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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.



الذي  كولينز  كريس  النائب  أّن  ا�ميركي  النواب  مجلس  أعلن 
سعيه  في  ترامب  دونالد  يدعم  جمهوري  برلماني  أول  كان 
 Õتمهيد االثنين  استقالته  قّدم  ا�بيض  البيت  إلى  للوصول 

لمحاكمته بتهمة "التداول من الداخل".
بالذنب،  ا×قرار  على  عزمه  الثالثاء  كولينز  يعلن  أن  المقّرر  ومن 

وفقÌ لصحيفة "واشنطن بوست".
الذي يسيطر عليه  النواب  رئاسة مجلس  باسم  وقال متحّدث 
تلّقينا  "لقد  برس  فرانس  لوكالة  تصريح  في  الديمقراطيون 

خطاب استقالة".
المفعول  سارية  ستصبح  االستقالة  هذه  أّن  المتحّدث  وأوضح 

اعتبارÕ من الثالثاء.
واستقالة كولينز (٦٩ عامÌ)، النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن 
عليه  يسيطر  الذي  النواب،  مجلس  في  القوى  موازين  تغّير 

الديمقراطيون منذ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩.
 Ìوكولينز العضو في مجلس النواب منذ ٢٠١٣ وّجهت إليه رسمي
لتجديد  االنتخابية  الحملة  غمرة  في   ،٢٠١٨ آب/أغسطس  في 
الشرطة  على  والكذب  الداخل  من  التداول  تهمتا  واليته، 

الفدرالية.
بيرمان  جيفري  مانهاتن  في  الفدرالي  العام  المّدعي  ويّتهم 
"إينيت  شركة  عن  سرّية  معلومات  بإفشاء  الجمهوري  النائب 
حصل  الحيوية،  للتكنولوجيا  ا�سترالية  إيميونوثيرابوتيكس" 
عليها بصفته عضوÕ في مجلس إدارتها، وذلك بهدف تجنيب 
كّل من ابنه ووالد خطيبة ابنه خسائر مالية ضخمة في سوق 

ا�سهم.
وفي بادئ ا�مر أعلن كولينز أنه سينسحب من االنتخابات لكّنه 
غّير رأيه ومضى في حملته االنتخابية وتم انتخابه في النهاية 

لوالية ثانية.

الواليات  بين  الحوار  فشل  مسؤولية  واشنطن،  طهران  حّملت 
لÞمم  العامة  الجمعية  أعمال  هامش  على  وإيران  المتحدة 

المتحدة في نيويورك.
في  ربيعي،  علي  ا×يرانية  الحكومة  باسم  المتحدث  وقال 
في  حوار  حصول  عدم  مسؤولية  "إن  االثنين،  صحافي  تصريح 

نيويورك تقع على الحكومة ا�ميركية".
"لقد كان الرئيس (ا×يراني حسن روحاني) مستعدا للكالم مع 
كل االطراف في مجموعة ٥+١ (من ضمنها الواليات المتحدة) 
في حال إلغاء العقوبات، لكن (الرئيس ا�ميركي دونالد) ترامب 
المتحدث  وفق  أمتنا"  عن  العقوبات  لرفع  مستعدا  يكن  لم 

ربيعي .
في  مباشرة  عسكرية  مواجهة  الى  يصال  أن  البلدان  وكاد 
حزيران/يونيو الماضي نتيجة حوادث عدة وقعت في منطقة 

الخليج.
منشآت  استهدفت  التي  االعتداءات  بعد  التوتر  حدة  وازدادت 
والتي  أيلول/سبتمبر،  من  عشر  الرابع  في  سعودية  نفطية 
الذي  ا�مر  إيران،  إلى  االتهام  اصابع  فيها  واشنطن  وجهت 

فعلته أيضا الرياض ولندن وبرلين وباريس.
وتنفي طهران أي عالقة لها بهذه االعتداءات وتؤكد مسؤولية 

الحوثيين اليمنيين عنها.
لكن  نيويورك  في  وترامب  روحاني  لجمع  باريس  وسعت 

المحاولة فشلت.
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أخبار العالم

طهران تحّمل واشنطن 
مسؤولية فشل الحوار بينهما

https://bit.ly/2ns6qhf المصدر:

استقالة نائب جمهوري حليف 
لترامب تمهيدا لمحاكمته

https://bit.ly/2Os9m8E المصدر:



حساب التعليم ا×ضافي".
الموظف  فإن  المدنية،  الخدمة  نظام  من  ١٦٩/أ/٢  للمادة  ووفقا 
يعتبر فاقدا لوظيفته "إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو 
دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا 

لمدة ١٠ أيام عمل متصلة أو متقطعة خالل السنة".
يأتي ذلك في إطار التزام الوزارة للقرار الصادر عن المحكمة ا×دارية 
ا�حد، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إعالن ا×ضراب المفتوح مؤقتا إلى 

حين البت في دعوى مرفوعة من قبل أهالي طلبة.
والمعلمات،  المعلمين  دعا  النواصرة،  ناصر  المعلمين،  نقيب  نائب 
الوزارة  الصادرة من  الرسمية  الكتب  التعاطي مع  إلى عدم  االثنين، 

وااللتزام با×ضراب.
ونحن  المجلس،  بقرارات  االلتزام  إلى  "أدعوكم  للمعلمين:  وأضاف 
حقها  ستمارس  النقابة  أن  مؤكدا  القانونية"،  المسؤولية  نتحمل 
المدة  خالل  العليا  ا×دارية  المحكمة  أمام  القرار  في  بالطعن 

القانونية (١٥ يوما).
الوزارة خصصت أرقام هواتف إضافية للخط الساخن �ولياء ا�مور 
المدارس  في  الدراسة  بانتظام  المتعلقة  الشكاوى  عن  لãبالغ 

الحكومية.
وشكاوى  مالحظات  الستقبال  استعدادها  الوزارة  وأكدت 

المواطنين على ا�رقام التالية:
خطوط أرضية:        ٠٦٢٠٠٩٩٨١ / ٠٦٥٦٩٩٩١٦

وهواتف خلوية:    ٠٧٩١٨٨١٤٣٤ / ٠٧٩١٨٨١٤٣٥ / ٠٧٩١٨٨١٤٣٦ / ٠٧٩١٨٨١٤٣٩
٠٧٩١٨٨١٤٥٠                                     
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أخبار العالم

نهاية  مع  ستبدأ  الوزارة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  في  مصدر  أعلن 
بحق  إدارية  إجراءات  باتخاذ  ا�ردن،  مدارس  في  الثالثاء،  دوام 

معلمين ممتنعين عن التدريس.
رواتب  من  الحسم  يقتضي  ا×داري  ا×جراء  أن  المصدر  وأوضح 
الحد  يكون  بحيث  التعليمية،  بالعملية  الملتزمين  غير  المعلمين 
في  المعلمة  أو  المعلم  به  يلتزم  ال  يوم  كل  عن  دينارا   ١٥ ا�دنى 

إعطاء الحصص المخصصة له في الغرف الصفية.
من  كبير  عدد  تكليف  "إنهاء  على  ستعمل  أنها  أيضا  أعلنت  الوزارة 
الحكومية، لكنهم  المدارس  العمل في  المضربين عن  المعلمين 

يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس طلبة سوريين".
معلمون  يمارسها  التي  "االزداوجية  هذه  أن  على  الوزارة  وشددت 
تلحق با�ساس الضرر بالطلبة ا�ردنيين؛ نتيجة عدم حصولهم على 

حقهم بالتعليم مقابل حصول الطلبة السوريين عليه".
بها  تلتزم  إدارية  إجراءات  ستتبعه  القرار  هذا  أن  الوزارة  وأوضحت 
الوزارة سعيا منها لحفظ حق الطلبة بالتعليم الذي تضرر منذ بدء 

تنفيذ ا×ضراب.
نائب نقيب المعلمين ا�ردنيين، ناصر نواصرة، قال االثنين، إن النقابة 
ماضية في الطعن في قرار المحكمة ا×دارية، وقف تنفيذ ا×ضراب.
المحكمة  قرار  أصبح  حال  في  أنه  مأدبا  من  كلمة  في  وأضاف 
ا×دارية قطعيا، بعد ١٥ يوما، فإن النقابة هي من ستلتزم أوال بفك 

ا×ضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.
وزارة التربية والتعليم قالت االثنين، إنه "سيتم تطبيق أحكام المادة 
وتعديالته   ٢٠١٣ لسنة   ٨٢ رقم  المدنية  الخدمة  نظام  من  ١٦٩/أ/٢ 
الطلبة، وكل معلم  الدعوة ×رسال  بحق كل من مدير يمتنع عن 

يمتنع عن التدريس، وستعمل على تأمين معلم بديل وفورا على 

https://bit.ly/2pQdvZG المصدر:

وزارة التربية: بدء إجراءات
إدارية ضد معلمين غير

ملتزمين بالدوام



تحدث ا×سكتلندي أندي روبيرتسون الظهير ا�يسر لنادي 
فريقه  تنتظر  التي  الكبيرة  المباراة  عن  ا×نجليزي  ليفربول 
أبطال  دوري  نهائي  نصف  في  ا×سباني  برشلونة  ضد 

أوروبا.
ويحل ليفربول ا×نجليزي ضيفÌ على برشلونة ا×سباني في 
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء يوم ا�ربعاء 

القادم على ملعب الكامب نو.
وأكد أندي روبيرتسون على صعوبة المباراة، حيث أشار أن 
أوروبا خالل  ليفربول سوف يواجه أحد أفضل ا�ندية في 

هذه الفترة با×ضافة إلى وجود ليونيل ميسي.
وانهال أندي روبيرتسون بالمديح على ليونيل ميسي حيث 
الحالي،  الوقت  في  العالم  في  ا�فضل  بالالعب  وصفه 
مباراة  في  رائع  من  أكثر  بدور  قام  ا�رجنتيني  أن   Õمؤكد

برشلونة ضد مانشستر يونايتد.
ا�فضل  الالعب  هو  قائًال:“  ميسي  عن  روبيرتسون  وصرح 
في العالم بكل تأكيد، العب مخيف لقد شاهدنا ما الذي 

فعله أمام مانشستر يونايتد في ربع النهائي“.
صعبة  مباراة  ستكون  قائًال:“  حديثه  روبيرتسون  وتابع 
العالم،  في  ا�ندية  أفضل  أحد  هو  برشلونة  بالتأكيد 

وسوف يدخلون المباراة بكل ثقة“.

للفرنسي  علق  هكذا  مدرب"..  �ي  أحالم  وظيفة  يونايتد  "مانشستر 
خالل  السابق  أرسنال  لفريق  ا�سطوري  الفني  المدير  فينجر  آرسين 

تواجده ضمن الطاقم التحليلي لشبكة بي ان سبورتس القطرية.
بعدما  الماضي  قبل  الموسم  نهاية  التدريبي  المجال  ترك  فينجر 
قضى في ملعب ا×مارات ما يقرب من ٢٢ عاًما شهدت العديد من 

ا×نجازات والبطوالت كان أهمها الفوز ببطولة بريميرليج ٣ مرات.
أكثر من عام مرت بعد رحيل فينجر عن قلعة ا×مارات لم ُيبد خاللها 
مع  العاطفية  عالقته  بعد  مجدًدا  للتدريب  عودته  بشأن  أمل  أي 
أدركت  "ربما  قال:  الصحفية  ا�حاديث  إحدى  وأثناء  أرسنال،  جماهير 
كم كنت منعزال عن العالم عندما تواجدت في قوقعتي خالل ٣٥ 

عاما بال توقف في عالم التدريب".
فني،  مدير  �ي  ا�حالم"  "وظيفة  بـ  يونايتد  تدريب  وصف  فينجر 
القيادة  رأس  على  تواجده  طيلة  بينهما  المهنية  العدواة  متجاهًلا 

الفنية للجانرز.
فينجر أكد أن يونايتد بحاجة إلى ٤ تعاقدات فقط لتحسين موقفه، 

بخالف ذلك يرى فريًقا قادًرا على التحدي.
وتحدث مدرب جانرز بشغف عن نادي أولد ترافورد ، الذي يناضل تحت 
معظم  يعتقد  مما  المجد  إلى  أقرب  إنهم  قائًال  سولشاير،  قيادة 

الناس.
واحتل  الدوري،  بطولة  من  جوالت   ٦ أول  خالل  نقاط   ١٠ فقد  يونايتد 
اثنين  في  وتعادل  مباراتين  في  الفوز  حقق  بعدما  الثامن  المركز 

وخسر في مثلهما.
ترافورد  أولد  أيام سولشاير في  أن  إلى  ا�وروبية لفتت  التقارير  بعض 
على  الترجيح  بركالت  بصعوبة  فوزه  بعد  خاصة  معدودة  باتت 
عقب  ا×نجليزية  الرابطة  كأس  بطولة  من  الثالث  الدور  في  روشديل 

تعادل الفريقين في الوقت ا�صلي للمباراة بهدف لكل منهما.
وتم طرح العديد من ا�سماء لخالفة سولشاير الذي قاد يونايتد في 
بين تلك  للبرتغالي جوزيه مورينيو، وكان من  الماضي خلًفا  ديسمبر 
ا�سماء ماوريسيو بورتشتينو مدرب توتنهام الحالي الذي يواجه عدة 
مشاكل في ناديه كان آخرها الخروج من بطولة كأس كاراباو على 

يد كولشيستر، أما االسم الثاني فكان آرسين فينجر.

٤

روبيرتسون : ميسي أفضل
العب في العالم
https://bit.ly/326RGUd المصدر:

آرسين فينجر.. هل حان وقت 
العودة من أجل وظيفة "ا�حالم"؟

https://bit.ly/2LVt8rl المصدر:



٥

https://bit.ly/30UQv8R المصدر:

ما هي إصابة ميسي في 
مباراة فياريال؟ وهل يلحق 

بالكالسيكو؟
ما هي إصابة ليونيل ميسي؟ وما هي مدة غيابه؟

في  تمدد  من  تعرض  ميسي  بأن  بيومين  المباراة  عقب  رسمي  بيان  في  برشلونة  أكد 
مقربة الفخذ ا�يسر وأشار إلى أن عودته تعتمد على سرعة تعافيه، ولم يحدد النادي 
المتوقع  من  ولكن  أخرى،  مرة  المباريات  في  للمشاركة  الالعب  لعودة   Õمحدد  Õموعد

التأني في التعامل معه خاصًة وأنها ثاني إصاباته هذا الموسم.
طبقÌ لتقارير راديو كات ومصادر TV٣ فإن مدة الغياب المحتملة للنجم ا�رجنتيني هي 
أن   Õغد خيتافي  مباراة  يسبق  الذي  المؤتمر  في  أكد  فالفيردي  ولكن  أيام،   ١٠ إلى   ٧ من 

إصابة ليونيل بمثابة انتكاسة للفريق خاصًة مع سوء نتائج الفريق في بداية الموسم.
كيف تعرض ميسي لهذه ا×صابة؟

بدأ ليونيل ميسي المباراة بشكل جيد وتمكن من صناعة الهدف ا�ول في المباراة من 
ضربة ركينة نجح الوافد الجديد جريزمان في إحرازها من رأسية رائعة، ولكنه لم يتمكن 
عمر  من   ٢٩ الدقيقة  في  ×صابة  تعرض  أن  بعد  النسق  بنفس  ا�ول  الشوط  إكمال  من 

اللقاء، مما اضطر فالفيردي لتبديله بين شوطي المباراة.
فياريال  العبي  مراوغة  حاول  اليمنى،  الجهة  على  ميسي  ليونيل  إلى  الكرة  وصلت 
ليتدخل  إيبورا وكوينتيال وفشل في تجاوزهم  بالثنائي   Ìولكنه وجد نفسه محاط
إلى  نظر  الذي  ا�رجنتيني،  من  الكرة  ويقطع  الخلف  من  أونتيفيروس  ا�يسر  الجناح 

حكم المباراة منتظرÕ احتساب مخالفة لصالحه ولكنه لم يحدث.
الملعب ويتناقش مع  أرض  ليخرج من  ا�يسر،  الفخذ  اëلم في  شعر ميسي ببعض 
قرار  إلى  التوصل  وتم  عدمها،  من  المباراة  استكمال  إمكانية  حول  الطبي  الجهاز 
المشاركة في ما تبقى على نهاية الشوط ا�ول، قبل أن يقوم فالفيردي بتغييره 

قبل بداية الشوط الثاني ويدفع بالفرنسي عثماني ديمبيلي بدًال منه.
المباريات التي سيغيب عنها ميسي

إذا صدقت التقارير التي توقعت بغياب ميسي لمدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ أيام، فمن 
الدوري  بطولتي  في  للبالوجرانا  المبلة  مباريات  الثالث  في  يشارك  أال  المرجح 

ا×سباني ودوري أبطال أوروبا.
سيواجه الكتالن في تلك الفترة فريق خيتافي وذلك يوم غد السبت في إطار 
مباريات الحولة السابعة من الدوري على ستاد كوليسوم ألفونسو بيريز، قبل 
أن يالقي ا×نتر في ثاني جوالت دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وذلك 
الذي  اللقاء  في   Ìهجري  ١٤٤١ صفر   ٣ الموافق  أكتوبر   ٢ المقبل  ا�ربعاء  يوم 

سُيقام على ملعب كامب نو.
الكتالوني  العمالق  على  صعبة  مباراة  في  إشبيلية  مع  برشلونة  سيتقابل 
 ،Ìهجري  ١٤٤١ صفر   ٧ الموافق  أكتوبر   ٦ ا�حد  يوم  وذلك  الثامنة  الجولة  في 
الذي يسعى لتعويض البداية السيئة هذا الموسم وكان يعول كثيرÕ على 
المسار  لتصحيح   Õمضطر أصبح  ولكنه  ا×صابة،  من  ميسي  ليونيل  عودة 

بدونه في الفترة المقبلة.
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