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سوناتا وتوسان وأكسنت واإلنترا وسناتافي تعيد لك مصروف الصيف خالل الحفل السنوي لجائزة رئيس مجلس اإلدارة للصحة والسالمة والبيئة

العيسى: متعة اقتناء سيارة العام المقبل
والحصول على مصروف الصيف مجاناً من »هيونداي«

الزنكي: »البترول الوطنية« تدرس عروضًا
إلنشاء مصنع لمعالجة الغازات الحمضية

انتخاب المطوع رئيسًا في التشكيل الجديد 
لمجلس إدارة »المدينة«

قالت شركة المدينة للتمويل واالستثمار )المدينة( في بيان 
صادر عن سوق الكويت لالوراق المالية االلكتروني انه بناء على 
اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 8 يونيو الجاري 
حيث تم فيها انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد تم تشكيل 

مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي:
 خال�د المط��وع رئيس���ا لمجل���س االدارة والعضو المنتدب 
ممثال عن ش�����ركة المدينة للتطوير العقاري والش���يخ حمود 
ش���مالن الصباح نائبا للرئيس وممث��ال ع��ن ش���ركة ديفيلوب 
للتجارة العامة والمقاوالت وعماد حسين نعمة ممثال عن شركة 
ستون للطاقة ومحمد درويش الشمالي ممثال عن شركة الساري 
الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت الشيخ مشعل مالك عبدالعزيز 
الصباح ممثال عن ش���ركة الس���اري الوطنية القابضة كاعضاء 

لمجلس االدارة.

ألن اجلمع بني املزايا هو فلسفة 
التواصل بني سيارات هيونداي 
وعش���اقها، فقد طرحت شركة 
شمال اخلليج التجارية، الوكيل 
احلصري لسيارات هيونداي في 
الكويت، عرضها الفريد واخلاص 
مبوسم الصيف لتوفر أفضل قيمة 
ميكن احلصول عليها مع فرصة 
اقتناء سيارة جديدة موديل 2011 

بأسعار مناسبة.
وبخصوص هذا العرض، قال 
مدير املبيعات في شركة شمال 
اخلليج التجارية عدنان العيسى: 
»ألن موسم الصيف على األبواب، 

فإننا نحرص في هيونداي على ابتكار وتطوير أنسب 
العروض التي تلبي احتياجات عمالئنا وتزويدهم 
بأنسب احللول التي متنحهم فرصة اقتناء سيارة 
موديل العام القادم 2011 مع تقدمي جائزة نقدية فورية 
لتك���ون مصروف الصيف لهم وبقيمة تصل حتى 
1500 دوالر«.واضاف: »ان ما نقدمه اليوم هو باقة 
من موديالت العام املقبل مما يجعل اقتناءها سبقا 
يفخر به مالكو هذه السيارات، وذلك قبل أن تطرح 
الكثير من الش���ركات األخرى موديالتها اجلديدة، 
وهو األمر الذي يعتبر قيمة مضافة في هيونداي 
التي اس���تطاعت أن ترتفع مببيعاتها ملخزنها من 
موديالت العام 2010 وحتقيقها حصة سوقية متنامية 
نتيجة للثقة املتعاظمة التي نراها يوميا في عدد 
عمالئنا، إننا نفخر بخدمتهم وهو األمر الذي دفعنا 
كذلك لتجديد معرضنا الذي أصبح قطعة هندسية 

عصرية مبا يوفره من مساحة 
وتصميم داخلي���ني رائعني مع 
اخلدمات األخرى التي نقدمها لهم 
في مركز اخلدمة وقطع الغيار«.
وميكن حملبي سيارات هيونداي 
زيارة املعرض واالختيار من باقة 
السيارات التي يشملها العرض 
وهي سوناتا )محرك 4 سلندر، 
2400 سي سي بقوة 178 حصانا( 
وسيارة توسان الشبابية )محرك 
4 سلندر، 2000 سي سي بقوة 166 
حصانا( وسيارة سانتافي )محرك 
6 سلندر، 3500 سي سي بقوة 280 
حصانا( وسيارة إالنترا )محرك 4 
سلندر، 2000 سي سي بقوة 143 حصانا( وسيارة 
أكسنت )محرك 4 سلندر، 1600 سي سي بقوة 95 
حصانا( وسيارة ماتريكس )محرك 4 سلندر، 1600 
سي سي بقوة 103 حصان(.وجميع هذه السيارات 
مزودة بأنظمة حديثة للسالمة والرفاهية جتعل من 
اختيارها فرصة متميزة، وخاصة مع متعة احلصول 

على مصروف الصيف هدية مع كل سيارة.
وتوفر شركة ش���مال اخلليج التجارية جلميع 
سيارات هيونداي مركز خدمة فائق التطور مزودا 
بأحدث التجهيزات واملعدات بوجود مجموعة من 
أكفأ املهندس���ني والفنيني الذين يجعلون صيانة 
وخدمة السيارة أكثر سرعة وسالسة في العمل وهو 
ما مينح عمالء الش���ركة قيمة مضافة أخرى تعزز 
ثقتهم التي وضعت هيونداي في مصاف شركات 

السيارات محليا وعامليا. 

خالد املطوع

 أحمد مغربي
ق���ال رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة البترول 
الوطنية فاروق الزنكي ان الشركة 
تدرس حاليا العروض املقدمة من 
عدة شركات في مناقصة الهدف 
منها إنشاء مصنع ملعاجلة الغازات 
احلمضية، موضحا أن املشروع 
إنش���اء مصنع  اجلديد يتضمن 
الوحدات  جديد وحتديث بعض 
القائمة به���دف معاجلة الغازات 
احلمضية التي تأتي الى الشركة 

من شركة نفط الكويت.
الزنكي في تصريح  وأوضح 
للصحافيني خالل احلفل السنوي 
اإلدارة  جلائزة رئيس مجل���س 
للصحة والسالمة والبيئة أمس 
أن املشروع متكامل ويهدف الى 
فصل الكبريت عن هذه الغازات 
وذلك من ش���أنه ان يزيد الطاقة 
االس���تيعابية لش���ركة البترول 

الوطنية في مجال الغاز.
الزنكي في تصريحات  وقال 
صحافية على هامش حفل توزيع 
جوائز الرئيس للصحة والسالمة 
والبيئ���ة ف���ي ش���ركة البترول 
الوطنية ان الشركة مستمرة في 
مشاريعها، مؤكدا ان هناك بوادر 
ايجابية ملشروع املصفاة اجلديدة 
والقرار م���ازال ينتظر املجلس 

األعلى للبترول.

الش���علة وشراء  استرجاع غاز 
الكمبرس���ورات املناس���بة لهذه 
ان اهم  الغ���ازات، مؤكدا عل���ى 
املشاريع الوقود النظيف واملصفاة 
اجلديدة وهناك مشاريع داخلية 
تديرها شركة البترول الوطنية 
منها ادارة الروائح الصناعية وغير 
الصناعي���ة ومت حتديد مصادر 
الروائح ودراستها وقامت شركة 
بلجيكية »سنجل واليت« بتنفيذ 
مسح شامل لكل األماكن وسيكون 
كل ستة أشهر إلغالق كافة مصادر 
الروائح املزعجة املنبعثة.ولفت 
الى انه سيتم االنتهاء من املشروع 
خ���الل عامني، وهناك مش���روع 
احلمأة الزيتية في مصفاة ميناء 
عبداهلل ومت تشغيله قبل عامني 
ومشروع معاجلة الغازات والتي 
تص���در ويتم حرقه���ا فبدال من 
حرقها ويتم استخالص الرصاص 
يتم تنميتها وتخرج خالية من 
الرص���اص بنس���بة 90% طبقا 
العامة للبيئة. الهيئة  ملتطلبات 
وأكد ان شركة البترول الوطنية 
تهتم بتشجيع املشاريع البيئية، 
معتبرا احتف���ال جائزة رئيس 
مجلس اإلدارة للصحة والسالمة 
والبيئة ه���و تتويج للعديد من 
املش���اريع البيئة الناجحة التي 
الوطنية  البترول  نفذتها شركة 

خالل األعوام املاضية.

الزنكي يقدم درعا تذكاريا إلى أسعد السعد   )قاسم باشا( فاروق الزنكي متحدثا خالل احلفل

.. ومتجوال في املعرض املقام على هامش احلفل

 وعن أزمة الديون السيادية في 
أوروبا وتأثيرها على قطاع النفط 
الكويت  في املنطقة وخصوصا 
الزنكي ان مشاريع الشركة  قال 
»استراتيجية وطويلة األمد وال 
تتأثر مبثل هذه األزمات« مدلال 
على ذلك بان »املشاريع النفطية 
في الكويت لم تتأثر باألزمة املالية 
العاملية«.وأكد حرص الشركة على 
تطوير أنظمته���ا مبا يتالءم مع 
املعايير الدولية في مجال الصحة 
والس���المة والبيئة، مضيفا انها 

حققت »نتائج طيب���ة« في هذا 
الش���أن وهذه السياسة متبعة 
منذ حري���ق ميناء األحمدي عام 

.2000

مشروعات بيئية

م���ن جانبه أكد رئيس وحدة 
الصحة والسالمة والبيئة في شركة 
البترول الوطنية فهد الديحاني ان 
الشركة نفذت مشروعات بيئية 
تتعدى قيمتها 100 مليون دينار 
خالل األعوام اخلمس املاضية، منها 

مشاريع التخلص من الرصاص 
في وقود السيارات وحفر الردم 
في الشعيبة الغربية ومتت إعادة 
الديحاني  التربة.وأضاف  تأهيل 
ان الشركة جنحت في تنفيذ عدد 
البيئية، منها معاجلة  املشاريع 
الغ���ازات احلمضية ف���ي ميناء 
األحمدي وهناك مشاريع مقبلة 
منها اس���ترجاع غاز الشعلة في 
ميناء األحمدي وميناء عبداهلل.

وأوضح ان الش���ركة حددت 
التكنولوجيا املناس���بة ملشروع 

عدنان العيسى

دول اخلليج تواجه نقصا حادا في الغاز 

أسواق الغاز العالمية ستشهد فائضاً بنسبة تتراوح من 5 إلى  15٪ حتى 2015
في تقرير لشركة بوز آند كومباني 

تواجه البحرين والكويت وعمان والسعودية 
واالمارات العربية املتحدة تغيرا في ستاتيكو 
قائم منذ عق���ود: عجز متزايد في الغاز في 
املنطقة مقابل فائض في العرض في باقي 
أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن االنكماش االقتصادي العاملي خفض 
احلاجة الى الغاز في معظم مناطق العالم، فإن طلب بعض القطاعات 
الصناعية على الغاز في منطقة مجلس التعاون اخلليجي بغية توليد 
الطاقة الكهربائية قد جتاوز قدرة هذه البلدان على البحث عن الغاز 
وإنتاجه. ونتيجة لذلك، جتد بلدان مجلس التعاون اخلليجي نفسها 
ف���ي موقف لم تألفه من قبل يجعل لزاما عليها اس���تيراد الغاز، في 
ح���ني أنها كانت تصدر الغاز على مدى عقود، وذلك وفقا ملا ورد في 

تقرير جديد لبوز اند كومباني.

تناقض غير متوقع

تبدو فكرة اس���تيراد الغاز الى بلدان مجلس التعاون اخلليجي 
الغنية باملوارد الطبيعية منافية للمنطق، فدول املجلس الست متلك 
نح���و 23% من االحتياط العاملي للغ���از. »غير أن مدى االختالل في 
العرض والطلب على الغاز يحتم على دول مجلس التعاون اخلليجي، 
باستثناء قطر، اس���تيراد الغاز لكي تلبي الطلب املتنامي بسرعة«، 

بحسب جورج صراف الشريك في بوز اند كومباني.
وقد تضافرت خمسة عوامل لتغيير ميزان العرض والطلب على 
الغاز في دول مجلس التعاون اخلليجي الى الدرجة التي باتت املنطقة 

تواجه فيها نقضا متعاظما في هذه املادة:
1 � تزايد كل من استهالك الطاقة وحصة الغاز في توليد الكهرباء: 
منت اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي مبعدل 7.6% سنويا 
بني عام 1998 و2008. وقد متاش���ى الطلب على الغاز والكهرباء مع 
منو إجمالي الناجت احمللي إقليميا والتنوع االقتصادي، محققا منوا 
بنس���بة 5.5 و6.1% على التوالي. وتتوقع هيئ���ة معلومات الطاقة 
األميركية أن تنمو احتياجاتها من الطاقة الكهربائية املولدة بنسبة 
50% من نحو 710 تيرا � واط � ساعة عام 2010 إلى نحو 1100 تيرا � 
واط � س���اعة عام 2030. وتتوقع الهيئة نفسها أن يغطي الغاز أكثر 
من 90% من طاقة التوليد اإلضافية، وهذا ما يزيد على اعتماد قطاع 
الطاقة الكهربائية في بل���دان مجلس التعاون اخلليجي على الغاز. 
وتفي���د توقعات الهيئة األميركية لعام 2009 بأن الوس���ائل البديلة 
)الوقود السائل، الوقود املتجدد، الفحم احلجري، الطاقة النووية( 
ستس���اهم في توليد الكهرباء إمنا بصورة متواضعة إذا ما قورنت 

بالغاز الطبيعي.
2 � تناقص موارد حقول النفط واحلاجة إلى الغاز لتطوير استخراج 
النفط: تعتبر حقول النفط الت���ي تتناقص الكميات املوجودة فيها 
والتي يس���تعمل فيها الغاز الطبيعي لضخه من األرض بهدف إبقاء 
الضغط في اخلزانات واحلفاظ على إنتاج النفط، مصدرا اساس���يا 
ثانيا الس���تهالك الغاز في بلدان مجلس التعاون اخلليجي. وتعالج 
دول املجلس نقص الغاز لديها حاليا بخفض كميات الغاز املعاد ضخه 
وتوجيه الغاز الى املستخدمني النهائيني. غير أن هذه االستراتيجية 
ليست مستدامة على املدى الطويل. يفسر د.رائد قمبرجي الشريك 
ف���ي بوز اند كومباني: »على الرغم م���ن أن العمل جار على تطوير 
التكنولوجيات البديلة الرائدة ونشرها على أساس جتريبي، ال يرجح 

أن تفضي هذه الوسائل الى خفض كبير للطلب على الغاز«.
3 � ازدي���اد التركي���ز االقتصادي على قطاع���ات احلديد الصلب 
واأللومنيوم والبتروكيماوي���ات: كان بروز قطاع البتروكيماويات 
املرتكزة على الغاز من أكبر جناحات بلدان مجلس التعاون اخلليجي 

في العقود الثالثة املاضية.

ومتنح األس���عار املنخفضة للغاز ميزة تنافسية لشركات بلدان 
مجل���س التعاون اخلليجي وتتيح لها تعزيز اس���تثماراتها وزيادة 

قدراتها في السنوات القليلة املقبلة.
ونتيجة لذلك، سيزداد انتاج البولي إيثيلني والبوليبروبيلني في 
الشرق األوسط أكثر من مرتني بني عامي 2008 و2012، كما أن إنتاج 

احلديد قد يرتفع أكثر من ست مرات في الفترة نفسها.
4 � التحدي���ات التي يواجهها التنقيب عن الغاز وإنتاجه: تواجه 
املنطقة حتديات اس���تثنائية للحفاظ عل���ى انتاج الغاز ورفعه إلى 

مستوى يسمح لها بتلبية الطلب عليه.
وجدير بالذكر أن معظم انتاج املنطقة من الغاز هو الغاز املصاحب 
إلنتاج النفط، وهو بالتال���ي مرتبط ارتباطا وثيقا بحصص انتاج 

النفط التي حتددها منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوپيك«.
ومبا أن انتاج »أوپي���ك« من النفط تراجع، وبالتالي تضاءل في 
الوقت نفسه انتاج املنطقة من الغاز، في حني يصعب حتديد مواقع 

موارد جديدة من الغاز غير املصاحب للنفط.
يضاف الى ذلك، أن كون أسواق الغاز في بلدان مجلس التعاون 
اخلليج���ي مدعومة بقوة، يجعل من الصعب على بعض هذه الدول 
جذب أو اإلبقاء على ش���ركات النفط العاملية التي تقوم بنش���اطات 

التنقيب عن النفط وتطوير حقوله.
5 � التزام���ات تصدي���ر الغاز الطويلة املدى حت���د من االمدادات 
املتوافرة محليا: التزمت بلدان أساس���ية منتجة للغاز مثل اإلمارات 
العربية املتحدة وعمان وقطر بتصدي���ر كميات كبيرة من انتاجها 
احلالي كغاز طبيعي مسال الى آس���يا وأوروبا خصوصا، مبوجب 

عقود طويلة األجل.
يقول د.قمبرجي: »سوف تفاقم هذه االلتزامات مشكلة نقص امدادات 
الغاز في حني أن الطلب يواصل االرتفاع. ومتتد التزامات التصدير 

حتى آخر العقد املقبل على األقل وفي بعض احلاالت أكثر«.

الخبر السيئ: تنامي التحدي

سيصبح النقص أكثر حدة في السنوات اخلمس املقبلة بصرف 
النظر عن سيناريوهات التوقعات: في إطار السيناريو الذي يستمر 
فيه الركود طويال، يتوق���ع أن يرتفع النقص في الغاز من نحو 19 

مليار متر مكعب عام 2009 الى نحو 31 مليارا عام 2015.
وفي حالة عودة النمو االقتصادي الى املستويات التي كان عليها 
قبل الركود، يتوقع أن يرتفع النقص احلالي الى أكثر من 50 مليار 

متر مكعب عام 2015.

الخبر الجيد: الخسارة غير كلية

متلك بلدان مجلس التعاون اخلليجي فرصة فريدة ملعاجلة النقص 
في الغاز باالستفادة من الفائض في األسواق العاملية الناجم عن أزمة 
الركود العاملي التي خفضت الطلب على الغاز في البلدان الصناعية، 
واملتأتي أيضا من منو موارد الغاز غير التقليدية في أميركا الشمالية، 

باالضافة الى ارتفاع كبير في مشاريع الغاز الطبيعي املسال.
وتقدر »بوز أند كومباني« أن أسواق الغاز العاملية ستشهد فائضا 

بنسبة 5 إلى 15 % حتى عام 2015 على األقل.
وهنا يشرح صراف: اذا أخذنا في عني االعتبار الفائض العاملي الكبير 

نرى أن بلدان مجلس التعاون اخلليجي متلك فرصة فريدة.
اذ تس���تطيع دول كقطر واالمارات العربية املتحدة وعمان اعادة 
التف���اوض على بعض العقود التي أبرمتها لتصدير الغاز الطبيعي 
 take أو Off take( املسال التي تضم عادة الشروط األدنى لبيع الغاز
or pay(. وهذا ما قد يس���اعد هذه الدول في حترير كميات من الغاز 

كانت معدة للتصدير وتخصيصها لالستعمال احمللي.
ومبا أن جزءا كبيرا من واردات الغاز الطبيعي املسال مرصودة 
للتصدير الى سوقي اليابان وكوريا اجلنوبية � اللتني تأثرتا بشدة 
بالركود االقتصادي العاملي � فإن التوقيت قد يكون مناسبا للجميع 

القتراح عقود ذات بنود مرنة وإيجاد وضع مكسب للطرفني.
وحني تتمكن ش���ركات النفط الوطني���ة من خفض ما تورده من 
الغاز الطبيعي املس���ال الى األس���واق التي تعاني فائضا في الوقت 
احلالي، فإنها تس���تطيع النظر في إمكان ابرام عقود تصدير للغاز 
قصيرة ومتوسطة األجل في ظل التفاوت بني اسعار النفط والغاز، 
واستخدام محطات استيراد الغاز الطبيعي املسال السريعة مشابهة 

لتلك املوجودة في الكويت ودبي حلل مشكلة نقص الغاز.
ويضيف صراف: »ميكن تركيب محطات سريعة الستيراد الغاز 
الطبيعي املسال خالل سنة الى 18 شهرا، وهي فترة قصيرة للتصدي 

ملشكالت الغاز على املديني القصير واملتوسط«.
إن استيراد الغاز أو الغاز الطبيعي املسال هو احلل األسلم اقتصاديا 
وبيئيا لبلدان مجلس التعاون اخلليجي وخصوصا لقطاع الطاقة.

يضاف الى ذلك أن استيراد الغاز أو الغاز الطبيعي املسال سيتيح 
لبلدان مجلس التعاون اخلليجي مواصلة جهود تنويع اقتصاداتها 
عبر استخدام الغاز احمللي، كما يسمح لها مبواصلة تصدير النفط 
اخلام، وإرسال منتجات مكررة ذات قيمة مضافة الى أسواق أجنبية 

بدل إحراقها كوقود لتغطية حاجاتها من الطاقة الكهربائية.
وإلى جانب معاجلة النقص في الغاز على املدى القصير، يتعني 
على بلدان مجلس التعاون اخلليجي مواجهة التحديات املتصلة بالغاز 

عبر خفض الطلب على املدى الطويل وزيادة العرض.
وفيما يأتي ستة مجاالت ميكن لشركات النفط الوطنية واملرافق 

واملنظمني واملشرعني تركيز جهودهم عليها:
1 � رفع أسعار الغاز احمللية تدريجيا: تقدم بلدان مجلس التعاون 
اخلليجي دعما كبيرا ألسعار الغاز وبالتالي ألسعار الطاقة الكهربائية 
املتعلقة بالغاز. وسوف يؤدي الرفع التدريجي ألسعار الطاقة على 

مدى سنوات عدة الى خفض الطلب على الطاقة )وبالتالي الغاز(.
2 � حتسني فاعلية الطاقة عبر تغييرات في األطر التنظيمية: ان 
وضع معايير لكفاءة الطاقة الكهربائية وسن قوانني لتنظيم صناعة 
البناء، من ش���أنهما خفض استهالك الطاقة الكهربائية، وخصوصا 
ف���ي وحدات تكييف الهواء في أش���هر الذروة في الصيف حني يبلغ 

الطلب على الغاز أقصاه.
3 � تعزيز انتش���ار مصادر بديلة للطاقة الكهربائية: سيس���اعد 
اس���تخدام الطاقة النووية أو مصادر الطاقة املتجددة � مثل الطاقة 

الشمسية � في خفض الطلب على الغاز.
وق���د وضعت اإلمارات العربية املتحدة هدفا طموحا بتوليد ربع 
طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية في الس���نوات اخلمس عشرة 
الى العشرين املقبلة، ولتحقيق هذا الهدف تعتزم أبوظبي بناء ست 

محطات نووية على األقل بكلفة أكثر من 5 باليني دوالر لكل منها.
ونظرا الى التحديات والعقبات التي يجب تخطيها في بناء هذه 
احملط���ات، ال يتوقع أن تبدأ أول محطة نووية في االمارات العربية 

املتحدة العمل قبل عام 2017.
ويالحظ د.قمبرجي: »على الرغم من احلساسيات السياسية العاملية 
حيال استخدام الطاقة النووية في املنطقة، على دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي أن تتخذ خطوات جريئة م���ن هذا النوع لتنويع مصادر 

الوقود الضروري لتوليد الطاقة الكهربائية على املدى الطويل«.
4� االستثمار في وسائل بديلة لتطوير عمليات استخراج النفط: 
تختبر بعض شركات النفط الوطنية في املنطقة تكنولوجيا رائدة 
النتاج وضخ النتروجني أو ثاني أوكسيد الكربون بدل الغاز الطبيعي 
لتحسني استخراج النفط، وميكن أن يساعد استخدام هذه التقنيات 
احلديثة في بلدان مجلس التعاون اخلليجي في توفير الغاز لتوجيهه 

الى املستخدمني النهائيني.
5� تقدمي احلوافز لشركات النفط العاملية للمساهمة في التنقيب 
عن الغاز واس���تخراجه: مع أن دول مجلس التعاون اخلليجي بدأت 
تفتح ببطء ابواب املشاركة في التنقيب عن الغاز واستخراجه لشركات 
النفط العاملية، فإن الدعم احلكومي املقدم لهذا القطاع يجعل شروط 

االستثمار لشركات النفط العاملية غير جذابة.
كما يتوقع أن تزداد مستقبال موارد الغاز غير املصاحب للنفط في 
املنطقة وما يرافق ذلك من حتديات تقنية كبيرة مثل معاجلة نسبة 
عالية من غاز الكبريت )sulfur( والغاز الصعب االستخراج، فإنتاج 
هذه املوارد اجلديدة من الغاز ال يتطلب مزيدا من الوقت فحس���ب، 

بل يحمل املزيد من املجازفة ويستلزم 

تقــرير


