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مدريد ترفض أي وساطة في أزمة كتالونيا
مدريد - أ.ف.پ: رفضت احلكومة اإلسبانية الدعوة التي أطلقها رئيس كتالونيا االنفصالي 
كارليس بيغدميونت لوساطة دولية بني إقليمه ومدريد، مؤكدة أنه ال وساطة طاملا لم تتراجع 
برشلونة عن التهديد بانفصال كاتالونيا عن اململكة وإعالن االستقالل.
وقالت احلكومة في بيان: »إذا كان بيغدميونت يريد احلديث او التفاوض أو إرسال وسطاء فهو 
يعرف حق املعرفة ما يجب عليه القيام به أوال: ان يعود الى طريق القانون الذي ما كان يجب ان 
يغادره أصال«.

قمة تاريخية مع بوتين تخللها تبادل مذكرات تفاهم وتعاون

خادم احلرمني يدعو من موسكو إلى تكثيف جهود مكافحة اإلرهاب
موســكو - وكاالت: عقد 
الشــريفني  خــادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
والرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني قمــة تاريخيــة في 
موسكو أمس، تخللها توقيع 
العديد من االتفاقات الثنائية 

املهمة.
جلســة  بدايــة  وفــي 
الرئيس  ألقــى  املباحثــات، 
الروســي كلمــة أبــرز فيها 
أهمية زيارة خادم احلرمني 
لروســيا  الشــريفني، 
واحملادثات التي متت وقال: 
»إن هذه احملادثات كانت غنية 
باملضمون واتسمت بالثقة«.

وأضاف »إننا سعداء جدا 
بهذه الزيارة التي تقومون 
بها وهي أول مرة في تاريخ 
البلديــن،  بــني  العالقــات 
وإنني متأكد ان هذه الزيارة 
ســتعطي زخما قويا جديدا 
ملواصلة تطوير العالقات بني 

البلدين«.
كمــا ألقى خادم احلرمني 
الشــريفني كلمة قــال فيها: 
»أود بداية أن أشكر فخامتكم 
علــى ما لقيناه مــن حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة في 
بلدكم الصديق، وأن أعرب عن 
تقديرنا ملا تضمنته كلمتكم 
من مشــاعر ودية وإنه من 
دواعــي ســرورنا أن نكون 
في بلدكــم الصديق للتأكيد 
علــى حرصنا علــى تعزيز 
العالقــات وترســيخها بني 
بلدينا وشعبينا في مختلف 
املجاالت، مشــيدا مبا تتسم 
به من توافق في العديد من 
القضايا اإلقليمية والدولية، 
والتنســيق املستمر في كل 
ما مــن شــأنه تعزيز األمن 
واالزدهار في أوطاننا وخدمة 
األمن والسلم الدوليني، كما 
أننا حريصون على استمرار 
التعاون اإليجابي بني بلدينا 
لتحقيق اســتقرار األسواق 
العامليــة للنفط خدمة لنمو 

االقتصاد العاملي«.

وأضاف: »إننا على قناعة 
تامة بأن هناك فرصا كبيرة 
تســهم في تنويع وتوسيع 
قاعــدة التعاون االقتصادي 
وإيجــاد  البلديــن،  بــني 
أرضية اقتصادية وجتارية 
واستثمارية قادرة على زيادة 
اســتغالل وتقويــة امليزات 
البلدين،  النســبية لصالح 
ودفع عجلة التبادل التجاري 
بكل محــاوره وفقــا لرؤية 

اململكة ٢٠3٠«.
امللــك ســلمان  وطالــب 
الدولــي »بتكثيف  املجتمع 
اجلهــود ملكافحــة التطرف 
ومحاربة اإلرهاب وجتفيف 
منابع متويله واستشــعارا 
من اململكة ملا ميثله اإلرهاب 
والتطــرف مــن خطــورة 
عظمى على أمن واســتقرار 
الدول والشعوب، فقد دعت 
اململكة إلى تأســيس مركز 
دولي ملكافحــة اإلرهاب في 
األمم املتحدة وتبرعت مببلغ 

وفي الشأن اليمني، شدد 
خادم احلرمني »على أهمية 
احلل السياسي لألزمة اليمنية 
وفقــا للمبــادرة اخلليجية 
وآليتهــا التنفيذية ونتائج 
احلوار الوطني اليمني، وقرار 
مجلس األمن رقم ٢٢١٦، ومبا 
يحفظ لليمن وحدته ويحقق 

أمنه واستقراره«.
أمــا مــا يخــص األزمــة 
»إننــا  فقــال:  الســورية، 
مطالبون بالعمل على إنهائها 
وفقا ملقررات جنيڤ ١ وقرار 
مجلــس األمن رقــم ٢٢54، 
وإيجاد حل سياسي يضمن 
حتقيق األمن واالســتقرار، 
ويحفــظ وحــدة ســورية 

وسالمة أراضيها«.
وأضاف: »كما نؤكد على 
أهمية احلفــاظ على وحدة 
العــراق وســالمة أراضيــه 
الداخلية  وتوحيد جبهتــه 
حملاربة اإلرهاب. وإننا ندعو 
املجتمــع الدولي إلى حتمل 

الصديقني، واملوضوعات ذات 
االهتمام املشــترك، بحسب 
الرســمية  وكالــة األنبــاء 

السعودية )واس(.
الرئيــس بوتــني  وكان 
قد اســتقبل خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز فــي الكرملــني 
رسميا وعقد الزعيمان لقاء 

ثنائيا.
ورحب بوتــني في بداية 
احلرمــني  بخــادم  اللقــاء 
الشريفني، مؤكدا ان العالقات 
السعودية ـ الروسية تشهد 
تطورا ملحوظا، وأن زيارة 
امللك سلمان ستعطي زخما 
قويــا لتطوير العالقات بني 
البلدين، معربا عن شــكره 
وتقديــره خلــادم احلرمني 
الشريفني على تلبية الدعوة 
لزيارة بالده. وشــهد خادم 
احلرمــني وبوتــني مراســم 
تبــادل اتفاقيــات ومذكرات 
تعــاون  وبرامــج  تفاهــم 

)١١٠ ماليــني دوالر(. كمــا 
عملت اململكة على تأسيس 
التحالف اإلسالمي العسكري 
حملاربة اإلرهاب الذي يضم 
4١ دولة إسالمية وتأسيس 
املركز العاملي ملكافحة الفكر 

املتطرف في الرياض«.
وأكد »على ضرورة إنهاء 
معاناة الشعب الفلسطيني، 
وأن تكــون مبادرة الســالم 
العربية وقرارات الشرعية 
الدولية املرجعية للوصول 
إلــى ســالم شــامل وعادل 
ودائــم يكفل حق الشــعب 
الفلسطيني في إقامة دولته 
املستقلة وعاصمتها القدس، 
وإن أمن واســتقرار منطقة 
اخلليج والشــرق األوســط 
ضــرورة قصــوى لتحقيق 
العاملي،  األمن واالســتقرار 
مما يستوجب التزام إيران 
بالكــف عــن تدخالتهــا في 
شؤون دول املنطقة، وزعزعة 

األمن واالستقرار فيها«.

مســؤولياته فيمــا يخــص 
مشكلة مســلمي الروهينغا 
وإيجــاد حــل يحميهــم من 
العنــف واالنتهاكات  أعمال 
التي يتعرضــون لها ورفع 

املعاناة عنهم«.
وختــم »يطـــيب لي أن 
أوجــه الدعــوة لفخامتكــم 
العربيــة  اململكــة  لزيــارة 
الســتكمال  الســعودية 
مشاوراتنا حيال القضايا ذات 
االهتمام املشترك، وتعزيز 
التعاون الثنائي بني بلدينا 
في املجاالت كـــــافة، كـــما 
أكــرر شــكري لفخامتكــم 
وللحكومة الروسية على ما 
لقــيناه من حسن االســتقبال 
وكــرم الضيافــة، متمنيــا 
الروسي  لبلدكم وللشــعب 
الصديق املزيد من التـــقدم 

واالزدهار«.
جــرى  ذلــك،  عقــب 
اســتعراض آفــاق التعاون 
البلديــن  بــني  الثنائــي 

املوقعة بني حكومتي اململكة 
العربية السعودية وروسيا 

االحتادية.
وعلــى هامــش الزيــارة 
اتفاقا  ايضا، وقعت اململكة 
أوليا مع روسيا ميهد لشراء 
أنظمــة صواريخ روســية 
مضــادة للطيــران من نوع 
الــى  إضافــة  اس-4٠٠، 

تصنيعها في اململكة.
وأفــادت وكالــة فرانس 
برس بأن االتفــاق وقع في 
الكرملني، ومبوجبه تشتري 
الريــاض صواريخ من نوع 
اس-4٠٠، وأنظمــة مضادة 
للدروع من نوع »كورنت-اي 
ام«، وقاذفات صاروخية من 
نوع »توس-١اي« وقاذفات 
قنابل يدوية »اي جي اس-

3٠«، ورشاشات كالشنيكوف 
من نوع اي كي-١٠3، بحسب 
ما جاء فــي بيان صادر عن 
الشركة السعودية للصناعات 

العسكرية.

)واس( الرئيس الروسي فالدميير بوتني مستقبال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز في الكرملني امس  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز متحدثا خالل القمة السعودية ـ الروسية

اتفاق أولي
لشراء السعودية 

أنظمة صواريخ 
مضادة للطيران 

من نوع اس-400 
الروسية

خادم الحرمين الشريفين: سنعمل مع موسكو من أجل استقرار أسواق النفط

السعودية وروسيا.. صفقات اقتصادية مبليارات الدوالرات
وكاالت: شهد خادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز والرئيس الروسي 
فالدميير بوتني أمس توقيع 
عدد من االتفاقيات االقتصادية 
والتي تقدر قيمتها مبليارات 
الــدوالرات، حيث من شــأن 
تلــك االتفاقيــات أن ترســم 
خارطــة مســتقبل العالقات 

بني البلدين.
ومن أبرز تلك االتفاقيات 
املبرمة مذكرة تفاهم لتأسيس 
صندوق اســتثمار مشترك 
بقيمة مليار دوالر، كما وقع 
اجلانبان على خارطة طريق 
لتعزيز التعاون االقتصادي 

والتجاري.
كما وقع صندوق الثروة 
السيادية الروسي وصندوق 
االستثمارات العامة السعودي 
اتفاقا الستثمار ما يصل إلى 
١٠٠ مليون دوالر في مشاريع 

للنقل في روسيا.
وقال الصندوق الروسي 
في بيان بعد توقيع االتفاق 
إن الصندوقني ســيصبحان 
مساهمني في شركة يونايتد 
ترانســبورت كونسيشــن 
القابضة التي انشئت لتنفيذ 
مشــاريع في بناء وتشغيل 
الطرق والسكك احلديدية في 

روسيا.
كذلــك مت التوقيــع على 
مذكــرة تفاهــم للتعاون في 
مجــال االتصــاالت وتقنية 
املعلومات، إلى جانب اتفاقية 
الســتثمار نحو ٢٢٦ مليون 
دوالر فــي مشــاريع البنــى 
التحتيــة للمواصــالت فــي 
موسكو وسان بطرسبورغ.

وتزامنت القمة مع انطالق 
منتدى االستثمار الروسي- 
السعودي مبشاركة نحو ٢٠٠ 
شركة من روسيا والسعودية، 
حيــث ناقــش املشــاركون 
آفاق وسبل تعزيز العالقات 
التجاريــة واالقتصادية بني 
البلدين. كما مت االتفاق على 
تأسيس مجموعة عمل معنية 

مبتابعة املشاريع االستثمارية 
املشــتركة بهــدف جتــاوز 

العراقيل البيروقراطية.
وكان قد أكد خادم احلرمني 
الروسي  الشريفني للرئيس 
فالدميير بوتني أن الرياض 
ستواصل العمل مع موسكو 
مــن أجل اســتقرار أســواق 

النفط العاملية.
وأضاف امللك سلمان الذي 
التقى مع بوتني في الكرملني 
أمــس انه مقتنع بــأن هناك 
التعــاون  فرصــا لتنويــع 

االقتصادي مع روسيا.
وقال »إننا حريصون على 
استمرار التعاون اإليجابي.. 
فــي  االســتقرار  لتحقيــق 
العامليــة للنفــط  األســواق 
وخدمــة النمــو االقتصادي 

العاملي«.

مشروعا اقتصاديا مشتركا 
تزيد مــن التعاون اإليجابي 
بينهمــا.  وبــني أن اجلانبني 
السعودي والروسي مهتمان 
التفاهم املشــترك  بتعزيــز 
بينهما في مجال االســتثمار 
ومعاجلــة مــا يعتــري هذه 
املسيرة من معوقات، مشيرا 
إلى االهتمام الثنائي مبجال 
التقنيــة، والطاقــة النووية 
لتطوير إنتــاج الكهرباء في 

اململكة.
 بــدوره، قــال الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة أرامكــو 
السعودية أمني الناصر، في 
مقابلة مع قناة »العربية«، إنه 
مت توقيع اتفاقيات مع شركات 
روســية بينهــا »غازبروم« 
و»غازبروم نفت« و»سايبور« 
و»ليتاســكو« وهي شــركة 

وتابــع خــادم احلرمــني 
»إننــا على قناعــة تامة بأن 
هناك فرصا كبيرة تسهم في 
التعاون االقتصادي  تنويع 
بني البلــدان وإيجاد أرضية 
وجتاريــة  اقتصاديــة 

واستثمارية«.
مــن جانبــه، قــال وزير 
ألكســندر  الروســي  الطاقة 
نوفاك، إن مجاالت التعاون 
بني السعودية وروسيا تسير 
وفق املخطط له وتتنوع في 
قطاعات الصناعة، والصحة، 
والبنية التحتية، والزراعة، 
والسياحة، والتقنية، والطاقة 
النوويــة، وحتليــة امليــاه، 
باإلضافــة إلــى التعاون في 

مجالي النفط والغاز.
وأوضح نوفاك أن البلدين 
يسعيان حاليا إلى تنفيذ ٢5 

تابعة لـ»لوك أويل«.
وفيمــا يتعلق بالســوق 
النفطيــة، قــال الناصــر إن 
النفطية مســتقرة  الســوق 
وتتجه ملزيد من االستقرار.

وأضاف الرئيس التنفيذي 
ألرامكو أن الطلب العاملي على 
النفط فــي ازدياد منذ بداية 
العــام، موضحا أن »الزيادة 
في الطلب العاملي على النفط 
عند ١.5 مليون برميل، وهو 

معدل جيد جدا«.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
شــركة ليتاســكو الروسية 
لتجــارة النفط تيــم بولوك 
إن شركته وقعت مذكرة مع 
أرامكو السعودية الستكشاف 
عــدد من املجــاالت احملتملة 
للمزيد من التعاون في جتارة 

إمدادات النفط.

)واس( خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فالدميير بوتني خالل توقيع إحدى االتفاقيات املشتركة بني البلدين 
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الفالح: الطرح العام األولي
لـ »أرامكو« في 2018 

»سابك« تطمح إلنشاء
مصانع بتروكيماويات 

قال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح، إن عودة التوازن في 
مخزونات النفط العاملية جتري بشكل جيد، مع حصول انخفاض 
مطرد فيها، مؤكدا على أخذ اململكة التفاق خفض إنتاج النفط 

العاملي كمسؤولية كبيرة.
وأشار الفالح خالل مشــاركته في منتدى للطاقة في موسكو 
امس، بحســب ما نقلته »رويترز«، إلى أن الطرح العام األولي 
لـ »أرامكو« سيكون في النصف الثاني من 2018، مشددا على 

أن اإلعالن عن الطرح سيتم في الوقت املناسب.
ورأى الفالــح أن هناك ارتفاعا فــي الطلب على النفط العاملي، 
مشــيرا إلى أن السعودية ترحب مبســاهمة النفط الصخري 
األميركي في ظل زيادة الطلب الذي سيستوعب دخول النفط 

الصخري إلى السوق في 2018.
واضاف ان دخول النفط الصخري األميركي إلى السوق ليس 

مبعث قلق وان الطلب سيستوعبه.
وخالل منتدى حول الطاقة في موســكو، قال الفالح »دخول 
النفط الصخري وحدوث ذلك مجددا في 2018 ال يزعجني على 

اإلطالق. بإمكان السوق استيعابه«.
وحول احتمال متديد اتفاق »أوپيك«، قال الفالح لـ»العربية« إن 
جميع اخليارات مفتوحة، مضيفا أن روســيا أبدت استعدادها 
للتمديد إذا كان هذا هو اخليار األفضل. وشجع الفالح منتجني 

آخرين للنفط على االمتثال باالتفاقية.

قال الرئيس التنفيذي لشــركة »ســابك«، يوسف البنيان، 
إن الشركة متواجدة في الســوق الروسية منذ أكثر من 8 
سنوات، مشــيرا إلى أن منتجات »سابك« تلقت طلبا جيدا 

في السوق الروسية.
وأكد البنيان في مقابلة مع »العربية« أن »سابك« تطمح ألن 
يكون لها تواجد أكبر في السوق الروسية، من خالل إنشاء 
مصانع للبتروكيماويات هناك، خصوصا أن روسيا متتلك 
احتياطيات عالية من الغاز والبترول والفحم ما يعزز الصناعة.

وقال أيضا إن السوق الروسية مهمة من حيث النمو، فاستهالك 
البالستيك في روســيا ميثل 50% من متوسط االستهالك 

العاملية، مما يرفع الفرص االستثمارية مستقبال.
وكشف عن شراكة مع »إكسون موبيل« لبناء أكبر مصنع 
لإليثيلني، وهو مشروع سيكون له دور كبير في تقوية تواجد 

»سابك« في السوق األميركية للبتروكيماويات.


