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تجريبي

زيارة محمد بن سلمان باريس تدشن شراكة استراتيجية جديدة

الجمعة، ٦ أبريل/ نیسان ٢٠١٨ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

باريس - رندة تقي الدين 

أعلنت أوساط الرئاسة الفرنسیة أن ولي العھد السعودي نائب رئیس مجلس الوزراء وزير
الدفاع األمیر محمد بن سلمان سیقوم اإلثنین والثلثاء بزيارة رسمیة إلى فرنسا للمرة

األولى بصفته ولیاً للعھد.
وتابعت أن العالقة بین فرنسا والسعودية استراتیجیة، الفتة إلى أن الزيارة تندرج في رغبة
البلدين في إعالن شراكة استراتیجیة جديدة في ضوء رؤية ولي العھد االقتصادية ٢٠٣٠،
وتتمنى باريس أن يكون التعاون الفرنسي- السعودي في ھذا اإلطار. وسیكون ھناك
موعد مھم في الزيارة يرتكز إلى تقنیات المستقبل مع زيارة لمحطة «ستاسیون أف»،

وكذلك بحث االستثمار في الطاقة المتجددة. وتابعت أن فرنسا ترغب في المساھمة في
تطوير ھذه القطاعات في المملكة.

وذكرت المصادر أن الرياض ترغب في مشاركة فرنسا في مشروع كبیر لتطوير منطقة في
«العلى» في المملكة وھي تتضمن موقعاً مسجالً لدى «يونیسكو» كموقع عالمي

(مدائن صالح). وأشارت إلى أن فرنسا تعمل منذ أشھر على مشروع تطوير ھذه المنطقة
سیاحیاً وفي التقنیات المعلوماتیة. وتندرج الشراكة الجديدة في إطار رؤية السعودية

٢٠٣٠، وقالت األوساط الرئاسیة الفرنسیة إن الرئیس إيمانويل ماكرون وضیفه سیتطرقان
إلى األزمات الكبرى في المنطقة والتحديات الكبرى وبینھا مكافحة اإلرھاب.

وسیلتقي األمیر محمد بن سلمان رئیس الحكومة الفرنسیة إدوار فیلیب وعدداً من الوزراء
الفرنسیین. وسیقیم ماكرون لولي العھد السعودي مأدبة عشاء في ختام الزيارة مساء
الثلثاء. وتابعت األوساط ذاتھا أن فرنسا تريد تعزيز الحوار مع السعودية في شأن األزمات

والتھديدات في المنطقة.
وكان ولي العھد السعودي بدأ في 20 آذار (مارس) الماضي زيارة للواليات المتحدة شملت

6 محطات، وبحث مع الرئیس دونالد ترامب في البیت األبیض في العالقات الثنائیة
واألوضاع في المنطقة، كما التقى وزير الدفاع جیمس ماتیس.

وعقد في مقر الكونغرس اجتماعات مع قیادات وأعضاء في مجلسي الشیوخ والنواب،
واجتمع بكبیر مستشاري الرئیس األمیركي، ومبعوثه الى الشرق األوسط جاريد كوشنیر.

وفي نیويورك، التقى األمیر محمد بن سلمان األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو
غوتیريش، وشھدا توقیع اتفاق للبرنامج التنفیذي المشترك بین المملكة والمنظمة الدولیة

لدعم وتمويل خطتھا لالستجابة اإلنسانیة في الیمن بمبلغ بلیون دوالر.
ف ف
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وفي بوسطن، زار ولي العھد جامعة ھارفارد ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا، والتقى
مسؤولي شركات كبرى، كما اجتمع في مدينة سیاتل مع مسؤولین في «بوينغ»،
وشملت جولته في الشركة توقیع اتفاق تأسیس مشروع مشترك في مجال صیانة

الطائرات الحربیة.
وأخیراً زار ولي العھد عدداً من الشركات العمالقة في وادي السیلیكون، كما عقد

اجتماعات في لوس أنجلیس مع مسؤولي كبرى الشركات في قطاع الترفیه والسینما.
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