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آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

االستخبارات السويدية حتقق بشأن تهديد إرهابيعربية وعالمية
ستوكهولم - د.ب.أ: أعلن جهاز االستخبارات السويدي )سابو( أمس أنه حقق في معلومات حول 
تهديد إرهابي محتمل يستهدف الدولة، ولكن دون تأثر مستوى التأهب لإلرهاب. وقال سابو في 
بيان إن:»التقييم هو أنه ال ميكن نفي املعلومات«، واوضح أنه تعاون مع الشرطة الوطنية وشركاء 
دوليني. ونقلت صحيفة »اكسبريسن« السويدية في موقعها االلكتروني عن مصادر لم تسمها القول 
ان »سابو« تلقى معلومات من أجهزة األمن العراقية تفيد بأن ما بني 7 و8 عناصر من تنظيم داعش 
سافروا إلى السويد لتنفيذ هجوم في العاصمة ستوكهولم.

عشرات آالف الصدريني يتظاهرون للمطالبة بالتصويت على حكومة التكنوقراط

مشادات واشتباكات وقوارير مياه.. وأزمة البرملان العراقي تتعمق
والحقا استؤنفت اجللسة 
بنصاب »من حضر«. وقالت 
قن���اة العربي���ة ان الن���واب 
احلاضرين صوت���وا على 3 
وزارات لكن املعتصمني منعوا 
العبادي من استكمال اعالن 

التشكيلة. 
في غضون ذل���ك، توافد 
عشرات اآلالف من احملتجني 
على مداخل املنطقة اخلضراء 
ش���ديدة التحصني في وسط 
بغداد للمطالبة بإجراء تصويت 
على التعديل احلكومي الذي 

يهدف إلى محاربة الفساد.
واس���تجاب املتظاهرون 
لدعوة رجل الدين الش���يعي 
البارز مقت���دى الصدر الذي 
يضغ���ط على العب���ادي من 
أجل تنفيذ مقترحات لإلصالح 
طرحت منذ ش���هور. والذي 
طلب م���ن املتظاهرين الحقا 
بالتوجه نحو بوابات املنطقة 

اخلضراء.
وقال���ت »رويت���رز« إن 
االحتشاد الذي اتسم بالسلمية 
بش���كل عام ه���و األكبر في 
العاصمة بغداد منذ أسابيع 
وان طريقا رئيسيا ميتد لقرابة 
كيلومترين من ساحة التحرير 
إلى املنطق���ة اخلضراء امتأل 

باحملتجني.
وقال ضياء األسدي الذي 
ي���رأس كتلة التيار الصدري 
في البرملان للصحافيني »نحن 
الي���وم في مجل���س النواب 
لنحضر جلسة اليوم من أجل 

التغيير الوزاري«.

جلنة للتف���اوض مع النواب 
املعتصم���ني للتع���رف على 

مطالبهم ووافق البرملان.
وعرضت قناة »العراقية« 
الرسمية وقائع اجللسة التي 
هتف فيها نواب معتصمون 
عقب دخولهم »باطل.. باطل« 
»ثورة.. ثورة اصالحية.. ال 
نصاب وال ش���رعية«، وظل 
النواب يضربون على املناضد 
اخلش���بية القريبة من هيئة 
رئاسة البرملان مرددين هتافات 
ضد رئاسات العراق، وقالوا ان 
اجللسة باطلة مطالبني رئيس 
املجلس باللجوء الى احملكمة 
االحتادية للفص���ل في قرار 
جلسة 14 ابريل اجلاري التي 

أقالت رئاسة البرملان. 
ونزل اجلبوري عن منصة 
البرملان ليتحدث مع  رئاسة 
رئيس الوزراء العراقي الذي 
غادر جلسة البرملان متوجها 
الدس���تورية في  القاعة  إلى 
البرمل���ان.. وع���اد اجلبوري 
إلى مقعد رئاسة  مرة أخرى 
البرملان، مؤكدا االصرار على 
التصوي���ت على التش���كيلة 
الوزراي���ة للعبادي، ورفض 
رفع جلس���ة البرمل���ان رغم 
رف���ض الن���واب املعتصمني 

الستمرارها.
وطل���ب رئي���س البرملان 
العراق���ي س���ليم اجلبوري 
الذي احيط بع���دد كبير من 
عناصر احلماية من املعتصمني 
ب���� »اجللوس ف���ي اماكنهم 
املخصصة داخل القاعة لكنهم 

رفضوا«.

الشعب العراقي واتفقوا على 
تقاسم الوزارات«.

م���ن جهته، أك���د رئيس 
مجلس النواب العراقي سليم 
اجلبوري احترامه لوجهات 
نظ���ر الن���واب املعترض���ني 
البرملان، وطلب  على رئاسة 
التصويت على مقترح النائب 
النيابية  عن كتل���ة »ب���در« 
قاس���م األعرجي بتش���كيل 

ال���وزراء والن���واب الذي���ن 
هاجم���وه، واح���اط عناصر 
احلماية برئيس الوزراء خوفا 

من تعرضه لألذى.
كما انتشر اجليش بكثافة 
خارج القاعة في مشهد لم يجر 

في السابق.
وقال النائب محمد الطائي 
وهو احد النواب املعتصمني 
»يريدون مترير مؤامرة على 

البرملان«.
واضافت »هؤالء من يطلقون 
انفسهم معتصمني، هم  على 
من قاموا باالعتداء« واضافت 
متسائلة »هل من حق املعتصم 
ان يعتدي على ممثل العراق؟ 
ان ه���ذا اعتداء عل���ى هيبة 

الدولة«.
وعلى اثر ذل���ك، اندلعت 
مش���ادة بني حماي���ة رئيس 

الوزاري، لكن عددا  التغيير 
من النواب املعتصمني داخل 
البرملان قاموا برمي قوارير 
مياه باجتاه املنصة التي كان 

يقف العبادي خلفها.
وقالت النائبة هناء تركي 
من ائت���الف دول���ة القانون 
الذي يقوده رئيس احلكومة 
السابق نوري املالكي »اعتدوا 
على رئيس الوزراء داخل قبة 

بغداد - وكاالت: استفحلت 
األزمة السياس���ية حتت قبة 
البرملان العراقي ووصلت حد 
االشتباكات باأليدي وتقاذف 
زجاجات املياه، فيما كان اآلالف 
يتظاهرون خارجه، داعني الى 

إقرار حكومة تكنوقراط.
ومع استمرار االنقسام بني 
النواب املعتصمني، والنواب 
املؤيدين لرئيس البرملان سليم 
اجلبوري، قام عدد من النواب 
الغاضبني برمي قوارير مياه 
باجتاه رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي داخل البرملان 
أم���س، ومنع���وه من عرض 
الوزارية اجلديدة  تشكيلته 
وس���ط اجواء م���ن الفوضى 
والهرج واملرج، حسب ما افاد 

نواب كانوا في املكان.
وحضر رئيس الوزراء الى 
البرملان للمشاركة في جلسة 
دعا إليها رئيس البرملان سليم 
اجلب���وري للتصويت على 
التغيير الوزاري الذي تعارضه 

الكتل السياسية الكبيرة.
الن���واب املعتصمني  لكن 
الذين قاموا بإقالة هيئة رئاسة 
البرمل���ان في جلس���ة مثيرة 
للجدل قبل اسبوعني، اعتبروا 
اجللسة غير قانونية، وهتفوا 

»باطل« و»ال شرعية«.
الرغ���م من رفض  وعلى 
عدد من النواب لشرعية عقد 
اجللسة، قالت وسائل اعالم 
ان النص���اب اكتمل بحضور 
172 نائب���ا، وب���دأ رئي���س 
ال���وزراء إلق���اء كلمته التي 
كان من املقرر ان يعلن فيها 

)رويترز(  االالف من انصار مقتدى الصدر يتظاهرون ملطالبة البرملان باقرار حكومة تكنوقراط جديدة 

»األوروبي« يدعو »الوفاق« الليبية
إلى تولي مهامها »في أسرع وقت«

عواصم - وكاالت: طالبت رئيسة بعثة االحتاد 
االوروبي في ليبيا ناتاليا ابوستولوفا خالل زيارة 
الى طرابلس امس حكومة الوفاق الوطني املدعومة 
من املجتمع الدولي واالمم املتحدة بتولي مهامها 

التنفيذية »في اسرع وقت ممكن«.
وزيارة ابوستولوفا الى طرابلس هي االولى 
لها منذ وصول حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
فايز السراج واملدعومة من االمم املتحدة واملجتمع 

الدولي الى العاصمة الليبية نهاية مارس.
وقالت ابوستولوفا في مؤمتر صحافي عقدته 
في قاع����دة طرابلس البحرية حيث مقر حكومة 
الوفاق »نشجع املجلس الرئاسي )حلكومة الوفاق 
الوطني( على تولي مهامه التنفيذية في اسرع 
وقت ممكن الن الليبيني بحاجة الن يش����اهدوا 
تغييرا«. وتفض����ل احلكومة ان يؤدي وزراؤها 
اليمني الدستورية امام البرملان املعترف به دوليا 
ومقره مدينة طبرق ش����رق ليبيا قبل انتقالهم 
للعمل م����ن مقرات وزاراتهم التي تخضع حاليا 

ثمانية منها لسلطة حكومة الوفاق.
وتستند احلكومة الى بيان ثقة موقع من قبل 
أغلبية من النواب في ظل عجز البرملان عن عقد 
جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة بفعل 
رفض النواب املعارضني لهذه احلكومة السماح 

بانعقاد اجللسة.
وكانت مجموعة من النواب متثل األغلبية داخل 
البرملان أعلنت االسبوع املاضي عن بحث إمكانية 
عقد جلسة ألداء املني الدستورية في مدينة اخرى 

بعدما تعذر عقد اجللسة في طبرق.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني عقبة رئيسية 
في سعيها لبسط سيطرتها على كامل البالد تتمثل 
في رفض احلكومة املوازية في شرق ليبيا، والتي 
كانت حتظى باعتراف املجتمع الدولي حتى والدة 
حكومة الوفاق، تسليمها السلطة قبل نيلها الثقة 

حتت قبة البرملان.
وطالبت ابوستولوفا البرملان بعقد جلسة 
ملنح الثقة »في اسرع وقت ممكن«، لكنها أكدت 
رغم ذلك ان االحتاد األوروبي »سبق ان اعترف 
بهذه احلكومة ونحن نعمل معها، إال أننا نود 

ان نرى هذا املسار )السياسي( مكتمال«.
الى ذلك، نف����ت وزارة الدفاع االيطالية امس 
وجود خطط إلرس����ال 900 جندي الى األراضي 
الليبية غداة طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني 

في ليبيا توفير حماية دولية حلقول النفط. 
 واعتبرت الوزارة في بيان ما تناقلته بعض 
وسائل االعالم في هذا الشأن »ال أساس لها من 

الصحة«. 

العالم يحيي ذكرى »تشيرنوبل«.. والسالمة النووية »غير مضمونة« 

أن تأخذ الكارثة بعدا أس����وأ 
بكثير مما كانت عليه، وتابع 
الكثير منهم بحياته  »ضحى 
إلنقاذ آخرين، إننا ننحني في 

ذاكرتنا أمام من فقدناهم«.
يذك����ر أنه ف����ي 26 أبريل 
1986، تس����بب خل����ل خالل 
جتربة للنظام في املفاعل رقم 
4 مبحطة الطاقة النووية في 
تشيرنوبل ش����مالي أوكرانيا 
في عدة انفجارات أسفرت عن 
إنبعاث آالف األطنان من املواد 
املش����عة في اجلو وكان ذلك 
أسوأ حادث نووي في تاريخ 

استخدام الطاقة النووية.
ومت إج����الء نحو 100 ألف 
املناطق  شخص من س����كان 
احمليطة فيما كان يعرف آنذاك 
الس����وفييتني  باجلمهوريتني 

أوكرانيا وبيالروس.
وتأثرت أجزاء واسعة في 
النووية  أوروبا باإلشعاعات 

الناجمة عن االنفجار.
وبحسب تقديرات اخلبراء، 
الالحقة  التداعيات  تس����ببت 
الناجمة ع����ن انفجار املفاعل 
في وفاة عش����رات اآلالف من 

األشخاص.
وفي اعق����اب الكارثة التي 
تعتبر االسوأ في تاريخ النووي 
الدولي  املدني، شدد املجتمع 

معايير السالمة النووية.
لكن بالرغم من التحسينات 
املطبقة بعد تشرنوبيل واجه 
العالم حادثا خطيرا آخر في 
محطة فوكوشيما دايشي في 
2011 باليابان، بحسب امانو.

حي����ث ح����ذرت منظم����ة 
غيرينبيس االسبوع املاضي 
من تفاقم اخلطر النووي نتيجة 
تهالك املنش����آت حول العالم، 
السيما في الغرب حيث صممت 
اغلبية احملطات في الستينيات 

والسبعينيات.

فعال على مس����توى السالمة 
النووية. كم����ا أكد »ان وقوع 
حادث خطير ممكن حتى في بلد 
يتمتع بتكنولوجيا متطورة 

وبرنامج نووي ناضج«.
وفي ذات الس����ياق، أشاد 
الروس����ي فالدميير  الرئيس 
بوتني بالشجاعة والتضحية 
الذاتي����ة لف����رق اإلغاثة التي 
واجه����ت كارثة تش����يرنوبل 

النووية.
وكتب بوتني أمس األول في 
خطاب ملوظفي اإلغاثة الذين 
تعاملوا مع كارثة تشيرنوبل 
قبل 30 عاما: »تشيرنوبل كانت 
درسا جادا لإلنسانية بأكملها، 
وعواقبها تدوي كالصدى حتى 
الي����وم عل����ى البيئة وصحة 

األفراد«.
وذك����ر بوتني أن����ه بدون 
اجلهود البطولية للعاملني في 
مجال اإلغاثة كان من املمكن 

عواصم - وكاالت: احتشد 
قادة من أنحاء العالم في الطاقة 
النووية وناجون من أس����وأ 
كارثة نووية شهدها العالم في 
أوكرانيا أمس إلحياء الذكرى 
الثالث����ني لكارثة  الس����نوية 

تشيرنوبل.
ووضع الرئيس األوكراني 
بيترو بوروشينكو إكليال من 
الزهور عل����ى نصب تذكاري 
لتشيرنوبل في كييڤ أمس. 
وحضر مراسم إحياء الذكرى 
رئيس الوزراء األوكراني اجلديد 
فولودميير جرويسمان ورئيس 
البرملان أندري باروبي، وكالهما 

مت تعيينهما هذا الشهر.
من جانب����ه، أكد امني عام 
الدولي����ة للطاق����ة  الوكال����ة 
الذرية يوكيا امانو إن »كارثة 
تشيرنوبل أدت إلى قفزة إلى 
األم����ام في التع����اون الدولي 
بشأن السالمة النووية، حيث 
يفكر العالم في كارثة التزال 
أصداؤها ماثلة في الذهن حتى 
يومنا هذا. وأضاف ان السالمة 
النووية ليس����ت »مضمونة« 

على االطالق. 
الدرس  أمان����و إن  وتابع 
الرئيس����ي املس����تفاد م����ن 
تشيرنوبل وكارثة فوكوشيما 
النووية التي وقعت في اليابان 
عام 2011 هو أنه ينبغي على 
احلكومات والسلطات ومشغلي 
احملطات النووية أال ينظروا إلى 
السالمة على أنها أمر مفروغ 
منه، مشددا على أن احلوادث قد 
تتجاوز احلدود، وبالتالي من 
الضروري قيام تعاون دولي 

جتدد القتال في ناغورني كارباخ ومقتل جنديني أرمينيني
يريفان - رويترز: قالت وزارة الدفاع 
في إقليم ناغورني كارباخ إن جنديني 

من اإلقليم قتال برصاص أطلق من 
ناحية أذربيجان أمس في الوقت الذي 
هدأ فيه التوتر بعد أسابيع من اندالع 

اشتباكات.
واتهمت وزارة الدفاع في اإلقليم 

املدعوم من أرمينيا القوات املسلحة 
األذربيجانية بانتهاك وقف إطالق النار 
أكثر من 80 مرة »باستخدام كل أنواع 

املدفعية واملدرعات في ترسانتها«.
وأضافت أنها اضطرت للرد بإطالق 
النار »وكبدت العدو خسائر فادحة 

في القوات والعتاد العسكري«.
وفي ذات السياق، ذكر بيان صادر عن 
وزارة الدفاع األذربيجانية، إن اجليش 
األرميني قصف باملدفعية والصواريخ، 
مواقع سكنية أذربيجانية، بالقرب من 

خط اجلبهة بني البلدين، أمس. 
وأشار البيان أن مدينة »ترتر« 

وقرية »كابانلي«، كانتا بني املناطق 
املستهدفة.

وأفاد البيان أن اجليش األذربيجاني 
رد بقصف مواقع عسكرية أرمينية.

وفي اخلامس من ابريل اجلاري وضع 
اتفاق لوقف إطالق النار توسطت 

فيه موسكو حدا للعنف في املنطقة 
الواقعة بجنوب القوقاز، لكن ال يزال 

هناك حدوث إطالق للنار من آن آلخر 
أثناء الليل.

امانو: تشيرنوبل 
كانت درسا جادا 

لإلنسانية
بأكملها

زعيم متمردي جنوب السودان 
يؤدي اليمني نائباً لسيلڤا كير

عمليات خطف واغتصاب آالف 
النس���وة والفتيات، ومجازر 
بحق املدنيني وجتنيد االطفال 
والتسبب بالتهجير القسري 
للسكان باالضافة الى التشويه 

وحتى اكل حلوم البشر.
ورغم ان عودة مشار تعتبر 
شرطا البد منه لتطبيق اتفاق 
السالم، فإن ما حصل في االيام 
االخيرة يظهر ان التباعد اليزال 
كبيرا بني معسكري الرئيس 

ونائبه.

املجتمع الدولي بعد اشهر من 
املفاوضات العادة اخلصمني 
الى املدينة نفس���ها وتشارك 

السلطة.
وس���بق ان تولى مش���ار 
الرئيس بني  منصب نائ���ب 
يولي���و 2011، تاري���خ اعالن 
االستقالل، ويوليو 2013 حني 

اقاله الرئيس سلفا كير.
واندلعت احلرب االهلية 
ف���ي جن���وب الس���ودان في 
ديس���مبر 2013 عندم���ا اتهم 
س���يلڤا كي���ر نائبه مش���ار 
بالتخطي���ط النقالب. وأجج 
النزاع االنقسامات وتخللته 
انتهاكات حلقوق االنسان منها 

جوبا - أ.ف.پ: أدى زعيم 
املتمردين في جنوب السودان 
ريك مشار اليمني أمس كنائب 
أول للرئيس بعد عودته إلى 
العاصمة جوبا ألول مرة منذ 
اندالع الصراع قبل أكثر من 

عامني.
جاء ذلك بعد ارجاء متكرر 

اليام عدة.
وقال مشار »علينا ان جنمع 
صفوف ش���عبنا ليتمكن من 

االحتاد ومداواة جراحه«.
واضاف »من دون املصاحلة 
الوطنية والتئام اجلراح، لن 

ننجح في بلوغ السالم«.
حضر اداء اليمني مسؤولني 
كب���ار في االحت���اد االفريقي 
ورئيس بوتس���اوانا السابق 
فستوس موغاي الذي يترأس 
مفوضية مراقبة اتفاق السالم 

وتقييمه.
وقال وزير املال دافيد دنق 
اثوربي »بعد حلظات سيكون 
نائبا للرئيس. اعتبر ذلك آخر 

مسمار في نعش احلرب«.
وكان���ت ع���ودة مش���ار 
مقررة اساسا في 18 اجلاري 
مبوجب اتفاق الس���الم، لكن 
اثار اس���تياء  )رويترز(تأخر وصوله  زعيم متمردي جنوب السودان رياك ميشار لدى وصوله جوبا أمس  


