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١

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.



بضيق  للتميز   Ìعبدا الملك  مدرسة  في  طالبا   ٣١ اصيب   
التنفس جراء استنشاقهم غازات ناتجة عن تفاعل مواد 

كيميائية.
ا�نقاذ  فرق  أن  المدني  الدفاع  في  ا�عالم  إدارة  وقالت 
وا�سعاف في مديرية دفاع مدني عجلون تعاملت مع 
إحدى  في  الطالب  من  لمجموعة  تنفس  ضيق  حاالت 
المدارس بمحافظة عجلون، حيث تعرض (٣١) طالبا لضيق 
لهم  الالزمة  ا�ولية  ا�سعافات  تقديم  وتم  بالتنفس 
وجميعهم  الحكومي  ا�يمان  مستشفى  إلى  ونقلهم 

بحالة جيدة.
إلى  تشير  ا�ولية  الدالئل  أن  المدني  الدفاع  بين  واضاف 

وجود تفاعل لمواد تنظيف داخل المدرسة.
وليد  والتعليم  التربية  وزارة  باسم  االعالمي  الناطق  وقال 
الجالد لـ عمون إن الغاز نتج عن تفاعل مواد كيميائية اثناء 

قيام طلبة باجراء تجارب علمية.
بشكل  الحالة  تتابع  والتعليم  التربية  وزارة  أن  وأوضح 
تربية  مدير  مع  تابع  النعيمي  تيسير  الوزير  وأن  حثيث، 

عجلون الحالة فورا.

النفط  الثالثاء، إن كميات  قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 
الماضي  ثاني/نوفمبر  تشرين  لشهر  العراق  من  المستوردة 

بلغت ٣٠٩ آالف برميل تم نقلها بواسطة ١٢٠٩ صهاريج.
وأوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في بيان، 
أن مجموع الكميات المستوردة من نفط العراق تم نقلها من 
الزرقاء  مدينة  في  ا�ردنية  البترول  مصفاة  إلى  بيجي  مصفاة 

بمعدل ١٠ آالف برميل يوميا.
ا�ردنية  البترول  مصفاة  في  المفرغة  الكميات  مجموع  وعن 
تشرين  شهر  نهاية  وحتى  الماضي  أيلول/سبتمبر  مطلع  منذ 

ثاني /نوفمبر الماضي، قالت زواتي إنها بلغت ٧٧٦ ألف برميل.
احتياجات  من   ٪٧ تشكل  الكميات  هذه  أن  زواتي  وأّكدت 
التعاون  إطار  في  تأتي  الخطوة  هذه  أن  إلى  الفتة  المملكة، 

الطاقي القائم بين ا�ردن والعراق وبما يخدم مصالح البلدين.
مذكرة  أن  إلى  زواتي  أشارت  العراق  نفط  بأسعار  يتعلق  وفيما 
خام  (نفط  الخام  النفط  العراق  يبيع  أن  على  تنص  التفاهم 
برنت  نفط  خام  معدل  أساس  على  ا�ردن  إلى  كركوك) 

الشهري ناقص كلف النقل والفرق بالمواصفات.
ا�ردن  بين  التعاون  بعالقات  قدم¯  المضي  أهمية  زواتي  وبّينت 
الطرفين  مصالح  يلبي  بما  الطاقة  مجال  في  والعراق 
العقبة  ميناء  عبر  العراق  نفط  تصدير  أنبوب  إنشاء  باستكمال 
الذي يمتد من البصرة مرورÛ بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء 

العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.
الجانب  مع  وبالتعاون  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  وكانت 
العمل  الماضي  أيلول/سبتمبر  مطلع  بدأت  قد  العراقي 
تتواصل  الذي  العراق  نفط  بشراء  الخاصة  التفاهم  بمذكرة 

عملية نقله وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.
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أخبار العالم

309 آالف برميل نفط عراقي وصل 
ا¨ردن الشهر الماضي

https://bit.ly/2LFl8KE المصدر:

اصابة 31 طالب� بضيق تنفس 
بمدرسة في عجلون..بسبب 

تفاعل مواد تنظيف
https://bit.ly/2E2s5RV المصدر:



٣

أخبار العالم

لطالما مّثل القطب الجنوبي منطقة بعيدة المنال، غير أّنه يتحّول حالي¯ إلى وجهة سياحية في مشهد قد يسّرع التحّوالت التي 
تهدد واقعه البيئي.

ريح¯،  ا�شد  برودة،  (ا�كثر  التفضيل  أفعال  لمختلف  موقعا  مضى  ما  في  كانت  بعدما  سياحي¯   Ûمقصد المنطقة  هذه  وأصبحت 
ا�كثر قسوة، ...). وهي تمّثل بالنسبة لكثيرين آخر الحدود، أو آخر ا�رض، التي يتوجب زيارتها قبل اختفائها بشكلها الحالي.

على جزيرة هاف مون القطبية، يقف إيفن كارلسن النرويجي ذو الـ ٥٨ عام¯ مرتعش¯ لدى خروجه من مياه تقّدر حرارتها بـ ٣ درجات.
ويعتبر مدير معهد القطب الجنوبي في تشيلي مارسلو ليبي أّن هذه المنطقة "بمثابة قلب ا�رض".

ويقول "تتغّير مساحتها سنوي¯: من ١٤ مليون كلم مربع إلى أكثر من ٢٠ مليون كلم مربع. تتسع شتاًء مع الجليد في البحر وتتقّلص 
صيف¯، كأّنها تنبض".

وإذا كانت "معاهدة القارة القطبية الجنوبية" الموقعة منذ ستين عاما جعلت من هذه ا�رض أرضا مخصصة للسالم والعلوم، فإّن 
السياحة نمت بدروها، خصوصا منذ التسعينات عندما عثرت كسارات الجليد السوفياتية على استخدام جديد لها بعد انتهاء الحرب 

الباردة.
وتعّد السياحة النشاط االقتصادي الوحيد إلى جانب الصيد، ولكّنها تتركز في شبه الجزيرة لسهولة الوصول إليها وبفضل مناخها 

ا�كثر اعتداًال مقارنة ببقية ا�جزاء.
بين تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس، يتوقع أن يزور المنطقة ٧٨٥٠٠ سائح، بحسب الرابطة الدولية لتنظيم الرحالت إلى أنتاركتيكا، 

في ارتفاع بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام الماضي.
وتقول المتحدثة باسم الرابطة أماندا لينز "البعض يرى أّن ٨٠ ألفا ال يملؤون مدرجات ملعب كرة قدم (...) ولكن القطب الجنوبي 

يبقى منطقة خاصة، ويجب التعامل معه وفقا لذلك".
نظمنا  عدة  مرات  "في  وتضيف  للجدل".  "مثيرة  المسألة  تلك  بأّن  ا�مر  ميرالدي  فيرينا  "هارتغروتن"  في  العلمية  المسؤولة  وتبرر 

محاضرات مخصصة للتغّير المناخي، ولكّنها أثارت مشاكل".
وبات معروفا أّن مستقبل ماليين البشر وكائنات أخرى تعيش عند السواحل على بعد آالف الكيلومترات من جزيرة هاف مون، يعتمد 

بشكل واسع على ما يحصل هنا.
دراسات  بحسب  موقوتة،  قنبلة  ايض¯  ولكّنه  العالم،  في  العذبة  المياه  احتياطات  أكبر  يحوي  هائًال  خزانا  الجنوبي  القطب  ويعّد 

متعددة.
ونتيجة االحتباس الحراري، من شأن ذوبان الصفيحة الجليدية في غرب القارة أن يؤدي إلى إعادة رسم خريطة العالم بسبب تأثيره 

على ارتفاع منسوب مياه المحيطات.
ويرجح أن يكون ذلك االرتفاع بنسبة ٥٠ سنتيمترÛ بحلول عام ٢١٠٠، وفق الباحث في معهد بوتسدام للتغّير المناخي اندرس لفرمان.

ويوضح لفرمان أّنه "مع كل درجة حرارة إضافية سترتفع مياه البحار ٢٫٥ متر. ليس خالل هذا القرن، ولكن على المدى البعيد".
ويضيف "حتى لو احترمنا اتفاق باريس للمناخ (التي تهدف إلى ضبط ارتفاع درجات الحرارة عند درجتين)، فإن هذا االتفاق سيؤدي إلى 

ارتفاع بنسبة خمسة أمتار على ا�قل للبحار: ستصبح البندقية تحت الماء، هامبورغ أيض¯، كما نيويورك، شانغهاي، كالكوتا...".
ويصعب تحديد الفترة الزمنية التي قد تشهد ذلك، ولكن يبدو أّن المسار حتمي.

https://bit.ly/2qHBNpI المصدر:

القطب الجنوبي في مرمى
السياحة الجماعية واالستكشاف
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رسمًيا.. دي ليخت أفضل العب 
شاب في العالم 2019

https://bit.ly/2qCixd1 المصدر:
كريستيانو رونالدو يتسلم 

جائزة أفضل العب في الدوري 
ا�يطالي

https://bit.ly/2YAYuZ9 المصدر:

حصل المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت نجم 
 ٢٠١٩ لعام  صاعد  العب  أفضل  جائزة  يوفنتوس  نادي 

والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.
مع  الماضي  الموسم  خالل  كبيًرا  أداء  ليخت  دي  وقدم 
الدوري  بلقبي  الفريق  مع  فاز  حيث  أمستردام  أياكس 
نهائي  نصف  إلى  معهم  وصل  كما  المحليين،  والكأس 
دوري أبطال أوروبا كأصغر قائد في تاريخ المسابقة يصل 

إلى هذا الدور.

مهاجم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  أثار 
حفل  احتضنت  التي  ميالن  في  أيًضا  الجذل  يوفنتوس 
كان  حيث  ا�ولى  الدرجة  ا�يطالي  الدوري  جوائز  توزيع 

التساؤل بين الجميع حول حضوره الحفل أو غيابه عنه.
وحضر النجم البرتغالي متأخرا للحفل وهو ما خلف حالة 
من االرتياح لدى المنظمين والفرح لدى الجماهير الحاضرة 

حسب صحيفة ” الغازيتا ديلي سبورت “.
الدوري  في  العب  أفضل  جائزة  البرتغالي  النجم  وتسلم 
أتكلم  أن  أحاول   ”: وقال  الماضي  للموسم  ا�يطالي 
ا�يطالية ،أنا سعيد بالجائزة ، الدوري ا�يطالي دوري صعب 
، أشكر زمالئي في يوفنتوس وكل الذين صوتوا لفائدتي 
هذه السنة ، سأحاول أن أتواجد هنا السنة القادمة وأكرر 

نفس ا�نجاز”.
وغاب النجم البرتغالي عن حفل فرانس فوتبول الخاص 
من  كانت  والتي   ٢٠١٩ لسنة  الذهبية  بالكرة  الفائز  بتتويج 

نصيب غريمه التقليدي ا�رجنتيني ليونيل ميسي.
وبرر رونالدو غيابه عن الحفل بحضوره حفل جوائز الدوري 
وضمن  العب  أفضل  بجائزتي  سيتوج  كان  حيث  ا�يطالي 
أفضل ١١ العًبا في الموسم فيما حل ثالثا في سباق الكرة 

الذهبية.
ودافع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عن 
موكله قال :” كريستيانو رونالدو ا�فضل في التاريخ وأنتم 

تعرفون ذلك “.
وقال فابيو باراتيكي المدير الرياضي ليوفنتوس :” رونالدو 

يستحق الفوز بالكرة الذهبية ، لقد قلت ذلك دائما “.

رسمًيا.. أليسون بيكر يفوز بجائزة 
ياشين ¨فضل حارس لعام 2019

https://bit.ly/2RDwOl2 المصدر:

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، عن الفائز بجائزة ياشين 
�فضل حارس مرمى في العالم لعام ٢٠١٩. وتوج بالجائزة 

البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول ا�نجليزي.
مع  أوروبا  أبطال  بدوري  وفاز  رائًعا،  موسًما  قّدم  أليسون 
بكوبا  البرازيلي  منتخب  مع  أليسون  توج  كما  ليفربول. 

أمريكا لعام ٢٠١٩.



٥

https://bit.ly/2E48u3F المصدر:

رسمي� .. ليونيل ميسي يتوج بجائزة
الكرة الذهبية لعام 2019

الكرة  جائزة  القدم  لكرة  ا�سباني  برشلونة  العب  ميسي  ليونيل  أحرز 
الذهبية للعام ٢٠١٩ للمرة السادسة في تاريخه ، بعد أسابيع فقط على 

فوزه بجائزة ا�فضل المقدمة من الفيفا.
توزيع  حفل  االثنين  اليوم  مساء  باريس  الفرنسية  العاصمة  واحتضنت 
فوتبول  فرانس  مجلة  تقدمها  التي   ٢٠١٩ للعام  الذهبية  الكرة  جوائز 
المرموقة ، حيث تواجد العديد من الشخصيات الكبيرة في عالم كرة 

القدم.
في  السادسة  للمرة  الذهبية  الكرة  جائزة  ميسي  ليونيل  وحصد 
مشواره االحترافي ، متفوق¯ على عدد من الالعبين الكبار مثل فيرجيل 
مهاجم  رونالدو  وكريستيانو  ا�نجليزي  ليفربول  مدافع  دايك  فان 

يوفنتوس ا�يطالي.
حفل  أيض¯  باريس  العاصمة  في  شاتليه  مسرح  على  اليوم  وأقيم 
مراسم تسليم جائزة ”كوبا“ التي تقدم �فضل العب في العالم تحت 
حارس  �فضل  كذلك  تقدم  التي  ياشين“  ”ليف  وجائزة   ، عام¯   ٢١ سن 

مرمى في العالم.
وتوج الالعب الملقب بالبرغوث بلقب الدوري ا�سباني مع برشلونة ، كما 
الذهبي  الحذاء  ولقب  إسبانيا  في  هداف  أفضل  جائزتي  على  حاز 
نهائي  لنصف  ا�رجنتين  قاد  كما   ، أوروبا  أبطال  دوري  هداف  وكذلك 

كوبا أمريكا.
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