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وبغداد تعلن مواصلة شرائه؛ رغم العقوبات

صادرات الغاز اإليراني إلى العراق ستتزايد خالل الصيف

أك��د مدي��ر الش��ركة الوطني��ة االيراني��ة
للغ��از ،حس��ن منتظ��ر تربت��ي ،ان ص��ادرات الغاز

متوسط الخام
اإليراني الثقيل يصعد
35ر 4دوالر للبرميل
س��جل متوس��ط الخ��ام االيران��ي الثقيل
(أح��د خام��ات أوب��ك) صع��وداً بواق��ع 35ر4
دوالرللبرمي��ل في ش��هر أبريل /نيس��ان 2019
على أساس شهري.
وبل��غ مع��دل الخ��ام االيران��ي الثقيل في
أبري��ل /نيس��ان 52ر 68دوالر ،مقاب��ل 17ر64
دوالر للبرميل المسجل في مارس /آذار.
يذكر أن متوسط الخام االيراني سجل
25ر 64دوالر للبرميل في عام .2018

عجز ميزانية األردن
يتراجع  %34في
الربع األول من 2019
تراج��ع العجز في ميزانية األردن
قب��ل المن��ح والمس��اعدات المالي��ة
الخارجي��ة ،بنس��بة  34بالمئ��ة ،عل��ى
أس��اس س��نوي ،خالل الرب��ع األول من
العام .2019
وبحس��ب بيان��ات أصدرته��ا وزارة
المالي��ة األردني��ة ،األربع��اء ،بل��غ
إجمال��ي العج��ز 8ر 358ملي��ون دين��ار
(9ر 505ملي��ون دوالر) ،مقاب��ل عج��ز
قيمت��ه 4ر 542ملي��ون دين��ار (7ر764
مليون دوالر) خالل الفترة نفسها من
.2018
وبعد المنح والمساعدات المالية
الخارجية ،بلغ عجز الميزانية 9ر297
ملي��ون دين��ار ( 420ملي��ون دوالر)،
مقاب��ل 4ر 470ملي��ون دين��ار (2ر663
ملي��ون دوالر) خ�لال نفس الفترة من
.2018
ويتوق��ع أن يبل��غ العج��ز بنهاي��ة
 2019بع��د المن��ح6 ،ر 645مليون دينار
(2ر 910ملي��ون دوالر) ،أو م��ا نس��بته 2
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي،
مقاب��ل  814ملي��ون دين��ار (14ر 1مليار
دوالر) لع��ام 7( 2018ر 2بالمئ��ة) م��ن
الناتج اإلجمالي.
وبلغ الدي��ن العام لألردن (داخلي
وخارج��ي) ،نهاي��ة الرب��ع األول م��ن
 ،2019نح��و 9ر 28ملي��ار دين��ار (7ر40
ملي��ار دوالر) ،يمث��ل 4ر 94بالمئ��ة م��ن
الناتج المحلي اإلجمالي ،مقارنة مع
9ر 28ملي��ار دين��ار (9ر 39ملي��ار دوالر)
للفترة ذاتها من .2018
ويقدر حج��م موازنة األردن للعام
الحال��ي3 ،ر 9مليار دين��ار (1ر 13مليار
دوالر) .ويعان��ي األردن م��ن تحدي��ات
اقتصادي��ة ومالي��ة ،دفعت��ه الع��ام
الماض��ي لزيادة ضرائب ورس��وم ،ورفع
الدعم عن سلع رئيسة أبرزها الخبز.

تس��نيم لألنب��اء ،ال��ى أن حج��م ص��ادرات الغ��از
االيران��ي ال��ى الع��راق يتزاي��د بإس��تمرار وعل��ى

الى العراق ستتزايد خالل الصيف.
وأش��ار تربتي ،في تصريح لمراس��ل وكالة

صادرات الصلب اإليراني لن تتأثر
بالحظر األميركي
أك��د رئيس اتحاد تجار الحدي��د والصلب االيراني ،ان القطاع
الخاص يصدر هذه المنتجات لشرق آسيا ودول الجوار ،لذلك لن
تتأثر الصادرات بالحظر االميركي الجديد ضد هذا القطاع.

مع إنتعاش اإلقتصاد األملاني

إقتصاد منطقة اليورو يتسارع في الربع األول
من العام الجاري
أكد مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي (يوروس��تات) ،أمس األربعاء،
ان اقتصاد منطقة اليورو تسارع مقارنة مع ربع السنة السابق في األشهر
الثالثة األولى من العام بفضل انتعاش ألمانيا ،أكبر اقتصاد في أوروبا،
وانتهاء ركود فني في إيطاليا.
وق��ال (يوروس��تات) :إن اقتص��اد المنطقة التي تض��م  19دولة نما 4ر0
بالمئة في الفترة من يناير /كانون الثاني وحتى مارس /آذار ،على نحو
مماث��ل للتقدي��رات األولي��ة لمكت��ب اإلحص��اءات ،وبع��د نم��و نس��بته 2ر0
بالمئة في األشهر الثالثة األخيرة من .2018
وعلى أس��اس س��نوي ،نما اقتصاد منطقة اليورو 2ر 1بالمئة في الربع
األول ،دون تغير أيضاً عن التقديرات الس��ابقة .يأتي التس��ارع الفصلي في
األس��اس بفضل ألمانيا التي انتعش اقتصادها ليس��جل نمواً نس��بته 4ر0
بالمئ��ة من عدم نمو في األش��هر الثالثة الس��ابقة .وقدم��ت إيطاليا دعماً
مع خروج اقتصادها من ركود فني دام لفصلين متتاليين ،حين انكمش
االقتص��اد 1ر 0بالمئ��ة ف��ي كل م��ن الربعي��ن الس��ابقين .ونم��ا االقتص��اد
اإليطالي 2ر 0بالمئة في الربع األول من .2019

هبوط معدل البطالة
في مصر إلى 1ر %8في الربع
األول من العام الجاري

وشك الوصول الى سقف العقد المبرم ،وقال:
نتوقع خالل األشهر المقبلة في فصل الصيف
أثن��اء ارتف��اع االس��تهالك العراق��ي للكهرب��اء،
تزايد صادرات الغاز االيراني الى العراق .وتابع:
س��تصل ص��ادرات الغ��از االيران��ي ال��ى الع��راق
خالل األشهر المقبلة الى  40مليون مترمكعب
يومياً.
وح��ول عق��د تصدي��ر الغ��از االيران��ي ال��ى
تركي��ا ،ق��ال تربت��ي :ان تنفيذ ه��ذا العقد يتم
تنفي��ذه ومتابعت��ه بموجب مضمون��ه وال توجد
أي مشكلة بشأن تصدير الغاز الى تركيا.
وح��ول ص��ادرات الغ��از االيران��ي ال��ى
باكس��تان ،ق��ال تربت��ي :نأم��ل ب��أن تتاب��ع
باكس��تان إنش��اء خ��ط أنابي��ب الص��ادرات ف��ي
أراضيه��ا ،حي��ث س��يكون ش��راء الغ��از م��ن ايران
سبي ً
ال موثوقاً لتوفير الطاقة لباكستان.
وف��ي الس��ياق ،أك��د المتح��دث باس��م
وزارة النف��ط العراقي��ة ،عاص��م جه��اد ،ان بغداد
س��تواصل ش��راء الغاز اإليراني لحي��ن الوصول
إل��ى تحقي��ق االكتف��اء الذات��ي م��ن الغ��از ،وأن
طهران مازالت تزود العراق بالغاز والكهرباء.
وقال جهاد ،في تصريح لوكالة سبوتنيك
ي��وم الثالث��اء ،رداً عل��ى س��ؤال إن كان الع��راق
س��يواصل ش��راء الغ��از اإليراني رغ��م العقوبات:
(بالتأكيد ،ألن العراق يحتاج لذلك ،والعراق
يح��اول أن يج��د بدائ��ل؛ لكنه��ا ليس��ت كافية،
وتبقى الحاجة للغاز اإليراني).

وأوض��ح حمي��د رض��ا رس��تكار ،ف��ي تصري��ح ل��ه أم��س األربعاء،
بأن��ه وبالرغ��م م��ن أن الحظ��ر يمثل تهدي��داً وحرب �اً اقتصادية ،غير
أن��ه وباالعتم��اد عل��ى ق��درات اي��ران واالس��تثمارات الملحوظة التي
ت��م توظيفه��ا ف��ي الس��نوات األخي��رة بقط��اع الصل��ب ،م��ن المعتقد
أن ه��ذه اإلج��راءات ستش��كل فرص��ة إس��تثنائية به��ذا القط��اع،
حي��ث باإلم��كان عب��ر البرام��ج الدقيق��ة خل��ق تحول عظي��م وفرص
عم��ل والح��د م��ن البي��ع الخ��ام وايج��اد القيم��ة المضاف��ة لصال��ح
السوق المحلية.
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املركزي اإليراني يعلن إحباط محاولة لزعزعة
سوق الصرف
أعل��ن محاف��ظ البن��ك المرك��زي االيران��ي ،عبدالناص��ر همت��ي ،إحب��اط محاولة
لزعزعة استقرار سوق الصرف األسبوع الماضي عقب إعالن طهران تعليق تنفيذ بعض
بنود االتفاق النووي.
وأوض��ح همت��ي ،ف��ي تصري��ح عل��ى هامش جلس��ة مجل��س ال��وزراء أمس األربع��اء ،ان
المحاول��ة كان��ت تس��تهدف س��وق الص��رف عبر إط�لاق الش��ائعات وإثارة األج��واء ،حيث
ان��ه وبالتدابي��ر المتخ��ذة ل��م تتحق��ق تل��ك األه��داف .ودع��ا همت��ي الى ع��دم المضاربة
واالستثمار بسوق الصرف ،على ضوء تذبذب األسعار.

خزين املياه في سدود طهران يبلغ  %90من طاقتها؛
جراء األمطار الغزيرة

صرح مس��اعد مس��ؤول ش��بكة مياه الشرب
ف��ي طه��ران ،أحم��د عل��ي قرباني��ان ،ان الس��دود
القريبة من العاصمة امتألت بنسبة  90بالمئة
بفعل األمطار الغزيرة التي ش��هدتها البالد في
األشهر الماضية.
وقال قرباني��ان ،أمس األربعاء ،في تصريح
أدل��ى به لمراس��ل فارس :إن��ه بالنظر إلى ارتفاع
نسبة ذوبان الثلوج خالل الشهر الجاري ،عقدنا
اجتماع �اً بحض��ور مدير قس��م إدراة الكوارث في
طه��ران وناقش��نا خالله كيفي��ة درء المخاطر
الت��ي تح��دق بس��كان المدين��ة .وأض��اف :انه تم
إط�لاق نح��و  340ملي��ون مترمكع��ب م��ن مي��اه
س��دود أميركبير ولتيان وطالقان والر وماملو

لحد اآلن ،كما وتم استخدام فائض المياه في
القطاعات التي تفتقر إليها.
وأش��ار قربانيان إلى نسبة احتياطي المياه
في العاصمة ،قائ ً
ال :إن السدود القريبة شهدت
زي��ادة ف��ي منس��وب المي��اه حي��ث بل��غ ملي��اراً
واثني��ن وأربعي��ن مليون مترمكع��ب ،فيما كان
االحتياط��ي  714ملي��ون مترمكع��ب ف��ي الع��ام
الماض��ي .ولف��ت إل��ى أن خزي��ن المياه في س��د
لتي��ان عل��ى وش��ك الفيض��ان؛ مح��ذراً جمي��ع
القاطني��ن ق��رب األنه��ار م��ن االقت��راب م��ن
ضفافها نظراً الرتفاع منسوب مياه السدود.
يشار الى أن  5سدود تمد طهران بالماء هي
أميركبير ولتيان والر وطالقان وماملو.

خالل إجتماع اللجنة اإلقتصادية بني البلدين

محادثات إيرانية  -تشيكية لتطوير التعاون املصرفي

«نيسان» تتوقع تراجع أرباحها 7ر %46للعام
املالي الجاري
توقع��ت ش��ركة (نيس��ان) الياباني��ة للس��يارات ،الثالث��اء ،تراج��ع
صاف��ي أرباحه��ا للعام المالي الحالي المنته��ي في مارس /آذار المقبل
بنسبة 7ر 46بالمئة إلى  170مليار ين ( 54ر 1مليار دوالر).
وأعلنت الش��ركة ،في بيان ،إنها تتوقع تراجع أرباحها التش��غيلية
7ر 27بالمئ��ة إل��ى  230مليار ي��ن ( 2مليار دوالر) ،والمبيعات 4ر 2بالمئة
إلى 3ر 11تريليون ين ( 102مليار دوالر).
وخالل العام المالي الماضي المنتهي في  31مارس /آذار الماضي،
تراجعت األرباح التشغيلية للشركة بنسبة 6ر 44بالمئة إلى  318مليار
ين (9ر 2مليار دوالر).
وقال��ت الش��ركة ف��ي البي��ان :إنه��ا واجه��ت خ�لال الع��ام المال��ي
الماض��ي «مناخاً عالمياً غير م��ؤات لألعمال ،وتكبدت تكاليف قصيرة
األجل بسبب مبادراتها لتحسين جودة المبيعات في الواليات المتحدة،
وكذلك تنفيذ حملة تمديد الضمان التي تغطي بعض السيارات».
وتق��ول الش��ركة إنه��ا ترك��ز جهودها عل��ى بناء قاعدة تش��غيلية
لضم��ان رب��ح ثاب��ت ومس��تقر عل��ى الم��دى المتوس��ط .ومطلع الش��هر
الماض��ي ،ق��ررت (نيس��ان) إقال��ة رئي��س الش��ركة الس��ابق ،كارل��وس
غصن ،من مجلس إدارتها ،على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي.

أعل��ن الجه��از المرك��زي للتعبئ��ة العام��ة
واإلحص��اء ف��ي مص��ر ،أم��س األربع��اء ،إن مع��دل
البطال��ة ف��ي البالد هب��ط إلى 1ر 8بالمئ��ة في الربع
األول من هذا العام ،مقابل 6ر 10بالمئة قبل عام.
وذك��ر جه��از اإلحص��اء ،ف��ي بي��ان ،ان ع��دد
العاطلي��ن ع��ن العم��ل بل��غ 267ر 2ملي��ون ف��ي الربع
األول ،بانخف��اض  827ألف �اً ع��ن الرب��ع المقاب��ل من

 2018وبتراج��ع  224ألف �اً عن الربع الرابع من .2018
وأظه��رت بيان��ات الجه��از أن حج��م ق��وة العم��ل بل��غ
968ر 27ملي��ون ف��رد .وتعم��ل مص��ر عل��ى الكثير من
المش��روعات القومي��ة الكبيرة الكثيفة العمالة مثل
العاصم��ة اإلداري��ة الجدي��دة وأنف��اق قناة الس��ويس
والطرق الجديدة ،وهو ما يساهم بشكل أساسي في
خفض معدالت البطالة.

قال مس��اعد وزير الش��ؤون االقتصادية والمالية االيراني :انه في اللجنة االقتصادية
المش��تركة بي��ن اي��ران والتش��يك س��تتم مناقش��ة العديد م��ن المواضيع بم��ا في ذلك
التعاون المصرفي ،واالستثمار ،والصناعة والتعدين والتجارة ،والصحة والعالج.
وخالل مراسم انعقاد اللجنة االقتصادية المشتركة بين طهران وبراغ يوم الثالثاء،
أك��د عل��ي محمد موس��وي على ض��رورة تعزيز مس��توى العالق��ات االقتصادي��ة الثنائية؛
واصف �اً النه��وض بالتع��اون بي��ن القطاع��ات الخاص��ة ف��ي البلدي��ن ف��ي مج��ال الصناع��ة
والخدمات بأنه مهم وب ّناء.
وأش��ار موس��وي الى أن إقامة اللجنة االقتصادية المش��تركة للجمهورية اإلسالمية
والجمهورية التشيكية سيكون أساسياً وهاماً للتعاون بين البلدين في المستقبل ،قائ ً
ال:
انه سيتم مناقشة القضايا المهمة في هذه اللجنة ،بما في ذلك التعاون بين المصارف،
واالس��تثمار ،والصناع��ة والتعدي��ن والتج��ارة ،والصحة والعالج .كما أعلن مس��اعد وزير
الش��ؤون االقتصادي��ة والمالية انه س��يتم مناقش��ة حل مش��اكل التأش��يرة وآلي��ة التعاون
التجاري واالستثماري بين البلدين في اللجنة االقتصادية المشتركة.
ب��دوره ،أك��د مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة لجمهوري��ة التش��يك عل��ى ض��رورة
إقامة اللجنة االقتصادية المش��تركة بين طهران وبراغ .وأش��ار موريتسكي إلى العالقات
التاريخية الواسعة بين البلدين؛ مؤكداً ضرورة اإلرتقاء بمستوى العالقات االقتصادية
والتجاري��ة بي��ن إي��ران وجمهوري��ة التش��يك ،بم��ا يت�لاءم والعالق��ات السياس��ية الجيدة،
واالمكاني��ات الت��ي يتمت��ع به��ا البل��دان وحجم التب��ادل االقتص��ادي بينهما .وأض��اف :ان
ش��ركات جمهورية التش��يك ترغب في التعاون مع إيران في مختلف المشاريع كإنتاج
األلمنيوم ومحطات الطاقة وبعض الصناعات الغذائية ،مشيراً إلى تمتع ايران باقتصاد
كبير وطاقات وإمكانيات هائلة.

هل تتخلى روسيا عن صفقة «أوبك»+؟

قب��ل ش��هر ونصف الش��هر من مناقش��ة منظمة
األوب��ك وحلفائه��ا إتفاقي��ة خف��ض اإلنت��اج ،ب��دأت
روس��يا بإرس��ال إش��ارات متناقض��ة بش��أن م��دى
اس��تعدادها لالس��تمرار ف��ي المش��اركة ف��ي ه��ذه
االتفاقي��ة .بي��د أن تذب��ذب المواق��ف ال يع��د باألم��ر
الجديد بالنس��بة روس��يا ،حيث تراجعت في الس��ابق
ع��ن دع��م كل صفق��ات اإلنت��اج م��ع األوب��ك والتي
تهدف للتحكم في إمدادات النفط العالمية وأسعار
النفط منذ بداية يناير /كانون الثاني .2017
ال وضوح
ف��ي ه��ذا الص��دد ،س��لطت الكاتب��ة تس��فيتانا

باراس��كوفا ف��ي تقريره��ا بموق��ع (أوي��ل براي��س)
األميرك��ي ،الض��وء عل��ى ع��دم وض��وح الموق��ف
الروس��ي بش��أن صفقة (أوب��ك )+المتعلقة بخفض
اإلنتاج.
وأف��ادت الكاتب��ة بأن��ه خ�لال االجتم��اع ال��ذي
عق��د ف��ي ديس��مبر /كان��ون األول  ،2018وحينم��ا
أبرمت اتفاقي��ة خفض إنتاج النفط الحالية ،حاول
بوتي��ن ،عل��ى لس��ان وزي��ر الطاق��ة ألكس��اندر نوفاك،
إقن��اع كل م��ن وزي��ري الس��عودية وإي��ران بالموافقة
عل��ى التصوي��ت لصال��ح ه��ذا االتف��اق ،ألن األوبك
تحت��اج إل��ى الحص��ول عل��ى اإلجم��اع لتمري��ر مث��ل

ه��ذه القرارات .وفي ظل اقت��راب موعد عقد اجتماع
لمراجع��ة هذا االتفاق يومي  25و 26يونيو /حزيران
القادم ،يبدو أن روسيا بصدد إرسال إشارات متناقضة
بشأن مدى إلتزامها بهذه الصفقة.
ف��ي المقاب��ل ،ال يعن��ي ه��ذا األم��ر أن أعض��اء
منظم��ة األوبك ال يرس��لون بدورهم إش��ارات تتس��م
بالغم��وض ،إذ إن ق��رار الوالي��ات المتح��دة القاض��ي
بع��دم تجدي��د إعف��اء ال��دول المش��ترية للنف��ط
اإليران��ي م��ن العقوب��ات مث��ل تحدي �اً كبي��راً أم��ام
كل من المنظمة وسوق النفط العالمي لفهم هذه
الخطوة.
وعموم �اً -تق��ول الكاتب��ة -يتعل��ق ه��ذا األم��ر
بتداعي��ات القي��ود المفروض��ة عل��ى إي��ران بحل��ول
ش��هر يوني��و /حزيران القادم والفت��رة التي تليه ،إلى
جان��ب حج��م اإلم��دادات الت��ي ينبغ��ي عل��ى ال��دول
األعض��اء ف��ي األوبك ضخها -الس��يما تل��ك التي
تتمت��ع بقدرة إنت��اج احتياطية على غرار الس��عودية
واإلم��ارات -لس��د النق��ص الناتج عن من��ع إيران من
تزويد السوق بالنفط.
وذك��رت الكاتب��ة أن الس��عودية أعرب��ت ع��ن
استعدادها لتلبية متطلبات السوق من أجل «ضمان
اس��تقرار الس��وق»؛ لكنها أكدت م��ن جديد أنها لن
تتسرع في اتخاذ مثل هذا القرار وزيادة إنتاجها من
النفط حتى تتوفر الظروف المالئمة لذلك.

مهمة صعبة
واعتبرت الكاتبة أن مهمة األوبك قد أصبحت
أكث��ر صعوب��ة بس��بب ع��دم التأك��د م��ن مصي��ر
إمدادات النفط الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب
دروغب��ا ،وتوق��ع زي��ادة انخف��اض إنت��اج النف��ط ف��ي
فنزوي�لا ،ع�لاوة على احتم��ال انقطاع إنت��اج النفط
في ليبيا ،التي ترزح تحت الحرب.
وأف��ادت الكاتب��ة بأن��ه ف��ي البداي��ة ص��رح وزي��ر
المالي��ة الروس��ي ،أنط��ون س��يلوانوف ،ب��أن ك ًال من
منظم��ة األوب��ك وروس��يا م��ن المرج��ح أن تتعاون��ا
سوية لمواجهة الواليات المتحدة من أجل الحصول
على حصة من السوق ،حتى لو تطلب األمر التخلي
عن صفقة (أوبك )+والمس��اهمة في خفض أس��عار
النفط بشكل ملحوظ.
لك��ن ،خالل نهاية الش��هر الماض��ي ،قال بوتين
إن��ه يأم��ل أال يخل��ف الس��عوديون وعوده��م بموج��ب
اتف��اق (أوب��ك)+؛ مضيف �اً ان��ه ل��م يب��د أي ط��رف
استعداده لالنسحاب من هذا االتفاق.
وبينت الكاتبة أن روس��يا تعمل جاهدة لخفض
إنتاجها من النفط إلى الحد المتفق عليه بموجب
ه��ذا االتف��اق .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،ترف��ض ش��ركات
النف��ط الروس��ية خف��ض إنتاجه��ا ،ألن صفق��ة
(أوبك )+تتدخل في خطط نمو اإلنتاج .وتس��تفيد
الش��ركات الروسية من ارتفاع إنتاج النفط ،خاصة

وأنها ليس��ت في حاجة إلى رفع أس��عار النفط كما
هي الحال مع السعودية ،لتحقيق توازن ميزانيتها.
الشركات الروسية
وعل��ى الرغ��م م��ن اس��تفادة روس��يا م��ن ارتف��اع
أسعار النفط بسبب فرض قيود على عملية اإلنتاج
الت��ي فرضته��ا األوب��ك ،ف��ان ارتف��اع اإلنت��اج يعتبر
عام� ً
لا مهم �اً بالنس��بة للش��ركات الروس��ية الت��ي
تس��عى إل��ى تطوي��ر حق��ول نف��ط جدي��دة وتعوي��ض
انخفاض اإلنتاج في الحقول المستغلة في منطقة
األورال وغربي سيبيريا.
وم��ن المحتمل أال تكش��ف روس��يا ع��ن موقفها
م��ن صفق��ة األوب��ك إل��ى حي��ن االجتم��اع المق��رر
عق��ده نهاية ش��هر يونيو /حزي��ران المقبل؛ لكن من
المرجح أن تقرر روسيا هذه المرة أن الوقت قد حان
للسعي إلى تطوير حقول نفط جديدة والتخلي عن
االتفاق.
وأش��ارت الكاتبة إلى أن بوتين من المحتمل أن
يقرر أن التملق لمنظمة األوبك وزعيمتها الفعلية
الس��عودية ،قد يمنح روسيا قوة إضافية للتحكم في
إمدادات النفط العالمية دون أن تنضوي ،في الواقع،
تحت أي منظمة رس��مية .وقالت :إن روسيا يمكن أن
تس��تمر ف��ي خ��وض غم��ار ه��ذه اللعبة لتأمي��ن نفوذ
جيوسياس��ي إضاف��ي ،ف��ي وقت يعد فيه الس��عوديون
بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط.

