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شیراك: السعودیة ال زالت تدرس الصفقات
التجاریة

أعرب عن خیبة أملھ من موقف إیران

الریاض: أنیس القدیحي 
قال الرئیس الفرنسي جاك شیراك،
في مؤتمر صحافي عقده في ختام

زیارتھ للسعودیة، أمس، ان
المفاوضات حول توقیع عقود

تجاریة في مجال األمن والدفاع بین
فرنسا والسعودیة ما زالت مستمرة،
وإنما لم تصل الى نتیجة حتى اآلن،
قائال إن «السعودیة تتابع دراستھا

بشكل نشط ومفصل للوصول الى
حلول ممكنة».

وقد غادر شیراك الریاض في وقت
الحق أمس، حیث ودعھ خادم

الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز في مطار قاعدة الریاض الجویة. وقال شیراك خالل المؤتمر:
«إن فرنسا تعلق أھمیة كبیرة على ھذه الصفقات». وحول ما إذا كان قد بحث ھذا الموضوع مع القیادة السعودیة،

قال: «بالطبع ناقشنا ھذا الموضوع في جو ممتاز، وكما ھو معتاد مع السعودیة. والسعودیة تواصل دراسة
الخیارات المختلفة بنشاط». وفي الشأن الدولي، أعرب الرئیس الفرنسي جاك شیراك، أمس، في الریاض عن
«خیبة أملھ» من موقف إیران في األزمة حول ملفھا النووي، مؤكدا في الوقت نفسھ ان المجتمع الدولي «لن

ییأس» من محاولة إقناع طھران «باحترام تعھداتھا».

وقال شیراك: «نحن قلقون بالطبع إزاء الوضع في إیران». مضیفا «أملنا أن تتمكن الجھود التي بذلھا
األوروبیون، فرنسا وألمانیا وبریطانیا، من إقناع اإلیرانیین بضرورة احترام تعھداتھم» في ما یتعلق بالنشاطات

النوویة الحساسة. وطالب شیراك حركة «حماس»، باالعتراف بإسرائیل واحترامھا لالتفاقیات التي سبق
وأبرمتھا السلطة الفلسطینیة السابقة مع إسرائیل منذ أوسلو. قائال: «أملي وصول المفاوضات مع حماس الى

نتیجة». مبینا أن لیس لدیھ أي شك بأن ھذه المفاوضات ستصل فعال الى نتیجة، وأن فرض عقوبات یتحمل
تبعاتھا الشعب الفلسطیني أمر غیر صائب.

وأشار شیراك إلى تطابق وجھات النظر بین فرنسا والسعودیة بشأن لبنان، مذكرا بوجوب تعاون سوریة مع
التحقیق الدولي في اغتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري. وقال شیراك: «إننا نتشاطر التحلیل

نفسھ واألھداف نفسھا، ونتمنى قبل أي شيء أن یعم الھدوء واالستقرار ھذه المنطقة».
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