Амбасадор Француске Фредерик Мондолони: Драго ми је што Вучић долази у Париз; Дијалог Беог
четвртак, 08 новембар 2018 22:05

Амбасадор Француске у Београду Фредерик Мондолони изјавио је вечерас да је његова
земља веома захвална председнику Србије Александру Вучићу што је прихватио позив
да у недељу дође у Париз на обележавање 100-годишњице завршетка Првог светског
рата.

"Захваљујући тој одлуци, Србија ће бити представљена на највишем нивоу током
церемоније 11. новембра. Имаће место које јој и приопада у односу на улогу у Првом
светском рату", рекао је Мондолони новинарима у Француском институту, где је
присуствовао промоцији књиге "Спајајући Исток и Запад - Споменица професора
Предрага Симића".
Упитан о ставу Француске према дијалогу Београда и Приштине, Мондолони је истакао
да је реч о "веома болном, али главном питању".

"Врло је осетљиво (питање). Француска сматра да нема алтернативе дијалогу између
Београда и Приштине", рекао је Мондолони.

Он је додао да Француска жели да помогне да се дође до решења.

Србија била главни савезник Француске од краја 19. века до почетка Другог светског
рата, нарочито за време Првог светског рата. Француска зна за патње кроз које је
Србија прошла у рату, али данас жели да обележи прошлост и окрене се Србији јер
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жели да се посвети односима са Србијом у свим областима, пре свега политичким

На питање какав је поглед Француске на европску перспективу Западног Балкана,
амбасадор је нагласио да је идеја Француске да Европа буде још јача.

"А биће јача ако се реформише изнутра и нарочито ако жели да прихвати у своје окриље
и земље Западног Балкана, посебно Србију", рекао је Мондолони.

Говорећи од 100-огодишњици обележавања завршетка Првог светског рата, Мондолони
је подсетио да је Србија била главни савезник Француске од краја 19. века до почетка
Другог светског рата, нарочито за време Првог светског рата.

Истакао је да Француска зна за патње кроз које је Србија прошла у рату, али је истакао
да данас Француска жели да обележи прошлост и окрене се Србији јер жели да се
посвети односима са Сбијом у свим областима, пре свега политичким.

"Доказ је посета председника Вучића Француској", рекао је Мондолони додајући да
Француска жели да развија односе и у другим областима - политичким, културним,
економским...

(Танјуг
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