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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 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 .



في  غالبيتها  بلدة   ١١ إغالق  السبت،  ا�يطالية  الحكومة  أعلنت 
كورونا  بفيروس  إصابة   ٧٩ اكتشاف  بعد  لومبارديا  منطقة 

المستجد توفي اثنان منهم الجمعة والسبت.
مؤتمر  في  كونتي  جوزيبي  ا�يطالي  الوزراء  رئيس  وأعلن 
صحفي "إغالق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول 

إليها والخروج منها إال بتصاريح خاصة".
كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق، وإلغاء 
ورحالت  رياضية  ومسابقات  مهرجانات  (من  العامة  ا¡نشطة 

مدرسية وغيرها).
 ٦٠ بعد  على  كودونيو  مدينة  في  ا¡ساسية  البؤرة  وتقع 
ا¡ماكن  أقفلت  الجمعة،  مساء  ومنذ  ميالنو.  من  كيلومترا 
هذه  في  ومدارس)  ومكتبات  وبلديات  حانات  (من  العامة 

المدينة و٩ بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.
وظهرت أول إصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في 
في  المركزة  العناية  وحدة  في  وأودع  يونيليفر،  شركة 
زوجته  ا�صابات  وتشمل  وضعه.  لتدهور  نظرا  المستشفى؛ 
كانوا  مسنين  وثالثة  وصديقه،  الثامن  شهرها  في  الحامل 

يترددون على حانة يملكها والد صديقه.
فينيتو،  منطقة  في  يوغانيو  فو  بلدة  ففي  الثانية  البؤرة  أما 

مسقط رأس أول إيطالي وأوروبي يتوفى جراء الفيروس.

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 
سّجلت  بعدما  حالة   ٢٥٩٢ إلى  االثنين،  القارية  الصين  في 
بالفيروس،  وفاة   ١٥٠ الماضية  والعشرين  ا¡ربع  الساعات 
جميعها ’باستثناء حالة وفاة واحدة’ في مقاطعة هوبي، بؤرة 

الوباء في وسط البالد.
المسّجلة  تلك  مع  مقارنة  كبيرا  ارتفاعا  الحصيلة  هذه  وتمّثل 

ا¡حد، حين توفي ٩٧ شخصÒ بالفيروس.
لحصيلة  اليومي  تحديثها  في  الوطنية  الصحة  لجنة  وقالت 
الوفيات وا�صابات، إّن عدد ا�صابات المؤّكدة بالفيروس حتى 
كونغ  هونغ  (باستثناء  للصين  الرئيسي  البّر  في  ارتفع  اليوم 
في  سّجلت  بعدما  إصابة  ألف   ٧٧ من  أكثر  إلى  وماكاو) 
الساعات ا¡ربع والعشرين ا¡خيرة ٤٠٩ إصابات جديدة، غالبيتها 

في هوبي.
وفي كوريا الجنوبية، أعلنت سول االثنين، تسجيل حالتي وفاة 
إضافيتين و١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع 
بذلك إلى ٧٦٣ إجمالي عدد المصابين بالفيروس التنّفسي في 

كوريا الجنوبية، ثاني أكبر بؤرة للوباء في العالم بعد الصين.

٢

أخبار العالم

إيطاليا تغلق 11 بلدة بعد ارتفاع عدد 
المصابين إلى 79

https://bit.ly/3aHfPo9 المصدر:

ارتفاع حصيلة الوفيات في 
الصين إلى 2592

https://bit.ly/2xfUaEY المصدر:



٣

أخبار العالم

قالت وزارة الداخلية البريطانية السبت، إن بريطانيا ستبدأ في العودة إلى استخدام جوازات السفر التقليدية ذات اللون ا¡زرق 
الشهر المقبل بدال من جوازات سفر االتحاد ا¡وروبي ذات اللون العنابي المستخدمة منذ عام ١٩٨٨.

من  االنسحاب  لمصلحة  صوتوا  كثيرين  لبريطانيين  الفخر  نقاط  إحدى  الزرقاء  السفر  جوازات  الستخدام  العودة  وتمثل 
إعداد جوازات  التي ستتولى  أن شركة فرنسية هولندية هي  الرغم من  ٢٠١٦ على  ا¡وروبي في استفتاء جرى عام  االتحاد 

السفر الجديدة.

السفر  جواز  ربط  سيتم   ، المميز  والذهبي  ا¡زرق  التصميم  إلى  بالعودة   " باتيل  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيرة  وقالت 
البريطاني مرة أخرى بهويتنا الوطنية".

بشكل  الجديد  السفر  جواز  تطبيق  وسيتم  الثاني/يناير،  كانون  نهاية  في  ا¡وروبي  االتحاد  من  رسميا  بريطانيا  وخرجت 
تدريجي ابتداء من أول مارس/ آذار. وابتداء من منتصف ٢٠٢٠ ستكون كل جوازات السفر الجديدة زرقاء.

وقالت وزارة الداخلية، إن الغالف ا¡زرق يمثل عودة للشكل ا¡صلي لجواز السفر البريطاني الذي استخدم اللون ا¡زرق ¡ول 
مرة في ١٩٢١.

https://bit.ly/3cKiNKu المصدر:

جوازات السفر البريطانية تعود إلى 
لونها ا¥زرق الشهر المقبل



الدولي  ا¡رجنتيني  القدم  كرة  نجم  استعاد  أ):  ب  (د  مدريد- 
(سوبر  أهداف  أربعة  وسجل  التهديف  ذاكرة  ميسي  ليونيل 
هاتريك) ليقود فريقه برشلونة إلى الفوز الكبير ٥ / صفر على 
الدوري  من  والعشرين  الخامسة  المرحلة  في  السبت  إيبار 
ا�سباني لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز سلتا فيجو 

على ليجانيس ١ / صفر.
وعاد ميسي لهز الشباك بعدما صام عن التهديف في آخر أربع 
مباريات خاضها مع الفريق في مختلف المباريات والتي كانت 
الشباك  هز  في  خاللها  يخفق  متتالية  مباريات  سلسلة  أطول 

على مدار مسيرته مع برشلونة.
أهداف  ثالثة  وسجل  قاسيا  درسا  إيبار  فريق  ميسي  ولقن 
في  وذلك  ا¡ول  الشوط  في  برشلونة  بها  تقدم  (هاتريك) 

الدقائق ١٤ و٣٧ و٤٠.
وفي الشوط الثاني، سجل ميسي هدفه الرابع في الدقيقة ٨٧ 
في  الخامس  بالهدف  للفريق  التسجيل  ميلو  آرثور  اختتم  ثم 

الدقيقة ٨٩.
هذا  ا�سباني  الدوري  في  ا¡ول  هاتريك  السوبر  هو  وهذا 

الموسم.
التي يسجل فيها ثالثة أهداف  وهذه هي المرة ال٣٦ لميسي 
ا�سباني  بالدوري  مشاركاته  تاريخ  في  ا¡قل  على  (هاتريك) 
تاريخ  في  للهاتريك  تسجيل  الالعبين  أكثر  قائمة  يتصدر  حيث 
للبرتغالي  هاتريك   ٣٤ مقابل  في١٩٢٩  بدايتها  منذ  البطولة 
ونجم  مدريد  لريال  السابق  المهاجم  رونالدو  كريستيانو 

يوفنتوس ا�يطالي حاليا.
تاريخ  مدار  على  برشلونة  لالعبي   ١٩٠ رقم  الهاتريك  أنه  كما 
من  فقط  واحد  هاتريك  بعد  على  الفريق  ليصبح  البطولة 
معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الهاتريك التي يحرزها أي 
فريق في تاريخ المسابقة والمسجل باسم ريال مدريد برصيد 

١٩١ هاتريك حتى اÙن.
٤

5 كلمات غاضبة.. عبارة راموس 
بعد هدف دي بروين

https://bit.ly/2VUADEh المصدر:

رباعية ميسي تعيد برشلونة 
للصدارة

https://bit.ly/3aEkx64 المصدر:

سيرخيو  بها  تلفظ  غاضبة  عبارة  تلفزيونية  كاميرات  التقطت 
جمعت  التي  المباراة  خالل  ا�سباني،  مدريد  ريال  قائد  راموس، 
الدور  إطار  في  ا�نجليزي  سيتي  مانشستر  ضيفه  مع  فريقه 

الثمن نهائي من دوري أبطال أوروبا.
وكان بطل إنجلترا قد تمكن من تحقيق فوز هام على استاد 
سانتياغو برنابيو بهدفين مقابل هدف، ليقترب بقوة من الدور 

ربع النهائي ببطولة ا¡ندية ا¡شهر في العالم.
وبحسب صحيفة "ماركا" ا�سبانية فإن الكاميرات تمكنت من 
أن  فور  وأمل  وخيبة  بغضب  لزمالئه  يتحدث  راموس  التقاط 
سجل البلجيكي كيفن دي بروين هدف الفوز لـ"السيتيزنز" في 
البلحيكي كورتوا، ليضمن أول فوز  المنتخب  مرمى زميله في 

لمان سيتي على ريال مدريد في معقل ا¡خير.
وقال راموس: " ضعينا المباراة في ٥ دقائق يا رفاق"، في إشارة 
إلى عودة رجال المدرب ا�سباني بيب غوارديال إلى المباراة بعد 

أن كانوا خاسرين بهدف.
وفعال، وبعد أن كان تمكن "الميرنغي" من تقدم بهدف لنجمه 
العمالق  استطاع  المباراة،  من  الثاني  الشوط  في  �يسكو 
ا�نجليزي من أن يقلب ا¡مور رأسا على عقب ويسجل هدفين 

في أقل من خمس دقائق.
تجدر ا�شارة إلى أن راموس سيغيب عن مباراة ا�ياب بعد تلقيه 
شاشة  وراء  من  "الموقعة"  يتابع  سيجعله  مما  حمراء،  بطاقة 

التلفاز.
وفي حال خروج ريال مدريد من تلك البطولة الكبرى، فلن يبقى 
الدوري  لقب  على  المنافسة  سوى  زيدان  الدين  زين  لرجال 
في  حصل  كما  أخرى،  خيبة  من  موسمهم  �نقاذ  ا�سباني 

الموسم الماضي.
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