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دعم الجيش السوري في إدلب

توقيع اتفاقية بين ا�ردن
وفلسطين



١

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 ل«بحاث 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 .



لـ  إنهاء دعمها  إلى  ترامب روسيا  ا¡ميركي دونالد  الرئيس  دعا 
الواليات  خشية  عن  معربا  السوري،  الجيش  يرتكبها  "فظائع" 
البيت  العنف في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن  المتحدة من 

ا¡بيض ا¡حد.
وخالل مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
رغبة  وأبلغه  إدلب...  في  العنف  من  خشيته  "عن  ترامب  أعرب 
التي  للفظائع  روسيا  لدعم  نهاية  برؤية  المتحدة  الواليات 

يرتكبها الجيش"، وفق البيت ا¡بيض.
في  ا¡حد،  جديدة  مكاسب  السورية  القوات  وحققت 
هجومها على آخر معقل للمعارضة في منطقة إدلب شمال 

غرب سوريا.
منذ  السورية  القوات  واصلت  الروسي،  الطيران  من  وبدعم 
في  ومناطق  إدلب  على  هجومها  ا¡ول/ديسمبر،  كانون 

محافظتي حلب والالذقية.
وتمكنت القوات من توسيع سيطرتها في محيط مدينة حلب، 
وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل ا¡خرى عنها وضمان أمنها، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق ا�نسان وا�عالم الرسمي 

ا¡حد.
وتسبب التصعيد منذ كانون ا¡ول/ديسمبر، بمقتل أكثر من ٣٨٠ 
شخص،  ألف   ٨٠٠ من  أكثر  وبنزوح  السوري،  المرصد  وفق   ،Õمدني

بحسب ا¡مم المتحدة.
ترامب  أكد  أردوغان،  مع  السبت  أجريت  التي  المكالمة  وفي 
"التدخل ا¡جنبي المستمر في ليبيا سيؤدي فقط إلى  أيضا أن 

جعل الوضع أكثر سوءا".

التقى رئيس المجلس ا¡وروبي شارل ميشال ا¡حد، قادة ٦ دول 
من غرب البلقان تسعى لالنضمام إلى التكتل، وذلك قبل قمة 

بهذا الشأن مقررة في زاغرب في أيار/مايو المقبل.
دول  مع  مصداقيته  على  للحفاظ  ا¡وروبي  االتحاد  ويجهد 
البلقان بعد إخالله بوعده مع ألبانيا وشمال مقدونيا للبدء في 
استدعى  مما  ا¡ول/أكتوبر،  تشرين  في  االنضمام  مفاوضات 
هاتين  قيام  من  الرغم  على  المفاوضات  لهذه  آخر  إرجاء 

الدولتين بإصالحات رئيسية استعدادا لهذه المرحلة.
ومكّثف  صريح  حوار  إلى  "أتطلع  اللقاء  بدء  قبل  ميشال  وقال 

ومفتوح".
ومع أن معظم الدول ا¡عضاء في االتحاد ا¡وروبي كانت على 
مجموعة  قادت  فرنسا  أن  إال  بالمفاوضات،  للبدء  استعداد 
جهودا  ألمانيا  قادت  حين  في  الخطوة،  هذه  عارضت  صغيرة 

مقابلة �عادة عملية االنضمام إلى مسارها الصحيح.
ا¡حد،  بوريل  جوزيب  ا¡وروبي  االتحاد  خارجية  وزير  وقال 
(خالل  ا¡وروبي  المجلس  يفتح  حتى  وغدا  اليوم  "سنعمل 

قمته) الباب أمام دول البلقان".
رئيسة  جانب  إلى  الرسمية  غير  المحادثات  بوريل  وحضر 
وزراء  ورئيس  الين  دير  فون  أورسوال  ا¡وروبي  االتحاد  مفوضية 
الرئاسة  حاليا  بالده  تتولى  الذي  بلينكوفيتش  أندريه  كرواتيا 

الدورية لالتحاد.
المقبل تقريرا  المقرر أن تنشر المفوضية ا¡وروبية الشهر  ومن 
ألبانيا  وهي  للنضمام،  المرشحة  البلقان  غرب  دول  حول 
وشمال  ا¡سود  والجبل  وكوسوفو  والهرسك  والبوسنة 

مقدونيا وصربيا.

٢

أخبار العالم

ترامب يدعو روسيا إلى وقف دعم 
الجيش السوري في إدلب

https://bit.ly/2VnNyi1 المصدر:

االتحاد ا�وروبي يبحث انضمام 6 
دول من غرب البلقان

https://bit.ly/2TpgbbM المصدر:



٣

أخبار العالم

في  الفلسطينية  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع  ا¡حد،  والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
مجال االقتصاد الرقمي وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات التطبيقية لمدة عامين.

وتشمل االتفاقية مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتشارك لتنظيم مشاريع تطويرية لخدمة القطاع.
البلدين، وإرساء  الثنائية بين  "إثراء ا¡طر القانونية للعالقات  وقالت وزارة االقتصاد الرقمي في بيان صحفي، إن االتفاقية تنص على 

آليات كفيلة بتنفيذ مجاالت التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية وا�قليمية".
من  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاعات  والمشاريع  ا¡نشطة  حول  والخبراء  والتجارب  المعلومات  تبادل  على  تنص  كما 
البنى  المعلومات وتطوير  االتصاالت وتكنولوجيا  بتنظيم تقديم خدمات  الخاصة  التنظيمية  المنافسة وا�جراءات  خالل تشجيع 

التحتية لشبكات االتصاالت وتبادل االستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين.
وتشمل االتفاقية مجاال للتعاون في قطاع البريد من خالل إنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين، في مجال تحسين نوعية الخدمات 
البريدية والمنتجات  الطوابع  البريدية وصناعة  المعلومات  البريدية ونظم  المعلوماتية  البريدية والمالية وا�لكترونية والتطبيقات 

المتصلة بها.
وتنص االتفاقية على التعاون في مجال التدريب والبحوث والدراسات والريادة والعمل على االستفادة من الهياكل والخبرات في 

كال البلدين في مجاالت البحوث والدراسات الهندسية وتنمية القدرات البشرية.
في  الخدمة  ومتلقي  المواطنين  شكاوى  تلقي  مجال  في  البلدين  كال  تجارب  على  لالطالع  الخبرات  تبادل  آفاق  االتفاقية  وتفتح 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
المعلومات إسحق  الفلسطيني وزير االتصاالت وتكنولوجيا  الغرايبة ونظيره  الرقمي والريادة مثنى  ووقع االتفاقية وزير االقتصاد 

سدر.
وزير االقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة قال، إن الوزارة على أتم االستعداد لتقديم خبراتها للجانب الفلسطيني فيما 

يخص مجال الشحن البريدي واالتصاالت واالقتصاد الرقمي.
وقال الوزير الفلسطيني سدر، إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق التحرك الفلسطيني الساعي لالنفكاك االقتصادي عن االحتالل 
ا¡راضي  إلى  وصولها  قبل  الجمارك  في  البريدية  الطرود  من  أطناًنا  كدست  التي  االحتاللية  الممارسات  ظل  في  ا�سرائيلي 

الفلسطينية.

https://bit.ly/37ZuzNi المصدر:

توقيع اتفاقية بين ا�ردن وفلسطين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات



  /ljoˈnel إسباني:  (تلفظ  كوتشيتيني  ميسي  أندريس  ليونيل 
قدم  كرة  العب  هو   (١٩٨٧ يونيو   ٢٤ مواليد  anˈdez ˈmesi/ ؛ 
و المنتخب  ا�سباني  برشلونة  نادي  مع  حالًيا  يلعب  أرجنتيني 
ا¡رجنتيني. ويلعب كمهاجم وكجناح. يعتبر أحد أفضل العبي 
ا¡فضل  بين  من  أنه  ُيصّنف  وحتى  بل  جيله،  في  القدم  كرة 
وأفضل  الذهبية  الكرة  لجائزة  مرات  عدة  ُرشح  حيث   Õتاريخي
العب كرة قدم في العالم وهو بسن ٢٠ و٢١ وفاز بهما بسن ٢٢. 
وهو صاحب أكثر عدد من ا¡هداف في عام واحد حيث سجل 
بتلك  ومهاراته  لعبه  طريقة  قورنت   .٢٠١٢ عام  في  هدًفا   ٩١
ميسي  أن  بنفسه  أعلن  والذي  مارادونا  بدييغو  الخاصة 

"خليفته".
تم  ما  وسرعان  مبكرة  سن  في  القدم  كرة  بلعب  ميسي  بدأ 
اكتشاف قدراته على يد برشلونة. وغادر روساريو القائمة على 
فريق شباب نيولز أولد بويز في عام ٢٠٠٠ وانتقل مع عائلته إلى 
أوروبا، كما عرض برشلونة له العالج لنقص هرمونات النمو. في 
ا مسجًال  أول ظهور له في موسم ٢٠٠٤–٠٥، حطم رقمÕ قياسًيّ
وتم  الدوري.  في   Õهدف يسجل  العب  ¡صغر  فريقه  باسم 
برشلونة  فوز  كان  له  بالنسبة  ا¡كبر  التكريم  ولكن  تكريمه، 
بالدوري في أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدوري 
وكأس السوبر ا�سباني وكأس دوري أبطال أوروبا في سنة ٢٠٠٦. 
ا¡ول،  للفريق  بانضمامه   ٢٠٠٥–٠٦ موسم  في  انطالقته  بدأت 
في  (هاتريك)  أهداف  ثالثة  سجل   ٢٠٠٦–٠٧ موسم  وفي 
مباراة.   ٢٦ في   Õهدف  ١٤ برصيد  الموسم  وأنهى  الكالسيكو، 
ميسي  أن  حيث  مواسمه،  أنجح  من   ٢٠٠٨–٠٩ موسم  كان  وربما 
على  الحصول  في   Õأساسي  áدور ولعب   Õهدف  ٣٨ فيه  سجل 
الموسم  وفي  ا¡بطال.  ودوري  وإسبانيا  الدوري  لقب  الثالثية: 
المسابقات،  جميع  في  هدفا   ٤٧ ميسي  سجل   ،٢٠٠٩–١٠ التالي 
ليتمكن من معادلة رقم رونالدو السابق مع برشلونة. وتفوق 
٢٠١٠–١١ بثالثة وخمسين هدفÕ في  الرقم في موسم  على هذا 

جميع المسابقات.

٤

هل يمنع ليفربول صالح من 
المشاركة في ا�ولمبياد؟

https://bit.ly/2wKjFhp المصدر:

ليونيل ميسي
https://bit.ly/32uYtYy المصدر:

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول ا�نجليزي باستطاعته 
منع نجمه المصري، محمد صالح، من المشاركة وتمثيل بالده 

في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
أعلن  قد  غريب،  شوقي  ا¡ولمبي،  مصر  منتخب  مدرب  وكان 
عزمه ضم صالح ضمن قائمة الالعبين فوق السن في صفوف 

الفراعنة با¡ولمبياد.
تمنح  الدولي  االتحاد  لوائح  فإن  صن"،  "ذا  لصحيفة  ووفًقا 

ليفربول، حق منع صالح من المشاركة في أولمبياد طوكيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ملزم بالسماح لصالح وساديو 
خالل  أفريقيا  أمم  كأس  في  بالمشاركة  كيتا  ونابي  ماني 
قبل  من  الالعبين  اختيار  تم  إذا  المقبل،  الثاني/يناير  كانون 

منتخباتهم الوطنية.
لهم  يسمح  فلن  السفر،  من  الالعبين  منع  ليفربول،  قرر  وإذا 
التحضيري  المعسكر  بداية  منذ  الريدز  مع  بالمشاركة 

لمنتخباتهم، وحتى تنتهي مشاركتهم بالبطولة القارية.
ال  الفيفا  يفرضها  التي  اللوائح  هذه  أن  الصحيفة  وأوضحت 
تنطبق على ا¡ولمبياد، ¡نها ليست ضمن أجندة االتحاد الدولي 

حتى ٢٠٢٤.
صن  ذا  لصحيفة  تصريحات  في  الفيفا  باسم  متحدث  وقال 
وضع  خاللها  يتم  التي  االتحاد  مسابقات  وجميع  "ا¡ولمبياد 
خالل  الدولية  ا¡جندة  في  مدرجة  غير  بالسن،  خاصة  قيود 
ملزمة  ليست  ا¡ندية  فإن  وبالتالي   ،٢٠٢٤ إلى   ٢٠١٨ من  الفترة 

بالسماح لالعبين أن يشاركوا بهذه المنافسات".
يذكر أن في حالة مشاركة صالح با¡ولمبياد مع منتخب مصر، 
لن يتمكن من خوض معسكر إعداد ليفربول، كما أنه سيغيب 

عن الريدز مطلع الموسم المقبل.
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