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إسبانيا

إحراج كبير لالشتراكيين
بعد االنتخابات المحلية
ربما تساعد النتائج الجيدة التي حققها التيار المحافظ في
االنـتـخــابــات المحلية اإلسـبــانـيــة فــي غاليسيا وال ـبــاســك ،رئيس
حكومة تصريف األعمال في تعزيز موقعه السياسي ،لكن
من غير المرجح أن تلغي الطريق المسدود الذي وصلت إليه
البالد في تأليف حكومة جديدة

تعرض سانشيز النتقادات قاسية من أعضاء أساسيين في حزبه بعد نتائج أمس (أ ف ب)

مـ ـ ـ ــرت أشـ ـ ـه ـ ــر طـ ــوي ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى رئـ ـي ــس
ال ــوزراء اإلسـبــانــي املـحــافــظ ،ماريانو
راخــوي ،من دون أن يتمكن من إقناع
األحـ ـ ــزاب ال ـثــاثــة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـبــاد
ب ــال ـت ـح ــال ــف م ـع ــه ل ـت ــأل ـي ــف ح ـك ــوم ــة،
وذل ـ ــك ب ـعــد دورتـ ـ ــن تـشــريـعـيـتــن لم
تؤمنا األغلبية املطلقة ألي تيار في
إسـبــانـيــا .لــذلــك ،ك ــان الـتـعــويــل كبيرًا
على االنتخابات املحلية في منطقتي
غــالـيـسـيــا وال ـبــاســك ملــا تـحـمــانــه من
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــات ورم ـ ـ ــزي ـ ـ ــة ت ــاري ـخ ـي ــة
لتغيير الجمود السياسي في البالد.
فــي غاليسيا ،حـقــق ال ـحــزب الشعبي
فــوزًا كبيرًا في االنتخابات البرملانية
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ـن ـس ـب ــة  47.54ف ـ ــي امل ـئ ــة
مـ ّ
ـؤم ـن ــا ب ــذل ــك األغ ـل ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة فــي
البرملان املؤلف من  75مقعدًا ،ليظهر
أن فـ ـض ــائ ــح الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ط ــاول ــت

موقع «االشتراكي»
بدأ باالهتزاز منذ
إخفاقه في تشكيل
ائتالف حكومي

«الشعبي» لم تؤثر إلــى حد كبير في
رأي الناخب.
ولـ ـ ـي ـ ــس املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــون وحـ ـ ــدهـ ـ ــم مــن
ح ـق ـقــوا ن ـتــائــج ج ـي ــدة ف ــي غــالـيـسـيــا،
ب ــل ت ـم ـكــن ح ـل ـف ــاء الـ ـح ــزب امل ـنــاهــض
لـلـتـقـشــف «ب ــوديـ ـم ــوس» م ــن ت ـجــاوز
«حزب العمال االشتراكي اإلسباني»،
فــي كــل مــن غاليسيا وال ـبــاســك .وفــي
الباسك ،فاز «حزب القومي الباسكي»
بغالبية املقاعد ،ولكن ليس باألغلبية
املطلقة ،وهــي نتيجة كــانــت متوقعة
بـصــورة كبيرة .أمــا الـحــزب الوسطي
«ث ـ ـيـ ــودادانـ ــوس» ،فــأخ ـفــق ف ــي ال ـفــوز
حتى بمقعد واحد في كلتا املنطقتني.
لـكــن ال ـخ ـســارة الـفـعـلـيــة كــانــت لزعيم
الـحــزب االشـتــراكــي ،بـيــدرو سانشيز،
ال ـ ـ ـ ــذي ح ــولـ ـت ــه الـ ـنـ ـت ــائ ــج م ـ ــن ح ــزب
أس ـ ــاس ـ ــي إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــزب ثـ ـ ــانـ ـ ــوي ،أم ـ ــام
مـنــافـســه ف ــي ال ـي ـســار« ،ب ــودي ـم ــوس».
وخ ـســر االش ـتــراك ـيــون  11مـقـعــدا في
كلتا املـنـطـقـتــن ،لـيـكــونــوا بــذلــك أمــام
أسوأ نتيجة لهم منذ عام .1980

وق ــد يـجــد ســانـشـيــز نـفـســه بـعــد هــذه
ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ت ـ ـحـ ــت ض ـ ـغـ ــط كـ ـبـ ـي ــر مــن
داخ ــل حــزبــه ،وخـصــوصــا أن أعـضــاء
أســاس ـيــن ف ــي ال ـح ــزب ي ـب ــدون خيبة
أملهم مما يــرون أنه فتح املجال أمام
راخوي ألن يحكم.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ف ـقــد دع ــا ســانـشـيــز،
فــي مؤتمر صـحــافــي ،أم ــس ،إلــى عقد
مؤتمر عــام للحزب يـصـ ّـوتــون خالله
على رئــاسـتــه .وقــد عـ ّـبــر األم ــن العام
لالشتراكي ،سـيــزار لوينا ،عــن خيبة
األمــل هــذه ،مساء األح ــد ،عند صــدور
النتائج ،قائال إن «هــذه النتائج غير
إي ـج ــاب ـي ــة ل ــاش ـت ــراك ــي ،إن ـه ــا نـتــائــج
سيئة في املنطقتني ،ولقد كانت حملة
انتخابية صعبة لنا».
وج ــاء إع ــان سانشيز بـعــد اجـتـمــاع،
صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
االشـ ـت ــراك ــي اإلسـ ـب ــان ــي» ف ــي م ــدري ــد،
مل ـنــاق ـشــة ال ـن ـت ــائ ــج ،تـ ـع ــرض خــالـهــا
رئ ـي ــس الـ ـح ــزب النـ ـتـ ـق ــادات م ــن أكـثــر
مــن نـصــف األع ـضــاء الــدائـمــن للجنة
اإلدارية الفدرالية.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،فـ ــإن م ــوق ــع ال ـح ــزب
االشـ ـت ــراك ــي ق ــد بـ ــدأ ب ــاالهـ ـت ــزاز مـنــذ
إخـفــاق سانشيز باالتفاق مــع كــل من
«بــوديـمــوس» و«ث ـيــودادانــوس» ،بعد
االنتخابات البرملانية األولى قبل أقل
م ــن عـ ــام ،لـتـشـكـيــل ائ ـت ــاف حـكــومــي.
وتلت ذلك انتخابات ثانية في حزيران
املاضي ،لم تعط نتائج مختلفة كثيرا
عن االنتخابات السابقة ،وأبقت البالد
في حالة جمود سياسي مستمر منذ
تسعة أشـهــر ،وذلــك للمرة األول ــى في
تاريخها منذ التحول الديموقراطي
قبل  40عامًا.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــاول م ـ ــاري ـ ــان ـ ــو راخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ،ب ـعــد
انـتـخــابــات حــزيــران ،عقد تحالف مع
«ثـ ـي ــودادان ــوس» ،لـكــن ه ــذا التحالف
لم يتمكن من كسب الثقة في البرملان.
وم ـ ــن ال ـص ـع ــب أن ت ـغ ـيــر ان ـت ـخ ــاب ــات
غاليسيا والباسك الكثير في مدريد،
مع أنها أضعفت موقع االشتراكيني،
ل ـكــن م ــن غ ـيــر امل ــرج ــح أن ت ـ ــؤدي إلــى
تأليف حكومة بقيادة راخوي.
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك ،االح ـ ـت ـ ـمـ ــال األكـ ـث ــر
تــرج ـي ـحــا ،ب ـعــد ن ـهــايــة ش ـهــر تـشــريــن
األول ،هو توجه البالد إلى انتخابات
ثــالـثــة فــي كــانــون األول ،أي بـعــد عــام
مــن االنـتـخــابــات األول ــى الـتــي كسرت
ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـح ــزب ـي ــة ب ــن «ال ـش ـع ـبــي»
و«االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» وأنـ ـتـ ـج ــت ت ــوزي ـع ــا
سياسيا مشتتا في البرملان.
(األخبار)

◄ وفيات ►
إنا لله وإنا إليه راجعون
بتسليم بقضاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املأسوف عليه فقيدنا الغالي
املرحوم
سميح بديع دخل الله
(أبو بديع)

والدته :الحاجة نظمية حسن أحمد
زوج ـ ـت ـ ــاه :ف ــاط ـم ــة حـ ـم ــود وك ــوث ــر
مهدي
ابناه  :بديع وعلي
ابنته :ميساء
اشقاؤه :فؤاد ،الحاج فوزي والحاج
عصام
ش ـق ـي ـق ـتــاه :ال ـح ــاج ــة ف ــوزي ــة زوج ــة
ناظم خليل ابراهيم
والـحــاجــة ليندا زوجــة الـحــاج علي
بهيج عطية
ُصلي على جثمانه الطاهر ووري
الـثــرى فــي جبانة بلدته قــانــا أمس
اإلثنني الواقع فيه  26أيلول .2016
تقبل التعازي اليوم الثالثاء وغدا
األربعاء في  27و  28أيلول  2016في
منزل الفقيد الكائن في بلدته قانا،
ويــوم الخميس في  29أيلول 2016
مــن الـســاعــة الثالثة حتى السابعة
مساء في مركز الجمعية اإلسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ
الجناح قرب مديرية أمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون آل دخل الله  ،آل أحمد  ،آل
إبراهيم ،آل حمود  ،آل مهدي  ،وآل
عـطـيــة وع ـمــوم أهــالــي ب ـلــدات قــانــا،
حاريص ،عيناتا ،كونني واملروانية.
رقدت على رجاء القيامة املرحومة
ايفون أسعد سعد
زوجها :نخله حبيب جعلوك
اب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا :ح ـب ـي ــب وزوجـ ـ ـت ـ ــه روال
املعلوف وعائلتهما
جورج نخله جعلوك
إلـ ـي ــاس وزوج ـ ـتـ ــه س ـل ــوى جـعـلــوك
وعائلتهما
أوالد شقيقتها :املــرحــومــة يسري
لطفي يوسف وعائالتهم
أوالد شـقـيـقـتـهــا املــرح ــوم ــة أنـيـســة
جورج عبدالله وعائالتهم
وانسباؤهم ينعونها إليكم
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء
 27ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
م ــار الـ ـي ــاس ،شـ ــدرا ل ـغــايــة الـســاعــة
الواحدة بعد الظهر ويوم الخميس
 29ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
الصعود اإللهي للروم األرثوذكس،
كفرحباب ،غزير ابتداء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
السابعة مساء.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن اج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى أس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده االقصى  %20عشرون باملئة
ع ـلــى اس ـع ــار االدارة ،م ــع تـخـفـيــض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء ملوافقة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2016/9/22
لتنفيذ م ـشــروع اش ـغــال تـعــزيــل وان ـشــاء
حيطان حماية على مجرى نهر بيروت
في بلدة حمانا ـ ـ قضاء بعبدا.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم االربعاء الواقع في .2016/10/19
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجري استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
مــن اخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــددة
لجلسة فــض ال ـعــروض ـ ـ وف ــق نصوص
دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـش ـ ــروط الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائ ـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  22ايلول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1817
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد لـ ـبـ ـي ــع مـ ـ ـ ـ ــواد غ ـيــر
صــالـحــة لــاسـتـعـمــال فــي دائ ــرت ــي صيدا
ص ــور ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 7748/تاريخ  ،2016/8/12قد مددت
لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة  2016/10/28عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/9/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1818
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ مرجعيون
برئاسة القاضي وائل ابو عساف
يبلغ الى املنفذ عليه سالم جان فاخوري
املجهول محل االقامة
ً
ع ـم ــا ب ــاح ـك ــام امل ـ ــادة  409أ.م.م .تنبئك

ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقــم  2016/16ان ــذارًا اجرائيًا
موجهًا اليك من طالب التنفيذ جان بسام
ف ــاخ ــوري نــات ـجــا ع ــن ط ـلــب تـنـفـيــذ اق ــرار
بيع عقاري في العقار رقم  /1007جديدة
مرجعيون العقارية وعليه تــدعــوك هذه
ال ــدائ ــرة لـلـحـضــور امــام ـهــا شـخـصـيــا او
بــواسـطــة وكـيــل قــانــونــي السـتــام االن ــذار
ومربوطاته علمًا ان التبليغ يتم قانونًا
بانقضاء مهلة عشرين يــومــا على نشر
هــذا االع ــان تـضــاف اليها مهلة املسافة
ليصار بعدها الى متابعة التنفيذ بحقك
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور التنفيذ
محمد حرب
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
لـلـقــرار  2016/51اع ــادة تكوين صحيفة
ل ـك ــل م ــن ال ـع ـق ــاري ــن  642و 1412تـبـنــن
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جمال بــردان واملساعد القضائي ايناس
شامية للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/15وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/11/30م ــوع ـدًا لـجـلـســة املـحــاكـمــة
ول ـ ـكـ ــل ذي م ـص ـل ـح ــة او ح ـ ــق ب ـت ـق ــدي ــم
اعتراضه ضمن املهلة املمتدة حتى تاريخ
جلسة املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
ل ـل ـقــرار  2016/52اعـ ــادة تـكــويــن محضر
تـ ـح ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــار  407زوطـ ـ ـ ــر ال ـغ ــرب ـي ــة
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جـمــال ب ــردان واملـســاعــد الـقـضــائــي زينب
شكرون للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/29وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/12/7موعدًا لجلسة املحاكمة ولكل
ذي مـصـلـحــة او ح ــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه
ضمن املهلة املمتدة حتى تــاريــخ جلسة
املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
قــرر القاضي الـعـقــاري فــي النبطية ً
بناء
ل ـل ـقــرار  2016/53اعـ ــادة تـكــويــن محضر
تـ ـح ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــار  411زوطـ ـ ـ ــر ال ـغ ــرب ـي ــة
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف الخبير
جـمــال ب ــردان واملـســاعــد الـقـضــائــي زينب
شكرون للكشف على العقار نهار السبت
 2016/10/29وت ـحــديــد ن ـه ــار االرب ـع ــاء
 2016/12/7موعدًا لجلسة املحاكمة ولكل
ذي مـصـلـحــة او ح ــق بـتـقــديــم اع ـتــراضــه
ضمن املهلة املمتدة حتى تــاريــخ جلسة
املحاكمة.
بأمر القاضي
ماجد شريم
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب شــريــف مـحـمــد وف ـيــق كــالــو ملــورثــه

ّ
إلعالناتكم في صفحة المبوب والوفيات
03/662991
من أي منطقة ًفي لبنان ،يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

