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قطر تسعى إلى تعزيز إنتاجها من المكثفات 
ليبلغ 750 ألف برميل يوميًا بحلول 2014

دبيـ  رويترز: خطط قطر ملضاعفة الطاقة اإلنتاجية 
ملصفاة رأس لفان للمكثفات إلى املثلني لن تعزز فقط 
طاقتها من انتاج وقود الديزل واملكثفات الوسيطة 
األخرى وإمنا ستعطيها أيضا ميزة اقتصادية على 

املصافي األخرى باملنطقة.
وحتويل املكثفات إلى وقود عالي القيمة مثل وقود 
الديزل ووقود الطائرات أرخص من معاجلة كثير من 

خامات املنطقة التي تعاجلها املصافي املنافسة.
وتسعى قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي 
املسال في العالم إلى تعزيز انتاجها من املكثفات ليبلغ 
750 ألف برميل يوميا بحلول 2014 أي أكثر من مثلي 
االنتاج احلالي البالغ حوالي 350 ألف برميل يوميا 

وما يعادل تقريبا انتاجها من النفط اخلام.
وزاد انتاج هذا املكافئ النفطي اخلفيف منخفض 
الكبريت ســــريعا في قطر عضو منظمة أوپيك في 
الوقت الذي تسعى فيه لزيادة صادراتها من الغاز 
الطبيعي املسال إلى 77 مليون طن سنويا هذا العام 
وحتصــــل عليه املصفاة بتكلفــــة منخفضة كمنتج 

ثانوي لعملية انتاج الغاز.
وقال ال ترونر رئيس آسيا باسيفيك الستشارات 
الطاقة ومقرها هيوستون »سيكون بوسع قطر أن 
تعرض سعرا أفضل على عمالئها ألن هذا املكثف ال 
يكلفهم شيئا تقريبا«. وسيمنح هذا مصفاة قطر ميزة 
على باقي املصافي التي يجري انشاؤها أو التخطيط 
إلنشائها في املنطقة والتي تعالج خامات ثقيلة. وقال 
محلل لقطاع الطاقة مقيم في آسيا »إنها لعبة أرقام 
في نهاية األمر. إذا استطعت تكرير منتجات عالية 
الثمن بتكلفة منخفضة وبيعها بسعر مرتفع فأنت 

الفائز... وهذا هو احلال بالنسبة لقطر«.
وتنمو سوق املنتجات النفطية بني دول اخلليج 

بإيقاع سريع مع سرعة منو الطلب في املنطقة.
ومن املنتظر أن تتنافس أيضا الدول اخلليجية 
للتصدير إلى أوروبا وآسيا مع قيام تلك الدول بتعزز 

طاقتها التكريرية في اطار جهودها لتعزيز القطاع 
الصناعــــي وحتقيق مزيد من األرباح من سلســــلة 
امداد النفط. ولن تؤدي توسعة مصفاة رأس لفان 
إلى زيادة انتاج الوقود عالي اجلودة فحســــب لكن 
املكثفات ســــتمنح املصفاة مرونة أكبر من املصافي 
التي تعتمد على اخلام للوفاء بأمناط الطلب املتغيرة 

من خالل تعديالت في طريقة عمل املصفاة.
وقــــال ترونر »إذا مت التنســــيق وجرى تطوير 
املزج بعض الشيء فسيمنح ذلك قطر مرونة كبيرة 
في تسويق منتجات عالية اجلودة وتغيير طريقة 

االستفادة القصوى من أي منتج بعينه«.
وتبلغ الطاقة االنتاجية ملصفاة رأس لفان 146 
ألـــف برميل يوميا من املكثفـــات وتنتج 24 ألف 
برميل يوميا من السوالر و52 ألف برميل يوميا 
من الكيروســـني ووقود الطائرات وثمانية آالف 
برميـــل يوميا من غاز البترول املســـال. ويوجه 
معظم هذا الوقود إلى أســـواق في جنوب شرق 
آسيا وأوروبا. وتعتزم قطر مضاعفة طاقة املصفاة 
إلى املثلني وهو ما ســـيجعلها مصفاة متوسطة 

احلجم في املنطقة.
وتسهم قطر بنحو 27% من االنتاج االجمالي من 
املكثفات في املنطقة بينما تبلغ حصة الســــعودية 
19%. وال تضع منظمــــة أوپيك أي قيود على انتاج 

هذا الصنف من النفط اخلفيف.
وتعتزم قطر أيضا تعزيز امدادات نواجت التقطير 
الوسيطة من خالل مشــــروعها املشترك مع رويال 
داتش شــــل لتحويل الغاز الطبيعي إلى سائل وهو 
محطة بتكلفة 19 مليار دوالر تصفها شل بأنها أضخم 
مشــــروع للطاقة في العالم. وستنتج هذه احملطة 
وقودا على درجة عالية من النقاء ميكن مزجه بأنواع 
أخرى من الوقود لتحســــني جودته. وتتطلع قطر 
مستقبال للوصول إلى أســــواق تصدير للمكثفات 

التي ال ميكنها تكريرها. 

»المركزي األوروبي« يثبت الفائدة
فرانكفـــورت ـ رويترز: أبقـــى البنك املركزي 
األوروبي أمس على أســـعار الفائدة الرئيســـية 
دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 
1% للشهر الثالث عشر على التوالي وهو ما جاء 

متماشيا مع توقعات اخلبراء.
وأبقى البنك أيضا على سعر فائدة الودائع ألجل 
ليلةـ  وهي احلد األدنى للفائدة في أسواق النقدـ  عند 

0.25% وترك سعر فائدة االقراض عند %1.75.

الحريري في افتتاح الملتقى العربي ـ التركي في إسطنبول:  
نسعى لتعزيز عالقات لبنان بتركيا في مختلف الميادين

عربية على مستوى كبار املسؤولني، 
وبني األمانة العامة للجامعة العربية 
ووزارة اخلارجية التركية لإلعداد 
لالجتماع الوزاري، ويتزامن انعقاد 
املنتدى العربيـ  التركي مع الدورة 
اخلامسة ملنتدى االقتصاد واالعمال 
والذي يعقد سنويا في اسطنبول 
مبشــــاركة وزراء املاليــــة العرب 

واجلانب التركي.
وقــــال األمني العــــام للجامعة 
العربية عمرو موســــى في كلمته 
العربي  املنتدى  اقترح إنشاء  انه 
ـ التركي عــــام 2005 على كل من 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغــــان ورئيــــس اجلمهورية 
عبداهلل غول، وهو املنتدى الذي 
أطلق استراتيجية شاملة وخطة 
طموحة للدفع بعمل مشترك بني 
اجلانبني من أجــــل حتقيق األمن 
واالستقرار والرفاه، ولقد أصبحت 
هذه االستراتيجية أساسا لتوجهاتنا 

املستقبلية.
واستعرض موسى، في كلمته 
أمام افتتاح املنتدى العربيـ  التركي، 
بعض احلقائــــق االقتصادية عن 
التي جتعله وعاء  العربي  العالم 
كامال وجذابا لالستثمار، وقال إن 
النتاج احمللى للدول العربية بلغ 
1712 مليــــار دوالر في عام 2009، 
والصــــادرات بلغــــت 1052 مليار 
دوالر، والــــواردات 700 مليــــار، 
والصادرات العربية نحو 6% من 
الصادرات العاملية، والواردات نحو 
3% من الواردات العربية، وأضاف 
أنه يجري ترتيــــب االقتصاد في 
البيت العربي من خالل إقامة منطقة 
التجارة العربية احلرة، واالحتاد 
اجلمركي الذي نتطلع إلقامته 2015، 
وسوق مشتركة عام 2020 نراها 

ممكنة.

الثالثة للمنتدى العربي ـ التركي 
على املســــتوى الوزاري. وعقدت 
في اسطنبول اجتماعات تنسيقية 

خالد بن احمد آل خليفة ومسؤولني 
اتراك وعــــرب. هذا، وبــــدأت في 
اســــطنبول أمس أعمــــال الدورة 

كما التقــــى احلريري الرئيس 
اردوغان ووزير اخلارجية احمد 
البحرين  اوغلو ووزير خارجية 

بيروت ـ محمد حرفوش
الوزراء  شارك رئيس مجلس 
ســــعد احلريري امس في افتتاح 
أعمــــال امللتقى العربــــيـ  التركي 
اخلامس املنعقد في اســــطنبول، 
والذي تنظمه مجموعة االقتصاد 
واألعمال برعاية وحضور رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، 
كما حضر جلسة االفتتاح األمني 
العام جلامعة الدول العربية عمرو 
موسى، ووزير اخلارجية التركي 
أحمد داود أوغلو، ووزراء اخلارجية 
العرب املشاركون في أعمال منتدى 
التعــــاون التركيـ  العربي الثالث 
املنعقــــد في اســــطنبول، ووزراء 
املــــال في كل من لبنــــان واألردن 
وقطر والعراق وسورية وتركيا، 
وحشد من الفعاليات االقتصادية 
واملستثمرين ورجال أعمال عرب 

وأتراك.
وألقى الرئيس احلريري كلمة 
في اجللسة االفتتاحية قال فيها: 
إن مشــــاركة هذه النخبة املميزة 
والرفيعة املســــتوى من اجلانبني 
العربي والتركي من القطاعني العام 
واخلاص في هذا املنتدى اخلامس 
تعكس األهمية التي نعلقها جميعا 
علــــى تطوير العالقات بني العالم 
العربي وتركي، ونحن في لبنان، 
هذا البلد الصغير بحجمه نعي جيدا 
أهمية التنسيق والتفاهم بني األشقاء 
العرب وتركيا ونحن نوظف جميع 
إمكاناتنا السياسية والديبلوماسية 
لتدعيم املوقف العربي، ليكون قوة 
موحدة ومتماسكة من أجل إحقاق 
الى  الفلســــطينيني بالعودة  حق 
دولة مســــتقلة عاصمتها القدس، 
أما على املستوى الوطني فإن هدفنا 
األساسي اليوم هو حماية لبنان من 
املغامرات والغطرسة اإلسرائيلية 

وتدعيم االستقرار الداخلي.

رجب طيب أردوغان مصافحا سعد احلريري خالل امللتقى

جائزة »الريادة واإلنجاز« ألردوغان وموسى
منح منتدى االقتصاد واألعمال العربي ـ التركي 
ــس )اخلميس(  ــة أم ــذي افتتحت دورته اخلامس ال
ــاز لألمني العام  ــزة الريادة واالجن ــطنبول جائ باس
ــدوره في دعم  ــى ل ــة عمرو موس ــة العربي للجامع
ــترك عبر املنتدى،  ــي ـ التركي املش التعاون العرب
ــلم اجلائزة ملوسى رئيس الوزراء التركي رجب  وس
ــترك للدورة  طيب أردوغان في حفل االفتتاح املش
ــة  الثالثة للمنتدى العربيـ  التركي والدورة اخلامس

ملنتدى االقتصاد واألعمال.
بدوره قدم األمني العام للجامعة العربية لرئيس 

ــزة الريادة  ــدى جائ ــم املنت ــي باس ــوزراء الترك ال
ــس الوزراء التركي، موجها له التحية  واالجناز لرئي

على قراراته ودعمه للمنتدى.
ــا منح املنتدى جوائز لعدد من رجال األعمال  كم
ــح كامل الذي  ــيخ صال ــرب واألتراك منهم الش الع
ــبعينيات ومن  ــة في تركيا في الس ــس بنك برك أس
أبرز املستثمرين العرب في تركيا، وسيدة األعمال 
ــي مالكة مصارف  ــوزان صابحجي وه التركية س
ولها دور في التعاون االقتصادي العربي ـ التركي، 

ودخلت مجال التمويل الدولي في دبي.


