت�شليحًا،  تدريبًا  العراقي،  اجلي�س  يف  ع�شكرية  فرق  ثاث 
جهاز مكافحة االإرهاب، كما �شتقوم مبنح العراق م�شاعدات مالية 

عاجلة الإعادة اال�شتقرار اإىل املدن املحررة".
لكن كتلة بدر النيابية ترى اأن "م�شاألة حل احل�شد ال�شعبي هي لي�شت 
من اخت�شا�س القرار االمركي واأمنا االمر يعود اىل ال�شعب العراقي 
الذي ايد وجود احل�شد ال�شعبي كف�شيل مقاوم وم�شاند جنبا اىل جنب 
"عبد  الكتلة  عن  النائب  وقال  �شنوفها.  بكل  امل�شلحة  القوات  مع 
احل�شني الزيرجاوي"  ل�"اجلورنال نيوز" اإن " احلكومة املركزية هي 
االخرى لي�شت معنية بحل احل�شد ال�شعبي النه اأن�شئ من �شمر االمة 
وهو ا�شتجابة لنداء املرجعية الدينية". من جانبه قال القيادي يف 
م�شّدق  ال�شعبي  احل�شد  "قانون  اإن  الربيعي"  "اياد  ال�شعبي  احل�شد 
النواب  جمل�س  يف  باالجماع  الربملانيني  ت�شويت  خال  من  عليه 
ومت اقراره وت�شديقه من قبل رئا�شة الوزراء" . واأ�شاف، اأن "هيئة 
احل�شد ال�شعبي تتكون من ف�شائل مقاومة تابعة اىل اأمناء عامني، 
التنظيمات  مقاومة  هو  ال�شعبي  احل�شد  قوات  هدف  اأن  اىل  م�شرا 
العراق ال  االجنبية يف  التدخات  بال�شد من  تقف  االرهابية وهي 

�شيما تدخات اجلانب االمركي" .
التتمة يف ال�صفحة 2

ا�شتغ��رب ع��دد من اع�شاء جمل���س حمافظة النجف 
اال�رف من اقامة م���روع جتاري على م�شاحات 
خ�راء خم�ش�ش��ة للتنزه و�شط املحافظة موؤكدين 
تدخل بع�س اجلهات املتنفذة التي ا�شتولت بطريقة 
غر �رعية على تل��ك املناطق .وقال ع�شو جمل�س 
حمافظ��ة النجف خ�شر اجلب��وري لوكالة جورنال 
ني��وز ان " جمل���س حمافظ��ة النج��ف �ش��وت ع��ام 
2015 عل��ى الغاء الفر�ش��ة اال�شتثمارية مل�روع 
ال��روان التج��اري النه��ا خمالفة الأنظم��ة وقوانني 
اال�شتثم��ار "مبينا ان " قان��ون اال�شتثمار العراقي 
رك��ز عل��ى ع��دم حتوي��ل ال�شاح��ات اخل���راء اىل 

م�شاريع جتارية " 
وك�ش��ف اجلبوري عن ان " امل�روع اخلا�س مبركز 

ال��روان التجاري خمال��ف للنظام وق��د ان�ش�اأ عنوة 
متج��اوزا التعليم��ات اخلا�شة با�شتخ��دام املناطق 
اخل���راء لي�شب��ح منطق��ة جتاري��ة ت�ش��م حم��ال 
ومطاعم وهذه خمالفة وا�شحة "من جانبه او�شح 
حمافظ النجف لوؤي اليا�ري لوكالة جورنال نيوز 
ان " املحافظ��ة ت�شلم��ت ال�شك��وى الق�شائي��ة التي 
تقدم بها امل�شتثمر يف املحكمة االحتادية وحمكمة 
ا�شتئناف النجف �شد قرار جمل�س املحافظة بالغاء 
الفر�شة اال�شتثمارية وكان احلكم ل�شالح امل�شتثمر 
بك�ش��ب الدع��وة ورد ق��رار املجل�شن م�ش��را اىل اأنه 
�شت�شكل جلنة حتقيقية حول املو�شوع يتدخل فيها 
مكت��ب املفت���س العام ل��وزارة اال�ش��كان والبلديات 
و�شيكون لها القرار النهائي" وتوؤكد م�شادر مقربة 
م��ن هيئة ا�شتثمار النج��ف ان امل�شتثمر �شقيق احد 

اع�شاء هيئة اال�شتثمار يف املحافظة.

�شجل��ت عملي��ات نه��ب االآث��ار الثمين��ة يف �شوري��ا 
والع��راق عل��ى يد اإرهابي��ني وع�شاب��ات م�شتويات 
بع���س  االأخرة.وُتنق��ل  االآون��ة  م�شبوق��ة يف  غ��ر 
القط��ع امل�روق��ة اإىل اأوروب��ا والوالي��ات املتحدة 
جم��ع  ملحب��ي  بي��ع  �ش��االت  يف  تعر���س  حي��ث 
املقتني��ات االأثري��ة اخلا�شة.وقال��ت منظم��ة االأمم 
املتح��دة للرتبي��ة والعل��م والثقاف��ة "يوني�شكو" اإن 
االإجتار غ��ر امل���روع باالآثار ن�شاط ي��در مايني 
الدوالرات.وا�شتط��اع خ��رباء ابت��كار م��ادة �شائل��ة 
�شتمك��ن االآثاري��ني م��ن اقتفاء اأث��ر القط��ع االأثرية 

النفي�ش��ة امل�روقة.وبداأ علم��اء اآثار �شوريون العمل 
���را يف مناط��ق غ��ر خا�شع��ة ل�شيط��رة احلكومة 
ال�شوري��ة ودهنوا بع���س االأعمال القيم��ة يف الباد 
بال�شائل ال�شفاف القابل القتفاء اأثره.والميكن روؤية 
ال�شائ��ل بالع��ني املج��ردة، لكن��ه قاب��ل لاكت�شاف 
باالأ�شعة فوق البنف�شجي��ة. وطورت �ركة "�شمارت 
ووت��ر"، وهي �رك��ة بريطانية ملكافح��ة اجلرمية، 
التكنولوجي��ا اجلديدة واختربه��ا علماء يف جامعة 
ريدنغ الربيطانية وجامعة والية �شاوين االأمركية. 
وا�شتط��اع العلم��اء معاجل��ة قط��ع م��ن الف�شيف�شاء 
تع��ود اىل الع�ر الروماين، وقطع فخارية تعود اإىل 

الع�ر البيزنطي .

امل�شوؤولون ونواب الربملان العراقي٬ جّل م�شاعديهم وحماياتهم االأمنية 
من االخوة واوالد العم واأبناء الع�شرة٬ بحجة ان الو�شع االأمني املرتبك 

يحّتم عليهم اللجوء اىل اهل الثقة ال ا�شحاب الكفاءة واخلربة. 
الدين، م�شعان اجلبوري، عن ان اكرث  النائب عن حمافظة �شاح  وك�شف 
مبحا�شبتهم.  مطالبا  النواب،  اأقارب  من  هم  الربملان  موظفي  ن�شف  من 
وزير  مع  "التحقيق  ان  قائا،  "تويرت"،  يف  �شفحته  على  اجلبوري  وغرد 
داخلّية فرن�شا الأنه وظف ابنتيه يف اجلمعّية الوطنّية بينما اأكرث من ن�شف 

موظفي الربملان العراقي هم من اأقارب النواب! فهل من يحا�شبهم؟".
العراقي٬ وبروز بوادر  ال�شباب  اأو�شاط  البطالة يف  ويف ظل ارتفاع حجم 
ازمة مالية ب�شبب تكاليف احلرب على االإرهاب وانخفا�س اأ�شعار النفط٬ 
ظاهرة  اأ�شحت  التي  امل�شوؤولني  اأق��ارب  لتعيينات  االنتقادات  تت�شاعد 
اإداري٬ يقابله تراجع يف االأداء الوظيفي ب�شبب تف�شيل  تف�شح عن ف�شاد 

"الثقة" و"املح�شوبية" على "اخلربة". وي�شمل ذلك اأي�شا االأماكن احل�شا�شة٬ 
واخلريجني  الكفاءات  اأ�شحاب  من  الكثر  ي�شع  ما  الدولة٬  موؤ�ش�شات  يف 
التعيني  يف  االأولوية  لهم  امل�شوؤولني  اأقرباء  بينما  البطالة٬  قارعة  على 
" انه  ال�شمري من بابل  والتوظيف حتى من دون موؤهات. ويقول ح�شن 
ياحق كل االإعانات الوظيفية احلكومية واالأهلية لكن من دون جدوى٬ 
" �شوري" للتغطية على الف�شاد يف  ليكت�شف ان اإعانها هو جمرد اإجراء 
التعيني والتوظيف. ويف املجمل العام٬ فان منح الوظائف وفر�س العمل 
الدولة  موؤ�ش�شات  حتويل  اىل  ي��وؤدي  واالأ�شدقاء٬  واالأبناء  االأق��ارب  اإىل 
جتاَوز  ذلك  ان  ال�شمري  ويقول  ومناطقية.  عائلية  عاقات  �شبكات  اىل 
الطب  مثل  املهمة  الكليات  يف  للطاب  الدرا�شية  املقاعد  اىل  الوظائف٬ 
اأهلية  هند�شية  جامعة  يف  تخرج  الذي  البياتي٬  احمد  ال�شاب  والهند�شة. 
بتفوق يقول ان الوا�شطة والر�شوة هما ال�شبيل االأمثل للح�شول على وظيفة 
الفر�س  بتكافوؤ  يفيد  الذي  املدنية٬  اخلدمة  قانون  ان  موؤكدا  العراق٬  يف 
بني املواطنني٬ بات حربا على ورق ولي�س له اأي تاأثر يف م�شار التعيني 

والتوظيف. من جهتها توؤكد ع�شو جمل�س حمافظة بابل �شهيلة عبا�س ان 
تعيني االأقارب �شبب رئي�شي يف الف�شاد الوظيفي٬ وبات تامني وظيفة لهذا 
ال�شخ�س او ذاك٬ احد و�شائل الرتبح غر امل�روع لق�شم كبر من املوظفني 
وحتى �شيوخ الع�شائر او الوجهاء االجتماعيني الذين حتولوا اىل �شما�رة 
اأ�شخا�س  لبيع الوظائف. وال تخلو االأحزاب يف العراق من ظاهرة تعيني 
�شمن  قيادية  منا�شب  يتقلدون  الذين  امل�شوؤولني  واأبناء  اأق��ارب  من 
اأحزابهم ال�شيا�شية من دون كفاءة علمية اأو اإدارية. و يوؤكد طارق ح�شن٬ 
وهو باحث اجتماعي من الديوانية٬ اأن تعيني عدم االكفاء بالوا�شطة اأدى 
اىل خلل كبر يف بنية موؤ�ش�شات الدولة. وت�شر اح�شائيات ن�رتها و�شائل 
اعام اىل ان 75 % من الدرجات الوظيفية تنح�ر بني اأقارب امل�شوؤولني 
بح�شب م�شدر يف احلكومة العراقية٬ يف حني تربز احلاجة اليوم اكرث من 
اأي وقت اآخر٬ اىل اآلية ملنع احتكار اأ�شحاب النفوذ لتلك الدرجات. وب�شبب 
امل�روع٬  غر  الرتبح  اىل  وال�شعي  املايل  والطمع  اال�شتحواذية  النزعة 

حّتولت املنا�شب اىل اقطاعيات يوزعها امل�شوؤول على من ي�شاء.

توا�شل القوات االمنية التقدم يف اجلانب الغربي ملدينة 
املو�ش��ل٬ وذلك بعدما ا�شتع��ادت العديد من االأحياء من 
�شيط��رة املتطرف��ني٬ يف عملي��ة اأطلقتها ال�شتع��ادة اآخر 
اأك��رب معاقلهم يف اجلانب الغربي م��ن ثاين مدن العراق. 
ووفق��ا لفران�س بر�س٬ فاإن "الق��وات االمنية قامت بن�ر 
ع�رات القنا�شة على اأ�شطح املباين لدعم التقدم باجتاه 
جام��ع النوري ال��ذي يحظى ببع��د رمزي ل��دى داع�س". 
ومتث��ل ا�شتع��ادة ال�شيطرة عل��ى املدين��ة القدمية �ربة 
قوية للمتطرفني لوجود جامع النوري الذي �شهد الظهور 
العلن��ي الوحي��د لزعي��م داع�س "اأب��و بكر البغ��دادي" يف 
2014 بعد اأيام من اإعان "اخلافة" يف مناطق �شيطرة 
التنظي��م يف العراق و�شوريا ونقل بي��ان عن الفريق رائد 
�شاك��ر ج��ودت قائد ق��وات ال�رطة االحتادي��ة "ع�رات 
القنا�ش��ني يعتل��ون اأ�شطح املب��اين يف املدين��ة القدمية 

به��دف تدعي��م احلافات االأمامي��ة لقطعاتن��ا املتمركزة 
"قواتن��ا  اأن  النوري".واأ�ش��اف  جام��ع  م�ش��ارف  عل��ى 
جتل��ي مئات املدني��ني النازحني لع��زل عنا�ر التنظيم 
االإرهاب��ي وجتريدهم من ال��دروع الب�رية قبيل اقتحام 
املنطق��ة وا�شتع��ادة ال�شيط��رة عل��ى اجلام��ع". وت�ش��م 
املدين��ة القدمي��ة٬ التي تقع يف قلب اجلان��ب الغربي من 
نهر دجلة الذي يق�شم املو�شل٬ مباين متا�شقة و�شوارع 
�شيق��ة ال ت�شم��ح مبرور اأغلبي��ة االآلي��ات الع�شكرية التي 
ت�شتخدمه��ا ق��وات االأمن٬ م��ا يجعل املع��ارك فيها اأكرث 
خط��ورة و�شعوب��ة. اإىل ذل��ك٬ اأعلن��ت قي��ادة العملي��ات 
امل�شرتك��ة ا�شتع��ادة ال�شيط��رة على ح��ي الر�شالة و�شقق 
نابل���س. ودفعت املعارك الت��ي ت�شهدها مدينة املو�شل٬ 
اإىل نزوح اأكرث من 180 األف �شخ�س من �شكان املدينة٬ 
جل��اأ 111 األ��ف منه��م اإىل خميم��ات للنازحني يف حني 
توج��ه اآالف اآخرون اإىل منازل اأقرب��اء لهم٬ وفقا لوزارة 

الهجرة واملهجرين. 
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