
أختت��م األربعاء الماضي أعمال الدورة التاس��عة عش��رة 
للحزب الشيوعي الصيني .

وف��ي خت��ام المؤتم��ر أنتخب��ت قي��ادة جدي��دة للدولة 
الصيني��ة والحزب وكش��ف الرئيس الصيني ش��ي ج��ي بينغ -عن 
فريق القيادة الجديد ،الذي سيس��اعده ف��ي حكم أكبر دولة في 
العالم، من حيث عدد السكان واالقتصاد اإلنتاجي خالل السنوات 

الخمس القادمة.
وسينضم الرجال الستة ،الذين قدمهم الرئيس الصيني أمام الكاميرات 
في قاعة الش��عب الكبرى ،إل��ى اللجنة الدائمة للمكتب السياس��ي، الذي 

يعد أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الصيني.
وباإلضافة إلى الرئيس "شي" ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ 
،اللذين يعدان عضوين رئيسين، أضافت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي 
خمسة وجوه جديدة ؛للمساعدة في توجيه الصين ،بينما تسعى لكسب 

المزيد من النفوذ العالمي.
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية نبذة موجزة عن أعضاء 

المكتب السياسي والتنفيذي ،الذين يقودون الصين اليوم وهم:
Xi Jinping شي جين بينغ

المنصب: األمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي، ورئيس الدولة 
ورئيس اللجنة العسكرية المركزية.

العمر: 64 عاًما
مكان الوالدة: بكين

استخدم الرئيس الصيني هذا المؤتمر الحزبي لترسيخ نفسه كأقوى زعيم 
صيني على مدى جيل كامل. وكان الرئيس شي ابن زعيم ثوري، وأحد ماليين 
الشباب ،الذين أرسلوا إلى المناطق الريفية إلعادة تعليمهم وتربيتهم خالل 

الثورة الثقافية في البالد.
Li Keqiang لىكهتشيانغ

المنصب: رئيس مجلس الدولة
العمر: 62 عاًما

مكان الوالدة: مقاطعة آنهوي
خالل منصبه كرئيس مجلس الدولة، وهو منصب لكبير المسؤولين في 
ا أقل وضوًحا من سابقيه األخيرين. فهو عملًيا يعد خبيًرا 

ً
الصين، تبنى لي موقف

رًبا من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو Hu Jintao، وكان 
ّ
اقتصادًيا، ومق

ُينظر له في السابق على أنه منافس محتمل لقيادة الصين ،قبل أن يحجمه 
الرئيس الصيني الحالي شي.

وبدأ لي -الذي يعد ابن أحد المسؤولين في مقاطعة آنهوي الريفية الوسطى- 
مسيرته السياسية كطالب قيادي في جامعة بكين ،حيث اختلط مع أساتذة 

وطلبة ليبراليين يطالبون باإلصالح الديمقراطي.
Li Zhanshu لي زانشو

المنصب الجديد المحتمل: رئيس مجلس الشعب الصيني
المنصب السابق: مدير المكتب العام للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب 

الشيوعي
العمر: 67 عاًما

مكان الوالدة: مقاطعة خبي
عرف لي الرئيس شي منذ عام 1983م عندما كانا أمينين للحزب في 
المقاطعات المجاورة. وفي اآلونة األخيرة عمل كمستشار ومبعوث للرئيس 

شي إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين.
ا من أسرة ثورية، وأصبح محط االنتباه في عام 1982م 

ً
وينحدر لي أيض

عقب كتابته رسالة نشرت في صحيفة »بيبولز دايلي« التي تعد الصحيفة 
الرئيسة للحزب ندد فيها بالشكوك حول الشيوعية.

Wang Yang وانغ يانغ
المنصب الجديد المحتمل: نائب رئيس مجلس الدولة التنفيذي

المنصب السابق: نائب رئيس مجلس الدولة
العمر: 62 عاًما

مكان الوالدة: مقاطعة آنهوي
بصفته نائب رئيس مجلس الدولة، كان وانغ مسؤواًل عن الزراعة والتجارة 

الخارجية، وأشار إلى أن الصين ملتزمة بفتح األسواق والتجارة الحرة.
ا أكثر اعتدااًل إلى الفكر التقليدي 

ً
ومن خالل ترقيته، قد يضيف وانغ صوت
المحافظ المتوقع تحت حكم الرئيس شي.

Wang Huning وانغ هونينغ
المنصب الجديد المحتمل: مسؤول عن اإلعالم وأيديولوجية الحزب

المنصب السابق: مدير المكتب المركزي لبحوث السياسات
العمر: 62 عاًما

مكان الوالدة: شنغهاي
من المتوقع أن يعمل وانغ كقائد أيديولوجية الحزب، على ضمان أن وسائل 
اإلعالم والمدارس والحزب متمسكون بنهج تبجيل الرئيس شي، باعتباره 

حالًما يقود الصين نحو عهد جديد.
ا شاًبا في جامعة فودان في شنغهاي في الثمانينيات ،كان 

ً
وعندما كان أستاذ

يدعو وانغ إلى " السلطوية الجديدة" ،وهي فكرة أن الصين بحاجة لزعيم قوي 
لتوجيهها خالل التغييرات المثيرة لالنقسام.

وفي عام 1995م تم انتقاؤه وإخراجه من األوساط األكاديمية من قبل 
الرئيس الصيني آنذاك جيانغ زيمين Jiang Zemin ؛للعمل كمستشار 

وكاتب خطابات.
Zhao Leji جاو ليجي

المنصب الجديد: رئيس هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب؛ المسماة 
"اللجنة المركزية لفحص االنضباط".

المنصب السابق: رئيس دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني
العمر: 60 عاًما

مكان الوالدة: مقاطعة تجينغ هاي

بصفته الشخص المسؤول عن تدقيق التعيينات الجديدة، كان تشاو شخصًا 
رئيسًا في حملة الرئيس شي الفريدة لمحاربة الفساد.

وُيعرف جاو بأسلوبه الهادئ، وعدم حبه للظهور. وقال صحافي من وكالة 
أنباء الصين الرسمية " شينخوا" عنه: إنه " حتى إن ُحِصر في أضيق مكان لن 

يتفوه بكلمة واحدة".
Han Zheng هان جينغ

المنصب الجديد المحتمل: رئيس منظمة المؤتمر االستشاري السياسي 
للشعب الصيني.

المنصب السابق: رئيس حزب شنغهاي.
العمر: 63 عاًما.

مكان الوالدة: شنغهاي.
خالل توليه منصب عمدة شنغهاي عمل هان مع الرئيس شي ،الذي كان 
يعمل أميًنا للجنة الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي عام 2007م لمدة 

سبعة أشهر.
ويرجع لـ"هان" الفضل في االنتعاش االقتصادي لشنغهاي ،وتحويل منطقة 
بودونغ في المدينة إلى منطقة أعمال مصرفية وتصنيعية وترفيهية متألقة. 
كما أنه يّسر افتتاح أول مدينة "ديزني الند" ترفيهية تقام على األراضي 

الرئيسة للصين في عام 2016م.
وكان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قد اختتم مؤتمره الوطني، الثالثاء 
الماضي بعد كشف النقاب عن قيادة جديدة بانتخاب لجنته المركزية الـ19 

التي ستقود الحزب خالل السنوات الخمس القادمة.
وتم خالل الجلسة التصديق على قرارات بشأن تقرير اللجنة المركزية الـ18 
للحزب الشيوعي الصيني وتقرير اللجنة المركزية لفحص االنضباط، باإلضافة 
إلى تعديل دستور الحزب الشيوعي الصيني ليتضمن األفكار السياسية 
للرئيس الصيني شي جين بينغ حول »االشتراكية ذات الخصائص الصينية 
لعصر جديد«، والتى كشف عنها في تقريره السياسي الذي قدمه عندما بدأ 
ا من الدليل اإلرشادي لعمل  المؤتمر أعماله، لتصبح تلك األفكار بهذا جزء
الحزب، في خطوة تضع شي على قدم المساواة مع الزعيمين الصينيين 

الراحلين ماو تسي تونغ ودنغ شياو بينغ.

15شئون عربية ودولية
االثنين
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اتفاق لوقف إطالق النار بين القوات العراقية و البشمرجة 
قال المكتب اإلعالمي للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
"داعــش" اإلرهــابــي، الــذي تقوده الــواليــات المتحدة- 
الجمعة- إن القوات العراقية توصلت إلى اتفاق مع مقاتلي 

البشمركة األكراد، لوقف القتال في شمال العراق.
وذكر متحدث باسم التحالف في بغداد أن اتفاق وقف 

إطالق النار، يشمل جميع الجبهات.
وكانت اشتباكات عدة قد اندلعت بين القوات العراقية 
والبشمركة، على خلفية الصراع، حول إقليم "كركوك" 
المتنازع عليه بين الحكومة االتحادية وإقليم كردستان، 

إثر استفتاء استقالل كردستان المثير للجدل.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

خبراء: ال يستطيع مجلس األمن وال الخمسة 
الكبار رفع مالحقة البشير "جنائيًا" 

قال أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون 
الخارجية، أيمن سالمة، في حديثه لسبوتنيك: "إن مذكرات التوقيف 
الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير جاءت بعد تحقيق جنائي 
من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقبله كانت هناك لجان تقصي 
حقائق واتهمت السلطات السودانية بارتكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية فقط، ولم يثبت قيامها بعمليات إبادة جماعية، وعليه 
فإن القرار قانوني وليس سياسيًا، وال تستطيع أمريكا وال غيرها من 
دول الخمسة الكبار، وال مجلس األمن أن يؤثروا على المحكمة الجنائية 

الدولية في الهاي لسحب هذه المذكرات".

محاولة اغتيال قائد أمن حماس

اتهم نائب رئيس المكتب، السياسي لحركة حماس في قطاع غزة 
خليل الحية إسرائيل بالوقوف وراء محاولة اغتيال اللواء توفيق أبو 

نعيم مسؤول قوى األمن التابع للحركة.
وتعرض أبو نعيم لجروح طفيفة في انفجار استهدف سيارته في 

قطاع غزة- الجمعة.
وأعلن إياد البزم المتحدث باسم أجهزة أمن حماس أن أبو نعيم 

يتلقى العالج حاليًا في إحدى مستشفيات القطاع.
وقال البزم: إن أبا نعيم "أصيب بجروح متوسطة وهو بخير ويتلقى 
العالج في المستشفى، واألجهزة األمنية باشرت على الفور تحقيقاتها 

لمعرفة مالبسات الحادث والوصول للجناة".

مقتل 13 إرهابيًا في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية -الجمعة- عن مقتل 13 من 
العناصر االرهابية في معسكر لهم في صحراء الوادي الجديد، على 
طريق "الخارجة - أسيوط"، هاجمته قوات إنفاذ القانون التابعة 

للشرطة المصرية.
ــر الداخلية الــلــواء مجدي  وقــالــت الــــوزارة، فــي بيان لها: إن وزي
عبدالغفار، أمر بإجراء "تمشيط جوي" للصحراء الغربية، خالل األيام 
الماضية، بواسطة طائرات الشرطة، وذلك قبل تنفيذ عملية الهجوم، 
مع تنشيط المصادر المتعاونة، ودفعهم لرصد أي معلومات حول 
 الواقعة بمزارع 

ً
أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة

االستصالح في المناطق النائية بمحافظات الجيزة والوجه القبلي.

تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا 

ت مجلس الشيوخ اإلسباني -الجمعة- لصالح تفعيل المادة 155  صوَّ
من الدستور التي تسمح للحكومة المركزية اإلسبانية بتعليق الحكم 
الذاتي في كتالونيا وإقالة قادة اإلقليم والدعوة النتخابات مبكرة، 

وذلك عقب تصويت برلمان كتالونيا لصالح استقالل اإلقليم.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ اإلسباني على تفعيل المادة 155 
من الدستور بموافقة 214 عضوًا مقابل معارضة 47 وامتناع عضو 
واحد عن التصويت.. وكان برلمان كتالونيا صوت بأغلبية 70 صوتًا 
لصالح االستقالل مقابل معارضة 10 أعضاء وامتناع عضوين عن 

التصويت.
من جانبه، دعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخــوي إلى الهدوء 
عقب تصويت برلمان كتالونيا لصالح االنفصال.. وقال راخوي: "أدعو 
اإلسبانيين إلى االلتزام بالهدوء. القانون سوف يستعيد الشرعية 
في كتالونيا".. حيث تعتبر الحكومة المركزية أن محاولة االنفصال 

غير شرعية.

الحزب الشيوعي الصيني يختتم أعمال دورته ال�19

َمْن هم الرجال السبعة الذين سيقودون الصين؟

نشرت اإلدارة األمريكية 2800 ملف سري بشأن حادث اغتيال الرئيس الخامس والثالثين 
للواليات المتحدة، جون إف كينيدي.

وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب: إن من حق الشعب أن يكون "على دراية تامة" بكل ما 
يتعلق بهذا الحدث، الذي ظل مادة للعديد من نظريات المؤامرة.

لكن بعض الوثائق ُحجبت بناء على طلب جهات حكومية.
وكشفت إحدى المذكرات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي »إف بي آي« حذر الشرطة من أن 

المتهم بقتل كينيدي، لي هارفي أوزولد، مهدد بالقتل.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي حينها، جيه إدغار هوفر: "لقد أبلغنا في الحال رئيس 

الشرطة، وأكد لنا أن الشرطة ستؤمن الحماية الكافية ألوزولد".
تل أوزولد، العضو السابق في سالح مشاة البحرية، بالرصاص 

ُ
لكن بعد يومين من مقتل كينيدي، ق

في قبو قسم شرطة داالس.
ومع دراسة الوثائق وتحليلها، اتضحت أمور أخرى، منها مذكرة لوكالة المخابرات المركزية 
األمريكية »سي آي ايه« ترجح أن أوزولد تحدث مع في االستخبارات الروسية »كيه جي بي« 
بسفارة روسيا في مكسيكو سيتي.. وبحسب المذكرة، كان الضابط الذي تحدث معه أوزولد 

يعمل في القسم "المسؤول عن التخريب واالغتياالت".
كما كشفت مذكرة أخرى أن مسؤولين في االتحاد السوفييتي السابق أبدوا خشيتهم من أن 

يطلق "جنرال غير مسؤول" صاروخًا على االتحاد في أعقاب وفاة كينيدي.
وتروي مذكرة أخرى أن صحيفة "كمبريدج نيوز" المحلية في بريطانيا تلقت اتصااًل هاتفيًا 
من شخص لم يحدد هويته، تحدث عن "خبر هام" في الواليات المتحدة، وذلك قبل ساعات 

من االغتيال.
ونشر األرشيف الوطني في الواليات المتحدة نسخة من المذكرة في يوليو الماضي لكن األمر 

لم يحظ بتغطية إعالمية.

يــرى المحلل السياسي إيفان دانيلوف أن التقارب بين روسيا 
والسعودية الذي جاء بعد زيارة الملك السعودي إلى روسيا، أثار 
انزعاجًا من واشنطن التي بدأت تعاقب الرياض بطريقتها الخاصة. 
وجــاء في مقال الكاتب أنــه بعد عــدة أسابيع على الــزيــارة للملك 
السعودي إلى روسيا، يمكن اآلن تقدير رد الغرب على التقارب بين 

الرياض وموسكو.
ووفق الحملة اإلعالمية في وسائل إعالم غربية، تم اتخاذ قرار 
بمعاقبة السعودية بواسطة الــدوالر، عبر عرقلة أكبر مشروع 
للقيادة السعودية _ العرض العام األولي لشركة "أرامكو" السعودية.
وفق مصادر "فينانشنل تايمز"، أصبحت العالقات الوثيقة بين 
الشركة النفطية والسلطات السعودية مشكلة للعاملين في السوق 
األمريكية المالية.. واآلن يقدر الخبراء الماليون قيمة شركة "أرامكو" 
السعودية " بتريليون دوالر فقط بداًل من 3 تريليونات، األمر الذي 

يختلف تمامًا عن األرقــام المتداولة في وسائل اإلعــالم المختلفة 
من قبل.

وما أثار االنزعاج من السعودية في الغرب هو تصرفات العائلة 
الملكية، وجذب روسيا إلى الصفقة النفطية مع "أوبك" والتي أفشلت 

الخطة األمريكية لخنق االقتصاد الروسي.
 إضافة إلى قــرار الجانب السعودي شــراء "إس 400".. ويصف 
الخبراء األمريكيون بيع " إس 400" للجانب السعودي بــ "تغيير 
قواعد اللعبة في الشرق األوسط".. ويبدو أن قلق أمريكا أصبح جليًا 
في الضغط االقتصادي واإلعالمي.. ويرى كاتب المقال أن "إس 400" 
يعد رمزًا لمغادرة الرياض من "المظلة العسكرية"، ويظهر أن 
واشنطن خسرت أولويتها في تقديم "خدمات لتوفير االستقرار" 
في منطقة الشرق األوسط.. ومن المنطقي أن الجانب األمريكي لم 

يستطع أن يرد على ذلك.

أبرز ما جاء في الوثائق السرية عن اغتيال 
الرئيس األمريكي األسبق كينيدي

الغرب يعاقب الرياض على تقاربها مع موسكو »بطريقة خاصة« 

احتفل الزميل األستاذ/ 
عبدالله الصعفاني 

بمناسبة خطوبة نجله الشاب 
»سامي عبدالله الصعفاني«

تهانينا .. وعقبال عقد القران 
المهنئون :

إعالميو المؤتمر
وأسرة تحرير صحيفة »الميثاق«


