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السعودية تعلن إستراتيجية «ساڤي» لأللعاب اإللكترونية.. بـ ٣٧٫٨ مليار دوالر
«واس»: أعلن صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن ســلمان 
ولــي عهــد الســعودية رئيس 
مجلس الوزراء رئيس مجلس 
إدارة مجموعة ســاڤي لأللعاب 
اإللكترونية عن اســتراتيجية 
املجموعة، حيث قال إنها متثل 
عنصرا رئيسيا من االستراتيجية 
الطموحة لتحويل اململكة العربية 
السعودية إلى مركز عاملي لقطاع 
األلعاب والرياضات اإللكترونية 
بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرا الى ان 
املجموعة ستستثمر ١٤٢ مليار 
ريال سعودي (٣٧٫٨ مليار دوالر) 
في مبــادرات وبرامج في إطار 
سعي اململكة للتحول إلى مركز 

عاملي لأللعاب.
وسيشــمل االســتثمار ٧٠
مليــار ريال لشــراء العديد من 
حصــص األقليــة في شــركات 
أساســية تدعم أجندة التطوير 
التــي تنتهجهــا ســافي و٥٠
مليار ريال «لالســتحواذ على 
واحــدة مــن أفضــل شــركات 
وتطويرهــا  األلعــاب  نشــر 
لتصبح شــريكا اســتراتيجيا 
فعاال»، وســتخصص ٢٠ مليار 
ريــال أخرى من االســتثمارات 
«للمشاركة في الشركات العريقة 

في القطاع والتي تتماشى خططها 
مع استراتيجية املجموعة» وملياري 
ريال «في شركات مبتكرة ناشئة».
وأضاف: «نســعى إلى توظيف 
اإلمكانات الهائلة التي ميتلكها قطاع 
الرياضات واأللعــاب اإللكترونية 
لتنويــع مصــادر اقتصادنا ودفع 
عجلة االبتكار ضمن القطاع ورفع 
الترفيهيــة  الفعاليــات  مســتوى 
واملنافســات في مجــال الرياضات 
اإللكترونية التي تقدمها اململكة».

الرئيســية  وتتمثــل األهــداف 
الســتراتيجية مجموعــة ســاڤي 
التابعــة  لأللعــاب اإللكترونيــة، 
لصندوق االستثمارات العامة، في 
تعزيز النمو من خالل االســتثمار 
فــي قطــاع األلعــاب والرياضــات 
اإللكترونيــة ووضع خطة طويلة 
املدى لالستثمار وتوظيف رأس املال 
بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص 
املشاركة وترســيخ الشراكات في 
قطاع األلعاب اإللكترونية، باإلضافة 

إلى حتسني جتربة الالعبني.
ويأتــي إطــالق اســتراتيجية 
مجموعــة ســاڤي لتمكــني ودعــم 
االســتراتيجية الوطنيــة لأللعاب 
والرياضــات اإللكترونيــة التي مت 
اإلعالن عنها مؤخرا، حيث ستقوم 
مجموعة ساڤي لأللعاب اإللكترونية 

املعرفة وبناء القدرات في منظومة 
العمل، كما ستعمل على إنشاء ٢٥٠
شــركة لأللعــاب اإللكترونيــة في 
اململكة، مما سيوفر ٣٩ ألف وظيفة، 
ويرفع مســاهمة القطاع في الناجت 
احمللي اإلجمالي إلى ٥٠ مليار ريال 

بحلول ٢٠٣٠.
وتستند استثمارات املجموعة 

في اســتقطاب املهارات واخلبرات 
إلى اململكة واالســتفادة من املوقع 
اجلغرافــي املتميز الذي حتظى به 
اململكــة لبناء مركــز عاملي لقطاع 

األلعاب والرياضات اإللكترونية.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه 
االســتراتيجية ســتنفذها خمــس 
شــركات تابعــة ملجموعة ســاڤي 
لأللعاب اإللكترونية، وحتظى كل 
منها بنموذج عمل مســتقل ورؤى 

استراتيجية متنوعة في القطاع.
وهــي ذراع مجموعــة ســاڤي 
الرياضــات  فــي  املتخصصــة 
اإللكترونية، شــركة (EFG)، التي 
مت انشاؤها بعد استحواذ الشركة 
 (FACEIT)و (ESL) على مجموعتي
ويشــكل هذا االندماج جــزءا مهما 
من قطــاع األلعاب التنافســية في 
 (ESL) العالم، حيث يجمع بني قدرة
على بناء وبث وتسويق احملتوى 
املتميز، وإمكانات (FACEIT) بصفتها 
أفضل منصــة رقمية ضمن فئتها. 
وشركة (Nine٦٦)، املعنية بإنشاء 
منظومــة عمــل متكاملــة لتمكــني 
مطــوري األلعــاب، عبــر توفيــر 
البنيــة التحتية الالزمــة، وتنمية 
املهارات وزيادة فرص الشــراكات 
وتوفير الدعم املادي واالستشاري، 
الســتوديوهات تطويــر األلعــاب 

باالســتثمار فــي البرامــج والبنى 
األساســية على الصعيدين احمللي 
والدولــي مــن أجل توفيــر فرص 
التدريب والتعليم وريادة األعمال، 
واســتقطاب الشركات العاملية إلى 
اململكــة العربيــة الســعودية من 
خالل االستثمارات والشراكات التي 
ستســهم في توفير املهارات ونقل 

إلى أربع ركائز أساسية، تتمثل في 
تعزيز العوائد واألثر احمللي وترك 
بصمة عاملية والتوسع، حيث ستقود 
املجموعة استثمارات عاملية في مجال 
األلعاب والرياضات اإللكترونية ما 
سيولد عائدا مســتداما، مبا ميكن 
اجلهات املطورة في القطاع كامال، 
ومن جهة أخرى ستسهم املجموعة 

واملطورين احملليني والدوليني، 
كما تقدم الشركة خدمات نشر 
األلعــاب فــي أســواق الشــرق 
األوســط مبا ميكــن املطورين 
العامليني من الوصول لألسواق 

اإلقليمية.
وشركة (VOV)، املتخصصة 
فــي بنــاء صــاالت لأللعــاب 
واملنافســات وتطوير املهارات 
وتوفير البيئة الصحية لالعبني 
واملمارســني، عن طريــق بناء 
سلســلة صاالت نوعية ترتكز 
على الصحة والرعاية الشمولية 
للممارســني، فــي خطــوة تعد 
األولــى من نوعهــا عامليا، عبر 
توفير مأكوالت صحية وبيئة 
اجتماعيــة داعمــة ومحفــزات 
للممارسني لتبني أسلوب حياة 
صحي. وقد افتتحت الشــركة 
أولــى صاالتهــا منــذ مايو هذا 
العــام وهي من بــني الصاالت 
الثــالث املخطط لهــا في املدى 
القصيــر، وذلك ضمن خططها 
للتوســع محليا ودوليــا. كما 
تعتزم الشركة إطالق أكادميية 
وبرامــج تدريبيــة مصممــة 
لتوجيه الالعبني الشباب الذين 
يطمحون إلى املنافسة في مجال 

الرياضات اإللكترونية.

العمل على إنشاء ٢٥٠ شركة لأللعاب اإللكترونية باململكة ستوفر ٣٩ ألف وظيفة وترفع مساهمة القطاع بالناجت احمللي إلى ٥٠ مليار ريال بحلول ٢٠٣٠

صاحب السمو امللكي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان

األمير  

محمد بن سلمان: 

توظيف اإلمكانات 

الهائلة لقطاع 

الرياضات واأللعاب 

اإللكترونية لتنويع 

مصادر اقتصادنا

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

ما االقتصاد 
املعرفي وأهميته؟

االقتصاد القدمي (التقليدي) اعتمد على 
األرض ورأس املال والقوى العاملة من خالل 
الزراعة وصيد السمك والصناعة احلرفية، 
ولكن في الســنوات األخيرة، وخاصة بعد 
انخفاض أسعار النفط وتأثر الدول املعتمدة 
عليه كإيراد وحيــد أو ميثل أكثر من ٩٠٪ 

من اإليراد.
بدأت دول اخلليج العربي في وضع خطط 
واستراتيجيات اقتصادها على أساس اقتصاد 
املعرفة الذي يعتمد على االستثمار البشري 
وتكنولوجيا املعلومات، حيث بدأت السعودية 
وقطر واإلمارات اخلطوات الالزمة واجلادة 
للتحول الى االقتصاد املعرفي لتالفي نضوب 
النفط وانخفاض أسعارها وتواكب متطلبات 

العصر احلديث.
إن إدارة املعلومات أو تكنولوجيا املعلومات 
أصبحت تعتمد عليها الكثير من الدول املتقدمة 
ليس في تصميــم أنظمتها الداخلية ولكن 
لرصد كل البيانات واإلحصائيات التي تنتج 
من بنك املعلومات الهائل املوجود في شبكات 
االنترنت في جميع دول العالم سواء على 
مستوى احلكومات أو الشركات أو األفراد.
وهــذه املعلومات يتــم حتليلها وعمل 
دراسات بحثية للتوصل الى وضع اخلطط 

الدول  الالزمة لسياسات  واالستراتيجيات 
االقتصادية واالجتماعية احلالية واملستقبلية.

وكذلــك ضمنت هذه الــدول مناهجها 
الدراســية في اجلامعــات والكليات مبادة 
االقتصاد املعرفي وإدارة املعلومات، حيث 
تقوم على البحث العلمي وتخرج أجياال لديهم 
التخصص الذي يساعدهم في العمل بوظائف 
حتتاج لهذا النوع من الدراسة ولهذا االستثمار 
في البشر ضمن خططهم لتسخيرها خدمة 

وطنهم.
العربية  الــدول  ولألســف عندنا في 
واخلليجية نستهلك التكنولوجيا ال ننتجها، 
ولهذا مازلنا نستخدم ما يأتينا جاهزا من 
أنظمــة أجنبية أو أجهزة مســتوردة ولم 
نعتمد على انفسنا في بناء البنية التحتية 
التكنولوجية وال باستثمار البشر الصحيح.
ولذلك أنصح حكومــات دول اخلليج 
العربــي، وخاصة الكويــت بالبدء الفعلي 
واجلاد فــي تطوير مناهج التعليم وإدخال 
اقتصاد املعرفــة وإدارة املعلومات والبدء 
املهارات  في استثمار الشباب إلكســابهم 
والقدرات الالزمة في تكنولوجيا املعلومات 
ووضع اخلطط واالســتراتيجيات اعتمادا 

على حتليل املعلومات.

١٢٠١٢٠ مليار دوالر  مليار دوالر 
االستثمارات في عالم «ميتافيرس» االستثمارات في عالم «ميتافيرس» 

اســتثمرت الشــركات، وصناديــق 
رؤوس األمــوال املغامــرة ١٢٠ مليــار 
دوالر في عالم «ميتافيرس» أو الواقع 
االفتراضي بني يناير ومايو عام ٢٠٢٢، 
بأكثر من ضعف ما مت استثماره في عام 

٢٠٢١ ككل عند ٥٧ مليار دوالر.
ويعتبر القطاع العقاري هو االستثمار 
املفضل حقيقيــا أو افتراضيا، فالعقار 
القائم علــى «ميتافيرس» هــو عبارة 
عن قطعة أرض على منصة ميكنك أن 
تبني عليها أي شــيء رقميا، كمعرض 
للوحات الفنية أو قاعة إلقامة احلفالت 
املوسيقية الرقمية، وجتني املنصات التي 
تقــوم بتطوير هذه األراضي اإليرادات 
عن طريق بيعها أو تأجيرها للعالمات 
التجاريــة ودور األزيــاء الفاخرة التي 
حتــاول الوصول إلى املســتهلكني في 

«ميتافيرس».
وتسعى الكيانات احلكومية لالستفادة 
من امليتافيرس، عن طريق توفير مقار 
دوليــة مثــل الســفارات والقنصليات 
افتراضيا مثل وزارة االقتصاد اإلماراتية 
التي صرحت على إطالق مقر افتراضي 

في عالم «ميتافيرس».
فيما لم تستثن املشاكل في اقتصاد 
العالم احلقيقي وسوق العمالت املشفرة 

وأســواق األســهم العالــم االفتراضي، 
فمثال تراجعت مبيعات مساحات محال 
التجزئة واألراضي االفتراضية بأكثر من 
٦٠٪ هذا العام إلى أقل من ملياري دوالر.
وكان ســيتي بنك قد أشــار إلى أن 
ســوق امليتافيرس وكل مــا يرتبط به 
من صناعات أخرى قد يتراوح ما بني ٨

تريليونات و١٣ تريليون دوالر بحلول 
عام ٢٠٣٠، وسيبلغ إجمالي مستخدمي 
«ميتافيرس» نحو ٥ مليارات شخص.

ويتوقع أن تكون التجارة اإللكترونية 
من أكثر القطاعات استفادة من العالم 
االفتراضي، فبحلول عام ٢٠٣٠ من املتوقع 
أن يكــون حجم التجــارة اإللكترونية 
فــي «ميتافيرس» ٢٫٦ تريليون دوالر، 
وأيضا قام العديد من مصنعي السيارات 
بتطوير مصانع رقمية وصاالت عرض 
افتراضية حملاكاة واختبار السيارات على 
«ميتافيرس» ما أدى إلى منو سريع في 
هذا القطاع، ومن املتوقع أن يصل حجم 
قطاع السيارات على «ميتافيرس» ١٦٫٥

مليار دوالر بحلول عام ٢٠٣٠.
ويتوقع أن قطاعات أخرى مثل الفن 
واإلعالم واإلعــالن والرعاية الصحية 
واأللعاب ســتكون من األكثر استفادة 

من العالم االفتراضي.

«الكويتية» تتسلم الدفعة الثانية 
«A330 من طائرات «ايرباص800-

شــركة  تســّلمت 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
طائرتني من نوع ايرباص 
واللتــني   A٣٣٠  -  ٨٠٠
أطلق عليهما «اجلالبوت» 
و«الشوعي»، حيث وصلتا 
إلــى الكويــت فــي مبنى 
الركاب رقم ٤ من مصنع 
ايرباص في مدينة تولوز 

الفرنسية أمس.
وعلى هامش استقبال 
الطائرتــني، قــال رئيس 
مجلــس إدارة اخلطــوط 
اجلوية الكويتية الكابنت 
الدخــان: «يســر  علــي 

اخلطوط اجلويــة الكويتية بأن تعلن عن 
وصول ثالــث ورابع طائرات ايرباص ٨٠٠

- A٣٣٠ إلى الكويت واللتني تعدان الدفعة 
الثانيــة من طائرات A٣٣٠، حيث ســيعزز 
ذلك من أسطول اخلطوط اجلوية الكويتية 
ومن مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع 
الطيــران اإلقليمي والعاملي، كون الشــركة 

تتابع باستمرار متطلبات 
عمالئهــا لتقــدمي أحدث 

وأفضل اخلدمات».
وأضاف الدخان قائال: 
«بجانب وصول طائرتي 
٨٠٠ - A٣٣٠ ستتســلم 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
الســابعة مــن  الطائــرة 
نوع االيرباص من طراز 
A٣٢٠neo فــي منتصــف 

شهر أكتوبر املقبل.
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي م.معن رزوقي: 
٨٠٠-Aإن طائــرة ٣٣٠»
متنــح العميــل العزيــز 
جتربة سفر مريحة وشيقة، حيث انها تعد من 
الطائرات حديثة الطراز والتي حتتوي على 
تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع، كما 
أنها صنعت خصيصا لتكون صديقة للبيئة». 
وأوضح رزوقي أنه مع وصول طائرتي ٨٠٠

- A٣٣٠ سيصبح اسطول اخلطوط اجلوية 
الكويتية مكونا من ٣٢ طائرة.

تشدد «االحتياطي الفيدرالي» 
في السياسة النقدية يزيد قوة الدوالر

قالت شــركة «إن ســي إم» لالستثمار إن 
ارتفاع ســعر صرف الدوالر األميركي مقابل 
جميع العمالت الرئيسية خالل الفترة املاضية 
جاء بعد السياســة النقدية املتشــددة التي 
ينتهجها االحتياطي الفيدرالي األميركي في 
الرفع املتتالي ألسعار الفائدة ملواجهة ارتفاع 
األســعار وكبح جماح التضخم في األسواق 

األميركية.
وفي هذا الســياق، اســتعرض مستشار 
تطوير األعمال في شركة إن سي إم لالستثمار 
أحمد عوني عوامل ومسببات ارتفاع الدوالر 
األميركي، حيث قال إن الدوالر األميركي ازداد 
قوة في الفترة األخيرة، حيث يسير االحتياطي 
الفيدرالــي علــى الطريق الصحيــح تطبيقا 
خلطته لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من 
البنوك املركزية األخرى، والتي كان آخرها في 
٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ برفع الفائدة بواقع ٧٥ نقطة 
أســاس، مشيرا إلى أن االحتياطي الفيدرالي 
قد بدأ برفع أســعار الفائدة اعتبارا من شهر 
مارس املاضي بعد إبقائها بالقرب من الصفر 

خالل فترة انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة ساهمت 
فــي تعزيــز الــدوالر األميركي، الســيما أن 
أســعار الفائدة املرتفعة تعتبر أكثر جاذبية 
للمستثمرين من حيث حصولهم على عوائد 
مالية أكبر، ناهيك عن أن احلرب الروسية- 
األوكرانية ساهمت في إجهاد أوروبا اقتصاديا 

ورفع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، ما 
جعــل االقتصاد األميركي يبــدو أكثر صحة 
بالرغم من حالة الركود، إال أنه يعتبر أفضل 

من اقتصادات دول أخرى كثيرة.
وذكر أن قوة الدوالر تسهم في كبح جماح 
التضخم عــن طريق جعل الواردات أرخص 
قيمة، حيث مييل البائعون األجانب إلى خفض 
األسعار عندما يصبح الدوالر أكثر قيمة، ما 
يؤدي إلى انخفاض أسعار املنتجات املستوردة 

التي يشتريها األميركيون.
وأضــاف: «من الصعب حتديد ما إذا كان 
الدوالر سيستمر في الصعود أو االنخفاض 
في األشــهر املقبلة ألن ســوق العمالت غير 
متوقع، فقد ينخفض الدوالر إذا توقفت احلرب 
الروسية- األوكرانية ما سيخفف الضغط على 
البلدان النامية األوروبية ويدفع عمالتها إلى 
االرتفاع، كما أنه قد ينخفض في حال دخلت 
الواليــات املتحــدة في حالة ركــود واضطر 
بنك االحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار 
الفائــدة لتحفيز االقتصاد، وعلى عكس ذلك 
قد يستمر الدوالر باالرتفاع إذا ظل التضخم 
مرتفعا واضطر االحتياطي إلى االستمرار في 
رفع الفائدة أكثر من املتوقع، وأيضا قد يرتفع 
الدوالر إذا اضطر البنك املركزي األوروبي- 
الذي رفع أســعار الفائــدة للمرة األولى منذ 
أكثر من عقد األسبوع املاضي - إلى التراجع 

وخفض أسعار الفائدة».

٥٣٥ مليار دوالر ثروة أغنى ٥٨ سيدة أميركية
وكاالت: حصلــت جوليــا كــوك أرملة 
امللياردير ديڤيد كوك على لقب أكثر النساء 

ثراء فــي الواليات املتحدة، وذلك وفقا 
لقائمة «فوربس»، لتحل محل 

أليــس والتــون وريثــة 
وول مارت التي ظلت 

حتتل الصدارة منذ 
عام ٢٠١٥. وبلغت 
«كــوك»  ثــروة 
اعتبارا من الثاني 
ســبتمبر  مــن 
اجلاري حوالي 
٥٦ مليار دوالر، 
مرتفعــة من ٥١

مليــار دوالر في 
نفــس الفتــرة من 

العام املاضي، بفضل 

حصتها البالغة ٤٢٪ في «كوك إندستريز» 
التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط.

بينما تراجعت ثروة أليس والتون 
مبقدار ١٢٫٢ مليــار دوالر إلى 
٥٥٫٧ مليــار دوالر، مــع 
انخفاض ســهم شركة 
التجزئة «وول مارت» 
١١٪، وتبلــغ ثروة 
أغنــى الســيدات 
الواليــات  فــي 
البالغ  املتحــدة 
عددهن ٥٨ سيدة 
بشــكل إجمالي 
٥٣٥ مليار دوالر، 
بانخفاض قدره ٢٩
مليــار دوالر عــن 

العام املاضي.

«صندوق النقد»: العالم يواجه 
أسوأ أزمة غذاء منذ عقد!

وكاالت: حذر صندوق القد الدولي من أن العالم يواجه حاليا 
أســوأ أزمة غذاء منذ أكثر من عقد من الزمن، مع احتمالية أن 

يزداد انعدام األمن الغذائي سوءا في الفترة املقبلة.
وقال الصندوق في تقرير، إنه رغم انخفاض أســعار املواد 
الغذائية في األشهر املاضية، من املرجح أن يتفاقم انعدام األمن 
الغذائي بســبب عوامل مختلفة تشــمل اضطرابات املعروض 

وارتفاع أسعار األسمدة والطاقة وأزمة احملاصيل األوكرانية.
وأشارت املؤسسة الدولية إلى أن أزمة الغذاء احلالية تعادل 
على األقل تلك التي شهدها العالم في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، والتي 
تســببت في نقص حاد للغذاء والعديد من الوفيات وأدت إلى 

اضطرابات اجتماعية وسياسية.
وأوضح صندوق النقد أنه مت حتديد ٤٨ دولة على أنها األكثر 
تضررا من األزمة بسبب ضغوط ميزان املدفوعات وانعدام األمن 
الغذائي احلاد، ويدرس الصندوق حاليا تدشني ما يسمى بصندوق 
الصدمة الغذائية، والذي ســيتيح مساعدة الدول املتضررة من 

أزمة الغذاء.

بنك إجنلترا يبدأ خطته لشراء 
سندات بـ ٦٥ مليار جنيه إسترليني

وكاالت: ارتفع اجلنيه اإلسترليني في تعامالت متقلبة أمس، 
وذلــك مع تراجع الدوالر أمام معظــم العمالت، في ظل ارتياح 
املستثمرين من شراء بنك إجنلترا لسندات طويلة األجل إلعادة 
االستقرار إلى السوق. زاد اجلنيه ١٫٤٪ إلى ١٫١٠٣٤ دوالر، وبعد 
أن كان وصل إلى أدنى مســتوى له منــذ ٣٧ عاما عند ١٫٠٣٢٧
دوالر قبل ٣ أيام، وارتفع اجلنيه اإلسترليني ٦٫٤٪ مقابل الدوالر.

ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئيا إلى حترك بنك إجنلترا 
لشراء السندات، حيث سجل مشتريات أمس في سوق السندات 
بقيمة مليار جنيه إســترليني، وذلك في أول يوم لتنفيذ خطة 
لشراء سندات ستصل قيمتها إلى نحو ٦٥ مليار جنيه إسترليني، 

بواقع ٥ مليارات إسترليني يوميا حتى ١٤ أكتوبر املقبل.
وأعلن بنك إجنلترا أنه ســيتدخل في سوق السندات التي 
تبلغ قيمتها ٢٫١ تريليون جنيه إسترليني والتي كانت قد بدأت 
في الصعود، حيث قال إنه سيشتري سندات طويلة األجل «بأي 

نطاق ضروري»، الستعادة النظام في السوق.

«أوپيك+» تناقش خفض اإلنتاج 
قبيل اجتماع ٥ أكتوبر

ذكرت وكالة «رويترز» أمس، وفقا ملصادرها، أن كبار املنتجني 
في حتالف «أوپيك+» بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط 
في االجتماع املقبل للتحالف واملقرر في ٥ أكتوبر القادم، حيث 
قــال مصدر «أوپيك» إن اخلفض «متوقع بدرجة كبيرة»، بينما 
قال املصدران اآلخران في «أوپيك+» إن كبار املنتجني حتدثوا 
بشأن املوضوع. وقال مصدر مطلع على املوقف الروسي للوكالة 
في وقت سابق من هذا األسبوع، إن موسكو قد تقترح خفضا 
يصل إلى مليون برميل يوميا، فيما تشير أحدث التصريحات 
إلى أن كبار أعضاء «أوپيك» بدأوا في التواصل بشأن األمر، إال 

أن حجم اخلفض احملتمل اليزال غير واضح.


