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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.



بحث رئيس غرفة تجارة ا�ردن العين نائل الكباريتي االثنين، مع 
سبل  ديساناياكا،  شانيكا  شيرين  ا�ردن،  لدى  سريالنكا  سفيرة 

وآليات تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال الكباريتي، إن العالقات ا�ردنية السريالنكية تشهد تطورا 
والتجارة  العاملة  ا�يدي  توفير  مجاالت  في  مستمرا  ونموا 
استراتيجيا  مركزا  ليصبح  ا�ردن  استغالل  إلى  داعيا  والسياحة، 
لتوزيع السلع السريالنكية للدول العربية في الجوار، إضافة إلى 
ا�ردن من  إلى  البضائع  متابعة قيود ومتطلبات الزمة لتصدير 

الجهات المعنية.
وأّكد استعداد الغرفة للتعاون والتنسيق مع السفارة، والعمل 
على استكشاف فرص وإمكانات التعاون المتاحة بين البلدين، 
وتنشيط زيارات الوفود االقتصادية لتشجيع االستثمار والتبادل 

التجاري بين الجانبين.
الهند والبالستيك،  الشاي وجوز  ا�ردن من سيريالنكا  ويستورد 
الكالسيوم والنحاس  القطنية وكربونات  فيما يصدر ا�نسجة 

والبذور وا�سمدة.
التجاري  التبادل  تعزيز  أهمية  إلى  أشارت  ديساناياكا،  السفيرة 
ممثلي  بين  مشترك  أعمال  لقاء  عقد  يتطلب  ما  الجانبين؛  بين 
القطاع الخاص في البلدين يكون منصة مهمة لتبادل الخبرات 
التبادل  حجم  وزيادة  االقتصادي،  التعاون  لتعزيز  والمعلومات 

التجاري بينهما.

مجلس  إن  العضايلة،  أمجد  ا�عالم،  لشؤون  الدولة  وزير  قال 
وتشريعية  قانونية  إجراءات  باتخاذ  االثنين،  اليوم  سيبدأ  الوزراء 
العامة  والمديرية  الدرك  لقوات  العامة  المديرية  لدمج  الزمة 
للدفاع المدني ضمن مديرية ا�من العام، الذي وجه به جاللة 

الملك عبداÔ الثاني الحكومة.
واضحة  كانت  الملك  وجهها  التي  الرسالة  أن  أّكد  العضايلة، 
للخزينة  وفر  من  الدمج  هذا  يحققه  ما  اهمية  وتؤكد  جدا، 

وترشيد لÖدارة وتحسين لÕداء.
وجه  الرزاز،  عمر  الوزراء  رئيس  إلى  رسالة  االثنين،  بعث  الملك، 
المديرية  دمج  في  الفوري  بالسير  الحكومة  خاللها  جاللته 
ضمن  المدني  للدفاع  العامة  والمديرية  الدرك  لقوات  العامة 
وا�دارية  التشريعية  ا�جراءات  وإنجاز  العام،  ا�من  مديرية 
الالزمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق ا�مني المحترف، 
وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة 

العامة.
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أخبار العالم

بحث تعزيز العالقات االقتصادية 
بين ا�ردن وسريالنكا

https://bit.ly/3657JU8 المصدر:

بدء إجراءات دمج الدرك والدفاع 
المدني

https://bit.ly/2ENCyB5 المصدر:



٣

أخبار العالم

وقعت الحكومتان ا�ردنية وا�لمانية، االثنين، ٤ اتفاقيات مساعدات ألمانية لتحسين مشاريع إمدادات مياه وصرف صحي 
في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش والكرك، بقيمة ١٣٧٫٥ مليون يورو، منها منحتين بقيمة ٦٧٫٥ مليون يورو.

وزير  المنفذة  الجهة  وعن  الربضي،  وسام  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير  ا�ردنية  الحكومة  عن  نيابة  االتفاقية،  ووقع 
المياه والري رائد أبو السعود، وعن الحكومة ا�لمانية مدير مكتب بنك ا�عمار ا�لماني في ا�ردن كريستيان شوب.

المياه  إمدادات  مشروع  من  والثامنة  السابعة  المرحلة  لتمويل  يورو  مليون   ٦٦ بقيمة  منحة  تتضمن  ا�ولى  االتفاقية 
لشبكات  التحتية  البنية  تحسين  إلى  المشروع  ويهدف  السوريين،  لالجئين  المستضيفة  للمجتمعات  الصحي  والصرف 
المجتمعات  خاصة  السوري  باللجوء  والمتأثرة  وجرش  وعجلون  والمفرق  إربد  محافظات  في  الصحي  والصرف  المياه 
لالجئين  المستضيفة  المجتمعات  في  الصحي  الصرف  شبكات  توسيع  إلى  با�ضافة  السوريين،  لالجئين  المستضيفة 

السوريين.
وتتضمن االتفاقية الثانية قرضا ميسرا جدÅ لتمويل المرحلة الخامسة من برنامج إدارة مصادر المياه بقيمة ٤٥ مليون يورو، 
وتهدف هذه المرحلة من هذا البرنامج إلى تحسين نظام شبكة الصرف الصحي لمدينة الكرك ومنطقة الجنوب الغربي 
جديده  شبكات  وبناء  الكرك،  مدينة  في  الصحي  الصرف  شبكة  وتوسيع  تأهيل  إعادة  سيتم  حيث  عّمان،  مدينة  من 
الصحي في منطقة  الصرف  تأهيل وتوسيع شبكة  إعادة  العادمة، كما ستتم  المياه  الصحي، ومحطات ضخ  للصرف 

الجنوب الغربي من مدينة عّمان.
أما االتفاقية الثالثة، فتأتي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه، كقرض ميسر 
جدÅ بقيمة ٢٥ مليون يورو، وتهدف هذه المرحلة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات المياه التي تتراوح أعمارها بين ٢٥ 

و٤٠ عاًما في منطقة وادي ا�ردن.
وتتضمن االتفاقية الرابعة منحة تكميلية للمرحلة الثانية من مشروع التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه بقيمة ١٫٥ 
مليون يورو، وتهدف إلى تمويل الخدمات االستشارية للمزارعين وجمعيات مستخدمي المياه لتطوير مفاهيم الحد من 
أنماط  القانونية وتقديم المشورة بشأن  اâبار غير  القناة، ومكافحة حفر  آلية الحفاظ على أمن  المياه، وتحسين  سرقة 
المحاصيل ا�قل كثافة للمياه، إضافة إلى أنه سيتم استخدام ٥٠٪ من المنحة لشراء أجهزة لجمعيات مستخدمي المياه 

لمساعدتهم على تحسين تشغيل وصيانة الشبكة.

137.5
مليون يورو 

مساعدات 
ألمانية 
لتنفيذ 

مشاريع مياه
https://bit.ly/2Sp9mbh:المصدر
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نتائج قرعة دور الـ16 من دوري 
أبطال أوروبا

https://bit.ly/2sgbS9i المصدر:

ليفربول يعلن تمديد عقد 
يورجن كلوب حتى عام 2024

https://bit.ly/394Ow7j المصدر:

عن  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  من  ال١٦  دور  قرعة  أسفرت 
ريال  برشلونة،  ليفربول،  �ندية  وصعبة  نارية  مواجهات 

مدريد، باريس سان جيرمان، تشيلسي وبايرن ميونخ.

في  القدم  لكرة  ا�وروبي  االتحاد  بمقر  القرعة  وأقيمت 
لتحديد  "القاهرة"،  بتوقيت  ظهًرا  الواحدة  الساعة  تمام 
في  المرحلة  تلك  ستشهدها  التي  الثماني  المباريات 

الفترة من ١٨ فبراير وحتى ١٨ مارس.

ا�لماني  الفني  المدير  عقد  ا�نجليزي  ليفربول  نادي  مدد 
وربطه  أخرى،  سنة  ونص  سنوات   ٤ لمدة  كلوب  يورغن 

بمتصدر الدوري الممتاز حتى عام ٢٠٢٤.
النادي  موقع  على  نشر  بيان  في  كلوب  يورغن  وقال 
في  ليفربول)  (لتدريب  االتصال  جاء  "عندما  ا�لكتروني 
خريف ٢٠١٥ شعرت أننا نالئم بعضنا. وبعد كل ذلك، أشعر 

اâن أني قللت من أهمية ا�مر".
وأضاف المدرب ا�لماني، الحاصل على جائزة مدرب العام 
التعاون ال  ٢٠١١ "من خالل ثقة تامة في أن  ألمانيا عام  في 
االلتزام  الجانبين تمكنت من إعالن هذا  يزال مستمرا من 

حتى ٢٠٢٤"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
التعاقد  بتمديد  التفاق  أيضا  توصل  إنه  أوروبا  بطل  وقال 

مع مساعدي المدرب وهما بيتر كرافيتس وبيب ليندرز.
انتقل  قد  عاما،   ٥٢ العمر  من  البالغ  كلوب،  يورغن  وكان 
في  ليفربول  لتدريب  دورتموند  بوروسيا  فريق  تدريب  من 

العام ٢٠١٥.
حتى  سنوات   ٦ لمدة  عقده  تجديد  تم  فقد  ذلك،  ورغم 

عام ٢٠٢٢.
ألقابه  أول  تحقيق  كلوب  استطاع   ٢٠١٨–٢٠١٩ موسم  وفي 
أوروبا بعد تغلبه  أبطال  ببطولة دوري  بالفوز  ليفربول  مع 

على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في النهائي.
لقب  لحصد  ليفربول  قيادة  أعتاب  على  كلوب  وكان 
الدوري ا�نجليزي الموسم الماضي قبل أن يخسر الصراع 
بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.لكن هذا الموسم يبدو 
لقب  لحصد  عاما   ٣٠ دام  انتظار  �نهاء  بقوة  مرشحا 
 ١٦ في  هزيمة  بال  سجله  على  حافظ  بعدما  البريميرليغ، 
ليستر  عن  نقاط  ثماني  بفارق  المسابقة  ويتصدر  مباراة 

سيتي صاحب المركز الثاني.
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https://bit.ly/2Sk1CY6 المصدر:

كريستيانو رونالدو: ريال مدريد مذهل.. 
أتمنى خوض نهائي دوري ا�بطال أمامه

أن  نادي يوفنتوس ا�يطالي في  رونالدو مهاجم  البرتغالي كريستيانو  يرغب 
يواجه ناديه السابق، ريال مدريد، خالل منافسات الموسم الحالي من بطولة 

دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق معه لقب البطولة في أربع مناسبات سابقة.
الختامية  الجولة  في  ا�لماني،  ليفركوزن  باير  أمام  يوفنتوس  مواجهة  وبعد 
من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز 
«البيانكونيري» بهدفين دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدًفا منهما، تحدث 
احتمالية  هناك  أن  بالفعل  يعلم  أنه  وأكد  ا�عالم،  وسائل  أمام  البرتغالي 

لمواجهة ريال مدريد في دور الستة عشر من البطولة.
ريال مدريد، لكن في وقت الحق من  رغبته في مواجهة  أكد  «صاروخ ماديرا» 
بالمباراة  مواجهتهم  في  ويأمل  النهائي،  ثمن  في  وليس  أوروبا،  أبطال  دوري 

النهائية.
ديسمبر   ١٦ ا�ثنين  يوم  أوروبا  أبطال  دوري  من  عشر  الستة  دور  قرعة  وتجري 
الجاري، في مدينة نيون السويسرية، والتي تحتضن مقر االتحاد ا�وروبي لكرة 

القدم «يويفا».
وقال رونالدو في تصريحاته: «اللعب أمام ريال مدريد في دور الستة عشر من 
دوري أبطال أوروبا؟ إنهم فريق مذهل، لكني أفضل أن أواجههم الحًقا، ربما 

في النهائي، بالتأكيد سأحب مواجهتهم في النهائي».
كريستيانو رونالدو، انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف ٢٠١٨، بعدما 
قضى على آمال «البيانكونيري» في ٢٠١٧ بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية 

مع النادي الملكي على حساب الفريق ا�يطالي بنتيجة ٤-١.
ليفركوزن  باير  مباراة  بعد  شعوره  عن  متحدًثا  تصريحاته  البرتغالي  وواصل 
والتسجيل: «اâن أشعر أنني أفضل، ما عانيت منه في الفترة ا�خيرة أصبح من 
الماضي، كنت أعاني من ألم في الركبة لعدة أسابيع، لكنني اâن بخير، الفريق 

بخير كذلك، ا�مور تتطور».
باولو  يوفنتوس،  هجوم  في  شريكيه  بأداء  رونالدو  أشاد  ذلك،  إلى  وبا�ضافة 
وأحب  مًعا،  نمرح  نحن  الهجومي،  «الثالثي  بقوله:  هيجواين،  وجونزالو  ديباال 

اللعب معهما، لكن المدرب هو من يقرر من سيبدأ».
أبرز العناصر التي قادت ريال مدريد للتتويج بلقب  كريستيانو رونالدو كان أحد 
دوري أبطال أوروبا في ٤ مرات، منها ٣ مرات متتالية، وإيصال النادي الملكي إلى 
لـ  التاريخي  الهداف  البرتغالي  ويعد  بالبطولة،  تاريخه  في  له   ١٣ رقم  اللقب 

«تشامبيونزليج»، حيث سجل حتى اâن ١٢٨ هدًفا.
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