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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.



دعت مجموعة دول "إي٣" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
إيران إلى االمتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف، وحثتها على 
العودة الحترام التزاماتها المنصوص عليها في االتفاق النووي 

الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام ٢٠١٥.
في  التوتر  تصعيد  وقف  أهمية  على  الثالث  الدول  وشددت 
العراق وإيران، وأكدت التزامها بمحاربة تنظيم الدولة ا�رهابي، 

المعروف بـ "داعش".
التزامنا  على  التأكيد  "نعيد  بيان:  في  "إي٣"  مجموعة  وقالت 
بمواصلة القتال ضد "داعش" وهو ال يزال يحظى با�ولوية. من 
ندعو  الصدد  هذا  وفي  التحالف  على  نحافظ  أن  الضروري 
الضروري  الدعم  تقديم  مواصلة  إلى  العراقية  السلطات 

للتحالف".
كل  مع  المشاورات  لمواصلة  مستعدون  "نحن  البيان:  وأضاف 
التوتر، وإعادة  ا�طراف؛ من أجل المساهمة في وقف تصعيد 

تأسيس االستقرار في المنطقة".

نقل ا�عالم الرسمي في إيران عن القائد الجديد لفيلق القدس 
في الحرس الثوري ا�يراني إسماعيل قاآني قوله، إنه سيسعى 
قائد  مقتل  بعد  المنطقة  من  المتحدة  الواليات  طرد  إلى 

الفيلق قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.
ونقلت ا�ذاعة الرسمية عن قاآني قوله قبيل جنازة سليماني 
بالقوة  سليماني  مسيرة  بمواصلة  "نتعهد  طهران:  في 

نفسها...والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أميركا من المنطقة"
واحتشد المشيعون في شوارع طهران في وقت مبكر االثنين 
غارة  في  ُقتل  الذي  سليماني  قاسم  ا�يراني  الجنرال  لتكريم 

أميركية في بغداد.
وتجّمع الحشد قبل الساعة ٨:٠٠ (٤:٣٠ ت غ) بالقرب من جامعة 
علي  ا�سالمية  للجمهورية  ا�على  المرشد  يؤّم  حيث  طهران 

خامنئي في الصباح صالة الجنازة على جثمان سليماني.
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أخبار العالم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا: ينبغي 
�يران احترام االتفاق النووي

https://bit.ly/2RhjfG2 المصدر:

فيلق القدس: سعي إلى طرد 
الواليات المتحدة من المنطقة

https://bit.ly/2FPwYOZ المصدر:



٣

أخبار العالم

لن  المتحدة  الواليات  إن  ا�حد  ترامب  دونالد  ا�ميركي  الرئيس  قال 
هناك،  العسكرية  قواعدها  تكلفة  يدفع  أن  قبل  العراق  تغادر 

مهددا بفرض عقوبات على بغداد "لم يروا مثلها من قبل".
عودته  خالل  له  مرافقين  لصحفيين  تصريحات  في  ترامب  وأضاف 
المغادرة،  على  ا�ميركية  القوات  أجبرت  "إذا  فلوريدا  والية  من 
قبل  من  مثلها  يروا  لم  العراق  على  كبيرة  عقوبات  فسنفرض 

ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".
وتوعد الرئيس ا�ميركي "بانتقام كبير" إذا شنت إيران هجمات.

عقابا  ا�يرانية  الثقافية  المراكز  ستستهدف  واشنطن  أن  وتابع 
الستهداف إيران لمواطنين أميركيين".

وقال أيضا إنه سينظر في نشر وثائق استخباراتية حول مقتل قائد 
فيلق القدس ا�يراني قاسم سليماني.

أي  تواجد  "إنهاء  إلى  الحكومة  ا�حد  دعا  العراقي  البرلمان  وكان 
المساعدة"  طلب  بـ"إلغاء  المباشرة  عبر  أراضيه،  على  أجنبية"  قوات 

المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.
وصادق البرلمان خالل جلسة طارئة، نقلت مباشرة عبر شاشة القناة 
الرسمية للدولة وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، 
العراق من خالل  العراقية بحفظ سيادة  الحكومة  "إلزام  على قرار 
محمد  البرلمان  رئيس  أعلن  ما  بحسب  المساعدة"،  طلب  إلغاء 

الحلبوسي.

ترامب يهدد بفرض 
عقوبات على العراق "لم 

يروا مثلها من قبل"

https://arbne.ws/2Ts37nI المصدر:
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جماهير مالمو تحطم تمثال 
إبراهيموفيتش بالسويد

https://bit.ly/2Nqucns المصدر:

مورينيو معلقا على إنذاره 
بسبب التجسس: كنت غير 

مهذب مع شخص أحمق
https://bit.ly/2TreBI4 المصدر: إبراهيموفيتش،  زالتان  المخضرم  السويدي  المهاجم  تلقى 

البالغ من العمر ٣٨ سنة، نبأ حزيًنا قبل مباراته ا�ولى مع فريقه 
“الكالتشيو”،  ا�ولى  الدرجة  ا�يطالي  الدوري  ميالنفي  الجديد 

والمقررة أمام سامبدوريا.
فقد تعرض تمثال الالعب المشيد في مدينة مالمو السويدية 
مسقط رأسه، للتحطيم بشكل كامل تقريبا، على يد عدد من 
في  الالعب  به  قام  تصرف  من  الغاضبة  السويدية  الجماهير 
ذراعيه  وتكسير  بالكامل  التمثال  تخريب  وتم  الماضية،  الفترة 
هذا  وجاء  عليها،  يقف  التي  قاعدته  من  كامل  بشكل  وأزيل 
الفعل عن طريق بعض جماهير نادي مالمو السويدي الشهير، 
بشراء   Åمؤخر الالعب  قيام  من  غضبهم  عن  منهم  تعبيرا 
في  مالمو،  لنادي  التقليدي  الغريم  هامربي،  نادي  في  حصة 

العاصمة استكهولم.
(تشرين  أكتوبر  شهر  في  �براهيموفيتش  التمثال  هذا  ودشن 
السويدية،  الكرة  مع  الكبيرة  إنجازاته  بعد  الماضي،  ا�ول) 
من  الكثير  بحضور  التمثال  عن  الستار  إزاحة  مراسم  إبرا  وحضر 
لهجوم  عرضة  كان  التمثال  ولكن  العالمية،  ا�عالم  وسائل 

متكرر مؤخرÅ من جماهير نادي مالمو.
إبراهيموفيتش  أعلن  بعدما  بالمو  جماهير  غضب  واشتعل 
أحد  إلى  سيحوله  أنه  هامربي،  نادي  في  لحصة  شرائه  عقب 
أكبر ا�ندية في السويد واسكندنافيا، ومعروف أن بين الناديين 

عداء قديم وتنافس وندية كبيرين.

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام ا�نجليزي 
مضيفه  أمام  فريقه  مباراة  خالل  عليه  حصل  الذي  ا�نذار  أن 

ساوثهامبتون كان مستحقا.       
وانتهت المباراة التي أقيمت مساء ا�ربعاء بفوز ساوثهامبتون 

على توتنهام بهدف نظيف.   
وقال مورينيو "أعتقد أن البطاقة الصفراء كانت مستحقة، لم 

أكن مهذبا، لكني كنت غير مهذب مع شخص أحمق".
يشار إلى أن الكاميرات التقطت صورة لمورينيو في الدقيقة الـ

ساوثهامبتون،  بدالء  دكة  إلى  ذهابه  أثناء  المباراة  زمن  من   ٧٧
حيث ظهر مورينيو متكئا على ركبتيه وهو ينظر في ورقة كان 
بعض  ا�رض  صاحب  للفريق  الفني  الجهاز  فيها  يدون 

المالحظات عن المباراة وتفاصيلها.
بإشهار  مورينيو  إنذار  إلى  دين  مايك  المباراة  حكم  ولجأ 
البطاقة الصفراء له بسبب "تجسسه" على المنافسين، وهو ما 
والمدرج  ا�نذار،  يستوجب  الذي  السلوك  سوء  بند  تحت  يندرج 

بالمادة ١٢ من قانون كرة القدم.
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