
 !!!  باوند استرليني في لندن٢,١٠٠لرؤية الوزير العراقي ما عليك سوى دفع  

 أول ً أيامكم سعيدة يا عراقيوا الجهجر والداخل، وانشاء ال السنة الجاية احنا كلنا وزراء، حتى نستلم
  باوند من كل واحد على شوفتنا، ترى خوش شغلة، واللي فاته يدعي في ليلة القدر على هذه٢,١٠٠

الوظيفة نقول له مع السف، حظاا ً اوفر في ليلة القدر القادمة.

 بالحقيقة )طبعاا ً العراقيي يخربون على هاي الكلمة، خصوصاا ً بالقابل ت التلفزيونية دائماا ً يكولوها
 بالبداية، زين منوا يكول حقيقة؟؟؟( نرجع لوضوعنا: بالحقيقة كنت ابحث في فضيحة جديدة بالتعاون
 مع موقع عشتار الرائع، التحقيق اخذ منا بعض الوقت لنوا النصاب الجديد يفتجهم، مو مثل القشامر

في عقود الكجهرباء اللي فضحناهم في التحقيق السابق، وطار وزير الكجهرباء على اثرها.

 طبعاا ً نقول للوزير الطاير "هارد لك" الفلوس وصخ دنيا، وتجي وتروح، خايب ما طردوك على البوكه
 وداعتك، بس لنك من القائمة النافسة وشافوا الفلوس هواي فحلت بعينجهم، ل تزعل، قريباا ً راح نتناول

 فضيحة جديدة، بعد هذا التحقيق، فيا حيدر الل  حظر روحك حتى تنتقم من القائمة النافسة،
وتطيرلجهم وزير مثل ما طيرولكم وزير، والوزارة العنية بيجها خوش فلوس بس فدوة مو تنسونا؟ 

 ترى التحقيق السابق اللي طير وزيرك، هم باكوا من عدنا، "وبالحقيقة" هاي مو جديدة، واللي باكجها
هم وزير سابق !!! لك هاي شلون صدفة، اشو شغلنا كله صاير صدف ؟؟؟ 

 الجهم، الفضيحة التي بدأنا بجها أوصلتنا الى فضيحة اخرى، والفضيحة الخرى أوصلتنا الى هذا،
 ولن الوقت ليس في صالح العراق، قااررنا التوقف !! والبداء في هذا التقرير لهمية التسائل ت التي

يثيرها ثم العودة الى الوضوعي الصليي.

ندخل بالوضوع، الدوا ت الستخدمة في هذا التحقيق:

 



              كيسي جبس علمود ل آكل بروحي حاسبة فلوس  حاسبة كمبيوتر                            

 باوند كلفة مكالا ت       تسجيل منصااورة يا بغداد الذي ٣،٤٠       عمبة مجففة بس ذبيتجها مو طيبة             
                                                                                              اعاد توزيعة موقعنا

بطل سينالكو توصاة من الانيا           علجي أبو البزون هم توصاه        
                طبعاا ً نسفته

رابط لتنزيل منصااورة يا بغداد من موقعنا:
http://www.iraqsurveys.com/articles.asp?Id=34

http://www.iraqsurveys.com/articles/mansora.mp3

التفاصيل العنية بالتحقيق

 وأنا ابحث في الواقع القتصادية للعثور على دليل أو رابط يربط شركة معينة بعقد سمعت عنه من أحد الصدقاء وإذا
 بي اعثر على موقع الكتروني يتناول موضوع التنقيب عن العادن في العراق. وأنا أتصفح الوقع شعر ت بأن التفاصيل

 الوجودة تستحق الوقوف عندها وطرح بعض التسائل ت النطقية. الوقع جديد ويعلن عن تجمع لشركا ت اجنبية
 ومسؤولي عراقيي سيقومون بأنشاء ورشه حوار وادارة اجتماعا ت في لندن لدعوة شركا ت اجنبية للستثمار في هذا

 القطاع في العراق، وايجاد فرصة للشركا ت الجنبية وغيرها من مناقشة الوزراء والسؤولي الدعويي عن السبل المكنة
 وتجاوز العقبا ت أو التخوفا ت التي تدور في أذهان الشركا ت البريطانية والتي تمنعجها بعض القيود من الستثمار في

 العراق. ثم الجلوس مع الفريق العراقي للتداول الباشر والتفاق على اساليب العمل الفضلة. هذا ما ذكره الوقع. وإذا
 اراد احد ان يعرف كيف يسرق البريطانيون الدول، عليه البحث في هذه الجتماعا ت ومعرفة اسماء الفراد والشركا ت

 الشتركة لتكوين خارطة للليا ت التبعة عندهم، والذي يسمح للعراقي اللي كاعد على الجهفة، فجهم أين تذهب أموال
العراق اليوم ومن يتعامل بجها، وكيف تختفي من البنوك. أكيدأبو ناجي ما ينخاف عليه بجهاي السوالف...

http://www.iraqsurveys.com/articles.asp?Id=34
http://www.iraqsurveys.com/articles/mansora.mp3


بالناسبة هم يفعلون نفس الشيء مع الكثير من الدول الضعيفة أو الفاسدة وأهمجها دول الخليج وافريقيا.

 الفرق ان في تلك الدول من يقوم بالزيارة هم النكليز.  أما نحن، فوزرائنا والسؤولي هم من يعرضون العراق للبيع
فيسافرون على حساب الشعب العراقي لبيع العراق.... باختصار!!!

http://www.iraqmining.comالوقع: 

 في احدى الصفحا ت تفاجئت من عدد السؤولي الذين سيحضرون الجتماعا ت والااورش ففجهمت ان هناك امر ما أكبر
 من مسئلة دعوة شركا ت اجنبية وابعاد الكفائا ت العراقية، المر باختصار فيه اسماء كبيرة وكثيرة ول يمكن جمعجها من

 قبل شركة تنظيم معارض دون مساعدة من ججهاز أمني واقتصادي اكبر يعمل ليل نجهار على تنسيق الساليب
 والجتماعا ت لسرقة العراق ونحن في الداخل واقعي تحت تأثير الخدرا ت الفكرية والنفسية وفي الخارج نمشي بي

دهاليز الدول.

  باوند فقط لصدار٢،١٠٠فقاارر ت الشتراك وعليه كانت الفاجأة، الجماعة الذين يديرون الجتماعا ت يريدون مني دفع 
 لي دعوة خاصة لحضور الجتماع ومن ثم الجلوس مع السؤولي للنقاش والتفاق، وال اعلم ما هو التفاق وكم سيكلف

التفاق وباقي السالفة اتعرفوها !!!

البلغ لطلوب للحضور مع معلوما ت عن رقم الحساب الذي يجب الدفع له :



السماء مجهمة لن من يقرأ قد يربط السم بموضوع آخر قد يكون تعرض اليه.

 السؤول عن العلقا ت الخاص بالشركة النظمة للتجمع اسمه: دان مارش وهو ل ينظم التقاء الشركا ت بالسئولي فقط
  أي ان له علقا ت مشتركة٢٠١١بل ينظم حضور الشركا ت في بغداد أيضاا ً ومشاركاتجها في معرض بغداد الدولي في 

بي السؤولي والشركا ت في كل البلدين انه وسيط ومنسق للجتماعا ت.

 

مستشاري لجان الؤتمر والجتماعا ت 
السيد منقذ البكر ــ مستشار أول ومخطط في وزارة الصناعة والعادن 

السيد خلدون البسام ــ مدير شركة جيوسيرف في العراق  دائرة السح الجيولوجي وهو معرف كأخصائي 
http://www.geosurviraq.com/ar/index.html

السيد كارل بروس ــ مدير مكتب العراق في مكتب التجارة والستثمار في الحكومة البريطانية
http://www.ukti.gov.uk/home.html?guid=none

وحتى ل اطولجها عليكم هذا العتوي مالجهم وهو الراسل مال اللي يدير البوكة كلجها 

السيد هادي الدامرجي ــ معرف كمصرفي ومستثمر وتاجر ومستشار لشركا ت اجنبية في الشرق الوسط
يعني بالعامية هذا الدليل مالجهم ويرتب بالعراق ويا السيد كارل بروس

البروفيسور غازي درويش ــ معرف بأكاديمي وباحث وخبير في العراق 

الدكتور سعد ز. جاسم ــ مستشار في شؤون النفط والعادن ومستشار لشركة هيريتاج البريطانية للنفط والشفط ألخ..

 الدكتور صلح الشيخلي ــ مستشار لرئيس القليم الكردي وسفير سابق للعراق في بريطانيا وهو أيضاا ً معرف كخبير
 جيولوجي. هذا شغلته هم مراسل بس مال البرزاني، ينقل أخبار وهم يشوف شكو ماكو من شركا ت حتى اتنقب

بالشمال عن العادن الثمينة، وسبق ان مر اسمه في احدى القال ت مع موضوع العادن في الشمال.

رابط القائمة الستشارية: 

http://www.iraqmining.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=26

 

http://www.ukti.gov.uk/home.html?guid=none
http://www.geosurviraq.com/ar/index.html


التكلمي والحاضرين في الجتماعا ت

                             
                                نوري شاويس  - متجهم في قضية فساد صفقة السيارا ت الصفحة من اوربا الشرقية

                                أحمد ناصر الكربولي – متجهم بقضية الفساد في وزارة الكجهرباء وال اعلم

                                سامي العرجي – قيد البحث !!

                                الدكتور ثامر الغضبان – حراما ت !!

                                منقذ البكر – جاري البحث 

                                الدكتور خلدون البسام – جاري البحث



الروابط 

http://www.iraqmining.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

http://www.iraqmining.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=16

قائمة مفصلة

   الدكتور قصي السجهيل                                                              نوري شاويس 

        

   الدكتور سامي العرجي                                                           أحمد ناصر الكربولي

محمد عبدال محمد   علي الديب            

منقذ عبدالجبار البكر    محمد الدراجي 

                                                                                              الدكتور حمودي عباس اللمي
                                                                                              أو اللمي

   أخ هاي منو ؟؟ على الدباغ

        الدكتور خلدون البسام

        الدكتور مؤيد جلجهوم   ثامر الغضبان

       حسي محسن أديب    الدكتور أحمد الشمة 

       علي حسي علوان
   الدكتور سمير رؤوف 



علي سالم عمر 

 د. كامل ه. لطيف

         عمر عزيز العاني   

ومن النطقة الشمالية )طبعاا ً دائماا ً يجون وحدهم بأعتبارهم دولة داخل دولة ، سبخان ال !!( 

  سيروان عزيز د. أحمد عيسى شرف 
   استشاري استشاري 

  احمد الفتي  سعد سعدال 
           استشاري استشاري

عفية استشاريي، كل هل استشاريي والبلد مفلش، لعد لو ماكوا استشاريي ؟؟!!!؟؟!

موقع الجتماعا ت:

http://www.royalgardenhotel.co.uk   فندق الرويال كاردن في منطقة كنزينكتون الراقية كلش !!!
العنوان:

   24-2 Kensington High Street, Kensington ,W8 4PT London Tel: 0044 207 937 8000

الشركا ت الساهمة:



 الجتماع والؤتمر حسب الوقع سيبدأ من تاريخ السابع الى الثامن من هذا الشجهر وهاي نقطة مجهمة حيث ان الفترة
 العلنة قصيرة جدا ً ول تستطيع عدد كبير من الشركا ت اجراء كل لقائاتجها وابرامجها بجهذه السرعة، أي ان الجماعة

متفقي ومخلصي والعلن للمؤتمر بس للصور التي ستخرج لحقاا ً بالتدريج والستجهلك العلمي وهذا فتح باب آخر. 
 من الججهة التي رتبت المور قبل الجيئ؟؟؟؟ طبعاا ً الجماعة راح يركبون طيارة ويجون الى لندن على يومي ؟؟ هاي

 إنسوها ! راح يجون قبل علمود السواك ويطلعون متأخرين بشكل دفعا ت وللي يشوف قرايبه وجماعته والحلل وعدكم
 الحساب، وللي يظل يتخابر ويا الشركا ت حتى يضمن الحصة،وللي تتحول لو إلى عمان لو المارا ت لو لبنان لنوا
الشركا ت ما تحول عمول ت محلياا ً مثل ما تعرفون. نرجع للطباخ، الجواب اكيد عند الشركا ت والنظما ت الراعية. 

طبعاا ً الفندق شكاكي وابد ما يكلف بس مو تصدقون بالنسبة للتكلفة !!!

الشركا ت والنظما ت الراعية:

 "معاا ً نبني العراق" بي  كل هذه السماء اللمعة في اختصاصجها يبرز كائن طفيلي اسمه
ل علقة له بالجيولوجيا، وعليه يتوسع التحقيق مرة اخرى للججهة التي ترتب كل شيئ قبل ان يخرج الى الشعب !

 



معلوما ت عن "معاا ً نبني العرق"
06929280شركة مسجلة رقم   

الوقع
http://www.webuildiraq.org

 الجماعة يعرفون نفسجهم على انجهم شركة علقا ت غير ربحية ممولة من الشركا ت والعضاء الساهمي والجها مكتب
 سكرتاريا في لندن ومدعومة من مكتب رئيس الوزراء نوري الالكي وهيئة الستثمار الوطنية، وظيفتجها ادخال الشركا ت
البريطانية الى العراق وضمان التعاقدا ت والتفاقا ت على كافة الصعدة والقطاعا ت. كل شيء نعم كل شيئ !!!!

وافجهموها انتوا !!!
بالضافة للجتماعا ت الشجهرية لعضاء مجلس الدارة، هناك اجتماع كل شجهرين وكل ست اشجهر للمجلس التجاري

يحسبون الفلوس ويدققون على العقود. 

اجتماعي في السنة في لندن، ولقائي في السنة في مجلس اللااوردا ت
اجتماع عطلة سبت واحد مرة في السنة في الكمبراند لوج في ونزور

 مرا ت في نادي ريفااورم في لندن٦ الى ٤اجتماعا ت غير منظضمة من 
اجتماعا ت وورش تدريب لكيفية مكافحة الفساد )طبعاا ً هاي كلش حلوة، منجها يكلك نضمن عقود ومنجها يكلك

مكافحة فساد( أبو ناجي يشتغل !!!

 زيارا ت ٤ زيارا ت لوفود شركا ت الى العراق الى بغداد والبصرة وأربيل. نعم ٤وأخيرا ً 
مدفوعة بقوة القطاع الخاص البريطاني وبالدعم من حكومتي بريطانيا والعراق. مو باجر يكولون مو احناا ً!!!

أبو ناجي بكبره ديكول،  وهذا الرابط:

http://www.webuildiraq.org/OUR-WORK/Our-work.html

اذا الجماعة هلكد يجتمعون، لعد اشكد عدهم عقود؟؟؟؟ اكوووول حكومتنا الرشيدة وين طامسة !!!

وهذا العنوان يا صحفيي اكتبوا ونحبشوا معنا يا حلوين 

http://www.webuildiraq.org/


وهذه نبذة من موقعجهم خاف باجر يشيلون الصفحة

صور من الوقع 

       بالناسبة اذا ما طلع الشجهرستاني ماكل حلوة براس الالكي، احنا كلشي ما نفتجهم... اشو بكل عزى لطم!!!

                                                الزيارا ت ووفود البلدين الشقيقي 

طبعاا ً اقوى شي الشعار الوجود على لوقع لنه يختصر السالفة كلجها: الجماعه رايحي جايي !!!



               الشجهرستاني مع الوفد في بغداد                   علي الدباغ يوزع البتساما ت.... شكد لطيف !! 

                  الشباب الطيبة اللي يشتغلون الليل والنجهار لصلحة بلدهم ايباه لو عدنا هيج فريق !!!!

وحتى تتعرفون عيجهم أكثر 

الكادر 
Executive Chairman
•Baroness Nicholson of Winterbourne, Executive IBBC Chairman, Executive Chairman of the 
AMAR Foundation and Former Chairman of the European Parliament Iraq Delegation

 الديرة : البارونيسة نيكلسون واحنا الرديف مالجها مجها الدوري

Director
•Mr Mohammed Charchafchi, Zain Industries, Zain is the largest telecommunications provider 
in Iraq and the Middle East                                                                   الدير الصغر: محمد جرجفجي 



Founder Member Board                                                                                 الضعضاء السؤسسي
•Hadi Damirji, Mamnoon Limited                                                        هادي الدامرجي من شركة المنون
 •Chris Frost, PriceWaterhouseCoopers                                                                   كريس فروست 
•Huseyin Gun, Avicenna Capital                                                الخ تركي من الطريقة اللي كاتب بيجها اسمه
•Mike Pullen, DLA Piper LLP                                                                                       مايك بولن 
•George Raynes, Penspen Limited                                                             جيورج راينز  شركة بينسب

Management                                                                                                                الادارة 
•Mr Christophe Michels, Executive Manager                                                          كريستوفر ميشلز 
•Mr Philip Lewis, Assistant Executive Manager                                                           فيليب لويس

Company Secretary                                                                              السكرتير العام مكتب لندن 
•Mr. Damon Parker,                                                                                                دامون باركر 
Harcus Sinclair, 
3 Lincoln’s Inn Fields, 
London WC2A 3AA

Accountant                                                                                                                الاحاسب

•Mr. Keith Bell,                                                                   كيث بيل والرجال كاعد بقرية بالجنوب 
Rickard Keen LLP,                                                                            على البحر أبد مو راحة
7 – 11 Nelson Street,                                                    قحط محاسبي بلندن رايحي بتلفا ت الدنيا؟
Southend-on-Sea, Essex, 
SS1 1EH

 الشركات والضعضاء
                                                                                      MEMBERS

AEGIS                                                                                 AMEC
Avicenna Capital Shell
British Petrolium Swage Lining
Chevron Business Development Inc. Tata Steel
Clyde & Co LLP Titon Middle East
Consolidated Contractors International         TRC
Control Risks UB Holding
DLA Piper LLP Vitol Group 
Dome Group Weir Group
Erbil Chamber of Commerce RPS Energy
Ernst & Young Iraq RMi
Exxon Mobil
Foster Wheeler Energy Limited
G4S
Gulfsands Petroleum
KBR
KCA Deutag Drilling
Kier Construction
Kuwait Energy Company
Mamnoon Limited
Mott MacDonald
Olive Group
Penspen Limited
PricewaterhouseCoopers
Trade Bank of Iraq



هل تذكرون مصرف العراقي للتجارة ؟؟؟

في شارع اليرموك؟؟؟ ان كنت ناسي افكرك !!!

الرابط:
http://www.tbiraq.com/en/about/board

حسي عصام الزريهذا الصرف اسسه بريمر ال يذكره بالخير ويا منو؟ أحمد الجلبي اللي عي مدير الواججهة 
جده يصير عبد المير الزري واستلمعدة وزارا ت في العجهد اللكي أيام النكليز وكان سفير للعراق في أيران

دنيا صغيرة !!! الدير الفعلي أو الستشار هو السير كلود هانكس 
Sir Claude Hankes
  طيره الالكي ووضع في مكانه حمدية الجاف اللي اسمجها جوى الستشار٢٠١١في الشجهر السادس من 

على موقع الصرف والحجة فساد اداري وانكليزي حيل زعل !!!  
وحسي يصير لو ابن اخت لو ابن أخو أحمد الجلبي.

الرابط:
http://www.tbiraq.com/en/about/board

بس القفلة مو هنا، تدرون منو الصرف الراسل مال الصرف العراقي؟ 
جي بي موركان، الصرف المريكي اللي كان يشتكي منه وزير الكجهرباء اللي طار، لك شنو هــــاي كل ما نفتح 

عقدة نلكي الااوراها لك شوكت لحكتوا تلعبوها؟؟؟؟؟؟؟؟  ديلله... واحنا ملتجهي بالجواز والجهفة ولكم تعالوا شوفوا 
اللغف وين ؟؟؟!!!!  طبعاا ً الوقع مال مصرف يبدوا بس بالنكليزي صارلي ربع ساعة ادور على رابط عربي ماكوا 

يا ترى ليش؟؟؟ مو مصرف عراقي لزم بيه نفس العلوما ت بالعربي؟؟؟

الرابط:

http://www.tbiraq.com/en/business-partners/our-banking-partners/correspondent-banks/

http://www.tbiraq.com/en/business-partners/our-banking-partners/correspondent-banks/
http://www.tbiraq.com/en/about/board


ومن الوقع:
الرابط:

http://www.tbiraq.com/en/business-partners/our-banking-partners/correspondent-banks

البنوك الراسلة في الشرق الوسط العمول ت على الكثر هنا يا صحفيي يا حلوين !!!!

 زين، ونرجع الشركة اللي ترتب العقواد حتى ل ونتشتت، لونو في كل زاوية قصة وموضوع بس ضعلى القل باحثنا واضعطينا ما
يكفي للخوة الصاحفيي الخبر منا والتهتمي ما يكفي لربط الخيوط مع ما يعرفون من معلومات في الداخل والخارج!!!

http://www.tbiraq.com/en/business-partners/our-banking-partners/correspondent-banks


 اذا ما تصفحنا القسم الخباري لوقعجهم نجد أن الجتماعا ت وتوقيع العقود وهذا يعني تحويل اموال تكاد تكون
 اسبوعية او اكثر بقليل وهذا في تقدير اي انسان عاقل، نشاط غير طبيعي وهو محموم والذي يجري واضح بشكل عام
 من التفاصيل القليلة، يبقى على عراقيوا الداخل التأكد ما اذا تم تنفيذ اي شيء على الرض. هذا المر مجهم لننا اذا
 ما قمنا بمقارنة كمية الشحن الجوي والبحري بي العراق وبريطانيا في نفس الفترة أو بعدها فجهي قليلة بالقارنة مع

كمية العقود البرمة ونوعجها وحجم معداتجها ومبالغجها !!! 

ولو زرنا الواقع الحصائية البريطانية، لن نجد اثر ملحوظ للتبادل التجاري البريطاني العراقي في الجدول الرفق

  لعرفة الرقم الصحيح ٢٠١٠\٢٠٠٩فاضطااررنا البحث في التقارير التفصيلية لعام 
 الف باوند استرليني  ٥١٢،١٨٩ بريطانيا صدر ت ما قيمته  ٢٠٠٩في عام 

 الف باوند استرليني ٥٣٣،٥٧٣ بريطانيا صدر ت ما قيمته ٢٠١٠وفي عام 
 ٪   وهذا يفسر عدم وجود العراق على الرسم البياني اعله.٤،٢أي بزيادة مقدارها 

 فيبدوا من التفاصيل التي مجد ت في هذا التحقيق ان الجماعة ناوين يزيدون اللغف !!!٢٠١١أما في 

 هنا اوجدنا ارقام بحوالي النصف مليون باوند، وللتأكد ايضاا ً اتصلت بعدة شركا ت شحن بحري وجوي وطلبت اسعار
 الشحن الى العراق والذي اكد الوضع اكثر هو عدم امكانية تلك الشركا ت رغم حجمجها الكبير من اعطائي كلف شحن

للعراق لنه ليس سوق ساخن فيما الجميع اعطاني اسعار المارا ت او عمان او مصر على الجهاتف. 

اللف الصدر:
http://www.iraqsurveys.com/articles/BIS_Value_of_UK_book_exports_2010.pdf

 وللتأكد اكثر وقطع الشكوك، لو زرنا موقع الكتب التجاي والستثماري الحكومي البريطاني لن نجد كمية العقود البرمة
التي وجدناها على موقع الشركة. الرابط:

http://www.ukti.gov.uk/export/countries/asiapacific/middleeast/iraq.html

http://www.ukti.gov.uk/export/countries/asiapacific/middleeast/iraq.html
http://www.iraqsurveys.com/articles/BIS_Value_of_UK_book_exports_2010.pdf


 فأيجهما نصدق؟ نحن سنختار موقع الشركا ت، وذلك لن الشركا ت في الخارج تعلن عن انشطتجها كي تزيد من سمعتجها
 وتصعد اسجهمجها في البااورصا ت والسواق وتستفاد من التغطيا ت العلمية. أما الحكومة البريطانية فجهي ل تحب

 الضواء كثيرا ً وتكشف الحصائا ت في آخر السنة وهنا تكون العلوما ت قديمة ول فائدة منجها ال للبحث الكاديمي او
 الحصائي وهي بشكل عام وتفضل التكتم كي ل تقع في منافسة اقتصادية مع الوليا ت التحدة أو فرنسا أو غيرها

وعليه ل تعلن ال حسب الحاجة. وهذه طبيعة الحكومة بشكل عام.

وموقع الشركة فيه الكثير من الصور واللقائا ت والجتماعا ت ومتعددمة الوجوه !!!

هذا الرابط للعقود من موقع شركة نحن نبني العراق:
http://www.webuildiraq.org/NEWS.html

http://www.webuildiraq.org/NEWS.html


الرابط للجتماعا ت:
http://www.webuildiraq.org/TIME-TABLE.html

 

 ونسخة من الدضعوة التي استلمتتها

  باوند باشر٢،١٠٠ باوند اتلفجها على هالشوفة ، فراح انتظر يخلص السيرك ويا خبر ب ٢،١٠٠طبعا ما راح اروح لني بصراحة ما عندي 
يصير ببلش !!! 

طبعا الوااد والعاادن التي سيتم باحثتها في العلن،  والثلةثة الخيرات جوى اليز هي ما يلي

Native sulfur, Phosphorite, Salt (NaCl), Glauberite, Gypsum, Limestone, Quartz-sand, 
Feldspathic sand, Kaolinitic claystones, Bentonite, Ironstone, Bauxite, Metallic Minerals ,

Uranium & Gold & Mercury 

 واللي يريد ترجمة خل يباحث ضعلى الشبكة العالية لونوا مو اختصاصنا ما ونعرف اسماء بعظتها بالعربي والخيرات هم
اليوراونيوم والذهب الزأبق والبقية التي ونعرفتها الفوسفات والسيليكا والكبريت والبنتوونايت الخ....



  ويا الحمايا ت٢٤هسا نرجع للمعازيم، عدد السؤولي العراقيي القادمي الى بريطانيا في اليام القادمة حوالي 
 ؟؟؟ زين راح يجون بطيارة خاصة ارخص لو عبرية ؟؟؟ ال أعلم !!!٤٠والرافقي والحباشا ت كول 

  دولر في الساعة الواحدة، واذا الجماعة طلعوا٢٥٠٠اذا طيارة خاصة الكلفة على الدولة تقريباا ً حسب ما هو متعارف 
  دولر كلفة طيران واذا ركبو طياة ركاب واشك٣٠،٠٠٠ دولر والرجعة صار ت ١٥،٠٠٠ ساعا ت هاي ٦من بغداد روح 

  وهذا مستبعد تطلف التذاكر ارخص. ليش٢٤ تطلع الطيارة ارخص واذا بس ٤٠بصراحة راح تعتمد على العدد اذا 
نستعجل هليومي يوصلون ونشوف. زين ليش ادوخكم وادوخ روحي بالخردة ؟؟!!

 وانشوف ايضاا ً اذا كان هناك تغطية اعلمية للجتماعا ت والأتمرا ت لو ل ؟؟؟ بجها دلل ت طبعاا ً. اذا اكوا تغطية فالسألة
تفسر شكل واذا ماكو تغطية ل رحنا زلك يا عراقيي!!!

  وبديت اخنطل، السئولي العراقيي٢:١٤ بالغرب اشتغل والساعة صار ت ٦بس اني عندي سؤال مجهم صارلي من ال
  باوند حتى يسولفون وياهم شوي؟ لو البلغ كله للشركة النظمة؟ يعني فلوس قاعة٢،١٠٠يدرون الشركا ت راح تدفع 

ولفا ت وعصير برتقال والزايد خير من ال؟

 أسمعوا يا عراقيي هذا الجتماع مو خالي، والجماعة حولوا على العادن بعد ما خلصوا من النفط يعني بأختصار
العراق سيقيد بعقود ما انزل ال بجها من سلطان !!!! العراق كله فوق الرض وتحت الرض للبيع يا عراقيي. 

 يعني عوفوا الحاسبة والتقرير وباوعوا على الكاع هسة، هاي الكاع بعد مو مالتنا، لنوا الجماعة مرتبي اللعبة قبل ما
يجون والتواريخ اكبر دليل. راح يجي يوم حتى قبااورنا يبيعوها للجنبي، وكولوا كال !!!

 ما العمل:

النشر والتوعية 
البحث والتأكد ومطابقة العلوما ت التي ورد ت للتأكد منجها وتصحيح اي خطأ أو الزيادة في العلوما ت لتتضح الصااورة.

امام جميع العراقيي. 
يا عراقيوا الداخل اصحوا على حالكم علينا التخلص من كل انواع التخلف أو التخدير الفكري الوجود.

 يا عراقيوا الخارج تكاتفوا وساعدوا اهلنا في الداخل بايصال العلوما ت اليجهم كي يعرفوا ما الذي يدور في الخارج.
وهم اشغلوا بالخوف والتعذيب والقمع والكبت والضبابية في العلوما ت. وال يعينجهم !!! 

انيروا الطريق لجهم، كي يروا ما ل يرونه وهم يصلحون الولدا ت ويبحثون عن الوقود والعمل. 
يمعودين العراق دينباع تفصيخ واحنا نايمي !!!!! 

واذا الحال عاجبكم فأنتوا بكيفكم بعد !!!

تصبحون على خير 

٢٠١١\٩\١التاريخ 


