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والعراق الوجهة األولى لتصدير سلعها

دراسات للتنقيب عن النفط شمال محافظة أردبيل

إيران تجري مفاوضات مع  3دول مجاورة في مجال التجارة التفضيلية

أعل��ن المتح��دث باس��م لجن��ة اإلعم��ار في مجلس الش��ورى االس�لامي ،صديف ب��دري ،بأن
وزير النفط أوعز أخيراً بإجراء دراسات للتنقيب عن النفط في منطقة مغان شمال محافظة
أردبيل الواقعة شمال غرب ايران.
وق��ال ب��دري ،ف��ي تصري��ح أدل��ى به لمراس��ل وكالة أنب��اء فارس ،ي��وم الخمي��س :انه خالل
فترة الحكومتين التاس��عة والعاش��رة ( )2012-2005تم طرح مس��ألة التنقيب عن النفط في
منطق��ة مغ��ان ،إال أن ه��ذا األمر ل��م ينجز بصورة كاملة .وأضاف:انه خ�لال لقائنا األخير مع
وزير النفط تم طرح الموضوع وصدر اإليعاز من قبل وزير النفط بإجراء دراسات جديدة حول
إمكانية التنقيب عن النفط في منطقة شمال محافظة أردبيل.
وقال بدري :هنالك احتمال بوجود حقل نفطي مش��ترك في منطقة مغان مع جمهورية
آذربايج��ان؛ وبن��اء علي��ه فان الدراس��ات بهذا الص��دد مهمة للغاية لتتضح مس��ألة وجود أو عدم
وجود حقل مشترك في المنطقة وهل تتوفر هنالك إمكانية التنقيب فيها.

أعل��ن رئي��س منظم��ة تنمي��ة التج��ارة
االيراني��ة ،محم��د رض��ا م��ودودي ،ع��ن
اس��تمرار المفاوض��ات بي��ن اي��ران وتركي��ا
وس��وريا وباكس��تان للتع��اون ف��ي مج��ال
التجارة التفضيلية.

وف��ي تصري��ح ل��ه خ�لال ن��دوة عام��ة
بعن��وان (تطوي��ر ص��ادرات تكنولوجي��ا
المعلوم��ات واالتص��االت) ف��ي طه��ران ي��وم
األربع��اء ،أكد م��ودودي ان معارضي تنمية
العالق��ات االقتصادي��ة االيراني��ة يدأب��ون

ف��ي كل م��كان عل��ى تش��ديد الضغ��وط
ض��د الب�لاد .ودع��ا المس��ؤول التج��اري،
ف��ي ظ��ل الظ��روف الحساس��ة الراهن��ة ،الى
معالج��ة بع��ض القضاي��ا البنيوي��ة مث��ل
العالق��ات المصرفي��ة لكونها تش��كل أولوية

العراق يطالب السعودية بإيضاح حول إستيالئها على أحد
 200مليون طن
موانئه النفطية
إحتياطيات محافظة كرمان
كش��ف مس��ؤول عراق��ي ب��ارز ،أن الع��راق بصدد طل��ب إيضاحات من الجانب الس��عودي حول إس��تخدام
من الفحم الحجري
السعودية في الفترة األخيرة ميناء نفطياً على البحر األحمر.
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
الفح��م الحج��ري ف��ي محافظ��ة كرم��ان
(جن��وب ش��رق اي��ران) ب��أن احتياطي��ات
المحافظ��ة من الفحم الحجري تبلغ 200
مليون طن.
وف��ي تصري��ح أدلى ب��ه للصحفيين يوم
الخمي��س ،ق��ال س��امان مرت��اض :إن إنت��اج
الش��ركة من الفحم الحجري المركز قد
ازداد بنس��بة  8بالمائة ف��ي العام (االيراني)
الج��اري (ب��دأ ف��ي  21آذار /م��ارس )2018
مقارنة مع العام الماضي.
وأش��ار مرت��اض ال��ى أن احتياطي��ات
الفح��م الحج��ري ف��ي محافظ��ة كرم��ان
تبل��غ نح��و  200ملي��ون طن .وأك��د أهمية
الص��ادرات قائ� ً
لا :ان تركي��ا أب��دت الرغب��ة
بش��راء الفح��م الحج��ري من��ا وق��د ج��رت
محادثات معهم بهذا الصدد.

وذكرت صحيفة (العربي الجديد) القطرية ،ان الميناء تم بناؤه بأموال عراقية ضمن اتفاق أبرم نهاية
الثمانينيات بين البلدين بهدف تنويع مصادر تصدير النفط العراقي ،غير أنه توقف إثر حرب الكويت ،فيما
وصف خبراء في قطاع النفط الخطوة السعودية بأنها بمثابة (وضع يد) على إستثمارات عراقية .ويتضمن
المشروع مد أنبوب نفط استراتيجي من حقول البصرة جنوبي العراق ،بطاقة تبلغ 6ر 1مليون برميل يومياً
وينتهي داخل األراضي السعودية عند ميناء المعجز ،القريب من ميناء ينبع السعودي على البحر األحمر،
وتم بناء الميناء التصديري وفقاً التفاقية بين البلدين بأموال عراقية ،تنص على أنه ليس من حق الرياض
التص��رف دون الع��ودة إل��ى بغداد باعتبارها صاحبة الحق االس��تثماري فيه .وافتتح��ت وزارة النفط العراقية
ميناء المعجز ،وممثلون عن ش��ركات غربية ومحلية س��اهمت في إتمام المش��روع ،وباش��ر عملية التصدير
قبل أن تندلع الحرب إثر الغزو العراقي للكويت ،إال أنه توقف عن التصدير بعد توقف األنبوب العراقي عام
 ،1990فيما جرى تغيير اسم الميناء خالل الفترة الماضية من ميناء المعجز إلى ميناء ينبع الجنوبي.
وفي مايو /أيار  ،2017نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين ،قولهم إن شركة النفط السعودية
الحكومي��ة العمالق��ة (أرامك��و) تخط��ط لتدش��ين مرف��أ المعجز النفطي المط��ل على البح��ر األحمر العام
القادم بعد إصالحه ،بما يرفع إجمالي طاقة التحميل والتصدير لديها إلى  15مليون برميل يومياً ،كما
نشرت أرامكو تفاصيل عبر حسابها الرسمي على تويتر تبين ذلك بشكل واضح.
وبحس��ب مس��ؤول عراق��ي ف��ي بغ��داد تح��دث لـ(العرب��ي الجديد) ،ف��ان (الحكوم��ة العراقي��ة عازمة على
االستيضاح من السعوديين حول ميناء المعجز والمباشرة من طرف واحد باستخدامه)؛ مضيفاً :ان (الميناء
تم بناؤه بأموال عراقية ،وهو مثل أي مش��روع اس��تثماري تحكمه قوانين واتفاقيات ،وس��يتم االس��تيضاح من
الجانب السعودي لكون الموضوع متداو ًال في العراق وهناك ضغوط من قوى سياسية حوله).

مصر تصدر عمالت جديدة تحمل صور  16معلم ًا جديد ًا
أص��در رئي��س مجل��س ال��وزراء المص��ري ،مصطف��ى مدبول��ي ،ق��راراً
بالترخي��ص لوزي��ر المالي��ة بإص��دار عم�لات تذكارية قابل��ة للتداول من
فئت��ي الجني��ه الواحد والخمس��ين قرش �اً .وجاء القرار توثيق �اً لإلنجازات
الت��ي تم��ت خالل الفت��رة الماضية ،ومنها :العاصمة مص��ر ،مزارع الطاقة
الشمس��ية بأس��وان ،الش��بكة القومي��ة للط��رق ،محط��ات تولي��د الطاق��ة،
مدين��ة العلمي��ن الجدي��دة ،الري��ف المص��ري الجدي��د ،حقل ظه��ر للغاز،

قناط��ر أس��يوط الجدي��دة ،وذلك حس��ب نم��اذج التصميم��ات وعددها 16
تصميم �اً وباألع��داد والمواصفات التي ينص عليه��ا القرار .وينص القرار
أيض �اً عل��ى أنه يحدد س��عر البيع داخ��ل جمهورية مص��ر العربية للقطعة
الواح��دة م��ن العمل��ة فئ��ة الجنيه الواح��د ،وللقطعة الواح��دة من العملة
فئة الخمسين قرشاً ،بذات القيمة اإلسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه
الواحد بمبلغ مائة قرش ،وفئة الخمسين قرشاً بمبلغ خمسين قرشاً.

عل��ى صعي��د التج��ارة التفضيلية والرس��وم
ذات الصلة.
وفي الس��ياق ،نوه م��ودودي الى الموقف
االيجاب��ي للرئي��س الترك��ي به��دف ح��ل
المش��اكل الحالي��ة؛ مبين �اً ان المقايض��ة
تشكل أحد برامج مؤسسة التنمية التجارية
ف��ي ايران والتي طرحتها خالل المفاوضات
مع سائر البلدان والسيما دول الجوار.
كم��ا أعل��ن رئي��س منظم��ة تنمي��ة
التج��ارة ان الع��راق أصب��ح الوجه��ة األول��ى
لص��ادرات الس��لع االيراني��ة ،حي��ث تجاوزت
قيمتها  7مليارات دوالر في غضون األش��هر
الثماني��ة األخي��رة .وق��ال مودودي :س��جلت
الص��ادرات غي��ر النفطي��ة نم��واً بمق��دار
 %13ف��ي األش��هر الثماني��ة األول��ى م��ن
الع��ام االيران��ي الج��اري (بدأ ف��ي 21مارس
 )2018وتج��اوزت  33ملي��ار دوالر ،ونعتق��د
ان ه��ذه الوتي��رة س��تزداد حت��ى نهاي��ة العام
الحال��ي (ينته��ي ف��ي  20م��ارس .)2019
وأض��اف :ان اي��ران تخط��ت الهن��د والصي��ن
وتركي��ا ف��ي الس��وق العراقي��ة ،وأصبح��ت
ايران أكبر دولة مصدرة الى العراق ،حيث
تجاوزت قيمة صادرات السع االيرانية لحد
اآلن  7ملي��ارات دوالر .وأش��ار م��ودودي ال��ى
التخطي��ط لزي��ادة الص��ادرات االيراني��ة،
وق��ال :لدينا ق��درة تصديرية تبلغ  50مليار
دوالر بن��اء على اإلمكانيات الحالية ،ولرفع
مس��تواها نق��وم بتحدي��د مش��اريع عمالق��ة
للتصدير بسعة  10مليارات دوالر للسنوات
الثالث القادمة.

عدد العاملني في إيران يبلغ نحو  24مليون ًا
أعل��ن رئي��س مرك��ز اإلحص��اء ف��ي الجمهورية االس�لامية االيرانية ،أميد علي بارس��ا ،بأن
عدد العاملين في البالد يبلغ  23مليوناً و 800ألف في الوقت الحاضر.
وق��ال بارس��ا ،ف��ي تصري��ح للصحفيي��ن الخمي��س عل��ى هام��ش اجتم��اع اعض��اء لجن��ة
التخطي��ط والتنمي��ة ف��ي محافظ��ة همدان (غرب اي��ران) :ان عدد العاملين بص��ورة كاملة في
الب�لاد يبل��غ  23مليون �اً و 800ألف .وأضاف :في الحقيقة ان العدد أكبر من هذا الرقم ،إال أن
البعض يعتبر األس��اس هو الضمان وتوفير المعيش��ة ،في حين ان موضوع المعيش��ة هو بمعزل
عن العمل واإلنتاج.
وأض��اف :ان ع��دد األف��راد العاملي��ن بصورة ناقص��ة أي دون العدد الطبيعي لس��اعات العمل
يبلغ  2مليون و 400ألف.
وأش��ار بارس��ا الى أن عدد العاطلين عن العمل في البالد يبلغ  3ماليين و 200ألف ،وقال:
ان نس��بة البطال��ة ف��ي الب�لاد خري��ف العام الج��اري بلغ��ت 7ر 11بالمائة وهي ذات النس��بة التي
كان��ت عليه��ا ف��ي الع��ام الماضي .وصرح ب��أن التضخم الش��هري في البالد بل��غ 5ر 37بالمائة،
فيما التضخم السنوي  18بالمائة.

محافظ البنك املركزي :إصالح النظام املصرفي على
جدول األعمال

إنجاز البنى التحتية ملعبر
رازي من أولويات وزارة
الطرق اإليرانية
أش��ار مس��اعد وزي��ر الط��رق وبن��اء
الم��دن في ش��ؤون النقل ،ش��هرام آدم نجاد،
ال��ى إتف��اق الرئيس��ين االيران��ي والترك��ي
ح��ول تعزي��ز التج��ارة بي��ن البلدي��ن،
وأض��اف :إن إكم��ال البن��ى التحتي��ة ف��ي
معب��ر رازي الح��دودي يأتي ضم��ن أولويات
الوزارة.
وعل��ى هام��ش تفق��ده معب��ر رازي
الح��دودي ف��ي مدينة خوي (ش��مال غرب)،
ن��وه آدم نج��اد ال��ى إنتهاء المرحل��ة األولى
م��ن عملي��ات إنش��اء موق��ف الس��يارات ف��ي
معب��ر رازي .وأض��اف :ت��م تخصي��ص 8
ملي��ارات توم��ان له��ذه المرحل��ة (ال��دوالر
يس��اوي  4200توم��ان) .وأش��ار ال��ى زي��ادة
عدد المسافرين في معبر رازي؛ وأوضح ان
اله��دف م��ن تعزي��ز البنى التحتي��ة فيه هو
تسهيل مرور المسافرين.
يذك��ر أن معب��ر رازي الح��دودي ف��ي
مدين��ة خ��وي يلع��ب دوراً كبي��راً في تعزيز
العالق��ات الثقافي��ة بي��ن اي��ران وتركي��ا
ويبل��غ مع��دل المس��افرين الذي��ن يم��رون
عب��ر المعب��ر  520ألف �اً س��نوياً .ويعد معبر
رازي المعب��ر الرس��مي الثال��ث بي��ن اي��ران
وتركي��ا ويلع��ب دوراً اقتصادي �اً مهم �اً
في المنطقة.

أك��د محاف��ظ البن��ك المرك��زي االيران��ي ،عبدالناص��ر همتي ،ب��أن البنك ل��م يغفل أو
يؤخر موضوع إصالح النظام المصرفي في البالد.
وفي تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي (اينستغرام) ،كتب همتي مساء الخميس:
ان تركيز البنك المركزي خالل األش��هر األخيرة على س��وق العملة األجنبية وبذل الجهود
إليج��اد االس��تقرار ف��ي ه��ذه الس��وق ،قد خل��ق التصور ب��أن البن��ك المركزي قد غف��ل أو أخر
الموض��وع المه��م المتمثل بإصالح النظام البنكي .وأضاف :إننا نعلن للخبراء وأصحاب الرأي
والمواطني��ن األع��زاء بأن��ه خ�لال األش��هر الثالث��ة األخي��رة ووفق �اً لق��رارات المجل��س األعل��ى
للتنس��يق االقتص��ادي لرؤس��اء الس��لطات الث�لاث وم��ن خالل تأس��يس لجن��ة الس��يولة النقدية
وس��وق الم��ال المؤل��ف م��ن مجموعة م��ن خبراء االقتص��اد والنق��د والبنوك ومس��ؤولي البنك
المرك��زي وف��ي ظ��ل عق��د العديد من االجتماع��ات ،قد تم اتخ��اذ البرامج الالزم��ة لهذا األمر
المه��م وس��يتم بع��ون اهلل تعال��ى تنفيذه��ا تدريجي �اً بعد الحص��ول على الموافقة م��ن المراجع
المعنية.
وتاب��ع همت��ي :ان المعض�لات المتراكم��ة في النظام البنكي وحساس��ية هذا األمر بحاجة
الى الدقة والتدبير الالزم في إصالح النظام البنكي ،وان تجنب التسرع واستمرار استقرار سوق
الم��ال وص��ون ودائ��ع المواطنين تعد ش��روطاً مس��بقة ألي إجراء في هذا المج��ال .وأوضح بأنه
إضافة الى ذلك ،فان البنوك هي في خدمة اقتصاد البالد والمجتمع بال إنقطاع.

كيف سيكون املشهد اإلقتصادي بمنطقة الخليج «الفارسي» في 2019؟
* تحديات
لكن التحدي الماثل أمام الدول الخليجية ،لم
يع��د مقتص��راً عل��ى خالفاتها السياس��ية وم��ا تولده
م��ن تداعي��ات ،إذ هن��اك عوام��ل دولية وأخ��رى خارج
نط��اق س��يطرتها ه��ي م��ن تتول��ى زم��ام رس��م اآلفاق
المس��تقبلية القتصاداته��ا .فتباط��ؤ نم��و االقتصاد
العالم��ي إل��ى جانب الحرب التجاري��ة بين الواليات
المتح��دة والصي��ن ،ال تص��ب ف��ي صال��ح منتج��ي
النفط الخليجيين.
ويعتق��د الخبي��ر االقتص��ادي ،محم��د اليافعي،
أن التحدي��ات الت��ي تواج��ه البل��دان الخليجي��ة
م��ع إطالل��ة ع��ام جدي��د تب��رز في��ه مواجه��ة بي��ن
أكب��ر اقتصادي��ن بالعال��م ،وه��و أم��ر ي��راه كفي� ً
لا
بتثبي��ط النم��و م��ن جهة وكب��ح أس��عار النفط من
جه��ة ثاني��ة .وبني��ت موازن��ة دول��ة قط��ر على أس��اس
مرجع��ي افتراض��ي ق��دره  55دوالراً للبرمي��ل ،فيم��ا
قدرت��ه ش��ركة الراجح��ي المالي��ة -الت��ي تتخ��ذ
م��ن الري��اض مق��راً له��ا -عن��د مس��توى س��بعين
دوالراً بالنس��بة للحس��ابات المالي��ة الس��عودية
للعام الجديد.
* دبي باألحمر
وألق��ت تل��ك التحدي��ات بظالله��ا المتفاوت��ة
عل��ى أس��واق الم��ال الخليجي��ة .فف��ي حي��ن زادت
بورص��ة قط��ر بواق��ع 8ر %20خ�لال الع��ام ،2018
فقدت نظيرتها في دبي نحو  %25من قيمتها خالل
الفت��رة ذاته��ا ،بس��بب انفت��اح األخيرة بش��كل كبير
عل��ى الم��ال األجنب��ي المتوج��س خيف��ة م��ن ارتفاع
تكاليف االستثمار .هذا التباين في أداء البورصات؛

ع��زاه اليافعي إلى عوامل سياس��ية وأخرى ذات صلة
بالمناخ االستثماري.
وقال :إن بورصة دبي تأثرت سلباً جراء الحصار
المف��روض عل��ى قط��ر ،حي��ث انس��حب القطري��ون
م��ن أس��واق الم��ال والعق��ارات اإلماراتي��ة م��ن جه��ة،
كم��ا تراجعت ثق��ة رجال األعمال في اإلمارة بفعل
مش��اركتها لجارته��ا أبوظبي بالحص��ار المفروض
على الدوحة منذ عام ونصف من جهة أخرى.
يض��اف إل��ى ذل��ك -يؤك��د اليافع��ي -ف��رض
اإلم��ارات ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من األول
م��ن يناي��ر /كان��ون األول  2018مم��ا تس��بب ف��ي
تراجع العوائد االستثمارية للقطاع الخاص.

* متاعب للسعودية
ويعتق��د اليافع��ي أن انخ��راط كل م��ن الري��اض
وأبوظب��ي ف��ي الح��رب الدائ��رة عل��ى اليم��ن؛ أدى إل��ى
اس��تنزاف المق��درات المالي��ة ألكب��ر اقتصادي��ن
عربيي��ن .وتس��بب التدخ��ل العس��كري ف��ي اليم��ن م��ن
قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه اإلمارات
من��ذ م��ارس /آذار  ،2015ف��ي إنفاق المملك��ة مليارات
ال��دوالرات عل��ى متطلب��ات التس��ليح ،وه��و أم��ر ي��راه
اليافعي كفي ً
ال بإضعاف سمعة البلدين الخليجيين
وقدرتهما على جذب رؤوس األموال األجنبية.
وهن��ا يق��ول اليافع��ي :إن (اس��تمرار التدخ��ل
الس��عودي ف��ي الش��أن اليمن��ي ،م��ن ش��أنه تحوي��ل
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إنفاقه��ا المال��ي من المش��اريع التنموية التي تصب
ف��ي صال��ح خدمة اقتص��اد المملكة؛ إلى مس��ار آخر
يتمثل في ش��راء األس��لحة ،وهذا يعني ضعف فرص
ج��ذب اس��تثمارات جديدة للرياض وتعذر مس��اعيها
في خلق اقتصاد أكثر تنوعاً).
وأطل��ق ول��ي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان،
رؤي��ة  2030ف��ي أبري��ل /نيس��ان 2016؛ لكن تنفيذها
اصطدم بجملة عوائق أبرزها تعذر خصخصة شركة
النف��ط العمالقة (أرامكو) م��ن جهة ،ودخول الرياض
ف��ي نف��ق مش��اكل سياس��ية ناتج��ة ع��ن اس��تنزاف
قدراته��ا في اليمن ،وقيادته��ا عملية حصار قطر ،إلى
جان��ب اتهامه��ا باغتي��ال الصحفي جمال خاش��قجي
ف��ي قنصلي��ة ب�لاده بإس��طنبول قب��ل أش��هر ،م��ن جهة
ثاني��ة .وستش��رع الس��عودية ف��ي البح��ث ع��ن اقتراض
م��ا قيمت��ه  32ملي��ار دوالر خ�لال ه��ذا الع��ام ،به��دف
تغطي��ة ج��زء م��ن عج��ز موازنته��ا ،بحس��ب م��ا نقلت��ه
وكال��ة (بلومبي��رغ) مؤخ��راً .يعتق��د اليافع��ي أيض �اً
بأن الس��عودية واإلمارات خس��رتا فرصة تزويد السوق
القطري��ة بالمنتج��ات التي تحتاجه��ا عقب الحصار؛
لك��ن بالمقابل س��اعد القطاع الخ��اص القطري على
توفي��ر المنتج��ات البديلة عبر إنش��اء مصانع محلية
س��اهمت ف��ي تحس��ين مؤش��رات اقتص��اد أكب��ر دول��ة
مصدرة للغاز الطبيعي المسال بالعالم.
واستوردت قطر من جاراتها الخليجية ما قيمته
3ر 5ملي��ار دوالر أميرك��ي ف��ي الع��ام  ،2016نح��و
 %90منه��ا كان��ت تصله��ا م��ن الس��عودية واإلمارات
والبحري��ن ،غير أن هذه التعامالت التجارية توقفت
بالكامل بعد فرض الحصار على الدوحة.

* تشاؤم
ال يختل��ف خال��د الدوايم��ة ،مدي��ر عام ش��ركة
الرؤي��ة القطري��ة للمش��اريع ومقره��ا الدوح��ة ،ع��ن
اليافع��ي في رس��مه لجمل��ة تحديات تواج��ه البلدان
الخليجي��ة بفع��ل المتغي��رات الدولي��ة .ويق��ول
الدوايم��ة :إن الس��عودية تعان��ي م��ن غي��اب اس��تقرار
سياس��ي غير مس��بوق ،سيتس��بب في استمرار عزوف
االس��تثمارات ع��ن المملك��ة ،األم��ر ال��ذي س��يلقي
بظالله على المنطقة برمتها .كما أبدى الدوايمة
تش��اؤمه م��ن الس��يناريو المرتق��ب القتص��ادات
المنطق��ة ،وقال( :التخ��وف الرئيس يتمثل في عدم
ق��درة االقتص��ادات العالمي��ة الكب��رى على اس��تدامة
النم��و الكفي��ل بتحفي��ز نظيراته��ا الخليجي��ة
المعتم��دة عل��ى تصدي��ر النف��ط ال��ذي تراجع��ت
أس��عاره بفع��ل تباط��ؤ الطل��ب ،وتخم��ة المع��روض،
خاصة مع طفرة النفط األميركي).
وق��د تك��ون الكويت أفض��ل حا ً
ال م��ن جاراتها ،إذ
أنها انتهجت سياسة تحفظية في بناء موازنة العام
الجدي��د ،مفترض��ة س��عراً مرجعي �اً ق��دره خمس��ين
دوالراً للبرمي��ل ،بينم��ا اس��تندت س��لطنة عم��ان إلى
ثمن قوامه  58دوالراً.
وتعتب��ر الكوي��ت عض��واً ب��ارزاً في منظم��ة (أوبك)
خالف �اً لعم��ان ،فاألولى تنت��ج قراب��ة 9ر 2مليون برميل
م��ن الخ��ام يومي �اً ،مقاب��ل 1ر 1مليون �اً للثاني��ة الت��ي
ارت��أت ع��دم االنتم��اء للمنظمة .ومع غروب ش��مس عام
وإطاللة آخر جديد ،يبدو المشهد االقتصادي للبلدان
الخليجية متبايناً ،وسط ترقب لما ستكون عليه أسعار
النفط والعالقات التجارية الدولية في .2019

