
مو�سكو:

م�ضوؤول رو�ضي يتوقع قرارًا ب�ضاأن تخفي�ضات 
اإنتاج النفط اأواخر الربيع اأو بداية ال�ضيف

نقلت وكالة الإعالم الرو�ضية عن نائب رئي�س 
دفوركوفيت�س،  اأرك����ادي  ال��رو���ض��ي  ال����وزراء 
النفط  اإنتاج  تخفي�ضات  ب�ضاأن  قرارًا  اإن  قوله 
اأوائ��ل  اأو  الربيع  اأواخ���ر  ُيتخذ  ق��د  العاملية، 
الجتاه  ا�ضتدامة  مدى  يت�ضح  حاملا  ال�ضيف 

احلايل يف اأ�ضواق اخلام.
كما ذكرت وكالة "تا�س الرو�ضية" لالأنباء، اأن 
اأ�ضعار  اإن  اجلمعة،  اأم�س  قال،  دفوركوفيت�س 
النفط، التي بلغت اأعلى م�ضتوياتها منذ كانون 
الأ�ضبوع  م��ن  �ضابق  وق��ت  يف   2014 الأول 

اجلاري، قد تنخف�س جمددًا.

لندن:

الدولر يقرتب من اأدنى م�ضتوى يف 3 �ضنوات 
ويتجه �ضوب اأطول موجة خ�ضائر منذ 2015
انخف�س الدولر قرب اأدنى م�ضتوى يف ثالث 
اجلمعة،  ي���وم  ع��م��الت  �ضلة  م��ق��اب��ل  ���ض��ن��وات 
متجهًا بذلك �ضوب الهبوط لالأ�ضبوع اخلام�س 
اأيار  منذ  الأط��ول  تكون  قد  يف موجة خ�ضائر 

.2015
وتراجعت العملة الأمريكية اإىل اأدنى م�ضتوى 

منذ كانون الأول 2014 هذا الأ�ضبوع.
وظل موؤ�ضر الدولر بالقرب من تلك امل�ضتويات 
ج��راء  ل�ضغوط  تعر�ضه  م��ع  اجل��م��ع��ة،  ي���وم 
خماوف من احتمال توقف احلكومة الأمريكية 
عن العمل. ونزل املوؤ�ضر 0.3 باملئة خالل يوم 
اأعلى  م�ضتوى  وه��و   ،90.243 اإىل  اجلمعة 
قلياًل من الأدنى الذي �ضّجله يوم اخلمي�س عند 
باملئة  اثنني  نحو  املوؤ�ضر  وخ�ضر   .90.113

منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو 0.3 باملئة اإىل 1.2276 دولر 
مقرتبًا من اأعلى م�ضتوى يف ثالثة اأعوام البالغ 

1.2323 دولر الذي �ضّجله يوم الأربعاء.
اأمام  باملئة   0.5 الأمريكية  العملة  وانخف�ضت 

وتعافى  ين.   110.60 اإىل  اليابانية  نظريتها 
اأ���ض��ه��ر،  اأرب��ع��ة  م�ضتوى يف  اأدن����ى  م��ن  ال���ني 
ين  الأربعاء عند 110.19  يوم  �ضّجله  والذي 

للدولر.

�أمريكا:

مع  تتح�ضن  النفط  اأ���ض��واق  ال��ط��اق��ة:  وك��ال��ة 
انهيار اإنتاج فنزويال

اجلمعة،  اأم�س  الدولية،  الطاقة  وكالة  قالت 
ب�ضرعة  تتح�ضن  العاملية  النفط  اأ���ض��واق  اإن 
فنزويال  من  القادمة  الإم���دادات  انخفا�س  مع 
والتي �ضّجلت اأكرب هبوط غري خمطط له يف 
الإم���دادات قد  الإن��ت��اج خ��الل 2017 واإن تلك 

ترتاجع اأكرث خالل عام 2018.
بالبنية  املتعلقة  وامل�ضكالت  الديون  وت�ضببت 
خالل  فنزويال  اإن��ت��اج  انخفا�س  يف  التحتية 
اإىل 1.61 مليون برميل يوميا،  كانون الأول 
وهو م�ضتوى يقرتب من الأدنى يف 30 عامًا. 
ال�  فوق  تقفز  اأن  يف  النفط  اأ�ضعار  ذلك  �ضاعد 
70 دولرًا للربميل اأوائل كانون الثاين، وهو 

اأعلى م�ضتوى يف ثالث �ضنوات.
الطاقة  �ضيا�ضات  تن�ّضق  التي  الوكالة  وقالت 
ال�ضهري  تقريرها  يف  ال�ضناعية  ال���دول  يف 
هو  تتح�ضن  ال�ضوق  ب��اأن  العام،  ”الت�ضور 
هذه  اإط���ار  ويف  املهيمن.  العن�ضر  بو�ضوح 
ب�ضاأن  متزايد  قلقل  هناك  ال�ضاملة،  ال�ضورة 

اإنتاج فنزويال.
املثرية  فنزويال  دي��ون  اإىل  ”بالنظر  اأ�ضافت 
املحتمل  من  النفط،  �ضبكة  وت��ده��ور  للذهول 
اأن يكون الرتاجع هذا العام اأكرب... العقوبات 
قطاع  ت�ضغيل  جتعل  اأي�ضًا  الأمريكية  املالية 

النفط الفنزويلي اأكرث �ضعوبة.
لنخفا�س  نتيجة  اأن��ه  اإىل  الوكالة،  واأ���ض��ارت 
البلدان  اإنتاج منظمة  اإمدادات فنزويال، هبط 
م��ن اخل���ام خالل  )اأوب����ك(  للبرتول  امل�����ض��درة 
كانون الأول اإىل 32.23 مليون برميل يوميًا، 
باتفاق  املنظمة  امتثال  م�ضتوى  عزز  ما  وهو 

خف�س الإمدادات لي�ضّجل 129 باملئة.

 �لنقل توقع عقد جباية 
�لطائر�ت �لعابرة للأجو�ء 

�لعر�قية مع منظمة "�لآياتا"
اأعلنت وزارة النقل، اأم�س اجلمعة، عن توقيع 
عقد جباية الطائرات العابرة لالأجواء العراقية 
اأن هذا العقد هو  "الآياتا"، مبينة:  مع منظمة 
الأول من نوعه، فيما اأ�ضارت اىل اأن العقد ُيعد 
اقت�ضاد  بانتعا�س  ي�ضهم  مهمًا  اقت�ضاديًا  عاماًل 

البلد.
"الوكيل  اإن  لها،  بيان  يف  النقل  وزارة  وقالت 
الطريان  �ضلطة  رئي�س  النقل  ل���وزارة  الفني 
وقع  مو�ضى،  ع��م��ران  عبا�س  العراقي  امل��دين 
لالأجواء  الطائرات  عبور  ر�ضوم  جباية  عقد 
الدولية،  الآياتا  منظمة  م�ضوؤول  مع  العراقية 
ممثلة ال�ضركات العاملة يف قطاع النقل اجلوي 
من  الأول  العقد  ه��ذا  يعد  حيث  اأب�����س،  حممد 
عبور  جباية  مهمة  عليه  يرتتب  وال��ذي  نوعه 
ال��ط��ريان  �ضركات  جلميع  العراقية  الأج����واء 
ال��ع��اب��رة ل���الأج���واء م��ق��اب��ل ت��ق��دمي اخل��دم��ات 

الإدارية للعراق".
العقد  ه��ذا  "اإبرام  اإن  مو�ضى  ق��ال  جهته،  م��ن 
واأي�ضًا  ومنتظم  اآم��ن  ج��وي  نقل  لتوفري  ج��اء 
انتعا�س  يف  ي�ضهم  مهمًا  اقت�ضاديًا  عاماًل  يعد 

اقت�ضاد البلد". 
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر، اأن م��ع��دل امل���رور عرب 
الأجواء العراقية �ضهد ارتفاعًا كبريًا بعد رفع 
بالإ�ضافة   FAA ال�  منظمة  قبل  من  التحذير 
ي�ضتقطب  ال��ذي  اجلغرايف  العراق  موقع  اىل 
وزارة  بح�ضب  ك��اف��ة،  واملنطقة  اخلليج  دول 

النقل.

 �لعر�ق و�ل�سعودية 
يعقد�ن جمل�سهما �لتن�سيقي 

ويوقعان �تفاقية للتعاون 
�لكمركي

ان���ع���ق���دت، اأم���������س اجل���م���ع���ة، يف ال���ري���ا����س 
العراقي  التن�ضيق  جمل�س  جل��ان  اجتماعات 

ووزي��ر  التخطيط  وزي��ر  برئا�ضة  ال�ضعودي 
ووزي��ر  اجلميلي  �ضلمان  بالوكالة  ال��ت��ج��ارة 
ال��ت��ج��ارة وال���ض��ت��ث��م��ار ال�����ض��ع��ودي م��اج��د بن 
عبدالله الق�ضبي، بح�ضور كبار امل�ضوؤولني من 
العراقي  اجلانب  من  التن�ضيق  جمل�س  اأع�ضاء 

وال�ضعودي.
العراقية  العالقات  اأن  اجلميلي،  الوزير  وبنّي 
جدًا،  �ضريعة  خطوات  تخطو  ال�ضعودية،   –
املبا�ضرة  ال��ط��ريان  خطوط  ع��ودة  اىل  م�ضريًا 
بني البلدين، لفتًا اإىل اأن الأيام املقبلة �ضتكون 
التاأ�ضريات توؤخذ من داخل العراق، من خالل 
يف  والقن�ضلية  بغداد،  يف  ال�ضعودية  �ضفارة 

حمافظة الب�ضرة.
�ضريعة  خطوات  "هناك  اأن  اجلميلي  واأ�ضاف 
ال�ضيا�ضية،  ال��ع��الق��ات  ي��خ�����س  م���ا  يف  ج����دًا 
القت�ضادية  العالقات  والجتماعية، ف�ضاًل عن 
خ��ط��وات  امل��ق��ب��ل��ة،  الأي����ام  يف  �ضتخطو  ال��ت��ي 
تتنا�ضب مع حجم العالقة الأخوية بني البلدين، 
واقت�ضادية  ا�ضتثمارية  فر�ضًا  هناك  اأن  كما 

كبرية فيها م�ضلحة البلدين".
واأكد وزير التجارة وال�ضتثمار ال�ضعودي، اأن 
روابط الدم والقربى واجلوار جتمع ال�ضعبني 
ال�ضعودي والعراقي، واأن هناك تناغمًا واتفاقًا 

بالعالقات  الرتقاء  على  والعراق  اململكة  بني 
مبا  وال�ضتثماري  التجاري  التعاون  وتعزيز 
اأنه، جرت  يرتقي لتطلعات ال�ضعبني، مو�ضحًا 
ال�ضعودي  التن�ضيق  جمل�س  اأع��م��ال  ماأ�ض�ضة 

العراقي مبا يعّزز التعاون امل�ضرتك.
واأو�ضح الق�ضبي، اأن اأولوية العمل يف جمل�س 
خطة  اإقرار  هي  العراقي،  ال�ضعودي  التن�ضيق 
وم��ن��ه��ج��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل�����ض��ارات، 
لتحقيق م�ضتهدفات العمل امل�ضرتك من جانبه.

م�ضوؤويل  كبار  لقاء  الجتماع،  خ��الل  وج��رى 
البلدين بنظرائهم، ومناق�ضة خطة عمل تنفيذية 
لتعزيز التجارة البينية والفر�س ال�ضتثمارية 
بني البلدين ومعاجلة التحديات بفرق م�ضرتكة 

تعمل ب�ضكل م�ضتمر لتذليل ال�ضعوبات.
كما مت توقيع حم�ضر اجتماع جمل�س التن�ضيق 
العراقي ال�ضعودي الأول، واإقرار اآلية وحوكمة 
اتفاقية  توقيع  مت  كما  املجل�س،  جل��ان  اأعمال 
توقيع  كذلك  البلدين،  بني  اجلمركي  التعاون 
اتفاقية اإن�ضاء منفذ عرعر العراقي، على هام�س 
العراقي  الأع��م��ال  املجل�س  جل��ان  اجتماعات 
من  الأع��م��ال  رج��ال  كبار  بح�ضور  ال�ضعودي 
اجل���ان���ب ال�����ض��ع��ودي ول��ق��ائ��ه��م ب��امل�����ض��وؤول��ني 

العراقيني.

 �لنفط و)بي.بي( يوقعان 
�تفاقًا لتعزيز �إنتاج كركوك

بالده  اإن  النفط،  بقطاع  عراقي  م�ضوؤول  قال 
لتعزيز  )ب��ي.ب��ي(  م��ع  ات��ف��اق  توقيع  تعتزم 
اإنتاج اخلام من حقول نفط كركوك يف �ضمال 

البالد.
وقالت وزارة النفط يف بيان لها، اإن التفاق 
العراقية  ال�ضمال  �ضُيوقع يف مقر �ضركة نفط 
ت�ضغيل  تتوىل  والتي  احلكومة  تديرها  التي 

احلقول.
يف  اأعلن  اللعيبي،  جبار  النفط  وزي��ر  وك��ان 
ال�ضابع من ال�ضهر اجلاري، اأن العراق �ضيبداأ 
ت�ضدير النفط من حقول كركوك ال�ضمالية اإىل 

اإيران قبل نهاية كانون الثاين اجلاري.
ب��غ��داد،  يف  لل�ضحافيني  اللعيبي  واأ���ض��اف 
اخل��ام،  من  يوميًا  برميل  األ��ف   30 "نحو  اأن 
كرمان�ضاه  م�ضفاة  اإىل  بال�ضاحنات  �ضُتنقل 
الإيرانية عند بدء الت�ضدير، و�ضيبداأ ذلك قبل 

نهاية ال�ضهر اجلاري".
اإي���ران  اإىل  بال�ضاحنات  اخل���ام  نقل  وي��اأت��ي 
ال�ضهر  البلدان  اأعلنه  مبادلة،  ات��ف��اق  �ضمن 
اخلام  �ضادرات  با�ضتئناف  لل�ضماح  املا�ضي 

من كركوك.
ي�ضل  ما  مبادلة  على  واإي��ران  العراق  واتفق 
املنتج  اخلام  من  يوميًا،  برميل  األف   60 اإىل 
للت�ضليم يف جنوب  اإيراين  من كركوك بنفط 

العراق.
فر�ضت  منذ  ك��رك��وك  خ��ام  مبيعات  وتوقفت 
على  الحت��ادي��ة  ال�ضلطة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات 
املحافظة وحقولها النفطية يف 16 من ت�ضرين 

الأول املا�ضي.
خط  لبناء  اأي�ضًا،  واإي���ران  ال��ع��راق  ويخطط 
احلاجة  دون  كركوك  من  النفط  لنقل  اأنابيب 
اللعيبي  ذك��ر  ح�ضبما  بال�ضاحنات،  نقله  اإىل 

ال�ضهر املا�ضي.
وق��د يحل خ��ط الأن��اب��ي��ب امل��زم��ع حم��ل خط 
ال��ت�����ض��دي��ر احل����ايل م��ن ك��رك��وك ع��رب تركيا 

والبحر املتو�ضط.
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خمت�صون يحذرون من مغبة ت�أخر اإقرار املوازنة 
وتداعي�ته� على املح�فظ�ت 

حذر عدد من �لمخت�سين في �ل�ساأن �لقت�سادي �لمحلي، من عو�قب تاأخير �إقر�ر �لمو�زنة �لعامة لعام 2٠١٨ ب�سبب �لخلفات �ل�سيا�سية، 
موؤكدين �إن ذلك �ستكون له تد�عيات �سلبية و�إجحاف بحق �لمحافظات، في �لوقت ذ�ته، �أكد �ع�ساء في مجل�س محافظة �لب�سرة، �إن 

�لمحافظة تعاني �ختناقًا ب�سبب �رتفاع ديونها وتوقف م�ساريعها �لخدمية ب�سبب قلة تخ�سي�ساتها �لمالية، �لذي �أدى �لى خلو في خزينتها، 
ويجب زيادة ح�ستها من �لمو�زنة.
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 بغد�د / فادية �لجو�ري

حمافظة  يف  التخطيط  جلنة  رئي�س  ويك�ضف 
ال��ب�����ض��رة، ن�����ض��اأت امل��ن�����ض��وري، ع��ن ح�ضول 
من  دينار،  مليار   300 على  الب�ضرة  حمافظة 
م��ن خم�ض�ضات  دي��ن��ار،  ت��رل��ي��ون��ات   3 اأ���ض��ل 
قائاًل:   ،2017 املن�ضرم   للعام  ال��ب��رتودولر 
حمافظة  "ح�ضة  اإن  ل����)امل���دى(،  ح��دي��ث  يف 
الب�ضرة عن كل برميل نفط منتج ومكرر فيها، 
الغاز  من  مكعبًا  م��رتًا   150 كل  اإىل  بالإ�ضافة 
دولرات"،  خم�ضة  فئة  لكل  دولرًا   15 تبلغ 
واإن هذه احل�ضة ثبتت بقانون املحافظات رقم 
احلكومة  لكن   ،2008 ل�ضنة   44 باملادة   )21(
الب�ضرة  ن�ضبة  تكون  اأن  اقرتحت  الحت��ادي��ة 
هي 5٪ وخريتها باختيار اإحدى الفئات الثالث 

ولي�س جميعها".
ا�ضتحقاق  ف���اإن  ل��ذل��ك،  امل��ن�����ض��وري  وي��ت��اب��ع: 
ال� ٪5  ن�ضبة  دينار وفق  ترليونات   3 الب�ضرة 
يف  دينار  مليار   300 ت�ضّلمت  انها  اىل  لفتًا   ،
اجحافًا  "ذلك  اأن  اىل  م�ضريًا  املا�ضي"،  العام 
لإكمال  بحاجة  اأنها  خ�ضو�ضًا  املحافظة  بحق 
�ضتندثر  ال��ت��ي  املتوقفة  اخل��دم��ي��ة  امل�����ض��اري��ع 

ب�ضبب هذا القرار". 
يذكر اأن العراق بداأ اإقرار م�ضروع البرتودولر 
يف العام 2008، التي تعتمد على ن�ضبة 5٪ اأو 
املنتج  اخل��ام  النفط  اي���رادات  من  دولرات   5
يف املحافظ�ة و5٪ م�ن ايرادات النفط اخل���ام 
من   ٪5 و  املحافظ�����ة  م�ضايف  ف��ي  املك��رر 

اإيرادات الغاز الطبيعي املنتج يف املحافظة. 
حمافظة  جمل�س  رئي�س  نائب  يبنّي  جهته،  من 
عجزًا  "هناك  اأن  ال�ضيلطي،  اأح��م��د  الب�ضرة 
اأن  مبينة   ،٪80 بقيمة  امل�ضاريع  موازنة  يف 
من  دي��ن��ار  ت��رل��ي��ون��ات  �ضتة  مبلغ  تخ�ضي�س 
ل  للب�ضرة،  كموازنة  املركزية  احلكومة  قبل 
يتنا�ضب اطالقًا مع متطلبات وحاجة املحافظة 

كمنتج وم�ضدر رئي�س للنفط العراقي".
اإن  ل����)امل���دى(  ح��دي��ث  يف  ال�ضليطي  وي��وؤك��د 
امليزانية  ب�ضبب  م�ضاريعها  قّل�ضت  "الب�ضرة  
ولذلك  كبريًا،  عجزًا  تواجه  التي  الحت��ادي��ة  

قام املجل�س برفع امليزانية بواقع 31 ترليون 
"احلكومة خ�ض�ضت مبلغ  اأن  دينار، م�ضيفًا:  
ل  مبلغ  وه���و  ف��ق��ط،  دي��ن��ار  ت��رل��ي��ون��ات  �ضتة 
اإطالقًا مع متطلبات وحاجة الب�ضرة  يتنا�ضب 
كمنتج وم�ضدر رئي�س للنفط العراقي"، مبينًا 
الذي �ضّكل عجزًا يف موازنة  املبلغ  "حجم  اأن 

2017  هو 25 ترليون دينار عراقي".
املحافظة  "جمل�س  اأن  اىل  ال�ضليطي  وي�ضري 
يف  املحافظة  يف  التخطيط  جلنة  ا�ضت�ضافت 
وقت �ضابق ملناق�ضة اآلية جتاوز العجز وكيف 
"اأن  متوقعًا  �س"،  املخ�ضّ املبلغ  تق�ضيم  �ضيتم 
حمافظتها  ودي����وان  ال��ب�����ض��رة  جمل�س  ي��ق��وم 

بالإجراءات القانونية �ضد احلكومة الحتادية 
ل�ضمان حقوق اأهايل الب�ضرة".

ب����دوره ي��وؤك��د ع�ضو جل��ن��ة ال��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة 
البالد  م��وازن��ة  اإن  ال�ضرع،  ف��رات  الربملانية، 
لهذا العام 2018 غري ُمن�ضفة بحقوق حمافظة 
الب�ضرة، ويقول ال�ضرع يف بيان تلقت )املدى(، 

 2018 الحت��ادي��ة  "املوازنة  اإن  منه،  ن�ضخة 
وفقرات  النقاط  من  الكثري  طياتها  يف  حتمل 
وتريث  بتاأمل  درا���ض��ة  اإىل  وحت��ت��اج  خاطئة 
وعدالة  وا�ضحني  ودق��ة  وتخ�ض�س  كبريين 

واإن�ضاف".
وي�ضري ال�ضرع اإىل اأن "حمافظة الب�ضرة تعاين 

فقرات  بكل  ال��ب��رتودولر  احت�ضاب  ع��دم  م��ن 
وكذلك  باأنواعها،  احلدودية  واملنافذ  املوازنة 
احلكومة  من  الب�ضرة  ام��وال  اإع���ادة  ع��دم  يف 
اإلغاء بع�س  الحتادية من خالل قانون 21 و 

الوزارات".
اإىل  ُيعطى  اأن  ي�ضح  ل  اإن��ه  بيانه:  يف  ويوؤكد 
كرد�ضتان ن�ضبة 17٪ من املوازنة واملوازنات 
الالحقة بل الرجوع اإىل التعداد ال�ضكاين اأكرث 
الت�ضدير  تثبيت  "يكون  ب��اأن  مطالبًا  عدالًة"، 
ومبا  املذكور  من  اكرث  كرد�ضتان  من  النفطي 
نقاط  وهناك  ال�ضتخراج،  واق��ع  مع  ين�ضجم 
اأن ل تعيق  اأخرى  غريها نعمل على  وفقرات 
ذل���ك خ��ط��ورة  امل���وازن���ة، ح��ي��ث ي�ضّكل  اإق����رار 

كبرية".
اللجنة  رئي�س  ي��وؤك��د  مت�ضل،  �ضعيد  وع��ل��ى 
عبد  اح��م��د  ال��ب�����ض��رة،  جمل�س  يف  القانونية 
اأن املحافظة تعر�ضت ل�ضائقة مالية  احل�ضني، 
خالل  من  الحت��ادي��ة  احلكومة  قبل  من  وغ��ن 

حجب التخ�ضي�ضات لعام 2017.
يف  دخلت  "الب�ضرة  اإن  احل�ضني،  عبد  ويقول 
التزامات تعاقدية يف بع�س امل�ضاريع اخلدمية 
منها م�ضاريع الطرق وملف التنظيف وم�ضاريع 
جم���اري ح��ي احل�����ض��ني واك���رث م��ن األ��ف��ي عقد 
والبلدية،  الرتبية  يف  ملوظفني  املحافظة  مع 
وم�ضاريع ان�ضانية كاإر�ضال املر�ضى اإىل خارج 
العراق"، مبينًا اأن "كل ذلك توقف بفعل حجب 
عن  ملنعها  حقيقي  م��ربر  ول  التخ�ضي�ضات 

املحافظة وهو خالف القانون والد�ضتور".
خالل  من  تاأمل  املحافظة  "اإدارة  اأن  وي�ضيف 
احلكومة  على  ال�ضغط  خالل  ومن  منا�ضدات 
اأع�ضاء جمل�س النواب عن  الحتادية وحترك 
و�ضع  يف  املحلية،  الب�ضرة  وحكومة  الب�ضرة 
ل�ضد  اإ�ضافية يف موازنة 2018،  تخ�ضي�ضات 
التي  املحافظة  على  الكبرية  والديون  العجز 
بلغت اأكرث من 180 مليار دينار"، مو�ضحًا اأن 
"الب�ضرة طالبت بت�ضمني موازنة البرتودولر 
يف  منتج  برميل  لكل  دولرات،  خم�ضة  وه��و 
املحافظة، وخم�ضة دولرات لكل برميل مكرر، 
من  مكعبًا  م��رتًا  وخم�ضني  مئة  لكل  وخم�ضة 

الغاز".


