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أ�حمي �أهلك �أو ًال !!..

ح�سيـن خو�شناو

م�ؤيد �صالح
�سفري العراق يف
أ��سرتاليا

جميل بغدادي

تقرير خا�ص /
�أكدت م�صادر موثوقة يف كانب�ي�را العا�صمة الأ�سرتالية ب�أن ال�سفري
العراقي ال�سيد م�ؤيد �صالح قام بتعيني موظفني �سابقني يف ال�سفارة
ال�سوري���ة و التي مت �أغالقها من قب���ل احلكومة الأ�سرتالية بعد طرد
ال�سفري ال�سوري متام �سليمان و منع اي ن�شاط دبلوما�سي للحكومة
ال�سورية ب�سبب احلملة التي ي�شنها النظام ال�سوري �ضد املناه�ضني
له منذ اكرث من عامني ون�صف و قد ح�صل ذلك يف زمن وزير اخلارجية
الأ�سرتايل ال�سيد بوب كار .
حيث ذكرت م�صادر للفرات ب�أن ال�سيد م�ؤيد �صالح قام بتعيني "ال�سيدة
ب�رشى حمفو�ض " منذ �أ�شهر بعد �إغالق ال�سفارة ال�سورية ك�سكرتري
خا�ص لل�سفري و متار�س ن�شاطها داخل ال�سفارة العراقية ,علم ًا ب�أن
ال�سيدة ب�رشى هي �سورية اجلن�سية و كانت تعمل �ضمن طاقم ال�سفارة
ال�سورية يف كانبريا قبل �إغالقها  ,كما قام ال�سيد م�ؤيد �صالح بتعيني
لعالمي لل�سفارة العراقية يف
ال�سيد جميل بغدادي بوظيفة امل�س ؤ�ول ا أ
ال لل�سيدة نبال عبد الوهاب بعد عودتها للعراق والتي
كانب�ي�را بدي ً
�إنتهى عقد عملها كم�س�ؤولة للإعالم يف ال�سفارة العراقية ,علم ًا ب�أن
ال�سيد جميل بغدادي كان �أي�ض ًا يعمل �ضمن طاقم ال�سفارة ال�سورية يف
كانبريا قبل �إغالقها و هو �سوري اجلن�سية.
و يذكر �أن ال�سيد بغدادي يدير موقعا الكرتونيا �أخباريا يدعى (�شم�س
بري����س) و ين�رش فيه ن�شاطات و �أخب���ار عن اخر التطورات ال�سورية
خ�صو�ص ًا الداعمة للحكومة ال�سورية و رئي�سها ب�شار اال�سد ,بالإ�ضافة
اىل ن�رش ن�شاطات ال�سفارة العراقية و ال�سفري العراقي يف أ��سرتاليا و

لديه عالقات وا�سعة مع البعثات الدبلوما�سية العربية يف كانبريا قام
بت�شكيلها اثناء وجوده �ضمن طاقم ال�سفارة ال�سورية يف زمن ال�سفري
ال�سوري متام �سليمان.
كما قام م�ؤخر ًا ال�سيد م�ؤيد �صالح بتعيني �شخ�ص ثالث يف ال�سفارة
العراقية �أي�ض ًا يحمل اجلن�سية ال�سوري���ة �ضارب ًا عر�ض احلائط كل
الع���رف الدبلوما�سية املتعامل بها دولي��� ًا و خمرتق ًا قوانني وزارة
ل�سرتالية بع���دم ممار�سة أ�ي ن�شاط م�شبوه
اخلارجي���ة العراقية و ا أ
داخل ال�سفارة  ,خ�صو�ص ًا �إذا كانت تلك الن�شاطات حمظورة من قبل
الدول التي متار�س فيه���ا تلك البعثات مهامها الدبلوما�سية و التي
تنح��ص�ر على العالق���ات الثنائية بني البلدين بعي���د ًا عن اي دولة
او طرف ثال���ث.و قامت الفرات بالإت�صال بع���دد من الدبلوما�سيني
الأ�سرتاليني يف اخلارجي���ة اال�سرتالية حول قانونية توظيف ه�ؤالء
و ذكر لنا �أحد الدبلوما�سيني بان قيام ال�سفري العراقي ال�سيد م�ؤيد
�صال���ح بتعيني ه ؤ�الء يثري ال�شبهات لدى ال�سلطات اال�سرتالية مبا
فيها �شبهات حول حقيقة الن�شاطات داخل ال�سفارة العراقية مبا فيها
الن�شاطات اال�ستخباراتية و التج�س����س ل�صالح حكومة ب�شار الأ�سد
ال احل�صانة الدبلوما�سية لل�سفارة العراقية .
ال�سورية م�ستغ ً
كما ح�صلنا عل���ى معلومات ب�أن اخلارجي���ة الأ�سرتالية �سوف تقوم
بالتح���ري و فتح حتقيق حول ه���ذه امل�سالة مع كل م���ن ال�سفارة
العراقية و وزارة اخلارجية العراقية.
ويذك���ر �أن �صحيف���ة الف���رات حاولت مل���رات عديدة جل���ب انتباه
الدبلوما�سيني العراقيني و احلكومة العراقية حول �ضعف اداء ال�سفارة

ب�رشى حمفو�ض

العراقية و ال�سيد م�ؤيد �صالح من خالل ن�رش االخبار و التقارير حول
اال �أن الفرات مل حت�صل على أ�ذان �صاغية
ال�سفارة و �شخ�ص ال�سفري ّ ,
من احلكومة العراقية خ�صو�ص ًا يف وزارة اخلارجية العراقية ب�سبب
التحا�ص�ص الطائفي الذي مت تعيني ال�سيد م�ؤيد �صالح على ا�سا�سه
يف هذا املن�صب و ب�سبب عالقاته مع حزب الدعوة و نوري املالكي
رئي�س الوزراء العراقي املنتهية واليته.
كما قامت الفرات بعد فرتة وجيزة من إ��ستالم ال�سيد م ؤ�يد �صالح مبهام
ال�سفارة يف كانبريا باج���راء �أ�ستفتاء بني �أبناء اجلالية العراقية و
م�ؤ�س�ساتها املدنية و الإجتماعية حول �آداء ال�سفري وال�سفارة �شارك
فيه� 1207شخ�ص و �أو�ضحت نتائجه عدم ر�ضا �أكرثية امل�ستفتني عن
اداء ال�سفري  ,و كان نتائج اال�ستفتاء من غري الرا�ضني اكرث من .%92
و رغ���م وجود املئات من الكوادر و امله���ارات العراقية الكفوءة يف
�أ�سرتاليا من �أبناءاجلالية العراقية املقيمة يف املدن الأ�سرتالية اال
أ�ن ال�سف�ي�ر العراقي مل يقم بتعيني هذه الكوادر و مل يقم ب أ�عالن عن
وظائف �شاغرة يف ال�سفارة لكي يقوم أ�بناء اجلالية بالتقدمي لها.
وق���د �أت�صل عدد كبري م���ن �أبناء اجلالية بال�سف���ارة العراقية حول
�أمكاني���ة �إيجاد وظيفة �ضمن ال�سفارة اال �أن ال�سفارة مل تقم بن�رش �أي
�شيء عن وظائف �شاغرة يف ال�صحف و قوبلت طلبات العراقيني للعمل
يف ال�سفارة العراقية بالرف�ض بحجة عدم وجود وظائف �شاغرة.
الف���رات �سوف تتابع اخ���ر امل�ستجدات مع احلكوم���ة الأ�سرتالية و
احلكومة العراقي���ة و اجلهات الأعالمية الأ�سرتالية و العراقية حول
هذا املو�ضوع.

الربلـمان ينتخب رئا�سته والـجلبي يقدم "عر�ضا م�شوقا" والـمالكي "خارج الـح�سبة"

الفرات:
مل يكن الثالث���اء يوم ًا عادي ًا يف تاريخ اجلل�سات الربملانية،
فقد حفل بحزمة مفاج آ�ت من العيار الثقيل ،واختار النواب رئي�سهم
ونائبي���ه ب أ��سلوب حم���ل العديد من الر�سائ���ل ال�سيا�سية ،داخلي ًا
وخارجي ًا ،فمن جهة ا�ضطر رئي����س احلكومة املنتهية واليته� ،أن
يغادر يف لقطة �ستظل حتمل رمزية عالية ،مقر ال�سلطة الت�رشيعية
دون �أن ي�شرتك يف ال�سجال الكثري او الت�صويت املتكرر على رئا�سة
الربمل���ان ،وذلك حني طالب القي���ادي يف االئتالف الوطني احمد
اجللب���ي ،بخروج كل نائب ي�شغل حالي ًا احد املنا�صب التنفيذية،
حيث ال يحق له التمتع ب�صفة ت�رشيعية واحلال هذه.
ِ
يكت���ف اجللبي باملطالب���ة مبغادرة املالكي ،ب���ل قام بنحو
ومل
مفاجئ باخلروج على "توافق" الكتلة ال�شيعية ،وقام برت�شيح نف�سه
ملن�ص���ب نائب رئي�س الربملان ،حيث جنح يف منع حيدر العبادي
مر�ش���ح حزب املالكي ،من الفوز ،ثم عاد و�سحب تر�شيحه فا�سح ًا
املج���ال امام انتخابه طبق ًا للتوافق الأويل ،كا�شف ًا يف هذه اخلطوة
عن قدرة خ�صوم املالكي على تعطيل اي اتفاق ثانوي ،ومربز ًا ثقلهم
العددي يف الربملان.و�سي�ؤدي ح�صول العبادي على هذا املن�صب،
اىل غمو����ض ب�ش�أن مر�شح التحالف الوطن���ي لرئا�سة احلكومة ،اذ
ي�ستبعد كثريون ح�صول كتلة املالك���ي على املن�صبني مع ًا ،فيما
يردد معظم النواب ان والية املالكي الثالثة �صارت بو�ضوح �شديد
"خارج احل�سابات".واعلن رئي�س جمل����س النواب الأكرب �سن ًا مهدي
�صوت بالأغلبي���ة على اختيار النائب �سليم
احلاف���ظ ،ان الربملان ّ

اجلب���وري رئي�س ًا له ،بعد ح�صوله على � 194صوت ًا مقابل � 19صوت ًا
ملناف�سته �رشوق العبايجي النائبة عن التحالف املدين .كما ح�صل
حي���در العبادي ،ع�ض���و دولة القانون ،يف نهاي���ة املطاف ،على
من�صب النائب االول لرئي����س الربملان ،واختري آ�رام �شيخ حممد،
مر�شح التحالف الكرد�ستاين عن كتلة التغيري ،نائبا ثانيا.
وبعد ت�سلم���ه من�صب رئا�سة جمل����س النواب فت���ح اجلبوري باب
الرت�شح ملن�صب رئا�سة اجلمهورية ،وقام برفع اجلل�سة اىل االربعاء
القادم ،داعي���ا النواب اىل اال�رساع يف ت�شكيل اللجان من اجل اقرار
القوانني املهم���ة مثل املوازن���ة االحتادية.وكان احل���دث االبرز
خالل اجلل�سة قيام نواب برت�شيح انف�سهم ملن�صب رئا�سة الربملان
ونائبيه متجاوزين بذلك "التوافقات ال�سيا�سية" التي ان�شغلت الكتل
ال�سيا�سية بو�ضع مل�ساتها االخ�ي�رة حتى �ساعات مت أ�خرة من يوم
االثنني الذي �سبق اجلل�سة .واثار تر�شيح النائب احمد اجللبي نف�سه
ملن�صب النائب االول لرئي�س لربملان جدال بني الكتل ال�سيا�سية ال
�سيما كتل التحالف الوطني الذي يبدو انه ح�سم امر تر�شيح النائب
حيدر العبادي .واثارت خطوة اجللبي حفيظة اع�ضاء دولة القانون
الذين طالبوا بانتخاب نواب رئي�س الربملان على مرحلتني.
وك�شفت املداخالت التي ادلت بها النائبة حنان الفتالوي وابراهيم
اجلعفري ع���ن خالفات �شيعية حادة وريب���ة و�شك داخليني ،حيث
ا�ستخدم ان�صار املالكي تعابري "الغدر واخليانة" يف تعليقهم على
خطوة اجللبي.ويقول فالح ح�سن زيدان ،النائب عن كتلة متحدون
للإ�صالح� ،إن "من�صب رئا�سة جمل�س الوزراء حم�صور حاليا داخل كتل

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.www.easytrainingsolutions.com.au
m. 0425 34 8000
أدوات صحية  -بناء -نجارة
PlumbingBuildingP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
McFarlane St, Merrylands NSW 2160
خشب  -تبليط  -تلييس  -دهان Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 تعمري حجارة (بريك)-ميكانيك - Painting - Bricklaying - Mechanic- Cabinet Maker - Concreting
 تصنيع خزانات  -صب باطون --Demolition and many more
هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MONEY TRANSFER - CURRENCY EXCHANGE

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

-

-

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Y Confined Spaces

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Wall/Floor Tiling
*RegisteredPainting
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 4 / 6 McFarlane
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

(02) 9755 7726
(02) 9727 2133

(02) 9755 7262
M 0413 423 897

التحال���ف الوطني التي �سرت�شح مر�شحها وتقدمه للكتل الأخرى"،
الفتا اىل ان "املرجعية الدينية ت�ضغط وب�شكل كبري على التحالف
الوطني لتقدمي مر�شحه للحكومة املقبلة".
وي�ضي���ف زيدان لـ"امل���دى" ان "تر�شيح املالك���ي لوالية ثالثة مل
يع���د واردا داخل االجتماع���ات واملباحثات التي تت���م بني الكتل
ال�سيا�سي���ة" ،م�ؤكدا ان "موقف الكتل ال�سنية وا�ضح و�رصيح بان ال
والية ثالثة لنوري املالكي".ويتابع ع�ضو كتلة متحدون ،برئا�سة
ا�سام���ة النجيفي ،ان "توزيع منا�صب رئي�س جمل�س النواب ونائبه
الأول والثاين جاء وفقا لالتفاقات بني الكتل ال�سيا�سية مقابل عدم
تر�شي���ح املالكي لوالي���ة ثالثة" .لكن زيدان ي�ؤك���د ان "التحالف
الوطن���ي مل يقدم مر�شحه لرئا�س���ة احلكومة وننتظر منه ح�سم هذا
املو�ض���وع ب�رسعة".باملقابل ت�شدد كتلة املواط���ن بزعامة عمار
احلكيم على "وجود رغبة كبرية من قبل املرجعية الدينية لتغيري
احلكومة" ،و�أكدت �أن "جميع الكتل ال�سيا�سية متفقة على عدم �إعادة
انتخاب املالكي على ر�أ�س احلكومة املقبلة".ويقول �سليم �شوقي،
ع�ضو كتلة املواطن ان "�أ ّي توافق بني الكتل ال�سيا�سية على توزيع
املنا�صب �أو الرئا�سات الثالث لن يكون جنزا مع وجود والية ثالثة
للمالكي" ،مبينا ان "التفاهمات الأخرية التي ح�صلت داخل التحالف
لخرى اف�ضت اىل مر�شح بديل عن املالكي".
الوطني والقوى ا أ
وتاب���ع �شوقي بالقول ان "اتفاق���ا اوليا بني كتل التحالف الوطني
مع دولة القانون ،كان يق�ضي بتقدمي مر�شح بديل يختاره املالكي
ملن�ص���ب رئا�سة احلكومة �رشط ان يحظ���ى باملقبولية الوطنية"،

حني يدخل عليك ل�ص �أو جمرم و�أنت يف منزلك تعي�ش
�آمنا ماذا تفعل ؟ من امل�ؤكد �أنك تدافع عن نف�سك وعن
عر�ضك و�رشفك ونا�سك  ،رمبا متوت ورمبا ت�صبح بطال
� ،أنا �شخ�صيا دافعت عن �شعبي وقريتي �سابقا �ضد مهما
ً
كان  ،كن����ت م�ستعد �أن �أم����وت  ،وتعر�ضت للموت ومت
انقاذي من قبل ال�صليب الأحمر ثم الأمم املتحدة ،و�أهلي
و أ�خوت����ي بخري  ،لكن الذي جرى يف املو�صل وكركوك
وتلعفر  ،يندى له اجلبني  ،مقاتلون �شواذ بلحى قذرة
م����ن كل �أ�صقاع الأر�ض يحتلون  % 30م����ن �أر�ض العراق
 ،وجماع����ة نوري املالكي يهتفون ب�����أن الأكراد خونة
وال�سنة خونة والعلمانيون خون����ة وال�صدريون خون
وجماعة املجل�س الأعلى خونة وال�سي�ستاين ن�صف خائن
لأن ال ي�ستطيع����ون �أن يتجاوزون ذلك  ،الكل خونة هم
فقط �أحباء العراق العظيم !!..
هل ممكن أ�ن يجيبنا ممثل حزب الدعوة هنا يف �سيدين أ�و
�سيادة ال�سفري العراقي  ،عن نوع اخليانة التي �سقطت
فيها مدينة كبرية مثل املو�صل  ،وملاذا مل ت�سقط مثال
دياىل �أو اربي����ل �أو الرمادي ؟ مباذا تقل �أهمية املو�صل
لن �سكانها متنوعون ؟
للدولة العراقية عن أ�ربيل  ،هل أ
�أم خائفون �أم مهم�شون ؟ هناك العديد من الأ�سئلة  ،لكن
بال جواب  ،لأن ال�سيد املالك����ي وخالل ثماين �سنوات
�أر�س����ى حكما طائفي ًا قذرا وو�سخ ًا  ،مل ينفع العراقيون
ب�شيء بل جعلهم أ�كرث فرقة و أ�كرث حقدا و أ�كرث طائفية ،
وا�ستغل كل موارد الدولة لتا�سي�س اجهزة �أمنية تابعة
ل����ه وحلزب الدعوة  ،تقتل عل����ى الهوية الطائفية بال
ح�ساب وال جواب !..م�سع����ود الربزاين  ،قائد �شعب ،
و�سيا�سي عاملي معرتف به  ،ل�ست من أ�تباعه و أ�ختلف
كثريا معه  ،لكنه ميث����ل �ضمري �شعب حيوي هو �شعب
كورد�ستان يف كل الأر�ض  ،ان كانت هناك دولة ير�أ�سها
�أو ال ن ه����و �إبن �شعب مظلوم ومقموع ومن حقه �أن يقول
كلمته وهو منتخب جماهريي����ا  ،ان كان ورث ذلك عن
�أبي����ه  ،فمن حقه طاملا �أنه ويف ونزيه  ،ف�أربيل مدينة
حديثة بينما بغداد تبكي عليها القلوب �...ألي�س كذلك ؟
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ال�سفري العراقي يف ا�سرتاليا يحذر من تزويد القوات الكوردية با أل�سلحة و رئي�س وزراء أ��سرتاليا يرد� :سوف نر�سل ا أل�سلحة ون�سلمها اىل قوات البي�شمركة الكوردية

الـجمــعية الكـــوردية الـموحدة اال�سرتالية تهاجــم ال�سفري العراقي يف أ��سرتاليا
الــجالية الكـــوردية ت�ستنكر ت�صــريحات ال�سفري العراقي يف ا�سرتاليا مــ ؤ�يد �صالح

أ�عــتــذار ر�سمي و�ســحــب الت�صريح أ�و مواجهـــة اعت�صــامات �سلمية �ضــده!
أ��ضواء على الن�شاط ال�سيا�سي الكورد�ستاين لتو�ضيح ال�صورة
احلقيقية حلرب كورد�ستان �ضد االرهاب ال�صفحة 11

PRICE: $2.00

1/13 Ware St - Fairfield NSW 2165

Head office:

أولى الكلمات
متخ�ض اجلبل
ف أ�نـجب ف أ�راً!!..

ح�سيـن خو�شناو

منذ أ�ن أ��صبح ال�سيد م ؤ�يد �صالح �سفريا جلمهورية العراق
يف كانب��ي�را ،ونحن ك�صحافة حرة وبكل حيادية نتابع
ن�شاطاته الدبلوما�سية وال�سيا�سية والإجتماعية ،ولأول
مرة نراه ي�رصح ب�شكل جاد وحا�سم لل�صحافة الغربية ،
ُ
لثنني التقت �شبكة �سكاي نيوز ح�سب �صحيفة
ففي يوم ا أ
الغاردي����ان الربيطانية بال�سيد ال�سف��ي�ر حول تزويد
ا�سرتاليا والدول الغربية لقوات البي�شمركة الكوردية
باال�سلحة ملقاتلة تنظيم داع�ش الإرهابي ،لكن ال�سفري
لجنليزي
وح�سب عنوان �صحيفة الغارديان وبالن�ص ا إ
(Australia’s Iraqi ambassador warns on
(weapons supply to Kurds
ويف الن�ص العربي (ال�سفري العراقي يف ا�سرتاليا يحذر
لكراد ) .
ل�سلحة اىل ا أ
من إ�مدادات ا أ
وطالب ال�سفري ب�����أن يكون ت�سليم الأ�سلحة لأ�ستخدامها
يف قتال داع�ش عرب احلكومة املركزية العراقية ولي�س
لن العراق دول����ة ذات �سيادة  ،ثم
لكراد  ،أ
مبا���ش�رة ل أ
�أكد ال�سيد ال�سفري مت�سائال  ،هل يجوز �أن تعطي ا�سلحة
لوالي����ة فيكتوريا دون امل����رور بالعا�صمة الأ�سرتالية
كانبريا ؟

الفرات  /وكاالت
ح���ذر ال�سفري الع���راق م�ؤيد �صالح �سف�ي�ر العراق
ل���دى ا�سرتاليا من تزويد الكورد باال�سلحة مبا�رشة
وجاء ذلك بعد اعالن احلكومة اال�سرتالية يوم االحد
املا�ضي ان ق���وات الدفاع اال�سرتالي���ة �سوف تعمل
على م�ساعدة عدة دول يف ت�سليم اال�سلحة واملعدات
الع�سكرية اىل قوات البي�شمرك���ة الكوردية من اجل
حماربة الدول���ة اال�سالمية يف العراق وال�شام ومنع
تقدمه���ا يف �شمال الع���راق ،وذلك وفق��� ًا ل�صحيفة
"الغارديان"الربيطانية.
وقال رئي�س وزراء �أ�سرتاليا توين ابووت للربملان ان
الدعم اجلوي للقوات الكوردية يف اربيل جاء بطلب
من االدارة االمريكية وبدعم من احلكومة العراقية وان
العراق �سيحظى بالدعم الكامل من قبل ا�سرتاليا.لكن
ال�سفري العراق���ي يف ا�سرتاليا م ؤ�يد �صالح قال انه
ي أ�مل ان هذه اال�سلحة لن تقع يف االيدي اخلط أ� و�شدد
على �رضورة وجود تن�سيق بني احلكومات.وا�ضاف
يف مقابلة اجراها مع "�شبكة �سكاي نيوز" كما تعلمون
ان الع���راق دولة ذات �سي���ادة وان ار�سال ا�سلحة اىل
العراق يجب ان يتم عرب احلكومة العراقية يف بغداد
او على االقل الت�شاور مع بغداد قبل ار�سال اي ا�سلحة
اىل كورد�ستان .وقال �صالح " انا ال اقول انه ال يجب
ت�سليح القوات الكوردية وحماربة االرهاب لكن يجب
ان يتم ار�سال اال�سلح���ة ب�شكل منظم وبالتن�سيق مع
بغداد" .
بينما اكد ال�سيد توين �أبووت " نحن ال نقوم بار�سال
ا�سلح���ة اىل ميلي�شي���ات م�سلحة ،ه���ذه اال�سلحة مت
ار�سالها من قبل دول اوروبية و�ستقوم بنقلها طائرات
ا�سرتالية ومن دول اخرى و�سيتم ت�سليمها اىل حكومة
كورد�ستان و�سيتم ا�ستخدامها من قبل القوات الكوردية
التابعة للحكومة هناك ".
من جانب �أ�ستنكرت اجلمعي���ة الكوردية املوحدة
اال�سرتالي���ة ت�رصيح���ات ال�سف�ي�ر العراق���ي لدى
ا�سرتاليا م�ؤيد �صالح التي ادىل بها اىل قناة �سكاي
ني���وز و طالب اجلمعي���ة ال�سف�ي�ر العراقي بتقدمي

اعتذار و�سحب ت�رصيحة ر�سميا او مواجهة اعت�صامات
�سلمية �ضده  ,وقد ا�صدر اجلمعية الكوردية املوحدة
اال�سرتالي���ة بيانا �أ�ستنكاري ًا هام ًا حول ت�رصيحات
ال�سفري العراقي و�صلت الفرات ن�سخة منها جاء فيها
مايلي:
بيان من اجلمعية الكوردية املوحدة يف نيو�ساوث
ويل���ز ح���ول ت�رصيح���ات ال�سيد �سف�ي�ر العراق يف
ا�سرتالي���ا يف يف الوقت ال���ذي ا�ستب�رشت اجلالية
الكوردي���ة يف ا�سرتالي���ا بالقرار ال�شج���اع و ال�سار
الذي �ص���در عن احلكومة اال�سرتالية مل�ساعدة قوات
البي�شمركة بال�سالح والعتاد من اجل ان ي�ستطيعوا
جمابه���ة ا�رش�س منظمة ارهابي���ة يف العامل اال وهي
منظم���ة "داع�ش" ومنع �أية اعمال جينو�سايد �إ�ضافية
�ضد ال�شعب الكورد�ستاين و�ضد الكورد االيزديني ،
وامل�سيحيني  ،ومنع منو تلك املنظمة  ،ودفاعا عن
القيم الدميقراطية واملدنية والتح�رض.
يف هذا الوقت بالذات طلع علينا ال�سيد �سفري العراق
يف ا�سرتاليا يوم االثنني  01.09.2014بت�رصيح غريب
اىل "�سكاي نيوز" يطلب فيه من احلكومة اال�سرتالية
عدم ت�سليح البي�شمركة اال عن طريق احلكومة العرقية
� ،إننا يف اجلمعية الكوردية املوحدة اال�سرتالية �إذ
ن�ستنكر ه���ذا النهج ونعتربه إ�هانة موجهة اىل دماء
�ضحايانا يف كورد�ستان و أ�مهات �شهدائنا امليامني ،
و اهانة اىل �أ�رس الكورد االيزدية الذين �سبيت ن�سا�ؤهم
 ،وي�أتي يف وقت يقدم فيه �شعبنا الكورد�ستاين ب�أغلى
�شبابه يف �أتون �أكرب معركة �رشيفة �ضد �أعتى و�أقذر
جمرم���ي تاريخنا املعا��ص�ر يف املنظمة االرهابية
"داع����ش"  ،ف�إنن���ا نعلن عن �شجبن���ا ملوقف ال�سيد
ال�سفري  ،ونطالبه بطلب االعتذار و�سحب ت�رصيحه،
الن حكومة اقلي���م كورد�ستان  ،ه���ي حكومة �شعب
جنوب كورد�ستان املنتخبة وال�رشعية والد�ستورية،
و هي حتارب املنظمة االرهابية لوحدها  ،وعندما
مل ي�ستطع اجلي�ش العراق���ي ال�صمود �أمام ع�صابات
"داع����ش " عندم���ا احتلوا املو�ص���ل وتكريت فكانت
النتيجة �أ�ستيالء داع�ش على خزين اجلي�ش العراقي
م���ن الدباب���ات واملدرعات واملداف���ع والذخرية و

طائ���رات هليكوبرت  ،تل���ك اال�سلح���ة التي يحارب
بها داع����ش االن ال�شعب الكورد�ستاين ويذبحون بها
�شبابنا البي�شمركة  ،هل يريد ال�سيد ال�سفري ت�سليم
اال�سلحة لهم ليناموا عليها كما ناموا على م�ستحقات
البي�شمركة منذ  12عام���ا  ،و�أ�ستيالء حكومة بغداد
عل���ى اال�سلح���ة املر�سلة م���ن الوالي���ات املتحدة
االمريكية للبي�شمركة بني اعوام  2011 – 2009فقبل ان
ينطق ال�سيد ال�سفري بهكذا ت�رصيح ا�ستفزازي عليه
ان يتذك���ر بان حكومته العتيدة ما زالت تقطع حلد
االن ارزاق الكورد�ستاني�ي�ن ومتنع عنهم ميزانيتهم
 ،بينم���ا �شعب كورد�ستان يحارب نيابة عن العامل
ولوحده االرهاب العاملي.
�إنن���ا ن�س����أل ال�سي���د ال�سف�ي�ر مل�صلحة م���ن ت�صب
ت�رصيحاته تلك وموقف حكومته ؟ هل يريد �سيادته

Attain your skills... the EASY way

الف���رات  :تربعت �سي���دة عراقية وطنية طلبت عدم ذكر ا�سمها مببل���غ مايل �سخي ل�صحيفة الفرات
وذل���ك م�ساندة وحبا للف���رات وخطها الوطني ,وقد كتبت ال�سيدة م���ا يلي :حتية لأعظم �صحيفة يف
�أ�سرتاليا الناطقة با�سم احلق والعدل واحلقائق املبنية على الثبوتات  ,وحتية لل�سيد ح�سني خو�شناو
الفرات تقدم �شكرها اجلزيل لهذة ال�سيدة العراقية الرائعة والعظيمة.
و ل�صحيفة الفرات.

و�أخ��ي�را ن�س�����أل ال�سيد ال�سفري  ،هل تع����رف �أو �سمعت
بالقنا�ص����ة (�شتاير  ) 5التي ميلكها تنظيم داع�ش ب�شكل
وا�س����ع  ،والتي الميلكه����ا اجلي�ش العراق����ي وال قوات
البي�شمركة ؟
�أنا اجيب����ك � ،أنها قنا�صة من�ساوي����ة ال�صنع وحمدودة
لنت�شار باوامر أ�مريكية لقوتها الفتاكة التدمريية عن
ا إ
بعد كيلومرتات طويلة  ،لكن داع�ش متلكها  ،كان الأحرى
بك �أن تقول نحن ندعم اي ت�سليح لأي جهة حتارب داع�ش
مثل ما هي ميلي�شيات احل�شد ال�شعبي ال�شيعية ؟
لكن كما يقولون متخ�ض اجلبل ف أ�جنب ف أ�ر ًا .
والفرات باملر�صاد !!..

MONEY TRANSFER - CURRENCY EXCHANGE

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

-

-

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Y Confined Spaces

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Wall/Floor Tiling
*RegisteredPainting
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 4 / 6 McFarlane
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

(02) 9755 7726
(02) 9727 2133

و�أنن���ا يف اجلمعية الكوردي���ة املوحدة �سنعلن عن
�إعت�صامات �سلمي���ة �إذا ا�ستمر ال�سف�ي�ر العراقي يف
ب���ث الت�رصيح���ات ال�سلبية �ضد �شع���ب كورد�ستان
والبي�شمركة.
اجلمعية الكوردية املوحدة يف نيو�ساوث

�سيدة عراقية وطنية يف �سيدين تتربع ل�صحيفة الفرات

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.www.easytrainingsolutions.com.au
m. 0425 34 8000
أدوات صحية  -بناء -نجارة
PlumbingBuildingP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
McFarlane St, Merrylands NSW 2160
خشب  -تبليط  -تلييس  -دهان Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 تعمري حجارة (بريك)-ميكانيك - Painting - Bricklaying - Mechanic- Cabinet Maker - Concreting
 تصنيع خزانات  -صب باطون --Demolition and many more
هدم منازل والعديد غريها..

ان يبق���ى الكورد ي أ�عزل من ال�س�ل�اح وي�سلم رقبته
للجزار االرهابي فقط كي يقال بان هناك حكومة يف
بغداد  ،واين هي احلكومة يف  %50من العراق ؟ ملاذا
فقط هذا العداء �ضد �شعب كورد�ستان؟
�إن طلبك���م ب����أن تر�سل ال�س�ل�اح عن طري���ق بغداد
كجمعي���ة كوردية ا�سرتالية ننظ���ر اليه بعني ال�شك
 ،ونرف�ض���ه ،ونطلب من حكو متن���ا اال�سرتالية ان
ت�ستمر يف خططها ،مل�ساعدة ال�شعب الكورد�ستاين
و البي�شمركة مبا�رشة.

وحل����د الأن لي�س على كالم ال�سي����د ال�سفري اي اعرتا�ض
فهو ميث����ل دولة كاملة ذات �سيادة  ،لكننا نطرح أ�مامه
ت�سا�ؤالت منطقية واقعية يعرفها جيدا كل مواطن عراقي
يف الداخل واخلارج يف مقاهي فريفيلد او بغداد  ،أ�لي�س
ه����ذه الإدعاءات هي نوع من و�ضع الع�صي يف الدوااليب
� ،ألي�س احلكومة املركزية واجلي�ش العراقي الذي يتم
ال�رصف عليه �سنويا ح����وايل  22مليار دوالرهم ولي�س
غريهم من ت�سبب����وا يف احتالل ثاين اكرب مدينة عراقية
تاريخية ومتنوعة الأع����راق والأديان � ،ألي�س حكومته
املركزي����ة والقائد العام للق����وات امل�سلحة العراقية
هما امل�س�ؤالن عن فقدان اكرث من ثلث الأرا�ضي العراقية
لرهابيني وم�سانديهم  ،أ�لي�ست �سيا�سة
بي����د حفنة من ا إ
حكومته املركزية هي من �آدت اىل ت�رشيد مليوين مواطن
عراقي ؟ثم من امل�س�ؤول عن حماية املواطنني العراقيني
امل�سيحي��ي�ن والأيزيديني امل�سامل��ي�ن الذين مت نهب
منازلهم وطردهم منها و�سب����ي ن�سائهم وت�رشيدهم يف
اجلبال ؟ �ألي�س حكومته املركزية ؟ من يقاتل داع�ش الآن
بكل ���ض�راوة ومن يدفع الثمن ؟ �ألي�س قوات البي�شمركة
هي �شوك����ة حادة يف عيون داع�����ش ؟ �أمل ي�ساهم الأكراد
وقواتهم يف انت�صار آ�مريل قب����ل أ�يام ؟هل يعرف ال�سيد
ال�سف��ي�ر ان حكومته املركزية توقفت ع����ن دفع رواتب
قوات البي�شمركة منذ �شه����ور لأ�سباب �سيا�سية ونفعية
لل�سيد نوري املالكي زعيمه يف حزب الدعوة ؟

(02) 9755 7262
M 0413 423 897
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ال�سفري العراقي يعتدي على دبلوما�سية عراقية و�أبناء الـجالية العراقية يف ا�سرتاليا يطالبون الـحكومة بطرده! !..
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العراق �ض���د الإرهاب ومن
ا�س�ت�راليا وبينما يحاول الدكت���ور ابراهيم اجلعفري
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بزي ال�رشطة اىل داخل ال�س���فارة و�رسعان ما غادرها
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العراقية والتي تعمل بدرجة �سكرتري �أول
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جرى داخل مبنى ال�سفارة حيث وردتنا معلومات تفيد
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من م�ص���ادر خا�صة موثوقه ب�أن ال�س���فري العراقي يف
�أن ال�رشطيني اللذان قاما بدخول ال�سفارة هما ال�سيدان
كانبريا يقوم بالتعامل مع موظفي ال�سفارة العراقية
�شون وال�سيد اندرو  ،وعن ا�سلوب وطريقة تعاملهم مع
بنوع م���ن الدكتاتورية والت�س���لط ال�ش���ديد حماوال
ال�سيدة الدبلوما�سية اكد م�صدر م�س�ؤول يف اخلارجية
ال�سيطرة على موظفي ال�س���فارة فال ي�ست�شري احد ًا من
اال�سرتالية طلب عدم ذكر ا�سمه ان ال�رشطيني تعامل مع
الدبلوما�سيني العراقيني يف ال�سفارة يف االمور االدارية
املوقف بكل مهنية وب�شكل ودي حلل النزاع  ،وقد جاء
لراء الدبلوما�سني
والدبلوما�سية وال يعري أ�ي اهتمام آ
يف حم�رض التحقيق بان ال�س���يدة ليلى قامت باخراج
ومكانتهم ومهامهم كدبلوما�سيني متجاوزا �صالحياته
ال�رشطي االول لعدم وجود قانون ي�س���مح له بدخول
الدبلوما�س���ية والنظ���ام الداخلي لل�س���فراء وقوانني
ال�سفارة باعتبارها أ�ر�ض عراقية ،بينما طالبت ال�سيدة
اخلارجية العراقية م�ستقوي ًا بحزب الدعوة و ب�صلته
ليلى من ال�رشطيني االخرين عدم الدخول اىل ال�سفارة
القريبة وعالقته ال�شخ�صية مع نوري املالكي رئي�س
دون موافقة ال�سلطات العراقية واخلارجية العراقية،
الوزراء العراقي ال�س���ابق والذي قام بتعيينه ب�ش���كل
وقد جاء يف حم�رض التحقيق ا�ستنادا اىل طلب ال�سفري
�شخ�ص���ي بعد زيارته ال�س�ت�راليا يف عام  2008والذي
العراق���ي والذي ميثل احلكومة العراقية فانهما قاما
ا�صطحبه معه يف تلك الزيارة  ،وكان انذاك ي�رشف على
بدخول ال�سفارة وطلبا منها مغادرة ال�سفارة ب�شكل ودي
البعثة الدبلوما�سية اال�ستاذ غامن ال�شبلي �سفري العراق
و تطوعي و برغبتها لتجنب الإحراج امام ال�س���لطات
ال�سابق لدي ا�سرتاليا ونيوزيلنده.
اال�سرتالية وح�سب طلب ال�سفري العراقي  ،وقد طالبت
كما �رصح �أح���د املواطنني العراقيني ك�ش���اهد عيان
ال�س���يدة ليلى مب�ستم�سك ووثيقة ر�س���مية �صادرة من
وال���ذي كان يف موقع و وقت احلادث بال�ص���دفة امام
ال�س���فري وموقعة من قبله مطالب���ا فيها خروجها من
ال�سفارة الليبية املطلة على بناية ال�سفارة العراقية
ال�سفارة ولكن ال�سفري العراقي م�ؤيد �صالح رف�ض ذلك
للفرات بان ال�س���فري العراقي م�ؤيد �ص���الح و عدد من
االمر.
موظفي ال�س���فارة كانوا متجمعني امام مدخل ال�سفارة
وخرجت ال�س���يدة ليلى من مبنى ال�سفارة امام انظار
العراقية و�سط ال�صيحات و العبارات وال�شتائم  ،وقام
املراجع�ي�ن و املوظفني االداريني و الدبلوما�س���يني
ال�سفري بدفع ال�سيدة الدبلوما�سية امام أ�نظار املوظفني
لتجنب املزيد من االحراج خ�صو�ص���ا بعدما تعر�ضت
يف ال�سفارة حماوال اخراجها من باحة ال�سفارة بالقوة
لهانات و حماوالت اعتداء بال�رضب من قبل ال�س���فري
إ
 ،وبعد ان رف�ض���ت ال�س���يدة ليلى اخل���روج من بناية
العراقي عليها .
ال�سفارة باعتبارها دبلوما�سية عراقية وتعمل بدرجة
وقد قام���ت الفرات باالت�ص���ال بال�س���يدة ليلى احمد
�س���كرتري �أول لل�سفارة و لي�س من �ص�ل�احية ال�سفري
ملعرفة تفا�صيل احلادث ولكنها رف�ض���ت الإدالء ب�أي
طردها او ف�ص���لها او معاقبتها وهي ت�أخذ �أوامرها من
ت�رصيح �ص���حفي حول املو�ضوع وابلغت الفرات بان
اخلارجية العراقي���ة ووزير اخلارجية مبا�رشة  ،قام
التحقيقات م�س���تمرة حلد االن وقد قامت برفع �شكوى

ال�سفري العراقي م�ؤيد �صالح والدبلوما�سية
العراقية ال�سيدة ليلى احمد
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ال�سيد م ؤ�يد �صالح
اىل اخلارجي���ة العراقي���ة وبامكاننا احل�ص���ول على
تفا�صيلها من اخلارجية العراقية والتي فتحت حتقيق ًا
بهذا ال�ش�أن.
وعلى �ص���عيد �آخر وردتنا معلومات بان ال�سيد م�ؤيد
�صالح قام بار�س���ال عمار فا�ضل القن�صل العراقي يف
ال�س���فارة اىل بغداد من اجل ترتيب حملة مغر�ضة �ضد
ال�س���يدة املذكورة م�س���تغال نفوذه يف ح���زب الدعوة
وان�ص���ار نوري املالك���ي داخل اخلارجي���ة العراقية
حللحلة املو�ضوع واخراج ال�س���فري م ؤ�يد �صالح من
املوقف املخزي واملحرج الذي و�ضع نف�سه فيه .
ويف نف�س ال�سياق طالب نا�شطون عراقيون يف ا�سرتاليا
رئي�س وزراء الع���راق الدكتور حيدر العبادي ووزير
اخلارجي���ة العراق���ي الدكت���ور �إبراهي���م اجلعفري
والقا�ض���ي رائ���د جوحي املفت����ش الع���ام يف وزارة
اخلارجية يف ر�سالة و�صلت الفرات ن�سخة منها اعلنوا
فيها ا�ستنكارهم لت�رصفات ال�سفري العراقي مطالبني
بطرد و ا�س���تبدال ال�س���فري العراقي من ا�سرتاليا م ؤ�يد
�صالح وا�ستبداله ب�شخ�صية دبلوما�سية ر�صينة اخرى
تليق با�سم العراق و�شعبه وتاريخه وي�ستطيع متثيل
ال�ش���عب العراقي بدون تفرقة وبا�س���لوب دبلوما�سي
يت�سم باحلرفية واملهنية ،وابدوا ا�ستعدادهم بتنظيم
مظاهرات احتجاجية امام كل من اخلارجية اال�سرتالية
وال�سفارة العراقية يف حال عدم اال�ستجابة ملطلبهم .
ويذكر ان �ص���حيفة الفرات قد قامت قبل فرتة باجراء
ا�س���تفتاء البناء اجلالية العراقية يف ا�س�ت�راليا حول
�آداء كل من ال�سفارة العراقية و القن�صلية العراقية يف
�سيدين وح�صل ال�سفري العراقي م�ؤيد �صالح من جمموع
� 1600صوت على ن�سبة  %6من ر�ضى ابناء اجلالية بينما
ح�صل ال�سفري ال�سابق غامن طه ال�شبلي على ن�سبة %79
وح�ص���ل القن�صل العراقي ال�س���ابق يف �سيدين حم�سن
ال�سامرائي على  %28اما القن�صل احلايل اال�ستاذ با�سم
داود على  %67رغم الفرتة الق�صرية ال�ستالمه القن�صلية
العامة يف �سيدين.
وقد ن�رشت الفرات يف عددها  533ال�صادر يوم اخلمي�س
امل�صادف  2014-07-17ف�ضيحة اخرى لل�سفري العراقي
م�ؤيد �ص���الح حيث ق���ام بتعيني عدد م���ن املوظفني
االدارين من جن�س���يات عربية غريعراقية رغم وجود
املئات من الكوادر و امله���ارات العراقية الكفوءة يف
أ��سرتاليا من أ�بناء اجلالية العراقية املقيمني يف املدن
ل�سرتالية اال أ�ن ال�سفري مل يقم بتعيني هذه الكوادر و
ا أ
مل يقم باعالن عن وظائف �شاغرة يف ال�سفارة لكي يقوم
�أبناء اجلالية بالتقدمي لها.
وقد �أت�ص���ل عدد كبري م���ن �أبناء اجلالية بال�س���فارة
العراقية حول �أمكانية �إيجاد وظيفة �ضمن ال�سفارة اال

بإدارة :آدي سركيس
هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.www.easytrainingsolutions.com.au
m. 0425 34 8000
أدوات صحية  -بناء -نجارة
PlumbingBuildingP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
McFarlane St, Merrylands NSW 2160
خشب  -تبليط  -تلييس  -دهان Carpentry- Tiling -Cement Rendering
 تعمري حجارة (بريك)-ميكانيك - Painting - Bricklaying - Mechanic- Cabinet Maker - Concreting
 تصنيع خزانات  -صب باطون --Demolition and many more
هدم منازل والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

MONEY TRANSFER - CURRENCY EXCHANGE

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

-

-

First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Y Confined Spaces

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
FatigueمنDriverتنظيمات مهنية
نتعامل مع شبكة واسعة
Wall/Floor Tiling
*RegisteredPainting
Training
Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 4 / 6 McFarlane
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality

(02) 9755 7726
(02) 9727 2133

(02) 9755 7262
M 0413 423 897

Head office:
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ال يهم �أن�ص����ار ال�س����يد نوري املالكي م����ن امثال حنان
الفتالوي وعلي ال�ش��ل�اه وح�س����ن ال�س����نيد وم�ش����عان
اجلبوري ،امر داع�ش التي احتلت ثلث م�س����احة العراق
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عودتها
بعد
الوهاب
ً أ
كانت تطمع مبن�صب عايل فيه الكثري من الإ�ستحقاقات
بغدادي كان �أي�ض ًا يعمل �ضمن طاقم ال�سفارة ال�سورية
والرواتب واملميزات من �ش�أنه �أن يجعل �أحفاد �أحفادها
يف كانبريا قبل �إغالقها و هو �سوري اجلن�سية وهو زوج
ي�سبحون مباليني الدوالرات امل�رسوقة عينك عينك منا
ال�س���يدة ب�رشى حمفو�ض ,و يذكر �أن ال�س���يد بغدادي
جميعا  ،من كل عراقي يف الداخل واخلارج .
و
يدير موقعا الكرتونيا �أخباريا يدعى (�شم�س بري�س)
هناك حقيقة علمية تتعلق يف علم اجلرمية مفادها " �إبحث
ال�سورية
ين�رش فيه ن�شاطات و �أخبار عن اخر التطورات
عن فاعل اجلرم بني امل�ستفيدين من اجلرمية "  ،وف�شل
ب�شار
رئي�سها
خ�صو�ص ًا الداعمة للحكومة ال�سورية و
املالكي وزبانيته يف حكم العراق طوال ثماين �سنوات
ل�ض���افة اىل ن�رش ن�شاطات ال�سفارة العراقية
اال�سد با إ
تعد من اجلرائم الكربى بحق العراق و�شعبه وتاريخه
و ال�سفري العراقي يف أ��سرتاليا و لديه عالقات وا�سعة
وموقعه الإقليمي ،والف�شل لي�س يف امتحان مدر�سي �أو
مع البعثات الدبلوما�س���ية العربي���ة يف كانبريا قام
يف امتحان للح�صول على �إجازة �سوق �أو احل�صول على
بت�ش���كيلها اثناء وجوده �ضمن طاقم ال�سفارة ال�سورية
وظيفة أ�و فر�ص����ة عمل  ،بل كان الف�شل كارثي ًا نتائجه
يف زمن ال�سفري ال�سوري متام �سليمان.
ماليني امل�رشدين و�أالف القتلى واحتالل البالد و�إهانة
كما قام م�ؤخر ًا ال�سيد م�ؤيد �صالح بتعيني �شخ�ص ثالث
كل العباد ،لذلك نراهم يت�ش����بثون بال�سلطة كي اليتم
يف ال�سفارة العراقية �أي�ض ًا يحمل اجلن�سية ال�سورية و
جترميهم عرب الق�ض����اء العراقي  ،وحما�رصة وتهديد
�شخ�ص اخر يحمل اجلن�س���ية اللبنانية �ضارب ًا عر�ض
رئي�س الوزراء اجلديد هو ردة فعل من قبل امل�ستفيدين
احلائط كل العرف الدبلوما�سية املتعامل بها دولي ًا و
من اجلرمية  ،فالعبادي ما �أن عاد من نيويورك بعد �أن
ل�سرتالية
خمرتق ًا قوانني وزارة اخلارجية العراقية و ا أ
�شارك قي قمة مكافحة الإرهاب يف الأمم املتحدة  ،حتى
بعدم ممار�سة �أي ن�شاط م�شبوه داخل ال�سفارة خ�صو�ص ًا
قام ب�إحالة � 132ضابطا رفيعا من �أن�صار دولة القانون
�إذا كانت تلك الن�ش���اطات حمظورة من قبل الدول التي
لمني
على التقاعد كتمهيد ملحاكمتهم ب�س����بب الف�شل ا أ
متار�س فيها تلك البعثات مهامها الدبلوما�سية و التي
الذريع  ،الذي جعل من الإيزيديات العراقيات الأ�صيالت
تنح�رص على العالقات الثنائية بني البلدين بعيد ًا عن
�سلع ًا تباع يف �أ�سواق النخا�سة وب�أ�سعار البهائم ...
اي دولة او طرف ثالث.
وال حول وال قوة �إال بالله.
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الفرات �س���وف تتابع اخر امل�س���تجدات مع احلكومة
ل�سرتالية و احلكومة العراقية واخلارجية و اجلهات
ا أ
الأعالمية الأ�سرتالية و العراقية حول هذا املو�ضوع.

وكل عام وانتم بخري

ترجـمـة قانـونيــة

�صفـــاء الـر�أي ونـــقــاء الـمعلــومـــة

مكتب الفرات تقدم خدمة الرتجمة القانونية الـم�صدقة
معرتف بها يف كافة الدوائر اال�سرتالية والعراقية
ترجمة قانونية لكافة الوثائق وامل�ستم�سكات وامل�ستندات
عربي كوردي ـ انكليزي
للمزيد من املعلومات الأت�صال الفرات:
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ح�سيـن خو�شناو

الفرات تفــتح مــلـفــات الف�ساد الـمايل لل�سفري العــراقي يف أ��سرتاليا

ال�سفري العراقي يحــاول �سرقــة أ�مــوال ال�شعــب ب أ��سم الــريا�ضـة و أ��سم الـجــالية العـراقية يف أ��سرتاليا!!
�أ�صب����ح معروفا لدى �أبن����اء اجلاليتني العراقية
والعربي����ة �أن م�ؤ�س�س����ة الف����رات ب�شخ�����ص رئي�س
امل�ؤ�س�س����ة وبع�ض منت�سبيها هم م����ن �ضمن �سفراء
اجلالية لبطولة كا�س �أمم ا�سيا املقرر �أجرائها مطلع
عام  2015يف املدن اال�سرتالية .
وق����د مت االعالن ع����ن البطولة يف جمي����ع ال�صحف
العراقية  ,العربية واال�سرتالية .حيث ذكرت اجلهة
املخولة لبيع تذاكر مباريات العراق واالردن/برزبن
 ,العراق واليابان /برزب����ن  ,العراق وفل�سطني/
كانبريا ع����ن طريق وكالء معتمدين من قبل ال�رشكة
الراعية لك�أ�س �أمم �أ�سيا  2015وهي (ريد الفنتRed-
 )Elephantالتي قام����ت باختيار ثالث ا�شخا�ص
خولوا لبيع هذه التذاكر وهم ال�سادة جوزيف عي�سى
من م�ؤ�س�سة �أفاق  /كانبريا  ,ح�سني خو�شناو رئي�س
حترير �صحيفة الفرات � /سيدين و ال�سيد علي غفور/
برزبن  ,ومنذ اكرث من �شهرين تقوم �صحيفة الفرات
وال�صح����ف االخرى بن�رش االعالن يف �صفحاتها وهو
اع��ل�ان موح����د ومرخ�ص من قبل اللجن����ة امل�رشفة
على هذه البطول����ة تو�ضح �سعر التذكرة و اجلهات
املخولة لبيع هذه التذاكر .
�أن ا�سعار التذاكر هي ا�سعار حمددة وثابتة وقيمتها
 $15لل�شخ�ص الواحد حل�ضور املباراة الواحدة وال
يجوز بيعها ب�سعر اعلى م����ن هذا النه يعترب خرق
لقوانني واتفاقيات ال�رشكة الراعية لك�أ�س �أمم �أ�سيا
 ,لذا اليجوز �رشاء التذاكر بغري هذه اال�سعار او من
جه����ة غري معتمدة من قبل اللجن����ة امل�رشفة و عن
طريق الوكالء .ونحن يف مكتب الفرات ن�ستقبل يوميا
االت�صاالت الهاتفية وااللكرتوني����ة وكذلك زيارات
�شخ�صية ملواطنني عراقيني وعرب ي�ستف�رسون عن
جاهزية هذه التذاكر من �أجل �رشائها والتي مل ت�صل
الينا ب�سبب عدم جاهزيتها  ,ومن املقرر ان تكون
جاهزة خ��ل�ال اال�سبوعني القادمني ح�سب امل�صادر
اال�سرتالية  ,ويف ر�سالة موجهة اىل �صحيفة الفرات
من قبل جهة تعمل يف اخلارجية العراقية ي�ستف�رسون
عن ا�سعار التذاكر حيث �أبلغونا �أن هناك تالعب يف
الأ�سعار ح�سب الكتاب املرقم  1274و ال�صادر بتاريخ
 2014/8/28من قبل ال�سفارة العراقية يف كانبريا,
حيث فوجئنا ب�أن ال�سفري العراقي قام بطلب تخويل
�رصف مبلغ � $45أل����ف دوالر �أمريكي من اجل �رشاء
 750تذكرة دخول ملباريات العراق التي �ستقام يف
برزبن وب�سعر  60دوالر للتذكرة الواحدة �أما مباراة
الع����راق وفل�سطني التي �ستق����ام يف كانبريا ذكر ان
�سعرها  40دوالر للتذكرة الواحدة .
ال�سي����د م�ؤيد �صال����ح يطالب احلكوم����ة العراقية

ت�سع����ة االف و ت�سعمائة و �ست����ة و خم�سون دوالر
�أمريكي وه����ذه االرقام مت احت�سابها ل�رشاء بطاقات
غري خمف�ضة ال�سعر .
الطام����ة الك��ب�رى و الكارث����ة احلقيقي����ة و الف�ساد
وال�رسقة العلنية لأم����وال العراق ي�ستغلها ال�سفري
العراقي باحت�ساب الدوالر اال�سرتايل اكرث قيمة من
ال����دوالر االمريكي !! وكما ه����و معروف فان الدوالر
اال�س��ت�رايل ( دوالر واحد) ال يتجاوز قيمته � 88سنت
امريك����ي  ،والدوالر االمريكي ( دوالر واحد) قيمته
 $1.13دوالر واحد و ثالث ع�رش �سنت ًا ا�سرتاليا .
وهذا يدل ان جميع قوائم م�صاريف ال�سفارة العراقية
و املقدمة من قبل ال�سفري احلايل قوائم فيها ف�ساد و
�رسقة علني����ة و حتتاج اىل املراجعة و التدقيق من
قب����ل دائرة الرقابة املالي����ة يف وزارة اخلارجية و
جلنة النزاهة .
ونحن اذ نن�رش هذه الوثيقة امام الر�أي العام وابناء
اجلالي����ة العراقي����ة اذ ن�ؤكد ان الف����رات قد ات�صلت
باالحتاد اال�سيوي وال�رشكة الراعية لك�أ�س �أمم ا�سيا
وممثل االحت����اد العراقي لكرة الق����دم يف ا�سرتاليا
واجلميع �أكدوا انه لي�س هناك اي تذكرة بهذا ال�سعر
ومل ي�سبق لل�سفري العراقي او من ميثله قام مبفاحتة
ه�ؤالء ل�رشاء التذاكر بهذه اال�سعار .
طي����ا ن�سخة من كتاب ر�سم����ي موقع من قبل ال�سفري
العراقي م�ؤيد �صال����ح ومر�سل اىل وزارة اخلارجية
مطالب����ا اياهم بتخويل �رصف مبل����غ � 45ألف دوالر
�أمريكي �أي ما يعادل  $49.950ل�رشاء  750تذكرة.
املبلغ املتبقي الذي ينوي ال�سفري �رسقته ما يقارب
� $40,000أربعني الف دوالر ا�سرتايل.

بتخويل ���ص�رف مبلغ هو �أكرث م����ن اربعة ا�ضعاف
ال�سعر الر�سمي ل�رشاء التذاك����ر حيث �أن  $45الف
دوالر امريكي �سوف يعادل  49.950ت�سعة واربعون
�ألف وت�سعمائة وخم�س����ون دوالر �أ�سرتايل و املبلغ
االجم����ايل املطلوب ل���ش�راء  750تذك����رة بال�سعر
الر�سمي هو  $11.250الف دوالر �أ�سرتايل.
 $38.700 = $11.250 - $49.950دوالر �أ�س��ت�رايل
وهذا ميثل املبلغ امل�رسوق.
هذا ان مل نح�سب حاملي بطاقات ال�ضمان االجتماعي

واالطفال نتيجة ح�صولهم عل����ى تخفي�ضات كبرية
حي����ث �سيكون �سعر التذكرة ب��ي�ن  5دوالر اىل ع�رش
دوالرات للتذكرة الواحدة حلاملي هذه البطاقات,
ان �رشاء  750تذكرة والتي ال نعلم هل �سيقوم ال�سفري
فع��ل�ا ب�رشائها ام ال !! وعلى من كان ينوي توزعها ؟
وكيفية توزيعها.
املبلغ احلقيقي الذي يكلف احلكومة العراقية ل�رشاء
 750تذك����رة يعادل  $11.250ا�س��ت�رايل �أو $9,956

MONEY TRANSFER - CURRENCY EXCHANGE

أكبر بطولة لكرة القدم في آسيا قادمه إلى أستراليا

ّإتدوا من أجل العراق
ّإتدوا لكأس آسيا
العراق  -األردن
العراق  -اليابان
العراق  -فلسطني

 12يناير
 16يناير
 20يناير

برزبن
برزبن
كانبيرا

سيدني

كانبيرا

JOSEPH ESSUO

0478 240 619

HUSSEIN
KHOSHNOW

0426 060 606
9727 4056

-

-

برزبن

ALI GHAFOOR

0410 083 975

التذاكر للبيع اآلن

AFCASIANCUP.COM/TICKETS

(02) 9755 7726
(02) 9727 2133

(02) 9755 7262
M 0413 423 897

Head office:

أولى الكلمات

ال�صفحة الـخام�سة ....ال�صفحة الـخام�سة  ....ال�صفحة الـخام�سة

الفرات خا�ص وح�رصي:
ح�سني خو�شناو

PRICE: $2.00

وزارة اخلارجية  /الدائرة املالية  /ال�رصف
يرجى التف�ضل باملوافقة على تخولينا ب�رصف مبلغ
ق����دره  40الف دوالر ا�سرتايل اي م����ا يعادل  45الف
دوالر ا�سرتاليا لغر�ض �رشاء تذاكر دخول مباريات
منتخبنا الوطني �ضمن ت�صفيات ك�أ�س ا�سيا لعام 2015
والتي �ستقام ابتداء من  2015/1/9لغاية 2015/1/30
كما نود اال�شارة عن رغبتنا ب�رشاء  750تذكرة دخول
لثالث مباريات ليت����م توزيعها على ابناء اجلالية
العراقية املقيمة يف �ساحة عملنا وكما مبني اجلدول
�أدناه علما ان ال�سف����ارة �أيدت �رشاء هذه التذاكر يف
الوقت احلا���ض�ر تالفيا الرتفاع ا�سعارها او نفاذها
مما ي�ضعن����ا يف مواقف حمرجة مع اجلالية البالغ
عددهم � 120ألف ن�سمة .
ن�س��ت�رك التعليق للق����راء وامل�س�ؤول��ي�ن يف وزارة
اخلارجية العراقية لك�شف ه����ذا التالعب والف�ساد
املايل وحتدي����د املق�رص ومعاقبة كل من ت�سول له
نف�سه ب�رسقة اموال ال�شعب العراقي.
ولنا يف العدد القادم حديث اخر انتظرونا.

البد من املحا�سبة
الك�شف الإعالمي عن
الف�ساد اليكفي !..

من����ذ �سقوط املو�صل بيد داع�ش وحتى هذه اللحظة ف أ�ن
ال�ضحاي����ا قد تكاثرت �أعدادهم ب�ش����كل خميف  ،و�أق�صد
بال�ضحاي����ا لي�����س النازحني وامل�رشدي����ن يف اجلبال
واملناطق الأمنة املحيطة واملخيمات املنت�رشة يف كل
لرامل
ليتام وا أ
أ�رجاء العراق  ،بل القتلى واجلرحى و ا أ
والأمهات الث����كاىل ،ويف الأم�س ن���ش�رت وكالة رويرت
العاملية تقريرا مرعبا عن حجم املوت العراقي حيث
يب����د�أ م�ستهله مبا يلي � ":شهد فار�س الكعبي متعهد دفن
املوتى يف مدينة كربالء العراقية التي حتظى مبنزلة
خا�صة لدى ال�شيع����ة �صيفا م�شحونا بالعمل على غري
العادة.واخت�صا�صه هو دفن اجلثث التي مل يطالب بها
�أح����د واملجهولة الهوية من كل �أرج����اء العراق والتي
بلغ����ت يف ال�شهور القليلة املا�ضي����ة مئات من �ضحايا
احلرب �ضد املت�شددين الإ�سالميني ال�سنة.وقال الكعبي
وهو مير ب�صف مرتب من القبور يف الق�سم الذي يخت�ص
به يف املقابر وترك����ت �شواهدها البي�ضاء املخروطية
ال�شكل بال كتابة "الو�ضع ال�صعب الذي نواجهه يف هذا
العمل هو �أن معظم اجلثث التي نت�سلمها متحللة و�أ�شالء.
وي�ضيف ت�سلمنا ح����وايل  8000جثة منذ �سقوط املو�صل
بينها جثث جمهولة الهوية لأنا�س قتلوا يف التفجريات
و أ�عمال القتل الطائفية وحوايل ثالثة آ�الف جندي ".حتى
نهاية التقرير املرعب .
وكل ذلك يجري مع �صمت حكومي تقريبا  ،من احلكومة
ال�سابقة واحلكومة احلالية  ،فال بيانات دقيقة وال رعاية
لل�ضحايا واملت�رضرين وال حتقيقات وا�ستجوابات جرت
للمت�سببني بكل ه����ذا اخلراب ،فال�سيد رئي�س احلكومة
ال�سابقة و�أعوانه من�شغلني بالهجوم الإعالمي والت�سقيط
ال�سيا�سي للدكتور حيدر العبادي  ،بينما رئي�س الوزراء
هو أ�ي�ضا من�شغل بالك�شف عن الف�ساد الكارثي يف أ�روقة
وزارات احلكومة ال�سابق����ة  ،ففي �آخر اجتماع ملجل�س
الوزراء برئا�سة العبادي �أكد �أن حجم الف�ساد املايل يف
وزارتي الدفاع والداخلية خالل الأعوام الثمانية املا�ضية
 ،أ�ي عه����د حكومتي ال�سيد نوري املالكي قد بلغ حوايل
 100ملي����ار دوالر وقال العبادي ب�شكل �رصيح �أمام طاقم
حكومته خالل تر�ؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء الأخرية ان
الآلية املتبع����ة يف وزارتي الداخلية والدفاع لل�سنوات
الثمان املا�ضية ت�سببت بفقدان العراق مئة مليار دوالر
من خزانته العامة وذلك عرب �شبكة معقدة من الل�صو�ص
واملنتفعني على ح�ساب املال العام بح�سب م�صدر ح�رض
االجتم����اع .و�أ�ض����اف العبادي ان عملية اب����رام العقود
لمنية
واملناق�صات مع ال���ش�ركات املجهزة للوزارات ا أ
وجهازي الأمن الوطني واملخابرات مل تخ�ضع ل�ضوابط
قانونية وا�ضحة واغلبها تعرتيها �شبهات ف�ساد وا�ضحة.
وقد يكون الدكتور العبادي قد ورث ملفات ف�ساد �شائكة
م����ن �سلفه و أ�خذ بالك�شف عنها أ�مام الراي العام  ،ف أ�نه
مطالب حتم ًا بتوجية ا�صابع الإتهامات للم�سئولني عن
ذلك واملتورطني بتلك ال�صفق����ات التي مهدت للإرهاب
وا�شاعت �سلوكيات م�شينة يف كل زاوية من زوايا دوائر
الدولة �شبه املنهارة .
�أما التغا�ضي عن ذلك والإكتفاء بالك�شف الإعالمي  ،ف�أن
مافيات الف�ساد والقتل واخلراب �سوف تبقى مع�شع�شة يف
العراق  ،هذا اذا بقي دولة لها ا�سم وعلم و�شعب  ،ونحن
نرى داع�ش تتقدم وحتت����ل البلدات بالرغم من الق�صف
الأمريك����ي وق����وات اجلي�ش العراق����ي واحل�شد ال�شعبي
الذي موله املالكي بع�رشة مليارات دوالر من اخلزينة
العراقية  ..ع�رشة مليارات فقط !!..
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الحلقة األولى
ال�سرية الذاتية
لل�سيد م�ؤيد �صالح
ح�سني خو�شناو  :الفرات خا�ص
قب����ل البدء بكتابة فقرات هذا امللف حول ملفات
لخالق����ي لل�سف��ي�ر
لداري وامل����ايل وا أ
الف�س����اد ا إ
�يد �صالح,
العراقي يف أ��سرتاليا ال�سيد م ؤ
البد لنا ان ن�شري اىل املقاالت ال�سابقة والتي مت
لعداد ال�سابقة
ن�رشها يف �صحيفة الف����رات يف ا أ
ح����ول ال�سف����ارة العراقية يف ا�سرتالي����ا وال�سيد
�ي����د �صالح  .ولكي نبتعد ع����ن اعادة وتكرار
م ؤ
ما ن�رش من قبل نرجو من القراء واملهتمني بهذا
لنرتنت و يف موقع
امللف اما البحث على �شبكة ا أ
لجتماعي
�صحيفة الفرات او يف مواقع التوا�صل ا إ
لت�صال مبكتب الف����را¬¬¬¬¬¬ت للح�صول
او ا إ
عليها ب�شكل مبا�رش.
ان ه����ذا امللف هو مل����ف �شامل ودقي����ق وطويل
�س����وف نقوم بن�رشه على �ش����كل حلقات ا�سبوعية
لع����زاء وابناء اجلالية
لك����ي ن�سهل على قرائنا ا أ
ل�سرتالية
��س�سات العراقي����ة وا أ
العراقي����ة و امل ؤ
معرف����ة ما يجري يف اروقة ال�سفارة العراقية يف
كانب��ي�را و وزارة اخلارجية العراقية يف بغداد,
�يد
وم����ا قام و يقوم به ال�سفري العراقي ال�سيد م ؤ
�صالح ل����دى ا�سرتاليا ونيوزلن����دا من ت�رصفات
واعم����ال خارج عن الع����رف الدبلوما�سي املهني
وع����ن القوان��ي�ن الدبلوما�سي����ة ا�ضاف����ة اىل ما
ي�س����ئ اىل �سمعة العراق حكوم����ة و�شعب ُا نتيجة
لت�رصفاته .
�كد فيه للجميع باننا لي�س
و يف الوقت الذي ن ؤ
لدينا اي عداء �شخ�ص����ي او إ��شكالية �شخ�صية مع
�كد باننا �سوف
�يد �صالح ك�شخ�����ص ن ؤ
ال�سي����د م ؤ
نق����وم بن�رش كافة احلقائق كما هي ونفتح ملفات
للف اىل الياء مبا فيها
ال�سفارة العراقية م����ن ا أ
لخالقي.
لدراي واملايل وا أ
ملفات الف�ساد ا أ
�كد للجمي����ع ان ن�رشنا لهذا
ويف ه����ذا الوق����ت ن ؤ
املل����ف هي من اج����ل اظهار احلقيق����ة فقط امام
اجلميع خدمة البناء ال�شعب العراقي املظلومني
وخدمة للعراق وللحق الغري ونقل كل ما ح�صلنا
عليه����ا بدقة و�شفافي����ة متناهي����ة و اثباتات و
�كدة لكي جنعلها امام الر أ�ي العام
م�ستم�سكات م ؤ
واملهتمني ب�سمعة العراق وال�شعب العراقي .
لعالمية ال�سامي����ة والتي
هذه ه����ي ر�سالتن����ا ا أ
ت أ��س�س����ت من اجله����ا الفرات ويعرفه����ا القا�صي
وال����داين وال�صدي����ق والع����دو ف��ل�ا جم����ال لنا
للمجام��ل�ات على ح�س����اب احلقائ����ق و التهمنا
امل�صالح ال�شخ�صية والفئوية واملالية ال�ضيقة,
وتاريخ وار�شيف الفرات و�شهادات ابناء اجلالية
ه����ي خري دليل مل����ا ذكرناه  ،الف����رات حتارب
باقالمه����ا الوطني����ة احلرة جميع ا�ش����كال الظلم
والف�ساد اينما كان ومنذ ي����وم ت أ��سي�سها يف -09
 2003-04وحل����د االن وبعد مرور اكرث من  12عام
الزلن����ا يف نف�س اخلندق نح����ارب ونف�ضح الظلم
لقالم الوطنية
والف�س����اد بنف�س الروح وبنف�����س ا أ
ال�شجاع����ة ،والتي مل تت أ�ث����ر ب إ�غرائات ال�سلطة
الفا�سدة وال باعالن����ات مدفوعة الثمن ,ومل نقم
يوما ما مبدح ال�سلطة الفا�سدة يف �سبيل التقرب
اليها كما فع����ل البع�ض من خالل املدح املخزي
لعالمي م����ن اجل حفنة من
و الفربك����ة والعهر ا إ
الدوالرات امل�رسوقة من قوت ال�شعب امل�سكني .
والعزائ����م و الوالئ����م واحلف��ل�ات وال�سه����رات
املارجنة والدروع التنكية املخزية وال�شهادات
التقديري����ة الورقية التاف����ه و املداليات وا�سمة
لحتيال .
العار و ال تذاكر �سفرات الكذب وا إ
ونح����ن ك�صحفيني ال نخ����اف يف احلق لومة الئم
و ال تهمن����ا غري م�صلحة املواطن والوطن وك�شف
احلقيق����ة ,يف نف�س الوقت نحذر كل من ال�سفارة
العراقية واملوالني لل�سفري العراقي يف ا�سرتاليا
لعالمي����ة
ونيوزلن����دا واجله����ات ال�سيا�سي����ة وا إ
الداعمة له بان اي حتري�ض او تخويف او ترهيب
�ضد �صحيفة الفرات او هيئة حتريرها او منت�سبي
ل�سرتالية او ذويهم يف العراق
مكاتبها يف املدن ا أ
�س����وف لن يك����ون م�صريها غ��ي�ر أ�دارج ا�سمائهم
لمن القومي
لرهاب ح�سب قانون ا أ
�ضمن قوائ����م ا إ
ل�سرتايل الكفيل بحماية مواطنيه وم�صاحلهم ..
ا أ
وان من لدي����ه اي اعرتا�ض حول ما �سوف نن�رشه
عليه����ا اما الرد على ما نن���ش�ر با�سلوب ح�ضاري
ومدين وب�شكل دميقراطي او التوجه اىل املحاكم
لمر بروح دميقراطية  ..اما
ل�سرتالية او قبول ا أ
ا أ
الت�شوي����ه او ت�سويف هذه الق�ضايا من قبل بع�ض
املوالني لل�سفري العراقي ولرئي�س وزراء ال�سابق
نوري املالكي حتت م�سميات وت�سميات اعالمية
او �صحفي����ة او �سبق �صحفي م�شب����وه !! �سوف لن
�الء واجلهات التي ميثلونها غري
يكون م�صري ه ؤ
لعالم
ن�رش غ�سيلهم وف�ضحهم امام املالء وامام ا إ
ل�سرتالية وه����ذا لي�س
ل�س��ت�رايل واملحاك����م ا أ
ا أ
ل�شارة ..
بتهديد وامنا تنويه واحلليم تكفيه ا إ
اما م����ن يريد نقل ون�رش حمتوي����ات ومعلومات
وم�ستم�س����كات ه����ذا امللف نرحب ب����ه ولكن بعد
��س�سة
طل����ب ر�سمي و مبوافقة ر�سمية م����ن قبل م ؤ
الفرات وخالفا لذلك الفرات متلك كامل احلقوق
القانونية التخاذ مايلزم.
�يد
ال�سرية الذاتي����ة لل�سفري العراق����ي ال�سيد م ؤ

ملفات فساد

�صالح
�سفري العراق لدى ا�سرتاليا
�يد �صالح �سفري العراق
ال�سيد م ؤ
لدى ا�سرتاليا مت تن�صيبه �سفريا
للعراق لدى ا�سرتاليا �شخ�صي ًا
م����ن قبل رئي�����س وزراء العراق
ال�ساب����ق ن����وري املالك����ي .
�يد �صالح
حيث ان ال�سي����د م ؤ
تربطه عالقة �صداقة �شخ�صية
ل�ضافة اىل
بنوري املالكي با إ
انتماءه حلزب الدعوة الذي
يرت أ��س����ه ال�سيد املالكي ..
كان ا�سا�س تع��ي�ن ال�سيد
�ي����د �صال����ح ملن�ص����ب
م ؤ
ال�سفري عل����ى أ��سا�س هذه
العالقة ال�شخ�صية لي�س
له����ا �صل����ة بالكف����اءة
ل�ستحق����اق او
او ا أ
حت����ى املحا�ص�ص����ة
الطائفي����ة املقيتة ..
الن أ��سرتالي����ا كان����ت
م����ن ح�ص����ة قائم����ة
اي����اد ع��ل�اوي ،
ومب����ا ان املالك����ي
وخ��ل�ال رئا�سته 8
�سن����وات ملجل�س
وزراء الع����راق و
ا�ستح����واذه على
جمي����ع مفا�صل
يف
احلك����م
الع����راق مب����ا
وزارة
في����ه
ا خلا ر جي����ة
ق����ام بتعني
ا ملقر ب��ي�ن
من����ه وم����ن
ع�شريته و
ا�صدقائ����ه
و اع�ض����اء
حزبه يف
منا �صب
�سيا د ية
ومنه����ا

منا�صب ال�سفراء
يف العديد من دول العامل .
لاط��ل�اع على ال�س��ي�رة ال�شخ�صية لل�سيد
وب إ
�ي����د �صال����ح واملن�ش����ورة يف موق����ع وزارة
م ؤ
اخلارجية العراقية والتي جاء فيها مايلي:
�يد حممد عي�سى حممد �صالح ال�سمني
ل�سم  :م ؤ
ا إ
ملن�صب � :سفري � /سف����ارة العراق يف ا�سرتاليا -
كانبريا
حمل تاريخ الوالدة  :بغداد/العراق 1957/7/1
لجتماعية  :متزوج ولديه طفل واحد
احلالة ا إ
التح�صيل العلمي :
للكرتونيات-بافلو-
 بكالوريو�س يف هند�سة ا ألمريكية
ا
نيويورك-الواليات املتحده أ
 درا�س����ات م�ستم����ره م����ن اجل احل�ص����ول علىماج�ستري من أ�ريزونا-الواليات املتحده
اللغات التي يجيدها :عربي وانكليزي
املنا�صب التي �شغلها :
ش�ون
وال�
���ة
�
اخلارجي
���ات
 مدير ع����ام للعالق�ؤ
ال�سيا�سية-مكتب رئي�س الوزراء.
 م�ست�ش����ار يف العالق����ات اخلارجي����ة لرئي�����سالوزراء العراقي نوري املالكي.
للكرتوني����ات و إ�دارة
 أ�كرث م����ن  20عاما م����ن ا إلدارية م����ع موتوروال على
امل�شاري����ع واخلربة ا إ
�شبه املو�ص��ل�ات  ،أ�ريزونا  ،الواليات املتحدة
لمريكية.
ا أ
 ع�ض����و جمعي����ة امل�ساعدات الدولي����ة لتمثيلالعراقني.
لطالع على هذه املعلومات الب�سيطة رغم
مبجرد ا إ
ان بع�ضه����ا م�شكوك يف م�صداقيتها يتبني لنا بان
�يد �صالح مل يعمل م����ن قبل يف ال�سلك
ال�سي����د م ؤ
الدبلوما�س����ي وبح�سابات ب�سيطة حول املنا�صب
التي عم����ل فيها يت�ضح لنا انه����ا معلومات غري
دقيق����ة و لي�ست له����ا م�صداقية كافي����ة حيث انه
ش�ون
عمل مديرا عام����ا للعالقات اخلارجية وال� ؤ
ال�سيا�سية ملكتب رئي�س الوزراء.
اي معنى كان له دور مهم يف العالقات اخلارجية
ملكت����ب رئي�س الوزراء واذا قمنا بعمل ب�سيط يف
البحث عن هذه املن�ص����ب ون�شاطات هذا املكتب
لنرتني����ت ال جند اثرا
يف اي حم����رك للبحث يف ا أ
�يد �صالح ! ....
لل�سيد م ؤ
فه����ل من املعقول ان يعم����ل يف من�صب مدير عام
ش�ون ال�سيا�سية ملكتب
للعالقات اخلارجية وال� ؤ
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من

خالل

ر ئي�س
وال
وزراء
يوجد ل����ه اي ن�شاط من�شور
يف �صحيفة او موقع االكرتوين ....؟
رمبا كان يعم����ل حتت ا�سم اخر كم����ا هو احلال
ل����دى العديد من اع�ضاء حزب الدعوة  ،لذا قمنا
بالبحث عن ا�سمه الرباعي :
�يد حممد عي�سى حممد �صالح ال�سمني  ،اي�ضا
م ؤ
ظهر لنا نتائج البحث (اليوجد)
م����ا عدا موقع وزارة اخلارجي����ة العراقية �ضمن
ال�سرية الذاتية ل�سفراء العراق .
وكذلك احل����ال ملن�صب م�ست�ش����ار يف العالقات
اخلارجي����ة لرئي�����س ال����وزراء العراق����ي نوري
املالكي  ،النتائج (اليوج����د) اي �شي حول هذه
ال�شخ�صية .
هل م����ن املعقول ان مكت����ب العالقات اخلارجية
�ون ال�سيا�سية لرئي�����س وزراء العراق مل
وال�ش���� ؤ
يقم باي ن�شاط اعالم����ي � ..صحفي � ...سيا�سي
�يد
 ...ثق����ايف  ...خ��ل�ال فرتة عم����ل ال�سيد م ؤ
�صالح.
رمبا الن�شاط الوحيد الذي علمنا به هو ان ال�سيد
�يد �صالح كان يرافق ال�سيد نوري املالكي يف
م ؤ
زيارته ال�سرتاليا ع����ام  2009حيث ن�صبه �سفريا
للعراق بعد تلك الزيارة عام .2010
املعروف ان ال�سي����د نوري املالكي وخالل فرتة
حكم����ه ا�ستغ����ل �صالحيته وجمع جمي����ع اقاربه
وذويه وا�صدقائه وقام بتوزيع منا�صب وهمية و
بروات����ب و امتيازات عالية و قد ن�صب العديدين
منهم مبن�صب م�ست�ش����ار ملكتب رئي�س الوزراء ،
وكما يعرف ابناء اجلالية العراقية يف ا�سرتاليا
ب����ان ال�سيد ن����وري املالكي ق����ام بتعني �شخ�ص
مقرب ل����ه مبن�صب م�ست�شار ملكتبه وهو ال يحمل
ال�شهادة االبتدائية .وهذا ال�شخ�ص معروف لدى
ابناء اجلالي����ة و كان ي�ستل����م معونات ال�ضمان
االجتماعي من دائرة ال�سنرتلينك .
�ي����د �صالح يف املنا�صب
ل����ذا ان تعيني ال�سيد م ؤ
ال�سابق����ة لي�س اال نوع من ان����واع الف�ساد ,لي�س
�يد �صال����ح فقط بل لرئي�����س الوزراء
لل�سي����د م ؤ
العراقي ال�سابق رئي�س حزبه.

االطالع
عل����ى
ل�س��ي�رة
ا لذ ا تية
لل�سي����د
� ي����د
م ؤ
�صا ل����ح
املن�ش����ورة
يف موق����ع
و ز ا ر ة
ا خلا ر جي����ة
ا لعر ا قي����ة
يتبني لنا بانه
�هال
مل يك����ن م ؤ
ان يكون �سفريا
للع����راق ،وال
توجد معلومات
كيفي����ة
ح����ول
اجتي����ازة الدورة
الدبلوما�سي����ة من
قبل معه����د اخلدمة
،
اخلارجي����ة
واليوج����د اي اثر له
�ضم����ن القوائ����م التي
ح�صل����ت عليها الفرات
 ،والنعل����م مت����ى قدم
�ي����د �صالح
ال�سي����د م ؤ
للمعه����د الدبلوما�س����ي
العراقي ويف اي �سنة ؟؟؟
وهل اجت����از االمتحان،
وهل ح�صل على الدرجات
املطلوب����ة ح�س����ب قوانني
اخلارجية ؟
وكي����ف قفزعل����ى ت�سل�سالت
ال�سلك الدبلوما�سي ودرجاته
الوظيفي����ة والرتقيات؟ واين
مت تعيينه بعد تخرجه وباي
من�صب ؟؟
حيث و ح�سب ماجاء يف قوانني
اخلارجية العراقية :

الف�صل الثاين
املادة الرابعة :
(ا) ال�سلك الدبلوما�سي:
من ملحق اىل �سكرتري ثالث.
-1
من �سكرتري ثالث اىل �سكرتري ثان.
-2
من �سكرتري ثان اىل �سكرتري اول.
-3
ومبا اننا النعلم م����ن اي جامعة امريكية ح�صل
�يد �صال����ح على �شه����ادة بكالوريو�س
ال�سي����د م ؤ
يف هند�س����ة االلكرتونيات الن�ستطي����ع التاكد من
م�صداقيتها!..
ولك����ن هناك فق����رة غريبة يف ال�س��ي�رة الذاتية
لل�سي����د ال�سفري جاء فيه����ا  - :درا�سات م�ستمرة
من اج����ل احل�صول على ماج�ستري م����ن أ�ريزونا-
الوالي����ات املتحده  .درا�س����ات م�ستمرة من اجل
احل�صول عل����ى �شهادة املاج�ست��ي�ر ال نعلم ماذا
تعني هذه الفقرة لذا ن��ت�رك التعليق للقراء !..
وذوي اخلربة ..
واذا قمنا بعمل عملي����ة احت�ساب �سنوات اخلربة
والتخ����رج من اجلامع����ة والتعيينات يف العراق
وا�سرتالي����ا �سوف يكون هن����اك معادلة ح�سابية
غري دقيقة حيث .
ماذا ق����ال ال�سفري العراقي ع����ن نف�سه يف احدى
ال�صحف ال�صادرة يف ا�سرتاليا :
�يد �صالح مواطن من اهايل مدينة الكاظمية
ــ  :م ؤ
ش� واكمل درا�سته االعدادية يف هذه املدينة .
ن� أ
لكمال
ـ  :انتق����ل للواليات املتح����دة االمريكية إ
درا�سته اجلامعية يف جمال الهند�سة االلكرتونية
بتفوق.
ـ����ـ  :عمل يف جمال تخ�ص�صه م����ع اكرب ال�رشكات
العاملية االمريكية قرابة الع�رشين عاما ك�رشكة
(موتوريال ) العمالقة.
ـ����ـ  :كان من الكوادر العراقية النا�شطة ب أ�مريكا
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وراعيا للكثري م����ن امل�شاريع اخلا�ص����ة ب أ�بناء
اجلالية العراقية هناك و أ�همها م�ساهمته ب�رشاء
مركز عراقي مهم .
ــ  :مت ا�ستقطابه من قبل املعار�ضة العراقية
المكانياته املتعددة ليدخل رحلة من العمل
والن�ضال ال�سيا�سي �ضد النظام ال�سابق.
ـ����ـ  :ذاع �صيته بعد ن�شاطه ال�سيا�سي لينتمي
��س�س����ات ان�ساني����ة عاملي����ة كمنظم����ة
اىل م ؤ
الالجئني العاملية ممثال عن العراقيني.
ــ  :عاد اىل وطن����ه العراق بعد رحلة �شاقة من
االغرتاب والن�ض����ال الطويل بعيد �سقوط النظام
لين�ض����م اىل ال�سل����ك ال�سيا�سي العراق����ي ككادر
م�ستقل.
�خ����را م����ن قب����ل احلكومة
ـ����ـ  :مت تر�شيح����ه م ؤ
العراقية ل�شغل من�ص����ب �سفري جمهورية العراق
يف ا�سرتاليا.
لي�س لدينا اي بيانات او اثبات تثبت انه مهند�س
الكرتونات وال يوجد يف ملف اخلارجية العراقية
�صورة او ن�سخة من �شهادته اجلامعية .
كان م����ن الك����وادر العراقية النا�شط����ة بامريكا
وراعيا للكثري م����ن امل�شاري����ع اخلا�صة بابناء
اجلالي����ة واهمها م�ساهمته ب���ش�راء مركز عراقي
مهم .
اي مركز هذا وملاذا مل يقم بذكر ا�سمه...؟
هل كانت مدر�سة ..جامع ..ح�سينية  ...مقربة
 ..مكتب����ة� ..صالة  ..قاعة  ..نادي  ..ويف اي
مدينة ويف أ�ي �سنة ؟؟
كادر ونا�ش����ط ومنا�ض����ل �سيا�س����ي عراق����ي يف
امري����كا ونا�شط مع املعار�ض����ة العراقية ولديه
امكانيات متعددة وقد عاد اىل العراق بعد �سقوط
الدكتاتور.
ال يوج����د اي معلومة تدل عل����ى ذلك رغم وجود
املئات من اال�سماء للعراقي��ي�ن خ�صو�صا الذين
عمل����وا يف اخلارج �ضد النظ����ام ال�سابق ولكن مل
�يد �صالح او
جن����د حتى ن�شاط واحد حتت ا�سم م ؤ
ا�سمه الكامل ال يف امريكا و ال يف اي دولة اخرى
ماذا يعني ذلك ...
ـ����ـ  :عاد اىل وطنه الع����راق بعد رحلة �شاقة من
االغ��ت�راب والن�ضال الطويل بع����د �سقوط النظام
لين�ض����م اىل ال�سل����ك ال�سيا�سي العراق����ي ككادر
م�ستقل.
يف أ�ي �سنة عاد اىل العراق ...؟
واي ن�ضال طويل ؟ ويف �صفوف اي حزب..؟
واين هم امل�ستقلني االن؟؟
وكي����ف ا�ستط����اع الدخول اىل ال�سل����ك ال�سيا�سي
العراقي كم�ستقل؟؟
وماذا يعني هذا ؟؟ �سلك �سيا�سي م�ستقل؟؟
هل ه����ذه هو ا�ستخفاف بعقولن����ا ام هو هراء او
كلمات ال تدل اال على الكذب ؟؟؟
�خ����را م����ن قب����ل احلكومة
ـ����ـ  :مت تر�شيح����ه م ؤ
العراقية ل�شغل من�ص����ب �سفري جمهورية العراق
يف ا�سرتاليا.
االح����زاب العراقي����ة كانت و ال ت����زال تت�صارع
بينها من اجل وظيفة ب�سيطة حتى وان كانت تلك
والوظيف����ة مدير مدر�سة يف احدى القرى النائية
ويف مدر�سة طينية فكيف هي احلال ملن�صب �سفري!
يقول مت تر�شيحه وهو م�ستقل ليكون �سفريا؟
من قام برت�شيحة وا�ستنادا على ماذا ؟
اخلربة  ..ال�شهادة  ..الن�شاطات  ..االمكانيات
..الخ؟
ايهم����ا �صحي����ح هل ه����و مدير مكت����ب العالقات
�ون ال�سيا�سي����ة ملكتب نوري
اخلارجية وال�ش���� ؤ
املالكي ؟
ام م�ستقل مت تر�شيحه ؟
وايهما كذب م�ستقل ام مدير مكتب ..؟
اجلواب لك عزيزي القارئ .
اذا كان����ت ال�سفارات العراقية وتن�صيب ال�سفراء
توزع ح�س����ب املحا�ص�صة الطائفي����ة واحلزبية
ولي�س هن����اك م�ستقل واحد حت����ى بدرجة قن�صل
يف كل تاري����خ الدولة العراقي����ة و�سفاراتها منذ
ت أ��سي�س الدولة حلد اليوم ...
ن�صدق مبن ؟
�يد
اىل هذا احلد نكتفي بال�سرية الذاتية لل�سيد م ؤ
�صالح النها ال حتمل يف طياتها اي �شي نفيد ال
قراء به.

احللقة الثانية  :اال�سبوع القادم
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الـخارجية العراقية ت�ستدعي ال�سفري العراقي اىل بغداد للتحقيق معه !!

ال�سفريالعراقي مـ ؤ�يد �صالح:
يتحول من دبلوما�سي اىل تاجر �سكائر و عطور!..
ملفات الف�ساد الـمالــي واالداري وا ألخالقــي لل�سفريالعــراقي يف أ��سرتاليا ()2

الفرات خا�ص:
ح�سني خو�شناو
ن�رشن����ا يف عددن����ا  545ال�ص����ادر يوم
اخلمي�����س امل�ص����ادف  9اكتوب����ر 2014
وثيق����ة دامغة ملحاولة ال�سفري العراقي
يف ا�سرتالي����ا م�ؤيد �صال����ح �رسقة مبلغ
 45ال����ف دوالر ا�سرتاليا �أو ما يعادل 50
ال����ف دوالر ا�سرتايل حت����ت عنوان �رشاء
 750تذك����رة حل�ضور مباري����ات بطولة
ك�أ�����س �أ�سيا والتي �ستق����ام يف �أ�سرتاليا
مطلع عام  ,2015ولأننا يف الفرات لي�س
لدينا خربة يف جم����ال تغيري العمالت
وال�صارفة و التعامل بها خا�صة اذا كانت
م�رسوقة فلم نح�سن جمع و طرح االرقام
ب�ش����كل ال�صحي����ح مم����ا ادى اىل حدوث
اخطاء فيه����ا لذا وجدنا من الأف�ضل ن�رش
املو�ض����وع مرة اخرى بعد الت�صحيح يف
ال�صفحة اخلام�سة.
�أما مو�ض����وع اليوم فهو يتعلق ب�صفقات
مالية و�رسقات جديدة لل�سفري العراقي
يف �أ�سرتالي����ا م�ؤيد �صال����ح الذي حتول
من دبلوما�س����ي اىل تاجر لبيع ال�سكائر
والعطور الن�سائية املهربة من اجلمارك
اال�سرتالية .
يف الف����رات نن�رش يف ه����ذا العدد وثيقة
�ص����ادرة من دائرة اجلم����ارك اال�سرتالية
تو�ضح فيه����ا الكمي����ات امل�سموح بها
للموظف��ي�ن الدبلوما�سيني م����ن �رشاء �أو
ا�ست��ي�راد �أو ادخال ال�سكائ����ر والعطور
والنبي����ذ م����ن دون دف����ع ال�رضائب اىل
احلكومةاال�سرتاليةللإ�ستخدامال�شخ�صي
و( لي�س للبيع) وذل����ك �ضمن االمتيازات
الدبلوما�سي����ة الت����ي منحه����ا الربملان
اال�سرتايل ح�سب قان����ون (اتفاقية فيينا
للعالق����ات الدبلوما�سية لع����ام ) 1961
وح�سب (قانون االمتيازات واحل�صانات
الدبلوما�سية عام .)1967
Diplomatic Privileges and
Immunities Act 1967

لكن ال�سفري العراقي ال�سيد م�ؤيد �صالح
ومنذ �أ�ستالمه رئا�سة البعثة الدبلوما�سية
العراقي����ة يف كانبريا يف ع����ام  2010قام
باخ��ت�راع طريقة جدي����دة للتحايل على
احلكومة الأ�سرتالي����ة وك�سب املزيد من
الأموال غري ال�رشعية وبطرق دبلوما�سية
عراقية .وح�س����ب الوثيقة املن�شورة ان
للدبلوما�سيني احلق يف �رشاء �أو ا�سترياد
الكمي����ات التالية من امل����واد دون دفع
ال�رضائ����ب كل � 6ست����ة �أ�شه����ر :ال�سكائر:
 20,000ع���ش�رون الف �سيكارة ما يعادل
 1000علبة و�سعر العلبة ،$14البرية 500
ليرت مايع����ادل  55كارتون برية � ،سعر
الكارتون ،$45امل�رشوب����ات الروحية
(وي�سكي) 130 :ليرت ما يعادل  130قنينة
� $45سع����ر القنين����ة الواح����دة ،النبيذ
كمايات معقول����ة لال�ستخدام ال�شخ�صي
والعط����ور و م����واد التجمي����ل  40وحدة
مايعادل  40زجاجة عطر �سعر الزجاجة
 $100و مب����ا �أن ال�سي����د م�ؤيد �صالح من
�أع�ضاء ح����زب الدع����وة اال�سالمية و من
املقربني م����ن رئي�س ال����وزارء ال�سابق
نوري املالكي فهو ي�ستحرم �رشاء وبيع
اخلمور فقد منع التعامل مع تلك املواد
و انح�رست جتارته على بيع ال�سكائر و
العطور ,بح�ساب ب�سيط يتبني لنا ب�أن
كميات ال�سكائ����ر والعطور ي�صل مبلغها
اىل  $14,000 :و ثماني����ة ع�رشالف دوالر
لل�سكائ����ر و  $4,000اربع����ة االف دوالر
للعط����ور املجم����وع $18,000 ,ثمانية
ع�رش ال����ف دوالر كل �ست����ة ا�شهر يعادل
� $36,000ستة وثالثون الف دوالر �سنويا
لكل دبلوما�س����ي يف ال�سفارة  ,وجمموع
الدبلوما�سيني يف ال�سفارة هو � 11شخ�ص
من �ضمنهم ال�سفري �أي �أن املجموع الكامل
للمبل����غ  $396,000 :ثالث����ة مائة و�ستة
وت�سعون ال����ف دوالر ا�سرتايل يف ال�سنة
الواحدة .ه����ذا وح�سب املعلومات التي
و�صلت الينا ان ال�سف����ارة تقوم بتعبئة

�إ�ستمارة خا�ص����ة ( )B615كل �ستة أ��شهر
موقع����ة من قبل املوظف��ي�ن يف ال�سفارة
امل�سموح لهم ب�رشاء هذه املواد وبعدها
يقوم ال�سفري بالتوقيع عليها وار�سالها
ع����ن طري����ق �شخ�����ص عراق����ي يدعى(م)
ل�رشائها من اال�سواق احل����رة �أو املطار
وا�ستخراجه����ا من اجلم����ارك اال�سرتالية
معفي����ة من دف����ع �رضائبه����ا ,وال تقوم
ال�سفارة بت�سليم هذه املواد اىل املوظفني
ال !..ويقوم
اطالقا وال حت����ى يرونها �شك ً
ه����ذا ال�شخ�ص ببيع تلك املواد اىل جتار
اخرين يقوم����ون بتوزيعها على حمالت
بيع ال�سكائر وخا�صة العربية يف مدينة
كانب��ي�را و�سيدين مببال����غ متفق عليها
م�سبقا  ,ويتم بيعه����ا اىل عامة النا�س
ب�أ�سعار ر�سمية  ,حيث ان علبة ال�سكائر
وكم����ا هو معروف ت�صل اىل اكرث من $20
ع�رشون دوالر للعلبة الواحدة ,والعطور
يتم بيعها اي�ضا عن طريق حمالت اخرى
و مببالغ اقل من ال�سعر الر�سمي وبعدها
يقوم هذا ال�شخ�ص بت�سليم املبلغ لل�سفري
العراق����ي او ال�سف����ارة العراقية ويقوم

موظف يف ال�سفارة باعطاء كل دبلوما�سي
مبل����غ  $3.000دوالر كل �ست����ة �أ�شهر اي
� $6,000ستة االف دوالر يف ال�سنة الفرق
ه����و$32,000 = $6,000 - $38,000 :
اثنان وثالثون الف دوالر لكل �شخ�ص اي
�أن الفرق يع����ادل  $352,000ثالث مائة
واث����ان وخم�سون ال����ف دوالر يف ال�سنة
الواحدة ،ه����ذا املبلغ ال�ضخ����م والذي
يعادل راتب رئي�س وزراء ا�سرتاليا يذهب
اىل جيوب املقربني من حزب الدعوة يف
ال�سف����ارة العراقية وال�سفري العراقي يف
�أ�سرتاليا منذ ثالث �سنوات ! .
رمبا هناك فرق ب�سي����ط يف ارقام البيع
وال�رشاء مل يتم احت�سابها وهناك مبالغ
�رشاء لتلك املواد ال نعرفها ب�شكل دقيق .
اجلدي����ر بالذك����ر ان ال�سي����د ال�سف��ي�ر
العراقي يف كانبريا مل يقم باعطاء حتى
ه����ذا املبلغ املذكور  $3,000ثالثة الف
دوالر كل �ستة ا�شهر اىل بع�ض املوظفني
وخا�صة الذي����ن ال ي�ؤيدونه و ال يقدمون
ل����ه الوالء والطاعة  ,والغريب يف الأمر
�أن هن����اك بع�ض املوظف��ي�ن يف ال�سفارة
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ه����م من املدخن��ي�ن وال ي�سم����ح ال�سفري
لهم با�ستخدام تل����ك املواد ال�ستعمالهم
ال�شخ�ص����ي في�ضط����ر ه�����ؤالء املوظفني
امل�ساكني ل�رشائه����ا من اال�سواق العامة
با�سعار باهظة .
هذا يف وقت ان تعليمات دائرة اجلمارك
وحماية احل����دود اال�سرتالية وقوانينها
ت�ؤك����د وب�ش����دة �أن ه����ذه امل����واد ه����ي
لال�ستعمال ال�شخ�صي للموظف فقط وغري
م�سم����وح ببيعها على االط��ل�اق وح�سب
املعلوم����ات الت����ي وردتنا ع����ن طريق
ات�صاالتن����ا به����م و ما ج����اء يف قانون
االمتيازات واحل�صانات الدبلوما�سية عام
.1967
DIPLOMATIC PRIVILEGES
AND IMMUNITIES ACT 1967
�أن هن����اك عقوبات وغرام����ات ت�صل اىل
دفع ا�ضع����اف املبلغ الر�سم����ي لكل من
يخال����ف تل����ك القوانني وهن����اك اي�ضا
عقوبة الغ����اء تلك االمتيازات نهائي ًا من
البعثات الدبلوما�سية التي ال تلتزم بتلك
القوانني ,ونحن كعراقيني وا�سرتاليني
نحارب الف�ساد والفا�سدين يف م�ؤ�س�سات
الدولة العراقية واال�سرتالية منذ ت�أ�سي�س
�صحيفتنا عام  2003نطالب اخلارجية
اال�سرتالي����ة والتي ال ن�ش����ك يف نزاهتها
بفت����ح حتقيق كامل مو�سع ودقيق مع كل
من ال�سفري العراق����ي يف كانبريا ال�سيد
م�ؤيد �صالح والقن�صل العراقي يف كانبريا
عمار فا�ضل وذلك لك�شف خروقات وف�ساد
ه�ؤالء امام االع��ل�ام اال�سرتايل وال�شعب
العراقي واال�سرتايل .
الف����رات �سوف تقدم كل ما بحوزتها من
وثائ����ق و معلومات عن ه����ذا املو�ضوع
اىل اي دائ����رة حكومي����ة ذات م�صداقية
للتحقيق يف هذه امللفات ,وهناك ملفات
ف�س����اد م����ايل واداري اكرث ع����ن ال�سفري
العراقي وال�سفارة العراقية يف ا�سرتاليا
�سوف نقوم بن�رشها يف اال�سابيع املقبلة
تباع ًا.
ونح����ن ن�ؤكد مرة اخرى ب����ان ت�رصفات
ال�سفري العراقي يف �أ�سرتاليا غري مقبولة
نهائي����ا ولن ن�سكت عن م����ا بدر منه من
ا�ساءة ال�سم الع����راق وال�شعب العراقي
واجلالية العراقي����ة .ونحن ننهي �إعداد
هذا اخلرب و�صلتنا معلومات من م�صادر
موثوقة من العراق ب�أن ال�سفري العراقي
يف �أ�سرتاليا م�ؤيد �صالح مت ا�ستدعائه من
قبل اخلارجية العراقية من �أجل التحقيق
معه ب�ش�����أن اعتدائه عل����ى الدبلوما�سية
العراقية ال�سيدة ليلي �أحمد و بخ�صو�ص
ملفات ف�ساد اداري ومايل ن�رشتها الفرات"
ومن املقرر ان يكون ال�سفري م�ؤيد �صالح
االن على م��ت�ن الطائ����رة يف طريقه اىل
بغ����داد ،ونحن هنا يف الف����رات نطالب
اخلارجية العراقية بالتحقيق النزيه مع
ال�سيد ال�سفري حول ما ن�رشناه يف الأعداد
ال�سابقة من �صحيفتن����ا والوثائق التي
�سوف نقوم بن�رشها الحقا ونحن مند لهم
ي����د العون وامل�ساعدة م����ن �أجل حتقيق
العدالة وانقاذ ال�سفارة و�سمعة العراق.
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مليارات الدوالرات
العراقية امل�سروقة يف
لبنان!!

ح��ي�ن �سمعت باخلرب مل �أ�صدق����ه  ،لكني بعد �ساعات
للكرتوني����ة فوجدت اخلرب يف
تفح�صت مواق����ع ال�شبكة ا أ
عدة لغ����ات  ،ف�أنا �أجيد الإنكليزية والعربية والفار�سية
والرتكية �إ�ضافة للكوردية  ،مليارات الدوالرات العراقية
مت تهريبها اىل لبنان بعد عام  ، 2003و�أكد موقع �أمريكي
لموال مت حتويلها من قبل �شخ�صيات يف حزب الدعوة
أ�ن ا أ
اىل م�صارف تابعة له يف جنوب لبنان ،يعني �رسقة علنية
 ،فلو�س ي�رسقونها ي�ضعونها يف �شاحنات دبلوما�سية غري
م�سموح تفتي�شها ت�صل اىل لبنان وغريه من البلدان .
لذل����ك نرى �سفري العراق هنا "يلع����ب بكيفه "  ،فوزارة
اخلارجية العراقية �أ�صبحت مث����ل النكتة والطريفة �أمام
ال����ر�أي العام العائلي  ،فقد ظه����ر وزير اخلارجية ال�سيد
ابراهيم اجلعفري مبعية وزي����ر اخلارجية الربيطاين يف
م ؤ�متر �صحفي ببغداد دون مرتجم فوري للم ؤ�متر ال�صحفي
 ،مم����ا �أ�ستدعى ال�سي����د اجلعفري �أن ي�س�����أل ال�صحفيني
العراقيني �أن يرتجموا كالمه  ،فقام زميل �صحفي م�سكني
برتجمة كالم وزير اخلارجية الربيط����اين من الإنكليزية
لنكليزية
لن ذلك أ��سهل من ترجمة العربية اىلا إ
للعربي����ة أ
ب�شكل فوري  ،وهذه احلادثة جعلت من جميع املراقبني �أن
يقولوا على العراق ال�سالم .
فالق�ضية لي�ست حكم بلد له �سي����ادة  ،بل تفتيته وجعله
لموال وتهريبها ،ال وطنية هناك
هواء يف �شبك  ،اكتناز ا أ
وال �شعور بامل�س�ؤولية جتاه ماليني النازحني  ،يف اقليم
كورد�ست����ان وحده  850الف نازح من مدنهم وقراهم ب�سبب
داع�����ش  ،ويف بغداد حوايل مليونني  ،ويف بع�ض املنازل
املحيط����ة يف بغداد ح�سب معلومات الف����رات ف أ�ن كل �ست
عائالت تقطن منزال واحدا  ،واحلكومة العراقية احلالية
عاجزة ع����ن كل �شيء  ،فال�سيد حي����در العبادي م�شغول
بت�صفية ف�ساد القادة الع�سكريني.
مدير عمليات جهاز املخابرات الفريق
بعد أ�ن طرد و أ�قال
َ
قا�سم عطا وم�ست�شار وزارة الدفاع الفريق حممد الع�سكري،
كما ذك����رت و�سائل اعالمية �أن قرار جمل�����س الوزراء جاء
ملكتب القائد العام للقوات
حل العبادي
كخطوة ثانية بعد ِ
ِ
ِ
لمني
ا
بامللف
���دة
�
الزائ
باحللقة
���ه
امل�سلحة الذي و�صف�
أ
و�إحالةِ قائد القوات الربية علي غيدان والفريق عبود على
التقاعد ،وحني طرد حيدر العبادي قا�سم عطا والع�سكري
طرد معهما � 150ضابطا متملقا وتابعا لهما  ،وهذه بداية
�صحيحة لتنظيف قيادات الع�سكرية من الف�ساد .
لكن املهم لنا هنا يف ا�سرتاليا �أن يخلعوا �سفري املالكي
وزبانيه الذي����ن �أ�ساءوا ل�سمعة العراق ورفعته عرب انواع
وا�شكال من الف�ضائح املتتالية .
وه����ذه مهمة جديدة نطال����ب بها رئي�����س وزراء العراق
الدكتور حيدر العبادي و وزير اخلارجية الدكتور �أبراهيم
اجلعفري  ,نح����ن نطالبهم بتنظيف ال�سف����ارة العراقية
يف �أ�سرتاليا م����ن جميع العنا�رص الفا�س����دة الذين �ساءو
وي�سيئون ل�سمع����ة العراق و يتالعب����ون ب أ�موال ال�شعب
العراقي  .يف �أ�سرتاليا �س����وف نواجه قريب ًا جدا ف�ضائح
�أعالمية كبرية حول الف�ساد و ال�رسقات والف�ضائح املالية
واالدارية واالخالقية يف ال�سفارة العراقية و�سفريها ال�سيد
م ؤ�ي����د ال�صالح يف كانربا،ان ه����ذه الف�ضائح �سوف ت�صل
اىل ال�صحاف����ة واالعالم اال�س��ت�رايل والعاملي خالل االيام
القليلة القادمة وال ي�ستطيع احد ان ي�سيطر عليها بعد ذلك
و�سوف ن�صبح امام احلكومة اال�سرتالية وال�شعب اال�سرتايل
والعامل مو�ضع �سخرية ومهانة �شديدة ال نريدها ل�سمعة
يتحمل م�س�ؤوليتها غريكم وهذا واجبكم.
العراق وال
ّ

الز َبى  ,ورحم الله امر�أً عرف قدر نف�سه.
ال�س ْي ُل ُّ
فلقد َب َل َغ َّ
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ال�سفري العراقي يحــاول �سرقــة أ�مــوال ال�شعــب ب أ��سم الــريا�ضـة و أ��سم الـجــالية العـراقية يف أ��سرتاليا!!
الفرات خا�ص:
ح�سني خو�شناو
ن�رشنا يف عددن����ا  545ال�صادر يوم اخلمي�س
امل�ص����ادف  9اكتوب����ر  2014وثيق����ة دامغ����ة
ملحاول����ة ال�سفري العراقي يف ا�سرتاليا م�ؤيد
�صال����ح �رسقة مبلغ  45الف دوالر ا�سرتاليا �أو
ما يع����ادل  50الف دوالر ا�سرتايل حتت عنوان
���ش�راء  750تذكرة حل�ض����ور مباريات بطولة
ك�أ�س �أ�سيا والتي �ستقام يف �أ�سرتاليا مطلع عام
 , 2015ولأننا يف الفرات لي�س لدينا خربة يف
جمال تغيري العمالت وال�صارفة و التعامل بها
فلم نح�سن جمع و طرح االرقام ب�شكل ال�صحيح
مم����ا ادى اىل حدوث اخطاء فيه����ا لذا وجدنا
من الأف�ض����ل ن�رش املو�ضوع م����رة اخرى بعد
الت�صحيح.
�أ�صب����ح معروف����ا ل����دى �أبن����اء اجلاليتني
العراقية والعربية �أن م�ؤ�س�سة الفرات ب�شخ�ص
رئي�س امل�ؤ�س�سة وبع�ض منت�سبيها هم من �ضمن
�سفراء اجلالية لبطولة كا�س �أمم ا�سيا املقرر
�أجرائها مطلع عام  2015يف املدن اال�سرتالية .
وقد مت االعالن عن البطولة يف جميع ال�صحف
العراقي����ة  ,العربي����ة واال�سرتالي����ة .حيث
ذكرت اجلهة املخول����ة لبيع تذاكر مباريات
الع����راق واالردن/برزبن  ,العراق واليابان/
برزبن  ,العراق وفل�سطني/كانبريا عن طريق
وكالء معتمدي����ن م����ن قبل ال�رشك����ة الراعية
لك�أ�س �أمم �أ�سي����ا  2015وهي (ريد الفنتRed-
 )Elephantالت����ي قام����ت باختي����ار ثالث
ا�شخا�ص خولوا لبيع هذه التذاكر وهم ال�سادة
جوزي����ف عي�سى من م�ؤ�س�سة �أفاق  /كانبريا ,
ح�سني خو�شناو رئي�س حترير �صحيفة الفرات
� /سيدين و ال�سيد عل����ي غفور/برزبن  ,ومنذ
اكرث من �شهرين تقوم �صحيفة الفرات وال�صحف
االخرى بن�رش االعالن يف �صفحاتها وهو اعالن
موحد ومرخ�ص من قبل اللجنة امل�رشفة على
هذه البطولة تو�ضح �سعر التذكرة و اجلهات
املخولة لبيع هذه التذاكر .
�أن ا�سعار التذاكر ه����ي ا�سعار حمددة وثابتة
وقيمته����ا  $15لل�شخ�����ص الواح����د حل�ض����ور
املباراة الواحدة وال يجوز بيعها ب�سعر اعلى
من ه����ذا النه يعترب خرق لقوانني واتفاقيات
ال�رشكة الراعية لك�أ�س �أمم �أ�سيا  ,لذا اليجوز
�رشاء التذاكر بغري ه����ذه اال�سعار او من جهة
غري معتمدة من قب����ل اللجنة امل�رشفة و عن
طريق الوكالء .ونحن يف مكتب الفرات ن�ستقبل
يومي����ا االت�ص����االت الهاتفي����ة وااللكرتونية
وكذلك زيارات �شخ�صي����ة ملواطنني عراقيني
وعرب ي�ستف�رسون عن جاهزية هذه التذاكر من
�أج����ل �رشائها والتي مل ت�صل الينا ب�سبب عدم
جاهزيتها  ,ومن املقرر ان تكون جاهزة خالل
اال�سبوعني القادمني ح�سب امل�صادر اال�سرتالية
 ,ويف ر�سال����ة موجهة اىل �صحيف����ة الفرات
من قب����ل جهة تعمل يف اخلارجي����ة العراقية
ي�ستف�رسون عن ا�سعار التذاكر حيث �أبلغونا �أن
هناك تالعب يف الأ�سعار ح�سب الكتاب املرقم
 1274و ال�صادر بتاري����خ  2014/8/28من قبل
ال�سفارة العراقية يف كانبريا ,حيث فوجئنا
ب�أن ال�سفري العراقي قام بطلب تخويل �رصف
مبلغ � $45ألف دوالر �أمريكي من اجل �رشاء 750
تذكرة دخول ملباري����ات العراق التي �ستقام
يف برزبن وب�سع����ر  60دوالر للتذكرة الواحدة
�أما مباراة الع����راق وفل�سطني التي �ستقام يف
كانب��ي�را ذك����ر ان �سعره����ا  40دوالر للتذكرة
الواحدة .
ال�سيد م�ؤيد �صالح يطالب احلكومة العراقية
بتخويل �رصف مبلغ هو �أكرث من اربعة ا�ضعاف
ال�سع����ر الر�سمي ل�رشاء التذاكر حيث �أن $45
الف دوالر امريكي �سوف يعادل  49.950ت�سعة
واربعون �أل����ف وت�سعمائة وخم�س����ون دوالر
�أ�سرتايل و املبل����غ االجمايل املطلوب ل�رشاء
 750تذكرة بال�سعر الر�سمي هو  $11.250الف
دوالر �أ�سرتايل.
 $38.700 = $11.250 - $49.950دوالر
�أ�سرتايل وهذا ميثل املبلغ امل�رسوق.
ه����ذا ان مل نح�سب حامل����ي بطاقات ال�ضمان
االجتماع����ي واالطفال نتيج����ة ح�صولهم على
تخفي�ضات كبرية حيث �سيكون �سعر التذكرة
بني  5دوالر اىل ع�رش دوالرات للتذكرة الواحدة
حلاملي هذه البطاقات,
ان �رشاء  750تذكرة والتي ال نعلم هل �سيقوم
ال�سف��ي�ر فعال ب�رشائه����ا ام ال !! وعلى من كان
ينوي توزعها ؟ وكيفية توزيعها.
املبلغ احلقيقي الذي يكلف احلكومة العراقية
ل�رشاء  750تذكرة يع����ادل  $11.250ا�سرتايل
�أو  $9,956ت�سع����ة االف و ت�سعمائ����ة و �ستة

و خم�س����ون دوالر �أمريك����ي وه����ذه االرقام مت
احت�سابها ل�رشاء بطاقات غري خمف�ضة ال�سعر
.
الطامة الكربى و الكارثة احلقيقية و الف�ساد
وال�رسق����ة العلنية لأموال الع����راق ي�ستغلها
ال�سفري العراقي باحت�ساب الدوالر اال�سرتايل
اك��ث�ر قيمة من الدوالر االمريك����ي !! وكما هو
معروف فان ال����دوالر اال�سرتايل ( دوالر واحد)
ال يتجاوز قيمته � 88سنت امريكي  ،والدوالر
االمريك����ي ( دوالر واحد) قيمته  $1.13دوالر
واحد و ثالث ع�رش �سنت ًا ا�سرتاليا .
وه����ذا يدل ان جميع قوائم م�صاريف ال�سفارة
العراقية و املقدمة من قب����ل ال�سفري احلايل
قوائ����م فيها ف�ساد و �رسقة علنية و حتتاج اىل
املراجع����ة و التدقيق من قب����ل دائرة الرقابة
املالية يف وزارة اخلارجية و جلنة النزاهة .
ونحن اذ نن�رش هذه الوثيقة امام الر�أي العام
وابناء اجلالية العراقية اذ ن�ؤكد ان الفرات قد
ات�صلت باالحت����اد اال�سيوي وال�رشكة الراعية
لك�أ�س �أمم ا�سيا وممثل االحتاد العراقي لكرة
القدم يف ا�سرتاليا واجلمي����ع �أكدوا انه لي�س
هناك اي تذكرة بهذا ال�سعر ومل ي�سبق لل�سفري
العراق����ي او م����ن ميثله ق����ام مبفاحتة ه�ؤالء
ل�رشاء التذاكر بهذه اال�سعار .
طي����ا ن�سخة م����ن كتاب ر�سمي موق����ع من قبل
ال�سفري العراقي م�ؤيد �صالح ومر�سل اىل وزارة
اخلارجية مطالبا اياهم بتخويل �رصف مبلغ
� 45أل����ف دوالر �أمريكي �أي ما يعادل $49.950
ل�رشاء  750تذكرة.
املبلغ املتبقي الذي ينوي ال�سفري �رسقته ما
يقارب � $40,000أربعني الف دوالر ا�سرتايل.
وزارة اخلارجية  /الدائرة املالية  /ال�رصف
يرج����ى التف�ض����ل باملوافقة عل����ى تخولينا
ب�رصف مبلغ قدره  40ال����ف دوالر ا�سرتايل اي
ما يعادل  45الف دوالر ا�سرتاليا لغر�ض �رشاء
تذاكر دخول مباريات منتخبنا الوطني �ضمن
ت�صفي����ات ك�أ�س ا�سيا لعام  2015والتي �ستقام
ابتداء من  2015/1/9لغاي����ة  2015/1/30كما
نود اال�ش����ارة عن رغبتنا ب���ش�راء  750تذكرة
دخول لثالث مباريات ليتم توزيعها على ابناء
اجلالي����ة العراقية املقيم����ة يف �ساحة عملنا
وكما مبني اجل����دول �أدناه علم����ا ان ال�سفارة
�أيدت �رشاء هذه التذاك����ر يف الوقت احلا�رض
تالفيا الرتفاع ا�سعارها او نفاذها مما ي�ضعنا
يف مواقف حمرجة مع اجلالية البالغ عددهم
� 120ألف ن�سمة .
ن�س��ت�رك التعلي����ق للق����راء وامل�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية العراقية لك�شف هذا التالعب
والف�س����اد املايل وحتدي����د املق�رص ومعاقبة
كل من ت�سول ل����ه نف�سه ب�رسقة اموال ال�شعب
العراقي.
ولنا يف العدد القادم حديث اخر انتظرونا.
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لدعاءات الكاذبة لل�سفارة العراقية يف كانبريا
الفرات تك�شف ا إ
لكاذيب!..
أ�عالم ال�سفارة العراقية يف كانبريا ي�شوه الـحقائق وين�شر ا أ

ال�سفري العراقي مت ا�ستدعائــه للتحقيـق حــول ملفات الف�ســاد ومل يكـن يــرافق وزيرة الـخارجيــة ا أل�سرتالية!!
Visit to Iraq

اخلرب كما ن�رشتها وزارة اخلارجية اال�سرتالية باللغة االنكليزية
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I

demonstrate Australia’s strong support for the
Iraqi people in combating ISIL. This terrorist
organisation is a major threat to the security of
Iraq, the Middle East region and the international
community.In my meetings with the Prime
Minister Al-Abadi, Foreign Minister Al-Ja’afari,
President Masoum, and Council of Representatives
reiterated Australia’s

ال�سي����دة جويل بي�ش����وب لكي يغطي عل����ى ف�ضائح
ال�سفري العراقي م�ؤيد �صالح والرتويج له ب�صورة
بائ�سة بعيدا عن احلقائق وقد ن�رشت موقع ال�سفارة
�صورة قدمية لل�سيد م�ؤيد �صالح مع ال�سيدة جويل
بي�شوب مت التقاطها يف ا�سرتاليا .
وقد جاء يف خرب اعالم ال�سفارة ما يلي:
غ����ادرت وزيرة اخلارجية الأ�سرتالية ال�سيدة جويل
بي�شوب العا�صمة كانربا يف زيارة ر�سمية هي الأوىل
لها �إىل العا�صمة العراقية بغداد مبرافقة وفد ر�سمي
 ،وا�صطحبها يف هذه الزيارة الهامة �سعادة ال�سفري
م�ؤيد �صالح �سفري جمهورية العراق لدى �أ�سرتاليا
ونيوزيلندا .
وت�أتي هذه الزيارة الهامة �ضمن امل�ساعي احلثيثة

ال�سفري يجرب الـموظفني على تقدمي اال�ستقالة من أ�جل تعييـن أ��شخا�ص
غري عراقيني مقربيـن من �سكرتريته ال�سورية !!...
اال�ستقالة مقابل الراتب  ..أ�و حتمل ا إلهانات و الـخ�ضوع لنزوات ال�سفري!..

التي يق����وم بها �سعادة ال�سف��ي�ر لتطوير العالقات
الثنائي����ة ب��ي�ن البلدي����ن  ،حيث �ستلتق����ي وزيرة
اخلارجية ال�سيدة بي�شوب نظريها الدكتور �إبراهيم
اجلعف����ري وكبار امل�س�ؤول��ي�ن العراقيني  .وت�أتي
هذه الزيارة �أي�ض ًا لتن�سي����ق مواقف البلدين حيال
موا�ضي����ع عدة منها �سيا�سي����ة واقت�صادية  ،وكذلك
تن�سيق املواق����ف حول الإرهاب والق�ضاء على ب�ؤره
بعد موافقة احلكوم����ة العراقية على طلب �أ�سرتاليا
�شن �رضبات جوية �ضد تنظيم داع�ش الإرهابي .
هذا وقد ن�رشت بع�ض ال�صحف واملواقع االكرتونية
املعروفة بوالئها لل�سفري العراقي هذا اخلرب الكاذب
دون التحقق من م�صداقية اخلرب.

I

Speaker Al-Jabouri,

commitment to provide military assistance to the
Iraqi Government.
I also finalised legal arrangements for the
deployment of Australian Special Forces to advise
and assist the Iraqi Security Forces.
I received briefings from Iraqi leaders and
international coalition partners on the campaign
against ISIL and the current political situation.
I emphasised the importance of the Iraqi
Government’s efforts to deliver policies that
share power and resources amongst Iraq’s various
communities. I also met groups of minority leaders

فعالية إ�ن�سانية �سلمية من أ�جل كوباين و إ�دانة افعال
ال�صفحةال�ساد�سة داع�ش الرببرية ال�صفحةال�ساد�سة

Head office:

أولى الكلمات
ما ّ
قل ودل
ً
خ�صي�صا عن العراق

Al-Furat: Reveals the False Claims of the Iraqi Embassy in Canberra

الفرات خا�ص:
يف زيارة لها اىل العا�صم����ة العراقية بغداد والتي
�أ�ستم����رت زه����اء يومني �أ�ش����ارت وزي����رة خارجية
ا�سرتاليا جويل بي�شوب ب�أنها تو�صلت اىل اتفاق على
اطار عمل يتيح للقوات اخلا�صة اال�سرتالية االنت�شار
يف العراق .
كما �أعلنت وزيرة اخلارجية جويل بي�شوب ان اتفاق
بالدها مع احلكوم����ة العراقية على ار�سال نحو 200
عن�رص من القوات اال�سرتالي����ة اخلا�صة اىل العراق
مل�ساعدة اجلي�����ش العراقي يف املعارك �ضد تنظيم
داع�����ش االرهابي  ,وقالت بي�ش����وب لل�صحفيني يف
بغداد انها تو�صلت مع امل�س�ؤولني العراقيني الذين
التقته����م اىل اتف����اق الذي يتيح لعنا���ص�ر القوات
اخلا�صة اال�سرتالية الذين ينتظرون حاليا يف قاعدة
يف دبي يف االمارات العربية املتحدة دخول العراق
 ,وقال����ت بي�ش����وب ان مهمة هذه الق����وات �ستكون
تقدمي اال�ست�شارة وم�ساع����دة احلكومة العراقية يف
بناء قدرات القوات االمنية العراقية  ,,كما جددت
بي�شوب الت�أكيد خالل زيارتها على ان مهمة القوات
اال�سرتالية التي �ستتواجد يف العراق �ستقت�رص على
الدور اال�ست�ش����اري  ,وان بالدها التعتزم ار�سال اي
قوات برية للقتال اىل جانب اجلي�ش العراقي .
وما ن�رشه موقع ال�سفارة العراقية من خرب مرافقة
ال�سفري العراقي لوزيرة اخلارجية اال�سرتالية جويل
بي�ش����وب عار من ال�صحة وكما ه����و معروف قد مت
ا�ستدعاء ال�سفري العراقي من قبل اخلارجية العراقية
لغر�ض التحقيق معه حول االحداث االخرية واعتدائه
على الدبلوما�سية العراقية ليلى احمد وعلى خلفية
ن�رش الفرات عددا من ملفات الف�ساد املايل واالداري
لل�سفري العراقي ال�سي����د م�ؤيد �صالح  ,كما الفرات
علمت من م�صادر موثوقة ب�أن ال�سيدة جويل بي�شوب
قد توجه����ت اىل العراق على م��ت�ن طائرة ع�سكرية
�أ�سرتالي����ة وقد �سبقها ال�سيد م�ؤي����د �صالح للعراق
بيومني  ,ولي�س برفقتها.
ن���ش�ر موقع ال�سفارة العراقي����ة هذا اخلرب امل�شوه
والغري دقيق حول زيارة وزيرة خارجية �أ�سرتاليا
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ح�سيـن خو�شناو
ب����اراك �أوبام����ا :عل����ى العراقيني حتري����ر حمافظاتهم
ومناطقه����م املحتلة وحل م�شاكلهم املزمنة فيما بينهم
وال ينتظ����رون منا اي تدخل ب����ري لتحرير حمافظاتهم
وهذا وعد مقد�س بالن�سبة لنا قطعناه على انف�سنا امام
ناخبينا  ،ال يف احلا�رض وال يف القادم .
وزي����ر اخلارجية ابراهيم اجلعفري يقول  :التماهي مع
احلالة يتطلب الغو�ص جوهريا ملعرفة كينونة احلالة
اوال ومن ثم �ضم����ان العمق مع ما تت�ضمنه املرحلة من
ت�ض����ادات ال تنطلق من مفهوم ارجت����ايل بحت ومديات
الغو�ص داخل احتمالية غري حم�سوبة �سلفا!! ....
ال�سيدان عمار احلكيم ومقتدى ال�صدر  :كال وكال للتدخل
الأجنبي واالعتداء على �سيادتنا  ...ايران تزعل !!..
ع�شائ����ر الأنبار � :أهال بالتدخ����ل الأمريكي للق�ضاء على
داع�ش !..
التحالف الكورد�ستاين  :نحن ندافع عن �أر�ضنا و�شعبنا،
داع�ش لن ت�ص����ل حلدودنا وعلى حكومة بغداد املوافقة
عل����ى املوازنة ب�أ�رسع ما ميكن م����ن �أجل دفع الرواتب
وم�ستحقات املواطنني .
بغ����داد  30 :تفج��ي�را كل ي����وم  ،امل����وت باملفخخات
واالحزمة النا�سفة يح�صد النا�س باجلملة ،بال �أي واعز
وال �ضمري ال م����ن امل�سئولني وال من الإرهابيني ،القتل
بدم مثل الثلج .
املو�صل  :داع�ش جتلد النا�س لأي �سبب وتقتلهم بال �أي
�سبب ح�سب املزاج .
الب���ص�رة  :مع����ارك طاحنة يف القرن����ة ا�ستخدمت فيها
اال�سلحة الثقيلة.
كل هذا اخلراب الوطني �أعاله  ،وتظهر حنان الفتالوي
لتقول  ،ال ن�سمح لطائرات الغرب و�أمريكا بالعبور عرب
�أجوائنا الوطنية  ،فالوطن هو �سماء و�أر�ض وبحر  ،كل
ذل����ك لأن رئي�س جمل�س الوزراء الدكتور حيدر العبادي
طرد � 150ضابطا فا�سدا تابعا لنوري املالكي  ،و�أغلبهم
من ع�شريتها .
ه�ؤالء نواب ال�شعب العراق����ي الذين ي�رشعون قوانينا
جائ����رة وي�صدرون قوانينا له����م ولأرباحهم ومنافعهم
ال�شخ�صية لأن ال�شعب العراقي انتخبهم من جديد لي�س
مبوجب الكفاءة والثقة وامل�س�ؤولية والعمل النزيه ،
بل ب�سبب الطائفي����ة واملذهبية والقومية والع�شائرية
واحلزبية .
�أم����ام الدكت����ور حيدر العب����ادي مهمة �شاق����ة و�صعبة
جدا ،فكيف ل����ه �أن يتخل�ص من املنافقني واملتاجرين
بال����دم واملال العراقي بعد ثم����اين �سنوات من احلكم (
الدميقراطي) الذي تر�أ�سه نوري املالكي  ،كيف ي�ستطيع
رجل وحيد ونزيه �أن يق�ضي على ع�صابات ومافيات مالية
حكومي����ة  ،كيف ي�ستطيع �أن يلملم كل اجلراح الوطنية
ويجعل من العراق بلدا حمرتما مثل باقي البلدان ..؟
املهمة �صعبة لكن جترب����ة الأمارات العربية املتحدة
واقليم كورد�ستان �أمام �أعني الب�رشية والعامل ...
كفى ف�سادا و�إرهابا !!..
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ال�سفري يجرب املوظفني على تقدمي اال�ستقالة من أ�جل تعيني أ��شخا�ص غري عراقيني مقربني من �سكرتريته ال�سورية

اال�ستقالة مقابل الراتب  ..أ�و حتمل ا ألهانات و الـخ�ضوع لنزوات ال�سفري!..
لقاء خا�ص مع موظفة أ�جربها ال�سفري العراقي على تقدمي أ��ستقالتها
ح�سني خو�شناو  :الفرات خا�ص

ب���ش�رى حمفو�����ض والت����ي كان����ت غري
موجودة النها كما هو معروف عنها يف
ال�سفارة واجلميع يعرفونها كلما تعمل
لنظار,
عمل "" غري الئق" تختفي على ا أ
لذا قمت بتوقيع اال�ستقالة .
لودع زمالئي
بعد تقدمي ا�ستقالتي ذهبت أ
الذي����ن كان����وا يعمل����ون يف ال�سفارة.
تفاج����ئ اجلميع بهذا الق����رار واجلميع
كان����وا ي�س أ�لون عن ال�سب����ب  ,وال أ�حد
يعرف اجلواب  ,ما ع����دى ال�سفري و ال
اح����د يتجر أ� ان ي�س����ال ال�سفري النه كان
ع�صبي ًا يومها ...و هو إ�ن�سان مزاجي ال
يتمتع باي اخالق دبلوما�سية ويت�رصف
ب�شكل دكتات����وري  ...نحن العراقيون
خرجنا من نظام دكتاتوري " لكي ندخل
يف نظام دكتاتوري جديد" .
بعد ترك عملي عرف����ت بان ال�سفري قام
بتبلي����غ موظفي ال�سف����ارة بانني تركت
العمل برغب����ة مني وقدم����ت ا�ستقالتي
لكي أ�تفرغ لرتبية اطفايل  ,وهذا افرتاء
و ك����ذب عار من ال�صح����ة  ..انا مل يكن
لدي م�شكلة يف العمل وهم أ�جربوين على
ل�ستقالة.
توقيع ا أ

اعزائنا القراء كما وعدناكم بن�رش ملفات
الف�ضائ����ح االدارية واملالي����ة لل�سفارة
العراقي����ة يف ا�سرتاليا و�سفريها ال�سيد
�يد �صالح .
م ؤ
الي����وم ويف ه����ذا الع����دد �س����وف نقوم
بن�رش وثائق جدي����دة لنك�شف للحكومة
العراقية واال�سرتالي����ة وابناء ال�شعب
العراقي يف الع����راق وا�سرتاليا وقراء"
الفرات" االعزاء مدى ف�ساد �سفري العراق
ل����دى أ��سرتاليا وكي����ف يتحكم مب�صري
لداري��ي�ن وكي����ف يتعامل
املوظف��ي�ن أ� أ
معهم.
يف عدد اليوم ن�رشنا يف ال�صفحة االوىل
وثيقة ا�ستقالة املوظفة العراقية مرمي
�رسكي�س من ال�سف����ارة العراقية موقعة
من قبلها بعدما أ�جربها ال�سفري العراقي
�يد �صالح على ذلك.
م ؤ
يف مقابل����ة خا�ص����ة ب�صحيف����ة الفرات
أ�علن����ت املوظفة ال�سابق����ة يف ال�سفارة
العراقي����ة مرمي �رسكي�س بانها تعر�ضت
اىل اهانات وتعامل غري مهني وا�ساليب
غري الئق����ة من قب����ل ال�سف��ي�ر العراقي
و�سكرتريت����ه اخلا�صة ب�رشى حمفو�ض,
الفرات تن�رش ن�ص اللقاء .
الف����رات :يف البدء �سيدة م����رمي نود ان
حتدثينا عن بداية العم����ل يف ال�سفارة
العراقي����ة وكي����ف مت تعيين����ك ويف اي
وظيفة ؟
ال�سيدة مرمي :لقد حتولنا من بلدة "�سنو
ماون��ت�ن" اىل كانبريا ,و بعدما التحق
أ�طفايل باملدار�س قمت بالبحث عن عمل
يف كانب��ي�را  ,ومبا أ�نني عراقية أ�رمنية
ل�صل واحتدث اللغة االرمنية والعربية
ا أ
واالنكليزية ول����دي �شهادات أ��سرتالية,
قمت بالتق����دمي اىل العم����ل يف عدد من
ال�سفارات العربي����ة يف كانبريا  ,وبعد
فرتة أ��سب����وع ات�صلوا بي م����ن ال�سفارة
العراقية ،وبعدها مت تعييني .
الف����رات :حدثين����ا عن طبيع����ة عملك و
بدايتها.
ال�سي����دة م����رمي :مت تعيين����ي كم�ساعدة
ادارية أ�عم����ل ب��ي�ن ادارة اال�ستعالمات
لل�سف����ارة يف الطاب����ق االول و م�ساعدة
إ�دارية ل�سكرتاري����ة ال�سفري يف الطابق
الث����اين والتي تديره����ا ال�سيدة ب�رشى
حمفو�ض ال�سكرترية اخلا�صة لل�سفري.
ومبا انني �رسيعة التعلم تعلمت العمل
من ال�سي����دة خلود موظف����ة ا�ستعالمات
ال�سف����ارة وال�سيد القن�ص����ل يف ال�سفارة
العراقي����ة .ال�سيدة خلود ه����ي موظفة
ممت����ازة و مهني����ة تعلمت منه����ا العمل
ب�شكل مهني جيد خالل فرتة ق�صرية.
و خ��ل�ال فرتة عملي ب��ي�ن اال�ستعالمات
و�سكرتارية ال�سفري قمت بتقدمي اقرتاح
لل�سي����دة ب�رشى ،حي����ث اقرتحت عليها
ان تق����وم بتدريبي عل����ى العمل يف ق�سم
ال�سكرتاري����ة لل�سف��ي�ر  " .يف اال�سا�س
كنت اعرف ا�سلوب العمل " ولكني قمت
بتقدمي اقرتاحي ب�ش����كل ر�سمي من أ�جل
موافق����ة ال�سفري على ذل����ك ,واخربتني
ال�سي����دة ب�رشى بان عليه����ا اخذ موافقة
ال�سيد �سفري على ذل����ك .أ�بلغت ال�سيدة
ب�رشى �سعادة ال�سفري باالقرتاح و وافق
ال�سف��ي�ر على ذلك ب���ش�رط ان تكون مدة
تدريب����ي ال تتجاوز �ساعت��ي�ن يف اليوم
الواحد .وقد ا�ستم����رت بتدريبي حوايل
أ��سب����وع واحد فق����ط ,و بعدها أ�بلغتني
ٍ
بحاجة يل
ال�سيدة ب���ش�رى بانهم لي�سوا
يف الوقت احلا���ض�ر يف ق�سم �سكرتارية
ال�سف��ي�ر ل����ذا علي ان أ�عم����ل يف الطابق
االول يف اال�ستعالمات مع ال�سيدة خلود.
الفرات :هناك م�شكل����ة قد ح�صلت خالل
عمل����ك يف ال�سفارة حيث ذه����ب ال�سفري
العراقي اىل الربملان اال�سرتايل حل�ضور
اح����د املنا�سبات ومل يت����م ا�ستقباله او
ال�سماح له بدخ����ول املنا�سبة  ,هل لك
ان تتحدثي عن هذة الواقعة وا�سبابها .
ال�سي����دة م����رمي :خ��ل�ال عمل����ي يف
اال�ستعالم����ات ا�ستلم����ت مكاملة هاتفية
من موظف����ي أ�المن من بواب����ة الربملان
ل�س��ت�رايل م�ستف�رسي����ن ع����ن �سي����ارة
ا أ
مر�سيدي�س يقولون بانها تابعة لل�سفارة
العراقية ,طلبت من املتحدث االنتظار
عل����ى الهاتف للت أ�كد م����ن املعلومات,
وبع����د الت أ�ك����د م����ن �سكرت��ي�رة ال�سفري
ال�سيدة ب�رشى ب����ان ال�سيارة املذكورة
هي �سي����ارة ال�سفري العراق����ي ,أ�بلغت
املتحدث عل����ى الهاتف ب����ان ال�سيارة

�سعادة �سفري العراق لدى أ��سرتاليا ال�سيد م ؤ�يد �صالح
و�سكرتريته اخلا�صة ال�سيدة ب�شرى حمفو�ض.

املذك����ورة هي �سيارة ال�سفري العراقي،
لمن يف
ولقد ابلغن����ي املتحدث ( رجل ا أ
بواب����ة الربمل����ان اال�س��ت�رايل) ب أ�نهم ال
ي�ستطيع����ون إ�دخال ال�سفري العراقي اىل
بناي����ة الربملان النه����م مل يتم ابالغهم
م�سبق ُا حول زيارت����ة  ,وهذا العمل هو
خارج الربوتوكول املعمول به.
ح�صل����ت عل����ى جمي����ع املعلومات من
املت�صل و اعتذرت منه نيابة عن ال�سفارة
العراقي����ة على اخلطا الغ��ي�ر املق�صود
و�شكرته رغ����م ان هذا العم����ل وخا�صة
م�سائل زي����ارات ال�سفري وحتركاته هي
من واجب����ات ق�س����م ال�سكرتارية ولي�س
اال�ستعالمات.
بعد انتهاء املكامل����ة الهاتفية ذهبت
اىل ق�سم ال�سكرتاري����ة و أ�بلغت ال�سيدة
ب�رشى مبا ح�ص����ل ,وا�ستف���س�رت منها
ان كان����ت قد قام����ت ب إ�ب��ل�اغ الربملان
اال�سرتايل ع����ن طريق ر�سالة االكرتونية
او مكاملة هاتفية ح����ول زيارة ال�سفري
للربمل����ان " ,كان����ت مرتبك����ة جدا يف
اجوبتها وخائفة من رد الفعل الع�صبي
من قب����ل ال�سفري" النه����ا مل تقم بعملها
بطريقة �صحيح����ة وكانت هي مق�رصة,
و كان هذا م����ن �صلب عملها ك�رسترية ،
والربوتوكوالت املتعامل بها ال ت�سمح
�ول أ�و أ�ي �شخ�ص بدخول
ل�سفري او أ�ي م�س ؤ
بناية الربملان دون تن�سيق وعلم م�سبق
حتى و إ�ن كان هذا ال�شخ�ص �سفري لدولة
 .هذا برمل����ان فيدرايل لدولة أ��سرتاليا
ولي�س مدينة اللعاب كل من يريد يدخل
ويخ����رج منه  ,كان موق����ف حمرج جد ًا
خ�صو�صا بعدما رف�ض����وا ادخال ال�سفري
اىل مبني الربملان .
الف����رات :ح�صلنا على ع����دد من الوثائق
عن طريق اخلارجية العراقية يف بغداد
واحدى ه����ذه الوثائق ه����ي "ا�ستقالة"
موقع����ة من قبل����ك هل ل����ك ان تتحدثي
عن ه����ذه الوثيقة ومل����اذا قمتي بتقدمي
اال�ستقالة وماهي اال�سباب؟
ال�سي����دة مرمي :بع����د أ�يام م����ن حادثة
ال�سفري والربمل����ان اال�سرتايل ,أ�بلغني
�سع����ادة القن�صل يف ال�سف����ارة العراقية
ال�سي����د عم����ار فا�ضل ب���� أ�ن اخلارجية
العراقي����ة يف بغ����داد قام����ت ب إ�ر�س����ال
أ�مر تطال����ب ال�سف����ارة باال�ستغناء عن
املوظف��ي�ن الذي����ن تق����ل خدمته����م أ�و
تدريبهم عن ثالثة أ��شهر ,ومبا أ�نني مل
أ�عمل يف ال�سفارة غري �شهر ون�صف أ�ي 6
أ��سابيع فعل����ي ترك العمل ,وهم يودون
تقلي�ص ع����دد املوظفني يف ال�سفارة لذا
قررت ال�سفارة اال�ستغناء عن خدماتي,
وق����د أ�بلغني ال�سيد القن�صل عمار فا�ضل
ا عمل أ�ي �شئ
بانهم ال ي�ستطيعون فع��ل� ً
وهذه ام����ر إ�داري �صادر م����ن اخلارجية
العراقية ويج����ب عليهم تنفيذه وهم مع
ل�سف �سوف يخ�رسوين .
ا أ
الف����رات  :ولكنك قمت بتق����دمي ا�ستقالة

وهم مل يقوموا بطردك!
ال�سيدة مرمي :املعلوم����ات التي لديكم
خط أ� ,انا مل أ�ق����دم ا�ستقالتي طوع ًا من
عملي ,بل كن����ت �سعيدة يف عملي ولدي
�شعور وطني جتاه العراق واهلي ,وكنت
�سعيدة بانني أ��ستطي����ع أ�ن أ�خدم وطني
العراق و أ�بناء وطني يف أ��سرتاليا.
بعدم����ا اخربوين بق����رار اال�ستغناء عن
خدمات����ي طالبوين بتوقي����ع اال�ستقالة
مقابل �رصف راتبي املتبقي ,حيث كان
ل����دي أ��سبوعان م����ن اال�ستحقاق املايل
ولكنهم أ�بلغوين ب أ�نه����م �سوف يقومون
ب���ص�رف راتب �شهر كام����ل يل إ�ذا وقعت
اال�ستقالة .
الفرات :هذا االمر يعترب أ�بتزاز وهو عمل
غري قان����وين اطالقا ,فهن����اك تعليمات
�صادرة من اخلارجية وقوانني معروفة
و وا�ضح����ة ل����دى جمي����ع العاملني يف
ال�سل����ك الدبلوما�س����ي  .إ�ن ال�سفارة او
ال�سف��ي�ر لي�س لديه �صالحي����ة التعيني
لي موظ����ف إ�داري أ�و حملي و
او الطرد أ
إ�ن تعيني املوظف��ي�ن وطردهم و �رصف
رواتبه����م ي أ�ت����ي من اخلارجي����ة بعدما
يرفعها ال�سفري او القن�صل لهم.
ال�سيدة مرمي :يف احلقيقة انني أ�علم جيد ًا
بان ال�سفري ال ميلك �صالحيات بطردي,
لذا طلبوا مني توقي����ع كتاب إ��ستقالتي
ولقد رف�ضت يف بداية االمر وعرفت بان
امر طردي مل ي أ�ت من اخلارجية وامنا من
قبل �سكرترية ال�سفري النها كانت تخاف
من أ�ن أ�ق����وم باال�ستيالء على وظيفتها !!!
ح�سب تفكريها  .يف بداية االمر حاولوا
معي ان أ�قوم بتوقيع اال�ستقالة ولكنني
رف�ضت  ,وق����د تفاج أ�ت ب أ�ن ال�سفري قام
بتعيني حتت أ��س����م وظيفة "�سائق" يف
ال�سفارة" !!!..
ان����ا ان�سانة عراقي����ة و ل����دي �شهادات
أ��سرتالية وكرامتي ك إ�ن�سانة فوق كل �شئ
 ,ال ا�سمح لنف�سي بان اعمل برتبة �سائق
لل�سف����ارة " مع احرتامي ملهنة ال�سائق"
ولكنني مل اق�ض����ي �سنوات من عمري يف
الدرا�س����ة والتعليم واح�صل على �شهادة
لكي أ�عمل مبهن����ة �سائق و أ�نا عملي كان
م�ساعدة إ�دارية  ,ولي�س �سائق!..
ه����ذا ا�سته����زاء و إ��ستخف����اف باملواطن
وت���ص�رف غري أ�خالقي او مهني وال يليق
بال�سف����ارة وال ب�سفري ,كي����ف يكون رد
فعل طبيب اذا قلنا له بانك م�ضمد !! هذا
لهانة
الت�رصف خل����ق عندي اح�سا�س با إ
النني مل اق����م بتقدمي للعمل ك�سائق ومل
أ�عمل ك�سائق ,أ�نا قدمت للعمل كموظفة
اداري����ة و مت تدريب����ي للعم����ل كموظفة
اداري����ة و عملت موظ����ف ادارية  ,كيف
يقومون بتعييني برتبة �سائق من غري
معرفتي !!...
واذا كان هن����اك أ�مر اداري من اخلارجية
مل����اذا يطلب����ون مني تق����دمي أ��ستقالة !!
فعرفت ان االمر كله متثيل و بني طياتها
رائحة ف�ساد من قبل ال�سفري و�سكرتريته

الف����رات  :و�صلتنا وثيقة من اخلارجية
العراقية توكد كذب أ�دعاء ال�سفارة وقد
قام����وا بتعيني �شخ�ص��ي�ن اخرين بنف�س
لكذوبة,
كتاب أ��ستقالتك! ما ر أ�يك بهذا ا أ
ومل����اذا مل يقوم����وا بتوظيفك يف وظيفة
لننا وح�س����ب معلوماتنا نعلم
ثاني����ة؟ أ
ب����ان ال�سفارة كانت بحاجة اىل اىل عدد
من املوظفني االداريني خ�صو�صا مرتجم
لنكليزية بعدم����ا ترك مرتجم
لللغ����ة ا إ
ال�سفارة العمل فيها ؟
���ت بعد تركي
ال�سي����دة م����رمي :لقد علم� ُ
العم����ل بانه����م قام����وا بتعي��ي�ن ثالث
أ��شخا�ص وهم ال�سيدة ماري عبدامل�سيح
ل�ص����ل يف م����كاين كموظفة
اللبناني����ة ا أ
أ�داري����ة ,وكم����ا قاموا بتعي��ي�ن �شخ�ص
ل�صل
اخر بوظيفة �سائ����ق وهو لبناين ا أ
ا�ضافة اىل ال�سائق الهندي ,و كما قاموا
بتعيني مرتج����م ,وقد �سبق وان عر�ضت
عل����ى ال�سيدة ب���ش�رى �سكرترية ال�سفري
با�ستطاعتي العمل كمرتجمة وانا اجيد
لرمنية,
اللغة العربي����ة واالنكليزية وا أ
حيث أ�ن ال�سي����د ماهر املرتجم ال�سابق
ت����رك العمل يف ال�سف����ارة وهم كانو يف
حاج����ة اىل مرتج����م ,ولكنه����ا رف�ضت
طلب����ي و أ�بلغتن����ي ب أ�نه����ا أ�ي ال�سي����دة
"ب�رشى حمفو�����ض " �سكرت��ي�رة ال�سفري
با�ستطاعتها العمل كمرتجمة ا�ضافة اىل
عمله����ا ك�سكرترية لل�سف��ي�ر وهي لديها
�شهادة يف ه����ذا املجال وق����د �سبق لها
العمل يف هذا املجال!!!
الف����رات :م����اذا كان جواب����ك لل�سي����دة
ب�رشى؟؟
ال�سيدة مرمي :قلت له����ا اذا كانت لديك
كل هذه اخل��ب�رات يف جم����ال الرتجمة
وال�سكرتاري����ة والدبلوما�سي����ة ملاذا ال
تعملني " وزيرة خارجية ال�سرتاليا!!!
الفرات :ال�سفارة قامت بطردك من العمل
بحج����ة ان لي�س لديك خربة ثالثة أ��شهر
يف العم����ل او التدري����ب وقاموا بتعيني
ثالثة ا�شخا�ص اخري����ن جدد وهم لي�س
لديهم خربة ولي�سوا عراقيني  ,يا ترى
ما �سبب تعيني موظفني غريعراقيني يف
ال�سفارة ؟ وه����ل �صحيح بان العراقيني
ال يودون العم����ل يف ال�سفارة العراقية
ب�سب����ب قلة الرواتب كم����ا ادعى ال�سفري
�يد �صال����ح  ,فقد ���ص�رح ال�سفري يف
م ؤ
احدى املقابالت ال�صحفية بعد ف�ضيحة
اخالء ال�سف����ارة من املوظفني االداريني
وتعي��ي�ن موظفني م����ن جن�سيات عربية
غ��ي�ر عراقية ب����ان العراقيني يرف�ضون
العمل يف ال�سفارة الن رواتبها قليلة لذا
هو يقوم بتعي��ي�ن مواطنني عرب ماهو
تعليقك ؟
ال�سي����دة مرمي :هذا غ��ي�ر �صحيح اطالقا
ملاذا الرات����ب يكفي ال�س����وري و يكفي
اللبن����اين وال يكف����ي العراق����ي؟ ه����ذا
ال����كالم غري منطقي وغ��ي�ر �صحيح فانا
كن����ت �سعيدة براتب����ي و هناك عراقيني
كثريي����ن قدم����وا للعم����ل يف ال�سف����ارة
�يد �صال����ح رف�ض تعيينهم!
وال�سفري م ؤ
ومل يبق����ى يف ال�سف����ارة م����ن املوظفني
االداري��ي�ن العراقيني غري ال�سيدة خلود
وهي ان�سانة حمرتم����ة وموظفة ممتازة
ام����ا البقية فكلهم �سوري��ي�ن ولبنانيني
واغلبيته����م مت تعيينهم بحكم العالقات
ال�شخ�صية لل�سفري وال�سكرترية ب�رشى.
�ال �شخ�صي أ�ن����ت كام وربة
الف����رات� :س ؤ
بيت هل كن����ت را�ضية ومقنع����ة براتبك
وكم كان راتبك ؟
ال�سي����دة م����رمي :نعم كن����ت مقتنعة به
وكن����ت أ��ستل����م مبلغ  2000الف����ان دوالر

امريكي وبعد تغيري وفرق العملة ودفع
ال�رضيبة كان يتبقى يل مبلغ جيد منه ،
كنت مقنعة ب����ه ومل يكن الراتب م�شكلة
يل ,ان حج����ج ال�سف��ي�ر غ��ي�ر �صحيحة
وغري منطقية وافرتاء على العراقيني .
الفرات :علمنا بان الرواتب يف ال�سفارة
ترتاوح يف اول تعيني بني  $ 1600دوالر
و  $1800دوالر �شهري���� ًا ك أ�ول تعي��ي�ن
بالن�سب����ة للموظف��ي�ن االداريني ,ولكن
هن����اك تف����اوت يف الروات����ب بالن�سبة
للمقربني م����ن ال�سفري ,كم كانت ت�ستلم
�سكرترية ال�سفري من الراتب باعتقادك؟
وك����م كان راتبه����ا الر�سم����ي ؟ والغري
ر�سمي؟
ال�سيدة مرمي :ح�سب معلوماتي ال�سيدة
ب�رشى راتبها الر�سمي هو  $2400دوالر
�شهري���� ًا والغ��ي�ر ر�سم����ي  $4000دوالر
�شهري����ا ! باال�ضاف����ة اىل رات����ب زوجها
�ول اعالم ال�سف����ارة ال�سيد
 $2400م�س���� ؤ
جميل بغدادي .
الف����رات  :ماهو ال�سبب يف هذه املفارقة
يا ترى ؟
ال�سيدة مرمي  :ال تعليق يل ,ت�ستطيعون
أ�ن ت�س أ�ل����وا ال�سي����دة ب���ش�رى أ�و ال�سيد
جمي����ل بغدادي زوج ال�سي����دة ب�رشى او
�يد �صالح!!
ال�سفري م ؤ
ولكنني أ�ي�ض���� ًا أ�ت�ساءل كيف ا�ستطاعت
ه����ي ان ت�شرتي �سي����ارة مودي����ل 2012
وتغ��ي�ر كل اثاث بيته����ا يف فرتة زمنية
ال على الرات����ب الر�سمي,
ق�صرية مع����و ً
لج����در ان حتققوا م����ع حما�سب
رمب����ا ا أ
ال�سفارة فهو ميلك الو�صوالت.
الفرات :لقد ن���ش�رت الفرات يف اعدادها
ال�سابقة خرب تعي��ي�ن موظفني �سوريي
اجلن�سي����ة يف ال�سف����ارة العراقية كانوا
يعمل����ون يف ال�سف����ارة ال�سوري����ة بعد
اغالقها من قب����ل احلكومة اال�سرتالية ,
ي����ا ترى ما �سبب تعي��ي�ن ال�سوريني يف
ال�سف����ارة العراقية ؟ وهل تعتقدين بان
ال�سوري��ي�ن قاموا بنق����ل ن�شاطاتهم من
ال�سفارة ال�سابقة اىل ال�سفارة العراقية
ب إ����ش�راف ال�سفري وهذا االمر حمظور من
قبل ال�سلطات اال�سرتالية .
ال�سيدة م����رمي  :مل اعمل فرتة طويلة يف
ال�سف����ارة ولي�س ل����دي معلومات حول
�ك����د لكم بان
هذا املو�ض����وع ولكنني أ� ؤ
ال�سف����ارة العراقي����ة مت افراغها من كل
العراقيني ماع����دا ال�سيدة خلود وجميع
املوظفني االداريني ه����م من اجلن�سيات
العربية ال�سورية واللبنانية .
الف����رات :ح�سب معلوماتن����ا وح�سب ما
ن�رش يف بع�����ض ال�صح����ف أ�ن ت�رصفات
ال�سي����دة ب���ش�رى حمفو�����ض �سكرترية
ال�سفري م����ع املوظفني مل تكن ت�رصفات
مهني����ة وال تليق مبوظفي ال�سفارة وهي
تتحكم ب أ�مور املوظفني وال�سفارة ,هل
هذا �صحيح؟

ال�سيدة مرمي :بالت أ�كيد كانت ت�رصفاتها
مع املوظفني غري مهني����ة وقد ت�رصفت
معي هذا الت�رصف الغري أ�خالقي عندما
قاموا بطردي من العمل يف ال�سفارة بهذا
اال�سل����وب ,هي كانت تخ����اف مني رمبا
أ�طمع يف وظيفتها وموقعها ومكتبها لذا
ت�رصفت بهذا ال�شكل للتخل�ص مني بحجة
ان ام����ر ًا أ�داري ًا قد جاء م����ن اخلارجية
لم����ر كان اكذوبة ,
العراقي����ة وه����ذا ا أ
واذا كان االم����ر �صحيح ًا ملاذا جاء على
ح�سابي وانا لدي خربة  6أ��سابيع ملاذا
مل ي أ�تي عل����ى ح�ساب املوظفة اجلديدة
ماري عبد امل�سي����ح والتي لي�ست لديها
خ��ب�ره و قاموا بتعيينها ,وعلى ح�ساب
ال�سائق اجلديد.
الفرات :ه����ل تعتقدين �سب����ب ت�رصفات
ال�سكرترية كانت على خلفية تق�صريها
يف م�شكل����ة ف�ضيح����ة ال�سفري والربملان
ل�س��ت�رايل ,رمب����ا هي قام����ت بتربير
ا أ
اخطائه����ا واتهمت����ك بها لك����ي تتجنب
االحراج و غ�ضب ال�سفري عليها ؟
ال�سي����دة م����رمي  :هذا مل يك����ن اخلط أ� و
لول له����ا ,فهي كانت تخاف
التق�صري ا أ
من أ�ن أ�قوم ب إ�بالغ ال�سفري عن تق�صريها
يف عمله����ا ,ولقد �سمع����ت قبل عملي يف
ال�سفارة بانه����ا كانت مق�رصة و أ�خطات
عدد من املرات مما جعل ال�سفري يغ�ضب
عنها .
الفرات :هناك �شخ�ص اخر قدم ا�ستقالته
من العمل يف ال�سفارة وهو ال�سيد عدنان
الطب����اخ يف ال�سف����ارة  ,ه����ل تعرفني
ل�سباب؟
ا أ
ال�سي����دة م����رمي :ال�سيد أ�ب����و رائد كان
�شخ�ص���� ًا حمرتم���� ًا وهو ق����دم ا�ستقالته
بعدما مت طردي وح�سب معلوماتي بان
ال�سبب كانت ال�سي����دة ب�رشى حمفو�ض
�سكرت��ي�رة �سع����ادة ال�سف��ي�ر فهي كانت
تعامل����ه معامل����ة غري الئق����ة ومل تكن
ل�سباب غري معروفة,
حترتم هذا الرجل أ
وهذا الرجل كان لي�����س فقط طباخ ًا بل
يعمل كل �ش����ئ يف ال�سف����ارة من الطبخ
والت�صليح����ات والنج����ارة وكل اال�شياء
االخرى وهو �شخ�����ص عراقي نظيف جدا
ويح����ب الع����راق وال�شع����ب العراقي,
و�صادق مع املوظف��ي�ن وكان يهتم بكل
امور ال�سفارة واملوظفني .
الف����رات :يف ختام اللقاء ن�شكرك �سيدة
مرمي �رسكي�س عل����ى املعلومات القيمة
ونتمنى لك دوام النج����اح على م�ستوى
حياتك املهنية والعائلية.
مالحظة :
هذا اللق����اء ه����و خال�صة لق����اء مطول
م����ع ال�سيدة م����رمي �رسكي�����س املوظفة
ال�سابقة يف ال�سفارة العراقية  ,ارت أ�ينا
أ�خت�صاره����ا لقرائن����ا الك����رام مع فائق
�شكرنا للجميع.
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أولى الكلمات

بعد ف�ضيحة تذاكر الـمباريات وبيع ال�سكائر والعطور
ف�ضيحة أ�عالم العراق لـم�شجــعي الـمنتخب العراقــي !!

ح�سيـن خو�شناو

ال�سفري مـــ ؤ�يــــد �صالح  ...هـــــل هـــــو �صــــالح حــقــــ ًا..؟؟

�سرقة أ�كثـر من  $35.00 0الف دوالر ب أ��سم الـمنتخب العراقي و أ�بناء الـجالية العراقية يف أ��سرتاليا
ال�صفحة الـخام�سة......ال�صفحة الـخام�سة......ال�صفحة الـخام�سة......ال�صفحة الـخام�سة......ال�صفحة الـخام�سة......

بارزاين ل ألمم الـمتحدة :ندعم حكومة العبادي ونريد منحها فر�صة لـحل امل�شاكل عرب الـحوار

الفرات :اكد رئي�����س وزراء اقليم كورد�ستان
نيجرف����ان الب����ارزاين ،الثالث����اء ،دع����م
االقليم للحكومة املركزي����ة برئا�سة حيدر
العب����ادي ،م�ش��ي�را إ�ىل أ�ن «منحها فر�صة»
حلل م�شاكلها مع االقليم عرب احلوار ،فيما
اعرب عن �شكره لالمم املتحدة مل�ساهمتها
يف التقارب بني بغداد واربيل.
وقال الب����ارزاين يف بيان �ص����در ،اليوم،
عقب لقائه يف اربي����ل ،نائب االمني العام
ل��ل�امم املتح����دة ي����ان اليا�س����ون والوفد
املراف����ق له ،وتلق����ت «الف����رات» ،ن�سخة
منه ،إ�ن «اجلانبني ناق�شا آ�خر امل�ستجدات

ال�سيا�سية والع�سكرية و أ�و�ضاع النازحني يف
االقليم» ،مبينا أ�ن «الطرفني بحثا احلرب على
االره����اب والو�ضع يف كوب����اين و إ�ر�سال قوات
البي�شمركه لتلك املدينة ،والعمل على تطهري
مناطق العراق من م�سلحي داع�ش».
واكد الب����ارزاين ،أ�ن «اقليم كورد�ستان يدعم
حكومة العبادي ويري����د منحها فر�صة لتحل
م�شاكله����ا مع االقلي����م عن طري����ق احلوار»،
لمم املتحدة التي �ساهمت
معرب ًا عن «�شكره ل أ
يف التقارب ب��ي�ن اربيل وبغ����داد عند ت�شكيل
احلكومة العراقية اجلديدة».
وب�ش���� أ�ن احلرب على االره����اب ،قال بارزاين
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إ�ن «قوات البي�شمرك����ه متواجدة يف ال�صفوف
االمامي����ة للح����رب بدال عن كاف����ة االحرار يف
الع����امل» ،الفت���� ًا اىل ان «اقلي����م كورد�ست����ان
يحتاج اىل م�ساعدات ع�سكرية وان�سانية اكرث
من قبل دول العامل».
م����ن جانبه ،و�صف اليا�سون «م�شاركة االقليم
�ثرة»،
يف احلكومة االحتادي����ة باملهمة وامل ؤ
م�شدد ًا على ان «وج����ود عراق م�ستقر �رضوري
القليم كورد�ستان».
يذكر ان رئي�س حكومة اقليم كورد�ستان اكد،
ان القوى الكوردية تدعم ب�شدة حكومة رئي�س
الوزراء حيدر العبادي.

لقد حان الوقت لطرد
ال�سفري العراقي
من أ��سرتاليا

من الكوارث التي حلت على العراق خالل الع�رشة اعوام
املا�ضية لي�ست فقط الإرهاب والف�ساد وتردي اخلدمات
وتدهور قطاعات الرتبية والتعليم وال�صحة والزراعة
وال�صناعة  ،بل كارثة املحا�ص�صة البغي�ضة  ،ف�صارت
كل وزارة ا�شبه مبلك ���ص�رف للوزير وحزبه وع�شريته
وعائلته  ،وكذلك ال�سفارات العراقية يف اخلارج  ،فكل
اجلاليات العراقية ت�شكو م����ن �آداء ال�سفراء والبعثات
الدبلوما�سي����ة � ،إال �إنن����ا يف ا�سرتالي����ا �أ�صبنا بكارثة
خا�صة بنا �إال وهي ال�سفري العراقي يف كانربا  ،ف�سل�سلة
ف�ضائحه ال تنتهي على ما يبدو  ،ومل يبق له �صديق وال
رفي����ق يف داخل �سفارته املح�صنة ويف خارجها  ،فبعد
ف�ضيحة اعتدائه على زميلته الدبلوما�سية  ،وف�ضيحة بيع
امل�رشوبات الروحية وال�سكائر والعطور  ،وحماوالته
يف احل�صول على مبالغ مالية من قبل وزارة اخلارجية
م�ستغال م�شاركة املنتخب العراقي لكرة القدم يف بطولة
ك�أ�س ا�سيا يف ا�سرتاليا  ،اىل ف�ضيحة �سكرتريته اخلا�صة
التي تتحكم باملوظفني وفقا ل�صالحيات منحها اليها
وه����ي غري عراقي����ة اجلن�سية  ،ومقاطعت����ه لن�شاطات
اجلالي����ة العراقية  ،وبع�ض ال�صح����ف العراقية لأنها
تنتقد �سيا�سة حزبه وت�رصفاته ال�شخ�صية  ،وتوجيهه
الأوامر ملوظف����ي ال�سفارة مبقاطعة ف��ل�ان وعالن و�إال
�سوف يعاقبهم وا�سلوبه الديكتاتوري ومزاجه املتعكر
..الخ
ف�أن وجوده يف ا�سرتاليا بات خمزيا  ،فال�سفري اول ما
يتحلى به هو الدبلوما�سية والوقوف من اجلميع بنف�س
امل�ساف����ة  ،بال عالقات �شخ�صي����ة م�شبوهة وال عالقات
�رسية ود�سائ�س و م�ؤامرات �ضد هذه اجلهة وتلك اجلهة،
نحن نعرف ان �سعادة ال�سفري من املقربني جدا لل�سيد
نوري املالكي رئي�س ال����وزراء العراقي ال�سابق  ،وان
لدي����ه اعوان وا�صدقاء يف وزارة اخلارجية ( يطمطمون)
ملف����ات الف�ضائ����ح التي احلقت به  ،وه����و يحاول الأن
البقاء يف من�صب����ه لفرتة ثالث �سنوات اخ����رى !!! وهذا
الأمر ال ميكن لنا ال�سك����وت عنه  ،فبعد كل ما ن�رشناه
من وثائق و�أدانات وف�ضائ����ح  ،ف�أن اجلالية العراقية
فعالياتها وم�ؤ�س�ساتها املختلفة  ،تريد �سفريا يليق بها
وبحجمه����ا يف ا�سرتاليا  .يريدون �سفريا يكون مثل اب
و�صديق واخ لكل عراقي مغرتب ال نريد �سفريا ( �شقاوة
وفتوة وقب�ضاي ) فال�شقاوات والفتوات يف العراق هناك
حيث الرف����اق والأعوان واخلالن � ،أما هنا يف ا�سرتاليا
ف�����أن القوانني اال�سرتالية ت�سمح لن����ا ك�صحافة واعالم
مبتابعته وف�ضحه كل ا�سبوع  ،واذا كان هو دميقراطيا
ومتح�رضا ف����ان عليه ان يكون مثل ذل����ك لكن مع ابناء
اجلالية وموظفي ال�سفارة ولي�س مع ال�سيدة �سكرتريته
فقط ..لقد و�صل كل م����ا ن�رشناه اىل �أعلى امل�ستويات
يف احلكوم����ة العراقي����ة ووزارة اخلارجي����ة العراقية
والربملان  ،و�سوف ن�ستمر يف ذلك!!..
على ال�سف��ي�ر العراقي ال�سيد م�ؤيد �صالح و كي يحفظ
على ما تبق����ى من ماء وجهه ان يقدم ا�ستقالته او طلب
احالته على التقاعد بهدوء دون احلاجة لن�رش املزيد
من الف�ضائح وملفات ف�س����اده ,لن القادم اكرث بكثري
ال
ال ام اج ً
مما ن�رشناه .واذا اراد فلينتظر قرار طرده عاج ُ
وكان الله من وراء الق�صد .
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م�شجعي املنتخب العراقي من أ�بناء اجلالية العراقية يف أ��سرتاليا
ار�شيف الفرات

بعد ف�ضيحة تذاكر الـمباريات وبيع ال�سكائر والعطور ...ف�ضيحة أ�عالم العراق لـم�شجــعي الـمنتخب العراقي !!

�سرقة أ�كثـر من  $35.00 0الف دوالر ب أ��سم الـمنتخب العـراقي و أ�بناء الـجالية العراقية

ُ
حــقــــا ..؟؟
ال�سفري مـــ ؤ�يــــد �صالح  ...هـــــل هـــــو �صــــالح
يجب على ال�سفري مـــ ؤ�يــــد �صالح
" ان ُيقبل يـده وجـه وظهـــر"
ح�سني خو�شناو  :الفرات خا�ص
يف كتاب تو�ض���يحي �صادر من ال�سفارة
العراقي���ة بتاري���خ  2014-08- 14معنون
اىل اخلارجية العراقية  /الدائرة املالية
موقع من قبل �سفري العراق
ق�س���م ال�رصف ّ
لدى ا�سرتاليا ال�سيد م ؤ�يد �صالح رد ًا على
كتاب طلب تو�ضيح �ص���ادر من اخلارجية
العراقي���ة املرقم  6098وامل��� ؤ�رخ 8-12
 ,2014ويو�ضح فيه طلبه لوزارة اخلارجية
بتخويل �رصف مبلغ  $40.000أ�ربعون الف
دوالر من اجل �رشاء م�ستلزمات مكونة من:
أ�عالم �ص���غرية و و�ش���احات مع ت�شريتات
حتم���ل العلم العراق���ي و اقام���ة دعوات
خمتلف���ة على ��ش�رف املنتخ���ب العراقي
�ضمن ت�ص���فيات ك أ��س أ��سيا التي �ستقام يف
أ��سرتاليا يف كانون الثاين من عام .2015
الفرات ح�ص���لت على ن�س���خة من الوثيقة
مع جمموع���ة اخرى م���ن الوثائق تتعلق
بف�س���اد ال�س���فارة العراقية يف ا�س�ت�راليا
م���ن اخلارجية العراقي���ة يف بغداد ،ويف
الوثيقة املن�شورة يف هذا العدد يتبني لنا
مدى ف�ساد ال�سفارة العراقية يف أ��سرتاليا,
حيث ان �سعادة ال�س���فري العراقي يو�ضح
فيها للخارجية العراقية �س���بب تخويله
ل�رصف مبلغ  $40.000أ�ربعون الف دوالر
وذلك م���ن اجل ��ش�راء  2000عل���م عراقي
�ص���غري حممول مببلغ  $4,000اربعة االف
دوالر و 2000و�ش���اح يحمل العلم العراقي
( لفاف) مببلغ � $6.000س���تة االف دوالر,
و  1000تي�ش�ي�رت يحم���ل العل���م العراقي
مببلغ  $8,000ثمانية االف دوالر أ��سرتايل
وجمم���وع امل�س���تلزمات املذك���ورة تبلغ
 $18.000ثمانية ع�رش الف دوالر .
اما املبلغ املتبق���ي  $22.000الف دوالر
�س���وف يقوم ال�س���فري ب�رصف���ه يف اقامة
الدع���وات املختلفة عل���ى �رشف املنتخب
العراقي وبح�ضور بع�ض وجهاء اجلالية.
ل�س���عار التي
وبع���د تدقي���ق الفرات يف ا أ
قدمه���ا ال�س���فري العراقي تب�ي�ن لنا بان
املبلغ الذي طالب ال�س���فري ب�رصفه يفوق
اال�س���عار احلقيقية ثالثة أ��ض���عاف  ,وان
املبلغ احلقيقي ل�رشاء تلك امل�ستلزمات ال
تكلف اكرث من  $5,000خم�س���ة االف دوالر
أ��سرتايل .
أ�ن �سعر العلم ال�صغري املحمول ال يتجاوز
� 40س���نت ًا أ��س�ت�رالي ًا و ال�س���عر احلقيقي
ل�رشاء الو�شاح � 60سنت ًا ا�سرتالي ًا وال�سعر
احلقيقي للتي�ش�ي�رت ال يتج���اوز $3.00
ثالثة دوالرات ا�س�ت�رالية واليكم اجلدول
لال�س���عار احلقيقي���ة  :مع �ص���ور لبع�ض
املواقع املخت�صة ببيع هذه امل�ستلزمات:
لعالم $800 =0.40*2000
ا أـ الو�شاح $1200 = 0.60 * 2000
الت�شريتات $3000 = $3.00 * 1000املجموع الكلي :
 ( $5.000 = $3000 + $1200 + $800فرق
املبل���غ ( + )$13.000الدعوات )$22.000
= $35.000
من امل ؤ�كد أ�ن ه���ذه االرقام قابلة للتغيري
ح�س���ب املن�ش��� أ� واملعامل ولكن وح�سب
البحث و اال�سعار التي و�صلت للفرات ف أ�ن
الف���رق ال يتجاوز املئات م���ن الدوالرات
 ,وهن���اك جت���ار عراقي�ي�ن يف �س���يدين
أ�ب���دوا أ��س���تعدادهم للف���رات لتزويدن���ا
بامل�س���تلزمات املذكورة وباال�سعار التي
ن�رشناه���ا اي  , $5.000ل���كل م���ا ذكره
ال�سفري يف طلبه.
ال�س���فري العراقي يف أ��س�ت�راليا ال�س���يد
م ؤ�يد �ص���الح يطالب اخلارجية با�ضعاف
املبل���غ احلقيقي هذا اذا كان حقا �س���وف
يقوم ب�رشاء تلك التجهيزات الريا�ض���ية و
توزيعها جمانا حيث ان املنتخب العراقي
و بتاري���خ  2012 - 3- 14وتاري���خ -18
 2013-6قد لعب مع املنتخب اال�س�ت�رايل
ومل ي�سبق لل�س���فري العراقي ال�سيد م ؤ�يد
�صالح ان قام بتوزيع البطاقات كما ادعى
يف كتابه املوجه اىل اخلارجية العراقية
وال���ذي ن�رشناه يف عدد 545ال�ص���ادر يوم
 09اكتوبر  ,2014ويف وثيقة اليوم ال�سيد
ال�س���فري يدعي بانه �س���وف يقوم بتوزيع
االع�ل�ام و و�ش���احات وتي�ش�ي�رتات على
م�شجعي منتخب العراق جمان ُا ! أ�دعاء مل
تر اجلالية العراقية يف الواقع اي �ش���ي
َ
منه يف املا�ضي .
أ�ما مو�ض���وع اقامة دع���وات خمتلفة على
�رشف املنتخب و بح�ضور وجوه اجلالية
و��ص�رف مبل���غ  $22,000دوالر على تلك
الدعوات ف أ�نه أ�مرا مثريا لل�سخرية ويخلق

حالة من الت�س���ا ؤ�ل لدى ابن���اء اجلالية
حيث مل ي�س���بق ان قام ال�س���فري مبثل هذه
الدعوات على �رشف املنتخب العراقي و ال
ندري اذا كان ال�سفري قد طالب يف ال�سابق
لجراء
مببالغ م���ن اخلارجي���ة العراقية أ
مثل هذه الدع���وات! أ�م ال؟ ويا ترى ماهي
فواتري م آ�دب �ش���هر رم�ض���ان التي يقيمها
ال�سفري يف كل عام يف املدن اال�سرتالية.

االوملبية ،ملاذا تريد �رشائها من ال�صني
ب أ�ربعة أ��ضعاف الثمن احلقيقي؟
ملاذا مل يقم ال�س���فري العراقي بعر�ض ما
حتتاجه ال�سفارة للمناق�صة على ال�صفحة
االكرتونية ملوقع �س���فارة الع���راق لكي
يقوم التجار بتقدمي عرو�ض���هم وهل عمل
هذامن قبل؟

اذا كان���ت الدعوات عل���ى �رشف املنتخب
تكلف  22أ�ثنان وع��ش�رون الف دوالر فان
م آ�دب رم�ض���ان يفرت�ض ان تكون مبالغها
مئات االلوف من ال���دوالرات من ميزانية
العراق وقوت ال�شعب العراقي وهذا لي�س
مو�ضوعنا اليوم و �سوف نتطرق له قريب ًا.
أ�ن مبل���غ  18ال���ف دوالر ل��ش�راء االعالم
وامل�س���تلزمات الريا�ض���ية وكم���ا ذكرنا
لكم هو لي����س املبلغ وال�س���عر احلقيقي
لتلك امل�س���تلزمات  ,وه���ذا االدعاء لي�س
لموال ال�شعب
اال تزويرا وف�س���ادا و�رسقة أ
العراقي با�سم اجلالية واملنتخب الوطني
العراق���ي و أ�ق���ل م���ا يقال عن ذل���ك انه
جرمية.

ومن ق���ال ان اجلالي���ة العراقية بحاجة
اىل التذاك���ر أ�و االع�ل�ام أ�نظ���ر (ال�ص���ور
املن�شورة) ,م�ش���جعي املنتخب العراقي
لديهم كل هذه االمور وي�س���تطيعون دفع
مبلغ  5دوالرات او  $15دوالر ل�رشاء تذكرة
ولي�س  $60دوالر ًا كما طالب ال�سفري ,وهم
ي�س���تطيعون �رشاء (�سيت) طقم كامل مكون
من علم و و�شاح و قبعة ريا�ضية مببلغ $3
أ�و  $4دوالرات ولي�س  $13دوالر كما طالب
ال�سفري اخلارجية!!
ان ابناء اجلالية ورجال اعمالها ال�رشفاء
م�ستعدون القامة حفالت ودعوات لهم وهم
لي�س���وا بحاجة لهذا امل�سائل من ال�سفري
وكفى ف�سادا و�رسقة و مزايدات با�سمهم!!

أ�نه���ا �رسق���ة علني���ة دون أ�دنى �ش���عور
بامل�س��� ؤ�ولية والواجب الوطني واالمانة
املهني���ة واالخالقي���ة وهي بعي���دة بعد
لر�ض عن النزاهة وال�شفافية
ال�س���ماء وا أ

!مل يخطر ببال �س���يادة ال�س���فري ان يطلب
من اخلارجية مبال���غ اخرى من اجل ن�رش
اعالنات يف ال�صحف واجلرائد ملباريات
املنتخ���ب العراق���ي مع كل م���ن االردن و
اليابان وفل�سطني !!
وقب���ل ان يفعل ه���ذا او رمبا فعل و طالب
اخلارجي���ة مببال���غ اخرى م���ن اجل هذا
الغر�ض !!ان االعالنات متلئ كل ال�ص���حف
العراقي���ة والعربي���ة واال�س�ت�رالية وهي
مدفوع���ة الثم���ن مقدما من قب���ل االحتاد
اال�س���يوي وال حتتاج اخلارجية العراقية
ان تدفع مبالغها ول�سنا بحاجة لها.

�سعر  100علم عراقي بـ  $22أ�ثنان وع�رشون دوالر فقط املجموع  2000علم مع اجور الربيد
 $812ثمان مئة و اثنى ع�رش دوالر فقط ..ولي�س  $4000اربعة االف دوالر!!!
واالخال����ص ب���كل املقايي����س والتي من
املفرو�ض ان يتحلى بها �ش���خ�ص ال�سفري
الذي ميثل العراق ار�ض���ا و�ش���عبا يف بلد
دميقراطي نزيه مثل ا�سرتاليا .
ال�س���يد م ؤ�يد �صالح �س���فري العراق لدى
أ��س�ت�راليا يقب�ض راتبه ال�شخ�صي ك�سفري
وله امتي���ازات مالية و نرثيات �ش���هرية
وراتبة ال�ش���هري م���ع االمتي���ازات تفوق
ع��ش�رون الف دوالرا امريكي �ش���هري ًا غري
االمتيازات االخرى مثل اخلدم والطباخني
وال�س���واق و املرافقني وال�س���فر املجاين
و الت أ�م�ي�ن ال�ص���حي له والف���راد عائلته
و الدرا�س���ة املجانية ل���ه والفراد عائلته
على ح�س���اب احلكوم���ة العراقية يف ارقى
املعاهد والكليات باال�ض���افة اىل �ض���مان
حياته و م�ستقبل اطفاله و ن�سله من خالل
تخ�ص���ي�ص راتب تقاعدي ل���ه بعد اكمال
امل���دة الوظيفي���ة  ,احلكوم���ة العراقية
أ�منت ل���ه كل االمور احلياتية اليومية من
االكل وامللب����س اىل تغطي���ة امل�ص���اريف
ال�ص���حية اىل تغطية امل�ص���اريف ما بعد
املوت و م�س���تقبل احفاده ،هذه باال�ضافة
اىل االمتي���ازات الت���ي منحته���ا احلكومة
اال�س�ت�رالية م���ن اعف���اء م���ن ال�رضائ���ب
واجلمارك وامور اخرى ل�س���نا يف �صددها
يف مو�ضوع اليوم.
على ال�سيد م ؤ�يد �صالح وكما يقول املثل
العراق���ي أ�ن (يقبل يده وج���ه وظهر) على
النعم���ة الذي ه���و فيه  ,فهن���اك املئات
ان مل يك���ن االالف م���ن العراقي�ي�ن يف
ا�س�ت�راليا فقط  ,ميلكون ثقافة و�شهادات
اعل���ى منه بكثري ولديهم ما�ض���ي وتاريخ
م�رشف و وطني و�ض���حوا من اجل العراق
وابناء ال�ش���عب العراقي بكل �شئ يعملون
كموظف�ي�ن بروات���ب ومبال���غ ب�س���يطة ال
تتعدى م�صاريف غ�س���ل مالب�س( لوندري)
ال�س���فري �ش���هريا والتي تدف���ع احلكومة
العراقي���ة م�ص���اريفها ،أ�و انه���م يعملون
�س���واق �ش���احنات  ,ولكان ال�س���يد م ؤ�يد
�ص���الح واح���دا منهم لو مل يك���ن قد عني
ون�صب مبن�صبه كونكريتيا من قبل �صديقه
ن���وري املالكي رئي�س ال���وزراء العراقي
ال�س���ابق �س���فريا للعراق يف ا�سرتاليا .أ�ن

�سعر الو�شاح يحمل العلم العراقي بني  $0.38ثمانية وثالثون �سنت او $0.57
�سبعة وخم�سون �سنت ..وقمنا باحت�سابها ب�سعر � $0.60سنتا مع اجور الربيد
ال�سعر احلقيقي  $1200الف ومئتان دوالر ولي�س � $6000ستة االف دوالر !!

املطل���ع على ما ن�رش يف الفرات من وثائق
وف�ض���ائح يف االعداد ال�سابقة وعدد اليوم
والذين يعرفون ال�س���يد م ؤ�يد �شخ�صيا من
قريب وخ�صو�صا املوظفني الدبلوما�سيني
واالداريني يف ال�سفارة العراقية يف كانربا
واالخوة يف اخلارجية العراقية يف بغداد
و اخلارجي���ة اال�س�ت�رالية يف كان�ب�را و
أ�بن���اء اجلالية العراقية يف ا�س�ت�راليا ,
أ�ن ما يقوم به ال�س���يد �صالح من ت�رصفات
واعمال ب أ��س���م العراق وال�شعب العراقي
واجلالية العراقية يف أ��سرتاليا من �رضب
واهانة الدبلوما�سية العراقية يف �سفارة
كانربا امام أ�نظار اال�سرتاليني وال�رشطة
اال�س�ت�رالية و �رسق���ة أ�ك�ث�ر م���ن  40الف
دوالر حتت ت�س���مية �رشاء تذاكر حل�ض���ور
املباريات ب أ��س���م اجلالية و بيع ح�ص�ص
الدبلوما�س���يني م���ن ال�س���كائر والعطور
وامل�رشوب���ات باكرث م���ن  350الف دوالر
�س���نويا طوال الثالث �س���نوات املا�ضية,
و�رشاء اع�ل�ام واقامة دع���وات على �رشف
املنتخ���ب العراق���ي ب���ـ  40ال���ف دوالر,
واقامة الرحالت و امل آ�دب الرم�ض���انية و
مرا�سيم املنا�سبات الدينية مبئات االالف
من الدوالرات �س���نويا لي�س فيها �شي من
الوطنية و ال م�ص���داقية و ال دبلوما�س���ية
وال مت�س للواقع ب أ�ي �شئ  ,واذا كان حقا
ال�سيد �صالح من اع�ض���اء ( حزب الدعوة
اال�سالمية) وي ؤ�من ويعمل بتعاليم الدين
اال�س�ل�امي احلنيف ب���كل مذاهبه أ�و مبادئ
حزبه الذي يدعي الدعوة اال�س�ل�امية فان
ت�رصفات���ه واعماله وف�ض���ائحه املالية
واالداري���ة واالخالقية بعيدة مب�س���افات
�شا�سعة عن تلك املبادئ  ،أ�ن �رسقة أ�موال
ال�ش���عب العراق���ي املظلوم وه���ي اموال
االرام���ل وااليتام و الفقراء وهذا حمرم من
قب���ل كل االديان وكل املب���ادئ االخالقية
والوطنية ال�سيما من قبل امل ؤ�متنني عليها
أ�نها خيان���ة لالمانة الوطني���ة وال�رشف
املهني وهي جرمية بحق الوطن وال�شعب
واالن�سانية.
ال
اذا كان ال�س���يد �ص���الح "�ص���احل ًا" فع ً
فليتف�ض���ل ويك�ش���ف ما لديه من أ�دلة على
نزاهته ويثب���ت للجميع عك�س ما ن�رشناه
أ�مام أ�بناء ال�ش���عب العراقي واال�سرتايل.

أ�ن اجلالية العراقية يف أ��س�ت�راليا لديها
احتياجات مل�س���ائل عديدة منها ثقافية و
اجتماعية و ريا�ض���ية ولكنها مطلق ًا لي�س
بحاجة اىل تذاك���ر و ال اعالم و ال دعوات
وال م��� آ�دب رم�ض���انية جمانية و ال رحالت
جوية وبحرية من قبل ال�سفري .
هن���اك عدد من ابناء اجلالية العراقية مت
اختيارهم ك�س���فراء للريا�ضة للجالية من
لحتاد اال�س���يوي لك���رة القدم وهم
قب���ل أ� أ
يف كل مدن أ��س�ت�راليا ومن �ضمنها مدينة
كانربا التي يقيم فيها ال�س���فري وتقع فيها
ال�س���فارة العراقية فلماذا مل يجتمع بهم
ال�سيد م ؤ�يد ملعرفة احتياجاتهم؟
مل���اذا مل يت���م ط���رح مو�ض���وع التذاكر
واالعالم العراقية لهم ؟؟
االحت���اد العراق���ي لكرة الق���دم لديه يف
ا�سرتاليا من ميثله وهو ال�سيد غيث كرمي
مهنا ؟
ملاذا مل يقم ال�س���يد م ؤ�يد �صالح بابالغة
او االت�ص���ال او االجتماع به او التن�س���يق
معه من اجل معرفة احتياجات املنتخب
العراق���ي لكرة القدم اثناء م�ش���اركته يف
بطولة كا�س امم ا�سيا يف ا�سرتاليا ؟
ال�س���يد غيث مهن���ا هو املمثل الر�س���مي
لالحتاد العراقي لكرة القدم يف ا�سرتاليا
وهو معروف بني ابناء اجلالية ,ال�سفري
العراقي يعرفه �شخ�صيا ويعرف جيدا انه
املمثل الر�س���مي لالحتاد العراقي فلماذا
مل يفعل ؟ ملاذا مل يطالب �سعادة ال�سفري
وزارة ال�ش���باب والريا�ض���ة يف الع���راق
بت أ�مني تلك امل�ستلزمات؟
أ�لي�س���ت االعالم هي اع�ل�ام دولة العراق؟
الي�س املنتخب هو املنتخب العراقي؟ اال
يوجد لديهم اعالم؟
ملاذا مل يطالب ال�س���فري االحتاد العراقي
لكرة القدم أ�و اللجنة االوملبية يف العراق
بت أ�مني تلك امل�ستلزمات؟
ان ه���ذا العمل ال يحتاج اىل دهاء وال ذكاء
فهذه امل�س���تلزمات وح�سب ماهو معروف
متلئ خمازن وزارة الريا�ض���ة وال�ش���باب
واالحت���اد العراقي لكرة الق���دم و اللجنة

مل يخطر ببال �س���يادة ال�سفري فكرة �رشاء
تذاكر طريان من اجل نقل امل�ش���جعني من
مدينة �س���يدين و ملبورن و كانربا و اداليد
اىل برزب���ن حيث تقام مب���اراة العراق و
االردن والع���راق واليابان فيها و العراق
و فل�س���طني يف كانربا  ,لو فعل ذلك لكنا
قد قلنا رمبا للرجل نية �ص���افية و وطنية
ويريد م�ساعدة ابناء اجلالية وت�شجيعهم
حل�ضور املباريات ,رغم ان ثمن التذكرة
للطائ���رة ال تتجاوز  $200ذهاب���ا واياب ًا
واملبل���غ ال يكلف غري مليونني دوالر فقط
ال غري مع فرق العمل���ة!! .وماذا عن ابناء
اجلالي���ة العراقية يف نيوزلن���دا هل قام
ال�س���فري ب�رشاء تذاكر املباريات و تذاكر
الطائ���رة واالعالم العراقية لهم اي�ض���ا,
وك���م كان املبل���غ املفرو����ض ان يخول
اخلارجية العراقي���ة ب�رصفها ...املئات
ام املاليني من الدوالرات فهم اي�ضا ابناء
العراق ولهم احلق يف امل�شاركة يا �سعادة
ال�س���فري وانت متثل الع���راق يف نيوزلندا
اي�ضا !..
ا�س���ئلة كثرية لي�س لدينا اجوبة حقيقية
له���ا وكل الدالئل و الوثائ���ق والرباهني
ت���دل على ف�س���اد و�رسقة با�س���م الوطنية
واملنتخب واجلالية وال �شي اخر.
ولكي ال نبتعد عن مو�ضوعنا الرئي�سي اكرث
نعود اىل الكتاب التو�ض���يحي الذي ار�سله
�سيادة ال�سفري اىل اخلارجية مو�ضحا فيها
كيفية �رصف مبل���غ  $40.000اربعون الف
دوالر (ا�سرتايل أ�و امريكي) اذا كان امريكي
يعني ( خم�سون الف دوالر ا�سرتايل) .
م���ن املع���روف و املعم���ول ب���ه يف كل
ال�س���ياقات االدارية وخا�ص���ة امل�رصفية
ان املبل���غ املتبق���ي يجب ان يك���ون اقل
من املبلغ امل�رصوف  ,وهذا �ش���ي بديهي
ولكن يف تو�ضيح ال�سيد م ؤ�يد �صالح �سفري
العراق لدى أ��سرتاليا يبني عك�س ذلك !!
فهو طال���ب من اخلارجية بتخويل �رصف
مبلغ  $40.000اربعون الف دوالر من اجل
�رشاء االعالم و و�ش���احات و تي�ش�ي�رتات
حتم���ل علم العراق لتوزيعه���ا على ابناء
اجلالي���ة من م�ش���جعي املنتخ���ب مببلغ
 $18.000ثمانية ع�رش الف دوالر ,واملبلغ
املتبقي هي  $22.000أ�ثنان وع�رشون الف
دوالر .
(ركز معي عزيزي القارئ) املبلغ املتبقي
اكرث من املبلغ امل�رصوف أ�و الرئي�سي !!
ملاذا مل يقم ال�سيد م ؤ�يد �صالح مبطالبة
اخلارجي���ة ��ص�رف مبلغ مبل���غ $40.000

اربعون الف دوالرمن اج���ل أ�قامة دعوات
خمتلفة كما ادعى و�رصف املتبقي من اجل
�رشاء تلك امل�ستلزمات ؟؟؟
وملاذا يريد ��ص�رف املبلغ املتبقي كما
يقول  $22.000أ�ثنان وع�رشون الف دوالر
على اقامة تلك الدعوات ومن �س���وف يقوم
بح�ضورها أ��سا�سا ؟؟؟
الي�س هذا املبلغ هو مبلغ �ضخم ت�ستطيع
ان تدع���و به ما اليقل عن � 500شخ�ص���ا يف
ارقى مطاعم �س���يدين خ�صو�صا ان الدعوة
�س���وف تك���ون خالي���ة م���ن امل�رشوبات
الكحولية وهي باهظة اال�سعار ولن يقوم
ال�سيد م ؤ�يد بدعوة اال ا�صدقائه واملقربني
من���ه ومن حزب الدع���وة واملطبلني له و
لنوري املالك���ي فقط كما يفعل كل مرة و
اعدادهم ال تتجاوز � 40شخ�ص !!
الفرات متلك وثيقة وهي عبارة عن فاتورة
لواحد من ارقى مطاعم �سيدين قام بتوفري
وجبة غداء و ع�شاء للمنتخب العراقي يف
مباريات �س���ابقة له يف ا�س�ت�راليا حيث
وف���ر املطعم الواق���ع يف مدينة �س���يدين
مايلي:وجب���ة غداء و ع�ش���اء مع حلويات
وامل�رشوب���ات الغازي���ة وال�س���اخنة من
القهوة وال�ش���اي و الفواكه وتو�صيلها اىل
مدينة "كو�س���فورد" والتي تبعد عن مدينة
�س���يدين اكرث من �ساعة ون�ص���ف �سياقة لـ
 35خم�س���ة وثالثون �شخ�صا وملدة خم�س
اي���ام متتالية مببلغ  $11.500احدى ع�رش
ال���ف و خم�س مائة دوالرا فقط �ش���امل مع
ال�رضائب.و�سيادة �سفري يدعي بانه �سوف
يقوم ب�رصف اكرث من  $35خم�سة وثالثون
ال���ف دوالر عل���ى الدع���وات عل���ى �رشف
املنتخب العراقي!!.
ان ه���ذا العم���ل أ�و االدع���اء ب���ه هو حقا
جرمية بحق ابناء ال�ش���عب العراقي وهي
ال ف�س���اد و هدر لالموال العراقية حتت
فع ً
هذه امل�سميات واالدعاءات و امل�صطلحات
وال�شعارات الرنانة الباطلة.
لقد قام ال�س���يد ن���وري املالك���ي رئي�س
الوزراء ال�سابق با�س���تنزاف كل الرثوات
واالموال والتي تقدر مبئات من املليارات
من ال���دوالرات من ام���وال النفط العراقي
والتي كانت يف خزين���ة الدولة العراقية
عل���ى م�ش���اريعه الفا�ش���لة والوهمي���ة
و�ص���فقاته امل�ش���بوه و توزي���ع ام���وال
ال�ش���عب العراقي على ا�ص���دقائه و ذوية
واقاربه واع�ض���اء حزب���ه ...الخ ..مما
جعل احلكوم���ة العراقية اجلديدة عاجزة
عن دفع حتى روات���ب موظفيها وعنا�رص
جي�ش���ها يف وقت ان ثلث الدولة العراقية
حمتلة من قب���ل تنظيم داع�ش االرهابي او
ما ي�سمى بالدولة اال�سالمية يف العراق و
ال�شام .
ان ما يقوم به ال�سيد م ؤ�يد �صالح االن يف
ا�س�ت�راليا لي�س اال امتداد ل�س���لة الف�ساد
وال�سيا�سات الفا�شلة لنوري املالكي من
اجل احلاق املزيد من اخل���راب و الدمار
يف االقت�ص���اد العراقي وال�ش���عب العراقي
وان ذلك حقا ف�ساد وحرب �ضد العراقيني
و احلكوم���ة العراقي���ة اجلدي���دة والتي
يرت أ��سها الدكتور حيدر العبادي .
م���ن املع���روف ان ال�س���يد م ؤ�يد �ص���الح
ي�س���تقوي باملح�س���وبيه وبال�سيد نوري
املالكي �صديقه وي�س���تهز أ� برئي�س وزراء
الع���راق الدكت���ور حي���در العب���ادي و ال
يعري اي اهتم���ام لتعليمات و أ�وامر وزير
اخلارجي���ة الدكت���ور ابراهيم اجلعفري و
ال يح�ت�رم وكيل وزارة اخلارجية ال�س���يد
حمم���د ج���واد الدورك���ي و يف اك�ث�ر من
ش�ن
ش�نه و� أ
منا�سبة ا�س���تهز أ� به وقلل من � أ
مفت�ش���ي وزارة اخلارجية وجلان املراقبة
القانوني���ة يف ال���وزارة  ,معتربا نف�س���ه
اق���وى منهم وهو خارج عن املحا�س���بة و
اليهاب احدا منه���م اطالقا و هو ال يحرتم
قوان�ي�ن وزارة اخلارجي���ة و ال االع���راف
واملبادئ الدبلوما�س���ية ويت�رصف وكان
ال�س���فارة ملك حلزب الدعوة او قد ورثها
من ذويه ويريد ان يحكم ال�س���فارة اىل ابد
لبدين .
ا أ
فعل���ى الرغم من كل ما جرى من ف�ض���ائح
ما زال �س���عادة ال�س���فري يتو�سط كي يبقى
�س���نوات ثالث قادمة  ،نتمنى أ�ن ال يح�صل
ذل���ك احرتام���ا للع���راق وا�س���م العراق
وال�شعب العراقي واجلالية العراقية .
ولن���ا يف االع���داد القادم���ة املزي���د من
الوثائق وامللفات حول ف�س���اد ال�س���فارة
وال�سفري العراقي يف ا�سرتاليا �سوف نقوم
بن�رشها تباع ًا.

