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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 .



تتضمن  توعوية  نشرة  والدواء  الغذاء  مؤسسة  أصدرت 
الجديد  كورونا  فيروس  حول  المعلومات  من  مجموعة 
الجهود  ضمن  التنفسية،  ا¢وسط  الشرق  لمتالزمة  المتسبب 

التوعوية المستمرة التي تبذلها.
الجديد وأعراض  بفيروس كورونا  التعريف  إلى  النشرة  وتهدف 
المباشر  االختالط  خالل  من  سواء  انتقاله،  وطرق  به،  ا�صابة 
أو  السعال  أثناء  المريض  من  المتطاير  الرذاذ  أو  بالمصابين، 
أو  ا¢نف  أو  الفم  لمس  ثم  المريض،  أدوات  لمس  أو  العطس، 

العين.
ودعت النشرة إلى االلتزام بمجموعة النصائح والتدابير الوقائية 
الخضار  وغسل  النظافة،  على  الحفاظ  مثل  الفيروس،  من 

والفواكه جيدا، وغيرها من الوصايا.
وبينت النشرة طريقة تقديم الرعاية الصحية للمصابين به من 

خالل تخفيف حدة ا¢عراض، وعالج المضاعفات.

قال تشاك شومر زعيم ا¢قلية في مجلس الشيوخ ا¢ميركي، 
ا¢حد، إنه ال بد من إدالء كبار مسؤولي ا�دارة بشهاداتهم في 
تقرير  إطار مساءلته، بعد  ترامب، في  الرئيس دونالد  محاكمة 
حجب  في  االستمرار  سابقا  مساعدا  أبلغ  ترامب  إن  قال، 
مع  التحقيق  حين  إلى  أوكرانيا  عن  العسكرية  المساعدات 

منافسين سياسيين.
وقال شومر في تغريدة عبر تويتر، إنه يجب على الجمهوريين 
مستشار  بولتون  جون  استدعاء  إلى  الرامية  الجهود  مساندة 

ا¢من القومي السابق ضمن آخرين لÕدالء بشهاداتهم.
أبلغ  ترامب  أن  ا¢حد،  ذكرت  قد  تايمز  نيويوك  صحيفة  وكانت 
في آب/ أغسطس، بولتون أنه يريد مواصلة تجميد المساعدات 
أن  إلى  دوالر  مليون   ٣٩١ حجمها  يبلغ  التي  ¢وكرانيا  ا¢منية 
يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما 

في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

٢

أخبار العالم

مؤسسة الغذاء والدواء: نشرة 
توعوية حول فيروس كورونا الجديد

https://bit.ly/2UuKEY2 المصدر:

إدالء مسؤولين بشهاداتهم في 
محاكمة ترامب ضرورة

https://bit.ly/397HCgI المصدر:



٣

أخبار العالم

استهل جاللة الملك عبدا× الثاني، من مدينة العقبة ا¢حد، جولة تشمل عدة مناطق في جنوب ا¢ردن، يزور خاللها مشاريع تنموية 
وزراعية وسياحية، ويلتقي مع مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.

وتأتي جولة الملك، التي تستمر عدة أيام، في إطار حرصه على تعزيز التنمية المحلية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير 
مناطق الجنوب من خالل دعم وتحفيز قطاع السياحة، واالستفادة من أراضي الخزينة في مشاريع زراعية وتنموية، لتمكين ا¢سر، 

وتوفير فرص العمل.
وفي مدينة العقبة، التقى الملك، بحضور سمو ا¢مير الحسين بن عبدا× الثاني ولي العهد، مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي 

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ومسؤولي الشركات والمؤسسات التابعة لها.
وأكد الملك، خالل اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنه سيتابع المشاريع التي يتم تنفيذها في العقبة، خصوصÚ مشروع 
تطوير مطار الملك الحسين، بما ينعكس إيجابا على السياحة والنقل، مشددا على ضرورة جذب االستثمارات، وإبراز مكانة العقبة 

للمستثمرين والصناعيين.
وأسعار  الطاقة  كلفة  لتخفيض  حلول  إيجاد  من  بد  وال  االستثمارية،  المشاريع  أمام  تحديا  يعتبر  الطاقة  موضوع  أن  إلى  وأشار 

الكهرباء.
كما أكد أهمية وجود برنامج زمني لتنفيذ خطة سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لهذا العام، ليتم تحديد المعوقات 

ومعالجتها بشكل مستمر.
الجامعات  طلبة  وخدمة  السياحي،  القطاع  خدمة  في  يسهم  بما  العقبة،  في  النقل  منظومة  تطوير  أهمية  إلى  الملك  ولفت 

والتخفيف عنهم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خالل اللقاء، ثقته بأن مستقبل منطقة العقبة االقتصادية الخاصة واعد، الفتا النظر إلى أهمية 
إعادة قراءة الواقع في العقبة، ووضع استراتيجية تنسجم مع رؤية جاللة الملك، بحيث تركز على القطاعات المهمة في المملكة، 

وتدعم االقتصاد الوطني مثل السياحة واللوجستيات.
الشركات  ممثلي  من  دافوس  في  العالمي  االقتصادي  المنتدى  في  مشاركته  أثناء  لمسه  الذي  االهتمام  إلى  الوزراء  رئيس  وأشار 
أهمية  إلى  النظر  الفتا  الفندقي،  للتدريب  معاهد  وإنشاء  نجوم،  والثالث  النجمتين  فئة  من  لفنادق  استثمارات  �قامة  العالمية؛ 

التفكير باالستثمار في امتالك أو تشغيل البواخر السياحية للركاب.
البخيت، عرضا، تناول خالله محاور خطة العقبة  وقدم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة نايف 
وتمكين  والتدريب،  والتشغيل  وا�قليم،  المدينة  وتطوير  اللوجستية،  والخدمات  السياحة  وتطوير  االستثمارات،  لجذب  الشمولية، 

المجتمع المحلي، فضال عن السياسات وا�جراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، ودعم العملية التنموية.
وبين أن المشاريع الرئيسية التي تتضمنها الخطة تشمل سكة حديد معان-العقبة، وميناء معان البري، ومشروع المطل، ومشروع 

توسعة مطار الملك الحسين، ومشروع نادي الرياضات الجوية، وحديقة المدينة الرئيسية.
للسياسات  الملك  جاللة  ومستشار  والتنسيق،  لالتصال  الملك  جاللة  ومستشار  الهاشمي،  الملكي  الديوان  رئيس  اللقاء  وحضر 

وا�عالم، ورئيس هيئة ا¢ركان المشتركة.

الملك: البد من حلول 
لخفض كلفة الطاقة 

وأسعار الكهرباء

https://bit.ly/2vGxNrt المصدر:
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نتيجة | مباراة برشلونة 
وفالنسيا في الدوري االسباني 

اليوم 25 يناير 2020
https://bit.ly/37SV8V8 المصدر:

صندوق االستثمارات العامة 
السعودي يعتزم شراء نادي 

"نيوكاسل"
https://bit.ly/2GUJm0M:المصدر

اليوم   ،٢-٠ بنتيجة  فالنسيا  أمام  مباراته  برشلونة  نادي  خسر 
ميستايا،  ملعب  على  الفريقين  جمع  الذي  اللقاء  خالل  ا¢حد، 

في منافسات الجولة الـ٢١ من الدوري ا�سباني.
طيلة  جيد،  بشكل  يؤدي  ولم  مخيب،  بشكل  برشلونة  ظهر 
على  وخطورة  سيطرة  أكثر  فالنسيا  وكان  المباراة،  فترات 
جانب  من  الكرات  من  للعديد  تصدى  الذي  شتيجن  تير  مرمى 
بدون   Úسلبي ا¢ول  الشوط  انتهى  حيث  الخفافيش،  العبي 

أهداف.
الهدف  وسجل  النتيجة،  فالنسيا  افتتح  الثاني،  الشوط  وفي 
نفس  ليعود  جوميز،  من  تسديدة  عبر   ،٤٨ الدقيقة  في  ا¢ول 
 Úثاني  Úهدف أضاف  بعدما  ا¢رض  ¢صحاب  الفوز  ويؤكد  الالعب 

في الدقيقة ٧٧.
المركز  في  نقطة   ٣٤ إلى  رصيده  فالنسيا  رفع  النتيجة،  يتلك 
الخامس، بينما توقف رصيد برشلونة عند ٤٣ نقطة في صدارة 

.Úجدول ترتيب الدوري مؤقت
ويواجه ريال مدريد مساء غدâ ا¢حد نظيره بلد الوليد، ضمن ذات 
على  ينقض  سوف  الملكي  الفريق  فوز  حال  وفي  الجولة، 

صدارة الليجا.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن صندوق االستثمارات العامة 
لكرة  ا�نجليزي  يونايتد  نيوكاسل  نادي  لشراء  مباحثات  يجري 

القدم، بصفقة تقدر بـ ٣٤٠ مليون جنيه إسترليني.
وأضافت الصحيفة أن الصندوق يقود تحالفÚ مع مجموعة من 
المستثمرين البريطانيين لشراء النادي ا�نجليزي، وأن المحادثات 

في مراحلها ا¢ولى.
 ٢٠٠٧ عام  النادي  اشترى  قد   MIKE ASHLEY النادي  مالك  وكان 

مقابل ١٣٤ مليون جنيه.
كابيتال  في  الموجودات  إدارة  مدير  جمعة،  وسيم  وقال 
االستحواذ  محاولة  إن  "العربية"  مع  مقابلة  في  لالستثمارات، 
بأقل من ٥٠٠ مليون جنيه إسترليني وهو السعر ا¢ساسي الذي 

كان مطلوبÚ من مالك النادي.
وقال إن من الضروري مواصلة االستثمار لرفع مستوى اللعب، 
من   Úنوع ويكون  الخارج،  في  لمالكه   âسفير النادي  وسيكون 

تصدير لصورة الدولة.
وتحدث عن الجانب التجاري للنادي، مثل الرعايات وغيرها.

وأضاف أن من المتوقع أن يضخ صندوق االستثمارات العامة ٢٠٠ 
السعر، واصفÚ هذه  النادي من غير  مليون جنيه إسترليني في 
 Úنادي النادي، بوصفه  بأنها ذكية بشأن تعظيم قيمة  الخطوة 

من المراتب الوسطى.
الصورة  عكس  في  الرياضة،  نوادي  امتالك  أهمية  إلى  وأشار 
من  السائحين  وجذب  السياحة  على  تؤثر  والتي  التسويقية، 

مختلف دول العالم.
من  المخاوف  تأثير  إن  جمعة  قال  العالمية،  ا¢سواق  وبشأن 
فيروس كورونا الجديد في الصين، يضغط على أسواق النفط، 

وا¢سواق المالية.



٥

نسختها  في  آس  صحفية  غالف  صحيفة  ركزت 
الصادر  الرئيسي،  الورقي  غالفها  عبر  ا�سبانية 
على   ،٢٠٢٠ يناير   ٢٧ الموافق  االثنين  اليوم  صباح 
أنجلوس  لوس  فريق  العب  براينت،  كوبي  وفاة 
ليكرز لكرة السلة ا¢مريكية المعتزل، بعدما لقي 
هليكوبتر  مروحية  سقوط  حادث  في  مصرعه 
بين  من  وكانت  أخرين،  أشخاص  ثمانية  رفقة 
الضحايا ابنته جيانا براينت، ومدرب البيسبول جون 
ألتوبيلي وزوجته كيري وابنتهما إليسا، كما لقيت 
مدربة كرة السلة كريستينا موسر مصرعها أيضا 
المأساوي، وأكد شهود عيان أنهم  الحادث  في 
المروحية قبل  انفجار في محرك  سمعوا صوت 
منطقة  في  التالل  على  وسقوطها  تحطمها 
وعنونت  ا¢مريكية.  كاليفورنيا  بوالية  كالباساس 

غالفها الرئيسي: «كوبي ل¼بد (١٩٧٨-٢٠٢٠)».
فريق  بين  جمعت  التي  بالمباراة  أيضا  وأهتمت 
ملعب  على  الوليد  بلد  فريق  أمام  مدريد  ريال 
الجولة  منافسات  ضمن  زورييال»  جوسي  «نيوفو 
ا�سباني  الدوري  بطولة  من  والعشرين  الحادية 
النادي  وتحقيق  القدم،  لكرة  ا¢ولى  الدرجة 
بأقدام  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  الفوز  الملكي 
مدافعه ناتشو في الدقيقة ٧٨ لينفرد بالصدارة 
غريمه  عن  نقاط  ثالث  وبفارق  نقطة   ٤٦ برصيد 
على  بالهزيمة  مني  الذي  برشلونة،  التقليدي 
السبت  يوم  فالنسيا  أمام  الميستايا  ملعب 

الماضي بنتيجة هدفين لـ صفر.

غالف آس| كوبي 
ل�بد (1978-2020)

https://bit.ly/2OoFWY0 المصدر:
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