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◄ وفيات ►

البرازيل

لجنة برلمانية تباشر إجراءات إقالة الرئيسة
تنزلق البرازيل تدريجيًا
إلى الفوضى حيث تضج
شوارع البالد باالشتباكات
بين أنصار الرئيسة والحزب
العمالي الحاكم من
جهة ،وائتالف القوى
الليبرالية المعارضة من
جهة أخرى
دع ــا ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـحــاكــم واالت ـح ــاد
الـنـقــابــي امل ــوال ــي ل ــه ف ــي ال ـب ــرازي ــل إلــى
ت ـن ـظ ـيــم تـ ـظ ــاه ــرات فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 30
مــديـنــة ،بعدما شـهــدت ال ـش ــوارع ،على
مدى األيام الخمسة املاضية ،تظاهرات
ّ
نــظـمـهــا االئ ـت ــاف امل ـع ــارض ،كــانــت قد
ت ــرافـ ـق ــت مـ ــع اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـ ــع أن ـص ــار
ال ــرئ ـي ـس ــة دي ـل ـم ــا روس ـ ـيـ ــف والـ ـح ــزب
ال ـح ــاك ــم .وي ــأت ــي ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـيــدانــي
ّ
ب ـع ــدم ــا ع ــل ــق ال ـق ـض ــاء قـ ـ ــرار روس ـي ــف
تـعـيــن سـلـفـهــا ،ل ــوال دا سـيـلـفــا ،على
رأس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـي ـم ــا ب ــاش ــر نـ ــواب

امل ـعــارضــة إجـ ـ ــراءات ت ـهــدف إل ــى إقــالــة
روسيف نفسها.
ّ
ومـ ــا كـ ــاد دا س ـي ـل ـفــا ي ـت ـســلــم مـنـصـبــه
كــرئـيــس لــديــوان الـحـكــومــة البرازيلية
(وه ــو منصب ي ـعــادل تقريبًا منصب
ّ
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء) ،حـتــى عــلــق الـقــاضــي
س ـي ــرج ـي ــو م ـ ـ ــورو الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ،م ـع ـت ـب ـرًا
أن ــه عــرق ـلــة لـعـمــل ال ـق ـض ــاء م ــن جــانــب
ال ــرئـ ـ ّيـ ـس ــة ،ألن ـ ــه ي ـع ـط ـيــه ح ـص ــان ــة قــد
تـ ـج ــنـ ـب ــه ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــف ،بـ ـع ــدم ــا ده ـم ــت
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــزل ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األس ـ ـبـ ــق
واق ـ ـتـ ــادتـ ــه إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ،فـ ــي إطـ ــار
قـضـيــة تـتـعـلــق بـشــركــة الـنـفــط وال ـغــاز
الوطنية« ،بـتــروبــراس» .إال أن محكمة
ف ـ ــي ب ــرازيـ ـلـ ـي ــا أل ـ ـغـ ــت أول م ـ ــن أم ــس
على رأس
تعليق قرار تعيني دا سيلفا َّ
الحكومة ،لكن هذا القرار لم ُينفذ ،ألن
قاضيًا آخر من ريو دو جانيرو أمر في
حكم مستعجل بتعليق مماثل.
ومـســاء أمــس ،واصــل آالف األشخاص
َ
ال ـت ـظ ــاه ــر فـ ــي م ــدي ـن ــت ــي س ـ ــاو ب ــاول ــو
وبرازيليا الرئيسيتني ،حيث احتشدوا
أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــة والـ ـك ــونـ ـغ ــرس،
م ـطــال ـبــن ب ــإق ــال ــة س ــري ـع ــة ل ــروس ـي ــف.
كذلك نصب معارضون نحو  20خيمة
في جادة بوليستا في ساو باولو ،في
مــؤشــر إل ــى اس ـت ـمــرار ه ــذه الـتـحــركــات

املعارضة حكومة روسيف بأنها قامت
بـتــزويــر الـحـســابــات الـعــامــة فــي ،2014
ف ــي خ ـضــم ال ـح ـم ـلــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وذل ــك
للتقليل مــن تأثير األزم ــة والتشجيع
على إعادة انتخاب الرئيسة .وفي هذا
اإلط ـ ـ ــار ،ب ــاش ــرت امل ـع ــارض ــة إجـ ـ ــراءات
اإلق ــال ــة ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،إال
أن املحكمة الفيدرالية العليا أوقفتها،
ل ـت ـح ــدد بـ ـص ــورة ن ـهــائ ـيــة اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة .وأم ـ ـ ـ ــس ،ب ــاش ــر
نـ ـ ـ ــواب امل ـ ـعـ ــارضـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
حــددتـهــا املـحـكـمــة الـفـيــدرالـيــة العليا،
ّ
ف ـشــك ـلــوا ل ـج ـنــة خ ــاص ــة م ــن  65نــائـبــا
ُ
لكتابة تقرير بهذا الشأن ،سيرفع إلى
الجمعية العامة ملجلس النواب ،حيث
الـتـصــويــت بثلثي األصـ ــوات ( 342من
 )513ض ـ ــروري لـتــوجـيــه االتـ ـه ــام إلــى
الــرئـيـســة أم ــام مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .وإذا
نجحت املعارضة في مسعاهاُ ،ت ّ
نحى
روس ـيــف مــؤقـتــا عــن مـنـصـبـهــا ،لفترة
أقصاها  180يومًا ،فيما تحتاج إقالة
الــرئ ـي ـســة إلـ ــى ث ـل ـثــي أعـ ـض ــاء مجلس
الشيوخ ( 54من  .)81وإذا لم ينل طلب
امل ـعــارضــة األصـ ــوات الـكــافـيــة ،يتوقف
اإلجراء وتستأنف روسيف على الفور
مهمات منصبها.
(األخبار ،أ ف ب)

وت ـص ــاع ــده ــا .وتــدخ ـلــت ال ـشــرطــة في
م ـح ــاول ــة م ـن ـهــا ل ـت ـفــريــق امل ـت ـظــاهــريــن
ب ــالـ ـغ ــاز املـ ـسـ ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع وال ـق ـن ــاب ــل
الصوتية.
فــي امل ـقــابــل ،تتهم روس ـيــف املـعــارضــة
بالسعي إلــى إطاحتها عبر «انـقــاب»
دسـ ـت ــوري ،وت ـق ــول إن ه ــذه املـعــارضــة

ّ
تتهم روسيف
المعارضة بتنفيذ
«انقالب» دستوري

لم تقبل هزيمتها االنتخابية في عام
ّ
 .2014وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ـ ـ ّـدد مـنــظـمــو
ال ـت ـظ ــاه ــرات املـ ــؤيـ ــدة ل ـل ـح ـكــومــة عـلــى
«الطابع السلمي» لتظاهراتهم ،ودعوا
قوات األمن إلى «ضمان حق الجميع»
في التعبير عن مواقفهم.
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر على
امل ـس ـت ــوى ال ـق ـضــائــي واألم ـ ـنـ ــي ،تتهم
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انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى
فقيدنا وعزيزنا
املرحوم صبحي سليم عالمة
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة وفيقة
عالمة
اوالده :املهندس محمد عالمة
األستاذ احمد عالمة (مدير مدرسة
السان جورج)
الفنان االستاذ راغب عالمة
االسـ ـت ــاذ خ ـضــر ع ــام ــة واالسـ ـت ــاذ
حسن عالمة
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة صـبـحـيــة زوج ـهــا
االستاذ سمير نصار
السيدة ريما زوجها االستاذ انور
ترمس
السيدة لينا زوجها االستاذ ماهر
جمال الدين
اش ـ ـق ـ ــاؤه :م ـح ـم ــود ـ ـ ـ ـ ـ امل ــرح ــوم ــان
يوسف وعز الدين
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ن ـ ـ ــازك زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ع ـل ــي س ـل ـي ــم واملـ ــرحـ ــومـ ــة ش ـه ـنــده
واملرحومة زكيه
ص ـلــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر يــوم
الجمعة الواقع في  18اذار  2016م.
املــوافــق  9جـمــادى الثانية  1437هـ
ووري الثرى في جبانة بئر حسن
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ـن ـســاء وال ــرج ــاء
اليوم السبت في  19اذار في منزل
الـفـقـيــد ال ـكــائــن ف ــي حـ ــارة حــريــك ـ ـ
ش ــارع مستشفى الـســاحــل ـ ـ بناية
الـفـنــان راغ ــب عــامــة والـثــالــث نهار
االح ـ ــد امل ــواف ــق  20اذار  2016فــي
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء
قــرب مــركــز أمــن الــدولــة مــن الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ــواح ــدة
ظ ـه ـرًا ومـ ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآلسفون :آل عالمة ،نصار ،ترمس،
ج ـ ـمـ ــال الـ ـ ــديـ ـ ــن ،سـ ـلـ ـي ــم ،ال ـخ ـل ـي ــل،
امل ـص ــري ،الـعـلــي ،ح ــاوي ،الشمعة
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي

بمزيد من األسى ننعي اليكم وفاة
األستاذ بطرس رزق
(أبو سليم)
تقبل التعازي اليوم السبت في
صالون كنيسة مار اليان  -رأس
بعلبك ،ويوم االثنني في مدينة
بعلبك نادي الشبيبة  -املطرانية.

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

أفقيا
 -1من ظواهر الطبيعة تحدث ملياه البحار – من الخضر –  -2عاصمة نيكاراغوا – من
األزهار –  -3إحسان – سرب من الطيور – أطول نهر في فرنسا – ّ -4
غنى املطرب على
نغمات العود – عائلة مؤرخ اقتصادي فرنسي راحل –  -5ماركة آالت موسيقية – من
ظواهر الطبيعة في الشتاء –  -6شاعر هندي راحل ُيعتبر من أعالم األدب العاملي نال
جائزة نوبل في اآلداب عام  – 1913ضجر وسئم –  -7إله مصري – حقة لحفظ الدراهم
يحير ُ
كرر الكالم – يكالم على الهاتف – ّ -9
ويدهش – صفة كل ما ّ
– ّ -8
يسليك – -10
مطربة لبنانية راحلة إكتشفها عميد املسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي

عموديًا

قبرصي تضم شاطىء سياحي ّ
ّ
مميز
 -1أكبر من مملكة يحكمها أمبراطور–  -2مدينة ومرفأ
– من الحيوانات –  -3حرف جر – مدينة ومرفأ روسي على بحر أوخوتسك –  -4بيت ومسكن
– نهار وليل – ضمير منفصل –  -5سها عنه وتركه – وكالة أنباء عاملية لجمع املعلومات
املتخصصة للمحترفني في قطاع خدمات املــال واإلع ــام واألس ــواق العاملية املختلفة – -6
ّ
وممر في فرنسا بجبال األلب البحرية
للتمني – والد – خفض رأسه بالعامية –  -7مدينة
– رمح –  -8في الدفتر أو تتساقط من الشجر بداية فصل الخريف – لثمه وباسه –  -9مدينة
في صعيد مصر – رفيق املكنسة –  -10املكتوب املرسل عبر البريد  -متشابهان

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

03/662991

مشاهير 2247

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -2جورج السادس –  -2ليتونيا – ما –  -3البردوني –  -4لز – جون فويت –  -5زين – ردعي –
 -6بر – ايدن – فا –  -7اول – سيام –  -8دس – زي – نيدو –  -9ين – ابدان –  -10سافر – يوسفي
عموديًا

ّ
 -2جالل آباد –  -2ويلز – روسيا – ّ -3
رتب – نف –  -4جورجيا –  -5اندونيسيا –  -6ليون
ّ
– دي – بي –  -7سان فرناندو –  -8يود – مياس –  -9دم – يعف – دنف –  -10سانتياغو
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إعداد
نعوم
مسعود
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11

عالم إنكليزي ( )1940-1856إكتشف اإللـكـتــرون وتـفـ ّـوق بــدراسـتــه منذ
الصغر .إلتحق بالجامعة باكرًا في الرابعة عشرة من عمره .عام 1906
حصل على جائزة نوبل
 = 11+2+3+4+5فرو ثمني ■  = 10+11+7+1عاصمة أالسكا ■ 9+8+6
= محا واستأصل األثر

حل الشبكة الماضية :توفيق الباشا

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
صباحًا لغاية
من 7:30
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

