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بغداد -خا�ص�:أكدت النائبة عن ائتالف دول��ة القانون عالية ن�صيف
وجود �أدلة تدين الفا�سدين يف وزارة الدفاع وتثبت قيامهم بتوجيه دعوة
اىل �رشكة تاترا الوهمية .وقالت ن�صيف يف بيان" متادي ًا يف جتاهل كل
الأ�صوات الرقابية وا�ستمراراً يف نهب ثروات �شعبنا املكافح ،ي�أبى الفا�سدون
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إال �أن ي�ستمروا يف �رسقاتهم وا�ستهانتهم بدماء ال�شهداء،
في�رصون على توجيه الدعوة اىل ال�رشكة الوهمية تاترا بعد �أن مت �إلغاء الدعوة �سابق ًا
" .وبينت � ":إن الدعوات الإحدى والع�رشين اخ ُتزلت اىل �ست فقط ،ثالث منها لي�ست
لها عالقة بالتعاقد واثنتان هما ابولو وتاترا على الرغم من اعرتا�ض اجلهات الرقابية
عليهما ،وال�ساد�سة رو�سية " .و�أ�شارت �إىل " ان هنالك من الأدلة ما يدين لوبي الفا�سدين يف
وزارة الدفاع ،و�سوف تتك�شف كل احلقائق للجمهور ولرئي�س الوزراء لكي تتم �إحالة الفا�سدين
اىل الق�ضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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صفحة مع الملحق االقتصادي

حراك يسابق الزمن بحثًا عن مؤيدين

بغداد تبدأ خطواتها لرفضه دوليًا وأربيل تلجأ إلى الترهيب لعقد برلمان كردستان لشرعنة االستفتاء
بغداد -لميس عبد الكريم

يعتزم رئی�س ال��وزراء حیدر العبادي ،التوجه �إىل نیويورك الأ�سبوع
املقبل للم�شاركة يف اجتماعات اجلمعیة العمومیة للأمم املتحدة،
معربا عن �أمله لقاء �أكرب عدد من قادة العامل ملناق�شة �سبل �إعمار
العراق .وقال العبادي خالل م�ؤمتره ال�صحفي الأ�سبوعي "�س�أتوجه
الأ�سبوع املقبل �إىل نیويورك حل�ضور اجتماعات اجلمعیة العمومیة
للأمم املتحدة ملدة ثالثة �أيام" ،الفت ًا النظر �إىل "�أننا نطمح اىل القاء
�أكرب عدد من قادة العامل ملناق�شة �سبل �إعمار العراق" .من جهته اكد
وزير اخلارجية ابراهيم اجلعفري التوجه مع العبادي اىل نييورك
للح�صول على قرار من اجلمعية العامة لالمم يخ�ص عدم االعرتاف
بخطوات كرد�ستان ب�ش�أن اال�ستفتاء اخلا�ص باالنف�صال .وتتزامن
هذه اخلطوات مع عقد برملان كرد�ستان جل�سته اخلمي�س بعد انقطاع
طويل و�سيحاول رئي�س االقليم ال�ضغط ال�ستح�صال ت�أييد و�رشعنة
خلطواته االنف�صالية من خالل اال�ستفتاء املزمع اجرا�ؤه يف اخلام�س
والع�رشين من ايلول احلايل ,كما حتدثت م�صادر عن ان لغة التهديد
والرتغيب كانت االبرز يف حتركات اتباع احلزب الدميقراطي لغجبار
نواب الربملان الكردي على ح�ضور اجلل�سة وت�أييد اال�ستفتاء.
وا�شرتطت كتلة التغيري النيابية ح�ضورها اىل الربملان الكردي مقابل
ان يبد�أ الربملان من حيث انتهى قبل �سنتني و�رضورة تعديل قانون
رئا�سة االقليم ،م�شرية اىل االن اال�ستفتاء لي�س من اهتمام الكتلة يف
هذه املرحلة احلرجة من ت�أريخ العراق  .وقالت النائبة عن الكتلة
�شريين ر�ضا يف ت�رصيح لـ "اجلورنال" �إن "ح�ضور كتلة التغيري
اخلمي�س غري م�ؤكد" ،الفتة النظر اىل ان الكتلة اجتمعت اول �أم�س
يف اربيل مع وفد من احلزب الدميقراطي واملكتب ال�سيا�سي لالحتاد
مر�ض جلميع الأط��راف.
الوطني الكرد�ستاين لكننا مل ن�صل اىل حل ٍ
وتابعت ،االحتاد الوطني واال�سالمي والدميقراطي الكرد�ساتي يرغبون
بتفعيل الربملان الكردي لكننا لن نوافق اال ب�ضمانات �أكيدة لإطالق
الرواتب وامل�ستحقات العالقة منذ �سنوات .وت�ساءلت النائبة ،ملاذا ُف ّعل

الربملان االن ب�سهولة تامة من اجل اال�ستفتاء بينما مل ُيف ّعل حني كان
ال�شعب الكردي من دون رواتب؟
و�أكدت ر�ضا ان افتتاح الربملان الكردي اخلمي�س لن يكون �رشعي ًا اال
بح�ضور كتلة التغيري النها متلك مقاعد عديدة يف الربملان بالإ�ضافة
اىل ان رئي�س الربملان (حممد يو�سف) هو من كتلة التغيري .من جانبه
ق��ال النائب عن دول��ة القانون علي املالكي" ،ال ي�ستطيع برملان
كرد�ستان ان يواجه احلكومة االحتادية النه جزء من هذه احلكومة
ومن ثم ال يحق له نق�ض قرارتها .وا�شار يف ت�رصيح لـ "اجلورنال" اىل
ان قوة الربملان يف بغداد ود�ستورية موقفه جعال بارزاين يفكر ب�إعادة
تفعيل الربملان الكردي .واكد املالكي ان رئي�س الإقليم املنتهية واليته
ي�أخذ البالد اىل الهاوية حيث نق�ض كل ما جاء بالد�ستور وحول
االقليم اىل دكتاتورية ما جعل ال�شعب الكردي يقول ان دكتاتورية
�صدام مل تزل ب�سبب تكرارها يف �شخ�صية بارزاين .ودعا النائب عن
دولة القانون رئي�س الإقليم اىل التعقل والرحمة بال�شعب الكردي وتفهم
االمر الن هناك دما ًء قد ت�سال ب�سبب هذا التعنت والعنجهية .اىل ذلك
حذرت حركة بابليون الأربعاء ،من ن�شوب حرب عرقية يف �سهل نينوى
بني امل�سيح واالكراد على خلفية �إ�رصار اقليم كرد�ستان اجراء اال�ستفتاء
املزعوم يف الق�ضاء" .وقال االمني العام حلركة بابليون ريان الكلداين
يف ت�رصيح لـ «اجلورنال نيوز» ان" املكون امل�سيحي يف �سهل نينونى
يرف�ض رف�ضا قاطعا ادخال �صندوق واحد يف الق�ضاء و�سنتعامل معه
بالدم (ح�سب قوله) .و�أ�ضاف ":اننا ال نرفع ال�سالح بوجه االكراد
لكن ال ميكن ال�سيطرة على م�شاعر املواطنني يف الق�ضاء ،م�ؤكدا ان"
�رشارة احلرب �ستنطلق من �سهل نينوى ".و�أ�شار اىل ان" جميع القوات
الأمنية يف ال�سهل ت�أمتر ب�أوامر القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر
العبادي لكنه توعد يف الوقت ذاته بـ "�رضبة قا�صمة " لأي تواجد
�أجنبي خارج �إطار احلكومة يف املناطق املختلف عليها بني الإقليم
واملركز" .من جهته قال مال بختیار م�س�ؤول املكتب ال�سیا�سي لالحتاد
الوطني الكرد�ستاين الذي يتزعمه جالل طالباين ،ان الربملان العراقي
منح رئی�س جمل�س الوزراء �صالحیات ع�سكرية ب�ش�أن اال�ستفتاء.

األقلية الكردية في المحافظات الجنوبية :االستفتاء ال يهمنا واإلقليم مهدد بحرب أهلية وإقليمية
واسط – شاكر الكناني

على الرغم من ال�ص��خب الذي �أثاره �إجراء اال�س��تفتاء املزعوم على انف�ص��ال
�إقلي��م كرد�س��تان عن الع��راق� ،إال �أن ذلك يجد له �ص��دى وا�ض��ح ًا عند الأقلية
الكردية التي تقطن املحافظات اجلنوبية .ففي هذا ال�ش�أن ،قال ع�ضو جمل�س
حمافظ��ة وا�س��ط حي��در الفيل��ي لـ«اجلورنال ني��وز» �إن " الك��رد يف حمافظة
وا�س��ط ال يكرتثون لهذه ال�ش��ائعات وال تداعب خميلتهم احالم رئي�س الإقليم
امل�س��تحيلة ،واذا كانت لهم حقوق د�س��تورية فهي بينه��م وبني الدولة ولي�س
�أخذ احلقوق بال�شائعات ون�رش االكاذيب  .و�أكد الفيلي "نحن ال ناخذ حقوقنا
بالإع�لام ورفعه��ا فوق املب��اين ،لدينا مرجعي��ات حكومي��ة ونتعامل معها،
والكورد يف وا�س��ط جزء من دولة وقانون ولي�س��وا حكومة م�ستقلة لوحدها".
وطال��ب بـ "�إبعاد ال�ش��بهات عن النواحي الكردية يف وا�س��ط وعدم ذكرها يف

�س��جال (الإقلي��م واملركز) الذي ميك��ن حله باتفاقات �سيا�س��ية ،وار�ض��نا ال
متل��ك مفتاح ح��ل لنزاع الكورد مع الدولة  .وزاد املو�ض��ع له ابعاد �سيا�س��ية
وقومي��ة ونح��ن يف م�أمن من تلك الق�ض��ايا ،وندعو و�س��ائل االع�لام بالدقة
واملو�ض��وعية يف تن��اول املو�ض��وع ،بد ًال عن جعل ق�ض��ية احلق��وق الكردية
�ش��ماعة لتجاوز احلدود الإدارية وح�رشنا فيها .يذكر ان و�سائل اعالم كردية
ذكرت ان مناطق يف حمافظات جنوبية ايدت اال�س��تقالل برفع اعالم االقليم
ف��وق م�ؤ�س�س��تها احلكومي��ة  .ب��دوره نفى احل��زب الدميقراطي ال��ذي يتزعمه
رئي�س اقليم كرد�ستان (املنتهية واليته) م�سعود بارزاين اليوم االثنني ،تبنيه
م�رشوع اال�س��تفتاء املزعوم يف �إقليم كرد�س��تان ،م�شريا اىل ان" اللجنة العليا
لال�س��تفتاء م�ؤلفة م��ن الأحزاب الكردي��ة كافة يف الإقلي��م " .وقالت النائبة
ع��ن احلزب ا�ش��وف اجلاف يف ت�رصيح لـ «اجلورنال ني��وز» ان "اللجنة العليا
لال�ستفتاء يف �إقليم كرد�ستان م�ؤلفة من جميع الأحزاب ال�سيا�سية يف الإقليم

وال ميكن تبني اال�ستفتاء من قبل حزب معني" .وعن ن�رش قوات كردية قتالية
يف حمافظ��ة كرك��وك ذات القومي��ات املختلف��ة �أو�ض��حت اجل��اف ان" قوات
البي�ش��مركة ه��ي من تتوىل م�س��ك املحافظ��ة (وال ذنب للأكراد يف ان�س��حاب
اجلي���ش العراق��ي من كركوك خ�لال اجتي��اح تنظيم داع���ش املحافظة) ومن
ثم قوات البي�ش��مركة م�س���ؤولة عن ام��ن املواطنني يف املحافظ��ة بعد هزمية
داع�ش" .وعن ردود �أفعال قيادات احل�ش��د ال�ش��عبي على اجراء اال�س��تفتاء يف
الإقلي��م �أو�ض��حت اجلاف ان" االكراد ا�س�تراتيجيتهم ال�س�لام لك��ن من يهدد
البي�ش��مركة عليه��م ان يعلم��وا ان االك��راد اول من قاتل "داع���ش" يف العراق
وقادر على حماية ال�ش��عب من التهديدات ،ولغة التهديدات م�ض��ت مع النظام
ال�س��ابق" .و�أ�ش��ارت اىل ان" اال�ستفتاء املزمع اجرا�ؤه يف �إقليم كرد�ستان حق
م�رشوع لل�ش��عب الك��ردي ،ومن يعرت�ض على اجرائه فليق��دم بدائل قانونية"
عادة "من يدافع عن كركوك من ال�سيا�سيني يبحث عن الأ�صوات االنتخابية".

نحو  1000دعوى قضائية تقف وراءها تحرشات في موقع التواصل "فيس بوك" تهز الناصرية
الناصرية – شاكرعواد

�شيئ ًا ف�آخر تت�سبب التكنولوجيا مبئات الدعاوى وامل�شاكل
ب�ين املواطن�ين اىل احلد ال��ذي �أدخلهم يف ن��زاع ال ينتهي
ويف ق�ض��ايا تتعل��ق بالت�ش��هري والإزع��اج حت��ى حتول��ت
املحاكم اىل �ساحة للبت بقا�ضيا التكنولوجيا وم�شاكلها.
وذك��ر ع�ض��و جمل���س حمافظ��ة ذي ق��ار عط��ا الزامل��ي ان
حماك��م النا�رصي��ة وج��دت نف�س��ها ام��ام ك��م هائ��ل م��ن
الدعاوى يف منت�صف العام  2017بلغت  750دعوى كان
الفي�س بوك والهواتف اخللوية احد ا�سبابها الرئي�س ّية ورابط
النزاع امل�ستمر ب�س��ب التعليقات او املن�شور الذي ي�ستهدف
�شخ�صيات بعينها يف جتاوز حلرية التعبري وقوانني الن�رش.
وا�شار اىل ان �أغلب مرتكبي هذه اجلرائم يتلب�سون �شخ�صية
وهمية �أو قد تكون �شخ�ص��ية حقيقي��ة للإيقاع بينها وبني
�شخ�ص اخر ،ويف بع�ض الأحيان يقومون قبل البدء بالن�رش

ب�إ�ش��عار ال�س��لطات واملتابع�ين يف مواق��ع التوا�ص��ل ب�أن
هواتفه��م �سرُ ق��ت �أو ح�س��اباتهم مهكرة لك��ي يتهربون من
امل�س��اءلة لكن املحكمة ت�ستعني بخرباء الأدلة اجلنائية يف
مثل هذه الدعاوى لتفريغ املحادثات وك�شفها اما الأ�سماء
ال�رصيحة فال تتطلب خرباء ادلة .
وي�ش�ير اخلبري القانوين ر�ش��يد الركابي لـ«اجلورنال نيوز»
�إىل �أن "ه��ذه اجلرائ��م تع�� ّد جنح�� ًا وتك��ون عقوباته��ا �إما
ال�س��جن �أو الغرام��ة بح�س��ب �أح��كام امل��واد � 435أو 363
من قانون العقوب��ات العراقي".ويعاق��ب املرتكب باملادة
 435من قانون العقوبات بال�س��جن �أو الغرامة وزاد بان
ه��ذه العقوبات مل حتد م��ن املخالف��ات يف الفي�س بوك بل
زادت هذه امل�ش��اكل وتعمق��ت وحتولت اىل فجوة كبرية يف
املجتم��ع ،و�أ�ص��بحت حمل خ�لاف واتهام ب�ين املواطنني
والب��د م��ن �إيج��اد رادع لوق��ف تف��كك الأ��سر وان�ش��غالها
بالق�ضايا .

اإلرهاب بوجوه جديدة ..ثارات العشائر وراء
االستهدافات األخيرة في األنبار
األنبار -الجورنال نيوز

اعل��ن ع�ض��و جمل���س ع�ش��ائر االنب��ار املت�ص��دية
لالرهاب ال�ش��يخ تركي العايد ال�ش��مري ،االربعاء ،ان
اجلرائم االخرية التي ا�س��تهدفت من��ازل املدنيني يف
مناط��ق خمتلفة م��ن الرم��ادي وهيت �س��ببها ثارات
ع�ش��ائرية وعملي��ات انتقامية عل��ى خلفية �رصاعات
�شخ�صية وا�س��تهداف ارهابي  .وقال ال�شمري ملرا�سل
«اجلورن��ال ني��وز» ان" ع��دم تفعي��ل وثيق��ة ال��شرف
الع�ش��ائري يف االنب��ار م��ن ا�س��باب اال�س��تهدافات
االخ�يرة يف االنب��ار وع��دم حما�س��بة املتورط�ين
باجلرائ��م التي ترتكب يف الرم��ادي والفلوجة وهيت

وم��دن اخ��رى ادت اىل تط��اول وتك��رار االره��اب يف
ا�س��تهدافه املدني�ين االبرياء" .وا�ض��اف ان" الثارات
الع�ش��ائرية والعملي��ات االرهابي��ة واالنتقامية �ض��د
املدنيني ا�س��باب مهمة للجرائم التي حتدث و�س��ببها
الرئي�س��ي عدم تفعيل الدور اال�س��تخباري وحما�س��بة
املتورطني وفق القانون والق�ض��اء ال�ص��ارم" .وا�شار
ال�ش��مري اىل ان "التحقيق��ات االخرية لبع�ض اجلرائم
التي نف��ذت يف الرمادي �أخرياً ت�ش�ير اىل وجود نزاع
ع�ش��ائري بني عنا�رص تنظيم داع�ش وخالفات قدمية
بينه��م تطورت اىل القتل وت�ص��فية ا��سر بالكامل يف
ح�ين ت�س��تمر التحقيق��ات لك�ش��ف اخلفاي��ا وراء قتل
عوائل داخل منازلها"

فضائح السرقات في وزارة الصحة تتوالى ..المدير العام
للمشاريع في ميسان سرق  400سرير من مستشفى
ميسان – خاص

قال ع�ض��و جمل�س حمافظة مي�س��ان �رسحان الغالبي
لـ«اجلورن��ال نيوز» ان جمل���س حمافظة العمارة يقف
م��ع هيئ��ة النزاه��ة يف عملها �ض��د الف�س��اد وحماربة
املف�س��دين عل��ى ان تك��ون مدعوم��ة ب�أدل��ة واثب��ات
توك��د تورطه��م به��در امل��ال الع��ام  .وا�ش��ار الغالبي
اىل ان هيئ��ة النزاه��ة قام��ت باعتق��ال املدي��ر العام
للم�ش��اريع يف وزارة ال�ص��حة باملحافظ��ة ثائر جعفر
ومدي��ر م�ش��اريع التهام��ه ب�رسق��ة � ٤٠٠رسي��ر م��ن
م�ست�ش��فى املهند���س عبد الكرمي حمود بع��د اتهامهما
بق�ض��ايا الف�س��اد وف��ق امل��ادة  ٣٤٠عقوب��ات ،وهي

جرائ��م يوقف مرتكبوها بته��م اجلرائم املخلة بواجب
الوظيفة وت�س��جيلها انتهاك ًا مالي ًا �ض��دهم  .م�ؤكدا ان
"االنته��اكات املالية و�ص��لت اىل مبالغ غري معقولة
ارتكب��ت بحق �أم��وال الدول��ة بلغت ملي��ارات الدنانري
ذهب��ت اىل ُب ُط��ون ال��سراق ،ونحن بحاج��ة اىل تفعيل
الأنظمة والت�رشيعات ال�شّ ��فافة يف الأنظمة امل�ض��ا ّدة
للف�س��اد وتو�ض��يحها ،و�إن��زال �أق�ص��ى العقوبات بحق
املخالف�ين"  .وح��دد "قي��ام املجل���س قريبا بت�ش��كيل
غرف��ة عملي��ات تعتم��د عل��ى عنا��صر ذات م�ؤه�لات
�سيا�س��ية وادارية وفني��ة من اجل و�ض��ع �آلية واتخاذ
اج��راءات خا�ص��ة ملحارب��ة الف�س��اد وك�ش��ف عمليات
كربى نهبت بها �أموال املحافظة".

عبر مسالك النظام البعثي التهريبية ..هذه طرق داعش لسرقة نفط العراق حتى بعد هزيمته في الموصل!!
ترجمة -دانيا رافد

عل��ى الرغ��م م��ن هزميته��ا �أخ�يراً م��ن �آخ��ر معاقلها
الرئي�سية يف املو�صل وتلعفر يف العراق ،وبعد �أكرث من
عامني من �س��عي القوات العراقية ال�س��تعادة ال�سيطرة
عل��ى املناط��ق الغني��ة بالنف��ط ،توا�ص��ل اجلماع��ة
االرهابي��ة (داع���ش) �رسق��ة وتهري��ب النف��ط اخل��ام
م��ن حقول الع��راق كو�س��يلة الثارة الفو�ض��ى ومتويل
اخل�لاف للبق��اء عل��ى قي��د احلي��اة� .إذ نقل��ت فوك���س

نيوز يف تقرير لها عن جا�س�تن دارجني ،خبري الطاقة
العاملي بجامعة اك�س��فورد “يف الوقت الذي يفقد فيه
داع�ش قب�ض��ته عل��ى املناطق امل�أهولة بال�س��كان� ،إال
ان��ه ال يزال ي�س��يطر عل��ى جزء غري مهم من االرا�ض��ي
الت��ي حتت��وي على النف��ط والبنية التحتي��ة النفطية”.
و�أ�ض��اف “نتيجة لذلك ،توا�صل داع�ش بوترية �رسيعة
انته��اج وتهريب �أكرب قدر ممكن من النفط يف حماولة
للح�ص��ول عل��ى قاع��دة ايراداته��ا التناق���ض واث��ارة
الفو�ض��ى يف الع��راق” .و ُتق�� ّدر ثروة داع���ش يف املدة

م��ا ب�ين  2014و 2015بـ  50مليون دوالر �ش��هري ًا
نتيج��ة عملياته املهربة يف جمال الطاقة ،وهذا الرقم
مت تخفي�ضه اىل  10ماليني دوالر ،وفق ًا لدارجني.
وي�س��تخدم تنظي��م داع���ش ،طرق�� ًا وا�س��عة ال ميك��ن
تخيلها او ال�ش��ك بها ،ففي كثري من الأحيان ،ي�ستخدم
ال�ش��احنات والناق�لات والق��وارب واخليول ،او ال�س�ير
على الأقدام .تنظيم داع�ش خالف ًا لغريه من اجلماعات
االرهابية ،ا�ستخدم طرق نقل �رشكات الطاقة الدولية،
يف ح��ال ح��دوث خ��رق� ،س��يرتتب عل��ى ال��شركات

اج��راءات تقليدية ،ويف هذه احلال �س��يفلت داع�ش من
العقوبة او املالحقة .ف� ً
ضال عن �أن ال�شبكات التهريبية
له��ا امكانيات و�ش��بكات م�رصفية ،لذلك ال احد يعرف
م��ا اذا كان النفط امل�ش�ترى م��ن داع���ش ام ال .ووفق ًا
ل�رشكة نفط ال�شمال التي تديرها الدولة العراقية ،فان
داع���ش اليزال ي�س��يطر على ع�رشات م��ن ر�ؤو�س الآبار
يف اج��زاء من حق��ل عجيل ال�ش��مايل الذي يع ّد ار�ض�� ًا
متنازع ًا عليها بني حكومتي املركز واالقليم .وي�سيطر
داع���ش على احلقل منذ حزي��ران من العام � ،2014إثر

ظه��وره املفاج��ئ يف ثاين اكرب مدين��ة يف العراق .يف
حني ا�سرتدت القوات العراقية جزءاً كبرياً من املنطقة
يف اوائ��ل الع��ام  ،2015عل��ى الرغ��م م��ن احتف��اظ
امل�س��لحني مبوطئ قدم يف املناطق النائية يف �صالح
الدي��ن ودياىل .وميك��ن للجي���ش العراق الو�ص��ول اىل
منطقة احلويجة وا�ستعادتها �رسيعاً.
يف تل��ك املناطق ،يق��ال �إن االرهابي�ين قاموا بتدبري
ت�رسيب النفط ال�ض��خم املمتد اىل جبال حمرين لي�صل
اىل �ش��وارع القرى �رشق تكريت ،وفق ًا لتقري ٍر �صدر عن

موقع “العراق اويل” الذي وثّق التقرير ب�صور ُملتقطة
من االقمار ال�صناعية.
وبح�س��ب هذا التقرير ،فان تنظيم داع�ش مايزال يجني
ام��وا ًال م��ن تهري��ب النف��ط والتج��ارة الت��ي يزاوله��ا،
م��ن خ�لال ا�س��تغالل العم��ال املحلي�ين وا ُملعدم�ين
م��ن الناحي��ة املالية ،ملوا�ص��لة التنظيم انت��اج النفط
ال��ذي يعتم��د ب�ش��كل كبري عل��ى الفنيني واملهند�س�ين
املحرتف�ين الذين كان��وا يعملون �س��ابق ًا يف املناطق
للحفاظ على الآبار وانتاجها وادارتها.

