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https://bit.ly/2QAIapm المصدر:

حصان طروادة

أساطير  من  جزء   (Trojan Horse (با�نجليزية:  طروادة  حصان 
يرويه  الذي  الجزء  في  تظهر  ال  أنها  إال  طروادة،  حرب 
أكبر  طروادة  حصان  الحرب،  عن  ا�لياذة  في  هوميروس 
متر   ١٠٨ الطول  من  ويبلغ  التاريخ  في  الخشبية  ا�حصنة 
في  خشبي  حصان  أمتن  ليكون  أطنان،   ٣ الوزن  ومن 
لدى  زقاونة  حصان  هناك  طروادة  حصان  بعد  العالم، 

شعب الرومان والجرمان.

ا�سطورة

عشر  دام  لطروادة  ا�غريق  حصار  أن  ا�سطورة  تروي 
سنوات، فابتدع ا�غريق حيلة جديدة، حصان¯ خشبي¯ ضخم¯ 
أجوفا تم بناؤه تحت إشراف إبيوس في ثالثة أيام. وُملئ 
الجيش  بقية  أما  أوديسيوس،  بقيادة  ا�غريق  بالمحاربين 
وراء  يختبئ  كان  الواقع  في  بينما  رحل  كأنه  فظهر 
تيندوس، وقبل الطرواديون الحصان على أنه عرض سالم. 
وقام جاسوس إغريقي، اسمه سينون، بإقناع الطرواديين 
بأن الحصان هدية، بالرغم من تحذيرات الكون وكاساندرا، 
الملك  فأمر  الحصان  فحصا  وديفوبوس  هيلين  أن  حتى 

بإدخاله إلى المدينة في احتفال كبير.

خرج  وعندما  وابتهجوا،  الحصار  برفع  الطرواديون  احتفل 
ا�غريق من الحصان داخل المدينة في الليل، كان السكان 
المدينة  بوابات  ا�غريق  المحاربون  ففتح  سكر،  حالة  في 
للسماح لبقية الجيش بدخولها، فنهبت المدينة بال رحمة، 

وقتل كل الرجال، وأخذ كل النساء وا�طفال كعبيد.

وا�مير  هيكتور  ا�مير  إمرة  تحت  طروادة  مدينة  كانت 
هيلين  بخطفه  الحرب  في  رئيسيا  سببا  كان  والذي  بارس 
بن  أجاممنون  شقيق  مينالوس  وزوجة  اسبرطة،  ملكة 

أتريوس.

كانت ا�ميرة كاساندرا تتنبأ بالمستقبل، وقبل والدة ا�مير 
دمار  في  سببا  سيكون  الجديد  المولود  بأن  تنبأت  بارس 
لكن  والدته،  بعد  المولود  بقتل  الملك  فأمر  طروادة 
العراء  في  تركه  الصغير  ا�مير  بقتل  أمر  الذي  الحاجب 

وذهب.



قرر مجلس بلدية السلط الكبرى برئاسة خالد الخشمان، 
البلدية  في  العاملين  كافة  رواتب  زيادة  على  الموافقة 
ساعات  على  ا�بقاء  مع  ا�ساسي  الراتب  على   ٪١٥ بنسبة 
الدوام الرسمي المعمول بها حاليا، التي تبدأ من ٨ صباحا 

وتنتهي الساعة ٢ ظهرا.

وقرر المجلس أيضا رفع المكافأة الشهرية من ٢٥ دينارا، 
إلى ٣٥ دينارا لكافة العاملين.

رئيس البلدية الخشمان قال، إن البلديات تعمل على مدار 
يتطلب  الذي  ا�مر  االستثنائية؛  الظروف  في  الساعة 
الموظفين  من  الفئة  لهذه  المعيشة  مستوى  تحسين 
القطاع  في  والعالوات  الرواتب  أقل  تتقاضى  التي 

الحكومي.

لُمْتَهَمْين  إرهابية  عمليات   ،Ôأخير المخابرات  دائرة  أحبطت 
ا�ميركية  السفارتين  في  عاملين  الستهداف  خططا 
في  متواجدين  أميركيين  جنود  إلى  إضافة  وا�سرائيلية، 

قاعدة عسكرية في منطقة الجفر.

االتهام  الئحة  فإن  المحلية،  الرأي  لصحيفة  تقرير  ووفق 
تنفيذ  آلية  أن  إلى  أشارت  الدولة  أمن  محكمة  من 
تمثلت  �هدافهما  ا�رهابية  لعملياتهما  الُمْتَهَمْين 
با�سلحة النارية، أو الطعن، أو الدهس بواسطة مركبات، 
العامة حالت  المخابرات  العاملين في دائرة  إال أن جهود 
دون تنفيذ تلك المخططات من قبل الُمْتَهَمْين، وكشف 

أمرهما والقبض عليهما نهاية تموز/ يوليو الماضي.

صاحبة  الدولة  أمن  محكمة  إلى  ُأحيال  "المتهمان 
نيابة  وكانت  ا�رهابية،  القضايا  في  للنظر  االختصاص 
المحكمة قد أسندت للُمْتَهَمْين جنايتي المؤامرة بقصد 
إرهابية  جماعة  �فكار  والترويج  إرهابية،  بأعمال  القيام 

لكل منهما"، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة أمن الدولة بدأت ا�حد 
الماضي، بمحاكمة المتهمين على ما أسندت لهما النيابة.

٢

أخبار العالم

إحباط مخطط الستهداف 
سفارتي واشنطن وتل أبيب

في عمان
https://bit.ly/2rbPxZu المصدر:

15% زيادة على رواتب عاملي 
بلدية السلط

https://bit.ly/35kw3ka المصدر:



٣

أخبار العالم

زيارة إلى الواليات المتحدة، قال رجب طيب أردوغان إن واشنطن لم تلتزم بتعهداتها  التركي قبيل  الرئيس  خالل مؤتمر صحفي عقده 
بشأن انسحاب القوات الكردية في سوريا. وينص االتفاق الذي تعهدت به الواليات المتحدة على انسحاب المقاتلين ا�كراد من الحدود 

التركية وإقامة "منطقة آمنة" بعمق ٣٢ كلم تمتد على الشريط الحدودي وتفصل ا�راضي التركية عن القوات الكردية.
تلتزم  أن واشنطن لم  الثالثاء  أردوغان  المتحدة، أعلن رجب طيب  الواليات  ترامب في  التركي ودونالد  الرئيس  بين  قبيل محادثات تجمع 

بتعهداتها كاملة بشأن انسحاب القوات الكردية في سوريا.
يتم  لم  سوريا)  (بشأن  إليه  توصلنا  الذي  االتفاق  أن  بالوثائق  "سأبلغه  أنقرة  مطار  في  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  التركي  الرئيس  وقال 

احترامه بشكل كامل".
ويذكر أن نائب الرئيس ا�مريكي مايك بنس، توصل إلى اتفاق في ١٧ تشرين ا�ول/أكتوبر خالل زيارة إلى أنقرة، أتاح وقف الهجوم العسكري 
الذي باشرته تركيا في ٩ تشرين ا�ول/أكتوبر في شمال شرق سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها "إرهابية" في حين 

أنها حليفة الغرب في القتال ضد تنظيم "الدولة ا�سالمية".
الحدودي  الشريط  على  تمتد  كلم   ٣٢ بعمق  آمنة"  "منطقة  وإقامة  التركية  الحدود  من  ا�كراد  المقاتلين  انسحاب  على  االتفاق  وينص 

وتفصل ا�راضي التركية عن القوات الكردية.
وشنت تركيا هجومها بعد إعالن ترامب سحب القوات ا�مريكية المنتشرة في المنطقة، ما اعتبر بمثابة ضوء أخضر �نقرة.

وأدلى أردوغان بموقفه إثر مكالمة هاتفية بينه وبين ترامب.
وبعدما واجه موجة انتقادات شديدة لقراره بما في ذلك بين حلفائه، شدد ترامب النبرة وسمح بفرض عقوبات على تركيا، رفعت بعدما 

أوقفت أنقرة هجومها في سوريا.
لكن بموجب اتفاق منفصل أبرمه أردوغان مع نظيره الروسي فالديمير بوتين في سوتشي في ٢٢  تشرين ا�ول/أكتوبر، تعهدت موسكو 
مع  مشتركة  دوريات  وبتسيير  السوري،  الجيش  مع  بالتنسيق  سوريا  شرق  شمال  في  أخرى  مناطق  من  الشعب  حماية  وحدات  بإخراج 

الجيش التركي داخل ا�راضي السورية.
وخالل المؤتمر الصحفي قال أردوغان "لàسف ال يمكن حتى اßن أن نجزم ما إذا كانت المجموعات ا�رهابية انسحبت من المنطقة".

وأضاف "لم يكن بوسع روسيا وال الواليات المتحدة إبعاد المجموعات ا�رهابية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه".

https://bit.ly/332vXfM المصدر:

أردوغان: واشنطن
لم تلتزم بتعهداتها
بشأن انسحاب القوات

الكردية في سوريا
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راموس : سنذهب إلى السعودية 
من أجل إحراز لقب السوبر

https://bit.ly/2OvdKC1 المصدر:

إذا فاز ليفربول على سيتي.. 
سيتوج بلقب الدوري اªنجليزي

https://bit.ly/2Ovg2RD المصدر:

ريال مدريد  راموس  مدافع فريق  ا�سباني سيرجيو   اكد 
السعودية  االراضي  إلى  سيذهبون  الفريق  العبي  أن 

للمنافسة والفوز باللقب كأس السوبر السعودي.

و  لمسؤولي  كبير  شرف  انه  الملكي  النادي  قائد  أشار  و 
العبي فريق العاصمة ا�سبانية أن تلعب هذا الكأس على 

االراضي السعودية.

و كان  االتحاد ا�سباني لكرة القدم قد أعلن عن االتفاق 
كأس  استضافة  على  السعودية  العربية  المملكة  مع 

السوبر ا�سباني بنظامه الجديد بمشاركة ٤ فرق.

تستضيف  سوف  السعودية  أن  ا�سباني  ا�تحاد  وأضاف 
النسخ الثالث المقبلة للبطولة في أعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.

ويشارك في النسخة المقبلة فالنسيا كبطل لكأس ملك 
إسبانيا، وبرشلونة كوصيف له با�ضافة إلى أتلتيكو مدريد 
وريال مدريد، صاحبي المركز الثاني والثالث في الموسم 

الماضي من الدوري ا�سباني بدال من الفريق الكتالوني.

وسيتم لعب  مباراتان في الدور نصف النهائي يومي ٨ و ٩ 
يناير   وسيتم االستقرار عليهما من خالل القرعة، على أن 

تكون المباراة النهائية يوم ١٢ من الشهر نفسه.

يعتقد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وتشيلسي 
ا�سبق أنه في حال فاز ليفربول على مانشستر سيتي في 
بالدوري  ا�حد  اليوم  مساء  ستجمعهما  التي  المباراة 
ا�نجليزي فإن الريدز سيتوج بلقب بريميرليج هذا الموسم.

ويحل ليفربول ضيًفا على مانشستر سيتي في السادسة 
عمر  من  الـ١٢  الجولة  منافسات  ضمن  مساًء  والنصف 

بطولة الدوري ا�نجليزي.

مورينيو:  قال  سبورتس  سكاي  لشبكة  تصريحات  وخالل 
فاز  إذا  جًدا،  جيد  أمر  لفريق  نقاط  تسع  فارق  أن  "أعتقد 
بلقب  سيفوزون  أنهم  أعتقد  فإنني   ، بالمباراة  ليفربول 

الدوري".

كافية  ستكون  التعادل  نقطة  أن  أعتقد  "ال  وأضاف: 
وسيئة  لسيتي  إيجابية  نتيجة  ستكون  لليفربول،  بالنسبة 
قادر  سيتي  الوقت  نفس  في  جًدا،  جيد  فريق  إنه  للريدز، 

على مواصلة االنتصارات القوية".

على  متربًعا  اليوم  مباراة  يدخل  ليفربول  أن  بالذكر  جدير 
قمة جدول الدوري برصيد ٣١ نقطة، بينما يأتي مانشستر 
مباراة  قبل   - نقطة   ٢٥ برصيد  الرابع  المركز  في  سيتي 

اليوم-.
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https://bit.ly/2D2AKTD المصدر:

رونالدو الغاضب ..
ما ال يفهمه ساري في يوفنتوس

أدرك  عليها،   ٧ الرقم  ووجدنا  التبديل،  الفتة  يرفع  الحكم  فيها  رأينا  التي  اللحظة  منذ 
ليوفنتوس  الفني  المدير  الفوضى ستحدث، ماوريسيو ساري  الجميع أن هناك حالة من 
وسجل  البطولة  دور  تقمص  الذي  ديباال  بباولو  والدفع  رونالدو  كريستيانو  استبدال  قرر 

هدف الفوز على ميالن.
المباراة  في  أعرب  وقد  رونالدو،  استبدال  فيها  يتم  التي  التوالي  على  الثانية  المرة  هذه 
الماضية عن غضبه من قرار مدربه، لكن أمام ميالن، كانت ردة فعله أكثر حدة، السيما 
ا�عالمي  الصعيد  على   Ôجد مهمة  مباراة  وفي   ،٥٥ الدقيقة  في  جاء  التبديل  وأن 

والجماهيري.
الدون ردة فعل غاضبة عند استبداله، فعل ذلك  التي يظهر فيها  ا�ولى  المرة  وليست 
عن  تخرج  ا�مور  أن  با�مس  شاهدنا  لكن  يونايتد،  مانشستر  مع  وحتى  مدريد  ريال  في 
لبناء عالقة قوية  السيطرة قليًال، خصوص¯ أن ماوريسو ساري ما زال لم يسعفه الوقت 

مع الالعب.
رونالدو لم يكتفي هذه المرة بالتعبير عن غضبه بلغة الجسد، أو مناقشة المدرب، بل قام 
بمغادرة الملعب على الفور، ولم يتجه إلى دكة البدالء، وهو أمر غير مقبول أبدÔ خصوص¯ 

في ا�ندية الكبيرة، ولو كان العب¯ آخر بدًال منه، لتم فرض عقوبة قاسية عليه.
لماذا بالغ رونالدو بردة فعله هذه المرة؟

كما أسلفنا سابق¯، أوًال ما زالت عالقته بماوريسو ساري ليست متينة بالقدر الذي تجعله 
فارق  رغم  إيطاليا  بكالسيكو  البعض  يلقبها  مباراة  في   ٥٥ بالدقيقة  استبداله  يتقبل 
الجودة بين الفريقين خالل السنوات ا�خيرة، النقطة الثانية تتلخص في استبداله للمباراة 
يكترث  ال  المدرب  أن  وشعر  ا�ولى،  المرة  في  انزعاج  أظهر  أنه  رغم  التوالي  على  الثانية 

لرغبته بالبقاء في الملعب.
لكن ما هو أهم من كل ذلك، أن صاروخ ماديرا يشعر باالنزعاج من الفترة الصعبة التي يمر 
جهة،  من  الهدافين  سباق  في   Ôكثير متخلف  أنه  ويرى  التهديفي،  الصعيد  على  بها 
وبمنافسته مع ليونيل ميسي من جهة أخرى، فهو لم يسجل سوى ٦ أهداف في جميع 

المسابقات منذ بداية الموسم خالل ١٤ مباراة خاضها.
كلما كان رونالدو غير راضي¯ عن ادائه داخل الملعب، ولم ينجح بهز شباك المرمى ولو لمرة 
واحدة على ا�قل خالل المباراة، كلما كانت ردة فعله أكثر حدة عند استبداله، ولربما كان 

ليتقبل التبديل بصدر رحب لو خرج من الملعب محرزÔ هدف أو اثنين.
بالطبع رونالدو مخطئ، وال يوجد ما يبرر تصرفه الذي أثار استياء جماهير يوفنتوس، ويدل 
على عدم احترامه لزمالئه والنادي الذي يمثله، لكن في المقابل، يجب أن نتذكر أن الرغبة 
باللعب والفوز والتسجيل وعدم الرضا عن الخروج من الملعب إحدى سماته الشخصية 
التي صنعت منه العب¯ عظيم¯، حتى أن ليونيل ميسي لم يخجل من االعتراف أنه ال يحبذ 

استبداله في مقابلة أجراها منذ أسبوع، فهو أمر معتاد من العبين على هذا المستوى.
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