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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.



االجتماعي  للضمان  العامة  المؤسسة  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
للضمان  المختلفة  التأمينية  النفقات  إن  الثالثاء،  الصبيحي  موسى 

لعام ٢٠١٨ بلغت مليارÔ و ٩٣ مليون دينار.
رواتب  دينار  مليون   ١٩ و  مليارا،  تضمنت  التأمينية  النفقات  أن  وأوضح 
نفقات  شكل  على  واحدة  لمرة  نفقات  دينار  مليون  و٩٫٢  تقاعدية، 
دينار  مليون  و٥٣  أمومة،  إجازة  بدالت  دينار  مليون  و١١٫٨  عمل،  إصابات 
نفقات تعويض دفعة واحدة لحاالت الخروج من الضمان، يضاف إلى 
 ٢٠ بقيمة   ٢٠١٨ عام  خالل  صرفها  تم  العمل  عن  تعطل  بدالت  ذلك 

مليون دينار.
وفيما يتعلق با×يرادات التأمينية للعام نفسه، أشار الصبيحي إلى أنها 
دينار  مليون   ٤٢١ و  مليار  ضمنها  من  دينار  مليون   ٦٧٧ و   Ôمليار بلغت 
 ٪٨٣٫٣ نسبته  ما  لتشّكل  والوفاة،  والعجز  الشيخوخة  تأمين  إيرادات 
دينار  مليون  و١٢٠  المذكور،  للعام  ا×جمالية  التأمينية  ا×يرادات  من 
إيرادات تأمين إصابات العمل بنسبة ٧٫١٪ من إجمالي ا×يرادات التأمينية.

يضاف إلى ذلك ٣٣ مليون دينار إيرادات تأمين ا�مومة بنسبة ١٫٩٪ من 
عن  التعطل  تأمين  صندوق  مساهمات  دينار  مليون  و٦٧  ا×يرادات، 
التأميني  النشاط  عوائد  إلى  إضافة  ا×يرادات،  من   ٪٤ بنسبة  العمل 
(فوائد وغرامات) بقيمة ٣٠ مليون دينار بنسبة ١٫٧٪ من هذه ا×يرادات، و
عليهم  لمؤمن  سابقة  خدمة  سنوات  ضم  إيرادات  دينار  مليون   ٥٫٧

بنسبة ٢٪ من إجمالي ا×يرادات التأمينية.
دينار،  مليون   ٥٧٢ بقيمة   ٢٠١٨ لعام   Ìتأميني  Ìفائض حققت  "المؤسسة 

وهو الفارق بين ا×يرادات والنفقات التأمينية" وفق الصبيحي.

تداول  جلسة  بعد  االثنين،   ،٪١ بنحو  مرتفعة  النفط  أسعار  أغلقت 
استعادة  في  السعودية  قدرة  على  المتعاملين  تركيز  مع  متقلبة 
منشأتين  على  وقعت  التي  الهجمات  أعقاب  في  بالكامل  إنتاجها 

نفطيتين في المملكة في ١٤ أيلول/سبتمبر .
التداول  جلسة  برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  عقود  وأنهت 
مرتفعة ٤٩ سنتا، أو ٠٫٨٪، لتبلغ عند التسوية ٦٤٫٧٧ دوالرا للبرميل، بينما 
 ٥٥ الوسيط  تكساس  غرب  ا�ميركي  القياس  خام  عقود  صعدت 

سنتا، أو ١٪، إلى ٥٨٫٦٤ دوالرا للبرميل.
وارتفعت عقود برنت في بداية الجلسة إلى ٦٥٫٥٠ دوالرا بفعل تقرير 
في صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السعودية قد تستغرق شهورا 
الناتجة  ا�ضرار  ×صالح  أرامكو  النفطية  شركتها  توقعات  من  أطول 

عن الهجمات على منشآتها.
لكن خام القياس العالمي تراجع إلى ٦٣٫٥٣ دوالرا عند أدنى مستوى 
له في الجلسة بعد أن ذكرت رويترز أن السعودية قد تستعيد ا×نتاج 

بحلول أوائل ا�سبوع المقبل.
السعودية  إن  لرويترز،  التطورات  أحدث  على  مطلع  مصدر  قال 
الهجمات  بعد  الخام  النفط  إنتاج  فاقد  من   ٪٧٥ من  أكثر  استعادت 
التي تسببت في وقف ضخ ٥٫٧ ماليين برميل يوميا أو أكثر من نصف 

ا×نتاج النفطي للمملكة.
وزارة  وقالت  الهجمات،  بعد  ا�وسط  الشرق  في  التوترات  وتصاعدت 
في  إضافية  قوات  بنشر  أمرت  إنها  (البنتاغون)  ا�ميركية  الدفاع 

منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بالده تعتقد أن إيران 
مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا النفط السعوديتان، 
وإنها ستعمل مع الواليات المتحدة والحلفاء ا�وروبيين للتوصل إلى 
رد مشترك. وتلقي واشنطن والرياض باللوم على طهران التي تنفي 

المسؤولية عن الهجمات.
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أخبار العالم

النفط يصعد نحو %1 بفعل القلق 
حول عودة ا�نتاج السعودي
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أكثر من مليار دينار نفقات 
تأمينية خالل 2018 
https://bit.ly/2lAOCzx المصدر:



وتم التأكيد، خالل اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة 
والسبعين للجمعية العامة لâمم المتحدة، على عمق العالقات ا�ردنية 
ذات  القضايا  مختلف  إزاء  والتشاور  التنسيق  مواصلة  وأهمية  اليابانية، 

االهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
وأعرب الملك عن تقديره لليابان على دعمها لâردن في تنفيذ العديد من 

البرامج التنموية.
وتطرق اللقاء، الذي تخلله عشاء عمل، إلى مجمل التطورات في المنطقة، 
ا×قليمية  والجهود  فيها،  لâزمات  سياسية  حلول  إلى  التوصل  ومساعي 
ا�ردني  والتنسيق  شمولي،  نهج  ضمن  ا×رهاب  على  الحرب  في  والدولية 

الياباني بهذا الخصوص.
كما جرى بحث جهود تحقيق السالم، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني التزام 
الفلسطينيين  بين  الصراع  لحل  كأساس  الدولتين  حل  في  بالده 
وا×سرائيليين. وأشاد بالجهود التي يبذلها ا�ردن، بقيادة جاللة الملك، في 
التي  ا�عباء  إلى  ا�وسط، الفتا  الشرق  أمن واستقرار منطقة  الحفاظ على 

تتحملها المملكة في استضافة الالجئين السوريين.
المجاالت  مختلف  في  ا�ردن  مع  التعاون  تعزيز  على  اليابان  حرص  وأكد 
مصالح  على  إيجابيا  ينعكس  وبما  والتجارية  واالستثمارية  االقتصادية 

الشعبين.
الثاني   åعبدا بن  الحسين  ا�مير  سمو  بحضور  الملك،  التقى  االثنين،  يوم 
الوزراء  ورئيس  أرديرن،  جاسيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئيسة  مع  العهد،  ولي 

البريطاني بوريس جونسون، في نيويورك.
دولية  يهودية  منظمات  عن  ممثلين  ا�حد،  نيويورك،  في  الملك  والتقى 
والسبعين  الرابعة  الدورة  اجتماعات  هامش  على  وذلك  وأميركية، 

للجمعية العامة لâمم المتحدة.

٣

أخبار العالم

العامة  المديرة  االثنين،  نيويورك  في  الثاني   åعبدا الملك  جاللة  التقى 
لمنظمة ا�مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أودري أزوالي.

القادة:  "حوار  اجتماع  انعقاد  هامش  على  عقد  الذي  اللقاء،  خالل  وتم 
بين  التعاون  بحث  المتطرف"  الخطاب  لمكافحة  استراتيجية  استجابة 
ا�ردن والمنظمة وجهودهما في الحفاظ على التراث الثقافي وا×نساني.

المهددة  العالمي  التراث  مواقع  حماية  في  "يونسكو"  الـ  دور  تناول  كما 
التاريخي  بدوره  القيام  ا�ردن  مواصلة  الملك  جاللة  أكد  حيث  بالخطر، 
من  القدس،  في  والمسيحية  ا×سالمية  المقدسات  حماية  في  والديني 

منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
الملك  جاللة  ومستشار  المغتربين،  وشؤون  الخارجية  وزير  اللقاء  وحضر 

لالتصال والتنسيق، ومندوبة ا�ردن الدائمة لدى ا�مم المتحدة.
والتقى الملك ولي عهد مملكة النرويج ا�مير هاكون ورئيسة وزراء النرويج 
استجابة  القادة:  حوار  اجتماع  هامش  على  نيويورك،  في  سولبيرغ  إرنا 

استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف.
وتناول اللقاء العالقات ا�ردنية النرويجية، وسبل تعزيز التعاون في مختلف 

المجاالت.
وأعرب الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج لâردن في القطاعات 

التنموية.
وتطرق اللقاء إلى التطورات ا×قليمية، ومساعي تحقيق السالم واالستقرار 
في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية وا×قليمية المبذولة في الحرب 

على ا×رهاب، ضمن نهج شمولي.
لقاء رئيس وزراء اليابان

وبحث الملك، بحضور ولي العهد، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، سبل 
المجاالت  البلدين، في جميع  بين  التعاون والشراكة االستراتيجية  توسيع 

خصوصا االقتصادية منها.

https://bit.ly/2nk4ZkI المصدر:

المــلك يلتقي قادة
ومسؤولين دوليين



بجائزة  ليفربول  مرمى  حارس  بيكر  أليسون  البرازيلي  توج 
الماضي،  الموسم  أوروبا  أبطال  دوري  في  حارس  أفضل 
من  الجديدة  النسخة  قرعة  مراسم  حفل  خالل  وذلك 

دوري ا�بطال المقامة بمدينة موناكو الفرنسية.
وتفوق ”بيكر“ على الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمي 
برشلونة  مرمي  حارس  شتيجن  وتير  هوتسبير،  توتنهام 

االسباني.
كما حصد زميله الهولندي فيرجيل فان دايك على جائزة 

أفضل مدافع في بطولة دوري أبطال أوروبا
ليفربول  تتويج  في  دايك   وفان  بيكر  أليسون  وساهم 
هوتسبير  توتنهام  حساب  على  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب 

بعدما فاز الريدز بنتيجة ٢-٠ في المباراة النهائية.

”القدس العربي“: أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
أفضل  بجائزة  كلوب  يورغن  ا�لماني  المدرب  فوز  ا×ثنين، 
غريميه  على  متفوقا  العالم،  في  قدم  كرة  مدرب 
ماوريسيو  وا�رجنتيني  غوارديوال  بيب  التقليديين 

بوتشيتينو، في حفل توزيع جوائز ا�فضل لعام ٢٠١٩.
في  ا�ولى  للمرة  الجائزة  بهذه  الخمسيني  المدرب  وتوج 
مسيرته التدريبية، وذلك بفضل التتويج بكأس دوري أبطال 
أوروبا للمرة السادسة في تاريخ ليفربول، بعد التغلب على 
المباراة  منافسه المحلي توتنهام بهدفين نظيفين في 
السوبر  بكأس  بالفوز  إنجازاته  يواصل  أن  قبل  النهائية، 

ا�وروبية على حساب الغريم اللندني اêخر تشيلسي.
مسيرته  في  استثنائي  موسم  على  كلوب  وبصم 
على  سيتي  مانشستر  لمنافسة  الريدز  بقيادة  التدريبية، 
يعوض  أن  قبل  ا�خير،  ا�سبوع  حتى  البريميرليغ  لقب 
ضياع اللقب المنتظر منذ ٣٠ عاًما وخسارة نهائي ا�بطال 
في  السبيرس  حساب  على  التتويج  لمنصة  بالوصول   ،٢٠١٨

اللقاء الختامي للموسم الماضي.
في  فني  مدير  أفضل  قال  الجائزة،  على  حصوله  وبعد 
من  وأول  ا�شخاص،  من  العديد  أشكر  أن  ”يجب  العالم 
يستحقون الشكر هم أفراد عائلتي، شكرا جزيال لليفربول 
رائع،  من  أكثر  مستوى  وبوتشيتينو  بيب  قدم  لقد  الرائع، 
قلب،  لديه  ليس  ليفربول  يحب  ال  من  إنه  القول  أود  لكن 
أعتقد أننا لدينا فريقا رائعا، وينبغي علي أن أشكر فريقي 
المدرب  تمكن  ما  هي  الالعبين  قدرات  وبالطبع  كمدرب، 
من تحقيق الفوز، لذا أود أن أشكر هذه المجموعة الرائعة 

من الالعبين“.

٤

أليسون بيكر أفضل حارس 
مرمى.. فان دايك أفضل مدافع

https://bit.ly/2oT7YkJ المصدر:

كلوب يفوز بجائزة أفضل
مدرب في العالم
https://bit.ly/2o1JxB7 المصدر:



٥

https://cnn.it/2n9v5ah المصدر:

ميسي يتوج بجائزة أفضل 
العبي العالم لعام 2019

دبي، ا×مارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز العب منتخب ا�رجنتين 
ونادي برشلونة ا×سباني ليونيل ميسي بجائزة أفضل العبي العالم 
والعب  البرتغالي  من  تقليدية  منافسة  بعد  وذلك   ،٢٠١٩ لعام 
مدافع  إلى  با×ضافة  رونالدو،  كريستيانو  ا×يطالي  يوفنتوس 

ليفربول ا×نجليزي والمنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك.
القدم  لكرة  ا�مريكي  المنتخب  قائدة  ريبينو  ميجان  وتوجت 
النسائية بجائزة ا�فضل بين العبات كرة القدم النسائية في العالم 

لعام ٢٠١٩.
كما فاز بجائزة أفضل حراس المرمى في العالم لعام ٢٠١٩، حارس 

مرمى نادي ليفربول ا×نجليزي ومنتخب البرازيل اليسون بيكر.
أليس  القدم، جيو  المتحدة لكرة  الواليات  وحصدت مدربة منتخب 
منتخب  مع  فازت  والتي   ،٢٠١٩ لعام  العالم  مدربات  أفضل  بجائزة 

بالدها ببطولتي العالم في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩.
فيها  ففاز  العالم  مدربي  أفضل  جائزة  وفي 
لâندية  أوروبا  بطل  ليفربول  نادي  مدرب 

أبطال الدوري ا�لماني يورجن كلوب.
لكرة  الدولي  االتحاد  قائمة  وضمت 
القدم فيفا، �فضل ١١ العًبا في العالم 
حراسة  في  بيكر  أليسون   ،  ٢٠١٩ لعام 
فان  وفيرجيل  ليخت  ودي  المرمى،  
دايك وسيرجيو راموس ومارسيلو، في 
لوكا  الوسط،  خط  وفي  الدفاع، 
وفي  يونغ،  دي  فرينيكي  و  مودريتش 
وليونيل  مبابي،  كيليان  الهجوم، 
كريستيانو  هازارد،  وإيدن  ميسي، 

رونالدو.
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