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ألبرت أينشتاين

أْلِبْرت أيْنشتاين (با�لمانية: Albert Einstein)  (١٤ مارس ١٨٧٩ – ١٨ أبريل ١٩٥٥) 
ا�لمانية  الجنسية  عن  تخلى  (حيث  المولد،  ألماني  فيزياء  عالم 
وهو  يهوديين،  أبوين  من  الجنسية،  وأمريكي  سويسري  الحقا) 
العامة  والنسبية  الخاصة  النسبية  واضع  كونه  النسبية  بأب  يشتهر 
الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة ا�ولى للفيزياء النظرية الحديثة، ولقد 
الفيزياء عن ورقة بحثية عن  ١٩٢١ على جائزة نوبل في  حاز في عام 
التأثير الكهروضوئي، ضمن ثالثمائة ورقة علمية أخرى له في تكافؤ 
استنتاجاته  وأدت  وغيرها،  الكم  وميكانيكا  والطاقة  المادة 
فشلت  التي  العلمية  الظواهر  من  العديد  تفسير  إلى  المبرهنة 
الخاصة"  "بالنسبية  أينشتاين  بدأ  إثباتها.  في  الكالسيكية  الفيزياء 
خاص  بشكل  لتحل  والمكان  الزمان  في  نيوتن  نظرية  خالفت  التي 
مشاكل النظرية القديمة فيما يتعلق با�مواج الكهرومغناطيسية 
أما  سويسرا.  في   (١٩٠٩  -  ١٩٠٢) بين  ما  وذلك  خاصة،  والضوء  عامة، 
"النسبية العامة" فقد طرحها عام ١٩١٥ حيث ناقش فيها الجاذبية، 
وُتمثل الوصف الحالي للجاذبية في الفيزياء الحديثة. تعمم النسبية 
لنيوتن،  العام  الجذب  وقانون  الخاصة  النسبية  من  كل  العامة 
بتقديمها لوصف موحد للجاذبية على أنها خاصية هندسية للزمان 

والمكان، أو الزمكان.
باستثناء عام  بين عامي (١٨٩٥ - ١٩١٤)،  أينشتاين في سويسرا  عاش 
واحد في براغ، وحصل على دبلومه ا�كاديمي من المدرسة التقنية 
الجنسية  ١٩٠٠. حصل على  زيورخ في عام  السويسرية في  الفدرالية 
بال  أصبح  أن  بعد  حياته  لبقية  بها  احتفظ   ،١٩٠١ عام  في  السويسرية 
درجة  على  حصل   ،١٩٠٥ عام  في  سنوات.  خمس  من  �كثر  جنسية 
الدكتوراه من جامعة زيورخ. في العام نفسه، نشر أربع ورقات رائدة 
العالم  إلى  نقلته  التي  المعجزة")  "بالسنة  السنة  تلك  (سميت 
بتدريس  أينشتاين  قام  والعشرين.  السادسة  سن  في  ا�كاديمي 
الفيزياء النظرية في زيورخ بين عامي (١٩١٢ - ١٩١٤) قبل أن يغادر إلى 

برلين، حيث انتخب في أكاديمية العلوم البروسية.
جاء  المتحدة،  الواليات  يزور  أينشتاين  كان  عندما   ،١٩٣٣ عام  في 
أدولف هتلر إلى السلطة. بسبب خلفية أينشتاين اليهودية، لم يعد 
 Ìمواطن وأصبح  المتحدة  الواليات  في  استقر  ألمانيا.  إلى  أينشتاين 
على  صادق  الثانية،  العالمية  الحرب  عشية   .١٩٤٠ عام  في   Ìأمريكي
المحتمل  التطور  إلى  تنبهه  روزفلت  فرانكلين  للرئيس  رسالة 
ل"القنابل النووية" ويوصي بأن تبدأ الواليات المتحدة في إجراء بحث 
دعم  مانهاتن.  مشروع  إلى  المطاف  نهاية  في  هذا  أدى  مماثل. 
استخدام  فكرة  عام  بشكل  شجب  لكنه  الحلفاء،  قوات  أينشتاين 
مع  راسل-أينشتاين  بيان  على  ووقع  كسالح.  النووي  االنشطار 
خطر  على  الضوء  سلط  الذي  راسل،  برتراند  البريطاني  الفيلسوف 
في  المتقدمة  الدراسات  لمعهد  تابعا  كان  النووية.  ا�سلحة 

برينستون، نيو جيرسي، حتى وفاته في عام ١٩٥٥.



دعا رئيس مجلس ا�عيان، فيصل الفايز، الثالثاء إلى جلسة مشتركة مع 
شمول  لبحث  أيلول/أغسطس   ٥ الموافق  الخميس  النواب،  مجلس 
آراء  اختالف  بعد  االجتماعي  الضمان  مظلة  في  ا�مة  مجلس  أعضاء 

المجلسين حول ا�مر.
وتعقد الجلسة المشتركة الساعة ١٢ ظهرÕ في مجلس النواب.

ا�مة  مجلس  أعضاء  شمول  الثانية،  للمرة  الثالثاء،  رفض،  ا�عيان  مجلس 
في مظلة الضمان االجتماعي، في جلسة ناقش فيها مشروع القانون 
على  النواب  مجلس  إصرار  بعد  االجتماعي،  الضمان  لقانون  المعّدل 

شمولهم.
ويعني ذلك عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم ا�مر، بحسب 

المادة ٩٢ من الدستور.
فعند رفض المجلسين لمشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلسان في 
المختلف  المواد  لبحث  ا�عيان  مجلس  رئيس  برئاسة  مشتركة  جلسة 

فيها.
ثلثي  بأكثرية  المشترك  المجلس  قرار  صدور  المشروع  لقبول  ويشترط 

ا�عضاء الحاضرين.
وفي حال إقرار مشروع القانون في الجلسة المشتركة يرفع إلى الملك 

للتصديق عليه.
بإرادة ملكية ومرور ثالثين يومÌ على نشره في  ويسري مفعول القانون 
الجريدة الرسمية، وإذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون 
٦ أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعÌ ببيان أسباب 

عدم التصديق.
وُتعقد الجلسات المشتركة في مجلس ا�مة للبحث في مواد قوانين 
الداخلي  النظام  الجلسة  هذه  (ويحكم  المجلسين  بين  الخالف  مدار 

لمجلس ا�عيان)، أو ُتعقد بناء على طلب رئيس الوزراء.
بتأمين  والنواب  ا�عيان  مجلسي  أعضاء  شمول  اقترح  القانون  مشروع 
الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن 
يتم تسديد االشتراكات المترتبة، وتحديد ا�جر الخاضع لالقتطاع وفقا 
الخاصة  ا�حكام  تطبيق  مع  لهم،  المخصصة  الشهرية  للمكافأة 
حقوق  تسوية  لغايات  اختيارية  بصفة  المشمولين  عليهم  بالمؤمن 

أعضاء مجلس ا�مة.
مجلس  في  االجتماعية)  والتنمية  والعمل  (القانونية،  المشتركة  اللجنة 
ا�عيان، تمسكت االثنين، بقرار المجلس رفض شمول أعضاء مجلس ا�مة 
في  عضويتهم  مدة  عن  والوفاة  والعجز  الشيخوخة  تأمين  في 

المجلس.

٢

أخبار العالم

الدوار  لميدان  جزئي  إغالق  عن  الكبرى  عمان  أمانة  أعلنت 
الثالثاء وحتى  الخامس"صحن الدوار" اعتبارÕ من الساعة ١٢ من مساء 
الجارية  التحضيرية  ا�عمال  استكمال  لحين   Ìيومي  Ìصباح  ٦ الساعة 
Þزالة الدوار ووضع إشارة مرورية بديال عنه ضمن أعمال الباص سريع 

التردد، والتحسينات المرورية في الموقع.
أمانة عمان الكبرى بدأت ليل االثنين با�عمال التحضيرية لتحويل الدوار 
محمد  المرور  عمليات  دائرة  لمدير  وفقا  ضوئية،  إشارة  إلى  الخامس 

الفاعوري.
المسؤول في ا�مانة قال "ال تحويالت مرورية ستجري في الموقع"، 

موضحا أن ا�عمال تتطلب إزالة الدوار والتجهيز لمد كوابل لßشارة.
والتحسينات  التردد  سريع  الباص  أعمال  ضمن  المشروع  ويأتي 

المرورية.
ا�عمال  سير  الثالثاء،  صباح  تفقد  الشواربة  يوسف  عمان  أمين 
عنه  كبديل  مرورية  إشارة  ووضع  الخامس  الدوار  Þزالة  التحضيرية 

ضمن أعمال الباص سريع التردد والتحسينات المرورية في الموقع.
بداياته  تكون  مروري  مشروع  قيام  أو  تحسينات  أي  "إجراء  إن  وقال 
عليها  اعتاد  التي  الطرق  بكفاءة  تكون  لن  التحويالت   ... صعبة 
المواطنون، لكننا نراهن على وعيهم �همية هذا المشروع الوطني".

أجرتها  مشتركة  دراسة  نتيجة  الضوئية  اÞشارة  وتركيب  الدوار  "إزالة 
الكثافة  مع  للتعامل  المركزية  السير  إدارة  مع  بالتنسيق  ا�مانة 
المرورية على الدوار ولتسهيل وضبط الحركة المرورية، باÞضافة إلى 
والتحسينات  التردد  سريع  الباص  مشروع  عطاءات  ضمن  تعتبر  أنها 
وشارع  جميل  بن  ناصر  الشريف  شارع  من  المرورية  للوصلة  المرورية 
علي  محمد  شارع  تقاطع  ثم  ومن  الخامس  للدوار  وصوال  الكندي 

جناح مع شارع ا�ميرة بسمة"، وفق بيان أصدرته ا�مانة.
إدارة السير المركزية أعلنت الثالثاء عن تحويالت مرورية مؤقتة تستمر 
كوادر  تمكين  لغايات  الخامس  الدوار  إزالة  أعمال  من  االنتهاء  حتى 

ا�مانة من استكمال عملها.

جلسة مشتركة لبحث شمول 
النواب وا�عيان في الضمان

https://bit.ly/2k76f9i المصدر:

إغالق جزئي للدوار الخامس 
اعتبارا من الليلة

https://bit.ly/2lXH75B المصدر:



يجري  إنه  جريشام  ستيفاني  ا�بيض  البيت  باسم  المتحدثة  وقالت 
إطالع الرئيس دونالد ترامب على الوضع على مدار الساعة.

أوامر باÞخالء
فلوريدا.  في  مقاطعات  تسع  في  اÞلزامي  باÞخالء  أوامر  صدرت 
فيها  توجد  التي  دوفال  مقاطعة  من  أجزاء  ا�وامر  وتشمل 
في  المناطق  وبعض  فلوريدا،  في  مدينتين  أكبر  إحدى  جاكسونفيل، 
الخاص  أالجو  مار  منتجع  فيها  يوجد  والتي  بيتش  بالم  مقاطعة 

بترامب.
وحث حاكم فلوريدا رون دي سانتيس سكان المناطق الساحلية على 

االستجابة �وامر اÞخالء.
فلوريدا  ساحل  في  للمسافرين  فوضى  في  العاصفة  وتسببت 

الشرقي حيث أغلقت بعض المطارات ومحطات الوقود.
باÞخالء  أمرا  ماكماستر  هنري  كاروالينا  ساوث  والية  حاكم  وأصدر 
ظهر  تنفيذه  بدأ  ساحلية  مقاطعات  ثماني  في  لمناطق  اÞلزامي 

االثنين.
وأعلن مسؤولون في إدارة الطوارئ أن أوامر اÞجالء تشمل أكثر من ٨٣٠ 
في  أخرى  ساحلية  سكنية  ومجتمعات  تشارلستون  في  شخص  ألف 

الوالية.
بعمليات  أمر  أنه  تويتر  عبر  كيمب  برايان  جورجيا  حاكم  مكتب  وكتب 
إجالء في ست مقاطعات ساحلية، تشمل جميع سكان مدينة سافانا 

الذين يبلغ عددهم ١٥٠ ألفا.
في  الطوارئ  حالة  أعلن  إنه  نورثام  رالف  فرجينيا  حاكم  مكتب  وقال 
الشرقي  الجنوبي  الساحل  إلى  العاصفة  االثنين تحسبا لوصول  واليته 

يوم الخميس.
ويعادل اÞعصار قوة ا�عاصير جيلبرت عام ١٩٨٨ وويلما عام ٢٠٠٥ وإعصار 

يوم العمال عام ١٩٣٥ بناء على أقصى سرعة للرياح المصاحبة له.
أقوى  هو   ١٩٨٠ عام  ألين  اÞعصار  إن  لäعاصير  الوطني  المركز  وقال 
في  كيلومترات   ٣٠٦ سرعتها  برياح  محمال  كان  إذ  ا�طلسي  أعاصير 

الساعة.
حيث  حدة،  أشد  ا�عاصير  يجعل  المناخي  التغير  أن  من  العلماء  وحذر 
قوة  وتزداد  المحيط  سطح  حرارة  درجة  ا�رض  حرارة  ارتفاع  يزيد 
ورياحا  لäمطار  أكبر  هطوًال  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  ا�مر  العواصف 

أشد عند وصولها إلى اليابسة.

٣

أخبار العالم

االثنين وقتل خمسة أشخاص  الباهاما يوم  اÞعصار دوريان جزر  اجتاح 
الساحل  صوب  المتوقع  تقدمه  قبل  بالمياه  المنازل  وغمر  ا�قل  على 

ا�ميركي، حيث صدرت أوامر بإجالء أكثر من مليون شخص.
تقاريره في  الوطني لäعاصير ومقره ميامي في أحدث  المركز  وقال 
الخامسة مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة (٢١:٠٠ بتوقيت غرينتش) 
إن اÞعصار دوريان، أحد أقوى أعاصير المحيط ا�طلسي على اÞطالق، 
ا�ولى  الساعات  باهاما لمدة ٣٦ ساعة بحلول  ظل فوق جزيرة جراند 

من مساء االثنين ومن المتوقع أن يبقى حتى صباح الثالثاء على ا�قل.
اÞعصار.  عين  تمر  حتى  المالجئ  مغادرة  من  السكان  المركز  وحذر 

وعادة ما تكون أقوى رياح العاصفة قريبة من عينها.
يوم  صحفي  مؤتمر  في  مينيس  هوبرت  الباهاما  وزراء  رئيس  وقال 
االثنين إن ما ال يقل عن خمسة أشخاص القوا حتفهم في جزر أباكو 

في شمال الباهاما.
شمال  من  أجزاء  في  تاريخية  مأساة  خضم  في  "نحن  مينيس  وقال 

الباهاما.
"مهمتنا وتركيزنا اèن منصب على عمليات البحث واÞنقاذ".

أباكو وأنقذ عددا من  وأضاف أن خفر السواحل ا�ميركي منتشر في 
المصابين. ويجري نقل المصابين بإصابات حرجة إلى مستشفيات في 

نيوبروفيدنس، الجزيرة ا�كثر سكانا في الباهاما.
أمواج  بإطالق  يهدد  دوريان  اÞعصار  إن  لäعاصير  الوطني  المركز  وقال 
عارمة قد تزيد مستويات المياه إلى ما يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار 

فوق المستويات العادية في جزيرة الباهاما الكبرى.
إن  ا�حمر  والهالل  ا�حمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  وقال 

اÞعصار أدى لتدمير أو تضرر أكثر من ١٣ ألف منزل بأضرار جسيمة.
صباح  تراجع  الذي  دوريان،  اÞعصار  إن  لäعاصير  الوطني  المركز  وقال 
سرعتها  بلغت  برياح  محمال  كان  الرابعة،  الفئة  من  إعصار  إلى  االثنين 

القصوى ٢٤٠ كيلومترا في الساعة.
في  الغربي  الشمال  صوب  اÞعصار  يتجه  أن  المتوقع  من  أن  وأضاف 
الثالثاء وأن يصل إلى سواحل فلوريدا وساوث كاروالينا  ساعة متأخرة 

وجورجيا.
رياح قوية وأمواج عالية على  بالفعل عن  تقارير وردت  إن  المركز  وقال 
 ١٧٠ بعد  على  اÞعصار  كان  بينما  لفلوريدا  الشرقي  الساحل  طول 

كيلومترا من وست بالم بيتش.

5 قتلى في جزر الباهاما
وتهديد للساحل ا�ميركي
https://bit.ly/2m8mOCv المصدر:



ا�رجنتيني  النجم  أعمال  ووكيلة  زوجة  نارا،  واندا  عّلقت 
إلى  ميالنو  إنتر  صفوف  من  انتقاله  على  إيكاردي،  ماورو 
الصفقة  وهي  اÞعارة،  سبيل  على  جيرمان  سان  باريس 
التي تمت في اللحظات ا�خيرة قبل إغالق باب اÞنتقاالت 

في أوروبا.
وقالت واندا في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” اÞسبانية: 
“انتظرت حتى اللحظات ا�خيرة Þتمام إنتقال ماورو، �نني 

شعرت بخيبة أمل كبيرة”.
اÞنتقاالت،  موسم  في  خيارات   ٣ أمامنا  “كان  وأضافت: 
حياتنا  �ن  بينها،  من  ا�سوأ  جيرمان  سان  باريس  يعتبر 
ميالنو  في  ا�طفال  مع  للبقاء  أنا  سأضطر  ستنقسم، 
إلى  ماورو  سيذهب  بينما  هنا،  للمدارس  يذهبون  �نهم 

باريس”.
بالنسبة  ا�فضل  اÞختيار  في  فكرت  “لكني  وأردفت: 
لمستقبله، على الرغم من إهتمام بعض ا�ندية اÞيطالية 

الكبرى بضمه”.
اÞعارة  سبيل  على  ا�مراء  حديقة  إلى  إيكاردي  وانتقل 
لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح للنادي الباريسي 

بضمه نهائًيا خالل الصيف المقبل، مقابل ٧٠ مليون يورو.

أفضل  بلقب  دايك،  فان  فيرجل  الهولندي  المدافع  فاز 
العب  أول  ليصبح   ،٢٠١٩/٢٠١٨ لموسم  أوروبا  في  العب 

هولندي يفوز بالجائزة.
من  كل  على  اÞنجليزي  ليفربول  نادي  مدافع  وتفوق 
ميسي،  ليونيل  وا�رجنتيني  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 

وقد كان هذا الثالثي المرشح للجائزة.
دور  قرعة  سحب  حفل  خالل  بالجائزة  دايك  فان  وتوج 
نظمها  والتي  أوروبا،  أبطال  دوري  لبطولة  المجموعات 

االتحاد ا�وروبي لكرة القدم، الخميس.
قاد المدافع الهولندي فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال 
 ،٢٠٠٥ عام  منذ  وا�ولى  تاريخه  في  السادسة  للمرة  أوروبا 

وكان قريبا من تحقيق لقب الدوري اÞنجليزي الممتاز.
في  العب  أفضل  جائزة  على  دايك  فان  وتحصل 
ا�ول  النجم  كان  أن  بعد  الماضي،  الموسم  "البريميرليغ" 

للموسم الماضي من البطولة المحلية.

٤

واندا نارا: انتقال إيكاردي إلى باريس 
سان جيرمان كان ا�ختيار ا�سوأ

https://bit.ly/2lAVv3s المصدر:

فان دايك أول هولندي يفوز بجائزة 
أفضل العب في أوروبا

https://cnn.it/2lFs947 المصدر:



٥

https://bit.ly/2lHojr2 المصدر:

استعادة نيمار تكلف 
برشلونة نصف مليار يورو

ثارت عاصفة مدوية من الجدل بعدما تناقلت العديد من ا�نباء بشأن 
دا  نيمار  البرازيلي  العبه  استعادة  نحو  اÞسباني  برشلونة  نادي  سعي 

سيلفا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
نظرائهم  مع  اجتمعوا  قد  الكتالوني  النادي  من  مسئولون  وكان 
في  البرازيلي  الالعب  ضم  عملية  بشأن  لالتفاق  الباريسي  منالنادي 
صفوف البلوجرانا، وانتشرت العديد من التقارير التي تؤكد أن برشلونة 
قدم عرضا بقيمة ١٧٠ مليون يورو سيقوم بتسديدها للنادي الباريسي 
الوقت  في  يورو  مليون   ٨٥ برشلونة  نادي  يدفع  حيث  دفعتين،  على 
نهاية  في  الصفقة  قيمة  باقي  ذلك  بعد  يسدد  أن  على  الحالي، 
بارتوميو  ماريا  جوسيب  اÞسباني  يكون  لن  وحينئذ  المقبل،  الموسم 
رئيسا للنادي الكتالوني، فإنه وفقا للوائح النادي ال يمكن إعادة انتخابه 
مرة أخرى، ما يعني أن النصف اèخر من قيمة صفقة نيمار سيضطر إلى 

تسديدها الرئيس الجديد للنادي.
ولو أخذنا في االعتبار أن المهاجم البرازيلي نيمار قد انتقل من برشلونة إلى 
باريس سان جيرمان ليزداد راتبه من ٢٢ مليون يورو إلى ٣٧ مليون يورو، فإنه من 
المستبعد في هذه الحالة أن يرضى نيمار بتخفيض راتبه إذا ما عاد مجددا إلى 

ناديه السابق، برشلونة.
لذلك فإنه من المفترض أن يدفع النادي الكتالوني سنويا نحو ٦٠ مليون يورو 
راتبه  قيمة  يعادل  الذي  الرقم  وهو  الضرائب،  خصم  قبل  نيمار  أجل  من 
اÞجمالي تقريبا، وعلى افتراض أن النادي سيتعاقد مع الالعب لمدة خمسة 
مواسم، فإن مجموع ما ستنفقه إدارة البارسا على الالعب حينئذ سيبلغ 
٣٠٠ مليون يورو، وهو الرقم الذي يمثل حاصل ضرب قيمة الراتب اÞجمالي 
ما  قيمة  يورو،  مليون   ١٧٠ إلى  أيضا  باÞضافة  هذا  سنوات،  خمس  في 

سيدفعه نادي برشلونة لباريس سان جيرمان.
وبافتراض أيضا أن النادي اÞسباني سيدفع عموالت ونفقات إدارية ربما 
تصل قيمتها إلى ٥٧ مليون يورو مثلما حدث من قبل في المرة ا�ولى 
فإن   ،٢٠١٣ عام  صيف  في  البلوجرانا  صفوف  إلى  نيمار  انتقل  حينما 
المرة نحو  الالعب ستبلغ قيمتها هذه  برشلونة على  مجموع نفقات 
على  للغاية  ثقيال  عبئا  يمثل  الذي  ا�مر  وهو  تقريبا،  يورو  مليار  نصف 
النادي الذي اعترف أنه حصل على قرض من أجل تمويل صفقة الالعب 

الفرنسي أنطوان جريزمان التي وصلت قيمتها إلى ١٢٠ مليون يورو.
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