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{  بــــغـــــداد - وكـــــاالت - قـــــالت
مـــصــادر عــســكـــريــة إن عــشــرات
اجلــنـود الـســودانـيـ قــتـلـوا في
كـمـ نـصـبه احلـوثـيـون بـالـقرب

من مدينة ميدي اليمنية .
ــني مــيـداني أن  وأفــاد ضــابط 
احلــوثــيـ "اســتــدرجـوا الــقـوات
السـودانية وسمـحوا لها بـالتقدم
إلى أماكن كانوا يتـحصنون فيها
بـعـنايـة (...) ما جـعـلهـا في مرمى
نـيـرانـهم". يـذكـر أن الـسودان هي
ـــــشـــــاركـــــة في إحـــــدى الـــــدول ا
الــتـحــالف الــعــربي الــتي تــقـوده

السعودية باليمن.
أفـادت مـصـادر عـسـكـريـة الـسـبت
ـــــقــــــتل عـــــشـــــرات  اجلـــــنـــــود
الــــســـودانـــيــــ لـــيل اخلــــمـــيس
اجلــمـعــة في كــمـ لــلـمــتــمـردين
احلـوثيـ قـرب مـديـنـة مـيدي في

اليمن.
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ــصـادر الــعــســكــريـة إن وقــالت ا
اجلنـود قتلـوا في عملـيات "قنص
ــــتــــمــــردين احلــــوثــــيــــ لــــهم ا
وباستخدام عبوات ناسفة أيضا"
زارع واخملـازن قرب في مـنطـقـة ا

ميدي في محافظة حجة.
ــني مـــيــداني إن وقـــال ضــابـط 
احلــوثــيـ "اســتــدرجـوا الــقـوات
السـودانية وسمـحوا لها بـالتقدم
إلى أماكن كانوا يتـحصنون فيها
بـعـنايـة (...) ما جـعـلهـا في مرمى

نيرانهم".
ـسـيرة" من جـهـتهـا بـثت قـنـاة "ا
لـقطـات قـالت إنهـا "انكـسار زحف
الـقـوات الـســودانـيـة في صـحـراء
مـيـدي" ومـا وصـفـته بـأنه "جـانب
مـن قـــتـــلـى اجلـــيش الــــســـوداني

والـدبابـات التي دمـرها وأعـطبـها
أبـــــطــــــال اجلـــــيش والـــــلـــــجـــــان
الـشـعـبـيـة". ولم يـتـسن احلـصول
عــلى اَي تــعــلــيق من الــســلــطـات
السـودانـيـة. اخلـسـارة األكـبر من

نوعها منذ العام 2015
ويــــنــــتـــــشــــر مــــئـــــات اجلــــنــــود
الــســـودانــيــ في الـــيــمن ضــمن
الـتـحالف الـتـحالف الـعـربي الذي

بـدا تدخـله بقـيادة الـسعـودية في
اذار 2015دعما للـرئيس عبد ربه
ــــواجــــهـــة مــــنــــصــــور هــــادي 
احلـوثيـ الـذين يسـيطـرون على
مــنــاطق واســعــة في هــذا الــبــلـد

الفقير.
wKOz«dÝ« XL

ـتــنع اجلــيش الــسـوداني عن و
الــتــطـــرق إلى عــمـــلــيـــاته ضــمن

الـتـحالف في الـيـمن. وفي نيـسان
اضي أعلن مـقتل خـمسـة جنود ا
وفي كــــانــــون الـــثــــاني 2016عن

مقتل جندي.
واخلـــمـــيس  قــــال مـــســـؤولـــون
ـنيـون إن الـتـحالف عسـكـريـون 
ــعــارك إلـى صــعــدة قـــام بــنــقـل ا
الـــقـــريــــبـــة من حـــجـــة. وتـــشـــكل
ـنـطـقـتـان مـعـقال لـلـحـوثيـ في ا

هـذه الـتـعزيـزات بـدعم من طـيران
الــــتـــحــــالـف. وتــــمـــكــــنـت قـــوات
التـحـالف من التـقـدم مسـافـة عدة
ــســؤولـ كــيــلــومــتــرات وفــقــا 

. ني
وتـأتي الـعـمـلـيـة في وقت يـتـعـثـر
فيه التحالف من أجل التقدم على
جـبـهـات مـأرب (وسـط) واحلـديدة

(غرب

للـطـبخ اسرار ال يـفك شفـرتـها اال الـطبـاخ الـبارع وربـات البـيوت
ـة ) الـتـي اشـتـهــرت بـهــا مـطـابخ الــعـاقالت .. وال ســيـمـا ( الــدو
ومــطـاعـم الـعــراق بـ بــلـدان الــعـالـم كـمــا ذاع صـيت ( الــسـمك
ـســكـوف ) عـلى ضـفـاف نـهـر دجـلـة اخلـالـد .. وانك لـو تـذوقت ا
ا تلـكـما االكـلـت االصـيلـتـ بعـد جتـهيـزهـما بـايـد غيـر عـراقيـة 

احسست بالطعم ذاته على ايد عراقية ماهرة ... 
عـلى كـل حـال ال اريـد هـنــا ان اتـقـمص شـخــصـيـة مـعــلم الـطـبخ
ومـؤلـفي كـتب( لـك سيـدتـي) و ( تعـلـمـي الطـبـخ في سـبـعـة ايام )
كـمـا ال اريـد ان اضـع بـ يـدي الـقارىء ـؤلـفـات  , وغــيـرهـا من ا
ة ) وكيفية طبخها فاجلميع عارف واد التي تصنع منها ( الدو ا
تميزة  ,ولكني ارى فيها فرداتها ومستذوق لطعـمها ونكهتها ا
داللـة اخرى عـلى الـتـنوع اجلـمـيل ب مـكـونـات الشـعب الـعراقي
وفـسيفسـائه اجلميل واطـيافه احلميـمية في عالقـاتها االجتـماعية

وتواصلها االنساني ... 
حتوى هذه االكلـة الراقية التي يسيل لها ولو جئنا ندقق الـنظر 
الـلـعاب لـوجـدنـاها انـهـا مؤلـفـة من مـحاصـيل زراعـية جـادت بـها
عـطاء وحلـوم ظفـرت بغـذاء امتـصته خاليـاه من خصب ارضنـا ا
لح الـتربة وادي الـرافدين ( ارض السـواد ) وتشـبعت جمـيعـها 
الـغـالـيـة وان تــلـونت تـلك احملـاصـيل بــالـوان الـطـيف الـسـمـاوي ,
ـواد الـغـذائيـة مـا تـعجـز عن جـمـعه مـعاشب وكـلـهـا حتتـوي من ا

االرض وصيدلياته في جرعة واحدة ... 
هـذه الكـينونـة تتشـابه مع كيـنونة اسـم العراق الـذي جتتمع حتت
رايته اخلـفـاقة اديـان وقومـيـات ووالءات عشـائـرية واحـزاب وكتل
وكيـانات وتنـظيمـات ادارية ومنـظمات مـجتمع مدني  ,واذا سألت
ـنـتمـ لـتـلك التـشـكـيالت الجابك عـلى الـفـور       ( انا أي من ا
ـطــبخ عن حــزمـة عـراقي ) .. واذا ســألت ربــة الـبــيت او عــامل ا
واد التي يعكف عـلى جمعها في لفائف بـشكل منسق ويضعها ا

ة ) ...  على نار هادئة  ,فيجيبك على الفور انها ( الدو
ـا ابـتـعـدنــا عن ثـوابت مـلـؤهـا ولــو تـصـفـحـنــا الـتـاريخ الـعـراقـي 
الـقـدسيـة تـدخل شـخـصـيـة الـعـراقي وبـنـائه اجلـسـدي والـنفـسي
لتجعل مـنه متفردا ب النـاس على ارض الله الواسعة  ,ومتميزا
بـصفـات الشجـاعة والـكرم والنـخوة وحـفظ العرض واالرض وان
تـطلب ذلك تـقد الـشهـداء على مـذبح احلرية  ,وهذا مـا ال جنده
ة وسـقوط القيم مـجتمعـا في شخصـية العراقـية وذلك بفـعل العو
ـصـالح الـضـيقـة وتـسـيد الـدوالر وشـيوع ونـزوع الـغـالبـيـة نـحو ا

الكراهية ... 
ـكـنك دخـول مـطـاعم الـغـرب والـعـرب الـتي تـقـدم ـقـابل  , وفي ا
االكالت الــعـراقــيـة  ,وتــطـلب من الــنـادل ان يــعـد لك وجــبـة غـذاء
ولكنك ة ) وان اخـتلـفت في تسـميـتهـا عندهم  , تتقـدمهـا الـ ( دو
مـا ان تـتذوق طـعـمهـا اال وتـعـلم الفـارق الـواضح بـ طعـمـها في
طبخ االجنبي وطـعمها في مطعمـنا العراقي . بالرغم من تشابه ا
احملــتـــويــات وتــوافـق اجــهــزة ومـــعــدات الــطــبـخ بــســبـب مــنــشــأ
ـطيـبـات احملـشـوة بـها واالهم من اخلـضـروات واللـحـوم والـرز وا
كل ذلك ان ربـة الـبـيت الـطـابـخـة لـعـيـالـهـا وضـيـوفـها فـي الـعراق

تتميز بـ ( نفسيتها ) كما يقال عندنا ...
فلـنكن على الـدوام كما ارادنا الـله سبحانه مـجتمعـ على اخلير
ـذاهب والقوميات  ,ولتتعـزز وحدتنا وان توزعت بيـننا االديان وا
الوطنية مصدر قوتنا ولنعمل على تعميق ارتباطنا باالرض ونعيد
ما ضـاع من عالقات وثيقـة تشيع بيـننا الثـقة واحلب الذي حاول
ـتيـنة بـاستـعمار االعداء في الـداخل واخلارج زعـزعة اواصـرنا ا

وهجمات ارهابية وكتل متناحرة ... 
ـة ) مـثاال وقـدوة حـسـنة  ,وال تـسـتـغرب من ولتـتـخـذ من الـ ( دو
دعـوتي هذه فـاسـتـغرابك يـزول حـيـنمـا تـتـفحص
ــة) وتـعــلم بـأثــر الـطــبـاخ مــكـونــات لـفــة (الـدو
طعمية والطباخة في تلك الصناعـة الشعبية ا

الفواه العراقي !! 

∫ 5L
مدرعة معطوبة
تابعة للجيش
السوداني
اخلميس بعد
سقوطها في
كم للحوثي
قرب مدينة
ميدي في اليمن.

شمـال الـبالد. كـما تـعـتبـر صـعدة
الـــقــــاعـــدة الـــرئـــيـــســـيـــة إلطالق
الـصـواريخ الـبـالـيـسـتـيـة بـاجتاه
ــســؤولــون الــســعـــوديــة. وأكــد ا
وصـــــول مـــــئـــــات مـن اجلـــــنـــــود
الــســعـوديــ والــسـودانــيـ إلى
عــدة خـطـوط أمـامـيــة في مـنـطـقـة
. صعدة لدعم اجلنود احلكومي
عارك منذ وصول واشتدت حدة ا
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حتـتـوي عـقـود تـقـاسم إنـتـاج الـنـفط  عـلى أحـكـام مـخـتـلـفة تـنـظم
الــعـمــلـيــات الـبـتــرولـيــة والـتــزامـات الــطـرفــ إلى جـانب مــلـحق
مـحـاســبي يـنـظم آلـيــة اسـتـرداد الـنـفــقـات وبـيـان الـقــابـلـة مـنـهـا
لالســتـرداد أو غــيـر الـقــابـلـة لالســتـرداد وكــذا نـسب مـقــاسـمـة
اإلنـتــاج من الــنـفط وكــيــفـيــة تـســويـقـه وتـســويـة االيــرادات بـ
ـستثمرة له) ويـحدد العقد الكـة وب الشركة ا (الدولة ا الطرفـ
ـسـتـحـقـة لـلـدولـة إلى نـسب اإلتـاوات من االنـتـاج والـضـرائـب ا
ـسك دفـاتـر وسـجالت مـالـية جانـب إلزام الـشـركـات الـنـفـطـيـة 
تبعة في ية ا عايير العا وأتباع طرق محاسبية وفقـا لألسس وا
ـثلة في هذه الصـناعـة كمـا أن هذه العـقود تـعطي حـقا للـدولة 
ـراجـعة رقـابـة األعـمال الـفـنـية اجلهـة الـتي تـمـثلـهـا في الـقيـام 
ـالية التي تـمارسهـا الشركات الـنفطـية ومدى التـزام الشركات ا

برم معها. ببنود العقد ا
ـراجعـة احلكـومـية لـعـقود تـقاسـم اإلنتـاج تخـتـلف من حيث إن ا
تبعـة في حتقيقها عن سؤولية األسالـيب اإلجراءات ا النطـاق وا
مـراجـعـة الـشـركــة الـنـفـطـيــة من قـبل الـشـركـاء والــتي حتـكـمـهـا
عـايير تهدف في األساس إلى تـنظيم عالقة الشركاء النشرات وا
الكة للنفط فيما بينـهم وليس عالقة الشركة العاملـة مع الدولة ا
ـراجعة جلـوانب معـينة وعـلى الرغم من وجـود تشـابه في كيفـية ا
ب مراجعـة الشركاء اجلانب احلـكومي إال ان هناك جوانب في
ـعايـير وهـو ما سبب غايـة األهمـية لم تـتناولـها تـلك النـشرات وا
راجـعة من قـبل اجلانب الفـجـوة أو النـقص في تلـبيـة متـطـلبـات ا
ـراجـعة احلـكـومي ألعـمال الـشـركـة النـفـطـية وهـو مـا يعـني أن ا
احلـكومـيـة في ظل عـقود تـقـاسم  اإلنتـاج تـخـتلف عن غـيـرها من
من حــيـث األهــداف الــتي تـــســعى إلـى حتــقــيـــقــهــا ــراجــعـــات ا
ــراجــعـة واألسس الــتي يـتـم االسـتــنــاد عــلـيــهــا أثــنـاء تــنــفــيـذ ا
والتـحضـير لـها ومـحتـويات الـتقـرير وغـير ذلك من اجلـوانب ما
ـالكـة لـلـنفط راجـعـة هـذه تقـع على عـاتق الـدولـة ا دامـت عمـلـيـة ا

بدرجة أساسية من جهة ثالثة.
 فـــإن ذلك لن يـــتــأتـى إال من خالل أسس ومـــعــايـــيــر تـــضــعـــهــا
احلـكــومــة تـكــون مـرشــدا لـلــمـراجع احلــكــومي عـنــد مـراجــعـته
الـية التي تـنفـذها وتـقوم بـها الشـركة الـنفـطية لألعمـال الفـنيـة وا
وجب عقـد تقاسم اإلنـتاج لضـمان حسن تـنفيـذ العقد الـعاملـة 
ـوارد الـنـفـطــيـة من جـهـة ورفع كـفـاءة واســتـخـدام ا
ـراجـعة احلـكـومـيـة من حـهـة ثـانـية وفـاعـلـيـة ا
ورفع مـسـتـوى الــكـادر الـوطـني لـلــقـيـام بـهـذه
ـراجعة ـراجعة دون االعـتمـاد على مـكاتب ا ا

الدولية 

{ ســــــاوبـــــاولـــــو  –أف ب - بـــــدأ
الـرئـيس الـبـرازيـلي األسـبق لـويس
إيناسيو لوال دا سيلفا رمز اليسار
في هـــذا الــبــلـــد تــنـــفــيــذ عـــقــوبــة
بالـسجن ألكـثر من  12عامـا بتـهمة
الــفــســاد في كــوريــتــيــبــا (جــنــوب
الـــبالد) الــــتي وصـل إلـــيـــهــــا لـــيل
الـسـبت األحــد عـلى مــ مـروحـيـة.
رشح األوفر حظا في ويعتبر لوال ا
االنتخابات الرئاسية التي ستجرى
ــقـبل. في تـشــرين األول/أكــتـوبــر ا
ووصل الـرئـيس الـبـرازيلـي األسبق
لـويس إينـاسيـو لـوال دا سيـلفـا ليل
الـسبـت األحد إلى سـجن كـوريتـيـبا
(جـنـوب الـبالد) لـيـبـدأ بـذلك تـنـفـيذ
عـقوبـة بالـسجن ألكـثر من  12عاما
بـتـهمـة الفـسـاد. وويعـتـبر لـوال رمز
ـرشح األوفر الـيـسـار الـبـرازيـلي وا
حظا في االنتخابات الرئاسية التي
سـتـجرى فـي تشـرين األول/أكـتـوبر
وحـكم عـلــيه بـالـسـجـن بـعـد إدانـته
بـتــلـقي شــقـة فــخـمـة عــلى شـاطىء
الـبـحر من شـركـة لألشـغال الـعـامة
مـقـابل تـسـهــيالت حلـصـولـهـا عـلى
عــقـــود عــامــة.وقــد وصـل الــرئــيس
األسبق إلى مـقر الـشرطـة الفـدرالية
في كــوريـتـيــبـا عــلى مـ مــروحـيـة
استقلها من ساو باولو لتحط على

ـــبــــنى. وبـــيـــنـــمـــا كـــانت ســـطح ا
ـروحــيـة تــسـتـعــد لـلـهــبـوط كـان ا
هــنــاك مـــئــات من مــنــاهــضي لــوال
يـرتــدون مالبس صـفـراء وخـضـراء
تــــرمــــز إلى األلــــوان الـــوطــــنــــيـــة
يــنـــتـــظــرونـه أمــام الـــســـجن وقــد
أطـلــقـوا األلـعــاب الـنـاريــة وقـرعـوا
عـلـى األواني فـيـمـا صـرخ بـعـضـهم
"يـعيش سـيـرجيـو مـورو!" مشـيرين
بذلك إلى القاضي الـذي أمر بسجن

لوال.
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وأنهى لـوال في وقت سابق الـسبت
حال التـرقب عندمـا أعلن أمام آالف
مـن مـــنــــاصـــريـه أنه مـــوافـق عـــلى
مــذكـرة اجلــلب الــصــادرة في حــقه
وأنه سـيـسـلم نـفـسه للـقـضـاء غـير
أنه جـدد الـقـول إنه بـريء. وكـان دا
سـيـلـفا قـد رفض اول أمس في أول
كلمـة له منذ صدور األمـر القضائي
يـــوم اخلـــمــيـس تـــســلـــيـم نــفـــسه
مـتحـصنـا بـحشـد من أنصـاره قرب
ســــاو بــــاولــــو حــــيـث يــــؤكــــد أنه
ـــنـــعه مـن الــتـــرشح مـــســـتــهـــدف 
ـقررة في لالنـتـخـابـات الرئـاسـيـة ا
تـــــشـــــريـن الـــــثـــــاني/ أكـــــتـــــوبـــــر
الـقــادم..وتـفــاوض لـوال ومــحـامـوه
اجلمعة مع السـلطات بشأن شروط

ـرشـح األوفــر حـظــا في اعــتــقــال ا
قبلة. االنتخابات الرئاسية ا

WłËœe   U UNð«
وشارك لوال الـسبت في قداس أقيم
في الهواء الـطلق في ذكرى زوجته
ـاضي.ولـوال الــتي تـوفـيت الــعـام ا

( 72عاما) الذي حكم عليه بالسجن
 12عـــامــا بــعــد إدانــتـه بــالــفــســاد
وتـبــيـيض األمـوال عـبـر عن رغـبـته
في تـسـلـيم نــفـسه لـلـسـلـطـات بـعـد
الــقــداس.ومـاريــا لـيــتــيـســيــا الـتي
تـوفـيت في شـبـاط/فـبـرايـر ?2017

كــانت ســتــحــتــفـل الــســبت بــعــيــد
مــيالدهـا ال .68واتــهـمت األخــيـرة
بتلقـي شقة فخمـة على الشاطئ من
شــركـــة بــنــاء لــقــاء امــتــيــازات في
مــنــاقـصــات عــامــة مــا تـســبب في
إصـــــدار حــــــكـم الــــــســـــجـن عــــــلى
لـوال.ونــفى لــوال بــشـدة تــورطه في
األمر وأعرب عـند وفاة زوجته وأم
أوالده الـثالثـة عن األمل "بـأن يـأتي
يــوم يــطـلـب فــيه اجملــرمـون الــذين
اتــهــمــوا مــاريــا ظـــلــمــا الــصــفح".
وأتـــاحت احملـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا في
الــبـرازيـل سـجـن الـرئــيس األســبق
لــويس إيـنــاسـيــو لـوال دا ســيـلــفـا
وذلك بعد رفضها التماسا قدمه من
أجل إرجـاء تـنـفـيـذ عـقـوبـة الـسجن
ـــدة  12عـــامــا الـــصـــادرة بـــحـــقه 

وشهر.
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وكانت احملكـمة العلـيا في البرازيل
قـد رفـضت الـتـمـاسـا قـدمه الـرئيس
األسبق من أجل إرجـاء تنـفيـذ حكم
بــالــسـجن صــادر بــحــقه بـانــتــظـار
اســتــنــفـــاد جــمــيع فـــرص الــطــعن
تاحة أمامه.غـير أن هذا القرار لم ا
يكن موضع إجماع على اإلطالق إذ
لم يـصـدر إال بـستـة أصـوات مـقابل
خـمـسة بـعـد مداوالت اسـتـمرت 11

ســــاعــــة قــــبـل ســــتــــة أشـــــهــــر من
انـتـخـابـات رئـاسـيـة يـتـصـدر فـيـها
لـوال اسـتـطالعـات الـرأي.لـكن يـبقى
أن قــرار احملــكــمــة الــعــلــيــا يـشــكل
انـتـصـارا كـبـيـرا لالدعـاء الـعـام في
ــعـروفـة بــاسم "الـغـسل الـقــضـيـة ا
الـسريـع" التي كـشـفت عن فضـيـحة
فـسـاد هائـلة تـطـاول سيـاسـي من

مختلف األطياف. 
وكـان الـقـضاء الـبـرازيـلي في تـموز
ـاضـي أمـرا بـتــجـمــيـد حــسـابـات ا
مـصـرفـية لـلـرئـيس دا سيـلـفـا الذي
اتـــهـم الــفـــســـاد وغـــسـل األمــوال 
تلكات له بعد أسبوع ومصادرة 
على إصداره حلـكم آخر أدانه بتهم

فـساد.وورد في نـص احلكم  أنه 
جتـميـد مبـلغ بنـحو  600ألف ريال
( 165ألف يــورو) من حـســابـات دا
سـيـلـفـا  كـمـا صـودرت ثالث شـقق
ـلـكـهـا بـعـد أسـبـوع عـلـى صدور
حــكم بــحـقـه بـتــهــمـة فــســاد قـضى
بـسـجـنـه نـحـو عـشـر سـنـوات بادر

إلى استئنافه.
ـــصـــادرة  كـــمـــا أمــــر الـــقـــضـــاء 
ــلـكــهـا ســيـارتــ وقــطـعــة أرض 
الـرئــيس الــسـابق. وبــرر الــقـاضي
سـرجــيــو مـورو احلــكم بــأنه يـأتي

"تعويضا ألضرار مرتكبة".
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