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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.



أدى حادث تصادم بين شاحنتين في منطقة زيزيا باتجاه عّمان 
إلى أزمة سير وإغالق مؤقت للسير في الطريق الصحراوي، وفق 

مراسل "المملكة".
إثر  شخص  اٌصيب  المدني،  الدفاع  في  ا�عالم  إدارة  وبحسب 
حادث التصادم في منطقة زيزيا، مشيرة إلى أن كوادر ا�نقاذ 
إلى  ونقلته  للمصاب  الزمة  أولية  إسعافات  قدمت  وا�سعاف 

مستشفى النديم الحكومي وحالته العامة متوسطة.

على  المصادقة  الحالي،  ا�سبوع  ا�سرائيلي،  االحتالل  يعتزم 
حيث  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  استيطانية  وحدة   ٢٠٠٠ بناء 
يسمى  ما  قبل  من  عليه  للمصادقة  المخطط  إيداع  سيتم 

"المجلس ا�على للتخطيط والبناء االستيطاني".

ا�على"  "المجلس  أن  ا�حد،  عبرية  إعالم  وسائل  وذكرت 
سيناقش أيضا المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة 
جديد  حي  على  وكذلك  محاذية،  استيطانية  وبؤرة  "حرشه"، 
حيث  استيطانية،  وحدة   ٢٥٨ يضم  "تالمون"،  مستوطنة  في 

سيتم تسويتها ومنحها تراخيص البناء.

الغربية،  الضفة  في  مستوطنات  لتوسيع  المخطط  إيداع 
ينسجم مع تصريحات رئيس الوزراء ا�سرائيلي بنيامين نتنياهو 
المصادقة  ويعزز  "يدعم  إنه  قال  حيث  الماضي،  ا�سبوع  في 

على بناء ٣٠٠٠ وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

الوحدات  عدد  أن  إلى  يشير  اللجنة  هذه  أعمال  جدول  لكن 
أقل،  عليها  والمصادقة  مناقشتها  سيتم  التي  االستيطانية 
للمصادقة  المقترحة  االستيطانية  الوحدات  غالبية  أن  علما 
تتواجد في مراحل التخطيط ا�ولية، وقبل تقديم االعتراضات.

٢

أخبار العالم

أزمة سير في الطريق الصحراوي 
إثر تصادم شاحنتين

https://bit.ly/2QXvGqf المصدر:

إسرائيل تعتزم المصادقة على 
بناء 2000 وحدة استيطانية

https://bit.ly/2FxyMfe المصدر:



٣

أخبار العالم

قال وزير الداخلية سالمة حماد، إن الوزارة طورت برنامجا إلكترونيا سيتم تطبيقه قريبا، يمكن محافظي الميدان من تتبع جميع 
المشروعات المنفذة ضمن منطقة االختصاص ومراحل ا�نجاز وجميع ا�مور المتعلقة بهذه المشروعات بشكل إلكتروني ومباشر.

ومحافظي  حمور  أبو  خالد  الداخلية  وزارة  عام  أمين  بحضور  الوزارة  مبنى  في  ا�حد،  اجتماعا،  حماد  الوزير  ترؤس  خالل  ذلك،  جاء 
الوزارة ضمن مشروع  المحلية في  التنمية  تنفذه مديرية  ببرنامج  المتعلقة  وا�دارية  الفنية  ا�مور  الميدان �طالعهم على جميع 
دعم الالمركزية وبدعم من االتحاد ا�وروبي، وكيفية تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع وبما ينعكس إيجابا على الواقع الخدمي 

والتنموي في محافظات ا�ردن.
وا�دارية  التكنولوجية  التطورات  ومواكبة  للمواطنين  المقدمة  وخدماتها  برامجها  تطوير  على  تحرص  الوزارة  أن  حماد  وأكد 
المتسارعة واالرتقاء بعملها ومراقبة سير العمل في المشروعات المنفذة بالمحافظات ومعالجة مواطن القصور أو المشاكل التي 

قد تواجه هذه المشروعات إن وجدت وبما يضمن تنفيذها بشكل دقيق وسريع ووفقا للمواصفات الموضوعة لهذه الغاية.
وشدد على أن المحافظين وباعتبارهم رؤساء السلطات التنفيذية في مناطق اختصاصهم ومسؤولين بشكل مباشر عن الواقع 
ا�مني والتنموي في المحافظات، يقع على عاتقهم متابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظات ومراقبتها 
بشكل دائم وتتبع مراحل ا�نجاز وسير العمل فيها ولذلك جاء هذا البرنامج ليساعدهم ويمكنهم من تحقيق هذه الغاية وإنجاح 

مشروع الالمركزية.
وأشار حماد إلى أن الوزارة طورت أيضا برنامجا يتضمن ٤٠٠ مؤشر لدراسة واقع الحال بجميع القطاعات داخل المحافظة لتتمكن 
االحتياجات  هذه  لسد  والتنموية  الخدمية  الفجوات  وتحديد  الواقع  هذا  دراسة  من  المحافظة  في  المحلية  التنمية  مديرية 

ومعالجتها بطريقة علمية مبنية على مؤشرات وأرقام واقعية.
وبين أنه يتم سد هذه االحتياجات من خالل برامج تنموية خدمية تتضمن عدة مشروعات يتم تمويلها من خالل موازنة المحافظات 
أو الموازنات المركزية أو المبادرات الملكية والمنح الخارجية وبعد إقرار الموازنة يتم إدخال هذه المشروعات على نظام إدارة متابعة 

المشروعات الموجود في وزارة الداخلية من خالل المديريات التنفيذية في المحافظة.
ويتم إدخال مراحل المشروع ونسب ا�نجاز وا�نفاق على هذا النظام ما يتيح للمحافظين متابعة سير العمل في إنجاز المشروعات 

ونقل الصورة الواضحة الشفافة عن نسب ا�نجاز وأسباب تعثر أي مشروع للمجتمعات المحلية والمواطنين.
البرنامج  حول  موسع  نقاش  عساف  ماجدة  ا�نمائي  المتحدة  ا�مم  لبرنامج  المقيمة  الممثلة  حضرته  الذي  االجتماع  خالل  ودار 
متطلبات  مع  ينسجم  وبما  منه  واالستفادة  التطويري  البرنامج  مع  التعامل  سيتم  أنه  المحافظون  أكد  حيث  تطبيقه  وكيفية 

تسريع وتحسين العملية التنموية في المحافظات وإدارتها بالشكل ا�مثل.
وناقش االجتماع عددا من القضايا والسيما الجلوة العشائرية تمهيدا لعرض ا�مور المتعلقة بالجلوة على االجتماع الوزاري الذي 

سيعقد اليوم في مبنى وزارة الداخلية.

برنامج إلكتروني لتتبع 
مشروعات تنموية

https://bit.ly/35Bdp7m:المصدر



٤

الدحيل القطري يعلن عن 
تعاقده مع ماريو ماندزوكيتش 

رسمًيا
https://bit.ly/2T0AJZL المصدر:

رسمًيا.. وستهام يعلن إقالة 
مانويل بيليجريني من تدريب 

الفريق
https://bit.ly/39PvzWA المصدر:

أعلن نادي الدحيل المنافس في الدوري القطري لكرة القدم، 
ماريو  الكرواتي  الالعب  مع  رسمًيا  تعاقده  عن  الثالثاء،  اليوم 

ماندزوكيتش النجم السابق لفريق يوفنتوس ا�يطالي.
وقبل التوقيع رسمًيا على عقد انتقاله إلى الدحيل قادما من 
يوفنتوس، نجح ماندزوكيتش في اجتياز الفحص، ومن المقرر 
االنتقاالت  فترة  في  القطري  الفريق  قائمة  في  قيده  يتم  أن 
الشتوية المقبلة التي تبدأ بعد أيام قليلة مع بداية شهر يناير 

.٢٠٢٠
على  أسبوعين  من  أقل  بعد  ماندزوكيتش  مع  التعاقد  ويأتي 
 ٤ لمدة  النادي  رئاسة  ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  تولي 
الثاني  ا�جنبي  الالعب  سيكون  ماندزوكيتش  أن  كما  سنوات، 

الذي ينضم إلى الدحيل بعد الغاني مانساه.
مستوى  على  تحدث  تغييرات  هناك  أن  يؤكد  الذي  ا�مر  وهو 
محترفي الدحيل، حيث سيتم االستغناء عن العب أجنبي على 

ا�قل أو العبين حتى يتم قيد ماندزوكيتش ومانساه.

مانويل  التشيلي  مدربه  إقالة  ا�نجليزي،  وستهام  نادي  أعلن 
مقابل  بهدفين  سيتي  ليستر  أمام  الهزيمة  بعد  بيليجريني، 
ضمن  أمس،  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  في  هدف، 
ا�نجليزي  الدوري  مسابقة  من  العشرين  الجولة  منافسات 

الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
الدوري  ترتيب  في  عشر  السابع  المركز  وستهام  فريق  ويحتل 
 ٤ وتعادل  الموسم  هذا  هزائم   ١٠ تلقى  حيث  نقطة   ١٩ برصيد 

مباريات وفاز في ٥ مباريات فقط.



٥

بشكل  ا�يطالي  ميالن  نادي  أعلن 
الجديد،  العبه  تقديم  موعد  عن  رسمي 

زالتان إبراهيموفيتش.

النجم  مع  اتفاق  إلى  التوصل  في  الروسونيري  ونجح 
عقد  بموجب  صفوفه  إلى  للعودة  المخضرم  السويدي 
الذي  الفريق  لمساعدة  محاولة  في  أشهر،  لستة  يمتد 
في  ويقبع  ا�يطالي  الدوري  في  الموسم  هذا  يعاني 

المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يخضع العب برشلونة ا�سباني ومانشستر يونايتد 
القادم،  الخميس  يوم  الطبي  الفحص  إلى  السابق  ا�نجليزي 
في  يظهر  أن  على  القادم،  العام  من  يناير  من  الثاني  الموافق 
اليوم  في  سيرو  سان  إلى  عودته  بعد  ا�ول  الصحفي  المؤتمر 

التالي.

برشلونة  نجم  إبراهيموفيتش  زالتان  تقديم  عن  يعلن  ميالن 
السابق ٣ يناير

وسائل  إلى  الالعب  تقديم  سيتم  أنه  ميالنو  مدينة  نادي  وأعلن 
 Äمبهج سيكون  حدث  في  القادم،  يناير  من  الثالث  في  ا�عالم 
على  لزالتان  الكبيرة  القيمة  خلفية  على  النادي،  لجماهير  للغاية 

المستويين الفني والشخصي.

وقال ميالن في بيان رسمي ”نادي آيه سي ميالن يعلن أن المؤتمر 
يوم  له  المقرر  من  إبراهيموفيتش  بزالتان  الخاص  الصحفي 

.“Äالجمعة، الثالث من يناير في كازا ميالن في العاشرة صباح

رسمي	 .. ميالن يعلن عن موعد 
تقديم زالتان إبراهيموفيتش

https://bit.ly/2FxlOy6 المصدر:
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