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١

https://bit.ly/2IQkzOq المصدر:

ولد توماس جالوديت فى عام ١٨٢٢ فى هارتفورد بكونكتيكت . 
جالوديت  هوبكنز  توماس  والده  و  صماء  كانت  صوفيا  والدته 
كانت  التى  و  للصم  هارنفورد  وست  لمدرسه  مؤسسة  كانت 
 ١٨٠٦ عام  منذ  امريكا  فى  الصم  لتعليم  الرئيسيه  المؤسسه 
 .  ( بواشنطن  جالوديت  كلية  تأسيس  عام   )  ١٨٥٧ حتى 
اتجهت نية ا�ب �ن يصبح قسا لكن أصبح معلما للصم 
بدال من ذلك و اتجهت نية االبن ايضا لطلب الرسامة و 
اوال لفترة كمدرس  بأن بعمل  لكنه اقتنع بفكر والده 
االنسه  تزوج   و  قابل  و  بالفعل  ذلك  فعل  و   . للصم 
اليزابث بدد و التى كانت صماء . رسم فى ١٨٥١ و فى 
نيويورك  ان  القديسة  كنيسة  اسس  التاليه  السنه 
خاصه بالصم مع خدمات اساسيه بلغة االشاره و 
نتيجه عمله تاسست مجامع من الصم فى مدن 
الخاصه  المجمعات  فى  انه  اوالبديل   ) عديده 
بالسامعين يقف احد بالمقدمه و يقدم الخدمة 
توفي  الصم  الرعيه  أبناء  لنفع  االشاره  بلغة 

جالوديت ٢٧ أغسطس ١٩٠٢ .

و  هنري  هو  رعيته  أبناء  و  جالوديت  تالميذ  احد 
بكلية  التحق  و  مبكر  وفت  من  أصم  كان  نترستايل 
الثالوث ( هارتفورد  كون ) و القديس يوحنا ( كامبريدج 

انجلترا ) و يال ( نيو هافن ؛ كون )

أول  اصبح   ١٨٧٦ عاما  فى  و  قسا  يصبح  ان  جالوديت  شجعه 
اصم يرسم من قبل الكنيسه االسقفيه في الواليات المتحده 

. أسس أول مجمع للصم فى ١٨٨٨ و توفى ٦ يناير ١٨٩٠

قصة توماس جالوديت



تحرير  رئيس   ، أنطونيو  سان  إيفان  انتقد   –  ٣٦٠ سبورت  موقع 
”سبورت“  صحيفة  في  برشلونة  بنادي  المختص  القسم 
مع  الكتالوني  النادي  بها  يتعامل  التي  الطريقة   ، اÅسبانية 
الموسم  نهاية  في  الثالثة  للمرة  التاريخية  الثالثية  تحقيق 

الحالي.

حسم  من  اقترب  حيث   ، ألقاب  ثالثة  على  برشلونة  وينافس 
عشر  بفارق  مدريد  أتلتيكو  عن  بابتعاده  اÅسباني  الدوري  لقب 
نهائي  ربع  ويلعب   ، جوالت  بعشر  الموسم  نهاية  قبل  نقاط 
دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد ، ويلتقي فالنسيا في 

نهائي كأس الملك.

التاريخية ال يأتي  بالثالثية  التتويج  ويقول الصحفي اÅسباني أن 
عن طريق اÅعالم والصحف والمحللين ، وكان التتويج بها في 
عام ٢٠٠٩ غير متوقعÍ ، وكان الفريق يفوز على منافس تلو ا�خر 
حتى حصد هذا اÅنجاز ، بينما ثالثية عام ٢٠١٥ جاءت رغم عدم 
مع  ميسي  ليونيل  مشاكل  منها  أسباب  لعدة   ، بذلك  التبؤ 
لويس إنريكي ، ورحيل أندوني زوبيزاريتا ، وتقدم الرئيس جوزيب 

بارتوميو لالنتخابات.

لكن خالل الموسم الحالي هنالك حديث عبر التلفاز واÅذاعات 
عن ثالثية تاريخية ، والالعبون يرغبون في التتويج بها ، كما يقول 

جوردي ألبا مثًال.

 Íويعتقد إيفان أنطونيو أن التتويج الثالثية ال يجب أن تكون التزام
، �نها ليس هدف يمكن التحكم به ، والتتويج بأهم ثالثة ألقاب 
ذلك  عن  والتحدث   ، حقيقي  أمر  يعتبر  ال  الموسم  نفس  في 
بسبب  عكسية  نتائج  إلى  تؤدي  قد  المالبس  خلع  غرفة  في 

الضغط المبالغ به.

٢

الحصول على  , من أجل  , على قدم وساق  ريال مدريد  يعمل 
 , بوجبا  بول   , يونايتد  نادي مانشستر  خدمات نجم خط وسط 
, من أجل  الذي يعتبر مطلب أساسي للمدرب زين الدين زيدان 

تعزيز وتدعيم صفوف الفريق .

بول  الفرنسي  النجم  فإن   , إسبانيا  من  الصادرة  للتقارير   Íوفق
يونايتد  مانشستر  نادي  Åدارة  طلب  تقديم  يدرس  بوجبا 
الصيفية  اÅنتقاالت  سوق  في   , الفريق  عن  بالرحيل  له  للسماح 

القادمة , واÅنتقال الى ريال مدريد . 

أن  “ في تقريرها على   Ok Diario  “ ومن جانبها قالت صحيفة 
مليون   ١٥٠ عن  تقل  لن  بوجبا  بول  صفقة  أن  يدرك  مدريد  ريال 
مع  عقده  ينتهي  الشاب  الفرنسي  النجم  بأن   Íعلم  , يورو  

الشياطين الحمر في عام ٢٠٢١ . 

سيدفع  بوجبا  بول  أن  على  تقريرها  في  الصحيفة  وأشارت 
وقت  أقرب  في   , مدريد  ريال  مع  للتفاوض  يونايتد  مانشستر 
بقميص  اللعب  على  مصمم  الشاب  الالعب  أن  حيث   , ممكن 

النادي الملكي الموسم القادم . 

مانشستر  الى  إنضم   Íعام الـ٢٦  صاحب  بوجبا  بول  أن  يذكر 
الشياطين  مع  وخاض   , يوفنتوس  من   Íقادم  ٢٠١٦ في  يونايتد 
وتقدر   ,  Íهدف  ٤٣ وصنع   Íهدف  ٣٤ وسجل  مباراة   ١٧٨ الحمر 

قيمته بـ٩٠ مليون يورو . 

ريال مدريد يدرك
تكلفة صفقة بول بوجبا

https://bit.ly/2ZHnFtj المصدر:

برشلونة يريد الثالثية .. هل 
يستطيع ا¡عالم والمحللين 

جلبها ؟
https://bit.ly/2GKCkLo المصدر:



ليفربول  نادي  أمام  كييف  في  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  نهائي 
ل هدفين -أحدهما من مقصية تاريخية- قاد  اÅنجليزي، حيث سجَّ
بثالثة أهداف مقابل هدف  الريدز  للفوز على  اللوس بالنكوس  بهما 

واحد.

لكن تلقى مسؤولو ريال مدريد الصدمة ا�كبر هذا الموسم بظهور 
حالة هبوط كبيرة في مستوى الالعب الذي من المفترض أنه النجم 
مما  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  سلفه  رحيل  بعد  للفريق  ا�ول 
االنتقاالت  فترة  خالل  الالعب  خدمات  من  التخلص  فكرة  جعل 

الشتوية الُمقبلة تعود إلى ا�رجاء من جديد.

الدوري  بطولة  في  مدريد  ريال  مع  مباراة   ١٢ في  بيل  غاريث  وظهر 
اÅسباني هذا الموسم، ١١ منها كأساسي وواحدة كبديل، لكنه لم 
ينجح سوى في تسجيل ٣  أهداف فقط وصناعة هدفين آخرين في 

رقم مخيب للغاية �حد أضالع المثلث الهجومي للفريق الملكي.

توتنهام  نادي  العب  فشارك  أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  في  أما 
هدفين  خاللها  سجل  مباريات   ٣ في  السابق  اÅنجليزي  هوتسبير 
وصنع هدفين آخرين لزمالئه في الميرينغي وهو رقم أفضل نسبًيا 
ُترضي  أن  التي ُيمكنها  ا�رقام  الليغا، لكنها ليست  أرقامه في  من 
جماهير ريال مدريد التي ترغب في العب ُيمكنه تسجيل أكثر من ٥٠ 

هدًفا في الموسم مثلما كان يفعل رونالدو.

وفي الوقت نفسه، فإن ريال مدريد يضع قائمة طويلة من أسماء 
الميركاتو  في  سواء  معهم  التعاقد  أجل  من  المتميزين  الالعبين 
الصيفي  الميركاتو  في  أو  المقبل  الثاني  كانون   / يناير  في  الشتوي 
الفرنسي كيليان مبابي  بينهما  الحالي ٢٠١٨-١٩ من  الموسم  بنهاية 
جيرمان  سان  باريس  نجمّي  سيلفا  دا  جونيور  نيمار  والبرازيلي 
اÅنجليزي  إلى  باÅضافة  تشيلسي  نجم  هازارد  إيدين  والبلجيكي 
إيكاردي  ماورو  واÅيطالي  هوتسبير  توتنهام  نجم  كين  هاري 

مهاجم إنتر ميالن.

الذي  للغاية  السيء  المستوى  حول  التساؤالت  من  الكثير  تدور 
يظهر به الالعب غاريث بيل جناح ونجم نادي ريال مدريد اÅسباني 
من  والكثير  للكثير  محط  وجعله   ٢٠١٨-١٩ الحالي  الموسم  في 
االنتقادات السلبية بسبب انخفاض مردوده الفني والبدني بصورة 

كبيرة.

الملكي  النادي  إدارة  أن  يقول  اÅسباني  سنترال"  "ديفنسا  موقع 
الالعب  خدمات  من  التخلص  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  كانت 
لكن  الماضية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  الويلزي  الدولي 
بيعه  فكرة  عن  يتراجعون  جعلتهم  التي  ا�شياء  بعض  حدثت 

واÅبقاء عليه في الموسم الحالي.

نادي  رئيس  بيريز  فلورنتينو  أن  الشهير  المدريدي  الموقع  وذكر 
المدير  زيدان  الدين  زين  والفرنسي  مدريد  اÅسبانية  العاصمة 
الماضي  الموسم  في  اتفقا  قد  كانا  للميرينغي  السابق  الفني 
٢٠١٧-١٨ على النظر في العروض القادمة من أجل التعاقد مع بيل 

في الميركاتو الصيفي، لكن هذا االتفاق لم يتم.

الالعب  باتخاذ  وزيدان  لبيريز  الُكبرى  الصدمة  جاءت  حين  في 
عن  بالرحيل  حينها  الفريق  ونجم  مهاجم  رونالدو  كريستيانو 
ملعب سانتياغو برنابيو، حيث رحل إلى نادي يوفنتوس اÅيطالي 
االنتقاالت  في صفقة بلغت قيمتها ١١٢ مليون يورو وهزت سوق 

بصورة كبيرة.

رحيل المهاجم الدولي البرتغالي صاحب الـ٣٣ عاًما عن العاصمة 
اÅسبانية مدريد خلَّف فراًغا كبيًرا في تشكيلة الفريق، مما جعل 
إدارة الميرينغي ترى في النفاثة الويلزية هو الخيار ا�مثل للتواجد 
ماديرا  صاروخ  رحيل  بعد  الفريق  تشكيلة  داخل  القيادة  دور  في 

إلى مدينة تورينو اÅيطالية.

مدريد  ريال  إدارة  دفع  الذي  الوحيد  السبب  هو  هذا  يكن  ولم 
الـ٢٩ عاًما هذا الموسم، حيث  للتمسك بخدمات الالعب صاحب 

مه النجم الويلزي في  ُيعتبر السبب الثاني هو ا�داء الذي قدَّ

٣

ما السبب الذي 
جعل ريال مدريد 

يتراجع عن بيع بيل؟

https://bit.ly/2GNyLE9 المصدر:



نظاما  ستقدم  إنها  ا�ربعاء،  السويسرية  الحكومة  قالت 
المحتمل  الصحي  ا�ثر  من  المخاوف  تهدئة  بهدف  للمراقبة 
الجيل  بتقنية  المشغلة  المحمول  شبكات  تردد  النبعاث 

الخامس وتنظيم طرح هذه التكنولوجيا المتطورة.

االتحادية  البيئة  وكالة  تكليف  على  الوزراء  مجلس  ووافق 
الكهرومغناطيسي  اÅشعاع  يسمى  ما  مستويات  بقياس 
وتقييم المخاطر وإعالم الجمهور بصورة دورية بما تتوصل إليه 

من نتائج.

ويتزامن هذا اÅجراء مع إخفاق بعض ا�قاليم السويسرية في 
لدعم  المطلوب  الهوائي  من  الجديد  للنوع  تراخيص  إصدار 
 ٣٨٠ جمع  الصدد  بهذا  مزادا  أن  الخامس،رغم  الجيل  خدمات 

مليون فرنك سويسري (٣٧٧ مليون دوالر).

 وكان تقرير حكومي أفاد بأن ما يزيد بقليل على نصف سكان 
سويسرا يخشون من المخاطر المحتملة لãشعاع الصادر عن 
الخامس،  الجيل  بتقنية  المشغلة  المحمول  شبكات  هوائي 
مما أثار تحفظات بشأن ا�ثر الصحي المحتمل لكون السلطات 

ال تقيس مستويات اÅشعاع بشكل منتظم.

المقاييس،  بكل  مذهلة  تعتبر  السرعة  فائقة  كهربائية  سيارة 
الكشف  تم  البيئة،  على  والحفاظ  السرعة  مجالي  في  خصوصا 

عنها مؤخرا في نيويورك، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.
فإن  باتيستا"،  "بينيفارينا  سيارة  عن  المتوفرة  المعلومات  وبحسب 
من  تصل  أن  يمكنها  السرعة  فائقة  الكهربائية  السيارة  هذه 

السكون إلى سرعة ٩٧ كيلومترا في أقل من ثانيتين.
وهي بذلك تتفوق على سيارات سباقات الفورموال وان، ويمكنها 
ثانية،   ١٢ من  بأقل  كيلومترا   ٢٩٠ سرعة  إلى  السكون  من  تصل  أن 

متفوقة بذلك على "الطائرة المقاتلة إف ١٦".
هذه،  السرعة  فائقة  الكهربائية  للسيارة  القصوى  السرعة  وتبلغ 
الدولي  نيويورك  معرض  في  مؤخرا  عنها  الكشف  تم  التي 

للسيارات، حوالي ٣٥٠ كيلومترا في الساعة.
 وقالت الشركة إن هذه السيارة كهربائية بالكامل، ما يعني أنه ال 
سيارة  فهي  وبالتالي  اÅطالق،  على  سامة  غازات  أي  عنها  ينبعث 

سريعة صديقة للبيئة.
وأضافت شركة باتيستا، مبتكرة السيارة، أن سيارتها ستكون "أول 
سيارة كهربائية فاخرة فائقة السرعة من فئة السيارات السياحية 

‘جي تي’ في العالم".
سيارة  "أقوى  بأنها  الفخمة  السيارة  هذه  الشركة  تصف  كذلك 

"قانونية" على الطرقات يتم تصميمها وتصنيعها في إيطاليا".
هذا  من  فقط  سيارة   ١٥٠ تصنع  أن  لها  المصنعة  الشركة  وقررت 
النوع، على أن يتم إرسال ٥٠ منها إلى الواليات المتحدة، و٥٠ أخرى 
إلى أوروبا وآسيا، بينما تستقبل طلبات الشراء على موقعها على 

اÅنترنت.
في  فعليا  للبيع  ستطرح  التي  السيارة  في  المحرك،  قوة  وتصل   
العام ٢٠٢٠، إلى ١٩٠٠ حصان (١٤٠٠ كيلوواط)، أما مداها، في حال لم 

يعاد شحنها، فيصل إلى ٤٥٠ كيلومترا.
ويمكن شحن ما نسبته ٨٠ في المئة من البطارية خالل أقل من ٤٠ 

دقيقة.

٤

السيارة الكهربائية ا�سرع من
المقاتلة إف 16

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2J6yuz1 المصدر:

سويسرا تراقب المخاطر الصحية
لشبكات الجيل الخامس

https://bit.ly/2VFBIQC المصدر:



فيما يشبه االعتراف الضمني بالشكاوى التي تلقتها، أعلنت "سامسونغ إلكترونيكس" إرجاء مناسبات إعالمية لهاتفها "غاالكسي 
فولد"، كانت مقررة هذا ا�سبوع في هونج كونغ وشنغهاي، وذلك بعد أيام من حديث مراجعين للهاتف القابل للطي عن عينات 

معيبة.

المسؤول ا�سباب ولم يذكر موعدا جديدا. ويأتي هذا اÅعالن بعد تلقي سامسونغ تقارير عن أضرار لحقت بشاشات  ولم يوضح 
عينات الهاتف، البالغ سعره ١٩٨٠ دوالرا، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات غاالكسي نوت ٧ في ا�فق.

وبدال من تلقي اÅشادات قبل إطالق الهاتف في ٢٦ أبريل بالواليات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل 
مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد استخدام العينات التي أعطيت لهم ليوم واحد فقط.

وذكر مسؤول سامسونغ، االثنين، أن الشركة تحقق بعناية في التقارير كما سبق أن أعلنت، رافضا التعليق عما إذا كان هناك تغيير 
في موعد الطرح بالواليات المتحدة.

وتخطط الشركة لبدء مبيعات كويا الجنوبية وأوروبا في مايو، في حين لم تكشف إلى حدود الساعة عن موعد بدء مبيعات الصين.

ويتميز الهاتف الجديد بأول شاشة عرض على مستوى العالم قابلة للطي، إذ يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم 
مع شاشة عرض.

وتبلغ شاشة العرض في الجهاز الجديد ٤٫٦ بوصات عندما تكون مطوية، وتصل إلى ٧٫٣ بوصة عندما تكون ممدودة.

البطارية  الشهير من ا�سواق بسبب عيوب في  الهاتف  الشركة سحب  "نوت ٧"، حين قررت  ومرت نحو ثالث سنوات على فضيحة 
تؤدي إلى انفجار ا�جهزة، وهو ما كلفها الكثير.

٥

بعد فضيحة
غاالكسي القابل 

للطي

https://bit.ly/2V5jmZZ المصدر:

أخبار التکنولوجیا

أول قرار من
سامســونغ
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