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https://bit.ly/2d0vdCD المصدر:

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.



المهنية  النقابات  مجّمع  في  جماهيري"  بـ"مهرجان  معلمون  شارك 
في إربد بدعوة من نقابة المعلمين، وفق مراسل "المملكة".

حتى  با×ضراب  استمرارهم  أكدوا  المشاركين  إن  قال،  المراسل 
تستجيب الحكومة لمطلبهم المتعلق بعالوة ٥٠%.

حتى  ويكّرم  ينصف  بأن  المعلم  حق  أكدوا  المشاركين  أن  وأضاف 
يتفرغ للتعليم، وال يحتاج إلى عمل آخر.

٢

أخبار العالم

الجيش  شارع  في  السير  حركة  إن  الثالثاء،  الكبرى  عّمان  أمانة  قالت 
"عادت إلى طبيعتها" بعد إزالة مخلفات إنشائية لحادث عرضي أثناء 

تركيب عوارض خرسانية على الشارع.
رياض  الكبرى  عّمان  أمانة  في  السريع  الباص  مشروع  إدارة  مدير 
الخرابشة قال، إن المشاريع كافة التابعة للباص السريع مأمن عليها.

وأضاف لـ "المملكة" أن ا�مانة "لن تتحمل أي مسؤولية" جراء الحادث 
لتركيب  الالزمة  الزمنية  المدة  جدولة  إعادة  عليه  بناًء  ستتم  الذي 

الجسور في المشروع.
ا�مانة كانت قد أغلقت نفق المربط/شارع الجيش لـ ٦ أيام متواصلة، 
باتجاه  الشمالي)  (الهاشمي  راشد  ا�مير  شارع  من  القادم  للسير 

وسط البلد اعتبارا فجر الجمعة.
أثناء  عرضي  حادث  وقوع  عن  الثالثاء،  صباح  أعلنت  قد  كانت  ا�مانة 
شارع  على  الصب  مسبقة  (جيردر)  خرسانية  عوارض  تركيب  عملية 

الجيش، ولم تسجل أي إصابات.
وسيتم  بالفيديو،  موثقة  التركيب  "عملية  أن  بيان،  في  وأضافت 
التركيب لتحديد  التي رافقت عملية  الفنية كافة  مراجعة ا×جراءات 

المسؤوليات".

معلمون يؤكدون التزامهم 
با�ضراب حتى تحصيل العالوة

https://bit.ly/2lexAHd المصدر:

سير اعتيادي وال إصابات بعد 
حادث عرضي في شارع الجيش

https://bit.ly/2kB6HwZ المصدر:



عليها".
الذي  للدعم  وتقديره  وألمانيا،  ا�ردن  بين  العالقات  عمق  الملك  وأكد 
التي  لÝعباء  تفهمهم  وعلى  المجاالت  مختلف  في  لÝردن  ألمانيا  تقدمه 

يتحملها ا�ردن جراء اللجوء السوري.
واستذكر الملك أن البلدين يحتفالن هذا العام بمرور ٦٠ عامÌ على التعاون 
على  بالفائدة  يعود  بما  التعاون  من  للمزيد  التطلع  عن  معربا  بينهما، 
البلدين. وتابع الملك "ناقشنا الصراع الفلسطيني ا×سرائيلي، وهو بالنسبة 
لنا ما يزال الصراع المحوري في المنطقة، ونحن قلقون بشأن أي تصعيدات 
التي  ا�عباء  من  وتزيد  الجانبين  بين  المفاوضات  إطالق  دون  تحول  قد 
نواجهها في المستقبل. لذا نأمل أن المنطق سيسود، ولدى ا�ردن وألمانيا 

نظرة مشتركة إلى المستقبل".
حفل  في  أسيزي  في  مرة  آخر  "التقينا  وقالت  بالملك،  ميركل  ورحبت 
العام  الملك  جاللة  ضيافة  في  كنت  كما  السالم.  مصباح  جائزة  تسليم 
العالقات  عن  بالطبع  وتحدثنا  ا�عمال  قادة  من  وفد  برفقة  الماضي 

الثنائية".
عن  واضحة  فكرة  ولدينا  ا�ردن  مع  بالعمل  مستمرة  "ألمانيا  وأضافت 
التي  والمسؤولية  الكبير  ا×نساني  العبء  خاصة  تواجهه،  التي  التحديات 

يتحملها ا�ردن".
وتابعت المستشارة ميركل "دعونا ال ننسى استضافتهم �عداد كبيرة من 
الالجئين  من  هائلة  وأعداد  المنطقة  في  النزاعات  بسبب  الالجئين 
مليئة  منطقة  في  وكبير  مثالي  بدور  يقوم  "ا�ردن  أن  مؤكدة  السوريين"، 

بالنزاعات".
ولفتت إلى أن المباحثات تناولت عملية السالم في الشرق ا�وسط، مؤكدة 

التزام ألمانيا الواضح بحل الدولتين.
نتوقف  أال  يجب  العام،  والوضع  العمل  ظروف  صعوبة  رغم  أنه  وأضافت 
المنطقة  لشعوب  فقط  ليس  مهم،  فهو  هدفنا،  نحو  السعي  عن 

فحسب بل الستقرار المنطقة بأكملها.
وقالت "تحدثنا أيضا عن ا�وضاع في سوريا، ونتشارك في رؤيتنا في الحاجة 
بشكل أساسي إلى عملية سياسية. ويبدو أننا كنا على مقربة من تشكيل 
لجنة دستورية تحت إشراف ا�مم المتحدة، ويجب إطالق عملية سياسية 
مثل  المنطقة  دول  من  لالجئين  المحتملة  للعودة  المناسبة  البيئة  تهيئ 

لبنان وا�ردن وأيضا تركيا. هذا أمر مهم جدا لتلك الدول".
وقالت سنواصل التعاون الوثيق مع ا�ردن في مختلف المجاالت.

٣

أخبار العالم

تصريحات  من  للغاية"  "قلق  إنه  الثالثاء،  الثاني،   âعبدا الملك  جاللة  قال 
حول ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن هذا سيؤثر مباشرة 

على العالقات بين إسرائيل وا�ردن.
أنغيال  ا�لمانية  المستشارة  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف 
ميركل في ألمانيا أن "هذا ال يساعد على خلق مناخ لتشجيع الفلسطينيين 
وا×سرائيليين على الجلوس سوية" كما أن خطوة كهذه سيكون لها أثر 

مباشر على العالقات بين إسرائيل ومصر.
"أعتقد أن التصريحات كارثية �ي محاولة للمضي قدما في حل الدولتين" 
ا�ردن ينظر  أن  الملك في رده على أسئلة صحفيين، مضيفا  حسبما قال 

إلى هذه المسألة "ببالغ القلق".
الملك إن "مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات ا×سالمية  وقال 
المسلمين  عن  نيابة  بحملها  نتشرف  القدس  في  والمسيحية 
القدس،  على  الحفاظ  في  دور  العالم  في  للجميع  ولكن  والمسيحيين، 
على  وتاريخي  ديني  واجب  المقدسة  المدينة  هذه  مستقبل  فضمان 
العالمين ا×سالمي والمسيحي"، معربا عن شكره �لمانيا على "دورها في 

االنخراط بشكل إيجابي في هذه القضية".
وفي رده على سؤال لـ" المملكة"، قال الملك، إن ا�ردن يعمل مع صندوق 
برنامج  أن  وأضاف  قوي،  مالي  برنامج  على  الدولي  والبنك  الدولي  النقد 
ا×صالح المالي يسير بشكل "جيد جدا". إن برنامج ا�ردن لçصالح االقتصادي 
الذي يستمر لـ ٥ سنوات، يبني على مكامن القوة في ا�ردن. وأشاد الملك 
وتكنولوجيا  السياحة  قطاعات  إلى  إضافة  المؤهلين،  ا�ردن  بشباب 

المعلومات والتقنيات الحديثة والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن أن ٢٧ شركة ناشئة أردنية كانت ضمن أفضل ١٠٠ شركة ناشئة 
أن  الملك  وبين  العالمي.  االقتصادي  المنتدى  بحسب  المنطقة،  في 
الحكومة ملتزمة ببرنامج ا×صالح االقتصادي والمالي ويجري العمل على 

تطوير اèلية خالل العام أو العامين المقبلين.
وقال الملك "لم يكن لهذه الجهود أن تنجح دون الدعم القوي من ألمانيا 
يوفره  الذي  الكبير  الدعم  إلى  با×ضافة  المجال"،  هذا  في  تساعدنا  التي 

االتحاد ا�وروبي لÝردن.
ميركل انتقدت إعالن نتنياهو ا�سبوع الماضي أنه يعتزم ضم غور ا�ردن 
في الضفة الغربية المحتلة، قائلة، إن ذلك يضر بالجهود الرامية للتفاوض 

على اتفاق سالم.
حال  تساند  ا�لمانية  "الحكومة  إن  الصحفي،  المؤتمر  في  ميركل  وقالت 
تقوض  ما  دائما   ... الدولتين  حل  إطار  في  الدولية  المفاوضات  عبر  سلميا 

(عمليات) الضم الحلول السلمية. هي غير مفيدة، وبالتالي نحن ال نوافق 

تصريحات ضم أراض
فلسطينية "تؤثر مباشرة"

على عالقة ا�ردن بإسرائيل
https://bit.ly/2lf0Opr المصدر:



الرائع  ميدفيديف  دانييل  على  بصعوبة  نادال  رفائيل  فاز 
مثير،  نهائي  في  و٦-٤  و٤-٦  و٥-٧  و٦-٣   ٧-٥ بنتيجة 
للتنس،  المفتوحة  أميركا  الرابع في بطولة  لقبه  ليحصد 
ويصبح على بعد لقب واحد من معادلة رقم غريمه روجر 

فيدرر القياسي في البطوالت ا�ربع الكبرى.
وفرض نادال، ملك المالعب الرملية، هيمنته على مالعب 
فالشينغ ميدوز الصلبة في نيويورك على مدار ا�سبوعين 
لديه  ما  كل  استخراج  إلى  بحاجة  كان  لكنه  الماضيين 
للفوز على منافسه الروسي ليرفع رصيده إلى ١٩ لقبا في 

البطوالت ا�ربع الكبرى.
وأصبح الالعب ا�عسر البالغ عمره ٣٣ عاما ثاني أكبر العب 
يحرز اللقب في أميركا المفتوحة في عصر االحتراف منذ 
ا�سترالي كين روزوول الذي كان بعمر ٣٥ عاما عندما نال 

اللقب في ١٩٧٠.
ألقاب  مختلفات  العبات  أربع  فيه  نالت  الذي  الوقت  وفي 
البطوالت ا�ربع الكبرى لهذا الموسم واصل نادال وفيدرر 
الرجال  منافسات  في  سيطرتهم  ديوكوفيتش  ونوفاك 

بعدما حصد "الثالثي الكبير" آخر ١٢ لقبا بارزا.

نجح المنتخب ا×سباني في التتويج ببطولة كأس العالم 
في  المقامة   ٢٠١٩ عام  الرجال  منافسات  السلة  لكرة 
الصين للمرة الثانية في تاريخ «الماتدور»، بعد التغلب على 

ا�رجنتين اليوم ا�حد بنتيجة ٩٥ -٧٥.
كان المنتخب ا×سباني قد توج بتلك البطولة في عام ٢٠٠٦ 
بعد التفوق على اليونان في النهائي بنتيجة ٧٠-٤٧ والتي 
في  العب  أفضل  جاسول  باو  وكان  اليابان،  في  أقيمت 
في  واحدة  مرة  بالبطولة  ففازت  ا�رجنتين  أما  البطولة، 

عام ١٩٥٠.
وظل المنتخب ا×سباني متفوقا طيلة المباراة في ا�داء 
عن  نقطة   ٢٠ بفارق  لصالحه  اللقاء  لينهي  والنتيجة 
روبيو،  ريكي  لالعب  فوزه  في  ا×سبان  ويدين  ا�رجنتين، 
ا�رجنتين فاكوندو  بينما تفوق من  ٢٠ نقطة،  الذي سجل 

كامبازو والذي سجل «١١ نقطة».

٤

نادال يهزم ميدفيديف ويحصد لقبه 
الرابع في بطولة أميركا المفتوحة

https://arbne.ws/2mmn14W المصدر:

منتخب إسبانيا بطًلا لكأس العالم 
لكرة السلة على حساب ا�رجنتين

https://bit.ly/2mfVHpg المصدر:



٥

https://bit.ly/2kOFEhO المصدر:

مانشستر يونايتد يجدد 
عقد دي خيا رسمًيا..

تعرف على راتبه الجديد
أعلن نادي مانشستر يونايتد ا×نجليزي، اليوم ا×ثنين، عن توصله التفاق مع 
مع  عقده  تمديد  أجل  من  خيا،  دي  دافيد  المخضرم  ا×سباني  حارسه 

الفريق.

وكان عقد حارس مرمى منتخب إسبانيا ينتهي مع «الشياطين الحمر» بنهاية 
«أولد  قلعة  في  ويبقيه  سنوات،   ٤ مدته  الجديد  العقد  ولكن  الجاري،  الموسم 

ترافورد» حتى عام ٢٠٢٣، كما يوجد بند في العقد يسمح لمانشستر يونايتد تمديد 
العقد لموسم آخر.

٢٠١١، حين كان يشرف  يونايتد في عام  إلى صفوف مانشستر  وانضم دي خيا 
نجح  سنوات   ٨ نحو  وخالل  فيرجسون،  أليكس  السير  الفريق  تدريب  على 

الدوري  من  بدًءا  الفريق  مع  المحلية  ا�لقاب  بكل  الفوز  في  الالعب 
لكرة  ا×نجليزي  االتحاد  بكأس  مروًرا  «البريميرليج»،  الممتاز  ا×نجليزي 

القدم، وكأس رابطة ا�ندية ا×نجليزية المحترفة.

ويبلغ دي خيا حاليÌ من العمر ٢٨ عامÌ، وقد شارك مع «الشياطين 
الحمر» في ٣٦٧ مباراة على الصعيدين المحلي وا�وروبي.

تجديد  عقب  خيا  دي  وتصريحات  يونايتد  مانشستر  بيان 
العقد

«تويتر»  موقع  على  الرسمي  حسابه  عبر  النادي  ونشر 
للتغريدات القصيرة، وعلى الموقع الرسمي للنادي 

كلمات مقتضبة عقب تجديد التعاقد مع الالعب.

عقدا  وقع  خيا  دي  «دافيد  يونايتد:  مانشستر  وقال 
سيبقيه  يونايتد،  مانشستر  مع  ا�مد  طويل  جديدا 

النادي حتى يونيو ٢٠٢٣ على ا�قل، حيث  في صفوف 
يوجد ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي».

ثماني  «أمضيت  قائًال:  نفسه  خيا  دي  دافيد  صرح  بينما 
لي،  كبيًرا  امتياًزا  كانت  العظيم  النادي  هذا  في  سنوات 

وفرصة  القدم،  كرة  مع  مشواري  في  عظيًما  وفخًرا 
متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي».

الراتب  عن  الماضية  الساعات  في  إنجليزية  تقارير  وكشفت 
مع  الجديد  للعقد  وفقا  ا×سباني  الحارس  سيتقاضاه  الذي 

مانشستر يونايتد، رغم عدم إعالن مانشستر أي شيء بخصوص 
ذلك.

سيمنح  يونايتد  مانشستر  فإن  البريطانية  تايمز»  «ذا  لصحيفة  ووفقا 
الالعب ١٣٫٥ مليون جنيه إسترليني سنوًيا، أي نحو ١٥ مليون يورو.



الحلقة 59


