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رئيس ا1ركان الصيني في إسرائيل
 CثنF2011 أغسطس 15 ,ا

أعلن حيث أمس إسرائيل الى بينغدي تش?  الجنرال الصيني الجيش أركان رئيس وصل - ب ف أ - ا*حتلة القدس
ً أمني?  مسؤول?  سيلتقي «أنه اMسرائيلي الجيش التدريب مركز ويزور وأمنية، استراتيجية اجتماعات ويحضر كبارا

التي الفترة يكشف ولم». الدفاع جيش قوات لتدريب عرضاً ويشهد الدفاع، لجيش التابع ا*دن في القتال على
.إسرائيل في تش?  الجنرال سيمضيها

في باراك ايهود الدفاع بوزير سيلتقي تش?  إن وقالت ،»تاريخية «بأنها الزيارة اMسرائيلي الجيش إذاعة ووصفت
مع محادثات Mجراء بك?  الى) يونيو (حزيران في نادرة بزيارة قام باراك وكان. اrثن?  - اpحد ليل من متقدم وقت

.غوانغلي ليانغ الصيني نظيره من دعوة على بناء الصيني?  القادة

ً شهدت البلدين ب?  الدفاعية العyقات أن يذكر إسرائيلية سyح صفقات Mفشال مرت?  ا*تحدة الوrيات تدخل بعد فتورا
إسرائيلية طيار دون من لطائرات غيار وقطع 2000 عام ا*تطورة التجسسية» فالكون «طائرات بيع شملت للص? 
.2005 عام» هاربي «طراز من الصنع

ً إسرائيل تبذل الذي الوقت في تش?  زيارة وتأتي ضد بالتصويت الدولي ا*جتمع Mقناع مكثفاً ديبلوماسياً جهدا
كما. ا*قبل) سبتمبر (أيلول في ا*تحدة ل�مم العمومية الجمعية في مستقلة بدولة اrعتراف الى الفلسطيني ا*سعى
بك?  تتمتع إذ للجدل، ا*ثير اMيراني النووي البرنامج تجاه أشد إجراءات اتخاذ بك?  من ا*اضي في إسرائيل طلبت
.الدائم?  الخمسة أعضائه ب?  وهي اpمن، مجلس في» الفيتو «بحق
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