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�شرطة �أوتاوا ترفع الحواجز بو�سط المدينة
وا�ستمرار اغالق البرلمان

مو�سكو :ا�ستخدام قنابل عنقودية في �أوكرانيا جريمة حرب

تعد ح��ادث��ة إط�ل�اق ال��ن��ار التي
شهدتها العاصمة الكندية أوت��اوا،
وأسفرت عن مقتل جندي ،األولى من
نوعها في كندا ،البلد الذي نجح في
البقاء بعيدا ً عن دائرة اإلرهاب طيلة
العقود الماضية.
ال��ح��ادث ال���ذي أس��ف��ر ع��ن مقتل
جندي كندي باإلضافة إلى مقتل منفذ
الهجوم وإص��اب��ة شخصين تسبب
بصدمة عميقة للحكومة الكندية،
حيث ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء ستيفن
هاربر« :ل��ن يتم تخويفنا .كندا لن
تخاف أبداً» ،وذلك في أول تعليق له
على حادث إطالق النار.
وأضاف هاربر أن األجهزة األمنية
ستفعل كل ما هو ضروري للتصدي
للتهديدات التي تتعرض لها البالد.
وأض��اف« :سيقودنا هذا في حقيقة
األم��ر إل��ى تقوية عزمنا ومضاعفة
جهودنا وجهود وكاالت األمن القومي
التابعة لنا الت��خ��اذ ك��ل الخطوات
ال��ض��روري��ة ل��ت��ح��دي��د ال��ت��ه��دي��دات
والتصدي لها والحفاظ على كندا
آمنة هنا في الداخل».
وق��ال هاربر إن��ه سيتضح خالل
األيام المقبلة ما إذا كان الرجل الذي
نفذ هجوما ً مسلحا ً على البرلمان
والذي وصفه بأنه «إرهابي» يعمل
ب��م��ف��رده أو ل��ه ش��رك��اء .وأض���اف:
«واقعتا هذا األسبوع تبعثان على
ال��ت��ذك��ي��ر بشكل مخيف ب���أن كندا
ليست في مأمن من أشكال الهجمات
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ن��راه��ا ف��ي أماكن
أخ��رى من العالم» .واستطرد قائالً
إن «الهجمات على أفراد أمننا وعلى
مؤسسات حكومتنا هي في طبيعتها
هجمات على بلدنا وعلى قيمنا وعلى
مجتمعنا وعلينا نحن الكنديون».
وف��ي وق��ت الح��ق ،ذك��رت وسائل
إع�لام كندية أن منفذ هجوم أوت��اوا
مسلم يدعى مايكل زيهاف بيبو كان
خاضعا ً لمراقبة أجهزة األمن الكندية
بعد اعتناقه اإلس�لام وتأثره بالفكر
الراديكالي المتطرف وهو قريب من
الطروحات «الجهادية».
وأك���د ع��م��دة مدينة أوت����اوا جيم

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية
استخدام قنابل عنقودية في أوكرانيا
جريمة حرب ،مؤكدة أن تقرير منظمة
«هيومان رايتس ووت��ش» يدل على
الطابع الهمجي للعملية القمعية في
شرق أوكرانيا.
ودع��ا المتحدث باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش،
أمس ،المجتمع الدولي بما في ذلك
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي،
إلى التأثير على كييف لكي تتخلى
السلطات األوكرانية كليا ً عن استخدام
الذخائر العنقودية ضد سكان جنوب
شرق أوكرانيا في المستقبل.
كما دعا شركاء روسيا في مجلس
األمن الدولي إلى عدم تسييس قضية
حقوق اإلنسان في أوكرانيا.
من جهة أخرى ،أعرب الدبلوماسي
ال��روس��ي ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن تجري
االنتخابات البرلمانية األوكرانية في
 26تشرين األول ،بشكل ديمقراطي
وتسمح بتحقيق االستقرار في هذا
البلد.
وق��ال لوكاشيفيتش إن مراقبين
روس سيشاركون في متابعة سير
االنتخابات ف��ي أوك��ران��ي��ا ف��ي إط��ار
بعثة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون في
أوروب���ا .كما أع��رب عن أمله في أن
تسمح التشكيلة الجديدة للبرلمان
األوك��ران��ي بإعادة ترتيب العالقات
البرلمانية بين روسيا وأوكرانيا.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،خصصت
روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة أك��ث��ر م��ن 6.5
مليار روب��ل من ميزانيتها لالجئين

واتسون أن منفذ الهجوم عمل بشكل
منفرد ،وأنه يبلغ من العمر  32عاما ً
وك��ان معروفا ً لدى أجهزة الشرطة
على خلفية قضية حيازة مخدرات
سنة  2004خ�لال فترة إقامته في
مدينة مونتريال ،فيما أكدت وكالة
«ف��ران��س ب���رس» أن زي��ه��اف سبق
وأدي��ن بالسرقة في مدينة فانكوفر
نهاية  ،2011وبعدها بسنة أدين
ف��ي قضية أخ���رى تتعلق بإطالق
تهديدات.
وص��ن��ف��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ك��ن��دي��ة
زيهاف بيبو كمسافر خطير ،ما أدى
إل��ى م��ص��ادرة ج��واز سفره م��ن قبل
السلطات الكندية كما تم رفض منحه
تأشيرة دخول إلى ليبيا ،البلد الذي
يتحدر منه والده.
وك��ان ه��ذا األخير يقيم في إقليم
«كيبك» وينشط في مجال األعمال
ويملك مقهى في مدينة مونتريال
لكنه عاد إلى موطنه ليبيا في 2011
للمشاركة في إسقاط العقيد معمر
القذافي.
كما أشارت وسائل اإلعالم الكندية

أن زيهاف بيبو اعتنق اإلسالم بسبب
فترة عاشها خاللها في عزلة وشعر
فيها بالوحدة ،مشيرة إلى أنه تأثر
بالفكر اإلس�لام��ي المتطرف ،حتى
إن تصرفاته صدمت بعض شيوخ
المساجد التي كان يصلي فيها ،ما
أدى إلى مطالبتهم إياه بعدم العودة
إليها.
وخالل فترة تحوله إلى الراديكالية،
حاول السفر إلى ليبيا ،وأمام رفض
السلطات منحه التأشيرة اقترب أكثر
من الطروحات المتطرفة انطالقا ً من
األراضي الكندية وهو ما أدى بعد ذلك
إلى إدراج��ه على الئحة  90مواطنا ً
كنديا ً يشتبه في تخطيطهم للقيام
بهجمات إرهابية في كندا.
ه��ذا وأعلنت السفارة األميركية
في أوتاوا ،التي تقع على بعد بضعة
أم��ت��ار ع��ن الموقع ال��ذي ج��رى فيه
إطالق النار ،أنه تم إغالق السفارة،
فيما رفضت الشرطة الكندية إغالق
مبنى البرلمان كلياً ،وقامت بإغالق
القسم الذي اشتبه بوجود المسلحين
فيه.

تيمو�شينكو :حزبي لن يكون معار�ض ًا في البرلمان المقبل

وك��ان��ت كندا ق��د رفعت ف��ي وقت
سابق األرب��ع��اء حالة التأهب في
ال��ب�لاد م��ن منخفضة إل��ى متوسطة
م��ن دون أن تؤكد ت��ه��دي��دا ً م��ح��دداً،
مشيرة الى أن هذه الخطوة تأتي ردا ً
على «محادثات متزايدة في الفترة
األخيرة بشكل عام من قبل مجموعات
متطرفة بما في ذلك تنظيمي «الدولة
اإلسالمية» و»القاعدة».
وأضافت الشرطة في بيان صدر
عنها في وقت متأخر يوم األربعاء:
«خلصت تحقيقات الشرطة في وسط
المدينة إل��ى ع��دم وج��ود خطر على
السالمة العامة في المنطقة» ،وقالت:
«وم��ع ذل��ك تستمر عملية الشرطة
في البرلمان وبناء على ذلك يستمر
إغالق البرلمان أمام الجمهور».
هذا وقال مسؤوالن أميركيان إنه
تم إخطار ال��وك��االت األميركية بأن
مطلق ال��ن��ار شخص كندي اعتنق
اإلسالم ،كما أكد أحد المسؤولين أن
ال��رج��ل م��ن كيبيك ،ف��ي حين رفض
جهاز االستخبارات األمنية الكندي
التعليق على هوية المسلح.

بعيدي نجاد :مفاو�ضات فيينا النووية
كانت جادة و�صریحة ومفیدة
أكد رئیس وفد المفاوضین النوویین
اإلیرانیین حمید بعیدي نجاد ،في
خ��ت��ام یومین م��ن ال��م��ف��اوض��ات في
فیینا ،أن هذه المفاوضات كانت جادة
ومكثفة وصریحة ومفیدة.
ون��ق��ل ع��ن ب��ع��ی��دي ن��ج��اد ،وه��و
مدیر عام وزارة الخارجیة للشؤون
السیاسیة واألمن الدولي ،قوله أمس
«إن المفاوضین یعتقدون أن وجهات
النظر ال��ت��ي تمت دراس��ت��ه��ا إلیجاد
حلول نهائیة لبعض القضایا التي
یتم التفاوض بشأنها كانت موثرة
ومفیدة» ،مضيفا ً«أن تقریر المفاوضات
النوویة علی مستوی الخبراء سیتم
تقدیمه الی كبار المسؤولین اإلیرانیین
ودول .»1+5
وك��ان اجتماع خ��ب��راء بين إي��ران
ومجموعة « »1+5على م��دار يومي
األرب��ع��اء والخميس ف��ي العاصمة
النمساوية فيينا لدراسة نقاط الخالف
بين الجانبين حول البرنامج النووي
اإليراني وكيفية معالجتها.
وت���رأس وف��د الخبراء اإليرانيين
النوويين حميد بعيدي نجاد فيما
ت��رأس وف��د خبراء مجموعة «»1+5
كبير مستشاري مسؤولة السياسة
الخارجية لالتحاد األوروبي ستيفان
كليمنت.
ويأتي ق��رار عقد اجتماع الخبراء
لمناقشة عدة قضايا فنية وفقا ً للقرار
ال��ذي تمخض عنه االجتماع الثالثي

بين وزي��ر الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ونظيره األميركي جون
كيري ومسؤولة السياسة الخارجية
لالتحاد األوروب����ي كاثرين آشتون
قبل أيام في إطار جولة المفاوضات
النووية الثامنة التي عقدت في فيينا.
وقد عقدت إيران ومجموعة «»1+5
لغاية اآلن  8جوالت مفاوضات لحل
القضية النووية اإليرانية في إطار
اتفاق جنيف المؤقت ،الذي حدد يوم
 24تشرين الثاني المقبل موعدا ً نهائيا ً
له.

وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون ك��ي��ري أع��ل��ن ف��ي وق��ت سابق
أن إدارة أوب��ام��ا ستحترم أي ق��رار
للكونغرس بشأن إي���ران ،م��ؤك��دا ً أن
أي تعليق للعقوبات لن يمر من دون
موافقته.
وق��ال كيري ف��ي سياق رده على
سؤال حول ما إذا كان على المشرعين
األميركيين أن يبقوا خارج دائرة صنع
ال��ق��رار ف��ي عملية تعليق العقوبات
ضد إي���ران« :أن��ا شخصيا ً أعتقد أن
للكونغرس ،كما للرئيس ،دورا ً هاما ً

للغاية في هذا األمر».
وأضاف كيري أن التعليق المحتمل
للعقوبات الصادرة ضد إيران في أي
اتفاق نووي «لن يستبعد بأي شكل
من األشكال الكونغرس من العملية
أو يشير إلى أن الكونغرس لن يجري
تصويتا ً ف��ي نهاية األم���ر» .وتابع:
«إننا نتوقع عقد جلسات ومناقشات
وبالطبع سنطلعه (الكونغرس) على
المستجدات خالل األسابيع المقبلة،
ونتطلع إلى مشاركة جادة وعميقة من
الكونغرس في هذا الصدد».

«بوينغ» تبيع قطع غيار لإيران في �أول �صفقة بعد  35عام ًا
أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة «ب��وي��ن��غ»
األميركية لصناعات الطيران في
وثيقة ال��ى ب��ورص��ة نيويورك أنها
باعت إيران قطع غيار في أول صفقة
لها مع الجمهورية اإلسالمية منذ
فرض الحظر األميركي على هذا البلد
في  1979في أعقاب انتصار الثورة
اإلسالمية.
وقالت بوينغ في تقريرها الفصلي
للبورصة إنه «خالل الربع الثالث من
 ،2014قمنا ببيع كتيبات طائرات
ورسومات وخرائط وبيانات للمالحة
الى إيران إير (شركة الطيران اإليرانية
الوطنية)» .وأضافت أن هذه الصفقة
بلغت قيمتها  120ألف دوالر حققت
منها أرباحا ً بلغت  12ألف دوالر.
وه���ذه الصفقة ق��ان��ون��ي��ة ،ألنها
حصلت في نيسان على موافقة وزارة
الخزانة األميركية عليها بعدما رفعت
واشنطن العقوبات المفروضة على
قطاع النقل الجوي اإلي��ران��ي وذلك
في إطار اتفاق خالل المفاوضات بين
مجموعة  1+5وإيران حول البرنامج
النووي اإليراني.
وبموجب الترخيص الذي حصلت
عليه «بوينغ» من وزارة الخزانة
األميركية يحق لها أن تبيع إيران قطع
غيار تستخدم «ألغ��راض السالمة»

في الطائرات التجارية اإليرانية ،في
حين ال ت��زال «بوينغ» ممنوعة من
بيع إيران أي طائرة جديدة.
وتمتلك شركة «إيران إير» أسطوال ً

يتألف من طائرات «بوينغ» اشترتها
ق��ب��ل  1979إض��اف��ة ال���ى ط��ائ��رات
«إي��رب��اص» األوروب��ي��ة وتوبوليف
الروسية.
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وحصلت مجموعة أميركية أخرى
هي «جنرال إليكتريك» على ترخيص
لبيع إي���ران قطع غ��ي��ار للطائرات
التجارية.

األوكرانيين ،حيث أعلن قسطنطين
رومودانوفسكي ،رئيس هيئة الهجرة
االتحادية الروسية أم��س أن تدفق
المواطنين األوكرانيين على روسيا
ازداد بنسبة  60في المئة مقارنة
بالعام الماضي ،مضيفا ً أن نحو 2.6
مليون مواطن أوكراني يتواجدون في
الوقت الراهن على األراضي الروسية،
بينهم ق��راب��ة  830أل��ف �ا ً اض��ط��روا
لمغادرة بالدهم بسبب النزاع هناك.
وأش��ارت هيئة الهجرة االتحادية
الروسية إلى أن أكثر من  225ألف

مواطن أوكراني تقدموا إليها بطلبات
لجوء رسمية منذ بدء النزاع جنوب
شرق البالد.
ال��ى ذل���ك ،أعلنت زعيمة حزب
«باتكيفشينا» رئ��ي��س��ة ال����وزراء
األوكرانية سابقا ً يوليا تيموشينكو
أن حزبها ينوي االنضمام إلى ائتالف
ديمقراطي في البرلمان الجديد بعد
االنتخابات ولن يكون معارضاً.
وقالت تيموشينكو في برنامج
حواري على قناة ( )24األوكرانية:
«أقول اآلن بالتأكيد إن «باتكيفشينا»

في البرلمان الجديد لن يكون في
ال��م��ع��ارض��ة ،نحن نسعى لدخول
ائتالف ديمقراطي».
وك���ان اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج��ري
أخ��ي��را ً ف��ي ه��ذا البلد أش���ار إل��ى أن
حزب «باتكيفشينا» قد يحصل في
االنتخابات البرلمانية المقررة في
 26من الشهر الجاري على  10,4في
المئة من أص��وات الناخبين ويحل
ثانيا ً بعد ائتالف الرئيس الحالي
بيوتر بوروشينكو المتوقع حصوله
على 24,2في المئة.

الأمم المتحدة تنا�شد ال�صين دعم
�إحالة كوريا ال�شمالية �إلى المحكمة الجنائية الدولية
قال كبير محققي األمم المتحدة في
انتهاكات حقوق اإلنسان في كوريا
الشمالية مايكل كيربي إن��ه ناشد
الصين دعم دعوات إلحالة تصرفات
بيونغ يانغ إلى المحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة ف��ي اله���اي لالشتباه في
ارتكابها جرائم ضد اإلنسانية.
ويشير دبلوماسيون غربيون الى
أن الصين التي تعد أكبر داعم لكوريا
الشمالية في مجلس األم��ن الدولي
ستستخدم حق النقض «الفيتو»
على األرج���ح إلح��ب��اط أي محاولة
إلحالة بيونغ يانغ للمحكمة.
لكن كيربي قال للصحافيين في مقر
األمم المتحدة إن تدخل الصين لمنع
اإلحالة للمحكمة الجنائية الدولية
غير مؤكد على اإلطالق ،وأضاف« :ال
أعتقد أنه ينبغي افتراض استخدام
الفيتو ...الصين صديق كبير للغاية
وتتحمل مسؤوليات كبيرة بصفتها
عضوا ً دائماً .ليس الفيتو هو طريقة
الصين في الدبلوماسية الدولية.
هي تميل إلى إيجاد سبيل آخر» ،و
قال« :نحن مستمرون (في العمل)
على أمل أن تتصرف الصين -وهي
صديق كبير -كما ينبغي أن يتصرف
الصديق الكبير».
وأكد كيربي أن الصين لم تستخدم
«الفيتو» سوى عشر مرات فقط وهو

كوريا ال�شمالية
تحظر دخول
ال�سياح الأجانب
ب�سبب الإيبوال
ق��ال م��ش��رف��ون على أف��واج
سياحية إلى كوريا الشمالية
إن بيونغ يانغ ستحظر دخول
األجانب المشاركين في رحالت
سياحية اعتبارا ً من (اليوم)
الجمعة بسبب م��خ��اوف من
انتشار فيروس اإليبوال.
ولم يتضح على الفور إن كان
الحظر الكوري الشمالي يشمل
السياح من القطاع الدبلوماسي
أو ق��ط��اع األع���م���ال المرتبط
ببيونغ يانغ.
وت���ق���در م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة
العالمية أن ما ال يقل عن 4877
شخصا ً الق��وا حتفهم في أسوأ
تفش مسجل لإليبوال .ورصدت
قرابة عشرة آالف حالة بحلول
 19تشرين األول بالرغم من أن
العدد الحقيقي ربما يكون ثالثة
أمثال ذلك.
وقال جاريث جونسون من
شركة «يونغ بيونيير ت��ورز»
السياحية ف��ي الصين والتي
تنظم رح�ل�ات سياحية إل��ى
كوريا الشمالية« :تلقينا أنباء
رسمية اآلن م��ن شركائنا في
جمهورية كوريا الديمقراطية
الشعبية أنه اعتبارا ً من الغد
ل��ن يسمح ب��دخ��ول السياح
م��ن أي بلد بغض النظر عن
األماكن التي زاروها في اآلونة
األخيرة».
وق���ال���ت وس���ائ���ل اإلع��ل�ام
الرسمية في كوريا الشمالية
أمس إن البالد تكثف إجراءات
ال��ح��ج��ر ال��ص��ح��ي ل��رص��د أي
أجانب أو سائحين ربما يكونون
حاملين للفيروس لكنها لم تؤكد
حظر دخول السياح.

أقل عدد بين ال��دول الخمس دائمة
العضوية ف��ي مجلس األم���ن .وال
يقارن العدد بعشرات المرات التي
استخدمت فيها روسيا والواليات
المتحدة «الفيتو» لمنع ق��رارات في
المجلس المكون من  15دولة.
من جهتها ،قالت هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية

الصينية إن بالدها ال ترى أن إحالة
القضية إل��ى المحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة س��ت��ج��دي ن��ف��ع �اً .وق��ال��ت
ف��ي إف����ادة ص��ح��اف��ي��ة ي��وم��ي��ة في
بكين« :ن��ؤي��د دائ��م �ا ً التعامل مع
خالفات حقوق اإلنسان عبر الحوار
والتعاون».
وي��ت��ول��ى كيربي رئ��اس��ة لجنة

التحقيق التابعة لألمم المتحدة
بشأن كوريا الشمالية التي قدمت في
شهر شباط الماضي تقريرا ً يتألف
من  372صفحة ،وصف بالتفصيل
انتهاكات واسعة النطاق من بينها
معسكرات احتجاز وتعذيب ممنهج
وتجويع وعمليات قتل على غرار ما
كان يحدث أيام ألمانيا النازية.

نيجيريا :مقتل خم�سة في انفجار
بمحطة حافالت �شمال البالد
قالت الشرطة النيجيرية إن قنبلة انفجرت في محطة
حافالت في والية باوتشي في شمال البالد الليلة الماضية،
ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى على األقل و 12مصاباً،
في حين لم تصدر الشرطة تعليقا ً بشأن المسؤولية عن
الهجوم.
ومن المرجح إلقاء الالئمة في االنفجار الذي هز بلدة
آزاري على جماعة «بوكو حرام» اإلرهابية ،ما يثير مزيدا ً
من الشك في ما أعلنته الحكومة من توصلها التفاق مؤقت
لوقف إطالق النار في إطار مساعيها لتحرير  200تلميذة
محتجزات لدى الجماعة.
وفجر إرهابيو «بوكو حرام» أماكن عامة مرات كثيرة
منذ ب��دء عملياتهم العسكرية للمطالبة بإقامة «دول��ة
إسالمية» في نيجيريا التي توجد فيها عدة ديانات قبل
خمس سنوات .وصعدوا حملتهم هذا العام.
وق��ال هارونا محمد المتحدث باسم شرطة باوتشي
في بيان« :اح��ت��رق خمسة أشخاص لدرجة لم يتسن
معها التعرف على هويتهم فيما يعاني  12آخ��رون من
إصابات بدرجات متفاوتة» ،وأضاف« :فرض طوق أمني

حول المنطقة ولم يلق القبض على أحد بعد لكن تم فتح
تحقيق».
وبعد مرور نحو أسبوع على إعالن الحكومة التوصل
التفاق وقف إطالق النار مع «بوكو حرام» ،الذي قالت إنه
يشمل إطالق سراح فتيات اختطفن من مدرسة للتعليم
الثانوي في شيبوك شمال شرق نيجيريا في شهر نيسان
الماضي ،لم تظهر أي عالمة تدل على إطالق سراحهن.
وأث��ار عدد من الهجمات الشكوك بشأن وقف إطالق
ال��ن��ار .فعلى الرغم من أن «بوكو ح��رام» منقسمة إلى
فصائل ،قد يكون تم التوصل لهدنة مع مجموعة واحدة
بينما المجموعات األخرى مستمرة في العنف ،حيث من
المقرر أن تجرى محادثات حول إطالق سراح الفتيات هذا
األسبوع بين الحكومة وممثلين عن الجماعة في العاصمة
التشادية نجامينا لكنها محاطة بالسرية.
وق��ال دبلوماسي تشادي إن التوصل التفاق ال يزال
ممكنا ً إذا كان لهذا الفصيل القول الفصل في مسألة احتجاز
الفتيات ،لكن محللين يقولون إن األمر قد يكون مقسما ً بين
عدة فصائل تتعاون مع بعضها بعضاً.

ال�صين ت�سعى لتعزيز
العالقات الع�سكرية مع �إيران
قالت وسائل إعالم رسمية إن وزير الدفاع الصيني أبلغ
قائد البحرية اإليرانية الذي يقوم بزيارة الى الصين إن
بكين تريد تعزيز العالقات العسكرية مع طهران في تأكيد
على الروابط الدبلوماسية بين البلدين على الرغم من
الجدل بشأن خططها النووية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن وزير
الدفاع الصيني تشانغ وان تشيوان قال لقائد البحرية
اإليرانية األميرال حبيب الله سياري إن القوات المسلحة
في البلدين شهدت «تعاونا ً جيدا ً في ما يتعلق بالزيارات
المتبادلة وتدريب الكوادر البشرية وغيرها من المجاالت
في السنوات األخيرة».
ونقلت الوكالة عن تشانغ قوله« :كان التعاون بين
البحريتين مثمرا ً وتبادلت سفن البحريتين زي��ارات

ناجحة» ،وأضافت أن تشانغ «شدد على أن الصين تعتزم
العمل مع إيران لتعزيز التعاون العملي وتقوية العالقات
بين الجيشين».
ونقلت «شينخوا»عن سياري قوله إن إي��ران تولي
أهمية كبيرة لعالقاتها مع الصين وإنها «مستعدة لتعزيز
العالقات الثنائية لتدعيم التعاون بين القوات المسلحة
للبلدين وال سيما التعاون البحري».
وعلى نحو منفصل ،ذك��رت صحيفة جيش التحرير
الشعبي الرسمية أن سياري تفقد غواصة وسفنا ً حربية
صينية حيث «استمع إلى عرض لقدرة المعدات ونظم
األسلحة» ،كما نقلت الصحيفة عن سياري قوله إن إيران
تأمل في أن تتعاون مع الصين في عمليات مكافحة
القرصنة.

