
ترجمت��ه  ال��ذي  تقريره��ا  يف  ال�ص��حيفة  وا�ص��ارت 
»اجلورنال نيوز« اىل ان مع حترير اخر معقل لداع�ش 
يف املو�ص��ل، ن��رى  املدين��ة مدمرة بالكامل ب�ص��بب 
الق�ص��ف اجل��وي، وان العي�ش بها م�ص��تحيل، مع ذلك 
مت انق��اذ ع���رات املواطنني من االنقا���ش، وحقيقة 
ان عملية التحرير ا�صتغرقت وقتا طويال، يجعل االمر 

اكرث ادها�صا.
اح��د مناط��ق االمامي��ة  ال�ص��حيفة ان يف  واف��ادت 
للمعرك��ة ، اعتقل��ت الق��وات االمنية رج��ال من تنظيم 
داع���ش م��ع طف��ال يف ي��ده، كان يرتدي �ص��رة مليئة 
بالدماء وزوج قذر من ال�راويل بدون حذاء... الرجل 
مل يعرف حتى من كان الطفل او ما هو ا�ص��مه، ا�صتبه 
عل��ى الف��ور بكون��ه مقاتل داع���ش امل�ص��تخدم الطفل 

كدرع ب�ري.
وبين��ت ال�ص��حيفة ان الق��وات االمنية اخ��ذت الرجل 
بعيدا، واحت�ص��ن القائد امل�ص��وؤول ال�صبي يف ح�صنه. 
م�صككا يف ان يكون والديه على قيد احلياة يف مكان 
م��ا، اذ ق��رر اأن يتبنى الطفل احد ال�ص��باط )ال�ص��ابط 
وزوجت��ه مل يتمكن��ا اجناب االطفال(، بع��د ذلك، قام 
بع�ش اجلنود بغ�ص��ل الطفل وتلبي�ص��ه مالب�ش جديدة، 

قبل و�صول ال�صابط للقاء ابنه اجلديد.
وم��ع �ص��يطرة الق��وات العراقية عل��ى البل��دة القدمية 
وتفتي�صهم املنطقة، ا�صتولوا على العديد من ال�صيارات 
املفخخ��ة امل�ص��نعة م��ن قب��ل تنظي��م داع���ش، وهي 
ال�ص��يارات املدرعة املعتربة كاأكرث االأ�صلحة رعبا يف 
تر�ص��انة داع�ش. وقاد اجلنود احدى ال�ص��يارات )التى 
مت اال�ص��تيالء عليها( اىل قاعدتهم فى قافلة ع�صكرية 
ع��رب غرب املو�ص��ل، حني توق��ف عدد م��ن املدنيني 
مل�ص��اهدة املدرعة ت�صري يف ال�ص��وارع، ال زالت قادرة 
عل��ى ا�صتح�ص��ار اخل��وف وال�ص��دمة يف قلوبهم رغم 

كونهم يف ايدي اكرث امانا. 
وا�ص��افت ال�ص��حيفة ان فرق��ة م��ن جن��ود الق��وات 
اخلا�ص��ة ع��رثت عل��ى جندي جري��ح ف��ى االنقا�ش، 
جنى ب�ص��عوبة، بعد ا�ص��ابته يف املع��ارك قبل ايام. 
وخ��الل البح��ث يف فن��اء مبن��ى مهج��ور، مت العثور 
عل��ى جث��ث 10 رجال قتلى الأكرث من اأ�ص��بوع، وكان 
من امل�صتحيل التحقق مما حدث،اذ  اعلن اجلنود اأنهم 

كانوا من اأع�ص��اء تنظيم داع�ش. م�ص��رية اىل ان اثنني 
عل��ى االأقل من اجلثث مت رب��ط اأيديهم من اخللف.و مل 
يكن وا�صحا هل كونهم اأ�رى داع�ش ولقوا م�رعهم 
يف تبادل الطالق النار ام كونهم �ص��جناء داع�ش ومت 
اعدامه��م. ف��كان م��ن ال���روري ن�ر ه��ذه االحداث 
لك��ون املرحل��ة االخ��رية م��ن املعركة غالب��ا ما تتم 
احداثه��ا يف ظل التعتيم االعالمي، فتنت�ر �ص��ائعات 
عدي��دة عن قيام الق��وات االمنية بعمليات قتل خارج 

نطاق الق�صاء للقوات االمنية.
ومن ب��ني الناجني الذين خرجوا قبل الف�ص��ل االأخري 
م��ن املعرك��ة،   امراأة تبلغ من العم��ر 30 عاما تدعى 
"�ص��يمة"، مع اطفالها وامها حيث كانوا يقيمون يف 
خمي��م للنازح��ني يف مدينة احلم��ام، جن��وب مدينة 
املو�ص��ل. وكانت متزوجة من رجل ان�ص��م بعد فرة 
ملقاتل��ي داع���ش، بادعائه��ا كونه��م كان��وا بحاج��ة 
اىل امل��ال، وبينم��ا كانت القوات االمني��ة تتغلغل يف 
املو�صل و�صوال اىل داع�ش، نقل م�صلحو داع�ش عائلة 
"�ص��يمة" ق�را، م�ص��يفة ان زوجها لقى حتفه خالل 
الق�صف اجلوي. وكما ان عملية تطهري البلدة القدمية 

من املتفجرات والبحث عن اال�ص��خا�ش املختبئني ال 
تزال م�ص��تمرة. مع حترك رجال القوات االمنية ببطء 
يف ال�ص��وارع ال�ص��يقة، متحقق��ني م��ن كل بيت وقبو، 
عل��ى الرغم م��ن انخفا�ش احتم��االت العثور على اي 

احد على قيد احلياة.
الن�ص��اء  اح��د  ع��ن  تقريره��ا  ال�ص��حيفة يف  ونقل��ت 
االخ��رية،  املو�ص��ل  معرك��ة  اي��ام  م��ن  النازح��ات 
قوله��ا "لق��د تزوجت م��ن اأربع��ة مقاتل��ني خمتلفني 
م��ن داع���ش"، حينم��ا كان القائد )الذي ق��اد وحدات 
مكافح��ة االإره��اب يف املنطق��ة( ي�ص��تجوبها ح��ول 
اأحده��م. وكانت حتمل �ص��كني، وكمبيوت��ر لوحي وما 
يقدر بح��وايل 2000 دوالر. علم��ا ان القوات االمنية 
�ص��تقوم باخذه��ا اىل املخيم��ات ولي�ش اىل ال�ص��جون 
مم��ا اثار احلرية. وقال��وا ان " هذه املخيمات حتتوي 
على مع�صكرات تاأهيل ا�رى وزوجات داع�ش من اهل 

املو�صل".
وانه��ت ال�ص��حيفة تقريره��ا بالق��ول "وم��ع انته��اء 
عمليات البحث االأخرية يف البلدة القدمية، فاإن مهمة 

اعادة بناء املدينة املمحية املعامل، بداأت للتو".

الع��راق - اأطل��ق العراقي��ون عل��ى مواق��ع التوا�ص��ل االجتماعي 
ها�ص��تاغني اأحدهم��ا بعن��وان #فوميو_اإي��واي، والث��اين بعنوان 
ال�ص��فري_الياباين_يف_العراق، عربوا من خاللهما على تقديرهم 

واإعجابهم ب�صخ�صية ال�صفري الياباين يف العراق فوميو اإيواي.
وي�ص��ارك اإيواي العراقيني بطريقته اخلا�صة منا�صباتهم الوطنية 
والديني��ة. ويف الي��وم ال��ذي �ص��بق مب��اراة املنتخب��ني العراق��ي 
والياب��اين �ص��من ت�ص��فيات كاأ���ش العامل لك��رة الق��دم يف يونيو 
املا�ص��ي، ظه��ر اإي��واي، يف مقط��ع فيديو على �ص��فحة ال�ص��فارة 
الر�ص��مية يف الع��راق عل��ى في�ص��بوك مرتدي��ا قمي���ش املنتخ��ب 
العراق��ي لك��رة الق��دم. ونظ��ر اإىل الكام��ريا م��ن خ��الل نظارت��ه 
امل�ص��تديرة وبداأ يف التحدث باللهجة العراقية قائال “ال اأ�ص��تطيع 

حتديد اأي الفريقني يجب اأن اأ�صجع الأن العراق بلدي الثاين”.
يف تلك اللحظة، اأ�ص��بح ال�ص��فري الياباين ل��دى العراق، جنما على 
�صبكة االإنرنت يف البالد. و�صوهد مقطع الفيديو اخلا�ش بكلمته، 

اأكرث من 708 اآالف مرة،.
كما تناقل عراقيون يف عيد الفطر مقطع فيديو ظهر فيه ال�ص��فري 
وهو يهنئ العراقيني بعيد الفطر بعبارات حملية ويتناول اإفطارا 

عراقيا. وقال ال�ص��فري “اأيامكم �ص��عيدة وكل ع��ام واأنتم بخري، اإن 
�ص��اء اهلل ينع��اد عليك��م بال�ص��حة وال�ص��المة واالأم��ن واالأمان”. 
واأ�ص��اف “اأحب اأوجه حتية خا�ص��ة لالأبطال اإيل )الذين( �صاموا 
وهم يف جبهات القتال )معارك مع تنظيم داع�ش( اأو يف خميمات 
النازحني”، م�صريا اإىل اأنهم ي�صومون بالرغم من ارتفاع درجات 

احلرارة، وتذّكر اأي�صا الذين �صحوا بحياتهم من اأجل العراق.
ومتنى اأي�ص��ا اأن يكون عيد الفطر “طالع خري على كل العراقيني 
والع��امل”. وك�ص��ف اأن��ه �ص��ام االأي��ام الثالث��ة االأخرية من �ص��هر 
رم�ص��ان، واأن��ه �ص��عر باجل��وع ومتحم���ش لتناول فطور �ص��باح 
الي��وم االأول من العيد املكون من “كيمر وكاهي وكليجة”، وهي 

وجبات �صباحية ي�صتهر تناولها يف العراق.
الفيديو اخلا�ش بكلمة ال�ص��فري الذي �ص��جع فيه املنتخب العراقي 
�صوهد اأكرث من 700 األف مرة وبعد تناوله الطعام اختتم بعبارة 
باللهجة املحلية قائال “كل�ش طيب”، التي تعني اأن الطعام طيب.
وتعب��ريا ع��ن اهتمامه باجلانب االإن�ص��اين، كان ال�ص��فري الياباين 
اأق��ام ماأدبة اإفطار يف ال�ص��فارة اليابانية ببغ��داد، ملدير “البيت 
العراق��ي” ه�ص��ام الذهبي والأبنائه، ووعد بزي��ارة البيت العراقي 
والتع��اون معه لتو�ص��يع امل���روع. وه�ص��ام الذهبي نال �ص��هرة 
وا�ص��عة يف الع��راق م��ن خ��الل م�روع��ه االإن�ص��اين ال��ذي تبناه 

مبجهود �صخ�ص��ي منذ اأعوام، حني بداأ باحت�صان اأطفال ال�صوارع 
وتبنيهم وتخ�صي�ش دار الإيوائهم واالإنفاق على تعليمهم، و�صار 
العراقي��ون يطلق��ون عل��ى االأطف��ال الذي��ن يوؤويهم اأبناء ه�ص��ام 
الذهبي. ويف مقابلة مع موقع بازفييد نيوز بالعا�صمة اليابانية 

طوكيو، قال ال�صفري “مازلُت يف طور حت�صني لغتي العربية”.
ولك��ن تعليقاته��م عل��ى �ص��بكات التوا�ص��ل االجتماع��ي، ميتدح 
العراقي��ون بالغته يف اللغة العربية، وطالقته يف التحدث. وكتب 
�ص��خ�ٌش يف تعليق عل��ى في�ص��بوك “لهجتك العراقي��ة رائعة. اأنت 

متتلك �صخ�صية جديرة باالحرام”.
ويف م�صاركة طويلة على في�صبوك، امتدح لقمان فيلي، وهو �صفري 
�ص��ابق للعراق ل��دى الواليات املتح��دة واليابان، اإي��واي لذكائه 

الدبلوما�صي.
وكتب فيلي قائال “واحدة من اأ�ص��عب املهمات لل�صفراء االأجانب 
هي خلق نهج ذكي ومتميز يبعثون من خالله ر�ص��ائلهم ل�ص��عوب 
وحكومات الدول التي ت�صت�صيفهم، ويف الوقت ذاته امتالك تاأثري 

كبري يف تعزيز عالقاتهما الثنائية”.
واأ�ص��بح اإي��واي وجها ماألوفا ج��دا بني العراقي��ني، اإىل درجة اأن 
اإيواي �رح لبازفييد اأن �صخ�صا �صمم مل�صقا دعائيا له كمر�صح 

يف االنتخابات العراقية.

وقال اإيواي “ال ميكن اأن ير�صح مواطن اأجنبي لالنتخابات دون 
احل�ص��ول على اجلن�ص��ية العراقية، لقد وجدوا حال واأطلقوا ا�ص��ما 
على حزبي ال�صيا�ص��ي، اأ�ص��بحت مر�ص��ح ائتالف كوك��ب اليابان 
امل�ص��تقل”. و�ص��غل �ص��فري اليابان الذي زار بغ��داد الأول مرة عام 
1988، عدة منا�صب يف وزارة اخلارجية ببالده، مبا فيها نائب 
املدير العام ل�ص��وؤون منطقة ال�رق االأو�ص��ط ونائب رئي�ش البعثة 
اإىل ال�ص��عودية. ودر���ش اإيواي اللغ��ة العربية باإح��دى اجلامعات 
امل�ري��ة مل��دة عام��ني خ��الل ف��رة التدري��ب اللغوي��ة التابعة 

للوزارة، واأخذ درو�صا اإ�صافية على يد معلمني خ�صو�صيني.
وق��ال اإنه يريد للعامل اأن يعرف اأكرث عن اجلانب امل�رق للعراق، 

اأين يحاول النا�ش اأن يفرحوا رغم الظروف �صعبة للغاية.
وقال اإيواي اإنه مل يتوا�ص��ل مع ال�ص��عب العراقي مبا�رة ب�ص��بب 
الو�ص��ع االأمني املردي وهو ما دفع ال�ص��فارة اإىل االعتماد على 
ال�ص��بكات االجتماعي��ة.  ومنذ اأكتوبر من العام املا�ص��ي، ن�رت 
ال�صفارة اليابانية يف بغداد اأكرث من �صتة مقاطع فيديوهات على 

في�صبوك اإ�صافة اإىل ال�صور واأخبار ال�صفري.
وق��ال اإي��واي “لن حتقق �ص��يئا اإذا كنت يائ�ص��ا. ميكن��ك اأن تقود 
نف�ص��ك اإىل الظالم يف اأي وقت، ولكن االأكرث اأهمية هو اأن من�ص��ي 

اإىل النور ونوؤدي واجبنا”.

مجلس بابل منتقدًا :

 لو خصصت أموال التاكسي النهري للحشد لكان أفضل 

فريق طبي في الفلوجة ينجح بإجراء عملية جراحية معقدة    

متابع��ة –اجلورن��ال : اأكد رئي�ش جمل�ش حمافظة بابل عل��ي الكرعاوي ، ان م�روع 
“التاك�صي النهري” الذي و�صع حجره االأ�صا�ش وزير النقل كاظم فنجان احلمامي، 
“لي���ش ل��ه اأي فائ��دة”، م�ص��ريا اإىل ان االأموال التي �رفت عل��ى امل�روع لو اأنها 

ُخ�ص�صت ل�صهداء احل�صد ال�صعبي لكان اأف�صل.
وق��ال الكرع��اوي، يف ت�ري��ح تابعت��ه  "اجلورنال ني��وز ان "بابل بحاج��ة الأموال 
كثرية من اأجل م�ص��اريع خدمية مهمة، منها بناء دور لالأيتام وتاأهيل دور امل�ص��نني 
التي ت�ص��هد تردي وا�ص��ح يف خدماتها، كذلك رفع االأنقا���ش والنفايات عن مناطق 
عديدة، ولي�ص��ت بحاجة مل�روع التك�ص��ي النهري"، مبينا ان "التك�صي النهري ال يهم 
اأه��ايل بابل، ولي�ص��وا بحاجة ل��ه، وبالتايل، لي�ش له اأي اأهمية وفائدة". واأ�ص��اف ان 
"امل�روع �صيخدم ال�صاكنني على �صفاف نهر الفرات، وهم �ريحة قليلة جدا قيا�صا 
ب�رائ��ح املحافظة املختلفة"، الفتا اإىل ان "االأموال التي �رفت و�ص��ت�رف الحقا 

على امل�روع، لو انها ُخ�ص�صت للح�صد ال�صعبي و�صهدائه لكان اأف�صل". 

متابعة –اجلورنال : اأعلنت دائرة �صحة حمافظة االنبار،عن جناح فريق طبي يف 
م�صت�صفى الفلوجة التعليمي من اجراء عملية جراحية لرفع الكلية اجلذري واملرارة 
الأمرة خم�ص��ينية  . وقال الناطق الر�صمي با�ص��م م�صت�صفى الفلوجة التعليمي ناظم 
احلدي��دي يف ت�ري��ح  تابعت��ه "اجلورنال ني��وز"  ان "فريقا طبيا من م�صت�ص��فى 
الفلوج��ة التعليميم��ن اجراء عملية جراحي��ة معقدة المراأة خم�ص��ينية لرفع الكلية 
اجلذري واملرارة يف ان واحد وهذه العملية ت�صنف باخلا�صة وفق املعايري الطبية 
كون ان عمر املري�صة التتحمل البنج العامل ل�صوء حالتها ال�صحية ورفع اجلزاأين 

املهمني من ج�صدها بالغ اخلطورة ".

عودة ) 235 ( أسرة نازحة إلى ديارها في السعدية بديالى
متابعة – اجلورنال : اعلن جمل�ش دياىل عودة ) 235 ( عائلة نازحة اىل ديارها 
�ص��مال �رق��ي بعقوب��ة. وق��ال حقي اجلبوري ع�ص��و جمل���ش دي��اىل "ان ناحية 
ال�صعدية �صمال �رقي بعقوبة واملناطق املحيطة بها �صهدت عودة )235 ( اأ�رة 
نازحة بعد اكمال اليات تدقيق ملفاتهم االمنية وهي متثل الدفعة / 14 / �صمن 
الربنامج احلكومي العادة اال�ر النازحة اىل املناطق املحررة داخل املحافظة .
وا�ص��اف ان اجمايل اال�ر النازح��ة التي عادت اىل مناطقها املحررة يف ناحية 

ال�صعدية تقدر باكرث من ثالثة االف اأ�رة.

ارتفع��ت �ص��ادرات والي��ة بور�ص��ا، �ص��مال غرب��ي 
تركيا، من قطاع مالب�ش االأطفال والر�ص��ع، 65% 
اإىل اأ�ص��واق بل��دان ال���رق االأو�ص��ط خالل الن�ص��ف 
االأول م��ن الع��ام اجل��اري، فيم��ا ا�ص��تورد الع��راق 

مالب�ش بقيمة 45 الف دوالر.
وتعد بور�ص��ا م��ن اأهم مراكز مالب���ش االأطفال، يف 
تركيا، اإذ �صدرت لوحدها فقط، خالل العام اجلاري 
اإىل 56 بل��دا. وبح�ص��ب بيان��ات احت��اد “اأول��وداغ 

الوالي��ة  �ص��ادرات  ف��اإن  للم�صدرين”)ببور�ص��ا(، 
ارتفع��ت خ��الل الن�ص��ف االأول م��ن الع��ام اجلاري 
بن�ص��ة %65 مقارن��ة م��ع الف��رة ذاتها م��ن العام 

املاي.
وك�ص��فت البيانات الت��ي ن�رتها “االأنا�ص��ول” اأن 
�صادرات بور�صا من مالب�ش فال وحديثيي الوالدة 
اإىل منطقة ال�رق االأو�ص��ط خالل الن�صف االأول من 
العام اجل��اري بلغت 3.636 ماليني دوالر، بعد اأن 
كان��ت 2.2 ملي��ون دوالر خ��الل الف��رة ذاتها من 
2016. وفيما يتعلق بقائمة الدول امل�صتوردة من 

بور�ص��ا، ف��اإن اإيران وا�ص��لت تربعها على �ص��دارة 
القائم��ة خ��الل الن�ص��ف االأول م��ن 2017، كم��ا 
كان��ت عليه خالل الفرة ذاته��ا من 2016. وبلغت 
م�صتوردات اإيران من مالب�ش االأطفال خالل الن�صف 
االأول م��ن العام اجلاري، مليونا و317 األف دوالر، 
بع��د اأن كان��ت 907 اآالف دوالر يف الف��رة ذاته��ا 
من 2016. واحتلت ال�ص��عودية املرتب��ة الثانية، اإذ 
ارتفع��ت وارداتها، خ��الل الن�ص��ف االأول من العام 
اجل��اري 1.27 ملي��ون دوالر، بع��د اأن كانت 608 

اآالف دوالر خالل الفرة ذاتها من 2016.

وارتفع��ت �ص��ادرات بور�ص��ا اإىل االإمارات لت�ص��ل 
258 األ��ف دوالر بع��د اأن كان��ت 40 األ��ف خ��الل 
الن�ص��ف االأول م��ن 2016، فيما بلغت �ص��ادراتها 

اإىل قطر 174 األف دوالر، والعراق 45 األف دوالر.
كم��ا ارتفع��ت ال�ص��ادرات اإىل االأردن ل��� 144 األف 
دوالر بع��د اأن كان��ت 80 األف��ا، واإىل الكوي��ت 142 
األفا بعد اأن كانت 95 األفا، فيما ارتفعت م�صتوردات 
لبنان من 3 اآالف اإىل 9 اآالف دوالر خالل الن�ص��ف 
االأول م��ن 2017، مقارن��ة م��ع الف��رة ذاته��ا من 

.2016

اأعلن��ت قي��ادة عملي��ات الرافدي��ن، ان "جلن��ة ح��ل 
النزاع��ات الع�ص��ائرية الت��ي تعم��ل حت��ت ا���راف 
قيادتها، ح�ص��مت خالل �ص��هر متوز املا�ص��ي ثمان 
يف  بامل�صتع�ص��ية  و�ص��فتها  ع�ص��ائرية  ق�ص��ايا 
مي�ص��ان". وقال قائد عمليات الرافدي��ن اللواء علي 
الدبع��ون يف بيان اطلع��ت عليه "اجلورن��ال نيوز" 
اإن "الق��وات االمني��ة متكنت و�ص��من �ص��عيها للحد 
من ظاه��رة اندالع النزاعات الع�ص��ائرية امل�ص��لحة 
وتكراره��ا بني احل��ني واالآخر ومالحق��ة مثرييها، 
من القاء القب�ش عل��ى 13 متهما باإثارة النزاعات 
امل�ص��لحة واإط��الق العيارات الناري��ة واإحالتهم اىل 
الق�ص��اء، مع اال�صتمرار يف تطبيق القانون بحق كل 
من يتجاوز حدود االعراف الع�ص��ائرية وي�صيء اىل 

احرام املجتمع ويخالف �صلطة القانون.
واأ�صار اىل ت�ص��جيل "انخفا�ش وا�صح وملمو�ش يف 
ن�ص��بة النزاعات الع�صائرية امل�ص��لحة خ�صو�صا يف 
حمافظة مي�ص��ان نتيجة مل�ص��اعي قيادة العمليات 
ال�ص��اندة  االمني��ة  و�رط��ة املحافظ��ة واالأجه��زة 
واللجن��ة الع�ص��ائرية وتع��اون ال�ص��يوخ والوجه��اء 
م��ع اجله��ات االمني��ة واملجتمعي��ة يف جعل االمن 

وال�صالم و�صلطة القانون".

اأرج��ع م�رف الرافدين، اأ�ص��باب تاأخر �رف رواتب 
املتقاعدي��ن املدنيني ل�ص��هر اب حت��ى االن، اإىل عدم 
و�صول قوائم وك�صوفات اأ�صماءهم وبياناتهم من قبل 

هياأة التقاعد.
وذك��ر املكتب االإعالم��ي للم�رف يف بي��ان اطلعت 
علي��ه "اجلورن��ال ني��وز" ان "التاأخري يتحمل��ه هياأة 
التقاع��د ك��ّون م���رف الرافدي��ن جه��ة تنفيذية يف 

عملية ال�رف وال عالقة له بهذا التاأخري".
واأ�ص��اف ان "امل�رف �ص��يتم فور و�ص��ول ال�صكوك 
اخلا�ص��ة باملتقاعدين وتغذيتها بالر�صيد املايل من 

قبل التقاعد ب�رفها فورا ودون اي تاأخري". 

العراق يستورد مالبس أطفال رضع تركية بقيمة 45 ألف دوالر خالل 6 أشهر 

القوات العراقية في الموصل .. مهمات إنسانية وقتالية وزوجات داعش إلى التأهيل

ناشطون عراقيون في مواقع التواصل يختارون سفير اليابان ممثال لهم

عمليات الرافدين: 
حسم 8 نزاعات عشائرية في 

ميسان خالل تموز

مصرف الرافدين يوضح سبب 
تأخر صرف رواتب المتقاعدين
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ترجمة- دانيا رافد

متابعة- الجورنال 

اأ�سبح �سفري اليابان يف العراق 
فوميو اإيواي اأهم جنوم 

الإنرتنت يف العراق، حيث 
يوا�سل ح�سد اإعجاب العراقيني؛ 
اإذ ي�ساركهم منا�سباتهم املختلفة، 

خا�سة اأنه يتحدث غالبا بلهجة 
عراقية، وي�ستعني باألفاظ حملية.

ن�سرت �سحيفة "نيويورك 
تاميز" تقريرا حتدث به 

عن احداث ما بعد حترير 
مناطق املو�سل، من 

ق�س�ص انقاذ املواطنني من 
النقا�ص، اىل النازحني.
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حقيبة 

ً

فقدان هوية 
فقدت مني الهوية ال�سادر عن قناة العهد الف�سائية 
با�سم )عمار يو�سف عبد الله( فعلى من يعرث عليها 

ت�سليمها اىل جهة ال�سدار.
مع التقدير


