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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 .



عن  للتخلي  الضطراره  حزنه  عن  هاري  البريطاني  ا¢مير  عبر 
العائلة  وكبار  إليزابيث،  الملكة  مع  اتفاق  في  الملكية  واجباته 
الرسمية؛  أدوارهما  ميجان  وزوجته  هو  بموجبه  يترك  المالكة، 

للبحث عن مستقبل مستقل.
وزوجته  هاري  أن  السبت  والملكة  باكنغهام  قصر  وأعلن 
عضوين  يعودا  لم  سابقة،  ممثلة  وهي  ميجان،  ا¢ميركية 
عاملين في ا¢سرة الملكية، ولن يستخدما لقبيهما الملكيين، 

وسيستقالن ماليا.
الزوجان  أثارها  أزمة  �نهاء  الجديد  للترتيب  التوصل  وجرى 
الثاني عن رغبتهما  يناير/كانون  بإعالنهما في وقت سابق من 
في تقليص ارتباطاتهما الرسمية وقضاء المزيد من الوقت في 
أميركا الشمالية، مع ا�بقاء على وضعهما كعضوين نشطين 

في العائلة المالكة.
هاري  قال  ا¢حد،  أمس  الخيرية  سنيبيل  بمؤسسة  كلمة  وفي 
الذي بدا عليه ا�حباط، إن النتيجة النهائية لم تكن ما أراده هو 

وزوجته.
وقال ا¢مير وهو السادس في الترتيب لوالية العرش: "أملنا كان 
العسكرية  وجمعياتي  والكومنولث،  الملكة  خدمة  مواصلة 

بدون أموال عامة. ل¼سف لم يكن هذا في ا�مكان".
يغير  لن  أنه  أعلم  وأنا  هذا،  "قبلت  البريطاني:  ا¢مير  وأضاف 

(واقع) من أكون، وال مدى التزامي".
وقال هاري: "أصبت بحزن لشديد؛ ¢ن (ا¢مور) وصلت إلى هذه 
(النتيجة)" موضحا أن قرار تقليص أنشطتهما الملكية جاء بعد 

أشهر من المشاورات، ولم يكن قرارا متسرعا.

التجاري  باالتفاق  ا¢حد،  ترامب،  دونالد  ا¢مريكي  الرئيس  رحب 
مع الصين، معتبرÔ أنه "أفضل بكثير" مما توقع.

وقال ترامب في اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتحاد أرباب 
العمل المزارعين: "هذا نجاح كبير لبالدنا كله".

وأضاف "أعتقد أن الصين ستفعل كل ما في وسعها �ثبات أن 
االتفاق الموقع يعد اتفاق× جيدÔ. إّنه أكثر أهمية وأفضل بكثير 

مما كنت أتوقع الحصول عليه".
والتي  بكين  مع  العالقات  في  الجديد  بالفصل  ترامب  وأشاد 
"الصين  إن  قائًال،  عدة"،  سنوات  منذ  بيننا  "ا¢فضل  أنها  اعتبر 

تحترمنا اØن".
ليو  الصيني  الوزراء  رئيس  نائب  مع  ا¢ربعاء  وقع  ترامب  وكان 
هي، اتفاق× تجاري× يشكل على حد قوله "محطة تاريخية" تعلق 
الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في 

العالم.
رسالة  في  بينغ،  جين  شي  الصيني  الرئيس  أعلن  جهته،  من 
االتفاق  أن  الصيني،  المفاوض  وتالها  ترامب  إلى  موجهة 

سيكون مفيدÔ "للصين والواليات المتحدة والعالم أجمع".
مليار   ٢٠٠ بـ  إضافية  أمريكية  منتجات  بشراء  الصين  وتعهدت 
نصه  ُنشر  الذي  االتفاق  بموجب  المقبلتين،  السنتين  في  دوالر 

الكامل بصفحاته الـ٩٤ ا¢ربعاء.
إلى  ا¢مريكية  المنتجات  من  الصينية  الواردات  زيادة  وتهدف 
أبرز  من  وهو  الصين،  تجاه  ا¢مريكي  التجاري  العجز  تقليص 

مطالب البيت ا¢بيض.
الملكّية  بحماية  تتعلق   Ôبنود المرحلي  االّتفاق  يتضمن  كما 
الفكرية، وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من 

أولى المطالب ا¢مريكية.
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أخبار العالم

ا�مير هاري يقول إنه لم يكن أمامه 
خيار سوى إنهاء دوره الملكي

https://bit.ly/36SOOvv المصدر:

ترامب: االتفاق التجاري مع الصين 
"أفضل بكثير" من المتوقع

https://bit.ly/2UpcHsa المصدر:



٣

أخبار العالم

قّدرت مفوضية ا¢مم المتحدة لشؤون الالجئين، حاجة ا¢ردن لدعم متطلبات خطة استجابته ل¼زمة السورية للعام الحالي، التي 
أطلقها مع دول ومنظمات مانحة، بنحو ١٫٠٨ مليار دوالر.

ووفق تقرير االحتياجات السنوية لالجئين السوريين في ٥ دول هي (ا¢ردن، تركيا، لبنان، مصر، العراق)، تبلغ الحاجة التقديرية لدعم 
بند الالجئين في ا¢ردن نحو ٩١٤ مليون دوالر، فيما قّدرت الحاجة لدعم بند المجتمعات المستضيفة بنحو ١٦٢ مليون دوالر.

ا¢ردنية"،  الحكومة  مراجعة  بعد  للتغيير  عرضة  تكون  وقد  نهائية،  غير  "ا¢رقام  أن  الحالي،  العام  مطلع  صدر  الذي  التقرير،  وبّين 
با¢خص أنها ال تحمل أي رقم يغطي بند دعم الخزينة، الذي يعتمده ا¢ردن في خطة االستجابة ل¼زمة السورية.

وأضاف أن ا¢ردن نجح في تعزيز أنظمة الحماية وفق معايير دولية، وفي تنفيذ خطة استراتيجية للتعليم لالجئين، وتسهيل حصول 
منصة  توفير  خالل  من  لهم  رقمي  مالي  اشتمال  وتحقيق  منزلية،  تجارية  أعمال  إقامة  في  والحق  عمل،  تصاريح  على  الالجئين 

مخصصة للتحويالت النقدية إلى محافظ متنقلة مملوكة لالجئين.
وقسم التقرير، المتطلبات وحاجتها إلى: ١٥٦ مليون دوالر لتأمين حماية اجتماعية، ١٨٧ مليون دوالر ل¼من الغذائي، ١١٣ مليون دوالر 
للصحة، ١٥١ مليون دوالر لتأمين حاجات ضرورية، ٥١ مليون دوالر لبند المأوى، ٣٥ مليون دوالر لدعم بند المياه والصرف الصحي، ٧٣ 

مليون دوالر لبند المعيشة، فيما بلغت القيمة العليا ٢٣٦ مليون دوالر لبند التعليم.
كما قّدرت عدد ا¢طفال السوريين ل¼عمار من (٥-١٧) عاما المسجلين في التعليم المدرسي الحكومي نحو ٩٨٫٥٦٤ ألفا.

ويستضيف ا¢ردن ١٫٣ مليون سوري، منهم ٦٥٠ ألف الجئ مسجل لدى مفوضية ا¢مم المتحدة لشؤون الالجئين، مما يجعله ثاني 
أكبر دولة مضيفة لالجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.

حجم تمويل خطة استجابة ا¢ردن ل¼زمة السورية في العام ٢٠١٩، بلغ نحو ١٫٠١٥ مليار دوالر، من أصل ٢٫٤ مليار دوالر، وبنسبة تمويل 
بلغ نحو ١٫٣٨ مليار دوالر، من  الخطة  أن عجز تمويل  الدولي، موضحة  التخطيط والتعاون  وزارة  بلغت ٤٢٫٣٪، بحسب وثيقة نشرتها 

حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم الجئين سوريين في ا¢ردن.
بلغت المخصصات المقدرة لدعم الالجئين السوريين في دول جوار سوريا، نحو ٥٫٤ مليار دوالر، ٣٫٢ مليار لدعم بند الالجئين، و٢٫٢ مليار 

لدعم المجتمعات المستضيفة.
فيما بلغ عدد الالجئين السوريين المسجلين في المفوضية ٥٫٤١٧ مليون الجئ، يتوزعون في ا¢ردن، تركيا، لبنان، العراق، ومصر.

وتوزعت المخصصات إلى: ٢٫٦٧٤ مليار دوالر في لبنان، ١٫١٧٤ مليار دوالر في تركيا، ٢٥٩ مليون دوالر في العراق، ١٥٤ مليون دوالر في مصر، 
فيما قّدرت المفوضية تقديم ٩٥ مليون دوالر لتغطية متطلبات إقليمية في جوار سوريا.

1.08 مليار دوالر لدعم 
متطلبات الالجئين 
السوريين في ا�ردن

https://bit.ly/2RWUKzj:المصدر
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إيفان راكيتيتش

https://bit.ly/2vOEZ54 المصدر:

فاران مع ريال مدريد .. يستعد 
للمباراة الـ 300 و17 لقبا مع 

الملكي في عمر الـ 26
https://bit.ly/372gi24 المصدر:

إيفان راكيتش (با�نجليزية:Ivan Rakiti) (مواليد ١٠ مارس ١٩٨٨)، هو 
نادي  مع  الوسط  مركز  في  يلعب  كرواتي.  قدم  كرة  العب 

برشلونة ا�سباني ومنتخب كرواتيا.
مركزه  الركل  بقوة  يمتاز  برشلونة  نادي  العبين  ابرز  من  وهو 
المفضل وسط الملعب وفيه يبدع كثيرا ويستطيع جيدا قراءة 
حاسمة  بتمريرات  ا¢هداف  بصناعة  يمتاز  أنه  كما   ، الملعب 
ويستطيع  بالكرة،  التالعب  في  كبيرة  مهارة  لديه  لزمالئه، 
كصانع  وأيضا  هجومي  وسط  وكالعب  ارتكاز  كالعب  اللعب 

ألعاب خلف المهاجمين.

يخوض الفرنسى رافائل فاران مدافع ريال مدريد المباراة رقم 
المسابقات، وذلك فى  الملكى فى جميع  الفريق  ٣٠٠ بقميص 
على  السبت،  اليوم  مساء  الخامسة  في  إشبيلية  مواجهة 
ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة الـ ٢٠ من الدورى 

ا�سبانى.
ولدى فاران ٢٠٠ انتصار فى ٢٩٩ مباراة مع ريال مدريد أى ما يقرب 

من ثلثى المباريات التى شارك فيها.
فى  يزال  ال  وهو  مدريد  ريال  مع  لقب   ١٧ يواصل  فاران  وحصد 

عمر الـ ٢٦ عاما فقط.
وغادر فاران فجأة "أكاديمية ال جيليت دى النس" بطلب من زين 
الدين زيدان ، وصل إلى مدريد وهو ال يزال ١٨ عاًما وشارك فى ٢٣ 

مباراة فى دورى الدرجة ا¢ولى الفرنسى مع النس.



٥

 Marcelo Vieira da Silva (بالبرتغالية:  مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور 
Júnior )، (مواليد ١٢ مايو ١٩٨٨)، المعروف بـ مارسيلو. هو العب كرة 
ومنتخب  ا�سباني  مدريد  ريال  نادي  مع  يلعب  برازيلي  قدم 
ا¢يسر  الظهير  مركز  في  يلعب  ما  وعادًة  القدم.  لكرة  البرازيل 
ولكن يمكنه أيًضا أن يلعب كجناح أيسر. ُيعتبر مارسيلو من قبل 
أعظم  من  وواحد  العالم  في  أيسر  ظهير  أفضل  أنه  الكثيرين 

الالعبين الذي لعبوا في هذا المركز عبر التاريخ.
في عام ٢٠٠٥ فاز ببطولة كاريوكا مع فلومينينسي وفي عام 
البرازيلي لهذا  الدوري  ٢٠٠٦ تم اختياره ضمن تشكيلة العام في 
إلى  انضم  العام،  نهاية  وبحلول  سنة.   ١٨ بعمر  وهو  الموسم 
ريال مدريد مقابل ٨ ماليين دوالر. هناك فرض لنفسه كأسطورة 
لريال مدريد وفاز بـ١٩ بطولة من بينها أربع بطوالت دوري أبطال 
مرات،  ثالث  الموسم  تشكيلة  ضمن  أختياره  تم  حيث  أوروبا، 
با�ضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري ا¢سباني. وقد تم أختياره 
اليويفا  وجائزة  مرات  خمس  الفيفا  من  السنة  تشكيلة  ضمن 
عام  في  ا�سباني  الدوري  في  الموسم  وفريق  فريق  ¢فضل 

.٢٠١٦
شارك مارسيلو مع المنتخب البرازيلي ¢ول مرة في عام ٢٠٠٦ ضد 
ويلز وسجل هدف. وقد استدعي إلى تشكيلة الفريق ا¢ولمبي 
في أولمبياد ٢٠٠٨، حيث فاز بالميدالية البرونزية. بعد أربع سنوات، 
أولمبياد  في  المشارك  البرازيلي  ا¢ولمبي  الفريق  من   Ôجزء كان 
فازت  حيث  السن،  تجاوزوا  الذين  الثالثة  الالعبين  كأحد   ،٢٠١٢
مع  للمشاركة  مارسيلو  اختيار  تم  الفضية.  بالميدالية  البرازيل 
جميع  في  كأساسي  وشارك   ،٢٠١٣ القارات  كأس  في  البرازيل 
النهائي  في   ٣–٠ بنتيجة  البرازيل  فازت  حيث  الخمسة،  المباريات 
البرازيلي في كأس  المنتخب  أمام إسبانيا. كان ضمن تشكيلة 
العالم ٢٠١٤ والتي كانت أول بطولة كأس العالم يشارك فيها. 
وصلت البرازيل إلى الدور نصف النهائي وتم أختياره ضمن فريق 
التشكيلة  في  أختياره  تم   ٢٠١٨ مايو  في  للبطولة.  ا¢حالم 
النهائية المشاركة في كأس العالم ٢٠١٨ حيث تم أختياره مرة 

أخرى في فريق ا¢حالم للبطولة.
بعد موسم ا�نطالقة، أشاد بمارسيلو أساطير كرة القدم مثل 
في  ا¢فضل  بأنه  وصفه  الذي  مارادونا  ودييغو  مالديني  باولو 
الذي قال إن مارسيلو  بروبرتو كارلوس،  ُيقارن  مركزة. وكثيرا ما 
مارسيلو  وأن  بمركزه،  العالم  في  العب  وأفضل  خليفته  هو 

يمتلك قدرات فنية أفضل مني.

مارسيلو
https://bit.ly/2u8eTtq المصدر:
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