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https://bit.ly/36Lofsp المصدر:

كليوباترا

الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا هي 
آخر ملوك ا�سرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة 
احتالل  الميالد، وحتى  ا�كبر في عام ٣٢٣ قبل  ا�سكندر 

مصر من ِقَبل روما عام ٣٠ قبل الميالد.

خلفته  وقد   . عشر  الثاني  بطليموس  ابنة  كليوباترا  كانت 
بطليموس  أخاها  العرش  مشاطرة  ق.م   ٥١ سنة  كملكة 
 . وساحرة  جميلة  كانت  بأنها  وُصفـت  وقد   . عشر  الثالث 
الرجال  أما   . إلينا  وصلت  التي  الصور  ماتبرزها  نقيض  على 
بشخصيتها  أسرتهم  فقد  غرامها  في  وقعوا  الذين 

القوية الظريفة وبذكائها ودهائها .

وكانت دائمة النزاع مع شقيقها الذي انتهى بطردها من 
مصر . وكانت البالد في ذلك الوقت مملكة تحت الحماية 
للشعب  بالنسبة  للقمح  الرئيسي  والمصدر   ، الرومانية 
الروماني . وأقبل قيصر إلى مصر عقب هزيمة بومباي في 
ماتزال  ا�هلية  الحـرب  فوجد   ، ق.م   ٤٨ سنة  فارسالوس 
 ، مصر  إلى  العودة  تحاول  كليوباترا  وكانت   . فيها  قائمة 
في  ملفوفة  قيصر  أمام  فجأة  الظهور  إلى  فعمدت 
إليه  التوسل  تستطيع  بحيث   - يزعمون  كما   - سجادة 
لمساعدتها في تحقيق غايتها للعودة إلى الحكم. وقد 
ستكون  بأنها  الجلي  بالمنطق  أو   ، بمفاتنها  إما   ، أسرته 
حاكمÄ أفضل من شقيقها . وساعدها قيصر على التغلب 

على بطليموس الذي أغرق في نهاية المعركة.

وحكمت كليوباترا بضع سنوات . وفي سنة ٤٠ ق . م كانت 
أصاب  الذي  ا�مبراطوري  نصيب  من   Åجزء مملكتها 
ماركوس انطونيوس عندما اقتسـم العالم الروماني مع 
يوليوس  مصـرع  بعد  وليبيدوس  اوكتافيوس  من  كل 
قيصر. وقد أحب ماركوس أنطونيوس كليوباترا ، وكّلفته 

عالقته الغرامية هذه فقدان حظوته في روما .

وانتهى أمر أنطونيوس باالنتحار إثر الهزيمة التي أنزلها به 
فلما   . .م  ق   ٣١ سنة  أكتيوم  معركة  في  أوكتافيوس 

سمعت كليوباترا بالنبأ انتحـرت هي ا�خرى.



البنزين والكاز في ا�سواق  – سجلت أسعار  – الغد  عمان 
الحالي  الشهر  من  ا�ول  ا�سبوع  في  انخفاضا  العالمية 
مقارنة مع معدل أسعارها لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 

الماضي.

وانخفض سعر البنزين أوكتان ٩٠ من ٩ر٦٠٣ دوالر للطن إلى 
٢ر٥٩٩ دوالر وبنسبة انخفاض ٨ر٠ % وانخفض سعر البنزين 
أوكتان ٩٥ من ٥ر٦٤٨ دوالر للطن الى ٢ر٦٣٧ دوالر وبنسبة 
% وانخفض سعر الكاز من ٨ر٦٠١ دوالر الى ١ر انخفاض ٧ر١ 
سعر  استقر  حين  في   %  ١ انخفاض  وبنسبة  دوالر   ٥٩٦
تشرين  شهر  في  المسجل  سعره  معدل  حول  الديزل 

الثاني (نوفمبر) الماضي والذي بلغ ١ر٥٧١ دوالر للطن.

المسال  البترولي  الغاز  سعر  معدل  ارتفع  آخر،  جانب  من 
لشهر كانون ا�ول الحالي من ٩ر٤٤٠ دوالر للطن الى ٣ر٤٥١ 

دوالر وبنسبة ارتفاع ٣ر٢ %.

وكان سعر خام برنت قد حقق ارتفاعا في ا�سبوع ا�ول 
من هذا الشهر وصل إلى ١ر٦٥ دوالر للبرميل مقارنة مع ٩ر

٦٢ دوالر المسجل في شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

قالت جمعية شركات تقنية المعلومات واالتصاالت "إنتاج" 
إن أمام الشركات ا�ردنّية العاملة في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات فرصا استثمارية وشراكات واعدة في إيرلندا.

"الشركات  أن  االثنين،  صحفي  بيان  في  "إنتاج"  وأضافت 
تكنولوجيا  قطاع  في  حسنة  سمعة  لها  ا�ردنية 
إيرلندية  شركات  أشادت  حيث  ا�يرلندي،  المعلومات 

بخبرات الشركات ا�ردنية".

"إنتاج" أن ا�شادة ا�يرلندية جاءت على هامش  وأوضحت 
الذي  ا�شياء  وإنترنت  الذكية  للمدن  ا�يرلندي  المنتدى 

عقد في العاصمة ا�يرلندية دبلن ا�سبوع الماضي.

الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" نضال البيطار الذي شارك 
مع  للتشبيك  ا�يرلندية  الشركات  دعا  المنتدى،  في 

الشركات ا�ردنية لبحث فرص التعاون فيما بينها.

بين  التشبيك  لزيادة  كامل  استعداد  على  إنتاج  "جمعية 
الشركات في البلدين" بحسب البيطار.

٢

أخبار العالم

فرص استثمارية لشركات أردنية 
في إيرلندا

https://bit.ly/2Z1GcR9 المصدر:

انخفاض أسعار البنزين والكاز 
واستقرار الديزل عالميا

https://bit.ly/2S0vhFP المصدر:
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أخبار العالم

تلقى جاللة الملك عبداÖ الثاني رسالة دعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة كضيف شرف في أعمال قمة العشرين خالل العام المقبل، التي 

ستتولى المملكة العربية السعودية رئاستها واستضافتها في عام ٢٠٢٠.

أعمال  في  للمشاركة  الدعوة  تلبية  على  حرصه  الشريفين،  الحرمين  خادم  إلى  جوابية  رسالة  في  الملك،  جاللة  وأكد 
الحكيمة،  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة  رئاسة  أن  على  مشددا  القمة، 
استقرار  لتحقيق  ومساعيها  والدولي،  ا�قليمي  الصعيدين  على  للمملكة  المحوري  الدور  تعكس  العشرين  لمجموعة 

االقتصاد العالمي وازدهاره.

يشار إلى أن هذه الدعوة وجهت لعدد محدود جدا من قادة الدول.

وكان ا�ردن تلقى دعوة سعودية للمشاركة في ا�عمال التحضيرية لقمة العشرين.

https://bit.ly/2twot8D المصدر:

الملك يتلقى دعوة من أخيه 
خادم الحرمين الشريفين 

للمشاركة كضيف شرف في 
أعمال قمة العشرين العام 

المقبل
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"لن يلحق بالكالسيكو.. بيان 
جديد من ريال مدريد بشأن 

إصابة هازارد
https://bit.ly/34wWouJ المصدر:

خليجي 24 بطل جديد يضاف 
إلى القائمة.. سجل الفائزين 

ببطولة كأس الخليج
https://bit.ly/36O2aK2 المصدر:

أصدر نادي ريال مدريد بياًنا رسمًيا بشأن ا�صابة التي يعاني 
منها البلجيكي إيدين هازارد العب الفريق الملكي، والتي 

أكدت تعرضه لشرخ في كاحل القدم اليمنى.
مباراة  خالل  ا�يمن  الكاحل  في  لÛصابة  هازارد  وتعرض 
الجولة  في  جيرمان  سان  باريس  أمام  مدريد  ريال 
التي  أوروبا  أبطال  لدوري  المجموعات  دور  من  الخامسة 

انتهت بالتعادل ا�يجابي ٢-٢.
من  والعشرين  السابع  في  بياًنا  أصدر  قد  النادي  وكان 
خضع  البلجيكي  الالعب  "إن  فيه:  قال  الماضي  نوفمبر 
القدم  كاحل  في  بكدمة  إصابته  أكدت  طبية  الختبارات 

اليمنى، على أن تحدد الساعات القادمة مدة الغياب".
"بعد  فيه:  جاء  الخميس  اليوم  آخر  بياًنا  النادي  وأصدر 
االختبارات التي أجريت على العبنا إيدن هازارد من قبل ريال 
مدريد للخدمات الطبية تم تشخيص إصابة الالعب بشرخ 

في كاحل القدم اليمنى، وفي انتظار التطورات".
التقارير ا�سبانية فإن فرص لحاق الالعب  وبحسب بعض 

بمباراة الكالسيكو أمام برشلونة أصبحت ضئيلة.
ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيًفا على نظيره برشلونة 
في الثامن عشر من ديسمبر الجاري المؤجلة من الجولة 

العاشرة من الليجا.
ترتيب  جدول  صدارة  يتقاسم  برشلونة  أن  بالذكر  جدير 
الدوري ا�سباني مع ريال مدريد بعدما جمع كل منهما 

٣١ نقطة بعد خوض ١٤ جولة.

في  الخليج  كأس  بطولة  على  رسمًيا  الستار  أسدل 
نسختها الرابعة والعشرين، اليوم ا�حد، بعد فوز منتخب 
المباراة  في  السعودية  منتخب  نظيره  البحرينعلى 

النهائية.
وفاز المنتخب البحريني على نظيره السعودي في نهائي 
«خليجي ٢٤» الذي أقيم على ملعب «عبد اÖ بن خليفة» 

بنادي الدحيل في قطر، بهدف دون رد.
سعد  محمد  الالعب  الوحيد  المباراة  هدف  وسجل 

الرميحي في الدقيقة ٦٩.
وعلى الجانب اãخر وصل المنتخب البحريني إلى النهائي 
بعد الفوز على منتخب العراق في نصف النهائي بركالت 
للمباراة  ا�صلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،٣/٥ الترجيحية  الجزاء 

بالتعادل ا�يجابي بهدفين لكل فريق.
في  البحريني  للمنتخب  ا�ول  اللقب  هو  هذا  ويعد 
في  مختلفة،  مرات   ٤ في  وصيًفا  حل  بعدما  مسيرته، 

أعوام: ١٩٧٠ و١٩٨٢ و١٩٩٢ و٢٠٠٣.
أما المنتخب السعودي ففشل في التتويج باللقب الرابع 
بين  الغالية  الخليجية  بالبطولة  تتويجه  في مسيرته بعد 

ا�شقاء، في أعوام ١٩٩٤، و٢٠٠٢، و٢٠٠٣.
سجل  البحرين،  تتويج  بعد  آرابيا»  «آس  لكم  ويستعرض 

الفائزين ببطولة كأس الخليج عبر التاريخ.
المنتخب الكويتي.. ا�كثر تتويًجا

يعتبر منتخب الكويت هو ا�كثر تتويًجا بالبطولة العربية 
بينما   ،٢٠١٠ عام  في  تتويج  آخر  كان  إذ  مناسبات،   ١٠ خالل 
سيطر سيطرة كاملة في فترة السبعينيات حيت توج أربع 

مرات متتالية في ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٦.
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https://bit.ly/2rZJacD المصدر:

قائمة الهاتريك في دوري
أبطال أوروبا

قائمة الهاتريك في دوري أبطال أوروبا، منذ بداية دوري أبطال أوروبا في عام 
١٩٩٢، استطاع ٨٥ العب من ٣٥ دولة تسجيل ثالثية (هاتريك) أو أكثر في مباراة 
واحدة، في المجموع ١٢٤ مرة عن ٤٧ نادي مختلف في ١٧ دوري مختلف. أول 
مع  الهاتريك  سجل  حيث  إليرمان،  جول  ا�لماني  هو  ا�نجاز  هذا  يحقق  العب 

نادي آيندهوفن عندما فاز على نادي فيلنيوس ٦–٠ في ١٦ سبتمبر ١٩٩٢.
بينهم  من  واحدة،  مباراة  في  أهداف  ثالثة  من  أكثر  سجلوا  العبا  عشر  إثنى 
ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وحدهما الذان حققا هذا ا�نجاز مرتين، 
هذا  وحقق  أهداف.  خمسة  سجلوا  من  أدريانو  لويز  والبرازيلي  ميسي  وفقط 
دادو  إنزاغي،  سيموني  باستن،  فان  ماركو  هم:  آخرين  العبين  عشرة  ا�نجاز 
برشو، رود فان نيستلروي، أندري شيفتشينكو، بافيتيمبي غوميز، ماريو غوميز، 

روبرت ليفاندوفسكي، زالتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو.
سجل كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ثالثة أهداف ثمان مرات في 
دوري أبطال أوروبا أكثر من أي العب آخر.[٣] سجل كل من فيليبو إنزاغي، ماريو 
أندي  بينما  مرات،[٤]  ثالث  ثالثية  ليفاندوفسكي  وروبرت  أدريانو  ولويز  غوميز 
روي  نيستلروي،  فان  رود  سيموني،  ماركو  إيتو،  صامويل  أوين،  مايكل  كول، 
سجلوا  شيفتشينكو  أندري  أدريانو،  دروغبا،  ديدييه  سولدادو،  روبيرتو  ماكاي، 
ثالثة  سجلوا  (مرتين)  وميسي  مرات)  (أربع  رونالدو  فقط  مرتين.[٥][٦]  ثالثية 
تسعة  عشر.[٧]  الستة  دور  في  واحدة  مناسبة  من  أكثر  في  أكثر  أو  أهداف 
العبين سجلوا ثالثية لناديين أو أكثر: إنزاغي (يوفنتوس وميالن)، أوين (ليفربول 
ومانشستر يونايتد)، إيتو (برشلونة وإنتر ميالن)، سيموني (ميالن وموناكو)، فان 
ميونخ)،  وبايرن  (ديبورتيفو  ماكاي  يونايتد)،  ومانشستر  (آيندهوفن  نيستلروي 
وتشيلسي)  (مارسيليا  دروغبا  وميالن)،  كييف  (دينامو  شيفتشينكو 
وباريس  (برشلونة  ونيمار  ميونخ)  وبايرن  دورتموند  (بوروسيا  وليفاندوفسكي 

سان جيرمان) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد ويوفنتوس).
كريستيانو رونالدو هو الالعب الوحيد الذي سجل ثالثية في مبارتين متتاليتين 
بموسم ٢٠١٦–١٧ ضد كال من بايرن ميونخ في إياب ربع النهائي وأتلتيكو مدريد 
مواسم  لثالث  ثالثية  سجل  الذي  الوحيد  أنه  كما  النهائي.  نصف  ذهاب  في 
وسولدادو  ميونخ)  (بايرن  غوميز  ميالن)،  (إنتر  أدريانيو  من  كال  يليه  متتالية، 
(فالنسيا) تمكنوا من تسجيل ثالثية في موسمين متتاليين. وأطول فترة بين 
ثالثيتين تم تحقيقه من قبل أوين، الذي سجل أول ثالثية له في ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٢ 
في ليفربول والثاني كان بعد أكثر من سبع سنوات، في ٨ ديسمبر ٢٠٠٩ لصالح 

مانشستر يونايتد.



الحلقة 71


