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البيت
ا�بيض

البيت ا�بيض (با�نجليزية: The White House) هو مقر إقامة 
الرسمي  المقر  وهو  ا�مريكية،  المتحدة  الواليات  رئيس 
المتحدة  الواليات  في  تنفيذية  سلطة  �على  والمركزي 
سي،  دي  بواشنطن  المعروف  العنوان  في  يقع  ا�مريكية 
أشهر  ويعتبر  بنسيلفانيا،  شارع   ١٦٠٠ كولومبيا،  مقاطعة 

القصور الرئاسية في العالم.

تاريخ
الختيار  مسابقة  عقدت  واشنطن  العاصمة  تطوير  يتم  كان  بينما 
جيمس  المهندس  بها  فاز  ولقد  ا�بيض،  البيت  لتصميم  مهندس 
من  ا�حجار  ُأحضرت  حيث   ١٧٩٢ عام  في  فيه  العمل  ُبدَي  هوبن. 
اسكتلندا، وأشرف على بنائه الرئيس جورج واشنطن لكنه لم يعش 

فيه، أول من عاش فيه الرئيس الثاني جون آدامز عام ١٧٩٦.
وبعدما   ،١٩٠١ عام  روزفلت  ثيودور  ا�مريكي  الرئيس  سماه  لقد  و 
دخلت الواليات المتحدة الحرب مع بريطانيا أثناء استعمارها، أحرق 
الجنود البريطانيون في أثناء الحرب البيت ا�بيض في ٢٤ أغسطس 
بنائه  إعادة  واستغرقت  الخارجية،  الجدران  إال  منه  يتبق  ولم   ،١٨١٤
ثالث سنوات. انتقل الرئيس جيمس مونرو إلى البيت ا�بيض المعاد 
المعمد  في  الرواق  إضافة  تم   .١٨١٧ عام  أكتوبر  في   Ãجزئي بناءه 
الجنوبي في عام ١٨٢٤ والشمالي في عام ١٨٢٩، نقل الرئيس ثيودور 
روزفلت كل مكاتبه إلى الجناح الغربي في المبنى الجديد عام ١٩٠١. 
وأنشأ  الغربي  الجناح  هوارد  وليام  الرئيس  وسع  أعوام  ثماني  بعد 

أول مكتب ييضاوي.
 ١٩٢٧ عام  مسكن  إلى  حولت  الثالث  الطابق  في  تقع  التي  العلية 
الجناح  واستعمل  الطويلة.  السقفية  النوافذ  مع  السقف  بدمج 
الشرقي الحديث كمنطقة استقبال للمناسبات االجتماعية، وكلتا 

ا�جنحة الجديدة أوصلت ببعضها بواسطة أعمدة جفرسون. 

التصميم
ويتكون  هكتار،   ٧٫٣ مساحتها  أرض  قطعة  في  ا�بيض  البيت  يقع 
من  بدوره  يتكون  الذي  ا�بيض  البيت  ومجمع  الحدائق  من   Ãاساس

المقر الرئيسي و الجناح الشرقي والجناح الغربي. 

حدائق البيت ا�بيض
تحيط الحدائق بمجمع البيت االبيض من كل الجهات، وتحتوي على 

البحيرة الشمالية والبحيرة الجنوبية وحديقة الزهور.

مجمع البيت ا�بيض
 ،Ãباب و٤١٢   ،Ãحمام  ٣٥ و  غرفة   ١٣٢ على  االبيض  البيت  مجمع  يحتوي 
وخمسة  مصاعد،  وثالثة  ساللم،  و٨   ،Îمواقد و٢٨   ،١٤٧ والنوافذ 

مطابخ بدوام كامل، وملعب تنس، وعدد واحد من مسارات 

البولينغ،و مسرح وسينما (وتسمى رسميا مسرح العائلة ا�ولى في 
ويستقبل  للسباحة،  وحوض  للجري،  ومضمار  ا�بيض)،  البيت 
السواح  من  أكبر  وعدد  أسبوع،  كل  زائر   ٣٠،٠٠٠ إلى  يصل  ما  المجمع 

خارج البيت ا�بيض Óلتقاط الصور.   

المقر الرئاسي
هو مقر المركزي في المجمع بين الجناح الشرقي والجناح الغربي، 
وواجهته الشمالية معروفة دائمÃ بإستقبال الصف ا�ول من الزوار. 
وغرفة  الصينية  والغرفة  الخارطة  غرفة  ا�رضي  الطابق  في 
اللقاءات الدبلوماسية، الطابق ا�ول وفيه الغرفة الحمراء والغرفة 
الثاني  الطابق  وفي  الدخول،  وقاعة  الخضراء  والغرفة  الزرقاء 

الغرفة الصفراء والقاعة المركزية وغرفة العشاء الرئاسية. 

الجناح الغربي 
هو البناء الذي يحتوي مكتب الرئيس والمعروف بالمكتب البيضاوي 
وغرفة الكابينة الوزارية وغرفة العمليات التي يجري بها المؤتمرات 

ومركز Óدارة المخابرات وقاعة روزفيلت لللقاءات. 

الجناح الشرقي 
يحتوي الجناح الشرقي مكاتب السيدة ا�ولى ومكاتب كادرها، بما 
المسرح  على  أيضا  ويحتوي  االجتماعي،  ا�من  مكتب  ذلك  في 

والسينما.



٢

أخبار التکنولوجیا

كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات ٢٠١٩، لكن ربما ما يثير الصدمة هو 
سعرها.

ففي معرض السيارات ا�خير في جنيف، أعلنت شركة بوغاتي لصناعة السيارات عن سيارتها "ال فواتور نوار" التي باتت أغلى السيارات في كل 
إكسبرس  صحيفة  ذكرته  لما  وفقا  دوالر،   ١٢,٤٥٢,٩٠٥ إلى  التحديد  وجه  على  ويصل  دوالر،  مليون   ١٢ على  يزيد  الذي  بسعرها  العصور 

البريطانية.
وأطلقت الشركة على سيارتها اسم "ال فواتور نوار" أو "السيارة السوداء"، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب ٥٧ أس سي أتالنتيك"، 

التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.
المثيرة وزواياها غير  انحناءاتها  السنوات ا�خيرة مع  بأنه أفضل مظهر لسيارات بوغاتي في  السوداء  السيارة  ويمكن وصف مظهر هذه 

الحادة ومظهرها القوي.
ووصف رئيس الشركة ستيفن فينكلمان السيارة بأنه "التفسير ا�كثر حداثة لطراز أس سي أتالنتيك" وأنها "وليمة متكاملة من الجمال".

وأضاف فنكلمان "إن تاريخنا هو امتياز ومسؤولية على السواء.. مسؤولية استمرار تراث بوغاتي في المستقبل.. ومع السيارة السوداء فإننا 
نحيي تراثنا ونقدم السرعة والتكنولوجيا والترف والجماليات إلى عصر جديد ".

أما مصمم بوغاتي إيتيين سالومي فقال إن كل عنصر في السيارة تمت 
الكربون  ألياف  من  "المصنع  الخارجي  هيكلها  أن  كما  يدويا،  صناعته 
ا�لياف  بنية  طريق  عن  إال  ينقطع  ال  عميق  أسود  لمعان  على  يحتوي 
التعامل معها  التي تم  "المادة  المتناهية الصغر"، مضيفا أن هذه هي 

بشكل مثالي".
وأشار سالومي إلى أن العمل على التصميم استغرق وقتا طويال بحيث 
وصل الفريق المصمم إلى مرحلة "لم يعد بإمكانه أن يطور أو يحسن 

أكثر".
أما مميزات السيارة، فهي أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات، سعته ١٦ 
 ١٦٠٠ الدوران  عزم  يبلغ  حين  في  حصانا،   ١٤٧٩ إلى  تصل  قوة  وينتج  لترا، 

نيوتن متر. 
الطراز  هذا  من  محدودا  عددا  الشركة  تنتج  أن  المتوقع  من  وبالطبع 

الفخم والباهظ من السيارة.

تعرفوا على أغلى سيارة
في تاريخ البشرية

https://bit.ly/2UBCMS1 المصدر:



مع  قضائية  دعوى  رفعت  إنها  فيسبوك  شركة  قالت 
أربع شركات  اتحادية، ضد  أميركية  إنستغرام، في محكمة 
بسبب  الشعبية،  الصين  جمهورية  في  أشخاص  وثالثة 

الترويج لبيع حسابات مزيفة.
وذكرت الشركة في منشور على مدونة أن ا�شخاص المتهمين 
والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وإنستغرام وعلى 
وغوغل  وأبل  أمازون  مثل  اÓنترنت،  على  أخرى  خدمات  شركات 

ولينكد إن وتويتر.
ولم يكشف المنشور أسماء وال صفات ا�شخاص المتهمين.

والعام الماضي، اعترف موقع فيسبوك بأن عشرات الماليين من 
لتتبع  بحملة  قيامه  إلى  مشيرا  مزيفة،  كانت  النشطة  الحسابات 

وإزالة هذه الحسابات.
حسابات  من  المئة  في   ٤ إلى   ٣ حوالي  أن  الشركة  وقدرت 
فيسبوك النشطة على الموقع كانت مزيفة، أي ما يقرب من ٤٣ 

مليون حساب.

٣

فيسبوك ترفع دعوى قضائية
بسبب "الحسابات المزيفة"

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2J9FoFr المصدر:

ذكرت وكاالت أنباء روسية أن محكمة عسكرية في موسكو 
بالترتيب  عاما  و١٤  ٢٢عاما  لمدة  بالسجن  حكمين  أصدرت 
أمن  في  سابق  وخبير  الدولة  أمن  في  سابق  مسؤول  على 

ا�نترنت بمؤسسة كاسبرسكي الب بعد إدانتهما بالخيانة.
ميخايلوف  سيرغي  وهما  الرجلين،  أن  الوكاالت  وأوضحت 
وروسالن  الروسي  االتحادي  ا�من  بجهاز  السابق  المسؤول 
بمختبر  الكمبيوتر  حوادث  في  التحقيق  فريق  قائد  ستويانوف 
معلومات  بنقل  أدينا  اÓلكتروني،  لßمن  الروسي  كاسبرسكي 

سرية �جهزة مخابرات أجنبية.

روسيا تقضي بسجن خبيري
إنترنت أدينا بالخيانة

https://bit.ly/2T1d1sI المصدر:



النجم  غياب  تشيلي  لمنتخب  الطبي  الجهاز  أفراد  أحد  توقع 
أليكسيس سانشيز، عن التدريب والمباريات مع ناديه مانشستر 
يونايتد اÓنجليزي ومنتخب بالده، لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع 

بسبب اÓصابة التي يعاني منها حاليÃ في أربطة الركبة.

أثناء   Ãمتألم ا�رض،  على   Ãعام الـ٣٠  صاحب  سانشيز  وسقط 
ساوثهامبتون  على  يونايتد  مانشستر  فيها  فاز  التي  المباراة 
بنتيجة (٣-٢) في الجولة ٢٩ من بطولة الدوري اÓنجليزي، وتبين 

أنه يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى.

أوناتي أخصائي العالج الطبيعي بمنتخب تشيلسي  بيدرو  قال 
من  سانشيز  التشيلية:  مركيوريو“  ”إل  لصحيفة  تصريحات  في 
المتوقع أن يكون الئقÃ للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي 

تنطلق في ١٤ يونيو المقبل.

وأضاف: ربما يعود سانشيز في آخر مباراتين ليونايتد في الدوري 
أي  لكن  سيتي“،  وكارديف  تاون  هدرسفيلد  ”أمام  الممتاز 
بالفعل مباراته  أنه خاض  التعافي ستعني  انتكاسة في فترة 

ا�خيرة خالل الموسم الجاري.

قبل  اÓصابة  بسبب  العبين  عدة  بالفعل  يونايتد  ويفتقد 
الستة  دور  إياب  في  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  مواجهة 
بوجبا  بول  يغيب  كما  ا�ربعاء،  يوم  أوروبا  أبطال  بدوري  عشر 

بسبب اÓيقاف.

”أولد  ملعبه  في  أرضه  على  (٢-صفر)  بنتيجة  يونايتد  وخسر 
عن  بحثا  باريس  إلى  وسيذهب  فرنسا،  بطل  أمام  ترافورد“ 

التأهل في مهمة صعبة.

٤

كشف الالعب الهولندي الشاب فرانكي دي يونج نجم وسط 
إقصاء  منه  طلب  قد  كان  برشلونة  أن  امستردام  أياكس 

الغريم ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

اÓسبانية:  آس  صحيفة  نشرت  ما  بحسب  يونج  دي  وقال 
"برشلونة طلب مني إقصاء ريال مدريد من دور الـ ١٦، وذلك أثناء 
الكاتالوني  الفريق  لصفوف  االنتقال  عقد  لتوقيع  محادثاتنا 

بنهاية الموسم".

وأضاف الهولندي الشاب "بالتأكيد هدفنا هو إخراج ريال مدريد 
الفريق  إقصاء  بأن  تماما  نعلم  ونحن  الثمانية،  لدور  والعبور 

الملكي سيفاجئ العالم جميعا".

وكان برشلونة قد أعلن رسمًيا عن التعاقد مع دي يونج بعقد 
يورو،  بلغت حوالي ٧٥ مليون  لـ ٥ مواسم، في صفقة  يستمر 
الموسم  بداية  البلوجرانا  بقميص  اللعب  ا�خير  يبدأ  أن  على 

المقبل.

دي يونج: برشلونة طلب مني
إقصاء ريال مدريد من ا�بطال

https://bit.ly/2TDfu1t المصدر:

طبيب تشيلي يتوقع غياب
سانشيز 8 أسابيع
https://bit.ly/2O3bwJH المصدر:



٥

المصدر:

لتقديم  الرئيس  من  بطلب  قام  أليغري 
إّستقالته حيث يرى ُهناك إنقالب الالعبين 
فيها  بما  قراراته  إّحترام  وعدم  ضده 

التّكتيكية .

لهذا  أشغاله  جميع  بقطع  آنيلي  قام 
 Ãالظرف الطارئ حيث سيجتمع إّضطراري
لهذه  مناسب  حّل  Óيجاد  المدرب  مع 

المشكلة .

ألغيري يقدم
استقالته

https://www.facebook.com
/permalink.php?story_fbid
=263420737910257&id=240
138826905115



الحلقة 34


