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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 .



ستتخذ  اليابان  إن  االثنين،  آبي  شينزو  الياباني  الوزراء  رئيس  قال 
ا�جراءات الالزمة من دون تردد؛ لحماية مواطنيها من تفشي 

فيروس كورونا الجديد.
تطوير  في  بالفعل  بدأت  اليابان  إن  البرلمان،  أمام  آبي  وقال 

مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس.

إن  علي،  أبو  حسام  والمبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة  مدير  قال 
إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات ارتفعت العام الماضي بنسبة 

٤٫٢٪، لتسجل ٤٫٣ مليار دينار.
العام  الضريبي  التهرب  قضايا  "عدد  أن  "المملكة"،  لـ  وأضاف 
الماضي، وصلت إلى ١٤٧٥ قضية، وقد تم تحصيل ١٩٨٫٧ مليون 

دينار كفروقات من مكافحة التهرب الضريبي ٢٠١٩.
"بلغت الحصيلة ا�جمالية من إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات 
أن  الذي أوضح  أبو علي،  ٤٫١٤٩ مليار دينار في عام ٢٠١٨"، بحسب 
"الزيادة في الحصيلة الضريبية للعام الماضي بلغت مليارا، و١٨ 

مليون دينار".
مكافحة  في  شملها  تم  التي  القطاعات  أبرز  أن  إلى  وأشار 
الطبية،  الخدمات،  الصناعية،  القطاعات  هي  الضريبي  التهرب 
التعليم، والتجارية"، موضحا أن "أداء الدائرة العام الماضي لم 
التهرب الضريبي فقط،  زيادة الحصيلة ومكافحة  ينحصر في 

بل عملت على تحسين الخدمات باتجاه المكلفين الملتزمين".
تسديدها  تم  التي  الدفعات  مبالغ  قيمة  أن  أبوعلي  وأوضح 
إلكترونيا خالل العام الماضي بلغت ٢٫٦ مليار دينار، في حين بلغ 
خدمات  في  والمسجلين  المشتركين  المكلفين  عدد 

الحكومة االلكترونية ٢٩٣,١٧٨ مكلف.
المقدمة  االلكترونية  الخدمات  في  التوسع  تم  أنه  وأضاف 
للمكلفين بحيث شملت السماح بالحصول الكترونيا على براءة 
وشهادة  الضريبي  الرقم  على  والحصول  الضريبية  الذمة 
االقرار  تقديم  خدمات  الى  باالضافة  الضريبي  التسجيل 
على  والحصول  المكلفين  قبل  من  الضريبة  ودفع  الضريبي 
بيان ضرائب دخل ومبيعات واقتطاعات واجراء التعديالت على 
وتقديم  المعلومات  قسائم  وتقديم  المكلف  معلومات 
اقتطاعات  وتقديم  والمستخدمين  الموظفين  ااقتطاعات 

اخرى. 
٢

أخبار العالم

آبي: اليابان ستتخذ خطوات للحماية 
من فيروس كورونا
https://bit.ly/38jSoAe المصدر:

198.7 مليون دينار فروقات من 
مكافحة التهرب الضريبي 2019

https://bit.ly/31LqURW المصدر:



٣

أخبار العالم

أعلنت السلطات الصينية االثنين، أّن عدد الوفيات المؤّكدة في البالد من جّراء فيروس كورونا المستجّد ارتفع إلى ٣٦٠، بعدما أودى 
هذا الفيروس التنّفسي المميت بحياة ٥٦ شخص× إضافي× في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البالد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصّحة في مقاطعة هوبي أّن وتيرة تفّشي الفيروس ال تزال على حالها؛ إذ سّجلت 
٢١٠٣ إصابات جديدة خالل ٢٤ ساعة، في حين تم ا�عالن عن أول وفاة خارج البالد في الفلبين.

وأعلن المصرف المركزي الصيني، ا¢حد، أنه سيضّخ ١٫٢ ترليون يوان (١٧٣ مليار دوالر) في االقتصاد؛ لدعم جهود مكافحة فيروس 
كورونا المستجد الذي يتوّقع أن يؤثر سلًبا على النمو في البلد اÚسيوي العمالق.

وأغلقت الصين ا¢حد، مدينة رئيسية بعيدة عن بؤرة فيروس كورونا المستجد.
وبسبب الصعوبات التي تواجهها في احتواء الفيروس قررت السلطات الصينية إغالق مدينة ونتشو الواقعة على بعد ٨٠٠ كلم من 

ووهان، مقفلة الطرق وفارضة على السكان مالزمة منازلهم.
ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط) أواخر العام الماضي، أصاب الفيروس ١٤,٥٠٠ شخص في أنحاء الصين، ووصل إلى ٢٤ 

.Üبلد
وكانت معظم ا�صابات في الخارج ¢شخاص سافروا من ووهان، المدينة الصناعية التي تعد ١١ مليون نسمة، أو مناطق محيطة في 

مقاطعة هوباي.
وأفادت منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أن المرض بات يشّكل حالة طوارئ صحية دولية أن الشخص الذي توفي في الفلبين 

هو رجل صيني من ووهان يبلغ من العمر ٤٤ عاًما.
واّتخذت الصين خطوات غير مسبوقة الحتواء الفيروس الذي يعتقد أنه انتقل إلى البشر من سوق للحيوانات في ووهان، ويمكن 

انتقاله بين البشر بالطريقة التي تتم من خاللها عدوى ا�نفلونزا.
حجر صحي

وشملت ا�جراءات عمليات حجر صحي استثنائية في ووهان والمدن المحيطة، إذ تم تعليق جميع أشكال حركة النقل، ما يعني 
فعلًيا عزل أكثر من ٥٠ مليون شخص.

لكن بعد ١٠ أيام على عزل ووهان، أعلنت السلطات عن قيود مشابهة مشددة على حركة ا¢شخاص في ونتشو البالغ عدد سكانها 
٩ ماليين نسمة والواقعة في مقاطعة تشيجيانغ.

وتقع هذه المدينة في قلب منطقة صناعية كبرى في شرق البالد شّكلت محّرًكا لالزدهار االقتصادي الذي شهدته الصين خالل 
العقود ا¢خيرة.

وبموجب ا�جراءات الجديدة، لم يعد مسموح× إال لفرد واحد فقط من كّل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كّل يومين لشراء 
الضروريات، في حين تّم إغالق ٤٦ من محّطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، بحسب السلطات. وسبق أن 

أغلقت المدينة ا¢ماكن العامة على غرار دور السينما والمتاحف وعّلقت حركة النقل العام.
وسّجلت مقاطعة تشيغ يانغ أكبر عدد من ا�صابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خارج هوباي بلغ عددها ٦٦١ إصابة مؤكدة، 

٢٦٥ منها في ونتشو.

حصيلة الوفيات في 
الصين ترتفع إلى 360

https://bit.ly/2UEF8Ct المصدر:



٤

ليفاندوفسكي أفضل العب 
بولندي في 2019

https://bit.ly/2SDAxO2 المصدر:

محمد صالح ينتزع مكان 
سواريز في "البريميرليغ"

https://bit.ly/3brFhPy المصدر:

بايرن  نجم  ليفاندوفسكي  روبرت  البولندي  المهاجم  توج 
 ٢٠١٩ لعام  بولندا  في  العب  أفضل  بجائزة  ا¢لماني،  ميونخ 
الرسمي  للموقع  وفًقا  تاريخه،  في  الثامنة  للمرة  الماضي، 

للنادي البافاري.
”شكًرا  ”إنستجرام“:  على  حسابه  عبر  ليفاندوفسكي  وكتب 
على  تأكيد  مجرد  ليست  جائزة  كل  الجماهير،  لكل  جزيًلا 
فعالية الجهد المبذول، لكنها أيًضا دافع للعمل بجدية أكبر“.

رائًعا  عاًما  ”كان  ا�لكتروني:  موقعه  عبر  ميونخ  بايرن  وقال 
هدًفا،   ٤٨ وسجل  مباراة   ٤٨ ليفا  خاض  البافاري،  لمهاجم 
الدوري ا¢لماني للموسم الماضي، للمرة  وحصد جائزة هداف 

الرابعة، وضمن اختيارات جائزة الكرة الذهبية، حل ثامًنا“.
ليفاندوفسكي  سجل  عام  بشكل  أن  البافاري،  النادي  وأضاف 
٢٢٤ هدًفا في ٣١٠ مباراة، ليرتقي إلى المركز الثالث في قائمة 
فيشر  كالوس  فقط  يسبقه  التاريخيين،  البوندسليجا  هدافي 

وجيرد مولر.
وسجل ليفاندوفسكي أمام ماينز في الفوز ٣-١ هدفه رقم 

١٥٠ في البوندسليجا بقميص البافاري.

أحرز النجم المصري محمد صالح هدفين لصالح ليفربول أمام 
أنفيلد، أمس  الدوري ا�نجليزي على ملعب  ساوثهامبتون في 
هدافي  قائمة  في  هدفا   ١٤ برصيده  ليصبح  السبت، 

"البريميرليغ".
مع  بالتساوي  الهدافين،  بالئحة  الثالث  المركز  في  صالح  وحل 
وماركوس  أرسنال،  مهاجم  أوباميانغ،  إيميريك  بيير  الغابوني 
هداف  إنجز  وداني  يونايتد،  مانشستر  من  راشفورد 

ساوثهامبتون.
علما أن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي يتصدر القائمة برصيد 
بـ١٦ سيتي  مانشستر  مهاجم  أغويرو  سيرجيو  يليه  هدفا،   ١٧

هدفا.
وبحسب شبكة "سكاوكا" لãحصائيات، فإن صالح تفوق على 
السابق،  ليفربول  مهاجم  سواريز،  لويس  ا¢وروغواياني 
الدوري  في  المسجلة  ا¢هداف  عدد  في  الحالي،  وبرشلونة 

ا�نجليزي.
وأوضحت الشبكة أن "الفرعون" سجل ٧٠ هدفا في البريميرليغ 
بواقع هدفين مع تشيلسي، و٦٨ هدفا مع ليفربول خالل ٩٦ 
 ١١٠ في  "الريدز"  مع  هدفا   ٦٩ سواريز  لويس  سجل  بينما  مباراة، 

مباراة.
وما زال بذلك سواريز يتقدم على صالح بفارق هدف واحد فقط 

في قائمة أفضل ٥ هدافي ليفربول التاريخيين.
 ،(١٢٨) فاولر  روبي  كالتالي:  ليفربول  هدافي  قائمة  وجاءت 
 ،(٦٩) سواريز  لويس   ،(١١٨) أوين  مايكل   ،(١٢٠) جيرارد  ستيفين 

محمد صالح (٦٨).



٥

نادال VS دجوكوفيتش.. 
من يحسم المواجهة 

الثامنة في روما؟
https://bit.ly/2UEGtsZ المصدر:

بين  السحاب  لقاء  لمتابعة  روما،  ا�يطالية  العاصمة  صوب  ا¢نظار  تتجه 
وغريمه  عالمي×،  ا¢ول  المصنف  دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي  العمالقين، 

ا�سباني رافايل نادال المصنف الثاني عالمي×، في نهائي البطولة.
 ٥٣ في  قياسي  رقم  على  يتنافسان  دجوكوفيتش  ونوفاك  نادال  رفايل 
مباراة في منافسات رابطة التنس المحترفين، حيث يتفوق الصربي بمعدل 

.(٢٨ - ٢٥)
تعد  حيث  للتنس،  المفتوحة  روما  بطولة  نهائي  أخرى  مرة  سيخوض  نادال 
ا�يطالية  البطولة  في  دجوكوفيتش  أمام  له  الثامنة  المواجهة  هي  هذه 

المقامة على المالعب الترابية.
نادال  مواجهات  شهدت  التي  المالعب  أكثر  باتت  المفتوحة  روما 
ودجوكوفيتش، لتتفوق على روالن غاروس، التي شهدت سبع مواجهات بين 

المصنفين ا¢ول والثاني.
حدث  في  المصغرة  سلسلته  في   ٣  -  ٤ بنتيجة  نوفاك  على  نادال  ويتفوق 
والتي تتضمن ٤ مواجهات في مباريات  ا¢لف نقطة،  الماسترز فئة  بطوالت 

نهائية، انتهت بفوز كل منهما لنهائيين.
الثنائي عن  نهائي ا¢حد في روما سيكون مهم× بشكل خاص، حيث يبحث 
ا¢لف  فئة  الماسترز  بطوالت  ألقاب  بغالبية  الخاص  السجل  ملكية  خطف 

نقطة.
المفتوحة،  مدريد  بطولة  بلقب  نوفاك  الصربي  توج  الماضي،  ا¢سبوع  في 

ليعادل رقم ا�سباني رفايل بـ٣٣ بطولة في هذا المستوى.
ووصل نادال إلى روما للمرة ا¢ولى في عام ٢٠٠٤، وهي السنة ا¢ولى التي فاز 

فيها بلقب وصعد لمنصات التتويج.
ا�سباني الذي سقط أمام نوفاك دجوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا 
المفتوحة للتنس في يناير، استعاد الثقة بعد ثالث مباريات في الدور نصف 

النهائي في مونت كارلو وبرشلونة ومدريد.
مباراة  إلى  طريقه  في  مباراة   ١٣ في  سوى  ماناكور  مواطن  يخرج  ولم 
وفرناندو  باسيالسفيلي  ونيكولوز  تشاردي  جيريمي  على  بفوزه  البطولة، 
فرداسكو وتيسيتيباس، حيث أنه على بعد فوز وحيد من كأسه التاسع في 

هذا الحدث.
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