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توفي واشنطن في المنزل حوالي الساعة العاشرة مساء يوم السبت ١٤ كانون 
ا�ول/ ديسمبر ١٧٩٩، كان عمره ٦٧ عاًما. وُأقيمت جنازته في جبل فيرنون في ١٨ 

كانون ا�ول/ ديسمبر١٧٩٩ حيث دفن هناك.

رخامي  نصٍب  لبناء  مشترًكا  قرارا  ا�ميركي  الكونغرس  أصدر  وقد 
لجسده في القسم ا�وسط من مبنى الكابيتول، وهي خطة وافقت 
النواب  مجلس  وافق   ،١٨٠٠ ديسمبر  ا�ول/  كانون  وفي  مارثا.  عليها 
ولكن  الضريح.  لبناء  دوالر  ألف   ٢٠٠ مبلغ  واعتمدوا  المشروع  على 
عارض الممثلون الجنوبيون وأعضاء مجلس الشيوخ الخطة، �نهم 
شعروا أنه من ا�فضل أن تبقى هيبة واشنطن في جبل فيرنون.

لحماية  تبادلوها  التي  المراسالت  واشنطن  مارثا  أحرقت 
خصوصيتهم.

١

وفاة
جورج واشنطن

https://bit.ly/2M1HgzE المصدر:



نشرتها  في  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  قالت 
االسعار  ان  النفطية  المشتقات  اسعار  حول  االسبوعية 
سجلت ارتفاعا عالميا خالل االسبوع الثاني من شهر تموز. 

العالمية  النفطية  المشتقات  أسعار  ان  الوزارة  واوضحت 
سجلت خالل ا�سبوع الثاني من شهر تموز ارتفاعا مقارنة 
فارتفع  الشهر،  لنفس  ا�ول  ا�سبوع  في  أسعارها  مع 
٨ر٦٤٦  الى  للطن  دوالر  ٦ر٦١٥  من   ٩٥ أوكتان  البنزين  سعر 
دوالر وبنسبة ١ر٥٪ فيما ارتفع سعر البنزين أوكتان ٩٠من ٨ر

٥٩٥ دوالر للطن الى ٦٢١ دوالر وبنسبة ارتفاع ٢ر٤٪. في حين 
ارتفع سعر الديزل بنسبة ٧ر٢٪ من ٤ر٥٧٥ دوالر للطن الى ٨
ر٥٩٠ دوالر وارتفع سعر الكاز من ٩ر٦١٥ دوالر للطن الى ٦٣١

دوالر وبنسبة ٥ر٢٪. 
المسال  البترولي  الغاز  سعر  معدل  استمر  آخر،  جانب  من 
لشهر تموز الحالي عند ٣٦٠ دوالر للطن بعد أن كان ٤ر٤٢٢ 
انخفاض  وبنسبة  الماضي  حزيران  شهر  في  للطن  دوالر 

بلغت ٨ر١٤٪.
وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في ا�سبوع الثاني 
٨ر٦٣  مع  مقارنة  للبرميل  ١ر٦٦دوالر  عند  الشهر  هذا  من 

دوالر في ا�سبوع ا�ول وبنسبة ارتفاع بلغت ٦ر٣٪.

تنديده  االثنين،  ترامب،  دونالد  ا�ميركي  الرئيس  جدد 
ماي  تيريزا  البريطانية  الحكومة  رئيسة  إدارة  بطريقة 

لعملية خروج بريطانيا من االتحاد ا�وروبي "بريكست".
حاليا،  القائمة  "الفوضى"  مسؤولية  ماي  ترامب،   وحمل 

معربا عن سروره لرحيلها القريب.
كثيرة  مالحظات  "لدي  االثنين:  تغريدة  في  ترامب  وقال 
الحكومة  ورئيسة  المتحدة  المملكة  إدارة  طريقة  على 

تيريزا ماي للبريكست".
وأضاف: "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت 

التصرف بشكل مختلف".
المتحدة  للملكة  بالنسبة  السعيد  الخبر  "إن  ترامب:  وتابع 

الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".
اÌن  من  يجري  لن  أنه  ثانية،  جهة  من  ترامب  أعلن  كما 
فصاعدا أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم 
أرسلها  دبلوماسية  مذكرات  تسريب  عقب  وذلك  داروش، 
على  ترامب  بقدرات  تشكيكا  وتضمنت  لندن  إلى  السفير 

الحكم.
غير  لكنه  السفير،  أعرف  ال  "أنا  تغريدته:  في  ترامب  وقال 
بشكل  هنا  إليه  ينظر  وال  المتحدة  الواليات  في  محبوب 

جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".
وتأتي تغريدات ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل 
مسؤولين  إلى  السفير  أرسلها  مذكرات  بنشر  صنداي  أون 
إلى  "يفتقر  االميركي  الرئيس  أن  فيها  يعتبر  لندن  في 

الكفاءة".

٢

أخبار العالم

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالميا

https://bit.ly/2JIdEoh المصدر:

ترامب ينتقد بشدة إدارة تيريزا ماي 
لعملية "الخروج"

https://bit.ly/2SitXMk المصدر:



٣

أخبار العالم

ضرورة االلتزام بتطبيق 
تشريعات متعلقة 
بمكافحة التدخين

https://bit.ly/2XHmvR7 المصدر:

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب عيسى الخشاشنة، االثنين، ضرورة االلتزام بتطبيق التشريعات 
والقوانين المتعلقة بمكافحة التدخين، والحد من انتشاره في ا�ماكن العامة.

وقال الخشاشنة خالل ترؤسه اجتماًعا للجنة ، االثنين، بحضور ا�ميرة دينا مرعد، رئيسة االتحاد الدولي لمكافحة 
السرطان، إن ا�ردن أصبح في ا�عوام االخيرة من أكثر الدول استهالكا للتبغ، الفتا النظر إلى االستهالك المتزايد 

في ظل تعدد أنواعه من "نرجيلة وسجائر إلكترونية".

وطالب بتكثيف الجهود والعمل التشاركي مع الجهات ذات العالقة لمكافحة تلك اÌفة، التي أصبحت تشكل 
خطرÖ محدقÕ بصحة المواطن، واقتصاد المجتمع، الفتا النظر إلى أن مجلس النواب أقر العديد من التشريعات 

التي تحد من هذه اÌفة.

وزاد الخشاشنة أن طبيعة المجتمع ا�ردني والثقافة السائدة تحتاج إلى التدرج في عملية تطبيق قانون الصحة 
العامة عبر نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية بأهمية مكافحة التدخين ومخاطره.



لتدريبات  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  المنتخب  مهاجم  عاد 
فريقه باريس سان جيرمان، اليوم االثنين، بعد اللغط الذي 
بالمعسكر  لاللتحاق  المحدد  الموعد  عن  تأخره  حول  دار 

اØعدادي للموسم الجديد.
قد  الباريسي  للنادي  اØعالمي  القسم  أعضاء  أحد  وكان 
"سيحضر  نيمار  أن  ا�حد،  يوم  برس،  فرانس  لوكالة  أكد 
فإن  كارلو"  "مونتي  إذاعة  وبحسب  النادي".  إلى  (االثنين) 
الالعب "ا�غلى" في العالم: "وصل صباح االثنين في تمام 

الساعة ٩:١٠" للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.
للمعسكر  الحضور  عن  تأخره  نيمار  من  المقربون  وبرر 
طويلة،  فترة  منذ  مقررة  كانت  التي  بالتزاماته  الباريسي 
لفائدة  الخماسية  القدم  كرة  في  دورة  بينها  ومن 
البرازيل)،  برايا غراندي، جنوب شرق  مؤسسته (مقرها في 
عن  فيه  معربا  بحقه،  صارم  بيان  Øصدار  ناديه  دفع  ما 
"استنكاره" لهذا ا�مر، وأن الالعب لم يكن قد حصل على 
"اØجراءات  اتخاذ  من  ومحذرا  الغياب،  لهذا  مسبق  إذن 

المناسبة" مستقبال.

٤

المهاجم  مع  التعاقد  اØيطالى  يوفنتوس  يحاول 
خالل  ميالن،  إنتر  فريق  نجم  إيكاردى  ماورو  ا�رجنتينى 
النيراتزورى  أعلن  بعدما  الحالية،  الصيفية  االنتقاالت  سوق 

عرض الالعب للبيع.
إلى  يلجأ  قد  يوفنتوس  أن  إيطاليا"،  "فوتبول  موقع  ذكر 
صفقة  فى  إدخاله  أجل  من  مويس،  الشاب  مهاجمه 
تبادلية مع إنتر ميالن، للحصول على خدمات إيكاردى فى 

الصيف الحالى.
نجمه  لتقديم  تخطط  اليوفى  إدارة  أن  التقرير  أضاف 
الشاب مويس كين، باØضافة إلى ٢٠ مليون يورو، من أجل 
حسابات  خارج  أصبح  الذى  ميالن،  إنتر  مهاجم  ضم 

النيراتزورى فى الموسم المقبل.
إيكاردى  استبعاد  السبت  أمس  أعلن  قد  ميالن  إنتر  وكان 
أن  على  سويسرا،  فى   Õحالي المقام  الفريق  معسكر  من 
يعود فى وقت الحق إلى مدينة "ميالنو" اØيطالية، بعدما 
معسكر  من  استبعاده  على  ودى  التفاق  التوصل  تم 

اØعداد.
وزوجته  إيكاردي  ماورو  ناحية  من  كبيرة  أزمة  ونشبت 
ووكيلة أعماله واندا نارا ضد إدارة إنتر ميالن بسبب تجديد 
في  زوجته  فرضتها  التي  الشروط  وبعض  الالعب  عقد 

العقد الجديد.
جدير بالذكر أن أنطونيو كونتى المدرب الجديد لفريق إنتر 
صفوف  داخل  إيكاردى  ماورو  استمرار  فى  يرغب  ال  ميالن 

النيراتزورى بالموسم الجديد.    

يوفنتوس يلجأ لنجمه الشاب لضم 
إيكاردى فى صفقة تبادلية

https://bit.ly/2Gf5fro المصدر:

نيمار يعود إلى تدريبات سان 
جيرمان وسط أجواء "متوترة"

https://bit.ly/30C0oZ4 المصدر:



٥

حروف  تسجيل  فى  البرازيل،  منتخب  قائد  ألفيس  دانى  نجح 
اسمه من ذهب بتاريخ كرة القدم، بعد ما أصبح  أول العب فى 
تاريخ كرة القدم تحقيقÕ لـ٤٠ بطولة فى مسيرته الكروية سواء 
كوبا  ببطولة  السليساو  تتويج  وبعد  المنتخب،  أو  ا�ندية  مع 

أمريكا ٢٠١٩.

ونستعرض البطوالت الـ ٤٠ فى تاريخ دانى آلفيس كالتالى:.. 

إشبيلية:

السوبر ا�وروبى مرة. الدورى ا�وروبي مرتين. 

كأس السوبر اØسباني مرة. كأس ملك إسبانيا مرة. 

برشلونة:

كأس ملك إسبانيا ٤ مرات. الدوري اØسباني ٦ مرات. 

كأس السوبر اØسباني ٤ مرات.    دوري أبطال أوروبا ٣ مرات.

كأس العالم لáندية ٣ مرات.      كأس السوبر ا�وروبي ٣ مرات.

يوفنتوس:

كأس إيطاليا مرة. الدوري اØيطالي مرة. 

باريس سان جيرمان:

كأس ا�بطال الفرنسي مرتين. الدوري الفرنسي مرتين. 

كأس الرابطة الفرنسية مرة. كأس فرنسا مرة.  

البرازيل:

كأس القارات مرتين. كوبا أمريكا مرتين. 

أمريكا  البرازيل، كأس بطولة كوبا  آلفيس قائد منتخب  تسلم دانى 
بعد تتويج السليساو بالبطولة على أرضها.

تاريخه  التاسعة فى  للمرة  أمريكا  بلقب كوبا  البرازيلى  المنتخب  توج 
بثالثة  بيرو،  نظيره  على  غاليا  فوزا  حقق  بعدما  عاما،   ١٢ منذ  وا�ولى 
أهداف مقابل هدف، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء 
اليوم، ا�حد، على ملعب "ماراكانا" الشهير فى مدينة ريو دى جانيرو، 

فى نهائى بطولة كوبا أمريكا ٢٠١٩ التى أقيمت فى بالد السليساو. 
زمن  من   ١٥ الدقيقة  فى  للسامبا  التقدم  هدف  إيفرتون  سجل 

المباراة. 
زمن  من   ٤٥ الدقيقة  فى  بيرو  لصالح  التعادل  جيريرو  باولو  أدرك  ثم 
الثانى  الهدف  تسجيل  فى  خيسوس  جابرييل  ينجح  أن  قبل  المباراة 

للبرازيل فى الوقت بدل الضائع. 
فى  جزاء  ركلة  طريق  عن  البرازيل  ثالثية  ريتشارليسون  واختتم 

الدقيقة ا�خيرة من زمن المباراة.
سيتي  مانشستر  مهاجم  خيسوس،  جابرييل  البرازيلى  وحصل 
اØنجليزى، على البطاقة الصفراء الثانية وبالتالى الحمراء فى الدقيقة 

٧٠ من زمن المباراة. 
بهذه النتيجة، يعود منتخب البرازيل لمنصة التتويج فى بطولة كوبا 
على   ٢٠٠٧ عام  فى  ا�خير  بلقبه  توج  حيث  عاما،   ١٢ غياب  بعد  أمريكا 

حساب ا�رجنتين.
تاريخه  فى  التاسع  هو  خزائنها  إلى  جديدا  لقبا  البرازيل  أضافت  كما 
بالبطولة حيث سبقها أعوام (١٩١٩@, ١٩٢٢@, ١٩٤٩@, ١٩٨٩@, ١٩٩٧, ١٩٩٩, ٢٠٠٤, 

.(٢٠٠٧
إلى نهائى كوبا أمريكا، بعد ما احتل صدارة  وتأهل منتخب السامبا 
ثم  وفنزويال،  بيرو،  بوليفيا،  منتخبات  ضمت  والتى  ا�ولى،  المجموعة 
الترجيح، والفوز على  الثمانية بركالت  باراجواى فى دور  تخطى عقبة 
الدور  منتخب ا�رجنتين بهدفين دون رد فى السوبر الكالسيكو فى 

قبل النهائى. 
الثمانية  لدور  تأهل  أن  بعد  النهائية،  للمباراة  بيرو  منتخب  تأهل  فيما 
منتخب  على  والفوز  الثالث،  المجموعات  فى  ثوالث   ٤ أفضل  ضمن 
أوروجواى فى دور الثمانية، بركالت الترجيح، ثم االنتصار على منتخب 

تشيلى بثالثية فى الدور نصف النهائى. 
المجموعات  دور  فى  سويا  تواجها  قد  وبيرو  البرازيل  منتخبا  وكان 
بالنسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا، وانتهى اللقاء بفوز منتخب 

السيليساو بنتيجة عريضة (٥-٠).

لحظة تتويج البرازيل بكأس بطولة 
كوبا أمريكا 2019

https://bit.ly/2XMlCXg المصدر:

تعرف على البطوالت الـ"40" لدانى آلفيس 
قائد البرازيل بعد التتويج بكوبا أمريكا

https://bit.ly/30w9tTt المصدر:



الحلقة 51


