
مازال��ت واجه��ات االبني��ة املدم��رة والقدمي��ة 
واملهج��ورة تطل عل��ى �ص��وارع العا�صمة بغداد 
لتفقده��ا جماله��ا وبريقه��ا  وعن��د التجوال يف 
اغل��ب مناط��ق بغ��داد جن��د ه��ذه االبني��ة و عند 
مف��رق �صوارع رئي�صية يف مرك��ز املدينة .و ما 
زالت اأغلب واجهات املباين احلكومية املروكة 
اأو القدمي��ة واخلا�ص��ة ال ت���ر من ينظ��ر اإليها، 
فت�صدعات االأبنية وتر�صبات الرطوبة املنت�رة 
على جدرانه��ا تثري اال�صمئ��زاز .وبع�ض املباين 
م��ا زالت تظه��ر عليه��ا اث��ار الأطالق��ات نارية 
ت�صوه جدرانها باالإ�صافة اىل ع�صوائية ا�صتغالل 
ال�رف��ات وال�صبابي��ك م��ن قب��ل �صاغليه��ا، اأما 
اأ�ص��الك الكهرب��اء اخلا�ص��ة باملول��دات االأهلية 
فه��ي االأخ��رى تاأخ��ذ حي��زا وا�صع��ا م��ن ف�صاء 
واجهات تلك املباين التي تقع يف مركز املدينة 
واأحيائها االأخرى. وبع�ض ا�صحاب تلك املباين 
او القائم��ني على اإدراته��ا مل يلتزموا بالقوانني 
والتعليم��ات التي حددتها امان��ة بغداد لتنظيم 
وترتي��ب واجهات االبنية ويرجع �صبب التماهل 
اىل �صع��ف االإجراءات الرقابي��ة واملحا�صبة من 

قبل اجلهة املعنية بجمالية املدينة وت�صميمها 
االأ�صا���ض. حت��ى بع���ض املب��اين الت��ي ت�صغله��ا 
موؤ�ص�صات حكومية والتي تعود ملكيتها لوزارات 
الدول��ة اأو امل�صتاأجرة جت��د واجهاتها ت�صيئ اىل 
جمالي��ة العا�صم��ة وت�ص��وه م��ن �صورته��ا . يف 
منطق��ة الباب ال�رقي و�صط بغداد ، توجد مبان 
قدمي��ة واأخ��رى متهالك��ة تنت���ر عل��ى جانبي 
ال�ص��ارع الذي ميثل مركز املدينة وطريق املرور 
فيه��ا اىل املنطقة اخل���راء، بع�ض تلك املباين 
تع��ود ملكيته��ا ل��وزارات الدولة واأخ��رى اأمالك 
خا�ص��ة م�صتاأج��رة كمخ��ازن و�صق��ق ي�صكنه��ا 
الع��زاب واملت�صول��ون، واجه��ات ه��ذه املب��اين 
الت��ي تبدو كاأنها اآيل��ة لل�صقوط يف اأي حلظة، مل 
جتل��ب انتباه الدوائر املعني��ة بجمالية املدينة، 
فه��ي عل��ى ه��ذه احل��ال من��ذ ع���رات ال�صنني. 
اأح��د العامل��ني يف اإحدى البناي��ات القدمية يف 
منطق��ة الباب ال�رق��ي ويعمل)حار�ض( للبناية 
حت��دث ع��ن معان��اة العم��ل يف بناي��ة قدمية ال 
يتوف��ر فيه��ا اأب�ص��ط ���روط ال�صالم��ة، اإذ يقول 
جاب��ر �صامل)40عامًا(: »اعمل يف ه��ذه البناية 

من��ذ �صن��وات  وارى املبن��ى مهم��ل و واجهت��ه 
خمرب��ة ، ومال��ك العم��ارة يعي�ض خ��ارج البالد 
ولدي��ه حمامي يدف��ع له االإيج��ار ونراجعه عند 
ح��دوث بع���ض امل�ص��اكل، وق��د �صكون��ا لوكي��ل 
�صاح��ب املبن��ى اأكرث من مرة م��ن تهرء واجهة 
البناي��ة وت�صدعها ب�صب��ب الرطوبة التي �صوهت 
املنظ��ر اخلارجي للبناية وخطورتها على حياة 
العامل��ني فيه��ا، لكن م��ن دون ج��دوى، وتعذر 
ب��اأن مال��ك املبن��ى ال يقب��ل بتحم��ل تكالي��ف 
ترمي��م البناي��ة«، وا�صار جابر »ل��و كانت اأمانة 
بغ��داد تفر�ض غرامات مادي��ة كبرية وعقوبات 
ملزم��ة على اأ�صح��اب املب��اين املتهالكة لتغري 
و�صع تل��ك املباين خالل اأ�صهر قليلة«. يف مركز 
�صوق الب��اب ال�رقي و�صط �صاح��ة التحرير يقع 
مبن��ى كبري يتاألف من �صبع��ة طوابق كان حتى 
بداي��ة ثمانينيات القرن املا�ص��ي وزارة لثقافة 
واإع��الم النظ��ام ال�صاب��ق، البناي��ة تط��ل عل��ى 
�ص��ارع اجلمهورية ون�صب احلرية وهي ما زالت 
مهج��ورة واأ�صب��ه باخلرابة، م��ن دون اأن ي�صعى 
اىل ا�صتغالله��ا م��ن ميل��ك حق الت���رف فيها، 
واأ�صب��ح وجودها ي�صوه منظر املنطقة باأ�رها، 
تقول املهند�ص��ة املعمارية ن�رين جواد »اأغلب 
مناط��ق بغ��داد تع��اين م��ن ع�صوائي��ة ت�صمي��م 
واجه��ات املباين احلكومي��ة واالأمالك اخلا�صة، 
فاملنظ��ر العام الأغلب العم��ارات القدمية يعطي 
انطباع��ا �صيئ��ا ع��ن جمالي��ة باق��ي االأماك��ن 
االأخ��رى، ال �صيما ان االأ�صخا���ض القائمني على 
اإدارة هذه املب��اين ومالكيها اأ�صبحوا ال يبالون 
بجماليته��ا بقدر اهتمامه��م باالإيرادات املالية 
التي ي�صتح�صلونها من اإيجار املحال وال�صقق«. 
وا�صاف��ت ن�رين : »اال�صتخ��دام ال�صيئ من قبل 
ال�صاكن��ني �صواء يف ال�صق��ق ال�صكنية اأو املكاتب 
اأدى اىل ت���رر واجه��ات املب��اين خ�صو�صا اإذا 
كانت ه��ي مبان قدمية اأ�صال، االأم��ر الذي �صوه 
واجهة تلك العمارات وغريرّ معاملها لتبدو كاأنها 
خرائب اآيلة لل�صقوط«، وتبني ن�رين » ان بع�ض 
املب��اين القدمية الت��ي يرجع تاري��خ بنائها اىل 
بداية خم�صينيات القرن املا�صي ما زالت قائمة 
كمح��ال وخم��ازن اأو غ��رف يعي���ض فيها بع�ض 
الفق��راء واملت�صول��ني«. املهند���ض مهند حممود 
، اأك��د »غي��اب التنظي��م يف ت�صامي��م العمارات 
واملباين ب�صبب عدم وجود التخطيط امل�صبق من 
قبل الدوائ��ر املعنية يف املوؤ�ص�صات احلكومية«، 
مبين��ا اأن »التماه��ل يف اإعطاء حري��ة الت�صميم 
ونوع املواد امل�صتخدمة يف بناء واجهة املبنى 
�ص��واء احلكومي��ة اأو اخلا�صة، �صاع��د على غياب 
ال��ذوق العام و�صياع الهوي��ة اخلا�صة باملدينة 
وابراز جماليتها ، فال طراز معماريا خا�صا وال 
تنظيم هند�صي��ا يربز جمالية البن��اء والعمران، 
بعك���ض م��ا هو موج��ود يف اأغل��ب دول املنطقة 

والع��امل الت��ي تطب��ق اأنظم��ة وقوان��ني خا�صة 
على املب��اين يف ال�صوارع وال�صاح��ات الرئي�صة، 
حت��ى ان بع�ض البلدان منع��ت ا�صتئجار املباين 
التي تط��ل على ال�ص��وارع التجاري��ة واملركزية 
الأغرا���ض ال�صك��ن«. وا�ص��اف مهن��د »يف �صاحة 
الط��ريان يف اجله��ة املقابل��ة للك��راج املركزي 
تطل بناي��ة متهالكة على ال�ص��ارع العام مبنظر 
قبي��ح يث��ري ا�صمئ��زاز امل��ارة، فاأغل��ب �رفات 
ه��ذه اخلربة ت�صتخ��دم لن�ر املالب���ض مبختلف 
اأنواعه��ا الداخلية منها واخلارجي��ة، ويف الليل 
ترم��ى م��ن �صبابيكه��ا نفايات ال�صق��ق لتتكد�ض 
عل��ى ر�صي��ف امل��ارة، وه��ذا اأمر حم��زن ومثري 
لل�صخري��ة اأن ترك مناطق مهم��ة وح�صا�صة يف 
قل��ب العا�صمة بغداد به��ذه الفو�صى املعمارية 
الت��ي يجب اأن ي�صتحدث لها قانون خا�ض ينظم 
جمالي��ة واجهات املباين والعم��ارات يف بغداد 
ويح��د م��ن مثل ه��ذه الت�رف��ات ملالك��ي تلك 
االبني��ة و�صاكنيه��ا«. ا�صاف��ًة لظاه��رة جدي��دة 
يف  ا�صتخ��دام االأل��وان ال�صارخ��ة والف�صفا�صة 
امل�صتخدم��ة و تغلي��ف املب��اين بوا�صط��ة م��ادة 

»الكوبون��د« الت��ي اأ�صبح��ت عالم��ة فارق��ة يف 
ديك��ورات اأغل��ب العم��ارات واملح��ال التجارية 
يف بغ��داد ومدن عراقي��ة اأخرى كث��رية ل�صهولة 
و�رع��ه اجنازه��ا، هي االأخ��رى �صكل��ت اإ�صاءة 
للذوق العام من خالل اختالف االألوان وحدتها، 
اإذا يق��ول املهند�ض عبداهلل املاج��دي: »من غري 
املمك��ن اأن تتج��اوز بع���ض الدوائ��ر احلكومي��ة 
عل��ى  اخلا�ص��ة  واالأم��الك  املب��اين  واأ�صح��اب 
القانون وتت�رف ب�صكل فو�صوي ومزاجي اأدى 
اىل تغي��ري هوية املدينة و�ص��وه منظر �صوارعها، 
وقد تكون اأمانة بغ��داد واملحافظة من العوامل 
امل�صاع��دة التي اأدت اىل ا�صتفحال هذه الظاهرة 
ب�صب��ب تغا�صيه��ا ع��ن تفعي��ل القان��ون 165 
ل�صنة 1964 اخلا�ض بتعي��ني ال�صوارع وتنظيم 
وتن�صي��ق خمتل��ف اخلدم��ات فيه��ا م��ع مراقبة 
العم��ران ب�ص��كل يوؤم��ن املحافظ��ة عل��ى ت��راث 
املدين��ة التاريخي واحل�صاري و���رورة اإبراز 
املواقع ذات املناظر اجلميلة باالأبنية واالأماكن 
التي لها حرمة دينية اأو اأثرية بال�صكل الالئق بها 
وهذه فقرة وا�صح��ة يف القانون وال حتتاج اىل 

االجته��اد اأو احتمال تف�ص��ريات اأخرى". وكانت 
اأمان��ة بغ��داد دع��ت جمي��ع ال��وزارات والدوائر 
احلكومي��ة اىل تفعي��ل قان��ون تنظي��م  واجهات 
االأبني��ة حفاظا عل��ى جمالية العا�صم��ة بغداد، 
وذك��ر مدير العالقات واالإع��الم يف اأمانة بغداد 
حكيم عبد الزه��رة، اأن »االأمان��ة اأكدت �رورة 
قي��ام جمي��ع ال��وزارات والدوائر غ��ري املرتبطة 
 بوزارة اىل تفعيل قانون تنظيم واجهات االأبنية 
ع��رب اإع��ادة تاأهي��ل املب��اين املتهرئ��ة واإزال��ة 
جمي��ع الت�صوه��ات وتنظي��م اأ�ص��الك الكهرب��اء 
ولوح��ات االإعالن ورف��ع االأنقا�ض، كما وجهت 
جميع الدوائر البلدي��ة مبتابعة واجهات االأبنية 
ومطالبة اأ�صحابها باإعادة ترميمها، ويف حال 
ع��دم وجود املال��ك ال�رعي اأو م��ن ينوب عنه، 
فاإن االأمانة هي من �صتقوم برميم تلك املباين 
وتعي��د ترميمه��ا وت�صت��ويف اأج��ور االإعمار من 
اأ�صحابه��ا«. وا�صاف عبد الزه��رة، ان »االأمانة 
�صكل��ت جلنة لل��ذوق الع��ام ت�ص��م جمموعة من 
املخت�صني يف الدوائر البلدية والفنانني لتعطي 
روؤيتها حول تطوير واجهات االأبنية يف بغداد«.

يف ه��ذا ال�صدد، ي��رى رئي�ض ق�صم خدم��ات االإنتاج 
يف �رك��ة نف��ط اجلن��وب بالب���رة م�صطف��ى عبد 
احل�ص��ن “ان الغ��از الطبيع��ي مل يح��ظ باالهتم��ام 
الكايف ا�صتثماري��ا من قبل احلكومة العراقية، على 
الرغ��م م��ن كون��ه الرافد الث��اين للطاقة بع��د النفط 
وال��ذي باإمكان��ه اأن يغطي جزءا كب��ريا من موازنة 
الدول��ة، خا�ص��ة بع��د تراج��ع اأ�صعار النف��ط عامليا 
وتزايد الطلب العاملي على الغاز الطبيعي الذي من 
املتوقع اأن ينمو مبع��دل �صنوي يقارب 4،1 باملئة 
م��ن اال�صته��الك العاملي، بينم��ا �صت�صتهل��ك الدول 

النامية ما معدله 5،2 باملئة �صنويا”.
ويتف��ق مع��ه بال��راأي الباح��ث االقت�ص��ادي عب��د 
الرحمن امل�صهداين، اإذ يجد “انه باالإمكان ا�صتثمار 
الغ��از يف �صناع��ات خمتلفة، واال�صتف��ادة منه يف 
قطاع��ات متنوع��ة، ومل يت��م ا�صتثمار حق��ول الغاز 
يف الع��راق كم��ا يج��ب، ب��ل مت الركيز عل��ى النفط 
وكان��ت عمليات حرق الغاز م�صتمرة وكاأنها عملية 
مق�ص��ودة، بهدف االعتماد عل��ى النفط فقط وكانت 
�رك��ة �ص��ل النفطي��ة ق��د عر�ص��ت يف وق��ت �صابق 
عق��ودا ال�صتثمار الغاز، على الرغم من وجود بع�ض 
التحفظات من قبل اخلرباء على هذه العقود، اإال اأنها 
اأبدت ا�صتعدادها وقدرتها على ا�صتثماره �صواء كان 
م�صاحب��ا لعمليات احلرق اأم احلر )اأي املوجود يف 
املكمن(، وقد زاد الطل��ب يف ال�صنوات االأخرية على 
الغ��از؛ الأنه من �صمن م�صادر الطاقة االأقل تلويثا، 
اإذ اإن النفط يعد من امل�صادر امللوثة للبيئة ب�صكل 

كبري”. 
حماية االأوزون

 م��ن جهته��ا فر�صت قمة املن��اخ يف العام 2015 
�رائب على الدول امل�صدرة للنفط، وبح�صب رئي�ض 
ق�صم علوم اجلو يف اجلامع��ة امل�صتن�رية الدكتور 
منعم اجلب��وري فاإن “هذا القرار كان من اأف�صل ما 
يتخ��ذ؛ الأن هن��اك الكثري من ال��دول التي تعاين من 
خملف��ات ال�صناع��ات النفطية، واأ�صب��ح لزاما على 
ال��دول ال�صناعية الكربى اأن ت�صتهلك بديال اآخر غري 
النفط، يكون ���رره البيئي اأقل، لذلك قامت بع�ض 
ال��دول با�صتهالك الغ��از الذي تعد اأ���راره البيئية 
اأق��ل من النف��ط، الذي تكون حدت��ه وتراكيزه كبرية 

جدا باملقارنة مع الغاز الذي قد ينتج من اإجراءات 
الت�صفية للنفط”.

تقنيات متعددة
وي��رى اجلبوري  متابع��ا “ان ا�صتثمار الغاز ب�صكل 
�صحيح يتطلب توفر التقنيات املتعددة، واالهتمام 
ال�صحي��ح م��ن ال��وزارات ذات العالق��ة حت��ى يت��م 
ا�صتغالل��ه بال�ص��كل االأن�ص��ب، اإذ اإن هن��اك الكث��ري 
م��ن ال��دول الت��ي ت�صتخدم��ه يف ت�صي��ري القطارات 
وال�صي��ارات، واله��دف م��ن ا�صتهالك��ه ه��و حماية 
طبق��ة االأوزون وتقلي��ل اآث��ار امل�صتق��ات النفطي��ة 
عليها، ف�صال ع��ن م�صاكل االحتبا�ض احلراري التي 
غريت الكثري من العوام��ل املناخية يف دول العامل 

املختلفة”.
 الفت��ا اىل “اأن عمليات االحراق تنتج اأول اأوك�صيد 
الكارب��ون وثاين اأوك�صيد الن��روز، الذي ينتج اي�صا 

من املياه االآ�صنة وامل�صتنقعات ويلوث البيئة”.
وي�صاط��ره ال��راأي امل�صه��داين، اإذ ي��رى “ان الكوادر 
متوف��رة،  احلي��وي  املل��ف  ه��ذا  الإدارة  املوؤهل��ة 

وباالإم��كان ا�صتثمار اخل��ربات النفطي��ة املوجودة 
يف الب��الد، ف�صال عن اخل��رباء االقت�صاديني الذين 

ميتلكون درا�صات علمية ر�صينة”.
موارد قابلة لال�صتخال�ض

وي�ص��ري عب��د احل�ص��ن اىل “اأنه وفقا لوكال��ة الطاقة 
الدولية ف��اإن احتياطات الع��راق املوؤكدة من الغاز 
 )tcm( الطبيعي ت�صل اىل 3،4 تريليون مر مكعب
اأو نح��و 1،5 باملئة م��ن اإجمايل احتياطات العامل، 
م��ا ي�ص��ع الع��راق يف املرتب��ة الثالثة ع���رة بني 
دول االحتياط��ي  العاملي”. مو�صح��ا “ان املوارد 
القابل��ة لال�صتخال�ض تو�صف باأنه��ا كبرية للغاية 
بح��دود 7،9 تريليون مر مكع��ب، 70 باملئة منها 
يعتقد انها يف �صكل غاز م�صاحب، ومل تتم مراجعة 
الرق��م اخلا�ض باحتياطات الغاز املوؤكدة يف العام 
2010 يف وقت املراجعة الت�صاعدية الحتياطات 
النف��ط املوؤك��دة، رغم انه من املنطق��ي القيام بذلك 

بالنظر اىل احل�صة الكبرية من الغاز  امل�صاحب”.
م�صيف��ا “م��ن املتوقع منو اإنتاج الع��راق من الغاز 

الطبيع��ي اىل نح��و 90 مليار م��ر مكعب يف العام 
2035 يف ال�صيناري��و املرك��زي )�صيناريو وكالة 
الطاقة الدولي��ة(، واىل نحو 115 مليار مر مكعب 

يف احلالة العليا )االأقرب لل�صيناريو العراقي(”.
مبين��ا “ان حق��ول النف��ط اجلنوبية ح��ول الب�رة 
حتظ��ى باحل�ص��ة االأكرب من الغ��از امل�صاحب، كما 
اأن اال�صتثم��ار الراكم��ي لقط��اع النف��ط والغاز من 
املمكن اأن ي�صل خالل الفرة من -2014 2035 
اىل نح��و 400 ملي��ار دوالر اأمريكي )مبتو�صط 16 
ملي��ار دوالر اأمريك��ي �صنوي��ا(، ويف احلال��ة العليا 
يرتف��ع ه��ذا الرق��م اىل 580 ملي��ار دوالر اأمريكي 

)24 مليار دوالر اأمريكي  �صنويا(”.
 حقول متنوعة

 ويوؤكد عبد احل�صن “اأن �صادرات الغاز �صتبداأ تقريبا 
يف العام 2020 يف ال�صيناريو املركزي وت�صل اىل 
2035 يتكون  20 مليار مر مكعب بحلول العام 
م��ا يق��رب م��ن ثالث��ة اأرب��اع ه��ذه االحتياطي��ات 
املوؤك��دة من الغاز امل�صاح��ب والباقي موجود يف 

عدد �صغري من حق��ول الغاز غري امل�صاحب، تركز 
احتياط��ات الع��راق املوؤكدة من الغ��از يف اجلنوب 
واأغلبها احتياط��ات كبرية من الغاز امل�صاحب يف 
احلق��ول ف��وق العمالق��ة يف الرميلة وغ��رب القرنة 

وجمنون ونهر عمر والزبري”.
الفت��ا اىل “اأن��ه م��ن املحتمل زي��ادة اإنت��اج الغاز 
)ال�صايف بعد االإح��راق والت�ريف واإعادة احلقن( 
ال��ذي يت��م ت�صويقه ب�ص��ورة كبرية عل��ى مدى فرة 
التوقع��ات )توقع��ات الوكالة حت��ى منت�صف العقد 
الثالث م��ن القرن احلايل( من اأقل من 10 مليارات 
م��ر مكعب )tcm( يف العام 2010 اىل ما يقارب 
ال��� 90 ملي��ار مر مكعب بحل��ول العام 2035 يف 
ال�صيناريو املركزي، وما يقارب ال� 115 مليار مر 

مكعب يف احلالة  العليا”.
 �صبكة وطنية حمدودة

 ومن وجهة نظر عبد احل�صن فاإن “الدولة يف العام 
2012 كان لديها الطاقة الالزمة ملعاجلة نحو 8 
مليارات مر مكعب من الغاز يف ال�صنة، وتوجد فقط 
�صبك��ة توزيع وطنية حمدودة جدا، يف حني اأ�صارت 
التوقع��ات اىل احلاجة لزي��ادة طاقة املعاجلة على 
مدى الف��رة حتى منت�ص��ف الثالثيني��ات القادمة 
باأكرث من ع���رة اأ�صعاف، يف ال�صيناريو املركزي، 
واأكرث من ثالث��ة ع�ر �صعفا يف احلالة العليا، كما 
اأنه��ا تتطلب اإقام��ة �صبكة نق��ل يف الوقت املنا�صب 
اىل حمط��ات الكهرب��اء واملراف��ق ال�صناعي��ة التي 

متثل الكم االأكرب من اال�صتهالك  املحلي”.
موؤكدا “اأن الغاز من املمكن اأن ي�صبح جزءا حموريا 
وم�صتق��ال بذاته م��ن ا�صراتيجية الطاق��ة العراقية، 
و�صيتطل��ب ذل��ك تخطيط��ا متكام��ال م��ن ال�صلطات 
املعنية ل�صمان ان اإنتاجه وحجزه ومعاجلته ت�صري 
ب�صورة مت�صق��ة وان حمطات املعاجلة ذات اأحجام 
مالئم��ة، وتقع يف اأماكنها املنا�صبة وان املكونات 
االأغن��ى يتم ف�صلها وا�صتخدامها ب�صورة مثمرة يف 
االقت�صاد الوطني، ولكن مل ي�صتغل الغاز امل�صاحب 
ال��ذي يت��م اإنتاج��ه حالي��ا )اإذ يحرق الكث��ري منه( 
وتنتظ��ر مهم��ة رئي�صة لتجميع ومعاجل��ة كل الغاز 
امل�صاح��ب ال��ذي �صوف ي�صب��ح متاحا م��ع زيادة 
اإنت��اج النف��ط �ص��وف حت��دد ال�رع��ة الت��ي ت�صاف 
به��ا طاقة جتميع ومعاجل��ة الغاز مدى تقدمه نحو 

حتقيق طموحه يف احلد من اإحراق  الغاز”.

واجهات تخدش الذوق العام ..

بنايات متهالكة تفقد بغداد شيئًا من جمالها

الغاز الطبيعي في العراق.. ثروتنا الكامنة في الحقول النفطية  
أوكسجين االقتصاد الوطني
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يحرق العراق يوميا 
كميات كبرية من الغاز 

الطبيعي، ف�ضال عن عدم 
ا�ضتثمار الكامن يف حقوله 

النفطية املتعددة، ولأن 
اأغلب دول العامل اجتهت 

اىل مورد اقت�ضادي بديل 
عن النفط، ل �ضيما مع 

تراجع اأ�ضعاره وتذبذب 
�ضوقه ب�ضكل ملحوظ، لذا 

�ضار من الواجب ا�ضتغالل 
الكميات الهائلة من الغاز 

الطبيعي الذي يتميز 
بجودته واإمكانية دخوله 

يف ال�ضناعات املختلفة. 
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