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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.



خدمية  مشاريع  تنفيذ  المفرق،  محافظة  مجلس  باشر 
يقارب  ما  إلى  تصل  بكلفة  المحافظة،  في  وصحية 
تطوير  بهدف  مخصصاته،  من  ألفا  و٣٦٠  دينار،  مليوني 
في  ا�عالمي  للناطق  وفقا  للمواطنين،  الخدمات 

المجلس صبري زيادنة.

مبنى  باستحداث  شرع  المجلس  إن  زيادنة،  وقال 
للمحافظة لالستعاضة عن الحالي، كونه ال يفي بالغرض، 
دينار  مليوني  كلفته  تبلغ  الجديد  المبنى  أن  إلى  مشيرا 

ضمن مساحة تصل إلى ٤ آالف متر مربع.

صحي  مركز  في  العمل  مباشرة  حاليا  يتم  أنه  وأضاف 
وتوسعة  الشرقية،  الشمالية  البادية  لواء  ضمن  صبحية 
دينار،  ألف   ٣٦٠ إلى  تصل  بكلفة  البشرية  صحي  مركز 
ذلك  شأن  من  فإن  استكمالهما  وحال  أنه  إلى  مشيرا 

تطوير الخدمات الصحية لطالبيها في المنطقتين.

ا�ردنية  الحكومتين  ان  عمان،  في  االمريكية  السفارة  أكدت 
التحويل  تفاصيل  على  ا�خيرة  اللمسات  تضعان  وا�مريكية، 
سنوًيا  دوالر  مليار   ١٫٢٧٥ مقداره  البالغ   ،٢٠١٩ النقديلعام 
ما  أي  أعوام،  خمسة  مدى  على  ثنائية  خارجية  كمساعدات 

مجموعه ٦٫٣٧٥ مليار دوالر.
وشددت السفارة : هذا جزء من التزام الواليات المتحدة الثابت 
المبرمة في شباط، ٢٠١٨  التفاهم  ا�ردن، والتزاما بمذكرة  تجاه 
مبلغ  أدنى  بحد  وعدت  والتي  وا�ردن،  المتحدة  الواليات  بين 
مقداره ١٫٢٧٥ مليار دوالر سنوًيا كمساعدات خارجية ثنائية على 

مدى خمسة أعوام، أي ما مجموعه ٦٫٣٧٥ مليار دوالر.
قانون  شباط،   ١٩ في  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئيس  ووقع 
المساعدات  القانون عن  الموحد لعام ٢٠١٩، ويقول  االعتمادات 
المخصصة لÙردن لعام ٢٠١٩ ،تخصيص ما ال يقل عن ١،٥٢٥،٠٠٠,٠٠٠ 
عن  يقل  ال  ما  توفير  يجب  كذلك  ا�ردن،  في  للمساعدة  دوالر 
االقتصادي"،  الدعم  "صندوق  عنوان  تحت  دوالر   ١،٠٨٢،٤٠٠,٠٠٠
ميزانية  لدعم  تتاح  دوالر   ٧٤٥،١٠٠,٠٠٠ عن  يقل  ال  ما  وكذلك 
الحكومة ا�ردنية؛ وتخصيص ما يقل عن ٤٢٥،٠٠٠,٠٠٠ دوالر تحت 

عنوان برنامج التمويل العسكري ا�جنبي. 
وأشارت الى مبلغ التحويل النقدي تحت بند الدعم االقتصادي، 
وسيكون مبلغ ٧٤٥٫١ مليون دوالر – وهو نفس المبلغ الذي كان 

عليه العام الماضي.
ونفت السفارة ان تكون الواليات المتحدة االمريكية، قد عدلت 

عن تقديم المساعدات لالردن مؤكدة التزامها بذلك .
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أخبار العالم

وضع اللمسات ا�خيرة لتحويل 
مبلغ مليار و275 الف دوالر إلى 

البنك المركزي
https://bit.ly/2P8MOs7 المصدر:

مجلس محافظة المفرق
يباشر بتنفيذ مشاريع صحية 

وخدمية
https://bit.ly/2Rh6Ymo المصدر:
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أخبار العالم

ا�جور  تحسين  على  والعمل  الضرائب،  زيادة  عدم  إلى   ،٢٠٢٠ العام  موازنة  في  تهدف  الحكومة  إن  الرزاز،  عمر  الوزراء  رئيس  قال 
والخدمات الحكومية.

وأضاف في حديثه في وزارة المالية، أن "الموازنة تمثل خارطة طريق اقتصادية للحكومة، ولها أهداف محددة"، موضحا أنها أعدت 
"بناًء على الحوار والتشاركية بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية كافة".

الرزاز،  بحسب  والعالمي"،  ا�قليمي  المستويين  على  التباطؤ  رغم  االقتصادي،  النمو  تحفز  إجراءات  في  قدما  ستمضي  "الحكومة 
الذي قال "في العام ٢٠٢٠ سنقوم بالعمل بتوجيهات سيد البالد في تحسين وضع المواطن المعيشي؛ من خالل تحسين الرواتب 

وا�جور، وزيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات الحكومية ا�ساسية".
وأضاف الرزاز: "لتحقيق هدفنا، علينا اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الهيكل ا�داري وتخفيض الترهل، ووضع آليات واضحة لربط 

حوافز العاملين في القطاع العام بأدائهم".
"أثمرت الحزمة التحفيزية ا�ولى عن نهضة حقيقية في سوق العقار، وأدت إلى زيادة ملموسة في نسب التداول العقاري"، أضاف 

الرزاز، موضحا أن "الصادرات ارتفعت بنسبة ٧٫٨٪ إلى اàن بالمقارنة مع العام الماضي على الرغم من ا�وضاع الصعبة المحيطة بنا".
الفجوة في دفع  لتقليص  االقتصاد، وسنعمل بشكل حثيث  المالي، والسير نحو تحفيز  الرزاز: "هدفنا هو تحقيق االستقرار  وتابع 

المتأخرات الحكومية حتى نتمكن من إغالقها بشكل كامل".
"المؤشرات االقتصادية جميعها تشير إلى تعافي االقتصاد، وكما قال جاللة الملك، إن القرارات وا�جراءات الصعبة أصبحت خلفنا، 
ونحن اàن في مرحلة التحفيز"، بحسب الرزاز ، مؤكدا أن "االستثمار الرأسمالي هو المحرك ا�ساسي لالقتصاد، والخطة المقبلة زيادة 

الشراكة مع القطاع الخاص بما يتجاوز الـ ١٠٠ مليون دينار".
وأشار إلى أن الحكومة "حققت أرقام التشغيل التي التزمت بها قبل نهاية العام، حيث استحدثت إلى اàن ما يزيد عن ٣٠ ألف فرصة 

عمل".
قد  الحكومة  بها  التزمت  التي  التشغيل  أرقام  وأن  ومبشرة،  إيجابية  القطاعات  من  عدد  في  تحققت  التي  ا�رقام  أن  الرزاز  وبّين 
تحققت، وأن العام المقبل سيشهد برنامجا متكامال للتشغيل، كما أن الحكومة ستسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعات 

خدماتية ذات أولوية للمواطن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والنقل.
وزير المالية، محمد العسعس، قال إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة ٢٠٢٠، ا�نفاق الرأسمالي بنسبة ٢٨٪، وهي أعلى نسبة 

منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز االقتصاد والنمو االقتصادي ".
ولفت إلى أن موازنة ٢٠٢٠ أخذت بعين االعتبار الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة أخيرا، وعكست قاعدة أساسية بأنه لن يكون 
المقبلة  المرحلة  أن تكون  الحكومة على  المواطنين؛ مما يعكس حرص  أعباء ضريبية على  أو فرض  الضرائب  زيادة في  أي  هناك 

مخصصة للتحفيز والتخفيف عن المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

https://bit.ly/34K4bGk المصدر:

الرزاز: الهدف عدم زيادة
الضرائب وتحسين ا�جور

العام المقبل
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غوارديوال يؤكد غياب أغويرو 
�سابيع

https://bit.ly/2PamQVm المصدر:

مدافع الهالل: أنتظر مواجهة 
فان ديك بفارغ الصبر

https://bit.ly/3855e5F المصدر:

مانشستر  فريق  مدرب  غوارديوال  جوسيب  ا�سباني  أكد 
أن  االثنين  القدم  لكرة  ا�نكليزي  الدوري  ثالث  ي  سيت 
سيغيب  أغويرو  سيرخيو  ا�رجنتيني  الدولي  مهاجمه 
عن  االفصاح  دون  عضلية  إصابة  بسبب  أسابيع"  "لبضعة 

طبيعتها.
وتعرض ا�رجنتيني لäصابة خالل مباراة فريقه السبت ضد 

ضيفه تشلسي (٢-١).
استضافة  عشية  الصحافي  مؤتمره  في  غوارديوال  وقال 
قبل  الخامسة  الجولة  في  ا�وكراني  دانييتسك  شاختار 
أبطال  دوري  مسابقة  في  المجموعات  دور  من  ا�خيرة 
بضعة  المباريات،  بعض  خالل  سيرخيو  "سيغيب  أوروبا 

أسابيع. ال أعرف بالضبط، (ا�صابة) في المقدمة".
إصابة  على  جيزوس  غابرييل  البرازيلي  المهاجم  وعلق 
أحب  ال  أنا  سيرخيو.  بإصابة  سعيدا  "لست  قائال  أغويرو 
تعرض أصدقائي لäصابة، لكنني أعمل كل يوم بجد وأنا 

مستعد".
ومن المتوقع أن يلعب جيزوس أساسيا في غياب أغويرو.

إلى  تأهله  بطاقة  حجز  فرصة  سيتي  مانشستر  ويملك 
ثمن النهائي، إذا تجنب الهزيمة أمام شاختار أو إذا فشل 
في  ا�يطالي  أتاالنتا  على  بالفوز  الكرواتي  زغرب  دينامو 

المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.
وقال غوارديوال "الموقف لدينا جيد، لكننا لم نتأهل بعد. 

غدا لدينا فرصة".
عشر  برصيد  الثالثة  المجموعة  سيتي  مانشستر  ويتصدر 
نقاط بفارق خمس نقاط أمام شاختار ودينامو زغرب، فيما 

يملك أتاالنتا نقطة واحدة.

يستطيع  ال  أنه  الهالل،  نادي  العب  سو،  هيون  جانغ  أكد 
الهولندي فان ديك، مدافع ليفربول  االنتظار للعب أمام 
في  ستقام  التي  لÙندية  العالم  كأس  في  ا�نجليزي، 

ديسمبر المقبل بالدوحة القطرية.
وتأهل الهالل إلى مونديال ا�ندية بعدما توج بلقب دوري 
أبطال آسيا ٢٠١٩ على حساب أوراوا الياباني، ومن المقرر أن 
يواجه الترجي التونسي في مباراته ا�ولى بكأس العالم 

لÙندية في الرابع عشر من الشهر المقبل.
الموقع  مع  مقابلة  في  الجنوبي  الكوري  المدافع  وقال 
العالم  كأس  بطولة  ستكون  اàسيوي:  لالتحاد  الرسمي 
رائعة، وسيكون ا�مر صعبا، لكننا سنلعب  لÙندية تجربة 
بكل قوة في جميع مبارياتنا، وال أستطيع االنتظار للعب 

ضد فان ديك مدافع ليفربول.
إلى  وصلت  عندما  ذكر:  الهالل،  نادي  مع  تجربته  وحول 
ا�نجليزية،  باللغة  التحدث  بوسعي  كان  بالكاد  النادي، 
وكانت لدّي صعوبة في التواصل مع زمالئي في الفريق، 
حتى  ا�نجليزية  اللغة  تعلم  أجل  من  بجد  عملت  لكنني 

أتمكن من التحدث إليهم.
وبخصوص الطريقة التي ركز عليها الهالل لتجاوز الفريق 
منظمون  أوراوا  العبو  أوضح:  ا�ياب:  مباراة  في  الياباني 
للغاية، ولكن جميع العبينا يتمتعون بخبرة كبيرة، ناقشنا 
فيما بيننا كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع المباراة، خاصة أن 
أوراوا يفضل المحافظة على الكرة، لذلك أردنا أن نضغط 
أساسًيا  جزًءا  ستكون  أنها  نظن  كنا  ا�مام،  من  عليهم 

لحسم المواجهة.
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https://bit.ly/2YbTqu5 المصدر:

زيدان يضاعف قلق باريس سان 
جيرمان على مستقبل مبابي!

زيدان يضاعف قلق باريس سان 
جيرمان على مستقبل مبابي!

الدين  زين  مدريد  ريال  مدرب  تخلى  النادرة،  المرات  واحدة  في 
زيدان عن دبلوماسيته المعروفة عنه، خصوًصا في حواراته مع 
الصحافيين قبل كل مباراة، وذلك برد واضح ومباشر على سؤال 
التعاقد معه مواطنه كيليان مبابي في  إمكانية  أو  رأيه  حول 

المستقبل غير البعيد.
نجم  مستقبل  حول  الجدل  إثارة  الفرنسي  المدرب  وتعمد 
منتخب الديوك، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن رغبة إدارة 
عاًما  الـ٢١  صاحب  عقد  تمديد  في  جيرمان  سان  باريس 
الممتد حتى منتصف عام ٢٠٢٠،  لموسمين إضافيين في عقده 
حتى أن بعض المصادر ادعت أن المدير الرياضي ليوناردو عرض 
على مبابي ا�ب قرابة الـ٤٠ مليون جنيه يورو كراتب سنوي –بعد 

الضرائب-، لحمايته من ريال مدريد.
وفي حديثه مع الصحافيين قبل استضافة غالطة سراي على 
الجولة  مواجهات  من  واحدة  في  بيرنابيو“  ”سانتياغو  ملعب 
في  رأيه  عن  زيزو  ُسئل  أوروبا،  أبطال  مجموعات  لدوري  الرابعة 
فكرة التعاقد مع مبابي، فأجاب قائًال ”أعتقد أنه صاحب القرار 
سان  باريس  مع  اàن  هو  نعرف  وكما  مستقبله،  بشأن  الوحيد 
أنه  سمعت  وقد  سيحدث،  ما  سنرى  المستقبل  وفي  جيرمان، 

يحلم باللعب لريال مدريد“.
من جهة أخرى تحدث عن مباراة الغد وأهميتها بالنسبة للفريق 
أهمية  ”ُندرك  بقوله  ا�قصائية  لÙدوار  العبور  بطاقة  لتأمين 
المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وكما هي العادة، سنقاتل من 
أجل الفوز وتقديم مستوى جيد أمام جماهيرنا، وبالنسبة لي. 
نهائي كأس،  أنها  المباراة على  أتعامل مع  بالقلق وال  ال أشعر 
على  والحصول  مدريد  ريال  شخصية  إظهار  أن  أريده  ما  كل 

دعم جماهيرنا“.
الثاني في  المركز  وسيخوض ريال مدريد مباراة الغد وهو في 
كلوب  عن  نقطتين  بفارق  نقاط،  أربع  برصيد  ا�ولى  مجموعته 
والجميع  التركي،  ضيفه  عن  وثالثة  الثاني  المركز  صاحب  بروج 
خلف المتصدر باريس سان جيرمان الذي حقق العالمة الكاملة 

في النصف ا�ول من دوري المجموعات.
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