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https://bit.ly/2RfXCqT المصدر:

توماس إديسون

 Thomas (با�نجليزية:  إديسون  ألفا  توماس 
 ،(١٩٣١ أكتوبر   ١٨  –  ١٨٤٧ فبراير   ١١)    (Alva Edison
ادارته  اثناء  أمريكي.  أعمال  ورجل  مخترع  وهو 
لشركته اديسون جنيرال اليكترك قبل اندماجها 
العديد  اخترع  اليكتريك  هيوستن  طمسون  مع 
أثر كبير علي البشرية  من ا¢جهزة التي كان لها 
حول العالم مثل: تطوير جهاز الفونوغراف وآلة 
المصباح  إلي  با�ضافة  السينمائي،  التصوير 
طويًلا.  يدوم  الذي  العملي  المتوهج  الكهربائي 
الطاقة  مولد  مثل  أجهزة  عدة  طور  قام  كما 
وتسجيل  الجماهيري  واالتصال  الكهربائية 
ا�نتاج  مبدأ  ونفذ  المتحركة  والصور  الصوت 
الجماعي  والعمل  المنظمة  والعلوم  الشامل 
علي نطاق واسع لعملية ا�ختراع، وانشاء مختبر 

مينلو بارك ل¼بحاث الصناعية في عام ١٨٧٦.

براءة اختراع أمريكية تحمل  يمتلك اديسون ١٠٩٣ 
اسمه، فضًال عن العديد من براءات االختراع في 
المجاالت  هذه  في  عمله  كان  وألمانيا.  فرنسا 
من  مبكر  وقت  في  عمله  ثمرة  المتقدمة 
وضع  للتلغراف.  كمشغل  المهنية  مسيرته 
إديسون نظام توليد القوة الكهربائية وتوزيعها 
إلي  أدي  مما  والمصانع  والشركات  المنازل  علي 
تطور جوهري في عالم الصناعات الحديثة. تقع 
التي  ا¢ولي  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطة 
نيويورك وهي  بيريل، مانهاتن،  أنشأها في شارع 
معمل  أول  إديسون  أنشأ  ستريت.  بيريل  محطة 
له في مينلو بارك (نيوجيرسي)، وأنشأ فيما بعد 
معمل نباتي في فورت مايرز (فلوريدا) بالتعاون 
إس.  وهارفي  فورد  هنري  ا¢عمال  رجال  مع 
أورنج  ويست  في  معمل  أنشأ  كما  فايرستون، 
أفالم  استوديو  أول  أيضا  وأنشأ  (نيوجيرسي)، 
إديسون  المكان.  نفس  في  ماريا  بالك  بالعالم 
في  توفي   .٦ ا¢بناء  من  وله  مرتان،  متزوجا  كان 

عام ١٩٣١ أثر مضاعفات مرض السكري .



قال وزير النقل خالد سيف، ا¢حد، إّن الوزارة زادت عدد الحافالت 
 ٢٠ من  حسين  الملك  جسر  على  المسافرين  لنقل  المخصصة 
على  تسهيال  الرسمي؛  الناقل  مع  بالتعاون  حافلة   ٣٠ إلى 

المسافرين، وتقليل فترة انتظارهم.
برئاسة  النيابية  فلسطين  ولجنة  زيارته  خالل  سيف  وأضاف 
الحافالت  عدد  زيادة  أّن  الجسر،  إلى  السعود  يحيى  النائب 
التنويع  المغادرين من خالل  انتظار  تقليل فترة  سيسهم في 

بين الحافالت الصغيرة والكبيرة وتسييرها في أوقات محددة.
المسافرين،  بعض  مطالب  على  وبناء  أنه  إلى  السعود  وأشار 
الحلول  بإيجاد  المقدسية  الجمعيات  بعض  لنداء  واستجابة 
لجسر  المسافرين  مغادرة  تأخر  مشكلة  من  للحد  الالزمة 
الملك حسين نتيجة نقص الحافالت، جرى التواصل مع الوزارة، 
وهيئة تنظيم قطاع النقل وشركة جت للموافقة على زيادة 
بالعمل على نقل  الصغيرة  للحافالت  الحافالت والسماح  عدد 

المسافرين.
صغيرة  حافالت   ١٠ تدشين  خالل  من  المقترح  على  "الموافقة 
إضافية لتمكين المسافرين من المغادرة بأقرب وقت"، بحسب 
السعود الذي بين أّن الشركة الناقلة استجابت لهذه المطالب، 

وسيتم بناء عليه تسيير حافلة كل ١٥ دقيقة.
على  للمسافرين  الرسمي  الناقل  جت  شركة  عام  مدير  وقال 
أسطولها  عززت  الشركة  إّن  حداد،  مالك  حسين  الملك  جسر 
من الحافالت الصغيرة والمتوسطة بما يسهل على أهلنا في 

فلسطين إجراءات دخولهم ومغادرتهم البالد.
على  الخصاونة  معن  العقيد  الجسور  أمن  إدارة  مدير  وأثنى 
على  المتبعة  ا�جراءات  ستعزز  التي  ا�يجابية  الخطوة  هذه 
للمسافرين  المقدمة  بالخدمات  النهوض  بهدف  الجسر 

والتخفيف من عناء السفر.

من  ا¢حد،  مجددا  إيران  ترامب  دونالد  ا¢ميركي  الرئيس  حذر 
ا�يراني  النظام  إسقاط  على  احتجاجا  المتظاهرين  قمع 
التابعة للخطوط ا¢وكرانية، في حين أكد وزير  الركاب  لطائرة 

الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعدا لمحاورة إيران.
لتكريم  تجمع  أثناء  طالبا  السبت  ا�يرانية  الشرطة  وفرقت 
إيران  اعترفت  والتي  الـ١٧٦،  ا¢وكرانية  الطائرة  تحطم  ضحايا 

بأنها أسقطتها "من طريق الخطأ".
من  أصال  سجنوا  أو  قتلوا  ا¢شخاص  "آالف  ترامب  وأضاف 
المتحدة  الواليات  "وا¢هم  العالم  أن  إلى  منبها  جانبكم"، 

تراقبكم".
ويشير ترامب إلى التظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر في 
إيران بعد إعالن السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل 
حكومي  مسؤول  عن  رويترز  نقلته  ما  وفق  شخص   ١٥٠٠ فيها 

إيراني.
وإيران  المتحدة  الواليات  بين  توتر  ترامب في ظل  ويأتي تحذير 
تصاعد بشكل كبير منذ أن قتل ا¢ميركيون قائد فيلق القدس 
سليماني  قاسم  الجنرال  ا�يراني  الثوري  الحرس  في  السابق 

في ٣ يناير.
قاعدتين  على  صاروخية  بهجمات  ا¢ربعاء  ا�يرانيون  ورد 
تسفر  لم  أميركيين،  عسكريين  تأويان  العراق  في  عسكريتين 

عن ضحايا.
أن  ا¢حد  إسبر  مارك  ا¢ميركي  الدفاع  وزير  أعلن  التوتر،  ورغم 
شروط  "بدون  إيران  لمحاورة  مستعدا  زال  ما  ترامب  الرئيس 

مسبقة.

٢

أخبار العالم
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https://bit.ly/2umkThA المصدر:
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أخبار العالم

ا¢ميركي  الرئيس  لعزل  التحقيق  في  االستماع  جلسات  بأن  اعتقادها  عن  بيلوسي  نانسي  ا¢ميركي  النواب  مجلس  رئيسة  أعربت 
دونالد ترامب توصلت إلى "أدلة تكفي لعزله"، في المحاكمة التي سيجريها مجلس الشيوخ.

وتلتقي بيلوسي الثالثاء نواب الحزب الديمقراطي بهدف التحضير للتصويت الرسمي الذي يفرضه القانون من أجل إحالة مادتي عزل 
ترامب على مجلس الشيوخ.

مادتي  بتسليم  بيلوسي  تقم  لم  الماضي،  ا¢ول  ديسمبر/كانون   ١٨ في  ترامب  لعزل  ا�جراءات  إطالق  النواب  مجلس  قرار  ومنذ 
حظا  ا¢وفر  الديمقراطي  المرشح  بايدن  جو  بحق  تحقيق  لفتح  أوكرانيا  على  ضغوط  ممارسة  في  المتمثلتين  لترامب  االتهام 

لمواجهته في االنتخابات الرئاسية، وعرقلة التحقيق في الكونغرس.
بمثول  ليسمح  ماكونل  ميتش  الشيوخ  مجلس  في  الجمهورية  ا¢غلبية  زعيم  على  الضغط  من  تتمكن  أن  تأمل  بيلوسي  وكانت 

شهود وتقديم أدلة جديدة في المحاكمة، لكنه لم يرضخ.
ضرورة  الشعب  يدرك  أن  "أردنا  وقالت  مهّمة،  نتائج  حّقق  االتهام  مادتي  إحالة  في  التأخر  أن  النواب  مجلس  رئيسة  أكدت  وا¢حد، 

(مثول) الشهود".
وقالت بيلوسي "باتت الكرة اÞن في ملعبهم، فإما أن يقوموا بذلك (استدعاء الشهود)، أو أن يدفعوا ثمن عدم القيام به".

وأضافت بيلوسي أنه "غير معتاد" بالنسبة لماكونيل أن يدعم مشروع قانون يهدف إلى إسقاط قضية العزل ضد الرئيس دونالد 
ترامب، وتابعت إن "إسقاط القضية يعد تسترا".

وأكدت بيلوسي أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم االتهامين الموجهين لترامب برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب إطالق 
إجراءات عزل ترامب، كما أبدى المستشار السابق ل¼من القومي ا¢ميركي جون بولتون استعداده لáدالء بشهادته إذا تم استدعاؤه.

ولم تستبعد بيلوسي أن يستدعي مجلس النواب بولتون في حال لم يستدعه مجلس الشيوخ.
وأضاف ترامب أنه يتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ سريعا، وأن تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن.

منصف  "غير  ا¢مر  هذا  أن  مضيفا  خطأ"؟  أي  أرتكب  لم  حين  في  العزل  وصمة  بي  ُتلصق  أن  يجب  "لَم  ا¢حد  تغريدة  في  وتساءل 
لعشرات ماليين الناخبين".

وطالب ترامب مجددا باستدعاء رئيس لجنة التحقيق آدم شيف بصفة شاهد، مطالبا كذلك باستدعاء بيلوسي لáدالء بإفادتها.
وتأتي المحاكمة في توقيت حرج مع تصاعد حمى االنتخابات الرئاسية التي ستجرى العام الجاري.

وسيجري الحزب الديمقراطي أول تصويت تمهيدي في والية أيوا في الثالث من فبراير/شباط.
وطلب من أعضاء مجلس الشيوخ المرشحين بيرني ساندرز وإليزابيث وورن وإيمي كلوبوتشار وكوري بوكر ومايك بينيت أن يكونوا 

أعضاء في هيئة المحلفين في المحاكمة، مما قد يؤثر على حمالتهم.

بيلوسي: التحقيق توصل 
إلى أدلة تكفي لعزل ترامب

https://bit.ly/37hyhlJ المصدر:
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برشلونة يعلن غياب سواريز 
أربعة أشهر

https://bit.ly/37fVQLX المصدر:

قائمة الهاتريك في الدوري 
ا�نجليزي الممتاز
https://bit.ly/30EFH07 المصدر:

ا¢وروغوياني  مهاجمه  أن  ا¢حد  ا�سباني  برشلونة  نادي  أعلن 
لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن المالعب بعد 

خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.
وأورد بطل الدوري ا�سباني لكرة القدم في بيان على موقعه 
ا�لكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في 
لما  "سيغيب  أنه   æمتابع اليمنى"،  لركبته  الخارجي  الغضروف 

يقارب ا¢ربعة أشهر".
١٤ هدفæ في ٢٣ مباراة مع  الذي سجل  المهاجم  ويأتي غياب 
الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة 
أرنستو  مدربه  على  متزايدة   æضغوط تشهد  لبرشلونة، 
صدارة  على  مدريد  ريال  مع  محمومة  ومنافسة  فالفيردي، 
دوري  لمسابقة  النهائي  ثمن  الدور  لخوض  والتحضير  الليغا، 
أبطال أوروبا ضد نابولي ا�يطالي بدءç من شباط/فبراير المقبل.

المسكنات  تناول  ا¢وروغوياني  أن  االسبانية  الصحافة  وأفادت 
في  الفريق  مع  للمشاركة  بنفسه  و"ضّحى"  اÞالم،  لتخفيف 

كأس السوبر. 
الغضروف  في  لجراحة  خضع  أن   (æعام  ٣٢) لسواريز  وسبق 
نهائي  خوض  من  حرمته  الفائت  أيار/مايو  شهر  في  ا¢يمن 
انتهت  والتي  فالنسيا،  أمام  فريقه  خسرها  التي  الملك  كأس 

بخسارة النادي الكاتالوني ١-٢.
وسيحد ابتعاده عن المالعب من خيارات برشلونة في الهجوم، 
صفوف  عن  الغائب  ديمبيلي  عثمان  الفرنسي  الى  ينضم  اذ 
من  لمعاناته  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشرين  أواخر  منذ  النادي 

تمزق عضلي في الفخذ ا¢يمن.

قائمة الهاتريك في الدوري ا�نجليزي الممتاز سجل أكثر من ١٠٠ 
في  واحدة)  مباراة  في  أكثر  أو  أهداف  (ثالثة  هاتريك  العب 
هو  هذا  أنجز  العب  أول   .١٩٩٢ في  إنشائه  منذ  البريميرليغ 
ليدز  مع  أهداف  ثالثة  سجل  عندما  كانتونا  إيريك  الفرنسي 
توتنهام  أمام  نظيفة  بخماسية  المباراة  لتنتهي  يونايتد 
مباراة  في  أهداف  ثالثة  من  أكثر  العًبا  عشرون  أحرز  هوتسبير. 
مباراة  في  أهداف  خمسة  سجلوا  منهم  خمسة  واحدة، 
واحدة وهم: أندي كول، لويس سواريز، آالن شيرر، جيرمين ديفو 

وديميتار برباتوف.
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المباراة  في  مدريد  أتلتيكو  على   ١  /  ٤ فوزه  عقب  تاريخه،  في  عشر  الحادية  للمرة  ا�سباني  السوبر  كأس  ببطولة  مدريد  ريال  توج 
النهائية للمسابقة بمدينة جدة. وأقيمت النسخة في السعودية مقابل ١٢٠ مليون يورو وفقæ لتقارير صحفية.

فاز ريال مدريد على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد ٤-١ بركالت الترجيح ليحرز لقب النسخة ا¢ولى من كأس السوبر ا�سبانية 
لكرة القدم بشكلها الجديد في السعودية بعد التعادل بدون أهداف عقب وقت إضافي في مباراة متوترة اليوم ا¢حد (١٢ كانون 
الثاني/يناير ٢٠٢٠). وسجل القائد سيرجيو راموس ركلة الترجيح الرابعة الحاسمة لصالح ريال مدريد بعدما نفذ داني كاربخال ورودريجو 

جويش ولوكا مودريتش محاوالتهم بنجاح بينما فشل ساؤول نيجيز وتوماس بارتي في التسجيل ¢تليتيكو.
وكان يان أوبالك حارس أتليتيكو وتيبو كورتوا نظيره في ريال مدريد ا¢كثر تألقæ في ٩٠ دقيقة شابها الحذر مما أدى للجوء إلى وقت 
ريال  بالبيردي العب وسط  بين غريمي مدريد منذ ٢٠١٣. وُطرد فيدريكو  النهائية  المباريات  التوالي في  الخامسة على  إضافي للمرة 
على  وحافظ  ا¢خيرة  الدقائق  خالل  صمد  زيدان  الدين  زين  المدرب  فريق  لكن  موراتا  ألفارو  عرقلة  بسبب   ١١٥ الدقيقة  في  مدريد 

تماسكه في ركالت الترجيح. وبهذه النتيجة توج ريال مدريد للمرة ١١ بطًال لكأس السوبر ا�سبانية.
وأقيمت النسخة في السعودية بعقد قيمته ١٢٠ مليون يورو (١٣٣ مليون دوالر) وفقæ لتقارير صحفية.

أربعة فرق،  التي انطلقت نسختها ا¢ولى عام ١٩٨٢، حيث أقيمت ¢ول مرة بمشاركة  تاريخية لبطولة السوبر،  النسخة  وتعد هذه 
بعدما كانت تجرى في السابق بنظام المواجهة المباشرة بين بطلي الدوري ا�سباني وكأس ملك إسبانيا، من خالل مباراتين ذهاب 
الماضية  النسخة  شهدته  ما  وهو  البالد،  خارج  ملعب  على  واحد  لقاء  من  تقام  أن  قبل  المتباريين،  الفريقين  ملعبي  على  وعودة 

للبطولة عام ٢٠١٨، حيث جرت بمدينة طنجة المغربية.

ريال مدريد يتغلب على أتليتيكو ويفوز 
بكأس السوبر ا�سباني في السعودية

https://bit.ly/2TNZybF المصدر:



الحلقة 76


