13

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3698السبت  6أبريل 2019
info@alshahedkw.com

مون يستنفر حكومته لمواجهة حرائق الغابات

ماليزيا :خفض الدين العام

واالنسحاب من نظام روما األساسي
�أعلن رئي�س الوزراء الدكتور مهاتري حممد عن ان�سحاب
ماليزيا من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية « »ICCعقب االلتبا�سات ال�سيا�سية الواقعة
لدى املجتمع ،م�ؤك ًدا �أن القرار لي�س ب�سبب ت�أثري
النظام �سل ًبا على البالد.
و�أو�ضح �أنه ب�إمكان ماليزيا التي وقعت على نظام
روما الأ�سا�سي وقدمت �آليات االن�ضمام �إلى الأمني العام
للأمم املتحدة يف  4مار�س املا�ضية� ،أن تن�سحب من
االتفاق قبل يونيو املقبل.
�أفاد بذلك يف بيان �صحايف عقب اجتماع جمل�س الوزراء
اليوم الذي تو�صل �إلى قرار االن�سحاب بالإجماع.
وكانت املحكمة اجلنائية الدولية « »ICCت�أ�س�ست
عام  2002حتت �إ�رشاف نظام روما الأ�سا�سي.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املحكمة اجلنائية الدولية هي
�أولى حمكمة جنائية دولية دائمة على �أ�سا�س االتفاق،
تهدف �إلى �إنهاء الإفالت من العقاب ملرتكبي �أخطر
اجلرائم مبوجب القانون الدويل ،مبا فيها الإبادة
اجلماعية ،وجرمية احلرب ،وجرمية �ضد الإن�سانية،
وجرمية العدوان.
من جهة �أخ��رى ق��ال مهاتري حممد �إن ن�سبة ديون
ماليزيا العامة انخف�ضت نظرا لالرتفاع يف الناجت
املحلي الإجمايل وت�سوية بع�ض الديون.
جاء ذلك ردا على �س�ؤال ُوجه له �أمام جل�سة الربملان
حول اجلهود والإجراءات التي اتخذتها احلكومة ب�ش�أن
الديون.
و�أ�ضاف « :يف البداية الحظنا �أن الديون جتاوزت �أكرث
من  1تريليون رجنيت ماليزي .وهذا الرقم طبعا
كبري جدا ولكن الآن هناك ارتفاع يف الناجت املحلي
الإجمايل .فلما زاد الناجت املحلي ،ف�ستنخف�ض نب�سة

�أمر الرئي�س مون جيه�-إن ،ام�س،
بتحديد مناطق منكوبة يف �إقليم
كانغ وون� ،رضبتها حرائق الغابات
الهائلة يف اليوم ال�سابق ،كمنطقة
كوارث خا�صة.
و�أخ����ط����رت احل���ك���وم���ة ،ك��وري��ا
ال�شمالية ،بتطورات حرائق الغابات
عرب خط التوا�صل الع�سكري ،نظرا
لأن بلدية كو�سونغ يف �إقليم كانغ
وون ،التي اندلع فيها احلريق،
تقع على احلدود مع ال�شمال.
ودع��ا الرئي�س مون خالل اجتماع
ط���ارئ ع��ق��ده يف ال�ساعة ال��ـ 11
�صباح ام�����س اجلمعة يف املركز
الوطني لإدارة الأزم��ات يف املكتب
الرئا�سي� ،إل��ى الإ��سراع يف عملية
حتديد املناطق املنكوبة بحرائق
الغابات كمنطقة ك��وارث خا�صة،
وفقا ملا قاله م�ست�شار التوا�صل
ال�شعبي يون دو-ه��ان .و�سبق �أن
�أعلنت احلكومة عن كارثة وطنية
يف ال�ساعة التا�سعة �صباح اليوم
يف املناطق التي �رضبتها حرائق
الغابات .وهذه هي املرة اخلام�سة
التي تعلن فيها احلكومة عن كارثة
وطنية منذ تن�صيب الرئي�س مون.
ويف ح��ال حتديد منطقة منكوبة
كمنطقة ك���وارث خا�صة ،فيمكن
�أن تتلقى دعما حكوميا خا�صا يف
عملية التعايف من الكوارث .وتلقى
الرئي�س م��ون ت��ق��اري��ر م��ن وزي��ر
الداخلية وال�سالمة كيم بو-كيوم

• رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد

الديون .ثانيا ،بعد ت�سوية بع�ض الديون ،ف�سترتاجع
�أي�ضا ن�سبة هذه الديون .وهذا ال ي�ؤثر على جهودنا
لإدارة هذه البالد وتطويرها».
و�أو�ضح مهاتري �أن و�ضع ديون البالد حاليا قابلة
للإدارة وال�سيطرة عليها.
و�أكد رئي�س الوزراء �أن احلكومة بذلت ق�صارى اجلهود
لتخفي�ض قيمة عقد م�رشوع ال�سكة احلديدية ب�ساحل
�رشقي البالد «.»ECRL

• الرئي�س الكوري اجلنوبي يدعو ملكافحة احلرائق

وحمافظ كانغ وون ت�شوي مون-
�سون اللذين يقودان عملية الإخماد
يف مواقع حرائق الغابات ،و�أمرهما
بتعبئة جميع امل����وارد الالزمة
الحتواء احلرائق.
كما تلقى الرئي�س م��ون تقارير
من وزي��رة التعليم يو �أون-هيه،
ووزي��ر ال��دف��اع جونغ كيون-دو،
ووزي��ر ال�صحة ب��ارك نونغ-هو،

بوينغ يانغ تنتقد مناورات سيول وواشنطن العسكرية
ان��ت��ق��دت ك��وري��ا ال�شمالية ام�����س اجلمعة
التدريبات الع�سكرية احلالية بني جارتها
اجلنوبية والواليات املتحدة معتربة اياها
«حتديا �شامال» خلطوات حتقيق ال�سالم يف �شبه
اجلزيرة الكورية.
وذك���رت وك��ال��ة االن��ب��اء الكورية اجلنوبية
«ي��ون��ه��اب» ان ال��والي��ات املتحدة وكوريا
اجلنوبية اتفقتا االحد املا�ضي على ا�ستبدال
م��ن��اورت�ين ع�سكريتني رئي�سيتني جتريان
كل ربيع وهما «كي ري�سولف» و«ف��ول �إيغل»
بتدريبات «دون��غ ماينغ» «�أو حتالف» التي
انطلقت هذا الأ�سبوع.
كما مت تغيري التمرينات لتخفيف التوترات مع

كوريا ال�شمالية وذلك بعد االنفراج الكبري الذي
طر�أ على العالقات منذ مطلع العام املا�ضي.
يذكر ان هناك ما يقارب من � 30أل��ف جندي
�أمريكي ينت�رشون يف كوريا اجلنوبية والذين
طاملا �أثارت تدريباتهم ال�سنوية الى جانب
ع�رشات �آالف اجلنود الكوريني اجلنوبيني
حفيظة بيونغ يانغ التي دان��ت املناورات
معتربة اياها «تدريبات ا�ستفزازية على تنفيذ
اجتياح» .وعقب اول لقاء بني الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب والزعيم الكوري ال�شمايل كيم
جونغ اون يف �سنغافورة العام املا�ضي �أثار
ترامب اال�ستغراب خالل م�ؤمتر �صحايف عندما
قال ان وا�شنطن �ستعلق مناوراتها الع�سكرية

«امل�ستفزة جدا» مع �سيول كما وقع اجلانبان
تعهدا مبهما ب�ش�أن نزع الأ�سلحة النووية من
�شبه اجلزيرة الكورية.
م��ن جهتها ح��ذرت وك��ال��ة الأن��ب��اء الكورية
ال�شمالية الر�سمية من التدريبات احلالية
حاليا والتي ت�ستمر ت�سعة �أي���ام ،معتربة
اياها «حتديا �شامال» جلهود اح�لال ال�سالم
واال�ستقرار .وذك��رت «ان حتركات اجلي�شني
الأم�يرك��ي وال��ك��وري اجلنوبي التي ال تب�رش
بخري تعد انتهاكا �سافرا للبيان امل�شرتك
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وجمهورية كوريا
الدميوقراطية ال�شعبية والإعالنات ال�صادرة
عن الكوريتني التي التزمت ب�إنهاء الأعمال

العدائية وتخفيف التوترات».
وي�أتي هذا التوتر بعد �أي��ام فقط من عقد
ترامب قمة ثانية مع كيم يف فيتنام نهاية
فرباير املا�ضي انتهت حمادثاتها دون حتقيق
�أي تقدم باجتاه الهدف الأمريكي الرامي الى
اقناع الدولة ال�شيوعية بالتخلي عن �أ�سلحتها
النووية .من جهة اخرى ذكر باحثون هذا
اال�سبوع �أن بيونغ يانغ تعيد بناء موقع
«�سوهي» لل�صواريخ بعيدة امل��دى وذلك
بعدما وافق كيم العام املا�ضي على اغالقه
كجزء من �إج��راءات بناء الثقة اال ان ترامب
اعلن ان �أمله «�سيخيب جدا» يف حال ثبوت
�صحة هذه التقارير.

ترامب لنائب الرئيس الصيني:

أنتم تنفقون أموا ً
ال طائلة على األسلحة!
اعترب الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب� ،أن بالده
ورو�سيا وال�صني تخ�ص�ص �أمواال هائلة للأ�سلحة ودعا
للتو�صل �إلى اتفاق بني الدول الثالث لتقلي�ص هذه
املبالغ و�إنفاقها لتحقيق ال�سالم .وقال ترامب ،يف
ت�رصيح �أدلى به خالل لقاء عقده يف البيت الأبي�ض مع
نائب الرئي�س ال�صيني ،خو خيه« :الواليات املتحدة،
ورو�سيا ،وال�صني ،كلنا ن�ستثمر مليارات الدوالرات
يف الأ�سلحة بينها النووية ،ما ميثل �أمرا م�ضحكا،
و�أعتقد �أن كال من ال�صني ورو�سيا �ستوافقان على �أن
هذا ال جدوى منه على الإطالق».
وتابع ترامب�« :سيكون من الأف�ضل بكثري �أن تتفق دولنا

الثالث على عدم �إنتاج هذه الأ�سلحة .وميكن �أن تتو�صل �إلى
اتفاق منا�سب لتوقف تخ�صي�ص الأموال للأ�سلحة و�إنفاقها
لأغرا�ض �أكرث نفعا من �أجل حتقيق �سالم م�ستدام».
من جانبه ،علق نائب الرئي�س ال�صيني على هذا املقرتح
بالقول�« :أعتقد �أن هذه الفكرة جيدة جدا» .و�سبق �أن
�أعلن ترامب مرارا عزمه على تعزيز تر�سانات الأ�سلحة
الأمريكية مبا يف ذلك النووية وخ�ص�ص ح�ص�صا غري
م�سبوقة لقطاع ال��دف��اع يف ميزانية ب�لاده ،كما �أمر
بان�سحاب الواليات املتحدة من معاهدة نزع ال�صواريخ
متو�سطة وق�صرية املدى ،مما يتيح لوا�شنطن و�ضع �سالح
جديد من هذا النوع.

• دونالد ترامب ونائب الرئي�س ال�صيني

ملك كمبوديا وأميرة تايالند يلتقيان وزير الخارجية الصيني

• امللك وامللكة الأم يف كمبوديا مع وزير اخلارجية ال�صيني

التقى وان��غ يي ع�ضو جمل�س الدولة
ووزير اخلارجية ال�صيني ملك كمبوديا
ن�����ورودوم �سيهاموين وامل��ل��ك��ة الأم
ن��ورودوم مونينيث �سيهانوك و�أمرية
تايالند ماها ت�شاكري �سرييندهورن على
التوايل يف العا�صمة ال�صينية بكني.
ونقل وان��غ التحيات القلبية و�أف�ضل
التمنيات من جانب الرئي�س ال�صيني
�شي ج�ين بينغ وزوج��ت��ه �إل���ى امللك
وامللكة الأم .وخ�لال �إ�شادته بالدور
البارز للملك يف تدعيم تنمية العالقات
الودية بني ال�صني وكمبوديا ،قال وانغ
�إن ال�صني وكمبوديا والدول الآ�سيوية
الأخ���رى يتعني �أن تتعلم من بع�ضها
البع�ض بت�سامح متبادل من �أجل احلماية
امل�شرتكة للتقاليد املمتازة يف القارة
الآ�سيوية وخلق م�ستقبل �أف�ضل للقارة.
وطلب امللك وامللكة الأم من وانغ نقل
حتياتهما الطيبة واحرتمهما الرفيع �إلى
الرئي�س �شي جني بينغ وزوجته ،و�أعربا

لتعزيز العالقات

�أجرى رئي�س وزراء منغوليا،
�أوخنا خوريل�سوخ ،حمادثات
م��ع وف��د م��ن م�ؤ�س�سة �سونغ
ت�شينغ لينغ ال�صينية لبحث
تعزيز التبادالت والعالقات
غري احلكومية بني البلدين.
ورحب خوريل�سوخ بالزيارة،
التي قادها رئي�س امل�ؤ�س�سة،
وان���غ جيا روي ،مبنا�سبة
الذكرى الـ 70لإقامة العالقات
الدبلوما�سية ب�ين منغوليا
وال�صني .وقال خوريل�سوخ،
الذي قام بزيارة ر�سمية �إلى
ال�صني يف �إبريل � ،2018إنه
تو�صل �إل���ى ت��واف��ق��ات مهمة
مع الزعماء ال�صينيني حول
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة خالل
الزيارة .ودعا اجلانبني �إلى
تعزيز التو�صل غري احلكومي
جلعل النا�س ي�شعرون ب�أنهم
�أق��رب �إل��ى بع�ضهم البع�ض،
وال��ع��م��ل ب��ن�����ش��اط لتنفيذ
التوافقات بني قادة البلدين.
و�أع����رب خوريل�سوخ ،وهو
�أي�ضا رئي�س ح��زب ال�شعب
املنغويل ،عن �أمله ب�أن تغتنم
امل�ؤ�س�سة ال��زي��ارة كفر�صة
لإقامة ات�صاالت مع امل�ؤ�س�سات
املنغولية والقيام ب�أعمال
�أكرث عملية لتعزيز التبادالت
بني حزبه واحلزب ال�شيوعي
ال�صيني وكذلك بني البلدين.
وقال رئي�س الوزراء �إنه حتت

قيادة احلزب ال�شيوعي ال�صيني
ويف قلبه �شي ج�ين بينغ،
الأمني العام للجنة املركزية
للحزب ال�شيوعي ال�صيني،
حقق ال�شعب ال�صيني �إجنازات
ملحوظة ،م�ضيفا �أن جتربة
احلزب ال�شيوعي ال�صيني يف
احلوكمة تعد �أم���را ي�ستحق
التعلم بالن�سبة ملنغوليا.
ب��دوره ،قال وان��غ �إن ال�صني
ت��ق��در عاليا ال��ع�لاق��ات بني
ال�صني ومنغوليا ،فيما تعطي
التوافقات التي تو�صل �إليها
قادة البلدين حول التبادالت
والتعاون يف خمتلف املجاالت
ت��وج��ه��ا وا���ض��ح��ا لتنمية
العالقات الثنائية.
وم�ؤ�س�سة �سونغ ت�شينغ لينغ
ال�صينية على ا�ستعداد للعمل
م��ع �أن��ا���س م��ن جميع مناحي
احل��ي��اة يف منغوليا لدفع
التبادالت غري احلكومية ،ال
�سيما يف جماالت مثل العالج
ال��ط��ب��ي وال�����ص��ح��ة العامة،
وك��ذل��ك ال��ت��ب��ادالت الثقافية
والريا�ضية وال�شبابية ،وذلك
لتعزيز التفاهم وال�صداقة
املتبادلني بني ال�شعبني.
وخ�لال ال��زي��ارة ،عقد الوفد
���س��ل�����س��ل��ة م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات
االجتماعية والثقافية مع
م��ؤ���س�����س��ات طبية ومدر�سة
منغولية لتعزيز ال�صداقة.

اليابان :تمديد توقيف كارلوس غصن
حتى منتصف الشهر الحالي

قررت حمكمة يف طوكيو ،ام�س ،متديد توقيف رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة ني�سان ال�سابق ،كارلو�س غ�صن ،حتى 14
�أبريل غداة اعتقاله من منزله ب�سبب �شبهات جديدة بارتكاب
خمالفات مالية .وقالت املحكمة يف بيان لها �إنها وافقت على
طلب املدعني متديد توقيف كارلو�س غ�صن حتى الرابع ع�رش
من �أبريل .وبذلك �ألغي امل�ؤمتر ال�صحايف الذي كان رئي�س
جمل�س �إدارة رينو -ني�سان ال�سابق كارلو�س غ�صن ينوي عقده
يف � 11أبريل .وكان غ�صن �أكد جمددا على «براءته» يف بيان �أعد
قبل توقيفه ون�رشته و�سائل الإعالم اليابانية ،مدينا توقيفه
«االعتباطي وامل�شني» .و�أوقفت النيابة العامة اليابانية
كارلو�س غ�صن « 65عاما» جمددا على خلفية �شبهات بارتكاب
خمالفات مالية ،بعد �أن �أفرج عنه قبل �أقل من �شهر مقابل
كفالة مالية بعدما �أم�ضى �أكرث من  100يوم موقوفا يف ال�سجن.
وقال حمققون �إن توقيف غ�صن اجلديد مرتبط بتحويالت مالية
تناهز  15مليون دوالر بني نهاية عام  2015ومنت�صف عام
 ،2018متهمني غ�صن با�ستخدام  5ماليني دوالر منها لأغرا�ض
�شخ�صية.

في زيارة رسمية

تقتل  18عسكري ًا
قتل م�سلحو جماعة «بوكو حرام»
املتطرفة  18ع�سكريا يف �شمال �رشق
نيجرييا ،ح�سبما �أوردت «رويرتز
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن عدد القتلى
ي�ضم  13جنديا نيجرييا و 5من
عنا�رص القوة االفريقية اخلا�صة
مبكافحة الإره��اب ،مو�ضحة �أنهم
جميعا قتلوا ج��راء هجمات �شنها
م�سلحو اجلماعة على حواجز وقواعد
للجي�ش يف والية بورنو «�شمال �رشق
البالد» ،وكذلك قرب بحرية ت�شاد.
وتكرث جماعة «بوكو ح��رام» التي
بايع م�سلحوها ،يف العام ،2015

منغوليا :اجتماع مع وفد صيني

رئيس تشيلي إلى سيول

نيجيريا« :بوكو حرام»
تنظيم «ال��ق��اع��دة» الإره��اب��ي ،من
اعتداءاتها يف �شمال و�شمال �رشق
نيجرييا ،كما ينفذ م�سلحوها
ه��ج��م��ات ع��ل��ى �أرا����ض���ي النيجر
والكامريون وت�شاد املجاورة.
وجت���اوزت ح�صيلة �ضحايا عنف
«ب��وك��و ح���رام» يف ح��و���ض بحرية
ت�شاد ،منذ العام  ،2009نحو 27
�ألف قتيل� ،إ�ضافة �إلى ت�رشيد نحو
 2.6مليون �شخ�ص وجعل �أكرث من
 11مليونا من النيجرييني املقيمني
يف منطقة ال��ن��زاع يحتاجون �إلى
م�ساعدة �إن�سانية عاجلة.

عن ا�ستعدادهما للتعاون مع ال�صني
وامل�ضي قدما يف ال�صداقة التقليدية من
�أجل تدعيم التنمية املتوا�صلة للعالقات
الثنائية.
وخ�لال لقائه الأم�يرة �سرييندهورن،
قال وانغ �إن الأمرية «مبعوثة �صداقة»،
حيث تعد هذه هي الزيارة الـ 48لها
�إلى ال�صني .كما قدمت الأ�رسة امللكية
يف تايالند �إ�سهامات كربى يف تدعيم
العالقات الودية بني ال�صني وتايالند
وتعميق التعاون متبادل النفع بني
البلدين .وقال �إن ال�صني م�ستعدة للعمل
مع تايالند للم�ضي يف ال�صداقة التقليدية
بني البلدين والتعميق امل�ستمر للتعاون
يف خمتلف املجاالت.
و�أع��رب��ت الأم��ي�رة ،م��ن جانبها ،عن
امتنانها للدعم وامل�ساعدة من جانب
ال�صني لبالدها يف جم��االت التعليم
والبحث العلمي وكذا مكافحة الفقر يف
املناطق النائية.

ووزيرة النقل كيم هيون-مي ،وزير
ال�صناعة �سونغ يون-مو ،ورئي�س
وكالة ال�رشطة الوطنية مني غاب-
ريونغ ،حول الأ�رضار التي خلفتها
احلرائق والتدابري ،داعيا �إياهم �إلى
بذل اجلهود ملنع حدوث �إزعاج يف
حياة ال�سكان.
وقال الرئي�س مون خالل االجتماع،
«�أط��ل��ب منكم �أن تبذلوا ق�صارى

جهدكم حتى اللحظة الأخرية عندما
يتم �إخماد جميع اجلمر بالكامل».
و�أ���ض��اف�« ،أط��ل��ب منكم �أي�ضا �أن
تبذلوا جهودا �شاملة يف البحث عن
ال�ضحايا املحتملني يف املناطق
النائية».
ودع��ا �إل��ى �إي�لاء االهتمام اخلا�ص
بال�ضحايا املنكوبني الذين فقدوا
منازلهم.

• �رصاع حمتدم

�سيقوم الرئي�س الت�شيلي
�سيبا�ستيان بينريا بزيارة
ر�سمية لكوريا اجلنوبية يف
وق��ت الح��ق م��ن ه��ذا ال�شهر
لإج����راء حم��ادث��ات قمة مع
الرئي�س الكوري مون جيه-
�إن ،ح�سبما ذك���ر مكتب
ال��رئ��ا���س��ة يف ���س��ي��ول ام�س
اجلمعة.وف ًقا ملا ذكره «يون
دو-ه��ان  -معاون الرئي�س
الأول للعالقات العامة.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن زي��ارة
الرئي�س الت�شيلي �إلى �سيول
تعد الأول���ى من نوعها منذ

�آخر زيارة قام بها للبالد يف
مار�س من عام .2012
هذا ومن املتوقع �أن يناق�ش
الزعيمان جمموعة وا�سعة
من الق�ضايا الثنائية مبا يف
ذلك التعاون االقت�صادي ،و�أن
يتبادال الآراء حول الأو�ضاع
الأخرية يف املناطق املحيطة
ببالدهما.
ي��ذك��ر �أن الرئي�سني عقدا
�آخر قمة بينهما يف �سبتمرب
املا�ضي على هام�ش اجتماع
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��م
املتحدة يف نيويورك.

