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ح�شيـن خو�شناو
     من����ذ اأن �صقط����ت مدين����ة املو�ص����ل احلدباء بيد 
تنظي����م الدولة الإ�صالمية يف العراق وال�صام )داع�ش ( 
ده و�صمل تقريبا الكثريين  وال�صطفاف الطائفي على اأ�صّ
حتى الذين يدعون العلمانية واملدنية ويبغ�صون علنًا 
الطائفية والعن�رسية الدينية ، لكنه �رساً ويف قلوبهم 
الأمر يختل����ف ، ولعل الأح����داث اجلارية واملت�صارعة 
جتعلهم بال خيار �صوى اتخاذ جانب طائفتهم اأو دينهم 
اأو مذهبهم وخا�صة يف الع����راق �صوريا وتركيا وايران 
وال�صعودي����ة ، لكن ومع اإحياء ذكرى مرا�صيم عا�صوراء 
ه����ذه ال�صنة ، نقلت لن����ا الأخبار ماآ�����شٍ مثرية وتثري 
الأ�صف والأ�صى ، ففي العا�صمة اليمنية �صنعاء انفجرت 
احداث طائفية ، ويف ال�صعودي����ة ويف منطقة الإح�صاء 
مت مهاجمة موكب ح�صيني حيث راح �صحية الهجوم 20 
قتيىلأ واكرث من خم�صني جريحًا ، ويف العراق مت ق�صف 
مدينة الكاظمية بالهاونات مع تفجريات ومفخخات يف 
ع����دة مناطق يف بغداد ، بينما القتال العنيف دائر بني 
داع�ش والقوات العراقي����ة وامليل�صيات التي تدعمها ، 
لكن املثري جدا اأن مثل هذه الأحداث العن�رسية الطائفية 
انتقلت اىل هن����ا اىل ا�صرتاليا حيث ال�صالم والآمان ففي 
�صيدين مت اط����الق النار على ح�صيني����ة حتيي مرا�صيم 
عا�صوراء ومت ا�صابة اأحد الأ�صخا�ش بجروح بالغة اأمام 
عائلته ، مما �ص����كل هذا احلادث انذارا خميفا للمجتمع 
الأ�ص����رتايل املتع����دد الثقاف����ات والإثني����ات والأديان 
والطوائ����ف ، فالد�صتور الأ�ص����رتايل يكفل لكل ا�صرتايل 
اأو جمموع����ة اثنيه او دينية ممار�صة معتقداتها الدينية 
والثقافية بحرية تامة ب�رسط عدم التجاوز على حريات 
الخري����ن ، وقبل حادث احل�صينية ا�صتلمت عدة كنائ�ش 
م�صيحية تهديدات من جمهول����ني متطرفني ،ومازالت 
الأجهزة الأمنية حتقق بذل����ك ، والتهاون مع مثل هذه 
التهديدات جتعل من اجلرمي����ة �صهلة الوقوع وتعر�ش 
حياة الأبرياء واملجتمع وال�صلم الأهلي اىل خماطر جّمة 

مل ت�صهدها اأ�صرتاليا من قبل طوال تاريخها احلديث .
ولي�ش اخبار الإرهاب والقتل واخلراب واملفخخات هي 
املاآ�صي التي تنقلها لنا الأخبار والوكالت العاملية، 
فاأخبار الف�صاد العراقي الذي هو وجه الإرهاب الثاين، 
تط����ل علينا بكثافة الغمامة ال�ص����وداء ، فقد اكد ال�صيد 
هو�صي����ار الزيباري وزير املالي����ة العراقي املفرت�ش 
لوكالة الأنباء الفرن�صية اأن العجز بامليزانية العراقية 
يبل����غ 85 ملي����ار دولر ..!!، ولي�ش لنا علم����ًا ان كان 
زيباري �ص����وف ير�صى بوزارة املحا�ص�صة التي �صارت 
من حظ التحال����ف الكورد�صتاين مع هذا العجز الهائل 
يف امليزانية اأم ل ؟ وكيف يتم اإ�صالح اخللل و�صد العجز 
؟ واأي����ن ذهبت كل هذه امللي����ارات ؟ اأما ال�صيدة ماجدة 
التميمي رئي�صة اللجن����ة املالية النيابية يف الربملان 
العراقي فقد �رسحت علنًا اأن لي�ش هناك موازنة للعام 
2014 ، وذلك لوجود 3 مليارات دولر فقط يف اخلزينة 
العراقية ، ومع انهيار اأ�صعار النفط فاأن هنالك خماطر 
اأن الدولة العراقية ل ت�صتطيع دفع رواتب املوظفني يف 
امل�صتقبل القريب ، كل هذه الأخبار ل ت�رس كل عراقي يف 
الداخل واخلارج،ومع كل ذلك فاأن امل�صئولني عن هذا 
الف�صاد يظهرون يلب�صون ال�صواد ويجل�صون يف جمال�ش 
العزاء احل�صينية ويبكون بحرقة اأمام كامريات الت�صوير 
والف�صائيات ، اإن احل�صني )ع( واآل بيته منكم بريء اىل 

يوم الدين .  

ع�صر العن�صرية 
الطائفية والف�صاد !! 
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الفرات:  قال وزير املالية العراقي ان التبذير 
يف الإنفاق م����ن جانب احلكومة على معركتها 
�شد الدولة ال�شالمي����ة، والذي �شمل اأكرث من 
مليار دولر على امليلي�شيات ال�شيعية املتهمة 
بانتهاك����ات حقوق الن�ش����ان، يقو�ض جهود 
املحافظة على البالد. واتهم هو�شيار زيباري 
زعم����اء عراقي����ن �شابقن وحالي����ن ب�شوء 
الدارة و�ش����وء التخطيط والف�شل يف التوا�شل 
مع ال�شخا�ض الوحيدين الذين ميكنهم هزمية 

الدولة ال�شالمية وهم الع�شائر ال�شنية.
وعندم����ا اجتاح مقاتل����و الدول����ة ال�شالمية 
�شمال العراق يف يونيو/حزيران مل يواجهوا 
مقاومة تذكر من اجلي�ض الذي دربته الوليات 

الت����ي يقودها  املتحدة.وجل����اأت احلكوم����ة 
ال�شيع����ة اىل امليلي�شيات املدعومة من ايران 
بعد ان تعر�ض اجلي�����ض لهانة على يد ب�شع 
مئات من املقاتلن املتطرفن.وقال زيباري 
التحدي����ات التي يواجهها الع����راق "جزء من 
امل�شكل����ة القت�شادية واملالية التي نواجهها 
هي هذا النفاق على اللج����ان ال�شعبية وعلى 
التعاقدات". وعل����ى  واجلي�ض  امليلي�شي����ات 
واأ�شاف "املجالت الرئي�شية التي تنفق فيها 
امليزانية بتبذي����ر كانت من بن هذه اجلهود 
الع�شكرية دون تخطيط منا�شب بالإ�شافة اىل 
الذين  املتطوعن".والعراقيون  على  النفاق 
ان�شم����وا للقتال �شد الدول����ة ال�شالمية يطلق 

عليه����م متطوعون وهم ي�شم����ون امليلي�شيات 
ال�شيعية الت����ي تتحرك بح�شان����ة فيما يبدو 

با�شم الت�شدي للدولة ال�شالمية.
وعندم����ا �شئ����ل ب�ش����اأن الموال الت����ي حولت 
اىل امليلي�شي����ات، قال زيب����اري "اأعتقد انهم 
ومالب�شه����م  وطعامه����م  رواتبه����م  يدفع����ون 
وا�شلحته����م وهكذا.. اأكرث من مليار دولر منذ 

يونيو/حزيران على امليلي�شيات".
وبينما يعلق الزعماء العراقيون اآمالهم على 
ال�شن����ة بخطف وتعذيب  اتهمهم  امليلي�شيات 
واغتيال افراد من القلية ال�شنية وهي اتهامات 
قوبل����ت بالنفي.وقال زيباري ان النفاق على 
امليلي�شي����ات يحرم العراق من فر�شة العمار 

بع����د �شن����وات عديدة م����ن احل����رب واأحدثها 
احلمل����ة الت����ي تتزعمها الولي����ات املتحدة 
�شد امل�شلح����ن ال�شنة والقاع����دة واملعارك 
�ش����د امليلي�شيات ال�شيعية اأثن����اء الحتالل.

والزعي����م العراقي ال����ذي تعامل عن قرب مع 
امليلي�شيات هو رئي�ض الوزراء ال�شابق نوري 
املالكي وهو من اأك����رث ال�شخ�شيات اخلالفية 
الت����ي ظهرت بعد الحت����الل المريكي.ويقول 
منتقدون ان املالكي وهو خلق اأحوال �شمحت 
للدولة ال�شالمية باأن تزدهر ب�شبب �شيا�شاته 
الطائفي����ة ال�شارخ����ة الت����ي اأبع����دت القلية 
ال�شنية التي رحب����ت باملت�شددين يف بلداتها 

وقراها ووقفوا يف جانبهم.

أولى الكلمات

مكتب الفرات تقدم خدمة الرتجمة القانونية الـم�صدقة
معرتف بها يف كافة الدوائر اال�صرتالية والعراقية 

 ترجمة قانونية لكافة الوثائق وامل�صتم�صكات وامل�صتندات
 عربي كوردي ـ انكليزي

للمزيد من املعلومات االأت�صال الفرات:
PH:02 9727 4056 m 0426 060 606

ترجـمـة قانـونيــة

بعد ف�صائح : تذاكر الـمباريات وبيع ال�صكائر والعطور ..و اأعالم العراق لـم�صجــعي الـمنتخب العراقي  !!

ال�صفري العراقي  يريد بيع عقــارات ال�صفـارة و�صراء منزل له !

هو�صيار زيباري : مليار دوالر اأنفقت على ملي�صيات �صيعية متهمة وجهود ع�صكرية بال خطط!! 
ال�صفحة الـخام�صة.....

�صمن حملة الفرات �صد الف�صاد العراقي يف اأ�صرتاليا
و  موظفيهم  م�صايقة  عن  يكفوا  بان  اأ�صرتاليا  يف  العراقية  املوؤ�ص�صات   احدى  "الفرات" تنبه 

كوادرهم، لغر�ض عدم و�صول وثائق الف�صاد اإلينا ك�صحيفة وطنية نزيهة. 
وها نحن نعلن امام  اجلميع باأن الفرات قد ح�صلت على ملفات كاملة عن هذه املوؤ�ص�صة العراقية 

يف ا�صرتاليا ،وهذه املوؤ�ص�صة لي�صت ال�صفارة العراقية يف كانبريا ،وامنا موؤ�ص�صة اخرى مليئة 
بالف�صاد املايل واالداري و االخالقي اأي�صًا،و�صوف نقوم بن�صر ما ح�صلنا عليه تباعًا مع التفا�صيل 

يف اال�صابيع القليلة القادمة، ولن تفيدهم تغيري مفاتيح الكلمات ال�صرية الجهزة الـحوا�صيب 
وال كامريات املراقبة وال طرد املوظفني ،فقد ح�صلنا على ما نريد من الوثائق وامللفات من عدة 

م�صادر  ولي�ض منهم.
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