
البيت ا�بيض
المقر الرئيس لرئيس 

الدولة في الواليات 
المتحدة

الحلقة 35

صفحة ٢صفحة ٢

عودة زيدان للتدريب
تثير الغضب

صفحة ٤صفحة ٣

دعم صفوف
ريال مدريد

جوجل تحّذر من اختراق
متصفح كروم

صفحة ٥صفحة ٤

دمج تطبيقات واتساب
وإنستغرام وفيسبوك

كارمن ا�سبانية
الفخامة بقلب كهربائي

صفحة ١

تعيين زيدان مدرًبا
لريال مدريد



https://bit.ly/2VYvLL8 المصدر

١

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.



آثارت تصريحات المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى 
إمكانية  بشأن  ا�خيرة  اÓسبانى،  مدريد  ريال  لفريق  السابق 
النادى  رئيس  بيريز  فلورنتينو  استياء  قريبا،  للتدريب  عودته 

الملكى.
وقال زيدان فى تصريحاته "قريبا جدا سأعود إلى التدريب، �ن 

هذا ما أحب القيام به، حياتي كلها في كرة القدم".
من  غاضب  بيريز  أن  الكتالونية،  "سبورت"  صحيفة  ذكرت 
بشكل  ا�خير  رحل  بعدما  خاصة  ا�خيرة  زيدان  تصريحات 
بدورى  للتتويج  قيادته  عقب  مدريد  ريال  تدريب  عن  مفاجئ 

أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالى.
أضافت الصحيفة أن عودة زيدان قريبا لقيادة أحد ا�ندية بهذه 
وأنه  خاصة  كبير  بشكل  بيريز  غضب  فى  تتسبب  قد  السرعة 
حقق  الذى  الفرنسى  المدرب  رحيل  لفكرة  معارضا  كان 

نجاحات تاريخية خالل توليه قيادة ريال مدريد.
النادى الملكى وافق على رحيل  وأوضحت الصحيفة أن رئيس 
الفرنسى  ا�سطورة  لرغبة  نظرا  المفاجئ  الشكل  بهذا  زيدان 

فى الحصول على راحة تصل إلى عام.
مانشستر  فريق  تدريب  تولى  من  للغاية  قريبا  زيدان  ويعد 
التقارير  من  العددي  كشفت  بعدما  اÓنجليزى،  يونايتد 
الحمر  الشياطين  مسئولى  بين  إتصاالت  وجود  عن  الصحفية 

وزيزو لقيادة الفريق خلفا للمدرب الحالى جوزيه مورينيو.

٢

عودة  رسمًيا،  اÓثنين،  اليوم  اÓسباني،  مدريد  ريال  نادي  أعلن 
الفريق مدة ٣  تدريب  لتولي  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  المدرب 

مواسم، خلًفا للمدرب الحالي، ا�رجنتيني سانتياغو سوالري.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي على موقع على اÓنترنت: إن 
زيدان سيبدأ مهمته مع الفريق بداية من اليوم وحتى ٣٠ يونيو 

.٢٠٢٢
وتولى سوالري، البالغ من العمر ٤٢ عاًما، تدريب ريال مدريد في 
بشكل  تعيينه  وتم  لوبتيغي،  لجولين  خلًفا  الماضي،  أكتوبر 

مؤقت، قبل أن يتم تمديد عقده لـ ٣ مواسم.
ووجه ريال مدريد الشكر إلى سوالري على العمل الذي قام به 

وعلى االلتزام مع ريال مدريد.
نصف  إياب  في  برشلونة  أمام   ٣/٠ مدريد  ريال  خسارة  وعجلت 
في  أيًضا  برشلونة  أمام   ١/٠ ثم  إسبانيا،  ملك  كأس  نهائي 
وخروج  أوروبا،  أبطال  دوري  في  أياكس  أمام   ٤/١ ثم  الدوري، 
الفريق  مع  ا�رجنتيني  المدرب  بنهاية   ،١٦ الـ  دور  من  الفريق 

الملكي.
الفريق  فاز  سوالري،  قيادة  تحت  مدريد  لريال  مباراة   ٣٢ وفي 

الملكي ٢٢ مرة مقابل تعادلين، و٨ خسائر.
ريال  تدريب  تولى  أن  عاًما،   ٤٦ العمر  من  البالغ  لزيدان،  وسبق 
مدريد في يناير ٢٠١٦ حتى مايو ٢٠١٨، وقاد فيها الفريق الملكي 
الدوري  في  ولقب  أوروبا،  أبطال  دوري  في  ألقاب   ٣ بـ  للتتويج 
اÓسباني، ولقبين في كأس العالم لßندية ولقبين في السوبر 

ا�وروبي، ولقب في السوبر اÓسباني.
الفريق  حقق  زيدان،  قيادة  تحت  مدريد  لريال  مباراة   ١٤٩ وفي 

الملكي الفوز ١٠٥ مرات، مقابل ٢٨ تعادًلا و١٦ خسارة.

 رسمًيا: تعيين زيدان مدرًبا لريال
مدريد وإقالة سانتياغو سوالري

https://bit.ly/2u4Hc84 المصدر:

عودة زيدان للتدريب تثير
غضب رئيس ريال مدريد

https://bit.ly/2ugj3eU المصدر:
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https://bit.ly/2HHENZm المصدر:

عاد زيدان وهناك ثورة في صفوف الالعبين بالتأكيد
أعلن ريال مدريد رسمًيا أمس عن عودة مدربه السابق زين الدين زيدان لمنصبه بعد ١٠ أشهر فقط من رحيله، ليخلف سانتياجو سوالري 

ويبدأ اÓعداد جيًدا للموسم القادم بهدف خلق فريق قادر على المنافسة بعد النتائج الكارثية هذا الموسم.
وُيتوقع عمل النادي على ضم العديد من النجوم خالل الصيف القادم، خاصة أن ذلك كان من شروط زيدان قبل استقالته عقب 

تتويجه باللقب الثالث على التوالي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
أحد النجوم الذين يتمنى جمهور الملكي ضمهم هو كيليان مبابي، وقد تمنى بيريز أن ُيساهم زيدان في إقناع مواطنه الفرنسي 

بالقدوم، إذ قال ضاحًكا "زيدان فرنسي، لذا ربما يستطيع فعل شيء ما مع مبابي".
وفاة كوتينيو "بطل العالم ١٩٦٢" في البرازيل

قبل أن ُيضيف بجدية "اهتمامنا الحالي ينصب على إنهاء الموسم جيًدا وبدء التحضير للموسم القادم".
وحين ُسئل عن اختياره بين ضم نيمار أو مبابي، أجاب الرئيس "كالهما".

ُيذكر أن خروج باريس سان جيرمان من دوري ا�بطال ومشاكل اللعب المالي النظيف قد ُتجبر الفريق الفرنسي على التضحية بأحد 
نجميه خالل سوق االنتقاالت الصيفي المقبل، وال ُيخفي ريال مدريد اهتمامه بالثنائي مبابي ونيمار.

من اختار بيريز بين مبابي ونيمار
لدعم صفوف ريال مدريد؟



التواصل تطبيقات  دمج  ينوي  أنه  عن  فيسبوك  موقع   كشف 
 االجتماعي التي يملكها واتساب وإنستغرام وفيسبوك ماسنجر،
صحيفة نقلته  ما  وحول New york Times بحسب   ا�مريكية. 
 تفاصيل هذا الدمج، نقلت الصحيفة عن مسؤولون في فيسبوك
هو سيحدث  والذي  بذاتها،  قائمة  ستبقى  الثالثة  التطبيقات   أن 
يمكن بحيث  للتواصل،  أعلى  مستويات  على  بينها  فيما   الربط 
 للمتلقي أن يقرأ الرسائل على تطبيق واحد. وقال مسؤولون في
بدايتها. في  زالت  وما  ا�مد  الطويلة  العملية  إن   فيسبوك 
الدمج هي أن عملية  ا�مريكية  تايمز  نيويورك   وأوضحت صحيفة 
وبعد زوكربيرغ.  مارك  فيسبوك  لمؤسس  شخصي   مشروع 
 اكتمال المشروع سيتمكن مستخدم فيسبوك من التواصل مع
 شخص ال يملك سوى تطبيق واتساب، وهو مستحيل في الوقت
المنصات دمج  عملية  فإن  ا�مريكية  الصحيفة  وبحسب   الحالي. 

.قد بدأت بالفعل، ويتوقع أن تنتهي بنهاية عام ٢٠١٩
هدف هذه الخطة

إن  ا�مريكية  الصحيفة  قالت  الجديدة،  الخطة  هذه  هدف  وعن 
مؤسس فيسبوك يهدف إلى جعل الخدمات أكثر فائدة، ويطمح 
التطبيقات.  هذه  على  المستخدمون  يقضيه  الذي  الوقت  لزيادة 
وتقول ماكينا كيلي من موقع e Verge� للتكنولوجيا، إن زوكربيرغ 
وقال  وأبل.  جوجل  االتصاالت  عمالقي  مع  للتنافس  يهدف 
التي  المنتجات  أفضل  نبني  أن  «نريد  عنه:  صدر  بيان  في  فيسبوك 
على  نعمل  نحن  يكون.  ما  أفضل  الرسائل  تبادل  عملية  تجعل 
العائالت وا�صدقاء». وجاء  تشفير االتصاالت وتسهيلها بين أفراد 
في  ا�نظمة  عمل  كيفية  حول  مستمرة  النقاشات  أن  البيان  في 
حيث  لفيسبوك،  نوعية  نقلة  التطور  هذا  وسيشّكل  المستقبل. 
اçن.  حتى  مستقل  بشكل  يعمالن  وواتساب  إنستغرام  كان 
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن هذه ا�فكار سببت خالفات 
وإنستغرام  واتساب  مؤسسي  لرحيل  أدت  اÓدارة  مستوى  على 

العام الماضي.

لمتصفح  إلكتروني  اختراق  عملية  من  جوجل  شركة  حذرت 
إذا لم  المستخدمين لخطر حقيقي،  "جوجل كروم"، قد يعرض 

يحّدثوا الموقع فوًرا.
خطر  من  المستخدمين  الشركة،  في  كبير  أمني  مهندس  وحّذر 
السابقة  النسخة  في  ثغرة  بسبب  اÓلكتروني،  لالختراق  التعرض 
تحديث  المستخدمين  من  وطلب  الحاسوب،  على  للموقع 

الموقع فوًرا لتجنب الخطر؛ وفًقا لصحيفة "ديلي ميل".
ا للمتصفح على الحواسيب، والتي  واكتشفت الشركة اختراًقا أمنًيّ

قد تعّرض الحواسيب الختراقات في البيانات المحفوظة عليه.
وقال خبراء: إن مثل هذه الثغرة تتيح "للهاكرز" اختراق الحواسيب 
من على بعد، ويعرض أنظمة المستخدمين لالختراق، إلى أن يتم 

تحديثها.
في  شوه،  جاستن  جوجل،  في  ا�منيين  المهندسين  كبير  وحّذر 
كروم  موقع  حّدثوا  جاّد،  "ا�مر  "تويتر":  موقع  على  تغريدة 

لديكم.. في هذه اللحظة فوًرا".
ا من  ولم تعلن الشركة عن تفاصيل طريقة االختراق، حتى تمنع أًيّ

"الهاكرز" من استخدام نفس الطريقة مستقبًلا.
العالم،  حول  واستخداًما  رواًجا  ا�كثر  "كروم"  متصفح  ويعتبر 

حيث وصل عدد مستخدميه إلى ملياري مستخدم.

٤

جوجل تحّذر من اختراق متصفح
"كروم": سارعوا بالتحديث 

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2Odd6Zz المصدر:

مارك زوكربيرغ ينوي دمج تطبيقات
واتساب وإنستغرام وفيسبوك

https://bit.ly/2Tf9UgY المصدر:
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أخبار التکنولوجیا

أثارت شركة إسبانية تصنع سيارات فاخرة تشبه "رولز رويس" أو "بنتلي"، إعجاب المتابعين بسبب تصميم سيارتها الجديدة، التي 
تأمل من خاللها أن تعيد للشركة سمعتها العالمية.

ومن المنتظر أن تطلق شركة "هيسبانو سويسا" سيارة "كارمن" الحديثة، المصنعة بشكل شبه كامل من ألياف الكربون، وتعتمد كليا على 
الكهرباء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق الصحيفة فإن ثمن السيارة الفاخرة سيبلغ ١٫٣ مليون جنيه إسترليني (١٫٦٩ مليون دوالر)، في حين ستكون قوة محركها ١٠٠٥ حصانا.
وبمقدور السيارة أن تصل إلى سرعة ٦٢ ميل (١٠٠ كيلومتر في الساعة) في زمن أقل من ثالث ثوان انطالقا من السكون، علما أن سرعتها 

القصوى تبلغ ٢٥٠ كيلومترا في الساعة.
ووفقا لصانعيها، فإن "كارمن" ذات المقعدين البالغ طولها ٤٫٧ أمتار، تجمع بين ا�داء الفائق ومستويات الرفاهية الراقية.

فقط  تستخدم  التي  السباقات  وهي   ،"E "الفورموال  في  المستخدمة  البطاريات  كيلوغراما،   ١٦٩٠ وزنها  يتعدى  ال  التي  كارمن،  وتستخدم 
السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

وسيبلغ اÓنتاج السنوي لـ"كارمن" سبع سيارات، وسيقتصر عدد اÓنتاج اÓجمالي على ١٩ سيارة فقط.

"كارمن" ا�سبانية..
الفخامة بقلب كهربائي

https://bit.ly/2HGB3r0 المصدر:
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