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◄ وفيات ►

تقرير

االنتخابات البرتغالية تعيد
ّ
التقشف في اليورو إلى الواجهة
يولي االتحاد األوروبي والترويكا اهتمامًا استثنائيًا بنتائج االنتخابات التشريعية البرتغالية،
إذ يرون في البالد نموذجًا ناجحًا لإلجراءات التي فرضوها على جميع الدول األوروبية
التي احتاجت إلى مساعدات مالية ،عقب األزمة ًاالقتصادية ،خصوصًا بعد الفشل الذريع
في اليونان وإسبانيا ،لكن البرتغال ليست أفضل حاال من هاتين الدولتين ،والتعويل يبقى
على مدى صبر البرتغاليين على خطط التقشف المجحفة

رئيس الحزب اإلشتراكي أنطونيو كوستا ّ
يلوح لداعميه خالل إحدى المسيرات في لشبونة (أ ف ب)

بورتو ــ حازم صالحة
يـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال ـيــون ،غ ـ ـدًا ،بــرملــانــا
جــدي ـدًا فــي أول انـتـخــابــات تشريعية
بعد انتهاء مرحلة اإلنقاذ املالي ،الذي
تلقته البالد بقيمة  78مليار يورو عام
 2011ملــدة ثــاثــة أع ــوام .وتـمــت دعــوة
أك ـث ــر م ــن  9.5م ــاي ــن ن ــاخ ــب ،داخ ــل
ال ـب ــرت ـغ ــال وخ ــارجـ ـه ــا ،ل ـل ـتــوجــه إلــى
صناديق االقتراع التي تفتح الساعة
ّ
الـتــاسـعــة صـبــاحــا بالتوقيت املحلي
( 11صباحًا بتوقيت بيروت) ،لتظهر
النتائج األولية مع إغالق الصناديق
ً
مساء.
الساعة السابعة
ي ـح ـلــو ل ـب ـعــض امل ـح ـل ـلــن ف ــي أوروب ـ ــا
النظر إلى هذه االنتخابات على أنها
اس ـت ـف ـتــاء ع ـلــى «اإلص ـ ــاح ـ ــات» الـتــي
فرضتها الترويكا (االتحاد األوروبي
والبنك املــركــزي األوروب ــي وصـنــدوق
النقد الــدولــي) على البرتغال ،مقابل
ح ــزم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ امل ــالـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا أن
ائ ـتــاف يـمــن الــوســط (الـبــرتـغــال في
املقدمة) الحاكم بزعامة رئيس الوزراء
الحالي بيدرو باسوش كواليو يأخذ
عـلــى عــاتـقــه تـطـبـيــق ه ــذه اإلج ـ ــراءات
الـتـقـشـفـيــة ،ف ــي ح ــن يـتـعـهــد ال ـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي امل ـ ـعـ ــارض ،وع ـل ــى رأس ــه
أنطونيو كوستا ،بتخفيف حدة هذه
اإلجراءات.
ل ـكــن ال ــواق ــع ي ـق ــول إن هـ ــذه امل ـقــاربــة
ليست دقيقة .فعلى الرغم من أن أهم
وع ــود الـحــزب امل ـعــارض هــي تخفيف
اإلج ــراءات التقشفية ،التي تنتهجها
الحكومة ،إال أن البرتغاليني يعلمون
أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض هـ ـ ــو ش ــري ــك
ف ــي األزم ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ف ـه ــو م ــن طـلــب
االسـ ـت ــدان ــة م ــن ال ـت ــروي ـك ــا ف ــي امل ـق ــام
ً
األول ،فـ ـض ــا ع ــن ش ـب ـه ــات ال ـف ـســاد
ال ـت ــي ت ــاح ــق أق ـط ــاب ــه م ـنــذ أك ـث ــر من
عــام .ويــرى البرتغاليون أن خبراتهم
الـسـيــاسـيــة م ـح ــدودة جـ ـدًا ،وأن ــه رغــم
كثرة األحزاب ،لكن ال ثقل حقيقيًا لها
عـلــى األرض ،حـيــث إنـهــم مـضـطــرون،
في النهاية ،إلى االختيار بني االئتالف
الـحــاكــم أو ال ـحــزب االش ـتــراكــي .وهــذا
ما يفسر التوقعات بانخفاض نسبة
املـشــاركــة أو االمـتـنــاع عــن التصويت
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،م ــن ق ـبــل الـنــاخـبــن
ال ـســاخ ـطــن ع ـلــى بــرنــامــج الـتـقـشــف،
الذين ال يجدون سببًا إلعادة انتخاب

التحالف الحالي وال إعطاء منافسه
االشتراكي فرصة لتشكيل الحكومة.
ويـعـيــش الـبــرتـغــالـيــون حــالــة تململ
جــراء األوضــاع االقتصادية الصعبة،
منذ األزمــة العاملية عام  ،2008والتي
ازدادت س ـ ـ ـ ــوءًا ،ب ـح ـس ــب ال ـن ـق ــاب ــات
ال ـع ـم ــال ـي ــة واملـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ،بـ ـع ــد خـطــة
اإلنـقــاذ الـتــي انتهت فــي أي ــار مــن عام
 .2014فقد ارتفعت نسبة الدين من 94
في املئة من الناتج اإلجمالي املحلي،
عـ ــام  ،2010إلـ ــى  129ف ــي املـ ـئ ــة ،عــام
 ،2013فيما يعيش نحو  20فــي املئة
من السكان على حافة الفقر ،وهو رقم
قياسي منذ عام  .2004لكن في املقابل،
ت ــرى الـحـكــومــة والـتــرويـكــا أن الخطة
ً
نجحت ،مشيرة إلــى أنها استطاعت
تقليص العجز الذي انخفض من 9.8
في املئة عام  ،2010إلى  4.9عام .2013

نحو  20في المئة من
البرتغاليين يعيشون
على حافة الفقر

لكن هذه األرقام ال تعني البرتغاليني
في شيء ،ألن السنوات األربع املاضية
ك ــان ــت صـعـبــة وم ــؤمل ــة ،وه ــم بـحــاجــة
شــديــدة إلــى قــوى سياسية تستطيع
ال ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي وجـ ـ ــه خـ ـط ــة ال ـت ـق ـشــف
االس ـت ـس ــام ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم ت ـن ـت ــهِ ب ـعــد،
وت ـح ـق ـي ــق ن ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي حـقـيـقــي
ينعكس على فرص العمل التي باتت
شحيحة جدًا ،خصوصًا بالنسبة إلى
الشباب الذين ارتفعت نسبة البطالة
بينهم إلى  35في املئة (نسبة البطالة
 12في املئة) ،وأدت إلى هجرة نصف
ميلون برتغالي ،منذ عام  ،2011فيما
ارتفعت نسبة العمال الذين يقبضون
ال ـحــد األدنـ ــى مــن األجـ ــور إل ــى  70في
املئة.
ويشارك في االنتخابات  16من القوى
السياسية فــي ال ـبــاد ،فقط  12منها
(ع ـشــرة أحـ ــزاب وائ ـت ــاف ــان) تتنافس

عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـ ــدوائـ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ال ـ ــ ،22لـكــن اسـتـطــاعــات ال ــرأي تظهر
أن الـتـنــافــس يـنـحـصــر ب ــن االئ ـتــاف
ال ـح ــاك ــم والـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ،ال ــذي
بقي متصدرًا بفارق ضيل جـدًا حتى
نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي .فـقــد أظـهــر
آخ ــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي تـقــدم االئـتــاف
الـحــاكــم ب ـ ــ 37.7فــي املـئــة عـلــى الـحــزب
االش ـت ــراك ــي ،الـ ــذي حـصــل عـلــى 32.7
ف ــي امل ـئ ــة ،بـحـســب اس ـت ـطــاع ال ـيــورو
(.)Eurosondagem
وي ـ ـت ـ ـهـ ــم رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء خ ـص ـم ــه
االشتراكي بالراديكالية ،فيما يهاجم
زع ـي ــم الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي ،كــوس ـتــا،
الـيـمــن بــاعـتـبــاره الـسـبــب فــي زعــزعــة
االس ـت ـق ــرار ،ل ـكــن اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
ت ـظ ـهــر أن أح ـ ـدًا م ـن ـهــم ل ــن يـسـتـطـيــع
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـغ ــال ـب ـي ــة لـتـشـكـيــل
الـحـكــومــة ،وبــالـتــالــي ُيـنـتـظــر أن تعم
حالة من عدم االستقرار السياسي.
ويسيطر على البرملان املنتهية واليته،
ّ
واملكون من  230مقعدًا ،ائتالف يمني
ّ
الوسط (البرتغال في املقدمة) املتكون
م ــن ت ـحــالــف «الـ ـح ــزب الــدي ـمــوقــراطــي
االجتماعي» و«حزب الشعب ـ الوسط
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» وه ــو
االئ ـت ــاف ال ـحــاكــم ،مـنــذ االنـتـخــابــات
ال ـســاب ـقــة ع ــام  ،2011ب ـق ـيــادة رئـيــس
الوزراء الحالي كواليو ،والذي يحجز
 132مقعدًا .يقابله الحزب االشتراكي
بـ 74نائبًا ،ثم «االئتالف الديموقراطي
املوحد» ،الذي يضم «الحزب الشيوعي
البرتغالي» و«حزب الخضر» (الحزب
البيئي) بقيادة جيرونيمو دي سوزا
م ــع  16م ـق ـع ـدًا ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،وكـتـلــة
اليسار  16مقعدًا.
ُ ّ
وت ـ ـ ـكـ ـ ــلـ ـ ــف إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
التشريعية الــدولــة نـحــو  8.5ماليني
ي ـ ــورو ،يــذهــب مـعـظـمـهــا إل ــى أع ـضــاء
مــراكــز االق ـتــراع البالغة  11800مركز
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـب ــاد .ويـمـثــل كل
مــن أعـضــاء البرملان ال ــ 230املنتخبني
جميع سـكــان الـبــرتـغــال ،ولـيــس فقط
س ـكــان املــدي ـنــة ال ـتــي ان ـت ـخ ـبــوا فـيـهــا،
فـيـمــا ي ـح ــدد ع ــدد م ـقــاعــد ك ــل مــديـنــة
بحسب وزنها الديموغرافي ،فتتصدر
العاصمة لشبونة بــ 47مقعدًا ،تليها
عــاصـمــة الـشـمــال بــورتــو بـ ــ 39مقعدًا.
وي ـت ـنــافــس ع ـلــى هـ ــذه امل ـق ــاع ــد 4532
ً
مرشحًا ،منهم  1076مرشحًا بديال.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـل ــوع ــة واألس ـ ـ ــى نـنـعــى
إليكم املــأســوف على شبابه املرحوم
املهندس

الحاج سهيل محمود حاجو
(أبو حسن)
زوجته :محاسن الحاج علي ناصر
ولداه :حسن ونعمت
أشقاؤه :الدكتور إسماعيل ،املرحوم
هاني ،حيدر وعدي
شـقـيـقــاتــه :املــرحــومــة ال ـحــاجــة إلـهــام
زوج ـ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذ س ـ ـم ـ ـيـ ــر ن ـ ـقـ ــوزي
والـحــاجــة زه ــراء زوجــة األسـتــاذ عبد
العزيز عطوي.
تقبل التعازي الـيــوم السبت للرجال
والـنـســاء فــي مـنــزل الفقيد فــي صــور
م ـق ــاب ــل ال ـج ــام ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة (ح ــي
ال ـن ـبــي إس ـمــاع ـيــل ـ ـ ـ ـ مـبـنــى صـيــدلـيــة
مملوك).
ُ
وســت ـقــام ذك ــرى أس ـب ــوع عـلــى وفــاتــه
يــوم األحــد الواقع فيه  4ـ ـ  10ـ ـ 2015
للرجال في نادي اإلمــام الصادق (ع)
وللنساء في حسينية الزهراء (ع) في
صور في تمام الساعة  11صباحًا.
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي فــي ب ـيــروت يــوم
الـ ـث ــاث ــاء  6ال ـ ـجـ ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة 3
وحتى  6بعد الظهر في مركز جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
ال ـب ـي ـض ــاء ق ـ ــرب م ــرك ــز أم ـ ــن ال ــدول ــة،
للرجال والنساء.
للفقيد الرحمة ولـكــم مــن بـعــده طول
البقاء.
اآلسفون :آل حاجو وآل ناصر.
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األحـ ـ ــد ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيدنا
الحاج علي حسن جوني
وب ـهــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى عــن روحــه
آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء
في تمام الساعة العاشرة صباحًا في
بلدته حومني التحتا.

ذكرى أسبوع
تـ ـص ــادف يـ ــوم األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 ٤/١٠/٢٠١٥ذك ــرى م ــرور أسـبــوع
على وفاة
املرحومة جيهان مصباح درغام
أرملة املرحوم حسني أمني عالمه
أوالدها :زهير وخضر واملرحومان
زكريا وسعد
ب ـن ــات ـه ــا :ف ـ ـ ــدوى زوج ـ ـ ــة ال ــدك ـت ــور
أسامه محيو ،هيفاء زوجة يوسف
العزير ،هفاف زوجة الدكتور على
البسط
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـطــاهــرة آي ــات م ــن ال ــذك ــر الحكيم
من الساعة العاشرة حتى الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر
ف ــي م ـج ـمــع االمـ ـ ـ ــام ش ـم ــس ال ــدي ــن
الثقافي التربوي ـ ـ تقاطع شاتيال.

◄ مبوب ►
تفيد رشكة
Life Care
ان مايكل رميون طباخ
كان مندوباً لرشكتنا
وقد ترك عمله يف تاريخ
30/08/2015

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اج ــراء اسـتــدراج عــروض لـشــراء عــدادات
احادية االطوار.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /200.000ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نـهــار الجمعة الــواقــع فــي 2015/10/30
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في 2015/9/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1826
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة ـ ـ العقارية ـ ـ
برئاسة القاضي بسام مولوي
وع ـض ــوي ــة ال ـق ــاض ـي ــن شـ ـ ــادي الـحـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2014/85 :
الجهة املدعية :جوزف جاك صيقلي
الـجـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا :حـســن وحبيب
الشاعر ورفاقهما من مالكي الشقق في
العقار رقم /4344/املصيطبة
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقامة:
امينه علي صبح ـ ـ هشام حمزة ـ ـ تميمة
برهاني وحسن بن ياسني بخيت
االوراق املطلوب ابالغها :االستحضار
امل ـقــدم بـتــاريــخ  2014/2/26مــن الجهة
املــدع ـيــة ت ـحــت ال ــرق ــم  2014/85وال ــذي
تطلب بموجبه:
ً
اوال :الزام املدعى عليهما االولني بانفاذ
مــوجـبـهـمــا بتسجيل الـقـســم رق ــم  4من
الـعـقــار رقــم /4344املـصـيـطـبــة على اسم
امل ــدع ــي او ع ـلــى اسـ ــم م ــن يـسـمـيــه هــذا
االخير.
ث ــان ـي ــا :ال ـ ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا االولـ ــن
بالتعويض عن الضرر الالحق باملدعي
ج ــراء نكوله عــن مــوجــب تــدويــن انتفاع
القسم رقم  4من مساحة مخصصة على
سطح البناء في نظام امللكية املشتركة
للعقار بما ال يقل عــن مبلغ $100.000
مئة الف دوالر اميركي.
رابعًا :اعالن بطالن كافة البنود املدرجة
فــي نـظــام امللكية والـتــي تمنع استفادة
ال ـق ـســم رقـ ــم  4م ــن ال ـع ـق ــار م ــن االق ـس ــام
املشتركة على سطح املبنى تبعًا ملخالفة
هذه البنود للقانون واالنظمة.
خــامـســا :تـعــديــل ن ـظــام ملكية الـطــوابــق
امل ـ ـ ـفـ ـ ــرزة وادارة الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم /4344
امل ـص ـي ـط ـبــة ،واال ال ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيـهــم
بتعديله بما يتالءم مع القانون بحيث
تحذف منه كافة البنود التي من شأنها
ح ـ ــرم ـ ــان الـ ـقـ ـس ــم رقـ ـ ــم  4م ـ ــن االنـ ـتـ ـف ــاع
بــاالق ـســام املـشـتــركــة وذل ــك تـحــت طائلة
غرامة اكراهية قدرها الف دوالر اميركي
عن كل يوم تأخير.
ف ـي ـق ـت ـضــي ع ـل ـي ـكــم الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
امل ـح ـك ـم ــة او ارسـ ـ ـ ــال مـ ــن يـ ـن ــوب عـنـكــم
ً
بـمــوجــب سـنــد قــانــونــي م ـصــدق اص ــوال
لـتـبـلــغ واس ـت ــام االوراق ال ـخــاصــة بكم
وذلــك في مهلة عشرين يومًا من تاريخ
الـ ـنـ ـش ــر االخـ ـ ـي ـ ــر وإال ت ـ ـسـ ــري ب ـح ـق ـكــم
االجـ ــراءات املـنـصــوص عنها فــي احكام
املادة /409/أ.م.م.
بيروت في  1تشرين االول 2015
رئيس القلم
بشرى البستاني
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغـبـتـهــا ف ــي إجـ ــراء مناقصة
عمومية ألشـغــال :تقديم وتركيب غرفة
مسبقة الصنع على مدخل مبنى قيادة
الدرك في مجمع سن الفيل.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـقــديــم ع ـ ــروض ب ـهــذا
الـشــأن الحضور إلــى مصلحة األبنية ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شارع مار الياس لإلطالع

