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 داعشیا في قصف لطیران الت20مقتل    بترا   ولي ولي العھد السعودي يتوجه إلى الواليات المتحدة األمريكیةبترا   
القدس المحتلة    بترا   اربد: انخفاض نسبة التسول مع بداية الشھر الفضیل باربد   بترا   الموصل

 فلسطینیا بینھم نائب بالمجلس التشريعي17االحتالل يعتقل    بترا   مطار قلنديا ويوسع بلدية االحتالل
ماكموري الكندية تغرق بالفیضانات بعد اسابیع من حريق مدمر للغابات   بترا   متطرفون يقتحمون باحات االقصى

زلزال في محافظة ايباراكي الیابانیة المحاذية لطوكیو   بترا   يخطر بھدم منازل في يطا جنوب الخلیل
األمم المتحدة تدين تفجیرات السیدة زينب بدمشق   بترا   جندي لضمھم لقوة جديدة بأوروبا الشرقیة

وزير الداخلیة: تماسك الشعب والتفافه حول قیادته الھاشمیة يمثل اللبنة االولى في    بترا   وحار االثنین والثالثاء
الرفاعي يرعى حفل االفطار المركزي السنوي الذي اقامه حزب الوسط االسالمي   بترا   لجاللة الملك

شرطة مكافحة الفساد تفتح   بترا    االف طن خضار وفواكه4السوق المركزي يستقبل    بترا   رئیس مجلس االعیان
الحبس المیركي من اصل سوري ادين بتھريب معدات عسكرية الحرار الشام   بترا   ضد نتنیاھو(اعالم اسرائیلي)

طقس معتدل الیوم وارتفاع قلیل على الحرارة   بترا   % منذ بداية العام المالي11عجز الموازنة االمیركیة 

 

 
ولي ولي العھد السعودي يتوجه إلى الواليات المتحدة األمريكیة

 

عرض الصور
 

 حزيران (بترا) - أكد ولي ولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان قبل أن يغادر إلى12الرياض 
الواليات المتحدة األمريكیة على عمق العالقات بین البلدين مبینا أن المملكة العربیة السعودية كانت دائما
وال تزال مرتبطة ارتباطا وثیقا بالواليات المتحدة األمريكیة وأنھا لم تأل جھدا في تطوير عالقاتھا مع حلیفتھا
اإلستراتیجیة القديمة وأن ھذه الزيارة تأتي استمرارا لنھج التواصل بین البلدين وتكون خطوة أولیة ھامة

» بما فیھا مناقشة سبل تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية.2030لتسییر خطة «رؤية المملكة 
ونوه ولي ولي العھد السعودي إلى أن اختالف وجھات النظر فیما يخص بعض القضايا اإلقلیمیة أمر طبیعي
واليرقى إلى توتر العالقات المتجذرة بین البلدين الذين تجمعھما مصالح مشتركة كثیرة على المستويین
الواليات األصول في  كبیرا من  تمتلك حجما  السعودية  العربیة  المملكة  أن  خاصة  والدولي،  اإلقلیمي 
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المتحدة وعلى ھذا األساس تعترف أمريكا وحتى منظمة األمم المتحدة بأن السعودية باتت قوة كبیرة
اليستھان بھا والبد من التنسیق معھا.

ولفت األمیر محمد بن سلمان أن ملوك المملكة العربیة السعودية منذ عھد المؤسس الملك عبدالعزيز
-طیب هللا ثراه- كانوا يتلقون الدعم الالزم والحماية الكافیة من قبل الرؤساء األمريكیین كما كان ملوك

المملكة يقدمون كل ما من شأنه أن يعزز العالقات بین الجانبین.
وبشأن االنتخابات الرئاسیة للواليات المتحدة األمريكیة قال األمیر محمد بن سلمان إن المملكة لم تبخل
والجمھوري الديموقراطي  بالحزبین  االنتخابیة الخاصة  المالي للحمالت  بالدعم  الماضیة  طیلة السنوات 

% من تكلفة الحملة الدعائیة لمرشحة الحزب الديمقراطي ھیالري20وجريا للعادة تتكفل المملكة بدفع 
كلینتون في االنتخابات الرئاسیة األمريكیة الجديدة، في حین أن بعض القوى الفاعلة في البالد ال تثمن

ھذا الدعم الموجه إلى المرشحة بوصفھا امرأة، على حد قوله.
ووصف سمو األمیر بأن زيارته إلى الواليات المتحدة تعد زيارة تاريخیة بالنسبة لسموه.

 
 

رجوع

 

2016وكالة األنباء األردنیة (بترا) جمیع الحقوق محفوظة. 
برايموستم تطوير وتصمیم الموقع من قبل 
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