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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 .



حاالت  ا¡حد،  مساء  حتى  تسجل  "لم  إنها  الصحة،  وزارة  قالت 
إصابة بفيروس كورونا المستجد في ا¡ردن"، موضحة أن عدد 
الحاالت الموجودة حاليا في الحجر الصحي في ا¡ردن ٤٣ حالة.

التعامل  حول  اليومي  ا�عالمي  الموجز  في  الوزارة،  وأضافت 
ا¡ردن  وصلت  جديدة  حجر  حالة   ١١ إن  المستجد،  الفيروس  مع 
أن  موضحة  الفيروس،  فيها  ينتشر  مناطق  من  السبت  منذ 
غادرته  ثم  الصحي  الحجر  أدخلت  التي  للحاالت  الكلي  العدد 
كورونا  بفيروس  إصابتها  عدم  وثبوت  يوما   ١٤ قضاء  بعد 

المستجد ٢٠٤ حاالت.
الحجر  في  الموجودين  نقل  استكملت  أنها  الوزارة  وأوضحت 
البشير  مستشفيات  إدارة   – الوبائيات  مستشفى  في  الصحي 
إلى فندق في عمان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون 
نفقة  على  ا�قامة  تكلفة  وستكون  للحجر،  مخصصا  موقعا 
وزارة الصحة، وتم عزل الفندق طبيا بشكل كامل ويتوفر فيه 

فريق طبي.

يجري جاللة الملك عبداÊ الثاني، والملك هارالد الخامس ملك 
االرتقاء  سبل  تتناول  مباحثات  االثنين،  عّمان  في  النرويج، 
بالعالقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع التعاون بينهما، إضافة 

إلى عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
ويرافق الملك هارالد الخامس والملكة سونيا اللذين وصال إلى 
الشرق  إلى  ا¡ولى  تعد  المملكة  إلى  دولة  زيارة  في  عّمان، 

ا¡وسط، عدد من المسؤولين ووفد اقتصادي.
وقالت السفيرة النرويجية في عّمان تونه اليش، ا¡حد، إن وفدا 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا رفيع المستوى سيكون 
والملكة  النرويج،  مملكة  ملك  الخامس  هارالد  الملك  برفقة 
سونيا، في زيارتهما االثنين، إلى ا¡ردن بدعوة من جاللة الملك 

عبداÊ الثاني.
شاملة  "ستكون  بأنها  والمباحثات  الزيارة  اليش  ووصفت 

ومنتجة".
وأشارت السفيرة، إلى أن ممثلين عن ٣٠ شركة نرويجية، تعمل 
والسرطان،  والتكنولوجيا  الصحة  منها،  عديدة  قطاعات  في 
والفن  والموسيقى  والثقافة  والسياحة  المتجددة،  والطاقة 

وغيرها، سيكونون ضمن الوفد المرافق لملك وملكة النرويج.

٢

أخبار العالم

وزارة الصحة: 43 حالة في الحجر 
الصحي

https://bit.ly/2TZ22Tg المصدر:

الملك يجري اليوم مباحثات 
مع ملك النرويج

https://bit.ly/2IzGTJV المصدر:
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أخبار العالم

أدى انتشار متسارع لفيروس كورونا المستجد خارج الصين إلى دول كثيرة في العالم إلى حدوث حالة هلع وخوف في 
ا¡سواق المالية العالمية، مما أدى إلى حدوث موجات بيع عنيفة أدت إلى خسائر كبيرة في ا¡سواق العالمية زادت وتيرتها 

بشكل كبير وملحوظ ا¡سبوع الماضي لينتهي شهر فبراير/شباط على خسائر كبيرة في ا¡سواق المالية العالمية.
أسواق ا¡سهم العالمية تعرضت ¡كبر خسارة أسبوعية منذ ا¡زمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، حيث خسرت نحو ٦ تريليونات 
العالم ٤٤٤ مليار دوالر  ٥٠٠ شخص حول  أغنى  بلومبرغ خسر  الشركات، وبحسب  السوقية لكافة  القيمة  تقريبØ من  دوالر 

ا¡سبوع الماضي.
ا¡سواق ا¡ميركية قادت االنخفاضات

الصناعي  جونز  داو  مؤشر  هبط  إذ   ،٢٠٠٨ عام  العالمية  المالية  ا¡زمة  منذ  أسبوعي  هبوط  أكبر  ا¡ميركية  ا¡سهم  سجلت 
بنسبة ١٢٫٣٪ ا¡سبوع الماضي وخسائر شهرية بلغت ١٠٫١٪.

مؤشر"إس آند بي ٥٠٠" سجل خسائر أسبوعية ١١٫٥٪ و٨٫٤٪ خسارة شهرية.
مؤشر ناسداك تراجع بنسبة ١٠٫٥٪ ا¡سبوع الماضي محققا خسارة شهرية بلغت ٦٫٤٪.

Úالنفط ا¡كثر تضرر
أدى انخفاض الطلب الصيني على النفط، إضافة إلى ارتفاع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي إلى انخفاض أسعار عقود النفط 
العام  نهاية  مع  مقارنة  ا¡ميركي  والخام  برنت  خام  من  لكل   ٪٢٣ تجاوزت  انخفاض  بنسبة  التوالي  على  الثاني  للشهر 

الماضي.
وسجل برنت خسائر أسبوعية بنسبة ١٤٪ إضافة إلى هبوط حاد منذ بداية العام الحالي بنسبة ٢٣٪ ليغلق عند ٥٠٫٥٢ دوالرا 

للبرميل نهاية الجمعة الماضي، بعد فقدانه مستويات ٥٠ دوالرا خالل تداوالت في اليوم نفسه.
وتترقب ا¡سواق أن تقوم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) بخفض حاد في إنتاج النفط خالل اجتماعها 
الشهر الحالي آذار/مارس، مع ورود تقارير تفيد أن المنظمة تدرس تقليص ا�نتاج بنحو مليون برميل يوميØ بعدما كان اقتراح 

اللجنة الفنية خفضا بمقدار ٦٠٠ ألف برميل يوميا وذلك في محاولة لتقليص إمدادات السوق لدعم ا¡سعار عالميا.

https://bit.ly/2IBKY0g المصدر:

6 تريليونات دوالر خسائر ا�سواق 
العالمية ا�سبوع الماضي



قضى واتفورد على حلم الكثير من مشجعي ليفربول، بإنهاء 
الدوري ا�نجليزي الممتاز بال هزيمة، بعد إسقاط يورجن كلوب 
آرسنال  ليحتفظ  روود"،  "فيكارج  مواجهة  في  بالثالثة  ورجاله 
بالرقم القياسي المسجل باسمه، بتحقيق اللقب بدون خسارة 

واحدة في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤.
منها  مشجعيه،  àمال  مخيبة  وإحصائيات  بأرقام  الريدز  وخرج 
على سبيل المثال استقبال أكثر من هدفين في مباراتين على 

التوالي، وذلك للمرة ا¡ولى منذ ديسمبر ٢٠١٦.
في  ملعبه  على  أهداف   ٣ يسجل  فريق  أول  واتفورد  وأصبح 
آرسنال في ديسمبر ٢٠١٧، وعلى  ليفربول، منذ أن فعلها  شباك 
العب  أول  سار،  إسماعيال  ا¡ول  المباراة  نجم  أصبح  ا¡ول،  سيرة 
 ٢٩ يوم  البريميرليج  مباريات  إحدى  في  أهداف   ٣ في  يساهم 

فبراير، الذي يأتي مرة واحدة كل ٤ سنوات
لصالح  هزيمة  الال  سلسلة  لتوقف  الهزيمة،  هذه  وجاءت 
٢٠١٩ وحتى  يناير  والتي استمرت ٤٤ مباراة، تحديًدا منذ  ورفاقه، 

ثالثية اليوم.
وبنجاح نايجل بيرسون في التغلب على المتصدر، بات أول مدرب 
مع  آالردايس  سام  فعلها  أن  منذ  ليفربول  على  يفوز  إنجليزي 

كريستال باالس في أبريل ٢٠١٧.
فريق  ¡ي  بالنسبة  وا¡كبر  معاناة  ا¡شد  اليوم،  هزيمة  وكانت 
على قمة جدول ترتيب أندية البريميرليج، منذ خسارة مانشستر 

يونايتد أمام ليستر سيتي بنفس النتيجة في نوفمبر ١٩٨٥.
ومن ا¡رقام السلبية ا¡خرى التي خرج بها ليفربول، فشله في 
للمرة  الممتاز  ا�نجليزي  للدوري  تابعة  مباراة  في  التسجيل 

ا¡ولى منذ مارس ٢٠١٩.

٤

مانشستر سيتي بطًلا لكأس 
رابطة المحترفين ا�نجليزية 

https://bit.ly/2VXWvyC المصدر:

ليفربول يخرج من نكسة 
واتفورد بأرقام للنسيان

https://bit.ly/33gV54d المصدر:

ا�نجليزية  المحترفين  رابطة  بلقب كأس  توج مانشستر سيتي 
في  والخامسة  توالًيا  الثالثة  للمرة  القدم،  كرة  في  المحترفة 
 ،٢-١ فيال  أستون  على  الصعب  بفوزه  وذلك  أعوام،  سبعة  آخر 
ملعب  احتضنها  التي  النهائية  المباراة  في  ا¡حد،  اليوم 

«ويمبلي» في لندن.
الثالثة في الشوط ا¡ول، حيث تقدم سيتي  وُسِجلت ا¡هداف 
بهدفي ا¡رجنتيني سيرجيو أجويرو (٢٠) وا�سباني رودريجو (٣٠)، 
قبل أن يقلص أستون فيال الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا في 

الدقيقة ٤١.
وأصبح  سبعة  إلى  الرابطة  كأس  في  ألقابه  عدد  سيتي  ورفع 
ليفربول،  باسم  المسجل  القياسي  الرقم  من  لقب  بعد  على 
اللقب للمرة ا¡ولى منذ  في حين فشل أستون فيال في إحراز 

.١٩٩٦
فقد  لكنه  الماضي،  الموسم  المحلية  بالثالثية  سيتي  وتوج 
ا¡مل منطقًيا في نيل لقب الدوري ا�نجليزي الممتاز للموسم 
أن  إال  ليفربول،  وبين  بينه  الكبير  الفارق  بسبب  توالًيا  الثالث 
الفرصة قائمة أمامه للتعويض والظفر بثالثية من نوع آخر، بما 
يحل  حيث  الكأس  لمسابقة  الخامس  الدور  إلى  تأهل  أنه 
ا¡ربعاء، ضيًفا على شيفيلد ونسداي، وقطع شوًطا كبيًرا نحو 
النهائي  ثمن  ذهاب  في  بفوزه  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع 
منتصف  في   ٢-١ ا�سباني  مدريد  ريال  على  ملعبه  خارج 

ا¡سبوع.
بالنسبة  هامة  معنوية  أهمية  الرابطة  كأس  مسابقة  وترتدي 
لمدرب سيتي ا�سباني بيب جوارديوال ¡نه توج من خاللها بلقبه 
ا¡ول مع سيتي عام ٢٠١٨ قبل أن يتبعه بالدوري الممتاز، ثم نجح 
الدوري  ثالثية  باحراز  الماضي  العام  التالي  الموسم  في 

والكأسين.
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https://bit.ly/2vRYPMY المصدر:

El Clàssic)، هي  (بالكتالونية:   (El Clásico (با�سبانية:  الكالسيكو 
مباراة ديربي في رياضة كرة القدم، بين قطبي الكرة ا�سبانية نادي 
ريال مدريد ونادي برشلونة، وهي إحدى صور التنافس بين أكبر وأهم 
المدينتان  برشلونة،  ومدينة  مدريد  ا�سبانية  العاصمة  في  ناديين 
ا¡كبر في إسبانيا. تطلق كلمة الكالسيكو على المباريات التي تجمع 
الوقت  في  لكن  ا�سباني،  الدوري  منافسات  ضمن  في  الفريقين 
الحاضر، أصبحت أي مباراة تجمعهما تعرف باسم الكالسيكو، سواء 
أكانت البطولة كأس ملك إسبانيا أو دوري أبطال أوروبا أو غيرها. ُتمثل 
المباراة صراع بين أكبر مدينتين في إسبانيا، وفي بعض ا¡حيان  هذه 
والتي  مدريد  العاصمة  بين  المدينتين،  بين  سياسي  كصراع  إليه  يشار 
برشلونة  مدينة  وبين  ا�سبانية،  القومية  لواء  حاملة  أنها  لها  ينظر 

حاملة لواء القومية الكتلونية.
المشاهدين  عدد  يصل  حيث  بالعالم،  مشاهدة  ا¡كثر  المباراة  وهي 
إلى مئات الماليين، ففي المباراة التي جرت في شهر أبريل ٢٠١٧، وصل 
الديربي من  عدد المشاهدين إلى ٦٥٠ مليون مشاهد. فال يعتبر هذا 
الديربيات  أشهر  من  يعتبر   Øأيض بل  فقط،  ا¡وروبية  الديربيات  أشهر 
 ١٨ على  مجتعمين  حصدوا  فريقين  بين   Øصراع يمثل  فهو  العالمية، 

بطولة دوري أبطال أوروبا، و٥٨ بطولة دوري محلي.
فنادي  العالم.  في  القدم  كرة  أندية  وأنجح  أغنى  من  الناديين  يعتبر 
ريال مدريد أكبر ناٍد من حيث القاعدة الجماهيرية وذلك حسب دراسة 
البحوث  مركز  أجراه   ٢٠٠٧ عام  في  أيضَا   .٢٠٠٧ عام  هارفارد  لجامعة 
ريال مدريد مدعوم من ٣٢٪  أن  االستبيان  ا�سباني، أظهر  االجتماعية 
برشلونة.  نادي  ل  دعمهم  أبدوا   ٪٢٥ أن  حين  في  إسبانيا،  سكان  من 
Ikerfel، في عام ٢٠١١ وُنِشَرت في  ووفقØ الستطالع قامت بها مؤسسة 
صحيفة أس (AS)، أظهر ا�ستطالع أن نادي برشلونة هو الفريق ا¡كثر 
المركز  ريال مدريد احتل  أن  ٪، في حين  شعبية في إسبانيا بنسبة ٤٤ 
ا¡بحاث  وكالة  أجرته  الذي  االستطالع  وكشف   .٪  ٣٧ بنسبة  الثاني 
أكثر  برشلونة  نادي  أن   ،٢٠١٠ عام  في  ماركت"   +" الرياضية  ا¡لمانية 

شعبية في أوروبا من ريال مدريد، حيث أن نادي برشلونة لديه ما يقرب 
من ٥٧٫٨ مليون مشجع في جميع أنحاء أوروبا، بينما ريال مدريد لديه 
من  الطليعة  الناديين  كال  جماهير  وتحتل  فقط،  مشجع  مليون   ٣١٫٣
مواقع  في  الرسمية  الناديين  صفحات  في  واالعجاب  المتابعة  حيث 
با¡ندية  مقارنة  وغيرهما  وتويتر  كفيس�بوك  االجتماعي  التواصل 
نادي  لصفحات  بالنسبة  ومعجب  متابع  مليون   ١١٧ وبواقع  اُ¡خرى، 
مدريد،  ريال  لنادي  الرسمية  للصفحات  مليون  و١٠٨  الرسمية  برشلونة 

حسب إحصائية نشرتها صحيفة ماركا ا�سبانية في أوآخر عام ٢٠١٤.
يعتبر ريال مدريد حاليØ أغنى ناٍد في العالم حسب الميزانية السنوية، 
وقد  دوالر،  مليار   ٣،٢٦٣ بحوالي  قيمته  ُتقّدر  إذ  قيمًة،  النوادي  وأعلى 
يورو.  ماليين   ٤٣٨٫٦ بحوالي  ُقّدرت   ،٢٠١١ سنة  في  هائلة  إيرادات  حقق 
¡غنى  فوربس  قائمة  باسم  المعروف  فوربس  مجلة  تقرير  بحسب 
ا¡ندية  ريال مدريد صدارة قائمة  العالم، احتل  القدم في  أندية كرة 
ا¡على قيمة على مستوى العالم، حيث بلغت قميته سنة ٢٠١٥ مبلغ 
برشلونة  نادي  التقليدي  الغريم  جاء  بينما  أمريكي،  دوالر  مليار   ٣،٢٦٣
بالنسبة  أما  أمريكي،  دوالر  مليار   ٣،١٦٣ قيمته  بلغت  حيث   Øثاني
القدم  كرة  أندية  ¡غنى  قائمة  باسم  المعروفة  السنوية  لëحصائية 
كال  إحتل  توهماتسو  توش  ديلويت  شركة  تنشرها  التي  العالم  في 
لموسم  لëيرادات   Øجني القدم  كرة  أندية  كأكثر  الطليعة  الناديين 
يورو  مليون   ٣٦٠،٨ مقابل  مدريد  لريال  يورو  مليون   ٣٧٧ بواقع   ٢٠١٤–١٥
كرة  فرق  ¡فضل  استقصائية  لدراسة  وفًقا  برشلونة.  لنادي  بالنسبة 
القدم في العالم قامت بها وكالة «براند فايننس» المتخصصة في 
تقييم العالمات التجارية، احتل ريال مدريد المركز الثالث، حيث بلغت 
برشلونة  نادي  احتل  بينما  يورو،  مليون   ٤٨٢ التجارية  عالمته  قيمة 
أما من  يورو.  بـ٤٤٤ مليون  التجارية  الرابع بعدما قدرت عالمته  المركز 
ناحية عائدات النقل التلفزيوني، فإن ريال مدريد وبرشلونة حصال على 
 ١٤٠ بـ  بينهما  مناصفًة   ٢٠١٣–١٤ موسم  في  يورو  مليون   ٢٨٠ يقارب  ما 
يورو موزعة على فرق  يورو لكٍل منهما، من أصل ٧٥٥ مليون  مليون 

الدوري ا�سباني الدرجة ا¡ولى.
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