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 تضارب المعلومات حول صفقة «زين» مازال مهيمنًا على السوق 

  وتراجع  أسواق الخليج  بسبب التطورات العسكرية في «الجزيرة الكورية»  

  استحوذت قيمة تداول اسهم ٦ شركات 
والبالغة ١٧٫٩ مليــــون دينار على ٥٧٫٧٪ 
من القيمة اإلجمالية، وهذه الشركات هي: 
الوطني، الدولي، بيتك، منا، زين، االفكو.

   استحوذت قيمة تداول سهم «زين» البالغة 
ــن اجمالي  ــار على ٢٠٫٣٪ م ــني دين ٦٫٣ مالي

القيمة.
   تكبدت مؤشرات سبعة قطاعات انخفاضا 
اعالها قطاع االستثمار مبقدار ٦٧٫٣ نقطة، 
تاله قطــــاع األغذية مبقدار ٥٨ نقطة، تاله 

قطاع اخلدمات مبقدار ٥٨ نقطة.  ت 
را

ش
ؤ

م
و

 

  هشام أبوشادي
  تأثــــرت االســــواق اخلليجية 
والعاملية بالتطورات العســــكرية 
في شبه اجلزيرة الكورية، ما ادى 
الى تراجع هذه االســــواق بشدة 
وبنســــب متفاوتة، اال ان الهبوط 
الذي شهده السوق الكويتي امس 
يأتي في اطار التذبذب املتواصل 
منذ بداية االسبوع نتيجة اجواء 
احلذر التي تسود اوساط املتداولني 
واملعلومات املتضاربة حول صفقة 
زين والتي تسيطر على اجتاهات 
السوق ســــلبا وايجابا في الوقت 
الذي تستشــــعر فيه االوســــاط 
االستثمارية بأزمات سياسية تلوح 
في االفق جراء تهديد بعض اعضاء 
مجلس االمة باســــتجوابات ضد 
بعض الوزراء، لذلك فإن الضعف 
في السيولة املوجهة للسوق ادى 
لتراجع اسعار العديد من االسهم، 
واستمرار هذا الضعف سيزيد من 
وتيرة االجتاه النزولي الســــعار 
اغلب االسهم، خاصة التي تعاني 
من اوضاع مالية صعبة، وسيظل 
السوق في حالة تذبذب الى ان تظهر 
تطورات ايجابية حول صفقة زين 
ـ اتصاالت، فشركة االستثمارات 
الوطنية تبذل جهودا كبيرة لتجميع 
نسبة ال ـ ٤٦٪، وانه يتوقع ان تظهر 
الصورة واضحة حول النسبة التي 
مت جتميعها منتصف الشهر املقبل، 
وتزامنت مع هذه اجلهود اشاعات 
تفيد بأن هناك جهة خليجية تترقب 
تطــــورات صفقة زينـ  اتصاالت، 
وانها تعتزم الدخول في املزاد الذي 
سيقام لهذه الصفقة التي يحرص 
الطرفان فيهاـ  شركة اخلير الوطنية 
واتصاالتـ  على امتامها قبل اجناز 
الالئحــــة التنفيذية لقانون هيئة 

اسواق املال.

  المؤشرات العامة

  انخفض املؤشر العام للبورصة 
٤٦٫٤ نقطة ليغلق على ٦٩١٨ نقطة 
بانخفاض نسبته ٠٫٦٧٪ مقارنة 

األمر الذي ينعكس على نتائجها 
املالية، واستمرار االجتاه النزولي 
التداول في  للسوق اغلب فترات 
الفتــــرة املتبقية من العام احلالي 
سينعكس سلبا على النتائج املالية 

للشركات االستثمارية.
  ورغم االرتفاع النسبي لتداوالت 
الشــــركات العقارية اال ان أغلبها 
ســــجل انخفاضا في أســــعارها 
نتيجة سيطرة عمليات البيع على 
تداوالتها، فرغم التداوالت الضعيفة 
على سهم الوطنية العقارية اال انه 
سجل انخفاضا كبيرا في سعره، 
كذلك األمر بالنسبة لسهم العقارات 
املباني  املتحدة. وســــجل ســــهم 
انخفاضا ملحوظا في سعره بفعل 
عمليات البيع امللحوظة على السهم 

من قبل بعض احملافظ املالية.

  الصناعة والخدمات

  استمرت التداوالت ضعيفة على 
أغلب أســــهم الشركات الصناعية 
في تداوالت متواضعة باستثناء 
التداوالت املرتفعة على سهم منا 
القابضة الذي شــــهد عمليات بيع 
جلني األرباح أدت لتراجعه مبقدار 
وحدتني بعد ان كان مرتفعا مبقدار 

أربع وحدات سعرية.
  وتراجعت أسعار أغلب أسهم 
الشركات اخلدماتية في تداوالت 
ضعيفــــة باســــتثناء التــــداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم زين الذي 
حافظ على ســــعره عند مستوى 
دينار و٤٢٠ فلسا، وانخفض سهم 
أجيليتي دون حاجز الـ ٥٠٠ فلس 
في تداوالت ضعيفة غلبت عليها 
عمليات البيع، وسجل سهم الوطنية 
لالتصاالت انخفاضا ملحوظا في 

سعره في تداوالت ضعيفة.
  وقد اســــتحوذت قيمة تداول 
أسهم ٦ شــــركات على ٥٧٫٧٪ من 
القيمة االجمالية للشــــركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٠٢ 

شركة. 

بأول من امس، كذلك انخفض املؤشر 
الوزنــــي ٢٫٩٥ نقطة ليغلق على 
٤٧٠٫٢١ نقطة بانخفاض نســــبته 

٠٫٦٢٪ مقارنة بأول من امس.
  وبلغ اجمالي االسهم املتداولة 
١٤٣ مليون ســــهم نفذت من خالل 
٣٠٧٩ صفقــــة قيمتهــــا ٣١ مليون 

دينار.
  وجرى التداول على اسهم ١٠٢ 
شركة من اصل ٢١٣ شركة مدرجة، 
ارتفعت اســــعار اسهم ٩ شركات 
وتراجعت اسعار اسهم ٦٧ شركة 
وحافظت اســــهم ٢٦ شركة على 
اسعارها و١١١ شــــركة لم يشملها 

النشاط.
  تصدر قطاع الشركات اخلدماتية 
النشاط بكمية تداول حجمها ٣٠٫٧ 
مليون سهم نفذت من خالل ٧٣٧ 
صفقة قيمتها ١٠٫٨ ماليني دينار.

  وجاء قطاع البنوك في املركز 
الثاني من حيث القيمة، اذ مت تداول 
٢٠٫٦ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٦٥ صفقــــة قيمتهــــا ١٠٫١ ماليني 

دينار.
  واحتل قطاع الشركات العقارية 
املركز الثالث بكمية تداول حجمها 
٤٤٫٣ مليون سهم نفذت من خالل 
٥٦٦ صفقــــة قيمتهــــا ٣ ماليــــني 

دينار.
الشــــركات    وحصــــل قطــــاع 
الرابع  املركز  االســــتثمارية على 
بكمية تداول حجمها ٢٧٫٥ مليون 
سهم نفذت من خالل ٥٩٧ صفقة 

قيمتها ٣ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات الصناعية 
في املركــــز اخلامس بكمية تداول 
حجمها ١٢٫٦ مليون ســــهم نفذت 
من خالل ٤٥٤ صفقة قيمتها ٢٫٩ 

مليون دينار.

  ضعف المحفزات

  في ظل استمرار االجواء الراهنة 
حول صفقة زين ـ اتصاالت، فإن 
السوق يعاني من ضعف احملفزات 
علــــى الرغم من وفرة الســــيولة 
املالية والتي ظهرت بشــــكل قوي 
في بداية الكشف عن صفقة زين 
ـ اتصاالت، اال انها عادت للتراجع 
بشكل تدريجي لتصل ملستويات 
مــــا كانت عليه قبل الكشــــف عن 

صفقة زين.
  ويتوقع استمرار هذا الضعف 
في التداول الى ان تظهر تطورات 

حتقيق منو تشغيلي وتوزيع ارباح 
حوالي ١٧٪ من اجمالي عدد اسهم 
الشركات املدرجة باستثناء اسهم 
الشركات غير الكويتية، لذلك فإن 
هناك قناعة راسخة لدى اوساط 
املتداولني بأن قطاع البنوك خاصة 
بعض البنوك التي حققت منوا في 
أرباحها التشــــغيلية في التسعة 
أشهر متثل الفرص احلقيقية للشراء 
االستثماري بعيد املدى خاصة ان 
البنوك تعتبر املستفيد األول من 

مشاريع خطة التنمية.
  اتسمت حركة أســــعار أسهم 
البنوك بالتبايــــن ما بني الهبوط 
تــــداوالت ضعيفة  واالرتفاع في 
باستثناء التداوالت املرتفعة على 
ســــهم البنك الدولي الذي شــــهد 
تداوالت قياسية غلب عليها عمليات 
املضاربة وجنــــي األرباح، حيث 
ارتفع السهم من ٣٣٠ فلسا إلى ٣٥٠ 

ايجابية حول صفقة زين، اما على 
اجلانب اآلخر فإنــــه يجب النظر 
الى اسهم الشــــركات التي متتلك 
محفــــزات ذاتيــــة ابرزهــــا النمو 

املســــتقر في ارباحها التشغيلية 
ويأتي في مقدمة هذه الشــــركات 
البنوك وبعض الشركات االخرى، 
حيث متثل الشركات القادرة على 

فلسا اال ان عمليات جني األرباح 
قلصت مكاســــب السهم إلى ٣٣٥ 
فلسا، وسجل سهم البنك الوطني 
انخفاضا محدودا في ســــعره في 
تداوالت ضعيفة نسبيا مقارنة بأول 
من أمس، فيما تراجعت تداوالت 
ســــهم بنك برقان بشكل ملحوظ 
مقارنة بأول من أمس مع انخفاض 

محدود في سعره.
  وتراجعت اسعار اغلب اسهم 
الشركات االستثمارية بشدة خاصة 
التابعة ملجموعة  اسهم الشركات 
اخلرافي فرغم التداوالت الضعيفة 
على سهمي الساحل واملال لالستثمار 
اال انهما سجال انخفاضا كبيرا في 
أسعارهما السوقية نتيجة تزايد 
عمليات البيع خوفا من استمرار 
االجتاه النزولي للســــهمني، فيما 
سجل سهم االستثمارات الوطنية 
انخفاضا محدودا في ســــعره في 
تداوالت ضعيفة واســــتمر سهم 
التمدين االستثمارية في التراجع 
في تداوالت ضعيفة بسبب املخاوف 
من عدم امتام بيع ملكيتها في األهلي 
املتحد، وانخفض أيضا سهم املركز 
املالي بشكل ملحوظ في تداوالت 
ضعيفة، ويالحظ ان النشاط في 
السوق ينعكس ايجابا او سلبا على 
الشركات االستثمارية، وذلك كونها 
اكثر املستفيدين من صعود السوق 
الذي يؤدي الى ارتفاع قيم أصولها 
املدرجة، وبالعكس يؤدي هبوط 
السوق الى انخفاض قيم أصولها،، 

 مضاربات ملحوظة 
على سهم «الدولي» 
وتراجع معظم 
األسهم المرتبطة 
بسهم «زين»

 استحواذ قيمة 
تداول أسهم 

٦ شركات على 
٥٧٫٧٪ من القيمة 

اإلجمالية
 

 (محمد ماهر) متداول يطالع كشفا بأسماء الشركات التابعة ملجاميع استثمارية كبيرة 

 المؤشر ٤٦٫٤ نقطة وتداول 
١٤٣ مليون سهم قيمتها

   ٣١ مليون دينار

 انخفاض 

 توقعات باستمرار ربط
   العمالت الخليجية بالدوالر رغم ضعفه

 دبــــي ـ رويتــــرز: رمبا تؤدي  
حتركات البنك املركزي األميركي 
لضخ أموال في االقتصاد األميركي 
إلــــى إحياء تســــاؤالت عن ربط 
العمالت اخلليجية بالدوالر.. لكن 
احتمال تغيير السياسة النقدية في 
منطقة اخلليج احملافظة املنتجة 

للنفط يبدو بعيدا.
  فمنذ فترة طويلة يقول صناع 
السياسة في أكبر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم إن ربط العملة 
بالدوالر يخدم اقتصاداتهم ما دام 

التضخم حتت السيطرة.
  وأخــــذ التضخــــم يرتفع مع 
اســــتمرار تعافــــي االقتصادات 
اخلليجيــــة الكبــــرى وبلــــغ في 
الســــعودية والكويت واإلمارات 
أعلى مستوياته في ١٨ شهرا وإن 
كان مازال أقل بكثير من مستوياته 
القياسية في عام ٢٠٠٨. ال عجب 
فــــي أن ينفي املســــؤولون  إذن 
اخلليجيون أي مخاطر على ربط 
العملة في املنطقــــة التي تعتمد 
اعتمادا كبيرا على الواردات وذلك 
رغم ضعــــف الدوالر الذي المس 
أدنى مستوى في ١١ شهرا أمام سلة 
عمالت في وقت سابق هذا الشهر 
نتيجة سياسات مجلس االحتياطي 
االحتادي. ومع ذلك تتوقع أسواق 

الصرف اآلجلة اآلن ارتفاع الريال 
السعودي بنسبة ٠٫٣٪ فقط خالل 
عام مقارنة مــــع ٢٫٧٪ في ٢٠٠٧ 
الذي شــــهد ذروة التكهنات بأن 
تضخم أسعار الواردات سيجبر 
املنطقــــة على التخلــــي عن ربط 
عمالتها بالدوالر. وقال االقتصادي 
بجامعة كولومبيا في نيويورك، 
احلائز جائزة نوبل، لـ «رويترز» 
روبرت منــــدل «ينبغي أن تبقي 
دول اخلليــــج على ربط عمالتها 
بالدوالر في املستقبل املنظور». 

الــــذي أصبح في  وأضاف مندل 
اآلونة األخيرة مستشارا ملصرف 
اإلمارات املركزي «احلجة الوحيدة 
اجليدة لتغيير الربط هي إذا أصبح 
أو تراجع  الدوالر غير مســــتقر 
بصفته عملة الربط األولى». وحذر 
بعض االقتصاديني من أن أحدث 
محــــاوالت االحتياطي االحتادي 
لتحفيز االقتصــــاد األميركي من 
خالل ضــــخ ٦٠٠ مليار دوالر قد 
تؤجج التضخم وتعرض مصداقية 

الدوالر للخطر. 

 منشأت نفط بالسعودية 

 مسار مستقر للسياسة النفطية السعودية
 رويترز: من املتوقع ان تواصل 
السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في 
العالم لعب دور منسق األسعار في 
منظمة «أوپيك» واملورد الرئيسي 
للدول الصناعيــــة املعتمدة على 
الطاقة حتى في حالة تغير قيادتها. 
ومن املعروف ان السعودية تنتج 
أكثر قليال من ثمانية ماليني برميل 
يوميا من النفط أي ما يعادل نحو 
١٠٪ من الطلــــب العاملي االجمالي 
وتبلغ طاقتها االنتاجية ١٢٫٥ مليون 
برميــــل يوميا وهو مــــا يتجاوز 
احتياجــــات االســــتيراد اليومية 
للواليات املتحدة أكبر مســــتهلك 

للنفط في العالم.
  وقال مسؤول بالقطاع النفطي 
السعودي «ستلعب السعودية دائما 
دورا متوازنــــا فــــي تلبية الطلب 

العاملي».
  وتقول مصادر بالقطاع إن امللك 
عبداهللا يبــــدي تفهما كبيرا لقوة 
عالقة االعتماد املتبادل بني الدول 

املنتجة واملستهلكة.
امللك عبــــداهللا عالقات    وعزز 
اململكــــة بالواليــــات املتحدة مما 
حقق توازنا بني انتقاده لسياسات 
واشــــنطن جتاه الشرق األوسط 
ورغبته في احلفــــاظ على عالقة 
اقتصادية وإستراتيجية قوية مع 

االجمالي مما يجعل اململكة عرضة 
للتأثر بتقلبات السعر.

اململكــــة باطراد حتت    وزادت 
قيادة امللك عبداهللا من توقعاتها 
لسعر النفط من ٢٥ دوالرا كسعر 
مســــتهدف عام ٢٠٠٠ ويبدو انها 
تعد ملواصلة اســــتهداف ٧٠ ـ ٨٠ 
دوالرا للبرميــــل وهو مســــتوى 
تعتبره الرياض مقبوال للمنتجني 

واملستهلكني.
  وأشــــار النعيمي لنطاق أعلى 
قليال في وقت ســــابق هذا الشهر 
حني قال ان سعرا يتراوح بني ٧٠ 
و٩٠ دوالرا للبرميل سيكون مريحا 

للمستهلكني.
الســــعودية سعرها    وحددت 
املستهدف عند ٢٥ دوالرا عام ٢٠٠٠ 
حني قفزت اسعار النفط العاملية 
فوق ٣٠ دوالرا ودفعت «أوپيك» 
للدخول في حوار مع املستهلكني 
العامليني. منذ حرب اخلليج عام 
١٩٩١ استطاعت السعودية زيادة 
النفــــط اخلام بنحو  انتاجها من 
اربعة ماليني برميل يوميا ليقترب 
من تسعة ماليني برميل يوميا في 
٢٠٠٠. ومتتلك السعودية ايضا رابع 
الطبيعي  اكبر احتياطيات للغاز 
في العالم وتبلغ ٢٧٥٫٢ تريليون 

قدم مكعبة. 

الواليات املتحدة. وتفيد حسابات 
«رويترز» بان الشركات األميركية 
اســــتهلكت نحو ٨٠٧ آالف و٩٥٠ 
برميــــال يوميا مــــن النفط اخلام 
األميركي من اجمالي صادرات شركة 
الســــعودية احلكومية  «أرامكو» 
البالــــغ ٥٫٦٥ ماليني برميل يوميا 

في ٢٠٠٩.
  وفي مسعى النعاش االقتصاد 
يعتزم امللك ذو التوجه االصالحي 
السماح لشركاء أجانب بلعب دور 
في قطاع الطاقة السعودي الضخم. 

وقال وزير البترول السعودي علي 
النعيمي الشهر املاضي إن معدل 
االنتاج بلغ ما يصل إلى ٧٠٪ من 
بعــــض احلقول الســــعودية وإن 
اململكة تعتزم ابطاء معدل نضوب 

حقولها.
اململكة ايضا تركيزها    وتزيد 
على االسواق الصاعدة مثل الصني 

والهند.
  واختص الشرق األقصى بنحو 
٥٥٪ من صادرات السعودية العام 
اكبر مورد  املاضي. وهي أيضــــا 

للنفط اخلام للصــــني ثاني اكبر 
مستهلك للنفط في العالم. ساعد 
نفوذ الســــعودية ايضا في احلد 
من اخلالفات الداخلية في منظمة 
التي  «أوپيك» خاصة بني اململكة 
يوجد بها ربع احتياطي النفط في 
العالم وإيران ثاني أكبر منتج في 

«أوپيك».
  وما يزال اقتصاد الســــعودية 
معتمدا بقوة على النفط الذي وفر 
نحو ٨٥٪ من ايرادات ميزانيتها في 
٢٠٠٩ ونحو ٣١٪ من ناجتها احمللي 

 «سامسونغ» تهيمن على السوق 
العالمي ألجهزة التلفزيون

  
  سيئول ـ د.ب.أ: أعلنت شركة 
سامسونغ لاللكترونيات، أكبر منتج 
ــات عرض أجهزة  في العالم لشاش
التلفزيون املسطحة، أمس انها التزال 
حتافظ على وضعها كأكبر شركة 
لبيع أجهزة التلفزيون ذات الشاشات 
ــطحة في العالم وذلك بفضل  املس
ــى منتجاتها من  الطلب القوي عل

أجهزة التلفزيون ثالثية األبعاد.
  وفيما يتعلق بالعائدات واألرباح، 
أوضحت الشركة أنها حصلت على 
ــوق العاملي ألجهزة  ٢١٫٣٪ من الس
التلفزيون خالل الفترة من يوليو إلى 
سبتمبر، لتحتفظ بذلك بصدارتها 

للربع التاسع عشر على التوالي.
ــرت وكالة أنباء «يونهاب»    وذك
ــمية أن  الرس ــة اجلنوبية  الكوري
ــت على حصة  ــونغ حصل سامس
نسبتها ٢١٫٦٪ من حصة سوق أجهزة 
التلفزيون ذات الشاشات املسطحة 
من حيث املبيعات في الفترة نفسها 
وحصلت على حصة بنسبة ٢٠٫٩٪ 
ــوق أجهزة التلفزيون ذات  من س

الشاشات الكريستال السائل. 

  تذبذب سهم «طلعت مصطفى» بعد صدور 
حكم باستمرار بطالن عقد «مدينتي»

   القاهرةـ  أ.ش.أ: قال وســـطاء بالبورصة املصرية إن ســـهم 
مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة شهد أداء غير مستقر خالل 
تعامالت أمس بعـــد صدور حكم محكمة القضاء اإلداري بتأييد 
االستمرار في تنفيذ حكم بطالن عقد مشروع «مدينتي» التابع 

للمجموعة.
  وأوضح مدير التنفيذ بشـــركة وثيقة لتداول األوراق املالية 
أحمد عبداحلميد أن ســـهم املجموعة شـــهد تذبذبا واضحا في 
أدائه، حيـــث عانى من عمليات بيع مكثفة فـــي الدقائق األولى 
بعـــد إعالن حكم احملكمة هبطت به من مســـتوى ٨٫١٩ جنيهات 

إلى ٧٫٩٧ جنيهات.
  وأشـــار إلى أن السهم شهد بعد ذلك عمليات شراء مكثفة من 
مؤسســـات وصناديق وكبار املضاربني على السهم في محاولة 
للحـــد من هبوطه ما أدى إلى ســـرعة تعافيه من جديد ليعاود 

االرتفاع إلى مستوى ٨٫١٠ جنيهات.
  ولفت إلى أن تصريحات مسؤولي الشركة بعدم تأثر مالكي 
الوحدات الســـكنية بقرار محكمة القضاء اإلداري باإلضافة إلى 
الثقة في قدرة احلكومة على حل األزمة، خلق حالة من الطمأنينة 
النسبية لدى املتعاملني على السهم في البورصة املصرية ما قلل 

نسبيا من عمليات البيع.
  وشهد الســـهم حركة تداوالت جتاوزت ٣ ماليني سهم بقيمة 
إجمالية ٢٣ مليون جنيه حتى التعامالت املتأخرة من جلســـة 

تداول البورصة املصرية أمس.  

 الدوحةـ  رويترز: قد يعتمد منو إيرادات 
قطاع الطاقة القطري اآلن بعدما أصبحت 
قطر أكبر دولـــة مصدرة للغاز الطبيعي 
املسال على قبول جيرانها املتعطشني للغاز 
بأسعار أعلى وعلى تطويرها ألنواع أخرى 

من الوقود السائل.
  وتستعد قطر لالحتفال بتحقيق هدف 
طويل األجل هو أن تبلغ طاقتها التصديرية 
٧٧ مليون طن من الغاز الطبيعي املسال 
سنويا إلى شتى أسواق العالم مما يجعلها 

واحدة من أغنى دول العالم.
  وبعد ١٤ عاما من تصدير أولى شحناتها 
من الغاز املســـال قد يكمن منو قطر في 
املستقبل في مد خطوط أنابيب حتت املاء 
إلى الـــدول املجاورة الغنية بالنفط التي 
حتتاج للغاز بشـــدة لتلبية احتياجات 
اقتصادات كثيفة االستهالك للطاقة لكنها 

ال تريد شراءه بأسعار السوق.
  وقال مصدر رفيع بالقطاع في الدوحة 
«املنطقة تصرخ طلبا للغاز. والبحرين 
في أمس احلاجـــة إليه ودبي تريد املزيد 
وأبوظبـــي حتتاج بعضـــا منه. اخلطوة 
املنطقيـــة التاليـــة هي إبـــرام املزيد من 

صفقات خطوط االنابيب. مد خط أنابيب 
إلى البحرين».

  وبالرغم من أن املنطقة متلك احتياطيات 
كبيرة من الغاز تكافح الدول املجاورة لقطر 
إلنتاج ما يكفي منه لتلبية الطلب املتزايد 
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى انخفاض 
أسعار الغاز احمللية األمر الذي ال يشجع 
شركات النفط الكبرى على التنقيب عنه. 
وينقل خط أنابيب وحيد هو خط دولفني 
الغاز القطري إلى اإلمارات العربية املتحدة 
منذ ٢٠٠٧. لكن دولفني يعمل بأقل من ثلثي 
طاقته ألن السعر املعروض في اإلمارات 
ليس مرتفعا مبا يكفـــي إلقناع الدوحة 

بتشغيل اخلط بكامل طاقته.
  وصـــدرت قطر بدال مـــن ذلك كميات 
متزايدة من الغاز الطبيعي املســـال إلى 
أســـواق أكثر ربحية في آسيا أو أوروبا 
ويبدو من املســـتبعد أن تشغل دولفني 
بطاقته الكاملة ـ ناهيك عن بناء خطوط 
تصدير جديدة ـ ما لم يرضخ املشترون 

احملتملون لطلباتها بشأن األسعار.
  وعلى مدى العام املنصرم اشترت بعض 
دول اخلليج الغاز املسال املعاد تصديره 

من الواليات املتحدة وأوروبا أو مباشرة 
من قطر كحل قصير األمد.

  وقال املصـــدر «ال اعتقد أنه (االتفاق 
على السعر) ســـيكون أمرا سهال. كثير 
من املشترين احملتملني في املنطقة يبدون 
االهتمام لكنهم ليسوا مستعدين بعد للشراء 

الفعلي».
  ويقـــول محللون إن قطر تســـتطيع 
حتقيـــق أرباح من بيع الغاز بأي ســـعر 
تقريبا بفضل املكثفـــات وأنواع الوقود 
الســـائل عالية الربحية مثـــل البروبان 
والبوتـــان التي تصاحب انتاج الغاز من 

حقل الشمال.
  وقال بيل فارين برايس من بتروليوم 
بوليسي انتليجنس لالستشارات «األمر 
املهم فعال بالنسبة للقطريني هو حتقيق 
أقصى استفادة من السوائل: اخلام وسوائل 

الغاز الطبيعي».
  وأضاف «ســـيريدون تعزيـــز إنتاج 
اخلام ألطول فترة ممكنة بأسعار معقولة 
ويحتاجـــون إلنتاج أكبـــر كمية ممكنة 
مـــن الغاز حتى ميكنهـــم احلصول على 

السوائل».

 ..ومستقبل الطاقة القطرية في السوق المحلية والسوائل


