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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.



المصابين من جراء ثوران  االثنين إن أحد  نيوزيلندا  قالت شرطة 
بركان في وقت سابق هذا الشهر، توفي في مستشفى في 
 ١٧ إلى  البركان  لضحايا  الرسمي  العدد  ليرتفع  أوكالند،  مدينة 

شخصا، فضال عن بقاء شخصين آخرين في عداد المفقودين.
"بوسع  بيان:  في  تيمز،  جون  الشرطة  مفوض  نائب  وقال 
الشرطة تأكيد وفاة شخص آخر في مستشفى ميدلمور الليلة 

الماضية". ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن هويته أو جنسيته.
أو  أستراليون  القوي  ايالند  وايت  جزيرة  بركان  ضحايا  ومعظم 

أفراد يحملون تصاريح إقامة دائمة.
ويعد البركان مزارا سياحيا شهيرا لرحالت اليوم الواحد. وكان 
من  سائحون  منهم  شخصا   ٤٧ ثورانه  وقت  الجزيرة  على 

أستراليا والواليات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، ا�حد، مع 
سوزوكي،   كيسوكي  الخارجية،  للشؤون  الياباني  الدولة  وزير 

سبل تطوير وتعزيز عالقات التعاون التنموي الثنائي بين البلدين، 
با�ضافة إلى أولويات الدعم للمرحلة المقبلة.

كبيرة  أهمية  "يولي  ا�ردن  إن  اللقاء،  خالل  الربضي  وقال 
الممتدة"،  اليابان  مع  الوطيدة  واالستراتيجية  الثنائية  لعالقاته 
وعلى  للمملكة،  المتواصل  "الدعم  على  شكره  عن  معربا 
تواجه  التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتحديات  اليابان  تفهم 
ا�ردن نتيجة تداعيات ا�زمات في المنطقة، ومنها أزمة اللجوء 

السوري"، حسبما جاء في بيان من وزارة التخطيط، االثنين.
بتنفيذها  قام  التي  االقتصادية  ا�صالحات  الوزير  واستعرض 
إن  قائال:  سنوات،  لـ٥  والنمو  ا�صالح  مصفوفة  إطار  في  ا�ردن 
التنمويين لدعم عملية  ا�ردن  العمل مع شركاء  المهم  "من 
الربضي  أطلع  كما  المملكة".  في  والتنمية  ا�صالحات 
اللجوء  �زمة  المستمرة  "التحديات  على  الياباني  المسؤول 
الياباني؛  الدعم  استدامة  أهمية   Åمؤكد ا�ردن"،  في  السوري 
لتمكين ا�ردن من االستمرار في تقديم خدماته للمجتمعات 

المستضيفة والالجئين السوريين.
تربط  قوية  شراكة  "عالقة  إن  الياباني،  الوزير  قال  جهته،  من 
ا�ردن واليابان تعود إلى العالقات القوية بين قيادتي البلدين"، 
مشددÅ على دور ا�ردن المحوري في تحقيق السالم واالستقرار 

في منطقة الشرق ا�وسط.
للحفاظ على  لÖردن؛  اليابان على استمرار دعمها  وأكد "حرص 
منعته االقتصادية وأمنه واستقراره في هذه الظروف الصعبة، 
ولتمكينه من مواجهة تحديات ناجمة عن عدم االستقرار في 
مجال  في  دعمه  أولوية  عن   Åوتحديد المحيطة،  المنطقة 

اللجوء السوري".
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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات بركان 
نيوزيلندا إلى 17 شخصا

https://bit.ly/39oQjUR المصدر:

ا�ردن واليابان يبحثان أولويات 
الدعم للمرحلة المقبلة

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

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز ا�سرائيلي تبلغ ١٫٥ مليار دوالر، وتدفع مرة واحدة 
كشرط جزائي، الفتة إلى أنه "ال يوجد تكلفة على خط الغاز على ا�ردن".

وأضافت زواتي خالل اجتماعات لجنة الطاقة والثروة المعدنية، االثنين، أن موعد ضخ الغاز لÖردن سيكون بداية العام المقبل.
وأكدت أن شركة البترول الوطنية باشرت بحفر البئر ٥٠ في حقل الريشة، مشيرة إلى أنه ال أحد يملي علينا حفر آبار الغاز من عدمه، 

موضحة أن إيرادات الشركة تبقى لها، وال تحصل الحكومة منها على أي مبالغ.
وبينت زواتي أن مجلس الوزراء يسعى إلى رفع رأسمال شركة البترول الوطنية، الفتة النظر إلى أن الوزارة تدرس إمكانية إعطاء شركة 

البترول الوطنية امتيازا لكل مناطق ا�ردن، مؤكدة أنه "ال يترتب أي مبالغ على شركة أمونايت �لغاء االتفاقية".
النادرة؛ وستعلن  المعادن  الوزارة تعمل على دراسة  أن  إلى  ا�على من أي قطاع، مشيرة  والبوتاس  الفوسفات  إن صادرات  وقالت، 

قريبا، بحسب زواتي.
الوزيرة قالت، إن ٥٠% من احتياجات ا�ردن للغاز تغطى من مصر، وذلك بناء على طلبنا، وليس التزاما لمدة ١٥ عاما.

وبينت زواتي أن االلتزام مع شركة شل لنهاية العام المقبل، وأن استئجار باخرة الغاز في العقبة ينتهي نهاية العام المقبل، وأما 
التمديد أو ا�لغاء فسيكون في وقته.

"وجود الباخرة استراتيجي حتى لو كانت كلفة استئجارها مرتفعة" بحسب الوزيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تبحث عن تمويل لبناء منشأة أرضية لتحويل الغاز المسال عوضا عن الباخرة.

وعن مشروع الصخر الزيتي قالت زواتي، إن كلفة إنتاج كيلو واط في أرضها ١٠٫٥ قروش من الصخر الزيتي بموجب االتفاقية الحالية، 
وتصل للمواطن بـ ١٣ قرشا، وهذا السعر مرتفع.

نسبة  رفع  تتضمن  القادم،  العام  الحكومة  ستصدرها  التي  الطاقة  إستراتيجية  إّن  زواتي،  بينت  المتجددة،  بالطاقة  يتعلق  وفيما 
الطاقة المتجددة من ٢٠ إلى ٣٠%، خالل ٢٠٢٠-٢٠٣٠.

وأوضحت أّن وقف الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة، حصرا للمشاريع التي تزيد قدرتها ا�نتاجية على ١ ميجا، والتي تشكل 
فقط ٦٦ من أصل ١٤ ألف نظام طاقة متجددة مربوط حاليÄ على الشبكة الوطنية، وذلك بهدف توزيع االستطاعة بشكل عادل.

رئيس لجنة الطاقة النيابية، حسين القيسي، دعا إلى تعزيز دور شركة البترول الوطنية �لغاء اتفاقية الغاز مع نوبل إنيرجي.

ثمن العودة عن اتفاقية 
الغاز مع "نوبل إنيرجي" 

1.5 مليار دوالر

https://bit.ly/36h1Sez المصدر:
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رفض استئناف توتنام على 
طرد سون

https://bit.ly/2rPFASs المصدر:

غياب بنزيما يقتل تألق 
كريستيانو مع يوفنتوس

https://bit.ly/2MItgub المصدر:

المقدم  االستئناف  رفض  القدم  لكرة  ا�نجليزي  االتحاد  أعلن 
العب  مين  هيونج  سون  طرد  قرار  على  للطعن  توتنام  من 

الفريق أمام تشيلسي ليتأكد إيقاف الالعب ثالث مباريات.
وبذلك يتأكد غياب الالعب الكوري الجنوبي عن الثالث مباريات 

المقبلة لتوتنام أمام برايتون ونورويتش سيتي وساوثامبتون.
مدافع  روديجير  أنطونيو  على  تدخله  عقب  ُطرد  سون  وكان 

تشيلسي وتأكد حكام الفيديو من قرار الطرد.
وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنام تعليقا على قرار الطرد في 

وقت سابق: "أتمنى أال تتم معاقبة سون خمس مرات".
وأضاف المدرب البرتغالي "المرة ا�ولى بعد تعرض سون لتدخل 
مباراة  عن  غيابه  والثالث  طرده  هو  والثاني  روديجير،  من  قوي 

برايتون".
وأكمل "أما ا�مر الرابع فهو أال يلعب سون ضد نورويتش سيتي 

والخامس أال يشارك ضد ساوثامبتون".
الموسم  خالل  سون  فيها  ُيطرد  مرة  ثاني  هي  هذه  وتعد 
إيفرتون  العب  جوميش  أندري  مع  بقوة  تدخله  بعد  الجاري 

والذي أدى �صابته بكسر مضاعف في الساق.
يتسبب  لم  سون  أن  إثبات  وتم  استئنافا  حينها  توتنام  وقدم 

في إصابة جوميش لذا تم إلغاء عقوبة الطرد.

معاناة  سر  عن  الجمعة،  اليوم  إيطالي،  صحفي  تقرير  تحدث 
التألق  مواصلة  في  يوفنتوس،  نجم  رونالدو  كريستيانو 
وتسجيل ا�هداف هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماوريسيو 

ساري.
آلة  هو  كريستيانو  فإن  ميركاتو"،  "كالتشيو  لموقع  ووفًقا 
تسجيل أهداف، إال أنه يواجه بعض المشكالت لمواصلة عادته 

المفضلة هذا الموسم.
وأشار إلى أن أداء رونالدو في الثلث ا�خير من الملعب تغير في 
الموسم الحالي، مع منظومة اللعب التي يعتمد عليها ساري.

أن  في  يكمن  هجومًيا  الدون  معاناة  سر  أن  الموقع  وأوضح 
يوفنتوس تحت قيادة ساري يسير في اتجاه واحد فقط، وهو 
منح  يتم  وال  الوسط  خط  خالل  من  المباراة  وإدارة  اللعب  بناء 

أهمية كبيرة للعمل من خالل ا�جنحة الهجومية.
وأضاف أن رونالدو يعاني أيًضا بسبب أنه يلعب بجوار مهاجم 

آخر متقدم في السن مثل جونزالو هيجواين.
إضافة  أو  كبير  بدني  مجهود  تقديم  هيجواين  يستطيع  وال 
اسمه  وجود  على  يحرص  ذلك  ورغم  السرعة،  مستوى  على 
المرمى،  أمام  يبقى  فإنه  ولذلك  الهدافين،  الئحة  في  دائًما 
ويرفض التضحية بفرصه في التسجيل لصالح الدون من خالل 
قبل  من  رونالدو  مع  يحدث  كان  كما  ا�طراف،  على  التحرك 

ماريو ماندزوكيتش وكريم بنزيما.



٥

هي  الرعاية-  �سباب  كالود  بابا  علي  برعاية   ٢٠١٩ قطر  لÖندية  العالم  كأس  أيًضا  -وتسمى   ٢٠١٩ لÖندية  العالم  كأس 
النسخة السادسة عشرة من كأس العالم لÖندية، وهي بطولة دولية لكرة القدم نّظمها االتحاد الدولي لكرة القدم 
المضيف.  البلد  الوطني من  الدوري  إلى بطل  با�ضافة  الستة،  القارية  االتحادات  اتحاد من  ا�بطال من كل  ا�ندية  بين 
أقيمت البطولة في قطر ما بين ١١ و ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لعبت مبارياتها في ملعبين اثنين في الدوحة. وفاز بها فريق ليفربول 

ا�نجليزي بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نادي فالمنجو البرازيلي بهدف نظيف (بعد التمديد).
في ٥ نوفمبر ٢٠١٩، أكد المسؤول التنفيذي في نادي ليفربول بيتر موور أن السلطات القطرية قد سمحت لمحبي كرة 

القدم المثليين بحضور مباريات كأس العالم لÖندية في ديسمبر ٢٠١٩.
مع مقترحات لكأس العالم لÖندية الموسعة، أخر الفيفا ا�عالن عن مضيف. وكان من المقرر أن يعلن عن مضيف من 
قبل الفيفا في ١٥ مارس ٢٠١٩، على الرغم من تأجيل ذلك الحقا. في ٢٨ مايو ٢٠١٩، أعلن الفيفا أنه سيتم تعيين مضيف 

البطولة ٢٠١٩ و٢٠٢٠ في اجتماع مجلس الفيفا في باريس، فرنسا في ٣ يونيو ٢٠١٩.
كأس  استضافة  قبل  اختبار  أحداث  بمثابة  ستكون  حيث   ،٢٠١٩ يونيو   ٣ في  و٢٠٢٠   ٢٠١٩ لدورتي  كمضيف  قطر  تعيين  تم 

العالم ٢٠٢٢. سيتم توسيع كأس العالم لÖندية في ٢٠٢١.
الثالثة في  المالعب  المباريات في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩. تقع كل  البطولة ستقام في ٣ مالعب، مع جدول  أن  الفيفا  أعلنت 
الدوحة، حيث ملعب جاسم بن حمد واستاد خليفة الدولي استضافا مباريات من كأس آسيا ٢٠١١، بما في ذلك النهائي 
الذي استضافه هذا ا�خير. اختير الملعب الجديد، استاد المدينة التعليمية الحتضان المباراة النهائية، وهو أحد مالعب 
كأس العالم ٢٠٢٢، بجانب استاد خليفة الدولي. في ديسمبر ٢٠١٩، نقل االتحاد الدولي لكرة القدم المباريات الثالث (نصف 
المدينة  استاد  من  ديسمبر)   ٢١ في  النهائية  والمباراة  الثالث  المركز  تحديد  ومباراة  ديسمبر   ١٨ في  الثاني  النهائي 

التعليمية إلى استاد خليفة الدولي بعد تأجيل افتتاح الملعب الجديد إلى أوائل ٢٠٢٠.

كأس العالم ل�ندية 2019
https://bit.ly/2thsQ7o المصدر:
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