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جورج واشنطن
https://bit.ly/2J1QTg6 المصدر:

ا�مريكي  الشعب  كغالبية  الزراعة  تمتهن  �سرة  فيرجينيا  والية  في  ولد 
بالجيش   ١٧٦٠ عام  التحق  تعليمه  من  انتهائه  وبعد  الحقبة.  تلك  في 
يتم  أن  يأمل  وكان   - أمريكا  في  آنذاك  ا�قوى  كان  الذي   - ا£نجليزي 
�ي  العسكرية  حياته  في  يتعرض  ال  كي  أمريكا  أبناء  من  أنه  نسيان 
اندلعت  عمره  من  العشرين  بلغ  وعندما  أمريكي.  �نه  مضايقات 
في  آنذاك  إنجلترا  تكن  لم  يوم  والفرنسيين،  ا£نجليز  بين  الحرب 
مشاكلهم  انهوا  الذين  الفرنسيين  عكس  على  حاالتها،  أحسن 
في كندا وتحالفوا مع الهنود الحمر، وقعت المعركة في غرب 
جورج  تولى  وبالتالي  قائدهم  وقتل  ا£نجليز  فهزم  أمريكا، 
قيادة تلك المنطقة وقد انصرف الفرنسيون منتصرين تاركيه 
بضر،  إصابتهم  على  يقدر  يكن  لم  ضعيف  جيش  مع 
أخرى  أماكن  في  ا£نجليز  لمواجهة  الشرق  إلى  وتوجهوا 
حتى  المعارك  معظم  في  ل¿نجليز  الهزيمة  وكانت 
جورج  عند  الغرب  وفي  المسيسبي،  نهر  حول  انحصروا 
إنجلترا  ملك  خاللها  قام  سنوات   ٣ من  يقرب  ما  ومر 
مدفع  و١٨  نظامي  جندي  ألف   ٢٠ قوامه  جيش  بتجهيز 
بالهنود  باالتصال  قائده  وقام  الجيش  ذلك  ونزل  حصار 
انضم  من  ومنهم  الحياد  لزم  من  فمنهم  الحمر 
ل¿نجليز وقام ا£نجليز بمهاجمة الفرنسيين الذين كانوا 
يملكون جيشا قوامه ٨ آالف جندي فلم يمض كثير من 
الشمالية  أمريكا  وصارت  ا£نجليز  انتصر  حتى  الوقت 
أبناء  على  الظلم  فكثر  البريطاني  للتاج  تابعة  كلها 
أمريكا وخصوصا السود وفرضت الضرائب الباهظة، في 
الفعلي  القائد  واشنطن  جورج  كان  الوقت  ذلك 
التحرير، ثم اختير عام ١٧٧٥م قائًدا  لÉمريكان فقاد ثورة 
ست  بعد  انتهت  عنيفة  حروبا  به  ليخوض  الجيش  لهذا 
الهندية.  الفرنسية  بالحرب  يعرف  فيما  شارك  كما  سنوات. 
في  ا�على  القائد  كان  الذي  عمله  في  جًدا  ناجًحا  كان 
الجيِش القارِي في الحرب االنفصالية ا�مريكية من ١٧٧٥ إلى 
كان  والحًقا  جيرسي  ونيو  نيويورك  حملة  قيادته  منها   ١٧٨٣
والكتب  ا�قاويل  معظم  ا�مريكية.  المتحدة  الواليات  رئيس 
أنه  أنه انتخب مرتين في ١٧٨٩ وفي ١٧٩٧. يقول المؤرخون  تقول 
كزعيم  وثانًيا  الهندية  الفرنسية  الحرب  أثناء  كضابط  أوًلا  عمل 
المقاومة الشعبية االستعمارية التي تدعم ا£مبراطورية البريطانية. 
النظام  قيادة  رفض  الثورية،  الحرب  في  ا�مريكي  النصر  قيادة  بعد 
المدنية  الحياة  إلى  عاد  ذلك)  لعمل  البعض  دفعه  هذا  (مع  العسكري 

في جبل فيرنون.
يصنفه العلماء مع أبراهام لينكون من بين أعظم الرؤساء ا�مريكيين. اعتمد 
سياسة التحرش ببريطانيا وعدم خوض مواجهات كبيرة ومباشرة، كما استعان 

بفرنسا لطرد ا£نجليز من كورنوليز في مدينة يورك
الكونغرس  صالحيات  لتجاوز  يسع  لم  إذ  الكونغرس،  لقرارات  العميق  باحترامه  تميز 
الدستورية. وعمل على تحييد أمريكا وعدم إقحامها في الصراع الدائر بين بريطانيا وفرنسا، 
ورفض ا�خذ بآراء العديد من وزرائه في التحيز £حدى الدولتين. وقبل أن تنتهي السنة الثالثة بعد 

نهاية فترة رئاسته الثانية أصيب بمرض توفي على إثره في ١٤ ديسمبر ١٧٩٩.



حّذر الرئيس ا�ميركي دونالد ترامب إيران من أّنها "تلعب بالنار" 
اليورانيوم  من  مخزونها  سقف  تجاوزت  أّنها  أعلنت  أن  بعد 

المخّصب المنصوص عليه في االّتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
رّدØ على سؤال عّما  ا�بيض  البيت  للصحافيين في  ترامب  وقال 
يفعلون.  ماذا  يعرفون  "إنهم  £يران  رسالة  لديه  كانت  إذا 

يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".
وأتى تحذير ترامب بعيد إعالن البيت ا�بيض أّن "الواليات المتحدة 
 Øمؤّكد نووي"،  سالح  بتطوير   Øأبد £يران  يسمحوا  لن  وحلفاءها 
الضغوط"  "أقصى  ممارسة  في  لالستمرار  واشنطن  استعداد 
عن  التخّلي  على  £رغامها  ا£سالمية  الجمهورية  على 

طموحاتها النووية.
على  الضغوط  اقصى  "ستستمر  بيان  في  ا�بيض  البيت  وقال 
والواليات   (...) مسارهم  قادته  يغير  حتى  ا£يراني  النظام 
أسلحة  بتطوير  £يران  أبدا  يسمحوا  لن  وحلفاءها  المتحدة 

نووية".
السماح  ا£يراني،  النووي  االتفاق  في  الخطأ،  من  "كان  وأضاف 

£يران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى".
االنتشار  لمنع  القديمة  القواعد  فرض  إعادة  "علينا  البيان  وتابع 

النووي والتي تمنع إيران من أي تخصيب (لليورانيوم)".
حملته  لمواصلة  استعداده  بيانه  في  ا�بيض  البيت  وأّكد 
المتمثلة في ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران "طالما أّن 

قادتها ال يغّيرون طريقة عملهم".
 Øوشّدد البيان على أّنه "يجب على النظام (ا£يراني) أن يضع حد

لطموحاته النووية وسلوكه الضار".
لتصبح  اليورانيوم  تخصيب  نسبة  بزيادة   Üأيض طهران  وتهدد 
تموز/يوليو،   ٧ من  بدءا   ،(٪٣,٦٧) االتفاق  في  وارد  هو  مما  أعلى 
وإعادة إطالق مشروعها لبناء مفاعل أراك للمياه الثقيلة (وسط 
االتفاق  على  الموقعة  ا�خرى  الدول  تساعدها  لم  إذا  البالد)، 
على  االلتفاف  في  روسيا)  بريطانيا،  فرنسا،  الصين،  (ألمانيا، 

العقوبات ا�ميركية.

أعلنت وزارة العمل الثالثاء، عن توظيف ٦٥٠ معلما في قطر من 
خالل منصة التشغيل ا�ردنية – القطرية المشتركة.

القطرية  العمل  وزراة  أن  صحفي،  بيان  في  الوزارة  وأضافت 
التعليم  مجال  في  للعمل  �ردنيين  تأشيرة   ٦٥٠ إصدار  سّهلت 

لدى المؤسسات التعليمية في دولة قطر.
"من وقع عليهم االختيار من المعلمين أنهو المعامالت كافة، 
هذا  البقية  ،وسيغادر  قطر  إلى  منهم  دفعة  أول  وغادرت 
الشهر, بعد االنتهاء من إجراءات الحجوزات الالزمة لهم." وفق 

الوزارة.
١٠ آالف وظيفة لÉردنيين في يوليو ٢٠١٨،  وأعلنت قطر عن توفير 
إضافة إلى استثمارات في قطاعات سياحية، وبنى تحتية بقيمة 

٥٠٠ مليون دوالر.
وزارة العمل أعلنت في أغسطس ٢٠١٨ أن اللجنة الفنية المعنية 
ا£لكترونية  المنصة  على  طلب  ألف   ١٣٦ سجلت  قطر  بوظائف 

ا�ردنية القطرية.
يمثل  قطريا  وفدا  الثالثاء،  البطاينة  نضال  العمل  وزير  التقى 
والداخلية  االجتماعية  والشؤون  والعمل  ا£دارية  التنمية  وزارتي 
إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص بهدف ا£سراع في وتيرة 
االستفادة من المبادرة القطرية المتعلقة بتوفير ١٠ آالف فرصة 

عمل �ردنيين في قطر.
وأوضح البطاينة أن اللقاء مع الوفد القطري نتيجة الجتماعات 
فخرو  العثمان  محمد  بن  يوسف  القطري  نظيره  مع  أجراها 
انعقد  الذي   ١٠٨ دورته  في  الدولي  العمل  مؤتمر  هامش  على 

في جنيف في حزيران / يونيو الماضي.
"المشرفون على المنصة ا£لكترونية في وزارة العمل يعلمون 
محركات  تتضمن  جديدة  بحلة  تخرج  حيث  تطويرها  على  اßن 
على  الدخول  سهولة  القطري  للجانب  تتيح  متطورة  بحث 
المنصة واختيار الباحث عن العمل وفقا لحاجات صاحب العمل 
أن  العمل  عن  للباحث  تتيح  كما  ويسر,  سهولة  بكل  القطري 
يسجل بياناته باللغتين العربية وا£نجليزية, كما تتضمن المنصة 
بعد التحديث خدمة إجراء مقابالت عن طريق الفيديو مباشرة 

بين أصحاب العالقة." وفق البطاينة.
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ترامب: إيران "تلعب بالنار"
https://bit.ly/2NtUCXY المصدر:

توظيف 650 معلما في قطر
https://bit.ly/2Jwhjp5 المصدر:

أخبار العالم



٣

أخبار العالم

10 سنوات على تسمية ا�مير الحسين 
وليا للعهد

https://bit.ly/2JBTVqr المصدر:

بن  الحسين  ا�مير  سمو  بتسمية  الملكية  ا£رادة  لصدور  العاشرة  الذكرى  الثالثاء  تصادف 
عبداà الثاني وليا للعهد، والتي كانت في الثاني من تموز/ يوليو لعام ٢٠٠٩ ميالدية، الموافق 

التاسع من شهر رجب سنة ١٤٣٠ هجرية.
وولد سمو الحسين، في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة ١٤١٥ هجرية، 

الموافق للثامن والعشرين من حزيران / يوليو عام ١٩٩٤ ميالدية.
والحسين أكبر أنجال جاللة الملك عبداà الثاني وجاللة الملكة رانيا العبداà، وهو السليل 
صاحب  هو  واحد  شقيق  ولسموه  والسالم.  الصالة  عليه  محمد،  للنبي  وا�ربعون  الثاني 
السمو الملكي ا�مير هاشم وشقيقتان؛ صاحبتا السمو الملكي ا�ميرة إيمان وا�ميرة 

سلمى.
لمختلف  التفقدية  وجوالته  زياراته  في  الملك  مرافقة  على  الحسين  ويحرص 
المحافظات، وفي عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية محليا ودوليا، اقتداء 
بنهج والده الملك عبداà الثاني وسيرة أجداده الهاشميين في التواصل مع أبناء 

الشعب ا�ردني، كما عّين سمو ولي العهد نائبÜ لجاللة الملك عدة مرات.
تخرج سموه عام ٢٠١٧ من ا�كاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست، ويحمل 

سموه رتبة مالزم أول في القوات المسلحة ا�ردنية -الجيش العربي.
في  أكاديمي"  "كينغز  مدرسة  في  الثانوي  تعليمه  العهد  ولي  سمو  وأنهى 
جامعة  من  الدولي  التاريخ  في  الجامعي  تعليمه  على  وحصل   ،٢٠١٢ في  ا�ردن 

جورج تاون في الواليات المتحدة ا�مريكية التي تخرج منها عام ٢٠١٦.
أطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد عدد من المبادرات الهامة من خالل 

مؤسسة ولي العهد، من ضمنها:
أعلى  إلى  للوصول  الشباب  مهارات  تنمية  إلى  تهدف  التي  حقق  مبادرة 
التعاون والعمل المشترك، من خالل جهد تنظيمي  مستويات االحترافية في 
االعمال  وتشجيع  والمعارف  المهارات  اكتساب  لتسهيل  يهدف  مخطط 
التطوعية في المملكة، ومبادرة خاصة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمالحة 
للتدرب  نادرة  فرصة  ا�ردني  الشباب  لمنح  (ناسا)  ا�ميركية  والفضاء  الفضائية 
في هذه الوكالة، حيث ألهمت هذه المبادرة أول فوج من المتدربين ا�ردنيين 
الشباب بتأسيس برنامج "CubeSat" الذي سيتم من خالله العمل على تصميم 
بحلول   (SAT-JY١) اسم  يحمل  المملكة  في  مصغر  صناعي  قمر  أول  وإطالق 
 àلذكرى الراحل جاللة الملك الحسين بن طالل طيب ا Øعام ٢٠١٨، وذلك تخليد

.JYثراه، إذ كان نداء الراديو الخاص بجاللته يحمل الرمز ١
£ظهار  لهم  فرصة  وتوفير  ا�ردني  الشباب  لدعم  مسار  مبادرة  سموه  وأطلق 
قدراتهم وابتكاراتهم في مجال الفضاء، ومبادرة سمع بال حدود التي تهدف لزرع 
التدريب والتثقيف والتأهيل  الذين يعانون من الصمم، وتوفير  قوقعات لÉطفال 

المالئم للمستفيدين من هذه المبادرة.
اللغة  وألق  مكانة  على  للحفاظ  "ض"  مبادرة  /إبريل  نيسان  في   Üأيض أطلق  كما 
على  العربي  المحتوى  وإثراء   ،Üرقمي تمكينها  تقنيات  تطوير  على  والعمل  العربّية، 

ا£نترنت.



تجديد  رسمى،  بشكل  ا£نجليزى  يونايتد  مانشستر  نادى  أعلن 
عقد المهاجم الشاب ماركوس راشفورد لمدة ٤ سنوات حتى 

يونيو ٢٠٢٣. 

قال راشفورد للموقع الرسمي لنادى مانشستر يونايتد: "دائًما 
دائًما  يونايتد فأنا  لمانشستر  ا�ول  للفريق  باللعب  أحلم  كنت 
بالفخر  أشعر  فأنا  حقيقة  إلى  تحول  فحلمى  للفريق  مشجع 

باللعب فى أكبر أندية العالم". 

فريقي،  ويونايتد  بيتي  "مانشستر  الشاب:  المهاجم  وأضاف 
فخور بتوقيعي على عقد جديد مع النادي".

كان ماركوس راشفورد قد تلقى عرًضا من برشلونة لالنضمام 
قرر  أنه  إال  الجارية،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  لصفوفه 

االستمرار فى مان يونايتد لمدة عام آخر.

٤

مارتينيز،  الوتارو  ا�رجنتيني  أعمال  وكيل  ياكيه،  ألبرتو  كشف 
التي  ا�نباء  من  الالعب  موقف  ا£يطالي،  ميالن  إنتر  مهاجم 
التعاقد معه، خالل فترة االنتقاالت  أفادت برغبة برشلونة في 

الصيفية.

لدفع  استعداده  أبدى  برشلونة  أن  إلى  صحفية  تقارير  وتشير 
قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع إنتر ميالن.

ا£سبانية:  "سبورت"  صحيفة  أبرزتها  تصريحات  في  ألبرتو  وقال 
أنه  الحقيقي هي  الشائعات عن برشلونة، لكن  "سمعت هذه 

لم يتحدث إلينا أحد، فقط سمعت هذه الشائعات".

أن  علينا  ا£نتر،  موقف  عن  فكرة  أي  لدي  "ليست  وأضاف 
يجب  ما  فهذا  ميالنو،  في  سعيًدا  الالعب  كان  إذا  نسألهم، 

قوله".

يريد  لكنه  ميالن،  إنتر  في  بخير  أنه  يشعر  "الوتارو  وكيله  وتابع 
اللعب وهذا أمر منطقي". 

ويتألق لوتارو برفقة منتخب ا�رجنتين، في بطولة كوبا أمريكا، 
المقامة حالًيا في البرازيل، وساهم بشكل مباشر في وصول 
هدفين  سجل  بعدما  النهائي،  نصف  للدور  بالده  منتخب 

وساهم بصناعة هدف اَخر في دور المجموعات وربع النهائي.

وكيل هدف برشلونة يلقي الكرة 
في ملعب إنتر ميالن

https://bit.ly/2G2QvvT المصدر:

رسمًيا.. مانشستر يونايتد يجدد 
عقد راشفورد حتى يونيو 2023

https://bit.ly/30oSfHE المصدر:



٥

تشيلسي يضم ماتيو 
كوفاسيتش من ريال 

مدريد ويعلن رحيل 
غاري كاهيل

https://bit.ly/2XzBmx0 المصدر:

رسمًيا،  ا£ثنين،  ا£نجليزي،  تشيلسي  نادي  أعلن 
بعقد  كوفاسيتش  ماتيو  الكرواتي  مع  تعاقده 

دائم، قادًما من ريال مدريد ا£سباني.
وكان كوفاسيتش قد انضم إلى تشيلسي صيف 
العام الماضي، بنظام ا£عارة لموسم واحد، لكن 
عقد  إلى  تحول  التعاقد  أن  اليوم  أعلن  البلوز 

دائم.
في  حسابه  على  بيان  في  تشيلسي  وقال 
موقع “تويتر”: “يسر نادي تشيلسي أن يعلن أنه 
ماتيو  مع  دائم  بشكل  التوقيع  أكمل 
 ٥ مدته  بعقد  مدريد،  ريال  من  كوفاسيتش 

سنوات”.
من جهته، قال كوفاسيتش: “لقد استمتعت 
مع  ا£عارة  سبيل  على  بموسمي  حًقا 
ولندن  النادي  في  بالراحة  وأشعر  تشيلسي، 
�نني  جًدا  سعيد  أنا  الممتاز.  ا£نجليزي  والدوري 

سأصبح هنا بشكل دائم”.
وفزنا  ناجًحا  عاًما  “حققنا  الكرواتي:  الالعب  وواصل 
تقديم  من  أتمكن  أن  وآمل  ا�وروبي،  الدوري  بلقب 

مساهمة كبيرة في المواسم القادمة”.
جرانوفسكايا:  مارينا  تشيلسي،  نادي  مديرة  قالت  حين  في 
“أثبت ماتيو كوفاسيتش أنه العب رائع في موسمه على سبيل 

ا£عارة معنا، ويسعدنا أن نرحب به في النادي بشكل دائم”.
المستوى  وعلى  النادي  في  واسعة  خبرة  بالفعل  “لديه  وأضافت: 
الدولي، ونحن واثقون من أنه سيحقق نجاًحا كبيًرا مع تشيلسي خالل 

السنوات الخمس المقبلة”.
مع  مباراة   ٥١ في  شارك  كوفاسيتش  أن  تشيلسي  موقع  وأوضح 
تشيلسي، تحت قيادة المدرب ا£يطالي ماوريسيو ساري، الذي انتقل إلى 

يوفنتوس.
وصنع  هدف،  أي  كوفاسيتش  يسجل  لم  تشيلسي،  مع  مباراة   ٥١ وفي 

هدفين في ٣٠٨٧.
يشار إلى أن تشيلسي بال مدرب حالًيا، لكن من المرجح أن يعلن تعاقده 

مع العبه السابق، فرانك المبارد، المدير الحالي لديربي كاونتي.
كما أعلن تشيلسي نهاية مسيرة مدافعه المخضرم غاري كاهيل، وقال 
وداًعا  نقول  “اليوم  “تويتر”:  موقع  على  حسابه  على  ا£نجليزي  النادي 
كل  لك  نتمنى  كاهيل،  غاري  لك  شكًرا  الحقيقية.  تشيلسي  �سطورة 

التوفيق في المستقبل”.
 ٧ وصنع  هدًفا،   ٢٥ كاهيل  سجل  السنة،  ونصف  سنوات   ٧ مدار  وعلى 
الحالي  الموسم  مشاركاته  واقتصرت  البلوز،  مع  مباراة   ٢٩٠ في  أهداف 
فقط،  مباريات   ٨ على  ساري  ماوريسيو  ا£يطالي  المدرب  قيادة  تحت 

بواقع ٥٦٢ دقيقة.
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