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نابليون بونابرت
https://bit.ly/2R5TwhO المصدر:

 Napoleone di :؛ وبا�يطاليةNapoléon Bonaparte I :ول (بالفرنسية	نابليون بونابرت ا
Buonaparte) هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش 
حكم  عشر.  التاسع  القرن  من  العشرينيات  عقد  أوائل  وحتى  عشر  الثامن  القرن  أواخر  خالل 
فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصًال عاًما، ثم بصفته إمبراطوًرا في العقد ا	ول 

من القرن التاسع عشر، حيث كان 	عماله وتنظيماته تأثيًرا كبيًرا على السياسة ا	وروبية.
ُولد نابليون في جزيرة كورسيكا 	بوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى 
النبيلة. ألحقه والده "كارلو بونابرت"، المعروف عند الفرنسيين باسم  عائالت إيطاليا القديمة 
"شارل بونابرت" بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية 
العلوم  في  فقط  ليس  رفاقه،  على  باهًرا  تفوًقا  أظهر  المدرستين  وفي  الشهيرة، 
روائع  على  اطلع  دراسته  وخالل  والجغرافيا.  والتاريخ  ا¼داب  في  أيًضا  وإنما  العسكرية 
المبادئ  ودعاة  أصحاب  من  كانوا  حيث  وجّلهم،  فرنسا  في  عشر  الثامن  القرن  كّتاب 
الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثًرا 

في تفكير الضابط الشاب.
سالح  في  أول  مالزم  برتبة  وُعين  ١٧٨٥م  سنة  في  وتخّرج  الحربية  دروسه  أنهى 
فرصة  له  أعطيت   ١٧٩٥ سنة  وفي  الملكي.  الفرنسي  للجيش  التابع  المدفعية 
الظهور، ليبرز براعته 	ول مرة في باريس نفسها حين ساهم في تعضيد حكومة 
العناصر  تساعدهم  الملكيون،  بها  قام  التي  المظاهرات  على  القضاء  وفي  ا�دارة 
أن  توجه  ضد  الحكومة  هذه  ودعم   ١٧٩٧ سنة  في  عاد  ثم  والرجعية.  المحافظة 
تكون فرنسا ملكية دستورية فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 
إليه  عهدت  عندما  ا	ولى،  الفرنسية  الجمهورية  عهد  خالل  بونابرت  نجم  بزغ   .١٧٩٥
المنقضة  الدول  ائتالف  ضد  موجهتين  عسكريتين  حملتين  بقيادة  ا�دارة  حكومة 
حكومة  منها  بدًال  وأنشأ  ا�دارة  حكومة  بعزل  قام   ،١٧٩٩ سنة  وفي  فرنسا.  على 
مؤلفة من ٣ قناصل، وتقّلد هو بنفسه منصب القنصل ا	ول؛ ثم سعى في إعالن 
الفرنسي.  الشيوخ  مجلس  من  بإعالن  سنوات   ٥ بعد  هذا  له  وتم  إمبراطوًرا  نفسه 
خاضت ا�مبراطورية الفرنسية نزاعات عّدة خالل العقد ا	ول من القرن التاسع عشر، 
أوروبا.  في  العظمى  القوى  جميع  فيها  ودخلت  النابليونية،  الحروب  باسم  ُعرفت 
قاتلتها،  التي  الدول  جميع  على  العهد،  ذلك  في  باهرة  انتصارات  فرنسا  أحرزت 
وجعلت لنفسها مركًزا رئيسًيا في أوروبا القارية، ومّدت أصابعها في شؤون جميع 
في  الفرنسي  التدخل  نطاق  بتوسيع  بونابرت  قام  حيث  تقريًبا،  ا	وروبية  الدول 
وتنصيب  الدول،  بعض  مع  تحالفات  خلق  طريق  عن  ا	وروبية  السياسية  المسائل 

بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول ا	خرى.
حيث  بونابرت،  حظوظ  في  تحول  نقطة  ١٨١٢م  سنة  لروسيا  الفرنسي  الغزو  شّكل 
لم  جسيمة،  ومادية  بشرية  وخسائر  بأضرار  الحملة  خالل  الفرنسي  الجيش  أصيب 
قّوات  هزمت   ،١٨١٣ سنة  وفي  ذلك.  بعد  أخرى  مرة  به  النهوض  من  نابليون  ُتمكن 
االئتالف السادس الجيش الفرنسي في معركة ا	مم؛ وفي السنة الالحقة اجتاحت 
هذه القّوات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش، 
على  ليتربع  وعاد  سنة،  من  أقل  بعد  منفاه  من  بونابرت  هرب  ألبا.  جزيرة  إلى  ونفوه 
عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه شر 
بعد  بونابرت  استسلم  ١٨١٥م.  عام  من  يونيو  شهر  خالل  واترلو  معركة  في  هزيمة 
البريطانية،  المستعمرة  هيالنة،  القديسة  جزيرة  إلى  نفوه  الذين  للبريطانيين،  ذلك 
أن وفاته  نابليون  الست ا	خيرة من حياته. أظهر تشريح جثة  السنوات  حيث أمضى 
جاءت كنتيجة �صابته بسرطان المعدة، على الرغم من أن كثيًرا من العلماء يقولون 

بأن الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ.
العالم،  حول  الحربية  المدارس  من  العديد  في  العسكرية  نابليون  حمالت  ُتدّرّس 
أعاد  جبارا  طاغية  معارضوه  يراه  حيث  حوله،  منقسمة  ا¼راء  أن  من  الرغم  وعلى 
مغامرات  ودخل  أسرته  على  وا	لقاب  المناصب  ووزع  المبراطورية  الحكومة 
عسكرية دمرت الجيش، فإن محبيه يرونه رجل دولة وراعًيا للحضارة، إذ ُينسب إليه 
القانون المدني الفرنسي، المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع ا	سس ا�دارية 
واالنتداب  لالستعمار  خضعت  التي  والدول  الغربية،  أوروبا  دول  لمعظم  والقضائية 

الفرنسي في العصور الالحقة.



٢

أخبار العالم

ارتفع عدد الجياع في العالم، للسنة الثالثة على التوالي، ليصل 
أمام  هائال"  "تحديا  يشكل  الذي  ا	مر  شخص؛  مليون   ٨٢٠ إلى 
ما  حسب   ،٢٠٣٠ بحلول  الجوع  على  القضاء  هو  دولي  هدف 

ذكرت، االثنين، منظمة ا	غذية والزراعة لÛمم المتحدة، فاو.

وقالت فاو، في تقريرها السنوي، "ما يقدر بـ ٨٢٠ مليون شخص 
لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام في عام ٢٠١٨ (أو ١ من كل ٩ 
مليون   ٨١١ السابق  العام  في  العدد  كان  فيما  أشخاص)، 
فيه  يرتفع  الذي  التوالي  على  الثالث  العام  هو  وهذا  شخص. 

عدد الجياع في العالم".

ال  والتي  الدخل،  متوسطة  بلدان  في  الجوع  معدالت  وتتزايد 
احتماالت  إن  قال،  الذي  للتقرير،  وفقا  ا	جر،  في  مساواة  توفر 

انعدام ا	من الغذائي أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال.

وأوضح التقرير ا	ممي أن أكثر من ملياري شخص، معظمهم 
بشكل  يحصلون  "ال  الدخل،  ومتوسطة  منخفضة  بلدان  في 

منتظم على غذاء آمن ومغٍذ وكاٍف".

ويعاني ٣٠٪ من سكان شرقي إفريقيا من نقص التغذية.

التغذية  نقص  من  يعانون  ممن  عدد  أكبر  يعيش  آسيا،  وفي 
(أكثر من ٥٠٠ مليون)، معظمهم في بلدان جنوبي القارة.

للفقراء  الداعم  الهيكلي  التحول  تعزيز  علينا  "يجب  وأضافت 
قلب  في  المجتمعات  ووضع  الناس  على  بالتركيز  والشامل 
على  أنفسنا  ووضع  االقتصادي،  الضعف  لتقليل  االهتمام 
الغذائي،  ا	من  وانعدام  الجوع  على  للقضاء  الصحيح  الطريق 

وجميع أشكال سوء التغذية".

أظهرت بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي،االثنين، أن الدخل 
السياحي ارتفع بنسبة ٨٫٣٪ في النصف ا	ول من العام الحالي 
ليصل إلى ١٫٩ مليار دينار (٢٫٦ مليار دوالر)، مقارنة مع ٢٫٤ مليار دوالر 

للفترة ذاتها من ٢٠١٨.

وعزا البنك المركزي االرتفاع بشكل رئيس إلى زيادة عدد السياح 
وبنسبة  زائر،  ألف   ٢٤٣٨٫٦ بلغ  الذي  ا	ردن  إلى  القادمين  الكلي 

زيادة ٥٫٦٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من عام ٢٠١٨.

في حزيران/يونيو، ارتفعت عائدات ا	ردن من الدخل السياحي 
زيادة قدرها ٢٦٫٩٪، مقارنة مع  بنسبة  إلى ٠٫٥ مليار دوالر  لتصل 

نحو ٣٩٤ مليون دوالر في الشهر ذاته من عام ٢٠١٨.

ارتفاع الدخل السياحي
إلى 1.9 مليار دينار

https://bit.ly/2M8okiQ المصدر:

تزايد الجياع في العالم
إلى 820 مليونا

https://bit.ly/2y3jFq6 المصدر:



٣

أخبار العالم

ديمقراطيات  نائبات  بحق  الكراهية  تغريدات  ترامب  دونالد  واصل 
وصفهن بأنهن من "اليسار المتشدد" ما أثار موجة من الغضب العارم 
لدى الديمقراطيين، في حين لزم الجمهوريون صمتä مصحوبا با�حراج 

	ن هذه التغريدات تتعارض تماما مع السياسات ا	ميركية التقليدية.
ومع اقتراب االنتخابات الرئاسية المقبلة عام ٢٠٢٠ بدا الرئيس ا	ميركي 
لتعبئة قاعدته  العرقي  الوتر  اللعب على  عازما أكثر من أي يوم على 
االنتخابية البيضاء بأكثريتها، وأيضا للعب على الخالفات بين خصومه 

السياسيين.
وبعدما كان دعا قبل أيام نائبات ديمقراطيات من الملونات "للعودة" 
الواليات  في  ولدن  منهن  كثيرات  أن  العلم  مع  ا	صلية،  بلدانهن  إلى 
المتحدة، عاد ترامب ودعاهن إلى طلب الصفح من الواليات المتحدة 

"لكالمهن الفظيع والمقرف".
كبيرة  موجة  ا	خيرة  ترامب  تغريدات  أثارت  الديمقراطي  الجانب  على 
بشدة  بيلوسي  نانسي  النواب  مجلس  رئيسة  ودانت  الغضب.  من 
وتساهم  الكراهية"  على  "تحض  بأنها  وصفتها  التي  ترامب  تعليقات 

في "تقسيم ا	مة".
تعليقا  بالهجمات،  المعنية  كورتيز  اوكاسيو  الكسندريا  النائب  وقالت 
الرئيس  كلمات  أن  إلى  ا�شارة  المهم  "من  ترامب  تغريدات  على 
با	مس (ا	حد) التي طلب فيها من أربع نائبات أميركيات ’العودة إلى 

بلدانهن’ هي عالمة من نتاج دعاة تفوق العرق ا	بيض".
الحزب  يدفع  ترامب  "أن  نيويورك  في  المولودة  النائب  هذه  وأضافت 
ا	مر  هذا  يقلق  أن  من  بد  وال  معلنة  عنصرية  مواقف  إلى  الجمهوري 

ا	ميركيين".
ويبدو أن االستراتيجية السياسية لترامب واضحة وتقضي ببث الفرقة 

داخل المعسكر الديمقراطي الذي يعاني توترات أصال.
ومع أن ترامب لم يذكر أحدا باالسم فإنه يشير بوضوح إلى أربع شابات 
ديمقراطيات دخلن مجلس النواب وينتسبن إلى الجناح اليساري للحزب 
وهن:  بيلوسي.  مع  علنية  خالفات  في  مرارا  ودخلن  الديمقراطي، 
بريسلي  وأيانا  مينيسوتا،  من  عمر  وإلهان  كورتيز،  اوكاسيو  الكسندريا 

من ماساشوسيتس، ورشيدة طليب من ميشيغن.

ترامب يكثف تغريدات
الكراهية وعينه على

انتخابات 2020
https://bit.ly/2LDauWc المصدر:

أوباما  لباراك  السابق  المستشار  اكسلرود  ديفيد  ا�طار  هذا  في  وقال 
تسليط  إلى  ترامب  دونالد  يسعى  المتعمد  العنصري  الكالم  "بهذا 
إلى  الديمقراطيين  ودفع  استهدفهم،  الذين  ا	شخاص  على  ا	ضواء 

الدفاع عنهم وجعلهم رموزا لكامل الحزب".
واعتبر أن هذه السياسة تنم "عن حسابات وقحة".

غراهام  ليندسي  الجمهوري  السناتور  قال  ترامب  كالم  على  وتعليقا 
الذي بات قريبا جدا من ترامب بعدما كان من أكثر منتقديه، في تصريح 
كورتيز  أوكاسيو  الكسندريا  أن  جميعا  "نعلم  نيوز  لفوكس 

ومجموعتها لسن سوى عصابة من الشيوعيين".
وتابع غراهام في سلسلة من التغريدات أعقبت تغريدات ترامب "إنهن 

من المعاديات للسامية ومعاديات 	ميركا".
وإذا كان ليندسي غراهام قدم دعمä واضحä للرئيس ترامب فإن أحدا 

من البارزين في الحزب الجمهوري لم يوجه انتقادا لتغريدات ترامب.
وكان ترامب كتب "مثير لالهتمام أن نرى نائبات، تقدميات، ديمقراطيات 
في الكونغرس يقلن بنبرة عالية للشعب ا	ميركي أكبر وأعظم دولة 
تعاني  دول  من  "جئن  أنهن   çمعتبر حكومتنا"،  ندير  كيف  العالم  في 
حكوماتها أوضاعا كارثية هي ا	سوأ وا	كثر فسادا وا	قل كفاءة في 

العالم".
فيها  تنتشر  التي  الفاشلة  المناطق  تلك  إلى  يعدن  ال  "لماذا  وأضاف 

الجرائم من حيث أتين للمساهمة في إصالحها".
بشدة  المناهض  كريستول  بيل  المحافظ  االفتتاحيات  كاتب  أما 
يثير  بات  الديمقراطي  الحزب  مستقبل  أن  فاعتبر  ترامب  لسياسات 
القلق، إال أن بعضä من قادته يحاولون على ا	قل "وضع حد للتطرف". 
وتدارك "لكن من المؤسف أننا ال نستطيع قول الشيء نفسه عن زعماء 

الحزب الجمهوري".
 çطلسي وتحديد	وسجل رد فعل الفت هذه المرة من وراء المحيط ا
من رئيسة الحكومة البريطانية المحافظة تيريزا ماي كان له وقع في 
على  مقبولة  "غير  هذه  ترامب  تغريدات  أن  اعتبرت  فقد  واشنطن. 

ا�طالق".



كشفت تقارير صحفية اليوم أن ا�سباني ديفيد دي خيا حارس 
مرمى مانشستر يونايتد يستعد لتمديد تعاقده مع الشياطين 

الحمر بعقد جديد طويل ا	مد.

والتي  سبورتس"،  "سكاي  شبكة  ذكرت  ما  بحسب  هذا  جاء 
أكدت أن راتب دي خيا سيشهد طفرة كبيرة في التعاقد الذي 

سيتم ا�عالن عنه قريًبا.

جانب  من  والالعب  يونايتد  مانشستر  بين  المفاوضات  وكانت 
يتوصل  لم  حيث  الماضي،  العام  طوال  استمرت  قد  آخر 

الطرفين التفاق سوى مؤخًرا.

وينتهي التعاقد الحالي لديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد 
بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أنه حًرا في التفاوض مع أي 

فريق لو أراد ذلك ولم يجدد تعاقده مع الشياطين الحمر.

ورجحت الشبكة أن يحصل دي خيا على راتب أسبوعي تتراوح 
ألف   ٢٠٠ مقابل  ألف،  و٣٧٥  استرليني  جنيه  ألف   ٣٥٠ بين  قيمته 

يحصل عليهم في عقده الحالي.

مانشستر  مع  الجديد  خيا  دي  تعاقد  يمتد  أن  المتوقع  ومن 
يونايتد لخمس مواسم جديدة يمضيها صاحب الـ ٢٦ عاًما في 

صفوف الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ربطت 
دي خيا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، تارة لريال مدريد 

وآخرى لباريس سان جيرمان.

٤

ُأختير بول بوغبا ضمن قائمة فريق مانشستر يونايتد في جولة ما قبل 
الموسم في أستراليا وسنغافورة والصين.

وأصبح مستقبل العب خط الوسط في ملعب "أولد ترافورد" موضع 
شك، بعد أن اعترف الشهر الماضي برغبته في خوض تحٍد جديد، مع 

اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بخدماته.
إلى  الماضي  يونايتد قد عادوا ا	سبوع  وفي حين أن معظم العبي 
أن  بعد  نيويورك،  في  بوغبا  كان  الموسم،  قبل  ما  فترة  في  التدريب 

منحه المدير الفني أولي غونار سولسكاير عطلة إضافية.
بأنه  "تايمز"  لصحيفة  بوغبا  وكيل  رايوال،  مينو  الجمعة،  يوم  وصرح 
بصدد التفاوض على مغادرة موكله، على الرغم من أن يونايتد ال يزال 

يصر على أنه لن يتم بيعه.
قائمة  من   çجزء سيكون  بوغبا  أن  في  يونايتد  ثقة  من  الرغم  وعلى 
سفر  تأكيد  رايوال  رفض  الموسم،  قبل  ما  لجولة  المسافرة  الفريق 

.äالالعب البالغ من العمر ٢٦ عام
قائمة  ضمن  بوغبا  العبه  ا	حد،  يوم  صباح  يونايتد،  اختار  ذلك،  ومع 
الفريق للجولة، قبل رحلتهم إلى بيرث في وقت الحق من ذلك اليوم.
ولم يتم اختيار فريد وماتيو دارميان فقط ضمن القائمة نظرç 	مور 

شخصية لكنهما سيلحقان بالفريق.
وتم تضمين اسم آرون وان بيساكا ودانييل جيمس من بين الالعبين 
الجدد، وكذلك الشباب ميسون غرينوود وجيمس غارنر وأنجل غوميز 

وتاهيث تشونغ.
وضمت القائمة أيضä أكسل توانزيبي، الذي أمضى الموسم الماضي 
على سبيل ا�عارة في أستون فيال ووقع أخيرç عقدç جديدç لمدة ثالث 

سنوات.
ويبدأ يونايتد جولته أمام بيرث غلوري وليدز يونايتد في أستراليا، قبل 
في  هوتسبر  وتوتنهام  سنغافورة  في  إنترناسيونالي  مع  يلعب  أن 

شنغهاي.

اختيار بول بوغبا ضمن قائمة مانشستر 
يونايتد في الجولة الصيفية

https://bit.ly/2JJQOhb المصدر:

دي خيا يستعد لتوقيع عقد طويل 
ا�مد مع مانشستر يونايتد

https://bit.ly/2JUQcV0 المصدر:



٥

رسميا..
برشلونة يعلن التعاقد مع 

غريزمان لمدة 5 سنوات

https://bit.ly/2xIjO27 المصدر:

النجم  مع  رسمي  بشكل  تعاقده  ا�سباني   برشلونة  نادي  أعلن 
الفرنسي أنطوان غريزمان العب فريق أتلتيكو مدريد، بعقد يمتد لـ٥ 

سنوات.

التواصل  موقع  على  الكتالوني  للنادي  الرسمي  الحساب  ونشر 
الذي  الفرنسي،  بالنجم  للترحيب  فيديو  مقطع  تويتر  ا�جتماعي 

سيدافع عن ألوان البلوغرانا حتى صيف عام ٢٠٢٤.

كما أكد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أن الشرط الجزائي في 
عقد الالعب سيبلغ حوالي ٨٠٠ مليون يورو.

رسمي  بشكل  غريزمان  رحيل  أعلن  قد  مدريد  أتلتيكو  نادي  وكان 
الالعب  قضاها  سنوات   ٥ مسيرة  بعد  الماضي،  مايو  شهر  خالل 

الفرنسي في صفوفه.
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