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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.



العتوم  رحاب  المفرق  محافظة  أشغال  مديرة  أكدت 
المفرق  طريق  تأهيل  إعادة  مشروع  أعمال  أن  ا�ربعاء 

الخالدية ستنتهي خالل أسبوعين.
إن  بترا،  ا�ردنية،  ا�نباء  لوكالة  تصريح  في  العتوم  وقالت 
نسبة إنجاز العمل في المشروع بلغت ٨٥٪، الفتة إلى أنه 
بحيث  أسبوعين  خالل  ا�عمال  باقي  من  االنتهاء  سيتم 
الشريان  الطريق جاهزا للعمل، خاصة وأنه يشكل  يصبح 
قضاء  في  السكانية  التجمعات  يربط  الذي  الرئيسي 

الخالدية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه سيتم رفد الطريق 

بجميع اللوحات ا�رشادية والتحذيرية.
بخصوص  شكاوى  بعدة  تقدموا  الخالدية  قضاء  أهالي 
تأخر إنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق المفرق-الخالدية، 
هذا  أن  إلى  مشيرين  احتجاجية،  وقفات  عدة  ونفذوا 
قضاء  مناطق  تربط  التي  الحيوية  الطرق  أبرز  من  الطريق 
الخالدية بمدينة المفرق، ويشهد حركة سير كثيفة على 

مدار الساعة.

ليث  الوطنية  البترول  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  أعلن 
الريشة  حقل  في   ٤٩ البئر  بحفر  العمل  انتهاء  القاسم، 
بالمجسات  البئر  تصوير  وتم  المملكة،  شرق  الغازي 

الكهربائية.
وإعداد  البئر،  تقييم  على  جار  "العمل  أن  القاسم  وأوضح 

التقرير النهائي بشأنها".
وأضاف، أن الشركة التي تمتلك امتياز إنتاج الغاز من حقل 
الريشة كانت بدأت الحفر بالبئر ٤٩ باالعتماد على الدراسات 
الفنية التي أنجزتها الشركة لفهم (الموديل الجيولوجي 

والمكمني) لحقل الريشة.
 ٢٠١٩ لعام  خطة  الشركة  "لدى  أن  إلى  القاسم  ولفت 
الطاقة والثروة  آبار في إطار مساعي وزارة  تشمل حفر ٣ 
الريشة؛  حقل  في  الغاز  من  المزيد  الكتشاف  المعدنية 
من  الطاقة  من  المحلية  المصادر  مساهمة  لزيادة 

إجمالي الطاقة المستهلكة".
مكّعب  قدم  مليون   ٣٠ سابقا  الريشة  حقل  إنتاج  وبلغ 
البئر  يوميا، لكنه تراجع إلى ٩ ماليين، وتم رفعها بفضل 
من   ٪  ٥ تشكل  مليونا،   ١٦ إلى  مؤخرا  اكتشفت  التي   ٤٨
 ٣٣٠ البالغ  الغاز  من  اليومي  المملكة  استهالك  معدل 

مليون قدم مكّعب.

٢

أخبار العالم

االنتهاء من حفر البئر 49 في 
حقل الريشة

https://bit.ly/2QW4867 المصدر:

إنهاء العمل بمشروع طريق 
المفرق-الخالدية خالل 

أسبوعين
https://bit.ly/2KXPurj المصدر:



٣

أخبار العالم

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي االثنين، إّن أسعار مركبات "الكهرباء" ستنخفض بحد أدنى 
١٥٠٠دينار؛ نتيجة القرارت الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

"قرار تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء ١٠% يشمل معظم المركبات؛ وذلك �ن غالبيتها ذات سعة ٢٥٠ كيلو واط" 
وفق البستنجي.

وتابع : "المواطن سيلمس فرق ا�سعار بعد ا�عالن عن تخفيض الضريبة على سيارات الهايبرد، وإلغاء ضريبة الوزن ورفع 
نسبة االستهالك. إذ إن "الحزمة سوف تنعكس بشكل إيجابي على انخفاض أسعار المركبات التي يقتنيها المواطن ذو 

الدخل المحدود، في حين سوف تعمل على تنشيط قطاع المركبات".
وأشار إلى أن الحكومة لم تتخذ هذه القرارات لوحدها، ولكن بعد سلسلة من االجتماعات واالقتراحات مع الهيئة.

وأشار إلى أن إلغاء ضريبة الوزن ستساهم بتخفيض القيمة ا�جمالية للمركبة بما ينعكس إيجابي¯ على سعر المركبة في 
السوق المحلي.

وبين أن خصم "نسبة االستهالك" للمركبات يشمل تلك التي تسبق سنة الصنع، كمثال تخليص المركبات سنة الصنع ٢٠١٩ 
بجمركها الطبيعي، أما جمرك مركبة سنة ٢٠١٨ فيخصم عليها ١٥% من قيمتها التخمينية (بدل استهالك) وبعد ذلك 

تضاف ٥% عن كل سنة تسبقها؛ تحقيقا للعدالة لتأخذ المركبة قيمتها الحقيقية.
وفيما يتعلق بضريبة الوزن، قال البستنجي، إّنه سيتم فرض ضريبة بحسب القيمة التخمينية للمركبة، المركبة التي تقدر 
قيمتها ١٠ آالف دينار يكون عليها ٤٠٠ دينار كضريبة وزن، فيما كان في السابق بفرض على المركبة بين ١٠٠٠ إلى ١٢٥٠ دينارا 

بحسب وزن المركبة.
قرار  إن  "المملكة"  قناة  على  يبث  الذي  المملكة  صوت  لبرنامج  قال  الداوود  سامي  الوزراء  رئاسة  لشؤون  الدولة  وزير 
تخفيض الضريبة على المركبات الكهربائية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء عمر الرزاز خالل الحزمة التنفيذية االقتصادية ٢ 

يدخل حيز التنفيذ ا�سبوع المقبل.

https://bit.ly/2pYtS76 المصدر:

أسعار مركبات
"الكهرباء" ستنخفض

بحد أدنى 1500 دينار



٤

هازارد يختار المهاجم ا�فضل 
في العالم

https://bit.ly/2qNmOKP المصدر:

رسمًيا - لويس إنريكي يعود 
لتدريب المنتخب ا�سباني

https://bit.ly/35IqaxH المصدر:

اختار إيدين هازارد، نجم ريال مدريد والمنتخب البلجيكي، 
المهاجم ا�فضل في العالم.

"سبورت"  صحيفة  نقلتها  تصريحات  خالل  هازارد،  وقال 
ا�سبانية: "بعدما لعبت بجانب بنزيما لمدة ٣ ، أو ٤ أشهر. 
أنه  إلى  با�ضافة  العالم،  في  مهاجم  أفضل  أنه  أعتقد 

يجعل اÝخرين أفضل".
"أنا  علق:  الفرنسي،  المنتخب  من  بنزيما  استبعاد  وعن 
آسف بالنسبة له، لكن دائًما من السهل اللعب ضد فريق 

ال يملك بنزيما".
الظهور  يمكنني  بالتأكيد  مدريد؟  ريال  مع  "فترتي  وتابع: 
بشكل أفضل، وكل شيء يسير على ما يرام، ونحن فزنا 
بالمباريات والفريق تطور بشكل جيد، وهو ما سهل ا�مور 

بالنسبة لي، وآمل أن يحافظ الفريق على ديناميكيته".

المدرب  عودة  عن  القدم  لكرة  ا�سباني  االتحاد  أعلن 
بداية من  المنتخب  لتدريب  إنريكي بشكل رسمي  لويس 

اليوم وعن رحيل مدربه روبرت مورينو.
جاء هذا في مؤتمر صحفي أقامه االتحاد ا�سباني لكرة 
خوسيه  الرياضي،  والمدير  روبياليس،  لويس  القدم، 

فرانسيسكو مولينا.
ا�سباني  المنتخب  نجوم  أخبر  قد  مورينو  روبرت  وكان 
كأس  تصفيات  في  رومانيا  مواجهة  أن  ا�مس  مساء 

ا�مم ا�وروبية هي ا�خيرة له مع الفريق.
وأنهى المنتخب ا�سباني تصفيات كأس ا�مم ا�وروبية 
السويد  ضمت  التي  مجموعته  في  ا�ول  المركز  في 

والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا برصيد ٢٦ نقطة.
أمام  ا�مس  مواجهة  في  الفوز  حقق  قد  الفريق  وكان 
نظيره الروماني بخمسة أهداف نظيفة على ملعب واندا 
مورينو  يخبر  أن  قبل  مدريد  بأتلتيكو  الخاص  متروبوليتانو 

نجومه بالخبر.
المنتخب  تدريب  عن  أشهر  قبل  إنريكي  لويس  وابتعد 
أسابيع  قبل  توفيت  التي  نجلته  مرض  بسبب  ا�سباني 

وتولى مورينو المسؤولية من بعده.
ا�سباني  المنتخب  قاد  قد  كان  إنريكي  أن  بالذكر  جدير 
في سبع مباريات من قبل فاز في خمسة منهما وخسر 

أمام إنجلترا وكوراتيا في دوري ا�مم ا�وروبية.



٥

https://bit.ly/2ONCS7q المصدر:

دورتموند ُيصارع مانشستر 
يونايتد من أجل ماندجوكيتش

يوفنتوس،  العب  ماندجوكيتش،  ماريو  اسم  جديد  من  عاد 
أن  "كيكر"  صحيفة  أكدت  حيث  ا�لمانية،  ا�روقة  في  ليتردد 
للظفر  المتسابقين  ركب  في  الدخول  قرر  دورتموند  بوروسيا 

بخدمات الدولي الكرواتي.
وكان ماندجوكيتش قد خرج من حسابات المدرب ماوريسيو 
مختلف  في  لدقيقة  ولو  يشارك  لم  أنه  درجة  إلى  ساري 
مسألة  رحيله  ليكون  الموسم،  هذا  اليوفي  مع  المسابقات 

وقت ال أكثر.
الدولي الكرواتي كان قاب قوسين أو أدنى من االنضمام إلى 
الدوري القطري قبل إغالق سوق االنتقاالت الصيفية الماضية، 
أمام  حائًلا  وقفت  المادية  طلباته  في  الالعب  مغاالة  أن  غير 

إتمام الصفقة.
بوروسيا دورتموند ُيعاني بوضوح في مركز المهاجم الصريح، 
مما  المعهود،  أدائه  اÝن  حتى  ألكاسير  باكو  يقدم  لم  حيث 
أو  جوتسه  ماريو  على  يعتمد  فافر  لوسيان  المدرب  يجعل 
ماركو رويس عوًضا عنه، ما ترتب عليه إضعاف فاعلية أسود 

الفيستيفاليا الهجومية.
ضرورة  فاتسكه  يواخيم  هانز  إدارة  على  يفرض  ا�مر  هذا 
اختيار  ليقع  الشتوي،  الميركاتو  في  مهاجم  مع  التعاقد 
ا�دارة على ماندجوكيتش صاحب الخبرة الكبيرة في ا�راضي 

ا�لمانية، رغم أن الظفر به يعد صعًبا إلى حد ما.
تأتي هذه الصعوبة من رغبة مانشستر يونايتد هو اÝخر في 
التعاقد مع الالعب، والذي قطعت إدارته بالفعل شوًطا كبيًرا 
بارتداء قميص الشياطين الحمر  الـ ٣٣ عاًما  في إقناع صاحب 

في الشتاء.
البوندسليجا  في  هدًفا   ٥٣ سجل  قد  ماريو  السوبر  أن  يذكر 
أنه  كما  ميونخ،  وبايرن  فولفسبورج  بقميص  مباراة   ١١٠ خالل 
بمختلف  مباراة   ١٦٢ في  اليوفي  بقميص  هدًفا   ٤٤ سجل 

البطوالت.
المهاجم  مركز  في  ُيعاني  اليونايتد  إلى  ا�شارة  يجدر  كما 
وأليكسس  لوكاكو  روميلو  رحيل  بعد  اÝخر  هو  الصريح 
والصاعد  راشفورد  ماركوس  ليكون  ميالن،  إنتر  إلى  سانشيز 
جرين وود هما الوحيدان المتاحان أمام أولي جونار سولشاير.
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