
شي جين بينغ وغيره من الرفاق المسؤولين يلتقون بالمندوبين الحاضرين للمؤتمر  

 الوطني العشرين للحزب والمندوبين المدعوين بشكل خاص واألفراد الحاضرين كمراقبين 

 

أكتوبر الجاري، التقى شي جين بينغ، األمين العام للجنة المركزية للحزب   23بعد ظهر يوم  

الحاضرين  الشيوعي   بالمندوبين  المركزية،  العسكرية  اللجنة  الصيني، ورئيس الصين، ورئيس 

الحاضرين   واألفراد  خاص  بشكل  المدعوين  والمندوبين  للحزب  العشرين  الوطني  للمؤتمر 

 .كالمراقبين في قاعة الشعب الكبرى ببكين، والتقط صورة جماعية معهم

، ووانغ يانغ، ولي تشيانغ، وتشاو له  وحضر اللقاء كل من لي كه تشيانغ، ولي تشان شو

جي، ووانغ هو نينغ، وهان تشنغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي، ووانغ تشي شان،  

وما شينغ روي، ووانغ تشن، ووانغ يي، وين لي، وشي تاي فنغ، وليو خه، وليو قوه تشونغ،  

لي هونغ تشونغ، ويانغ شياو  وشيوي تشي ليانغ، وسون تشون الن، ولي قان جيه، ولي شو لى، و

دو، وخه وى دونغ، وخه لي فنغ، وتشانغ يو شيا، وتشانغ قوه تشينغ، وتشن ون تشينغ، وتشن  

جي نينغ، وتشن مين آر، وهو تشون هوا، ويوان جيا جيون، وهوانغ كون مينغ، وون جيا باو،  

ن تشينغ، وتسنغ تشينغ  وجيا تشينغ لين، وتشانغ ده جيانغ، ويوي تشنغ شنغ، وسونغ بينغ، ولي ال

هونغ، ووو قوان تشنغ، ولي تشانغ تشون، وخه قوه تشيانغ، وليو يون شان، وتشانغ قاو لي، وليو  

جين قوه، ووانغ شياو هونغ، ويانغ جيه تشي، وتشن شي، وتشن تشيوان قوه، وقوه شنغ كون،  

 .ويو تشيوان 

متألقة ويُعلق فيها شعار الحزب كانت قاعة المأدبة بقاعة الشعب الكبرى تُضاء بالمصابيح ال

من   أكثر  فيها  وتجمع  وموقرة.  حماسية  أجواء  وتسودها  المندوبين    2700عاليا  من  شخص 

المنتخبين والمندوبين المدعوين بشكل خاص واألفراد الحاضرين كمراقبين، حيث انتظروا بحماس  

 .قدوم الرفاق المسؤولين

يره قاعة المأدبة، حيث اُستقبل بعاصفة  في الساعة الرابعة مساء، دخل شي جين بينغ وغ 

من التصفيق. ولوح شي جين بينغ وغيره بأيديهم تحيةً للجميع، وتوقفوا بين حين وآخر وأجروا  



محادثات ودية مع الرفاق الواقفين في الصفوف األمامية. وبادر المندوبون إلى التعبير عن تحياتهم  

ه من الرفاق المسؤولين تباعا. وكانت قاعة  الحماسية واحترامهم المخلص لشي جين بينغ وغير

 .المأدبة تسودها أجواء عاطفية وحماسية ويتردد فيها تصفيق وهتاف متواصلين 

ومن بين المشاركين في اللقاء أيضا الرفاق المسؤولون من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني  

والنيابة  العليا  الشعبية  والمحكمة  الدولة  ومجلس  الصيني  الشعب  العليا    لنواب  الشعبية  العامة 

المركزية   العسكرية  واللجنة  الصيني  للشعب  السياسي  االستشاري  للمؤتمر  الوطني  والمجلس 

 .والرفاق القدامى المتقاعدون من المناصب القيادية 


