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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

ا�طفال : روبرت و ادوارد و وليام و توماس
اللقب : اونست آبى

خالل  المتحدة  الواليات  قيادته  لـ  إشتهر  لينكون   : بـ  إشتهر 
الحرب ا�هلية ا�مريكية.

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
ا�مريكية ا�سبق



ذكرت تقارير صحفية إنجليزية الجمعة، أن ريال مدريد ا¤سباني 
يسعى لحسم صفقة برازيلية جديدة، بأحد الالعبين الواعدين 

للمستقبل.

ووفًقا لصحيفة “ضن” فإن ريال مدريد مستعد لدفع ٦٠ مليون 
جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الالعب رينير خيسوس، 
لنادي  الثاني  الفريق  في  ويلعب  عاًما،   ١٧ العمر  من  يبلغ  الذي 

فالمنغو البرازيلي.

في  اللعب  يجيد  الذي  خيسوس،  رينير  أن  الصحيفة  وأضافت 
جيرمان  سان  باريس  أنظار  ويجذب  اÊلعاب،  صانع  مركز 
غير  الفرنسي  النادي  أن  إلى  أشارت  الصحيفة  لكن  وليفربول، 

مستعد لدفع هذا المبلغ.

رغم  البرازيل،  في  الواعدين  الالعبين  أكثر  من  خيسوس  ورينير 
أنه مازال يلعب في الفئات الصغرى مع ناديه فالمنغو.

فإنه  البرازيلي،  الواعد  ضم  في  مدريد  ريال  نجاح  وحال 
ا·خر  البرازيلي  مع  التعاقد  إلى  دفع  الذي  الرقم  سيحطم 
إسترليني،  جنيه  مليون   ٣٩ مقابل  وكان  جونيور  فينيسيوس 

عندما كان في الـ١٨ من عمره.

تقل  الذين  الجنوبية  أمريكا  من  الالعبين  الفيفا  قواعد  وتمنع 
لم  ما  اÊوروبية  اÊندية  إلى  االنتقال  من  عاًما   ١٨ عن  أعمارهم 

ينتقل آباؤهم معهم.

يمتد  الذي  رينير،  انتظار  إلى  بحاجة  مدريد  ريال  أن  يعني  وهذا 
عقده مع فالمنغو حتى العام ٢٠٢١.

٢

فان  "فيرجيل  مدافعه  تعرض  رسمي  بيان  عبر  ليفربول  أعلن 
توتنهام  ضد  القمة  في  مشاركته  إثر  على  ¤صابة  دايك" 

لحساب الجولة الثانية والثالثين من البريميرليج.
وعاد الريدز لصدارة البريميرليج مرة أخرى بفارق نقطة عن المان 
كلوب"  "يورجن  رجال  ليجتاز  أقل،  مباراة  يمتلك  الذي  سيتي 

واحدة من االختبارات الحاسمة قبل نهاية المسابقة.
البريميرليج  مدافعي  أفضل  بصحة  يتعلق  بياًنا  النادي  وأصدر 
في وجهة نظر الكثيرين، حيث أعلن عن تعرضه لكدمة خالل 

المباراة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
حالته  عن  كلوب"  "يورجن  المدرب  سئل  متصل،  سياق  وفي 
الالعب الهولندي ورد قائًال "لقد خرج بعد المباراة واضًعا كيس 
كبير من الثلج، ال نعلم أي شيء عن حالته بعد، سوف يخضع 
يكون  أن  نتمنى  ال  بالطبع  المزيد،  وسنعرف  غًدا  للفحوصات 

هناك أي شيء خطير".

ليفربول يعلن إصابة فان دايك، 
وكلوب يعبر عن قلقه

https://bit.ly/2uWReIU المصدر:

ريال مدريد يجهز 60 مليون جنيه 
إسترليني لالعب يبلغ 17 عاًما

https://bit.ly/2IsIP7Y المصدر:



قالت منظمة الصحة العالمية االثنين، إن مرض ا¤يبوال ينتشر بأسرع 
بعد  وذلك  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  في  ا·ن  حتى  له  وتيرة 

ثمانية أشهر من ظهوره للمرة اÊولى.
وظهر خالل اÊسبوعين الماضيين عدد قياسي من الحاالت الجديدة 
للمرض  تفش  أكبر  لثاني  التصدي  لجهود  حادة  انتكاسة  يمثل  مما 
تمارسه  الذي  العنف  فيه  أدى  الذي  الوقت  في  ا¤طالق  على 
عرقلة  إلى  المسعفين  مع  التعاون  السكان  ورفض  الميليشيات 

الوصول إلى المناطق المصابة.
أسابيع  ثالثة  من  أقل  قبل  أعلنت  العالمية  الصحة  منظمة  كانت 
الممكن  من  إن  قائلة  كبير،  حد  إلى  النزفية  ا¤يبوال  حمى  احتواء 

القضاء عليه بحلول سبتمبر.
 وأشارت إلى أن عدد حاالت ا¤صابة اÊسبوعية تراجع إلى نصف ما كان 

عليه في وقت سابق هذا العام وبلغ نحو ٢٥ حالة.
لكن عدد ا¤صابات وصل إلى رقم قياسي هو ٥٧ حالة في اÊسبوع 
كريستيان  قاله  لما  وفقا  الماضي  اÊسبوع   ٧٢ إلى  قفز  ثم  التالي 

ليندمير المتحدث باسم المنظمة.
 ٥٠ بنحو  بالمرض  المصابين  أعداد  في  سابقة  قفزات  تسجيل  وجرى 

حالة أسبوعيا في أواخر يناير ومنتصف نوفمبر.

بالتوحد  المصابين  اÊطفال  استخدام  أن  إلى  صغيرة  دراسة  توصلت 
عليهم  يسهل  قد  الذكية  الهواتف  على  تطبيق  مع  غوغل"  "نظارة 

تمييز تعابير الوجوه والتفاعل االجتماعي.
باور غالس"  باسم "سوبر  الذي يعرف  النظام  أن هذا  الباحثون  ووجد 

يساعد هؤالء اÊطفال على إدراك ما يحدث حولهم.
تتراوح  طفال   ٧١ وشملت  الباحثون  أجراها  تجربة  على  بناء  ذلك  جاء 
يعرف  للتوحد  معروف  لعالج  ويخضعون  عاما  و١٢   ٦ بين  أعمارهم 
بتحليل السلوك التطبيقي. يتضمن هذا العالج عادة ممارسة تمارين 
معينة مثل عرض بطاقات على الطفل تحمل وجوها لمساعدته في 

التعرف على االنفعاالت المختلفة.
واختار الباحثون بشكل عشوائي أربعين طفال لتجربة نظام "سوبر باور 
معلومات  ترسل  وسماعة  كاميرا  مع  نظارة  عن  عبارة  وهو  غالس"، 
عما شاهده اÊطفال وسمعوه إلى تطبيق بالهواتف الذكية مصمم 

لمساعدتهم على فهم التفاعالت االجتماعية واالستجابة لها.
االنفعاالت  تمييز  في  بالتوحد  المصابون  اÊطفال  يعاني  وقد 
نفس  في  مالحظات  التطبيق  لهم  يقدم  لذا  إليها،  واالستجابة 

الوقت لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم.
جلسات  خالل  غالس  باور  سوبر  استخدام  من  أسابيع  ستة  وبعد   
اÊطفال  أن  الباحثون  وجد  اÊسبوع،  في  مرات  Êربع  دقيقة   ٢٠ مدتها 
في  أفضل  نتائج  حققوا  الرقمي  الدعم  هذا  على  حصلوا  الذين 
مجموعة  من  والسلوك  والتواصل  االجتماعي  للتكيف  اختبارات 
لمرضى  العادية  الرعاية  فقط  تلقوا  طفال   ٣١ تضم  التي  المقارنة 

التوحد.
جامعة  من  وهو  الدراسة،  في  الباحثين  كبير  وول  دينيس  وقال 
ستانفورد بكاليفورنيا، إن استخدام سوبر باور غالس" يعلم اÊطفال 
"السعي للتفاعل االجتماعي وإدراك أن الوجوه أمر مثير لالهتمام وأن 

بمقدورهم تمييز ما تقوله لهم".
وأضاف في رسالة بالبريد ا¤لكتروني، أن النظام "فعال إذ يشجع على 
أنهم  يدركون  اÊطفال  ويجعل  الطفل  من  االجتماعية  المبادرة 

قادرون على استيعاب انفعاالت ا·خرين بأنفسهم".
تعمل النظارة غوغل كمرسل ومترجم، ويعتمد التطبيق على الذكاء 
الوجوه  تتبع  على  اÊطفال  تساعد  مالحظات  لتقديم  االصطناعي 
وتمييز االنفعاالت. وينير ضوء أخضر عندما ينظر الطفل إلى وجه ثم 
يستخدم التطبيق وجوها تعبيرية تخبره باالنفعال الظاهر على هذا 

الوجه، وما إذا كان سعيدا أم غاضبا أم خائفا أم متفاجئا.
٣

غوغل تساعد ا�طفال المصابين
بالتوحد في تمييز الوجوه

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2GbLuS1 المصدر:

منظمة الصحة العالمية:
وباء ا�يبوال يعاود االنتشار بسرعة

https://bit.ly/2OHylmn المصدر:



إذا كنت من عشاق النوم أو من يحبون الكسل، فهذه الوظيفة المؤقتة ومدتها ٦٠ يوما، ستكون مناسبة تماما لك.
فقد عرض علماء فضاء ألمان مبلغا يقدر بحوالي ١٨٥٠٠ دوالر مقابل النوم في سرير لمدة شهرين، وبالتالي فمن يجيد اللغة اÊلمانية 

ويجد في نفسه الكفاءة "في النوم" يستطيع التقدم لها والحصول على هذا المبلغ.
ولكن قبل الموافقة على الوظيفة، يجب أن يعلم المتقدمون لها أنها ستكون اختبارا علميا، كما أفاد موقع دويشه فيله اÊلماني 

على ا¤نترنت.
وبحسب الموقع، فإن العرض عبارة عن اختبار لدراسة التأثيرات السلبية لحالة انعدام الوزن على جسم ا¤نسان.

وتهدف دراسة الراحة الطويلة في الفراش إلى فهم تأثير الجاذبية المحدودة على رواد الفضاء خالل رحالت فضائية مطولة إلى 
القمر والمريخ.

الفضائي  المركز  مقر  في  وذلك  شهرين،  لمدة  السرير  على  النوم  عليهم  ينبغي  ا¤ناث،  من  ومثلهم  ذكرا   ١٢ الدراسة  وتتضمن 
اÊلماني في كولونيا.

وقال عضو المجلس التنفيذي لمركز التكنولوجيا وأبحاث الفضاء اÊلماني هانسيورغ ديتوس "ستظل الرحالت المأهولة إلى الفضاء 
مهمة في المستقبل من أجل إجراء تجارب في ظل جاذبية منعدمة تقريبا، ولكن علينا أن نجعلها آمنة قدر ا¤مكان بالنسبة إلى 

رواد الفضاء".
العضالت، وتقلل من  العظام وضمور  الجاذبية تتسبب بهشاشة  بيئة منعدمة  ا¤قامة في ظل  الطويلة من  الفترات  أن  إلى  يشار 
وظائف القلب وتجبر سوائل الجسم على االنتقال إلى اÊجزاء العليا من الجسم، ويمكنها أن تؤدي أيضا إلى الشعور بالضعف والدوار 

واضطرابات اÊذن الداخلية وآالم الظهر وغيرها من اÊمراض.
وتقتضي دراسة محاكاة الرحالت الفضائية إلزام المشاركين بها البقاء في أسرتهم في جميع التجارب ووجبات الطعام والترفيه، 

وحتى عند االستحمام أو الذهاب إلى دورة المياه.
با¤ضافة إلى ذلك ستكون اÊسرة مائلة إلى اÊسفل قليال (٦ درجات) عند منطقة الرأس لمحاكاة انزياح السوائل، كما يحدث مع رواد 

الفضاء في حالة انعدام الجاذبية.
وفي أول تجربة من نوعها، سيتم وضع ثلثي المشاركين في التجربة، وبصورة يومية، في "جهاز الطرد المركزي البشري"، الذي يخلق 
جاذبية صناعية، وذلك بهدف اختبار ما إذا كانت الجاذبية الصناعية يمكن أن تمنع أو تقاوم التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في 

الفضاء.
ومن المقرر إجراء الدراسة، التي تمولها وكالة الفضاء اÊميركية ناسا ووكالة الفضاء اÊوروبية إيسا، في جولتين، مع العلم أن الدفعة 
اÊولى من المتطوعين، وعددهم ١٢ شخصا وصلوا بالفعل إلى المركز في ٢٥ مارس، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الثانية الدراسة 

في سبتمبر، مع العلم أن العلماء مازالوا يبحثون عن متطوعين، وخاصة النساء، للمرحلة الثانية.

٤

احصل على 18500 دوالر
مقابل وظيفة "النوم" لشهرين
https://bit.ly/2OYWO6Q المصدر:

أخبار التکنولوجیا
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