العدد ( )3681األربعاء  20مارس 2019

7

اقتصاد

www.alshahedkw.com

ستسهم في إبراز الدور االستراتيجي والمحوري للصناعة البترولية

لن يتوانى في الحفاظ على المصالح ودعم وتأييد المطالب المحقة

«أوابك» وأمانة «مجلس التعاون» توقعان
مذكرة تفاهم في مجال اإلعالم البترولي

الديحاني« :اتحاد العمال» يدعم الوقفة التضامنية
لمهندسي البترول من الخريجين الجدد

�أعلن الأمني العام ملنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول �أوابك
عبا�س النقي توقيع مذكرة تفاهم
يف جم��ال الإع�ل�ام ال��ب�ترويل مع
الأمانة العامة ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية معتربا �إياها
بداية مرحلة جديدة من التعاون
البناء واملثمر بني اجلانبني.
وقال النقي �أم�س على هام�ش توقيع
املذكرة �إن مذكرة التفاهم �ست�سهم
يف �إب����راز ال���دور اال�سرتاتيجي
واملحوري لل�صناعة البرتولية يف
الدول الأع�ضاء على �صعيد �صناعة
الطاقة ال��ع��امل��ي��ة.و�أ���ض��اف �أن
املذكرة �ست�سهم �أي�ضا يف «التن�سيق
امل�شرتك للدفاع عن امل�صالح
البرتولية يف ال���دول الأع�ضاء
وتفنيد ال�شائعات واملعلومات غري
الدقيقة عن ال�صناعة البرتولية
والتي يتم ترويجها غالبا يف بع�ض
و�سائل الإع�لام ومواقع التوا�صل
االجتماعي الأجنبية» .و�أو�ضح �أن
العالقات الثنائية بني املنظمة
و�أم��ان��ة جمل�س ال��ت��ع��اون والتي
بد�أت منذ ال�سنوات الأولى الن�شاء
جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية عام  1981تتميز باملتانة
والأ�صالة «وال تزال وثيقة خا�صة
يف املجاالت االعالمية واالقت�صادية
والإح�صائية والتدريب وق�ضايا

• عبا�س النقي

البيئة وت��غ�ير امل��ن��اخ».و�أف��اد
ب�أنه منذ ذلك التاريخ مت تبادل
العديد من الزيارات الر�سمية بني
ك��ب��ار امل�����س���ؤول�ين يف اجلانبني
كما مت عقد العديد من الندوات
الفنية واالجتماعات التن�سيقية
بني املخت�صني �إلى جانب وجود
خم�س من الدول العربية اخلليجية
الأع�ضاء يف منظمتي الأوابك وجمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية.
و�أكد �أن توقيع املذكرة ي�أتي �أي�ضا
انطالقا من الرغبة امل�شرتكة بني
اجلانبني يف تعزيز ودعم روابط
التعاون امل�شرتك وتنمية العالقات

ف��ي��م��ا بينهما لتفعيل ال���دور
ال��ذي يقوم به االع�لام البرتويل
للو�صول �إلى ر�ؤية م�شرتكة حول
امل�ستجدات الإقليمية والدولية
ذات ال�صلة بال�صناعة البرتولية.
ووق��ع مذكرة التفاهم نيابة عن
الأمانة العامة ملجل�س التعاون
ل���دول اخلليج العربية الأم�ين
العام الدكتور عبداللطيف الزياين
يف حني وقعها نيابة عن منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
�أوابك الأمني العام عبا�س النقي.
وتهدف املذكرة التي مت توقيعها
مببنى املقر ال��دائ��م للمنظمات
العربية بالكويت �إلى و�ضع اطار
للتعاون بني اجلانبني يف جمال
الإعالم البرتويل وتبادل اخلربات
واملعلومات والتن�سيق يف املحافل
الدولية وفقا للأنظمة واللوائح
املعمول بها لدى الطرفني ف�ضال
عن التن�سيق والتعاون يف ت�أهيل
وت��دري��ب ال��ك��وادر الإع�لام��ي��ة يف
جمال الإع�لام البرتويل.وتت�ضمن
بنود املذكرة ربط قواعد بيانات
املكتبات االلكرتونية بني اجلانبني
ف�ضال عن تعزيز التعاون والتن�سيق
فيما يخ�ص املواقع الإلكرتونية
فيما بينهما وتفعيل دور و�سائل
التوا�صل االجتماعي وغريها بقدر
الإمكان.

التمسك باتفاق خفض اإلنتاج

محللون :إلغاء اجتماع «أوبك»
في أبريل فاجأ أسواق النفط
و�صف خمت�صون �إع�لان «�أوب��ك» �إلغاء اجتماع
الوزراء لدول املنظمة وخارجها يف فيينا �أبريل
املقبل ب�أنه مفاج�أة لل�سوق ،ولكنها �ستكون
�إيجابية الت�أثري يف ظل ت�أكيد خالد الفالح
وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ،على
التم�سك باتفاق خف�ض الإنتاج الذي طبق مطلع
العام احلايل.ويق�ضي االتفاق بخ�صم � 800ألف
برميل يوميا من �إنتاج «�أوبك» و� 400ألف برميل
يوميا من �إنتاج دول خارج «�أوبك».
و�أ�شار املخت�صون �إل��ى جناح اجتماع اللجنة
الوزارية املعنية مبراقبة الإنتاج يف باكو ،التي
ت�ضم �أع�ضاء من دول «�أوبك» وخارجها ،مو�ضحني
�أن �إلغاء االجتماع يف �أبريل رمبا لعدم احلاجة
�إلى تقييم �سيا�سات الإنتاج يف هذه املرحلة،
وعلى الأرجح �سيتم االنتظار �إلى نهاية الن�صف
الأول لإجراء هذا التقييم.وعزا املخت�صون �إلغاء
االجتماع �إلى عدم ات�ضاح ال�صورة كاملة لت�أثري
العقوبات الأمريكية على �إيران وفنزويال ،خا�صة
�أن مايو املقبل �سي�شهد البت يف جتديد التنازالت
املمنوحة لثماين دول م�شرتية للنفط الإيراين.
ولفت املخت�صون �إل��ى ت�أكيد الوزير الفالح
ب�أن �شهر �أبريل املقبل يعد موعدا مبكرا لتقييم
�سيا�سات الإنتاج يف �ضوء املعطيات الأخرية
اخلا�صة بتنامي اخل�سائر يف الإنتاج الفنزويلي
حتديدا �إلى جانب الطفرات املتالحقة يف الإمدادات
الأمريكية ،التي جتعل وفرة املعرو�ض تهيمن
على ال�سوق على م��دار العام بح�سب تقديرات
«�أوبك».
و�أ�شاد املخت�صون ب�إعالن الفالح عن التو�صل �إلى
تقدم جيد يف ميثاق التعاون اجلديد بني «�أوبك»
وخارجها ،الفتني �إلى �أن م�سودة امليثاق اجلديدة

نفط ُعمان يرتفع
 27سنت ًا للبرميل

• فالح ال�سويري

• �أحمد الديحاين

ج��دا يف ال�رشكات النفطية مما
ي�ؤكد ��ضرورة اخ��ذ ه��ذا الواقع
بعني االعتبار م��ن اج��ل تعزيز
دور العمالة الوطنية يف تلك
ال�رشكات ،و�صوال ال��ى تكويت
القطاع النفطي بالكامل مبا يف
ذلك عمالة املقاول التي يجب ان
يو�ضع برنامج زمني لتكويتها.
و�أك��د الديحاين ان االحت��اد العام

لعمال الكويت يدعم وي�ساند كل
القوانني والإج����راءات احلكومية
الإيجابية التي تعود بالفائدة على
املواطنني ب�صورة عامة والعاملني
على وج��ه اخل�صو�ص ،غ�ير انه
البد من وجود ا�ستثناءات للفئات
املت�رضرة من هذه القوانني .وهذا
ما ينطبق على البديل اال�سرتاتيجي
الذي قد يعود بالفائدة على عدد

النفط الكويتي انخفض ليبلغ  67.21دوالراً للبرميل
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي
� 36سنتا يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ
 67.21دوالر ًا مقابل  67.57دوالر ًا
للربميل يف تداوالت اجلمعة املا�ضي
وفقا لل�سعر املعلن م��ن م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار
النفط �إلى �أعلى م�ستوياتها يف نحو
� 4أ�شهر �أول �أم�س مدعومة باحتمال
متديد اتفاق خف�ض الإن��ت��اج الذي
تقود منظمة الدول امل�صدرة للبرتول
�أوبك ورو�سيا بالإ�ضافة الى م�ؤ�رشات
على تراجعات يف خمزونات اخلام
الأمريكية.
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س
ال��ع��امل��ي م��زي��ج ب��رن��ت � 38سنتا
لي�صل عند الت�سوية ال��ى م�ستوى
 67.54دوالر ًا كما ارتفع �سعر برميل
النفط اخلام الأمريكي غرب تك�سا�س
الو�سيط � 57سنتا لي�صل الى م�ستوى
 59.09دوالر ًا.

• انخفا�ض �سعر برميل النفط الكويتي

الفالح :قطاع النفط يحتاج استثمارات بـ 11تريليون دوالر

�سيتم مناق�شتها خالل ال�شهرين املقبلني.و�أ�شاروا
�إلى �أن هذا الأمر �سيكون له انعكا�س �إيجابي على
ال�سوق فور الإع�لان عنه ،مو�ضحني �أن تقلي�ص
�أن�شطة امل�ضاربة يف ال�سوق �ست�ؤدي �أي�ضا �إلى
�رسعة ا�ستقرار وتوازن ال�سوق.

«رينج» :تراجع استثمارات النفط
والغاز إلى  500مليار دوالر
�أو�ضحت املحللة ال�صينية �أن�بر يل من �رشكة
«رينج» الدولية� ،أن تراجع اال�ستثمارات العاملية
والنفط والغاز من  900مليار دوالر عام 2014
�إل��ى  500مليار دوالر حاليا بح�سب ت�أكيدات
وزير الطاقة يف باكو يعد بال �شك حتديا وا�سعا
يتطلب مزيدا من اجلهود املت�ضافرة بني كل �أطراف
ال�صناعية من �أجل التعايف وا�ستعادة االزدهار
ال�سابق لت�أمني الإم���دادات النفطية على املدى
الطويل.
وذك���رت �أن اال�ستثمارات يف النفط ال�صخري
الأمريكي وحده غري كافية ،خا�صة �أنه يف �أغلبه
من امل�رشوعات ق�صرية املدى ،الفتة �إلى دعوة
«�أوبك» املتكررة �إلى ت�أمني م�ستقبل �أف�ضل لل�صناعة
من خالل الرتكيز ب�شكل �أكرب على ا�ستقرار ال�سوق
و�إطالق امل�رشوعات اال�ستثمارية طويلة الأجل.
وقال �أندريه يانييف املخت�ص يف �ش�ؤون الطاقة
واملحلل البلغاري� ،إن ت�أكيد «�أوب��ك» �أنها ال
تتعر�ض ل�ضغوط �سيا�سية ،و�أنها تتعامل فقط مع
�ضغوط ال�سوق هو �أمر �إيجابي ويدعم ا�سرتاتيجية
«�أوب���ك» التي تركز على حماولة ع��زل ال�سوق

�أع���ل���ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت���اد
ال��ع��ام لعمال ال��ك��وي��ت ،احمد
الديحاين ،دع��م االحت��اد العام
للوقفة الت�ضامنية التي دعا اليها
احت��اد عمال ال��ب�ترول و�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات والنقابات
النفطية للمطالبة بتكويت القطاع
ال��ن��ف��ط��ي ،وت���أي��ي��دا ملهند�سي
البرتول من اخلريجني اجلدد.
وق����ال ال��دي��ح��اين يف ت�رصيح
�صحايف ل��ه ،ان االحت��اد العام
لعمال الكويت ال��ذي ميثل كل
فئات العمال واملوظفني من جميع
القطاعات االقت�صادية ،ي�شكل
املظلة التنظيمية التي تدافع عن
حقوق وم�صالح العاملني ،ولن
يتوانى يف القيام بكل ما يتطلبه
ذلك من ان�شطة و�إجراءات يف �سبيل
احلفاظ على تلك امل�صالح ودعم
وت�أييد املطالب املحقة لأي فئة
عمالية ،وال �سيما فئة ال�شباب من
املهند�سني واخلريجني اجلدد.
وم���ن ال��وا���ض��ح وف���ق تقارير
وبيانات دي��وان املحا�سبة ،ان
ن�سبة العمالة الوطنية متدنية

ك��ب�ير م��ن ال��ع��ام��ل�ين يف ادارات
وم�ؤ�س�سات الدولة ،اال انه البد من
ا�ستثناء بع�ض الفئات العمالية
امل��ت����ضررة ج��راء تطبيقه .ومن
ال�رضوري ا�ستثناء القطاع النفطي
بالدرجة االولى من هذا التطبيق،
خل�صو�صية هذا القطاع و�أهميته
االقت�صادية.
بدوره� ،رصح م.فالح ال�سويري -
رئي�س الهيئة التنفيذية لالحتاد
الوطني لطلبة الكويت ب�أنه يتابع
ع��ن كثب جم��ري��ات الأم���ور حول
م��ا يعانيه الطلبة اخلريجون
اجل���دد ومهند�سو ال��ب�ترول من
ظلم و�إج��ح��اف بعدم قبولهم يف
��شرك��ات القطاع النفطي وقال
اننا يف ه��ذا ال�صدد �إذ ن�ؤكد �أن
�أبناء البلد �أولى بالتعيني ،و�أن
اال�ستفادة من الكفاءات ال�شابة من
العنا�رص الوطنية من املهند�سني
واخلريجني اجل��دد �إمن��ا هو �أمر
يجب الأخذ به للق�ضاء على م�شكلة
البطالة و�أي�ضا �إلى امل�ساهمة يف
�إحالل �سيا�سة التكويت يف القطاع
النفطي.

النفطي عن ت�أثري العوامل اجليو�سيا�سية ،معتربا
�أن ال�رشاكة اجلديدة اال�سرتاتيجية بني «�أوبك»
وخارجها تتطلع �إليها ال�سوق و�ستكون من �أبرز
العوامل الداعمة لها يف الفرتة املقبلة.
وذكر �أن «�أوبك» تركز يف هذه املرحلة على عالج
الفائ�ض يف م�ستوى املخزونات ،وهو ما �سيدفع
نحو توازن العر�ض والطلب يف ال�سوق ،م�شريا
�إلى �إيجابية مت�سك «�أوبك» بخف�ض الإنتاج حلني
حتقيق الأه��داف املرجوة والت�أثري على ال�سوق
على نحو جيد ،الفتا �إلى اهتمام «�أوبك» مبراعاة
م�صالح امل�ستهلكني �أي�ضا وعلى قدم امل�ساواة مع
املنتجني ،لأن ال�سوق يف النهاية حتتاج �إلى ر�ضا
كل الأطراف.من جانبه ،قال ماركو�س كروج كبري
حمللي �رشكة �أيه كنرتول لأبحاث النفط والغاز،
�إن تركيز «�أوبك» على �إنعا�ش الأ�سعار ي�أتي لدعم
اال�ستثمارات اجلديدة ،خا�صة يف �ضوء تقديرات
وا�سعة لنمو الطلب على النفط اخلام مب�ستويات
كبرية يف العقدين املقبلني ،الفتا �إلى �أن تعايف
اال�ستثمارات عقب �أزمة عام  2014جاء بطيئا و�أقل
من طموحات وتوقعات ال�سوق.

�أظهرت بيانات �صادرة عن بور�صة دبي للطاقة� ،أم�س ،ارتفاع �سعر
نفط عمان ت�سليم مايو املقبل ،بواقع � 27سنت ًا للربميل.و�أ�شارت
البيانات �إلى �أن �سعر نفط عمان ت�سليم مايو ،ارتفع �إلى 67.71
دوالر ًا للربميل ،مقارنة ب�سعره �أول �أم�س ،عند  67.44دوالر ًا.
العماين ت�سليم �شهر يونيو 67.44
وبح�سب البيانات ،بلغ �سعر النفط ُ
دوالر ًا للربميل ،بارتفاع � 27سنت ًا للربميل عن م�ستوياته ال�سابقة،
البالغة  67.17دوالر ًا للربميل .وارتفع �سعر خام ناميك�س الأمريكي
بالعقود الآجلة ت�سليم �أبريل  ،%0.24لي�صل �إلى  59.23دوالر ًا
للربميل ،رابح ًا � 14سنت ًا للربميل.
و�صعد كذلك �سعر خام برنت ت�سليم مايو  ،%0.33لي�صل �إلى م�ستوى
 67.76دوالر ًا للربميل ،مبكا�سب � 22سنت ًا للربميل عن م�ستوياته
ال�سابقة.

قال خالد الفالح وزي��ر الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية� ،إن تقديرات قطاع النفط
تظهر احل��اج��ة �إل��ى ا�ستثمارات بقيمة 11
تريليون دوالر على مدى العقدين املقبلني
لتلبية منو الطلب على اخلام.
و�أك��د الفالح� ،أن��ه على ثقة من �أن منتجي
النفط يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
�أوبك وال�رشكاء من خارجها �سيبلغون م�ستوى
االمتثال الكامل للتخفي�ضات ،بل �سيتجاوزونه
يف الأ�سابيع املقبلة.
و�أ�شار قبل اجتماع جلنة املراقبة الوزارية
امل�شرتكة يف باكو عا�صمة �أذربيجان �أم�س،
�إل��ى �أن م�ستويات املخزون واال�ستثمارات
النفطية هما العامالن الأ�سا�سيان اللذان

يوجهان حتركات جمموعة املنتجني.
و�أو���ض��ح �أن ال��والي��ات املتحدة ال متار�س
�ضغوطا لزيادة الإم���دادات ،م�ضيفا «ل�سنا
حتت �ضغط �سوى �ضغط ال�سوق .طاملا ترتفع
م�ستويات املخزونات ونحن بعيدون عن
امل�ستويات العادية� ،سنظل على م�سار توجيه
ال�سوق نحو التوازن».
وت�ضم جلنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة �أكرب
منتجي النفط ال�سعودية ورو�سيا وتراقب
�سوق النفط وم�ستويات االمتثال لتخفي�ضات
الإنتاج.وقال «هناك توافق �أي�ضا على �أنه مهما
حدث ،يجب �أن نبقى على امل�سار حتى نهاية
يونيو املقبل».
وب�س�ؤاله حول ان كانت لديه معلومات عما

�إذا كانت الإدارة الأمريكية �ستمدد الإعفاءات،
التي منحتها مل�شرتي اخلام الإيراين ،والتي
من املقرر �أن تنتهي يف مايو املقبل ،قال
الفالح« :حتى نرى �أنها ت�رض بامل�ستهلكني،
حتى نرى الت�أثري على املخزونات ،لن نغري
امل�سار» .و�أك��د وزي��ر الطاقة �أن االقت�صاد
العاملي يف مركز جيد ،مرجحا ع��دم ترك
الإنتاج دون توجيه يف الن�صف الثاين من العام
احلايل.و�أ�ضاف« :نعتقد �أن تخمة خمزونات
النفط ،لن تنخف�ض يف الن�صف الأول من
 ،2019نحتاج �إلى خف�ض تخمة النفط قبل
بحث تخفيف تخفي�ضات الإنتاج» ،م�ؤكدا �أن
االجتماع املقبل لـ «�أوبك� »+سينعقد يف 26-25
يونيو يف فيينا.

 %90معدل امتثال «أوبك »+لتخفيضات اإلنتاج في فبراير
�أل��غ��ت منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» اجتماعها املزمع
يف �أب��ري��ل املقبل على �أن تقرر
بدال من ذلك ما �إذا كانت �ستمدد
تخفي�ضات �إنتاج النفط يف يونيو
املقبل ،عندما تكون الأ�سواق قادرة
على تقييم الأثر الكامل لعقوبات
الواليات املتحدة يف �إيران والأزمة
يف فنزويال.
و�أو�صت جلنة وزارية بني «�أوبك»
وحلفائها �أول �أم�����س ،ب�إلغاء
اجتماعهم اال�ستثنائي املقرر له يف
 17و� 18أبريل املقبل ،ما يعني �أن
املحادثات العادية املقبلة �ستعقد
يف  25و 26يونيو .2019
وقالت «�أوب��ك» يف بيان �إن معدل
االمتثال الكلي لتخفي�ضات جمموعة
«�أوبك »+ل�شهر فرباير املا�ضي بلغ
.%90
والتقت الدول الأع�ضاء يف منظمة
«�أوب����ك» م��ع ع�رش دول م�صدرة
ل��ل��ن��ف��ط �أول �أم�������س ،يف باكو
عا�صمة �أذرب��ي��ج��ان ،ملناق�شة
اال�سرتاتيجية التي �أتاحت خالل
العامني املا�ضيني دع��م �أ�سعار

• �إلغاء اجتماع «�أوبك» اال�ستثنائي يف  17و� 18أبريل املقبل

برميل النفط.والتقى ممثلو عديد
من الدول امل�شاركة يف هذا اللقاء
خالل اليومني املا�ضيني يف باكو
لتقييم و���ض��ع ال�����س��وق وت�أثري
اخلف�ض الطوعي للإنتاج.
واجتماع باكو هو للجنة املتابعة
الوزارية التي ت�ضم دول «�أوبك»

وع�رش دول �أخرى ،وهي ال تتمتع
ب�سلطة ات��خ��اذ ق���رارات وتكتفي
بالتمهيد لالجتماعات الر�سمية
املقبلة ملنظمة «�أوبك».
لكن وجود ممثلني عن العمالقني
النفطيني ،ال�سعودية ورو�سيا،
يعطي ثقال لالجتماع.ومن املقرر �أن

ت�رسي الإجراءات احلالية القا�ضية
باحلد م��ن الإن��ت��اج حتى يونيو
املقبل ،وكان قد مت تعزيزها يف
دي�سمرب  .2018كما تعهدت الدول
الع�رش احلليفة مع «�أوبك» بخف�ض
�إنتاجها مبقدار  1.2مليون برميل
يوميا لدعم �أ�سعار اخلام.

النفط قرب ذروة  2019بفعل تخفيضات «أوبك» والعقوبات األميركية
اقرتبت �أ�سعار النفط من �أعلى م�ستوياتها يف � 2019أم�س،
مدعومة بتخفي�ضات الإمدادات التي تقودها �أوبك.وتدعم
العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على �إي���ران وفنزويال
الأ�سعار ،لكن املتعاملني يقولون �إن ارتفاع الإنتاج
الأمريكي رمبا يكبح ال�سوق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 59.14دوالر ًا للربميل ،مرتفعة � 5سنتات باملقارنة مع
�سعر الت�سوية ال�سابق وبالقرب من �أعلى م�ستوى يف 2019
 59.23دوالر ًا الذي بلغته يف اجلل�سة ال�سابقة.و�صعدت
العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت � 20سنتا �إلى

 67.74دوالر ًا للربميل� ،أي�ضا بالقرب من ذروة هذا العام
البالغة  68.14التي �سجلتها يف �أواخر الأ�سبوع املا�ضي.
ويف ال�صني� ،صعدت العقود الآجلة خلام �شنغهاي ،التي
ُد�شنت العام املا�ضي %4.5 ،باملقارنة مع الإغالق ال�سابق
�إلى  468.2يوان  69.71دوالر ًا للربميل ،مقرتبة هي الأخرى
من �أعلى م�ستوى يف  2019البالغ  475.7يوان للربميل
الذي بلغته يف فرباير.
وبهذا ي�صبح خام �شنغهاي متداوال بعالوة فوق برنت عند
ح�ساب ال�سعر بالدوالر.و�ألغت منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول �أوب��ك �أول �أم�س اجتماعها املزمع يف �أبريل،

مما ميدد فعليا تخفي�ضات الإم��دادات ال�سارية منذ يناير
حتى يونيو على الأقل ،حني من املقرر انعقاد االجتماع
املقبل.
بد�أت �أوبك وجمموعة من املنتجني خارجها مبا يف ذلك
رو�سيا ،يف التحالف املعروف با�سم �أوب��ك ،+يف كبح
الإمدادات لوقف انخفا�ض حاد يف الأ�سعار يف الن�صف الثاين
من  ،2018حني تعر�ضت الأ�سواق ل�ضغوط ب�سبب ارتفاع
الإنتاج وكذلك جراء تباط�ؤ اقت�صادي.ويقول املتعاملون
�إن الأ�سعار تلقت مزيدا من الدعم بفعل العقوبات الأمريكية
على �صادرات النفط من �إيران وفنزويال.

