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https://bit.ly/2C1WctJ المصدر

١

كان أبراهام لينكون الرئيس الـ ١٦ لـ الواليات المتحدة.
هانيبال   : الرئيس  ١٨٦١-١٨٦٥نائب  عامي  بين   : رئاسته  فترة 

هاملين، أندرو جونسون
الحزب : الجمهوري

العمر عند التنصيب : ٥٢ عام
هودجينفيل،  في   ،١٨٠٩ فبراير،   ١٢  : الميالد  مكان  و  تاريخ 

مقاطعة هاردن، كنتاكي
تاريخ الوفاة : ١٥ أبريل ١٨٦٥.
الزوجة : ماري تود لينكون

ا³طفال : روبرت و ادوارد و وليام و توماس
اللقب : اونست آبى

خالل  المتحدة  الواليات  قيادته  لـ  إشتهر  لينكون   : بـ  إشتهر 
الحرب ا³هلية ا³مريكية.

هزيمة  و  قوية  لتبقى  البالد  ساعدت  الشمال  في  قيادته 
الجنوب أبقت البالد موحدة. كما أنه دافع من أجل حرية كل 

العبيد في جميع أنحاء البالد.
الطفولة و النشأة :

ابراهام لينكون كانت بدايته متواضعة. حيث كان مولود في كوخ 
و  كنتاكي.  بوالية  هاردن،  مقاطعة  في  واحدة  غرفة  من  خشبي 

كان والداه هم توماس و نانسي هانكس لينكون.
عليهم  كان  و  صغير�،  ابراهام  كان  عندما  شيء  كل  والدُه  خسر 
ا¤نتقال إلى مقاطعة بيري، في إنديانا، حيث كافحوا للوصول إلى 
كانت  و  والدته  توفيت  سنوات،  تسعة  عمُره  كان  عندما  و  هناك. 

تعتني به أخته سارة حتى قام والده بالزواج مرة آخرى.
ُمهتم¯  كان  لكنه  و  جد�،  قليل  رسمي  تعليم  لديه  إبراهام  كان 
بشكل قوي بـ الكتب و التعل²م. و كان معظم ما تعلمه هو تعليم¯ 
من  يستعيرها  كان  التي  الُكُتب  جانب  إلى  الشخصي،  بمجهوده 

ا·خرين.
إنتقلت عائلته بعد ذلك إلى والية إلينوي و بقى لينكون لوحده.

ذلك  في  بما  الوظائف  من  ُمتنوعة  مجموعة  في  لينكون  َعِمَل 
َعِمَل  و  بريد.  مكتب  مسئول  و  مساح،  و  متجر،  في  عامل  وظيفة 
لبعض الوقت في تقسيم الحطب بـ فأس من أجل الحصول على 
لقمة العيش. و لكن في وقت سريع بدأ بالدخول إلى السياسة و 
فاز بمقعد في المجلس التشريعي لوالية إلينوي عندما كان عمره 

٢٥ عام¯.

قبل أن يصبح رئيس¸ :
خدم لينكون في المجلس التشريعي لوالية إلينوي لعدة فترات.

و خالل ذلك الوقت درس القانون و بدأ العمل كـ محامي
ا¤نتخابات و  ترشح للكونجرس اÊمريكي في عام ١٨٤٥. و فاز في 
شغل  أن  بعد  و  واحدة.  لفترة  كونجرس)  (عضو  منصب  شغل 

منصب عضو في الكونجرس إستمر في العمل كـ محامي.
لم  و  اÊمريكي،  الشيوخ  مجلس  لـ  لينكون  ترشح  الحق،  وقت  في 
يُفز، لكنه حصل على شعبية وطنية بسبب آراُءُه ضد العبودية أثناء 

الُمناقشات السياسية.
في عام ١٨٦٠، ترشح لينكون لـ يكون رئيس الواليات المتحدة. و كان 
عضو� في الحزب الجمهوري الذي كان جديد نسبي¯ و الذي عارض 
عن  (ا¤نفصال  باالنفصال  الجنوب  واليات  من  Êي  السماح  بشدة 

البالد).
أن  يمكن  أنهم  قالوا  و  العبودية.  ضد  أيض¯  الجمهوريون  كان  و 
لن  لكنهم  و  الجنوب،  واليات  في  تستمر  أن  للعبودية  يسمحوا 

يسمحوا لها با¤نتشار الى الواليات اÊمريكية الجديدة أو اÊقاليم.
رئاسة ابراهام لينكون :

فاز لينكون في ا¤نتخابات عام ١٨٦٠ و تم تنصيبه رئيس¯ في مارس 
من عام ١٨٦١. و لكن واليات الجنوب لم تكن تريد أن يكون الرئيس 

هو لينكون، و لم يتفقوا مع سياساته.
و قبل أن يتولى رسمي¯ لـ منصبه، بدأت واليات الجنوب في االنفصال 
(مغادرة البالد). و كانت أول والية تترك البالد هي ساوث كارولينا، و 
لوا  لكن في وقت سريع خرجت ستة واليات آخرى من الدولة و شكَّ

مع¯ بلد جديد تسمى الكونفدرالية.
كل هذا حدث بعد فوز لينكون في ا¤نتخابات، و لكن قبل أن يحلف 

اليمين الدستورية.
إعالن تحرير العبيد :

في ١ يناير ١٨٦٣ أصدر لينكون إعالن تحرير العبيد. و كان هذا اÊعالن 
ينص على تحرير العبيد في الواليات الكونفدرالية. و على الرغم من 
د  أن كل العبيد لم يتم تحريرهم على الفور، لكن هذا ا¤عالن مهَّ
في  العبيد  كل  تحرير  من  ن  مكَّ الذي   ١٣ رقم  التعديل  لـ  الطريق 

الواليات المتحدة بعد سنوات قليلة.
وفاة ابراهام لينكون :

تم إطالق النار على الرئيس ابراهام لينكون بواسطة جون ويلكس 
واشنطن  في  فورد  مسرح  في  مسرحية  يحضر  كان  بينما  بوث 

العاصمة، و توفي في اليوم التالي في ١٥ أبريل ١٨٦٥.

قصة حياة
ابراهام لينكون

رئيس الواليات المتحدة
ا³مريكية ا³سبق



استضافه  خاص  حدث  خالل  االثنين،  اÊميركية،  أبل  شركة  كشفت 
عن  بكاليفورنيا،  بكوبيرتينو  الشركة  مقر  في  جوبز"  "ستيف  مسرح 
خدمة منافسة لنتفليكس وأمازون برايم فيديو، أطلقت عليها اسم 

"آبل تي في بلس".
طورته  الذي  اÊصلي  المحتوى  من  مزيجا  الجديدة  الخدمة  وتمثل 
من  متوفرا  المحتوى  كل  وسيكون  الثالث،  الطرف  وقنوات  الشركة 
على  المدمج  في"  تي  "آبل  تطبيق  من  تصميمها  أعيد  نسخة  خالل 

تلفزيونات أبل وiOS، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.
دوالرات،  لـ٩٫٩٩  قيمتها  تصل  شهرية  باشتراكات  الخدمة  وستأتي 
وثائقية،  أفالم  عروض،  مسلسالت،  من  خاصا  محتوى  وستقدم 
 "HBO" الترفيه أمثال  بالتعاون مع عمالقة  وبرامج تلفزيونية متنوعة، 

و"شوتايم".
المشاركة  وتدعم  دولة،   ١٠٠ من  أكثر  في  الجديدة  الخدمة  وتعمل 
أفراد  وصول  مقابل  واحدة  مرة  الدفع  سيتيح  الذي  اÊمر  الجماعية، 

العائلة للمحتوى المتوفر.
كذلك تدعم الخدمة ميزة "التعلم ا·لي" بحيث تقترح المحتوى الذي 

قد يود المستخدم مشاهدته.
وتطلق أبل قنواتها الجديدة في شهر مايو مع تحديث البرنامج إلى 
على  تطبيقها  ستوفر  أنها  الشركة  أعلنت  كما   ،"٤K" بجودة  العرض 

.Visioتلفزيونات سامسونغ وسوني وإل جي وروكو و
ويمثل توجه أبل نحو عالم بث الفيديو تحت الطلب نقلة نوعية في 
مثل  الشهيرة  أجهزتها  مبيعات  سجلت  التي  الشركة  استراتيجية 

آيفون وآيباد وماك مبيعات ثابتة أو غير جيدة في آخر سنة مالية.
قطاع  إيرادات  سجلته  الذي  للنمو  لسياستها  الشركة  تغيير  ويرجع 
ميوزيك"،  و"أبل  كالود"  و"آي  ستور"  "آب  مثل  بها  الخاص  "الخدمات" 
والتي ارتفعت بنسبة ٢٤ في المئة لتصل إلى ٣٧٫١ مليار دوالر في العام 

المالي الماضي.
من  المئة  في   ١٤ سوى  الشركة  في  الخدمات  قطاع  حاليا  يمثل  وال 
المستثمرين  أن  إال  دوالر،  مليار   ٢٦٥٫٦ والبالغة  أبل  عائدات  إجمالي 
المضمار،  هذا  في  النمو  من  المزيد  إحراز  بإمكانية  آمالهم  يعلقون 

وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

طائرة  إرسال  بصدد  أنها  ناسا  االميركية  الفضاء  وكالة  كشفت 
ثالث  لتكون   ،٢٠٢٠ العام  في  مهمة  في  المريخ  كوكب  إلى  مروحية 

أنواع المركبات التي تصل إلى الكوكب اÊحمر.
وفي مهمات سابقة، استقبل المريخ مركبات هبوط ومركبات جوالة، 
وحاليا ينتظر ثالث أنواع المركبات، وهي الطائرة المروحية، كما أفاد 

موقع "جيك دوت كوم".
ووفقا لوكالة ناسا، فإن مروحية المريخ هذه عبارة عن طائرة مروحية 

روبوتية صغيرة ذاتية القيادة.
وستخوض هذه المروحية الروبوتية تجربة وإمكانية تحليق المواد أو 

اÊجسام أو المركبات اÊثقل من الهواء على كوكب المريخ.
وإذا ما نجحت التجربة، فإنها ستكون أول حالة تحليق لجسم أثقل 

من الهواء في أجواء المريخ.
وستتيح هذه الطائرة المروحية الروبوتية للعلماء استكشاف المناطق 
ما  بحسب  اÊحمر،  الكوكب  سطح  على  اÊم  المركبة  عن  البعيدة 

ذكرت وكالة ناسا.
وبحسب ناسا فإنه بالنظر إلى طبيعة جو المريخ، ستواجه المروحية 

المريخية الصغيرة العديد من اÊخطار والتحديات.
تصميم  تم  فإنه  اÊحمر،  الكوكب  على  الجوي  الضغط  وبسبب 
 ٤٫٥) قدما   ١٥ على  يزيد  ال  ارتفاع  على  تحلق  أن  يمكن  بحيث  الطائرة 
أقدام) فوق سطح الكوكب، وذلك بفضل مروحتين مزدوجتين طول 
الواحدة منهما حوالي ٤ أقدام (١٫٢ متر)، وبسرعة دوران تصل إلى ٢٤٠٠ 

دورة في الثانية، أي أنها أسرع بحوالي ١٠ مرات من المروحية اÊرضية.
أما هيكل الطائرة، فهو صغير، وال يزيد حجمه على حجم كرة قدم، 

وال يزيد وزنه على ١٫٨ كيلوغرام.
المريخية بخمس عمليات تحليق،  المروحية  ناسا Êن تقوم  وتخطط 

كل واحدة منها أطول من سابقتها.
بطارية  شحن  بإعادة  تسمح  بحيث  ضوئية  بخاليا  مزودة  والطائرة 
الطائرة، التي تستخدم لتدوير المراوح و¤بقاء المركبة دافئة، خصوصا 

في الليل المريخي.
وذلك  الذكي،  الهاتف  لكاميرا  مشابهة  بكاميرا،  مزودة  والطائرة 
فوقها،  تحلق  التي  المناطق  في  الكوكب  لسطح  صور  اللتقاط 

وستقوم بإرسال الصور إلى اÊرض.
وبحسب ناسا، فإنه إذا نجحت هذه المهمة، فإنه سيتم إرسال المزيد 
من المروحيات إلى المريخ وستغطي مناطق أوسع، با¤ضافة إلى أنها 

ستقوم باستكشاف أجواء المريخ.
٢

ناسا "تستعرض".. مروحية إلى
المريخ في 2020

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2FJXJnw المصدر:

"أبل" تطلق خدمة منافسة
لنتفليكس

https://bit.ly/2I8p85t المصدر:



زيدان،  الدين  زين  الفرنسي  أن  بريطاني،  صحفي  تقرير  كشف 
نجم  هازارد  إيدين  البلجيكي  أقنع  مدريد،  لريال  الفني  المدير 

تشيلسي، بالقدوم إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

محادثات  عقد  زيدان  فإن  البريطانية،  "مترو"  لصحيفة  ووفًقا 
الموسم  في  الملكي  القميص  بارتداء  ليقنعه  هازارد  مع 
المقبل، على أن يصبح الالعب اÊعلى أجرا في قلعة "سانتياجو 

برنابيو".

وأكدت أن الالعب وافق على التوقيع مع ريال مدريد على عقد 
الميرنجي خصص ٩٨٫٥ مليون  أن  إلى  مدته ٥ سنوات، مشيرة 

إسترليني ¤تمام الصفقة.

إقناع  في  ساهمت  مدريد  ريال  إلى  زيدان  عودة  أن  وأوضحت 
مغامرة  وخوض  بريدج"،  "ستامفورد  بترك  البلجيكي  النجم 

جديدة مع الفريق الملكي.

ويلعب ريال مدريد على جزئية أن تشيلسي مضطر لبيع هازارد 
في الصيف المقبل، قبل أن يخسره مجاًنا في الموسم التالي 

بعد أن رفض الالعب التوقيع على عقد جديد.

رحيل  يخشى  ا¤نجليزي  النادي  فإن  بتشيلسي،  يتعلق  وفيما 
هازارد، بسبب عقوبة الحرمان من إبرام تعاقدات خالل فترتي 
مخالفته  عقب  البوز  منها  يعاني  والتي  المقبلتين،  االنتقاالت 

للوائح ضم العبين قصر.

٣

أعلن االتحاد اÊوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقوبة البرتغالي 
بغرامة  ا¤يطالي  يوفنتوس  فريق  نجم  رونالدو  كريستيانو 
مالية قيمتها ٢٠ ألف يورو على احتفاله ضد نادي أتلتيكو مدريد 

ا¤سباني في إياب دور الـ ١٦ ببطولة دوري أبطال أوروبا.

االتحاد  في  العقوبات  لجنة  أصدرته  رسمي  بيان  في  ذلك  جاء 
اÊوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، عقب مناقشة الواقعة 

التي احتفل فيها رونالدو أمام جماهير "الروخي بالنكوس".

 ١٦ الـ  بدور  العودة  لقاء  في  أهداف  ثالثة  سجل  رونالدو  وكان 
أمام فريق أتلتيكو مدريد على ملعب الفريق في مدينة تورينو 

ا¤يطالية وصعد بهم إلى دور الثمانية.

كريستيانو  البرتغالي  مع  تحقيقا  فتح  اÊوروبي  االتحاد  وكان 
إشارة  بعد  بها  قام  التي  االحتفال  طريقة  بسبب  رونالدو 
الحكم بنهاية المباراة، بطريقة تشبه طريقة اÊرجنتيني دييجو 
بغرامة  أثرها  على  عوقب  والتي  الذهاب،  مباراة  في  سيموني 

مالية قدرها ٢٠ ألف يورو أيًضا.

تغريم رونالدو 20 ألف يورو بعد 
احتفاله أمام أتليتكو مدريد

https://bit.ly/2WJuWGE المصدر:

زيدان يقنع هازارد باالنتقال 
إلى ريال مدريد

https://bit.ly/2HXilfp المصدر:



انتهت فترة التوقف الدولى بطريقة كارثية لنجم البرتغال ويوفنتوس كريستيانو رونالدو بعدما تعرض ¤صابة فى مباراة منتخب 
بالده أمس أمام صربيا، فى المباراة التى انتهت بالتعادل ١/١ فى لشبونة بالجولة الثانية من تصفيات يورو ٢٠٢٠.

وتعرض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، العب يوفنتوس ا¤يطالى، ¤صابة عضلية فى الفخذ بالدقيقة ٣٠ من زمن المباراة ليغادر 
الدون أرضية الملعب ويشارك بيزى بدال منه.

من جانبه طمأن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس، جماهيره، عقب ا¤صابة، وقال فى تصريحات نقلتها صحيفة 
أبوال البرتغالية عقب اللقاء: "لست قلًقا بشأن ا¤صابة، أنا أعرف جسدى جيدا وأعلم أننى سأتعافى وأعود بعد أسبوع أو أسبوعين".

أوكرانيا بدون أهداف،  أمام  اÊولى  بالجولة  له وتعادل  اليورو بعدما سبق  إلى نقطتين فى تصفيات  البرتغال رصيده  ورفع منتخب 
بالمجموعة التى تضم أيًضا صربيا ولكوكسمبورج وليتوانيا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة إمبولى يوم السبت المقبل فى الدورى ا¤يطالى ومن المرجح أن يغيب رونالدو عن تلك المواجهة.
وتابع رونالدو "هذا يحدث فى كرة القدم. لو خرجت تحت اÊمطار ستتعرض لالبتالل.. أنا أتحلى بالهدوء وأعرف جسدى جيدا وسأعود 

خالل أسبوع واحد أو أسبوعين".
وإذا غاب رونالدو فترة طويلة فإن ذلك سيمثل ضربة كبيرة ليوفنتوس الذى ضم الالعب البرتغالى العام الماضى من ريال مدريد فى 

صفقة ضخمة لتعزيز آماله فى حصد لقب دورى أبطال أوروبا.
ويلعب يوفنتوس فى ضيافة أياكس أمستردام فى ذهاب دور الثمانية بدورى اÊبطال فى العاشر من أبريل بينما تقام مباراة ا¤ياب 

بعدها بستة أيام.
مدافع  يد  الكرة  لمست  بعدما  صحيحة  جزاء  ركلة  من  الملعب  أصحاب  حرم  بعدما  الجدل  المباراة  حكم  أثار  أخرى  ناحية  من 
الضيوف، وقال عنها فيرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال، فى تصريحات نقلتها صحيفة "أبوال"، إن الحكم حرم فريقه 
من ركلة جزاء صحيحة، واعترف بذلك عقب اللقاء عندما اتجه إليه فى غرفة خلع المالبس وقال أعتذر عن عدم احتساب ركلة الجزاء 

خالل اللقاء.
وتابع "لقد اعتذر الحكم، لكن ما فائدة ذلك ا·ن، يجب ان يتم استخدام حكم الفيديو المساعد "VAR" فى كل المباريات بما فيها 

تصفيات اليورو".
وأضاف سانتوس "لقد تابعنا اللقطة فى غرفة الالعبين بعد ذلك ولم نشك نحن أو هو فى ضرورة احتسابها، كانت ركلة جزاء.. ولقد 

اعتذر".
وتحدث كريستيانو رونالدو أيًضا عن ركلة الجزاء قائال "كانت واضحة جدا وكان يجب على الحكم احتسابها. حكم الراية كان على 

بعد ٤٠ مترا لذا يبدو اÊمر غريبا جدا".

٤

دراما التوقف الدولى تنتهى 
بإصابة كريستيانو رونالدو..

نجم يوفنتوس يغادر مباراة البرتغال وصربيا 
بإصابة فى الفخذ.. حكم المباراة يعترف 

بحرمان برازيل أوروبا من ركلة جزاء.. والدون 
يؤكد: سأعود من ا¤صابة خالل أسبوعين
https://bit.ly/2CT0tyf المصدر:
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