
www.azzaman.com

 U½öŽ« 10Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6278 Wednesday 20/2/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6278  االربعاء  14 من  جمادى اآلخرة 1440  هـ  20 من شباط (فبراير) 2019م

W UŽ W dý »uM'« w UB  W dý

 (484/2019/E)WL d*« WOł—U)« WB UM*« ÊöŽ« ·UI¹« t¹uMð ØÂ

تـعلـن شركـة مـصافـي اجلنـوب - شـركة
ـــنـــاقـــصـــة عـــامـــة عن ايـــقـــاف اعالن ا
(484/2019/E) ـــرقــمــة اخلــارجـــيــة ا
والتي اعلن عـنها في صـحيفـة (الزمان)

بالعدد  6258  في 2019/1/28.
W U Ë Ø»uM'« w UB  W dý ÂUŽ d¹b  Ø w Ë 5 Š ÂU Š

فـقدت مني الـهوية الصـادرة من جامعـة االدارة واالقتصاد/
ÍdA الرجاء  5 ?Š d U½ Ê«b?łË الـدراسات العـليا بأسم

صدرها. ن يعثر عليها تسليمها 
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(انا لله وانا اليه راجعون)
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تعلن عمادة كلية االعالم/جماعة بغداد عن وجود مزايدة علنية اليجار
ـزايدة ـدرج تـفـاصيـله ادنـاه فـعلى الـراغـبـ باالشـتـراك في ا ـوقع ا ا
العـلنية التي ستـجري في اليوم اخلامس عشر  من الـيوم التالي لنشر
االعالن مــراجــعــة وحــدة صــنــدوق الــتــعــلــيم الــعــالي في كــلــةاالعالم
زايـدة لقاء مـبلغ قدره  (٥٠٠٠٠) للـحصول عـلى شروط االشـتراك في ا
خــمــســون الـف ديــنــار غــيــر قــابل لــلــرد ويــتــحـــمل من تــرســو عــلــيه

زايدةاجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% من قيمة العقد. ا

 W U Ë bOLF « ØwLOL² « s Š rýU¼

 dÞU  s  —Òc%Ë WÝUO « ‰e²Fð wMHO

qOz«dÝSÐ WOÞ«dI1b «Ë Âö « vKŽ
ÊU e « ≠ ”bI «

قالت وزيـرة اخلارجـيـة اإلسرائـيلـية
الــســابـــقــة تــســيــبي لـــيــفــني إنــهــا
سـتـعـتـزل الـسـيـاسـة وحـذرت من أن

قراطية في خطر. الد
ولـيــفـنـي احـدى أبــرز الـســيـاســيـ
ــؤيــدين لــلــحــلــول الــســلـمــيــة في ا
إسـرائـيل وكــانت مـفـاوضــة لـلـسالم
. ونالت التقدير في مع الفلسطيني
اخلــــارج لـــدورهــــا فـي مـــحــــادثـــات
بوسـاطة أمـريكـية كـان الهـدف منـها
ـسـتمـر مـنـذ عـقود إنهـاء الـصـراع ا

وانهارت في عام 2014.
لكن مـسيـرتهـا تعـثرت في الـسنوات

ـاضـيـة إلى جـانب إخـفاق الـقـلـيـلة ا
عـمـلـيـة الـسالم في الـشـرق األوسط.
ــتـحــدة تـقـد وتـعــتـزم الــواليـات ا
خطـة سالم جديـدة بعـد االنتـخابات
التي جترى في إسرائيل في التاسع
من أبـريل نـيـسـان رغم أن تـوقـعـات

حتقيقها جناحا كبيرا محدودة.
5Ž WF œ

وقـالت لـيـفـني بـعيـنـ دامـعـت في
مـؤتمـر صحـفي في تل أبيـب االثن
نــقـله الــتــلـفــزيـون ”أعــتـزل احلــيـاة
الـسـيـاسيـة لـكـنـني لن أدع إسـرائيل

تتخلى عن األمل في السالم“.
اضـية وأضافت ”كـانت الـسنـوات ا

صعـبـة بالـنسـبـة لي ولألشيـاء التي
آمــنت بــهــا... أصـبـح الـسالم كــلــمـة
ـقــراطـيــة في خـطـر“. بــذيـئــة والـد
وذكرت في هذا الصدد انتقاد رئيس
الـوزراء بنيامـ نتنـياهو للـسلطات
الــقـانـونــيـة الـتي جتـري حتــقـيـقـات
ضـــده في فـــســـاد وهــجـــمــاتـه عــلى

وسائل اإلعالم احمللية.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي خطأ.

وتـفـيــد اسـتـطالعــات الـرأي بـأن من
ـتوقع أال يـفوز حـزب احلركـة الذي ا
ــنــتـمي لــتــيـار تـتــزعــمه لــيـفــني وا
ان في الـوسط بـأي مـقـاعـد في الـبـر
ـرجح االنـتــخـابـات الـتي يـبـدو من ا
أن يحـقق فيهـا اليم بـزعامة حزب
لـيكـود الـذي يرأسه نـتنـيـاهو نـصرا

كبيرا.
وكــان حـزب احلـركــة جـزءا من أكـبـر
ــان وهــو فــصــيل يــســـاري بــالــبــر
ــعــســكــر الــصــهــيــوني مـع حـزب ا

العمل.
لـــــكن ذلـك الــــتـــــحــــالـف الــــذي قــــاد
ـعـارضـة انـتـهى في يـنـايـر كـانـون ا
الـثــاني بــعــدمـا تــخــلى زعــيم حـزب
العمل آفي جـاباي عن ليفني في بث
تــلــفــزيـونـي عـلـى الـهــواء مــبــاشـرة

بإعالنه إنهاء الشراكة معها.
وتـبـلغ لـيـفــني من الـعـمـر  60عـامـا
وكانت وزيـرة لـلخـارجـية بـ عامي
وهي أيـضـا ضابـطة .2009و 2006
صغـيرة سـابقا فـي جهـاز اخملابرات

وساد). (ا  تسيبي ليفني


