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تقرير

ّ
التودد السعودي إلى روسيا :جانب «الحليف التاريخي» غير مأمون
ّ
الرئيس
زيارة
لت
شك
ّ
الروسي للسعودية محطة
تأسيسية في سياق
العالقات المتنامية بين
البلدين ،كونها جاءت في
الحساسية
مرحلة بالغة ّ
إقليميًا ،في ظل االنكفاء
األميركي الذي بدأت
ُ
ترجمته عمليًا على األرض.
ٌ
انكفاء تجد فيه موسكو
فرصتها لتعزيز نفوذها
يمثل
في المنطقة ،فيما ً
بالنسبة إلى الرياض عامال
ّ
مؤرقًا يدفعها إلى
محاولة الخروج من أحادية
التحالف مع واشنطن
مالك حمود
ال يـمـكــن ال ـن ـظــر إل ــى زي ـ ــارة الــرئـيــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،للسعودية
ّ
بــاعـتـبــارهــا مـحــطــة عــابــرة فــي سياق
العالقات بني البلدين .لجهة التوقيت
(وإن ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــارة م ـج ــدول ــة مـنــذ
نـحــو عـ ــام) ،يـمـكــن وضـعـهــا فــي إطــار
سـيــاســة خــارجـيــة سـعــوديــة مـتـبـ ّـدلــة.
س ـي ــاس ــة ت ـس ـت ــدع ــي ،راه ـ ـنـ ــا ،ت ـنــويــع
ال ـعــاقــات م ــع أك ـثــر م ــن شــريــك دول ــي
فــاعــل ،وســط أزم ــات تعيشها اململكة
ّ
على أكثر من مستوى ،وفي ظل رغبة
َ
أم ـيــرك ـيــة ُم ـعــل ـنــة ف ــي االن ـس ـح ــاب من
امل ـن ـط ـقــة« .ال ـخ ـي ــارات ال ـبــدي ـلــة» الـتــي
ّلوح بها ولي العهد السعودي ،محمد
ب ـ َـن س ـل ـمــان ،ع ـقــب جــول ـتــه اآلس ـيــويــة
(شـمـلــت الـصــن والـهـنــد وبــاكـسـتــان)
في شباط /فبراير املاضي ،حني كان
الغضب الغربي ال يزال في أوجه بفعل
أزم ـ ــة ج ـم ــال خــاش ـق ـجــي ،ب ــات ــت أكـثــر
وض ــوح ــا ،وع ـنــوان ـهــا «الـ ـخ ــروج» من
أحــاديــة التحالف الـتــاريـ ُخــي الــراســخ
مع األميركيني ،وفق ما قرئت الزيارة
سعوديًا.
أم ــا روسـ ـي ــا ،فـيـمـكــن ق ـ ــراءة ال ــزي ــارة،

التي وصفها البعض بـ«التاريخية»
وب ــأن ـه ــا «ن ـق ـطــة ت ـ ـحـ ـ ّـول» ،ف ــي سـيــاق
املنطقة،
ال ــدور املتنامي ملوسكو فــي
ُّ
وسـعـيـهــا إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن الــثـغــر
األم ـي ــرك ـي ــة ،الس ـي ـمــا ف ــي وقـ ــت ُي ـعــاد
ّ
ف ـيــه خ ـلــط األوراق إقـلـيـمـيــا ،ف ــي ظــل
واشنطن االنسحاب من سوريا،
قرار
ُ
واملـ ـشـ ـه ــد املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن بـعــد
َ
عمليتي «أرام ـكــو» ون ـجــران ،واللتني
أظهرتا عجزًا سعوديًا عــن فــرض ٍّ
رد
م ـنـ ّـســق ضـ ـ ّـد إيـ ـ ــران وح ـل ـفــائ ـهــا .هــذا
امل ـس ـعــى ي ـظ ـهــر ج ـل ـيــا ف ــي م ــا يـحــدث
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وروسـ ـي ــا ،ع ـلــى رغــم
نـفــي الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ــ«ص ـنــدوق
ال ـث ــروة ال ـس ـي ــادي ال ــروس ــي» ،كـيــريــل
ديـمـتــريـيــف ،أن ت ـكــون ب ــاده تـحــاول
مــن خ ــال ذل ــك م ــلء ف ــراغ فــي املنطقة
تركته أميركا ،ووصفه االستثمارات
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـم ـل ـك ــة
والتجارة معها بأنها «بناء جسور»،
وت ــأكـ ـي ــده أن «مـ ــا ن ـف ـع ـلــه ل ـي ــس ض ـ ّـد
واش ـن ـطــن .إن ــه فــي ال ــواق ــع بـنــاء شــيء
إيـجــابـ ّـي للغاية ،وبـنــاء شــيء يساعد
االق ـت ـص ــادي ــن ال ـس ـع ــودي وال ــروس ــي،
ويبني الصداقة بني بلدينا».
الـ ــزيـ ــارة ال ـ ـنـ ــادرة ل ـلــرئ ـيــس ال ــروس ــي
لـلـمـمـلـكــة ،واألول ـ ــى ل ــه مـنــذ  12عــامــا،
برفقة وفد كبير من مسؤولي التجارة
واألمن والدفاع ،جرى خاللها اإلعالن
عن صفقات ثنائية بلغت قيمتها أكثر
من ملياري دوالر ،إلى جانب أكثر من
 20اتفاقًا ومذكرة تفاهم في مجاالت
ّ
ّ
يتصدرها «ميثاق التعاون بني
شتى،
الدول املنتجة للنفط» ،والذي توصل
إلـ ـي ــه ال ـج ــانّ ـب ــان ف ــي تـ ـم ــوز /يــول ـيــو
املاضي ،ووقعاه رسميًا أخيرًا .هكذا،
ّ
تحتل الطاقة موقعًا متقدمًا في جدول
تعزيز العالقات بني البلدين ،وهو ما
ّ
عبر عنه بوتني في تصريحات سبقت
ُ
زيارته قال فيها إن اململكة «تعتبر من
ال ــدول األســاسـيــة فــي املنطقة ،وتؤثر
ب ـح ـســب ق ــدراتـ ـه ــا ونـ ـط ــاق نـشــاطـهــا
فــي مـجــال ال ـطــاقــة .ويـمـكــن أن نعتبر
العربية السعودية العبًا ليس إقليميًا
فحسب ،وإنما هي العب دولي أيضًا،
فهي تؤثر على سوق الطاقة العاملية،
وبالتالي على سائر الطاقة العاملية»،
في حني اعتبر ابــن سلمان أن تعاون
الطاقة ستكون له
البلدين في مجال ّ
آث ــار إيـجــابـيــة وسـيـحــقــق االس ـت ـقــرار.
ول ـكــن هــل يـمـكــن مـلــف ال ـطــاقــة وحــده

طرح «أرامكو» نحو تأجيل جديد
لم تخرج التطمينات السعودية إلى أن الطرح العام
األولي ألسهم «أرامكو» سيكون في موعده ،من فضاء
التصريحات .وعلى رغم اإلعالنات املتكررة على لسان
أكثر من مسؤول حكومي ،وآخرها قول املدير التنفيذي
للشركة ،أمني الناصر ،وقبله وزير الطاقة السعودي ،عبد
َ
العزيز بن سلمان ،إن الهجمات اليمنية على منشأتي بقيق
ٌ
تأثير على خطط إدراج
وخريص النفطيتني لن يكون لها
ُ
عمالق النفط في البورصة ،والذي كان متوقعًا األسبوع
املقبل ،إال أن سلطات اململكة تتجه على ما يبدو نحو تأجيل
جديد ،من دون تحديد ّموعد واضح.
«أرامكو» أرجأت طرح
وبحسب مصادر مطلعة ،فإن
ً
آملة أن ّ
ُ
نتائج
تعزز
املالية،
أسهم الشركة في سوق األوراق َ
أعمالها املنتظرة للربع الثالث ثقة املستثمرين في أكبر
شركة نفط في العالم .وقال مصدران ّ
تحدثا أول من أمس
إلى «رويترز»ّ ،إنه بعد هجمات  14أيلول /سبتمبر ،والتي
ّ
تسببت في تعطل نصف إنتاج اململكة من الخام ،يرغب
ّ
ُ
أكبر مصدر للنفط في العالم في «طمأنة املستثمرين»
ً
الفترة .وأوضح أحد
عبر عرض نتائج أعماله أوال عن تلك ّ
هذين املصدرين «أنهم يريدون فعل كل ما في وسعهم
َ
املستهدفة .ونتائج قوية بعد الهجوم
للوصول إلى القيمة
ستجعلهم في وضع أقوى» .وبينما أكد املصدر الثاني
تأجيل الطرح من دون تحديد موعد جديد لإلدراج ،احتمل
آخر لـ«فرانس برس» أن يتم الطرح في نهاية العام الجاري
أو في الشهر األول من العام املقبل .في اإلطار ذاته ،ذكرت
ً
صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ،نقال عن مصدر،
أن اإلدراج ّ
تأجل «ألسابيع» .وفي تعليقها على تلك األنباء،

قد يكون
االحتفاء المبالغ
به بسيد الكرملين
بمثابة جرس
تحذير للواليات
المتحدة (أ ف ب)

السفير السعودي ّفي لندن:
روسيا غالبًا ما تتفهم الشرق
بشكل أفضل من الغرب
ّ
تـفـسـيــر ك ــل مــا ي ـجــري مــن م ـيــاه على
ّ
خط موسكو  -الرياض؟
َ
ّ
ٌ
أمور كثيرة تبدلت بني زيارتي بوتني
ّ
للسعودية .اه ـتــزت الثقة السعودية
بالغرب عقب حــادثــة القنصلية ،وما
تالها من سخط دولـ ّـي تالشى تباعًا
بفعل مرور الوقت ،واملظلة األميركية
الـ ـت ــي اح ـت ـم ــى ت ـح ـت ـهــا اب ـ ــن س ـل ـمــان،
وع ـجــز الـكــونـغــرس عــن ف ــرض تـ ّ
ـوجــه
م ـنــاوئ للمملكة ،عـلــى رغ ــم مساعيه

امل ـت ــواص ـل ــة ف ــي ذل ـ ــك ،ال ي ـع ـنــي ه ــذا،
طبعًا ،أن الــريــاض تثق بموسكو (لم
ُ
ـول األخـ ـي ــرة أه ـم ـيــة ت ــذك ــر لقضية
تــ ِ
خاشقجي) ،غير أن منحى التطورات
في املنطقة فــرض على األول ــىّ ،
ربما،
إعــادة النظر في شراكاتها بعيدًا عن
ّ
االع ـت ـمــاد ال ـكــلــي عـلــى حـلـيــف واح ــد،
ّ
اضطرابات محتملة
والتحوط إزاء أي
َ
في املستقبل .سبقت أزمــة خاشقجي
صــدمـ ٌ
ـات سعودية متتالية بــدأت في
ّ
عام  ،2011مع تخلي الغرب عن حليفه
الـ ـق ــدي ــم ال ــرئـ ـي ــس امل ـ ـصـ ــري األسـ ـب ــق
ح ـس ـن ــي م ـ ـب ـ ــارك ،والـ ـت ــوقـ ـي ــع الح ـق ــا
عـلــى الـصـفـقــة ال ـنــوويــة مــع إيـ ــران في
إط ــار مجموعة « »1+5عــام  ،2015ما
خلق لــدى اململكة شـعــورًا بــأن البيت

األب ـيــض (بـ ــاراك أوب ــام ــا حـيـنـهــا) بــدأ
يفقد اهتمامه باملنطقة .ومع انتخاب
دونــالــد تــرامــب ال ــذي اخ ـتــار الــريــاض
كــأول محطة رئاسية خارجية له في
أي ـ ــار /مــاي ــو  ،2017عـ ــادت ال ـعــاقــات
التي يحكمها املــال وأمــن النظام إلى
م ـس ــاره ــا ،وت ــم اإلع ـ ــان ع ــن صـفـقــات
بقيمة عشرات املليارات من الدوالرات،
إال أن ت ـلــك الـ ـع ــودة ل ــم تـ ـب ـ ّـدد شـعــور
امل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــن ب ــالـ ـ ّف ــزع
مـ ــن مـ ـق ــارب ــة تـ ــرامـ ــب غ ـي ــر امل ـت ــوق ـع ــة
ّ
تـجــاه املـنـطـقــة .ول ـعــل وص ــف السفير
السعودي لدى اململكة املتحدة ،خالد
بــن بـنــدر ،ال ـعــدوان التركي فــي شمال
شرق سوريا بأنه «كارثة» ،واعتباره
أن «روس ـي ــا غــالـبــا مــا تـتـفـ ّـهــم الـشــرق

ّ
بـشـكــل أف ـض ــل م ــن الـ ـغ ــرب» ،يـجــلـيــان
بوضوح الشعور املذكور.
ح ـظ ـي ــت زيـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ــروسـ ــي
للسعودية بحفاوة بالغة على أعلى
امل ـس ـت ــوي ــات ،عـلـمــا أن ـه ــا جـ ــاءت بعد
أخـ ـ ـ ــرى «ت ــاريـ ـخـ ـي ــة» قـ ـ ــام بـ ـه ــا امل ـل ــك
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي إل ـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ف ـ ــي ع ــام
 .2017بـحـســب م ـس ــؤول روسـ ــي ،هي
«شــراكــة طبيعية» ،ألن «كـبــرى الــدول
املـ ـص ـ ّـدرة لـلـنـفــط ف ــي ال ـعــالــم تـتـعــاون
لـتـحـقـيــق االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي األس ـ ـ ــواق».
لكن أهمية هــذه الصداقة املــزدهــرة ال
يـمـكــن حـصــرهــا فــي امل ـحــادثــات حــول
النفط ،تمامًا كما ال يمكن التغاضي
عــن أن روسـيــا ،قبل كــل ش ــيء ،حليف
وث ـي ــق ألع ـ ــداء ال ـس ـع ــودي ــة .م ــن ه ـنــا،

يـمـكــن اع ـت ـبــار زي ـ ــارة ب ــوت ــن بـمـثــابــة
«انـقــاب» دبلوماسي ّ
جيد التوقيت،
وض ــع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي م ـج ــددًا في
مركز الجغرافيا السياسية للمنطقة.
أما من الجانب السعودي ،فقد يكون
االحـ ـتـ ـف ــاء ب ـس ـيــد ال ـك ــرم ـل ــن بـمـثــابــة
جرس تحذير للواليات املتحدة ،على
رغــم الحلف التاريخي الــذي ال يمكن
كـســره بــن الـبـلــديــن .فالقلق فــي شأن
ال ـتــزام واشـنـطــن تـجــاه املنطقة يدفع
ال ــري ــاض إل ــى ال ـت ـلــويــح بــالـبـحــث عن
ّ
صــداقــات أكـثــر مــوثــوقـيــة وأق ــل كلفة.
وه ــذا مــا عـ ّـبــر عـنــه م ـســؤول سـعــودي
تـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى «بـ ــي ب ــي س ـ ــي» ،أخ ـي ـرًا،
بــالـقــول إن «أي ــام شــريــك استراتيجي
ّ
واحد للمملكة قد ولت بالفعل».

كاتالونيا

الكاتالونيون يواصلون االحتجاج:
ُ
هل تعيد مدريد فرض «الطوارئ»؟
تتواصل التظاهرات التي تشهدها
كاتالونيا احتجاجًا على إصدار القضاء
اإلسباني أحكامًا على عدد من قادتها،
األمر الذي من الممكن أن يتصاعد نحو
األسوأ .وفي الوقت الذي ّتبدو فيه
حل قريب ،تصرّ
مدريد غير ميالة إليجاد
الحكومة الكاتالونية على المضي في
االنفصال

◄ إعالنات رسمية ►

لـيــس مــن امل ـع ــروف مــا س ـتــؤول إليه
التظاهرات التي تشهدها كاتالونيا،
والتي تصاعدت بشكل كبير أمس ،في
خامس أيامها ،وسط «إضراب عام»
وتظاهرة كبيرة في مدينة برشلونة،
ب ـعــد لـيـلــة م ــن ال ـتــوتــر وال ـص ــدام ــات
ب ــن ال ـشــرطــة واالسـتـقــالـيــن الــذيــن
ي ـع ـ ّـب ــرون ع ــن غـضـبـهــم ب ـعــد إص ــدار
القضاء اإلسباني أحكامًا على عدد
من قادتهم .وقــد بــدت آثــار اإلضــراب
واضحة في املدينة ،التي تعد وجهة
ّ
مفضلة للسياح ،فيما كــانــت حركة
ال ـس ـيــر ضـعـيـفــة بــالـنـسـبــة إل ــى يــوم
ع ـمــل .ك ــذل ــك ،ش ـهــدت وس ــائ ــل الـنـقــل
الـعــام اضـطــرابــات وألغيت  55رحلة
في مطار برشلونة.

وجاء هذا التوتر الجديد عشية يوم
سيشهد ذروة الـتـعـبـئــة ،احتجاجًا
على األحكام القاسية بالسجن ملدد
تــراوح بني تسع سنوات و 13سنة،
عـلــى ال ـق ــادة االنـفـصــالـيــن لــدورهــم
في محاولة االنفصال في عام .2017
وتعد أعمال العنف هذه التي نجمت
عــن شـعــور بــاإلحـبــاط ل ــدى ج ــزء من
ق ــاع ــدة االس ـت ـقــال ـيــن ،ب ـعــد سنتني
عـلــى فـشــل مـحــاولـتـهــم االنـفـصــالـيــة
فـ ــي ع ـ ــام ُ ،2017م ـن ـع ـط ـفــا ل ـل ـحــركــة
االنفصالية التي أكــدت دائمًا نبذها
للعنف .كذلك ،تشكل هذه التحركات
تهديدًا للحكومة اإلسبانية ،ال سيما
أنـهــا تــأتــي قبل أســابـيــع على إجــراء
راب ــع انـتـخــابــات تـشـهــدهــا إسبانيا

خالل أربع سنوات ،ووسط هشاشة
وانقسامات حزبية .وقــد جــاء تكرار
ال ــدع ــوة إلـ ــى إجـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات في
العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر،
بعدما فشل رئيس الحكومة بيدرو
ش ــان ـش ـي ــز وحـ ــزبـ ــه االش ـ ـتـ ــراكـ ــي فــي
الحصول على ما يكفي من الدعم من
األح ــزاب الصغيرة مــن أجــل تحويل
فوزهم في انتخابات نيسان  /أبريل،
إلــى حكومة ق ــادرة على الـعـمــل .لــذا،
وبــالــرغــم مــن أن ال ـحــزب االشـتــراكــي
يـ ـق ــود اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــرأي ،إال أن
التركيز املتجدد على كاتالونيا يمكن
أن يــؤثــر عـلــى الـنــاخـبــن ،خصوصًا
في حال تصاعدت التظاهرات.
ومـ ـ ــا يـ ـن ــذر بـ ــذهـ ـ ّـاب األمـ ـ ـ ــور نـحــو
األس ـ ــوأ ،ه ــو الـتـعــنــت ال ــذي يحافظ
ع ـل ـي ــه كـ ــل مـ ــن س ــان ـش ـي ــز وال ــزعـ ـي ــم
االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال ـ ــي كـ ـ ــويـ ـ ــز ت ـ ـ ـ ـ ــورا ال ـ ـ ــذي
ي ـ ـتـ ــرأس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة،
فـ ــي ت ـصــري ـحــات ـه ـمــا إزاء ال ــوض ــع،
خصوصًا أنهما لم يحرزا أي ّ
تقدم
ّ
ن ـح ــو حـ ــل ال ـ ـنـ ــزاع م ـن ــذ أن ت ـســل ـمــا
السلطة في حزيران  /يونيو .2018

وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــاب ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه س ــانـ ـشـ ـي ــز،
ي ــوم اإلثـ ـن ــن ،ق ــال إن ال ـح ـكــم ال ــذي
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ـي ـ ــه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا
يــؤكــد أن إس ـبــانـيــا ه ــي واحـ ــدة من
أصلب الديموقراطيات فــي العالم،
وإن الـ ـخـ ـط ــوة األخـ ـ ـي ـ ــرة سـتـسـمــح
لـكــاتــالــونـيــا بــالــدخــول فــي «مــرحـلــة
جديدة» .إال أن تورا وعد ،في اليوم
ذات ــه ،ب ـ «الـتـقــدم فــي املـســار باتجاه
إن ـش ــاء ج ـم ـهــوريــة ك ــات ــال ــون ـ ّـيــة ،من
دون أع ـ ــذار» .وك ــان ه ــذا األخ ـيــر قد
ذه ـ ــب إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو أبـ ـع ــد مـ ــن ذلـ ــك،
مـ ـح ــذرًا م ــدري ــد ،ع ـنــدمــا زارهـ ـ ــا فــي
أيلول  /سبتمبر ،من أن كاتالونيا
س ـت ـت ـب ــع خـ ـط ــى املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن فــي
ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ .ت ـ ـ ــورا ط ــال ــب أي ـض ــا
بعفو عام عن القادة الكاتالونيني،
على اعتبار أنه يمكن لسانشيز أن
يستخدم سلطاته التنفيذية لهذا
ال ـه ــدف .إال أن األحـ ــزاب اإلسـبــانـيــة
ـارض ــة تـمـنـعــه م ــن إظـ ـه ــار هــذا
املـ ـع ـ ِ
التساهل.
ف ــي م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـ ــزال املـجـتـمــع
الكاتالوني منقسمًا إزاء االستقالل.

فالسياسيون االنـفـصــالـيــون الذين
دخلوا الحكم ،منذ عام  ،2015فازوا
بـغــالـبـيــة امل ـق ــاع ــد ال ـبــرملــان ـيــة م ــرات
ع ــدي ــدة ،م ــن دون أن ي ـت ـم ـك ـنــوا مــن
ال ـح ـصــول عـلــى الـغــالـبـيــة الـقـصــوى
م ــن األصـ ـ ــوات .وم ــا يـمـكــن أن يقلب
امل ـعــادلــة أم ــام ال ـق ــادة الـكــاتــالــونـيــن
واإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــواء ،ظ ـه ــور
مجموعة جــديــدة فــي االحتجاجات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،وه ـ ـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة س ــري ــة

ّ
حذر رئيس الحكومة
االنفصالية من أن
كاتالونيا ستتبع خطى
تظاهرات هونغ كونغ

ّ
تسمي نفسها «تسونامي
وغامضة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» ،ال ـتــي تـتـمــايــز عن
غـيــرهــا م ــن املـنـظـمــات الـكــاتــالــونـيــة
االنـفـصــالـيــة ،واصـفــة نفسها بأنها
س ـل ـم ـي ــة وغ ـ ـيـ ــر ع ـن ـف ـي ــة .وبـ ــوجـ ــود
هـ ـيـ ـكـ ـلـ ـي ــة غ ـ ــامـ ـ ـض ـ ــة وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة غ ـي ــر
مـ ـع ــروف ــن ،ت ـم ـك ـنــت هـ ــذه امل ـن ـظ ـمــة،
ال ـت ــي ت ـتــواصــل م ــع أع ـضــائ ـهــا ّعبر
الـتـطـبـيـقــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة امل ـشــفــرة،
مــن تـحــريــك آالف املـتـظــاهــريــن ،ليل
اإلث ـنــن ،عـنــدمــا ق ــام ه ــؤالء بــإيـقــاف
ال ـع ـم ــل ف ــي م ـط ــار ب ــرش ـل ــون ــة .وف ــي
هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أف ـي ــد بـ ــأن الـحـكــومــة
اإلسـبــانـيــة فتحت تحقيقًا قضائيًا
ب ـ ـشـ ــأن ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن أج ــل
مـعــرفــة م ــا إذا كــانــت لــدي ـهــا صــات
ببعض الـسـيــاسـيــن الـكــاتــالــونـيــن.
ً
هـ ــذا ف ـض ــا ع ــن أن هـ ــذه ال ـسـل ـطــات
ّ
اإلس ـب ــان ـي ــة ق ــد هـ ـ ــددت بــاس ـت ـخــدام
حالة الطوارئ إلعادة فرض النظام،
مــا يعني احـتـمــال إع ــادة كاتالونيا
لحكم مدريد ،كما حصل في تشرين
األول  /أكتوبر .2017
(األخبار)

أشارت الشركة إلى أنها «تواصل االنخراط مع املساهمني
في شأن أنشطة التجهيز للطرح العام األولي» ،مستدركة
بأن «التوقيت سيعتمد على ظروف السوق ،وعلى اختيار
ّ
ويصر مسؤولون تنفيذيون في
املساهمني للموعد».
ّ
«أرامكو» ،منذ الهجمات ،على أن األخيرة لن تؤثر على
خطط إدراج الشركة ،بل يعتبرون أن استعادة كامل إنتاج
النفط بوتيرة أسرع من املتوقع (وفق املعلن) من شأنها أن
ّ
تعزز صورتها .ومن هناّ ،بي املصدر الثاني الذي تحدث
ّ
نتائج الربع الثالث
«التوجه الرسمي هو أن
إلى «رويترز» أن
ّ
جيدة جدًا ،لذا هم يرغبون في تزويد املحللني بأحدث
املعلومات وتسويق الطرح العام األولي بعد أرقام الربع
الثالث».
من جهته ،أفاد مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة
«توتال» الفرنسية للنفط والطاقة بأن أسواق النفط
َ
فقدت مليوني برميل يوميًا من إمدادات الخام هذا العام
بسبب مشكالت أمنية وسياسية ،لكنها أكثر قلقًا حيال
تباطؤ الطلب .وأشار رئيس شؤون التجارة والشحن
في «توتال» ،توماس وايمل ،خالل املؤتمر الدولي
لشركات البترول والغاز الطبيعي املنعقد في الصني،
إلى أن املشكالت السياسية التي أدت إلى فقدان إمدادات
الخام تشمل العقوبات األميركية على فنزويال وإيران،
والتعطيالت في السعودية وليبيا .وأضاف أنه رغم ذلك
االقتصاد
«بإمكاننا أن نجد أن املخاوف حيال تباطؤ
ّ
والطلب أكبر بكثير من مثل هذا التعطل غير املتوقع في
اإلمدادات».
(األخبار)

إعالن
تعلن املؤسسة العامة إلدارة مستشفى
مــرجـعـيــون الـحـكــومــي عــن تـمــديــد فترة
إس ـت ـق ـبــال الـ ـع ــروض ــات ل ـل ـم ـشــاركــة في
املـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ل ـ ـش ـ ــراء م ــول ــد
كهربائي قوة  KVA400لزوم املستشفى،
على الراغبني باإلشتراك ،الحضور إلى
مبنى املستشفى إلستالم دفتر الشروط
ضمن الدوام الرسمي.
ُ
تقدم العروض في مهلة أقصاها الساعة
ـن ال ــواق ــع في
 12:00ظ م ــن يـ ــوم اإلثـ ـن ـ ّ
 ،2019/10/28وي ـك ــون ف ــض ال ـعــروض
نهار الثالثاء في  2019/10/29في تمام
الساعة الواحدة ظهرًا.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير
الدكتور مؤنس كالكش

◄ للبيع ►
عقارات للبيع
عقار كورنيش النهر /االشرفية،
خ ـلــف ال 1200 ،TVAم 2زاوي ـ ــة،
( ،%20ش ــرك ــة) $4000 ،امل ـت ــر .ت:
76/679391

