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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.



ضمن  والتجاري  االقتصادي  التعاون  والعراق  ا�ردن  يبحث 
في  ا�ربعاء  تبدأ  التي  المشتركة،  الوزارية  اللجنة  اجتماعات 

عّمان.
والنقل  الطاقة  مجاالت  في  فنيةالتعاون  لجنة  وتناقش 
والسياحة واÕعالم والتعليم والثقافة والصحة وغيرها، برئاسة 
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، ووكيل وزارة التجارة العراقية.

والتجارة  الصناعة  وزير  بحضور  اجتماع  الخميس  وُيعقد 
الجبوري  صالح  العراقي،  ونظيره  الحموري،  طارق  والتموين 

لبحث التعاون المشترك.
الناطق اÕعالمي في وزارة الصناعة والتجارة، ينال برماوي، قال لـ 
"المملكة" الثالثاء، إن االجتماعات تهدف إلى "مواصلة الجهود 
الثنائية لتعزيز التعاون في كافة المجاالت وخاصة االقتصادية 

والتجارية".
وبلغت الصادرات ا�ردنية إلى العراق العام الماضي، ٤٦٦ مليون 
دينار، فيما بلغت المستوردات من العراق ١٫٦ مليون دينار، حيث 
يميل الميزان التجاري لمصلحة ا�ردن بـ ٤٦٤٫٤ مليون دينار، وفق 

بيانات صادرة عن غرفة تجارة عّمان.
في ٢ شباط/ فبراير الماضي، وّقع ا�ردن على اتفاقيات لدعم 
طريبيل-الكرامة،  معبر  في  وزارية  اجتماعات  خالل  االقتصاد 
أبرزها إنشاء منطقة صناعية مشتركة على مساحة ٢٤ كم٢ 

في كانون أول/ ديسمبر ٢٠١٨.
وأعيد فتح معبر الكرامة /طريبيل الحدودي، الذي يربط ا�ردن 
مع العراق عام ٢٠١٧، بعد أن أغلق لـ ٣ سنوات، نتيجة أوضاع أمنية 

مضطربة في جار ا�ردن الشرقي.

ترامب  دونالد  الرئيس  قرار  أّن  االثنين،  أميركي  مسؤول  أعلن 
الحدود  قرب  سوريا  في  متمركزة  أميركّية  قّوات  سحب 
أفراد  من  فقط  جندّي   ١٠٠ إلى   ٥٠ نحو  سوى  يشمل  "ال  التركّية 

القّوات الخاّصة سيتّم نقلهم إلى قواعد أخرى" داخل سوريا.
 Ûمشّدد سوريا"،  من  بانسحاب  ا�مر  يتعّلق  "ال  المسؤول  وقال 
على أّن إعادة نشر تلك القّوات ال يعني في أّي حال من ا�حوال 
القّوات  ضّد  تركّية  عسكرّية  لعملّية  أخضر"  "ضوء  إعطاء 

الكردّية في شمال شرق سوريا.
مكالمة  خالل  فهم،  حين  ترامب  فإّن  المسؤول،  وبحسب 
أّن  إردوغان،  التركي رجب طيب  بينه وبين نظيره  ا�حد  هاتفية 
ا�خير ينوي المضّي قدما في خّطته لـ "اجتياح محتمل" لشمال 

شرق سوريا، أعطى ا�ولوية لـ "حماية" الجنود ا�ميركيين.
كشف  عدم  طالبا  ا�ميركية  اÕدارة  في  المسؤول  وأوضح 
في  الخاصة  القوات  من  عنصر  و١٠٠   ٥٠ بين  "ما  هناك  أّن  هويته، 
هذه المنطقة، يجب أال يكونوا عرضة لخطر اÕصابة أو القتل أو 
الوقوع في ا�سر، إذا ما عَبَر ا�تراك الحدود وخاضوا معارك مع 

القوات الكردية المحلية".
مضيًفا  أخضر"،  ضوءا  يشّكل  ال  "نقلهم  أّن  المسؤول  وأّكد 

"ليس هناك من ضوء أخضر".
لكّنه أكد في المقابل أّن الواليات المتحدة لن تتصدى عسكرًيا 

لتركيا في سوريا.
حول  ا�حد  مساء  ا�بيض  البيت  أصدره  الذي  اÕعالن  واعُتبر 
من  السوري  الجانب  عند  منتشرين  أميركيين  جنود  سحب 
الحدود مع تركيا بمثابة ضوء أخضر لهجوم تركي وشيك ضد 

القوات الكردية، حليفة واشنطن في التصدي للجهاديين.
صفوف  في  حتى  واسعة  تنديد  حملة  اÕعالن  وأثار 

الجمهوريين.

٢

أخبار العالم

مسؤول أميركي: نقل بين 50 
الى 100 جندي إلى قواعد أخرى

https://bit.ly/32HRZoM المصدر:

ا�ردن والعراق يبحثان تعزيز 
التعاون االقتصادي ا�ربعاء

https://bit.ly/2p1g8aR المصدر:



العالمان السويسريان النصف الثاني.
من  ستوكهولم  في  وشهادة  ذهبية  ميدالية  الفائزون  ويتسلم 
العاشر  في  رسمية  مراسم  إطار  في  غوستاف  كارل  السويد  ملك 
المخترع  وفاة  ذكرى  في  المقبل  ا�ول/ديسمبر  كانون  من 
ا�موال  لها  وخصص  الجوائز  هذه  أنشأ  الذي  نوبل  ألفرد  السويدي 

من خالل وهب ثروته الطائلة إلى مؤسسة باتت تحمل اسمه.
وفاز بالجائزة العام الماضي ا�ميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار 
التي  الليزر  مورو والكندية دونا ستريكالند لدراساتهم حول أشعة 

أفضت إلى أجهزة عالية الدقة تستخدم في الصناعة والطب.
وبعد ماري كوري في ١٩٠٣ وا�لمانية-ا�ميركية ماريا غوبرت-ماير 
الفيزياء  بنوبل  تفوز  فقط  امرأة  ثالث  ستريكالند  كانت   ،١٩٦٣ العام 

منذ العام ١٩٠١.
ويهيمن ا�ميركيون على الفئات العلمية في جوائز نوبل. وقد تأكد 
وليام  ا�ميركيين  إلى  االثنين  الطب  جائزة  منح  مع  أكثر،  بعد  ذلك 
كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتكليف الكتشافاتهم حول 
في  واعدة  آفاقا  يفتح  ما  ا�كسجين،  نقص  مع  الخاليا  تكيف 

معالجة السرطان وفقر الدم.
ويتواصل موسم نوبل ا�ربعاء مع جائزة الكيمياء.

وتمنح ا�كاديمية السويدية الخميس جائزتين لآلداب للعامين ٢٠١٨ و
ا�كاديمية  في  داخلية  وخالفات  جنسي  اعتداء  فضيحة  بعد   ٢٠١٩
أدت إلى إرجاء اÕعالن عن الفائز بالجائزة العام الماضي للمرة ا�ولى 

منذ الحرب العالمية الثانية.
أما جائزة نوبل للسالم العريقة والمرتقبة جدا، فتمنح الجمعة في 

أوسلو.
السالم  لجائزة  السنة  هذه  ترشيح   ٣٠١ النرويجية  نوبل  لجنة  وتلقت 

لكنها ال تكشف أبدا عن ا�سماء.
وينتهي موسم نوبل في ١٤ تشرين ا�ول/أكتوبر مع جائزة االقتصاد 
التي استحدثت العام ١٩٦٨ احتفاء بمرور ٣٠٠ سنة على تأسيس بنك 

السويد.

٣

أخبار العالم

الكندي-ا�ميركي  إلى  الثالثاء   ٢٠١٩ الفيزياء  نوبل  جائزة  منحت 
جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو �بحاثهم 

التي ساهمت في فهم أفضل لتطور الكون.
للعلوم  الملكية  لåكاديمية  العام  ا�مين  هانسون  غوران  وأوضح 
الجائزة  نصف  نال  عاما)   ٨٤) بيبلز  جيمس  أن  السويد  في 
"الكتشافاته النظرية حول علم الكون الفيزيائي التي ساهمت في 

فهمنا لكيفية تطور الكون منذ االنفجار العظيم (بيغ بانغ)".
الثاني إلى ميشال مايور وديدييه كيلو الكتشافهما  ومنح النصف 
النظام  خارج  كوكبا  ا�ولى  للمرة   ١٩٩٥ ا�ول/أكتوبر  تشرين  في 

الشمسي يدور حول نجمة شبيهة بالشمس في درب التبانة.
وفيزياء  فلك  علماء  وهم  الثالثة  الباحثين  أن  ا�كاديمية  وأضافت 
فلكية، ساهموا "في فهم جديد لبنية الكون ولتاريخه (..) وغيرت 

أعمالهم نهائيا إدراكنا للعالم".
إطاره  ورّكز  بالمليارات  تعد  التي  ومجراته  بالكون  بيبلز  واهتم 
منذ  الكون  بدايات  على  عقدين  مدى  على  وضعه  الذي  النظري 

االنفجار العظيم.
وغاص ميشال مايور (٧٧ عاما) وديدييه كيلو (٥٣ عاما) في مجرة 
اكتشفا   ١٩٩٥ العام  وفي  مجهولة.  عوالم  عن  بحثا  التبانة  درب 
نجمة  حول  يدور  الشمسي  نظامنا  خارج  كوكبا  ا�ولى  للمرة 

شبيهة بالشمس، سمي "٥١ بيغاسي ب."
وفي بيان صادر عن جامعة جنيف استذكر العالمان "الحماسة التي 
استولت عليهما" عند توصلهما إلى هذا االكتشاف. وأكدا "إنه �مر 

رائع أن يكافأ هذا االكتشاف بجائزة نوبل".
وقالت الجامعة في بيانها إن االكتشاف "كان له وقع انفجار قنبلة 

في أوساط الفيزياء الفلكية".
فيما  المتحدة  الواليات  في  برينستون  جامعة  في  بيبلز  ويّدرس 
في  أيضا  كيلو  ويعمل  جنيف.  جامعة  في  وكيلو  مايور  يدرس 

جامعة كامبريدج البريطانية.
البالغة  للجائزة  المرافقة  المالية  المكافأة  نصف  بيبلز  وسينال 
تسعة ماليين كرونة سويدية (حوالى ٨٣٠ ألف يورو) فيما يتقاسم 

https://bit.ly/2W2Lha2 المصدر:

3 علماء كونيات يفوزن
بجائزة نوبل للفيزياء 2019



ترينت  اÕنجليزي  ليفربول  لنادي  ا�يمن  الظهير  أثنى 
ألكسندر أرنولد، على ليونيل ميسي نجم برشلونة، مشيًرا 

إلى أنه أفضل العب في التاريخ
سبورت  صحيفة  نقلتها  التي  تصريحاته  في  أرنولد  وقال 
الكاتالونية: أفضل العب في العالم؟ أحب ميسي، أعتقد 

أنه أفضل العب في التاريخ
ميسي،  أرنولد:  أجاب  واجهته؟،  العب  أفضل  وبسؤاله، 

مجرد رؤية كم هو جيد كالعب أمر ال يصدق
أم  ميسي  ليو  لك،  بالنسبة  أفضل  أيهما  وبسؤاله، 
كريستيانو رونالدو؟، رد أرنولد: سأقول ميسي، فقط �نني 

أفضل أسلوبه في اللعب، ومدى سرعة ذلك

مباراة  إقامة   Ìرسمي القدم  لكرة  البرازيلى  االتحاد  أعلن 
نوفمبر   ١٥ يوم  وا�رجنتين  البرازيل  منتخبى  تجمع  ودية 

المقبل بالعاصمة السعودية "الرياض".
أن  القدم  لكرة  البرازيلي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  وذكر 
الهالل  نادى  معقل  سعود"  الملك  "جامعة  ملعب 
بين  كالسيكو"  "سوبر  مباراة  سيستضيف  السعودى 

البرازيل وا�رجنتين.
العاصمة  أن  القدم  لكرة  البرازيلى  االتحاد  أعلن  كما 
الثانية  الودية  المباراة  ستستضيف  "أبوظبى"  اÕماراتية 
 ١٩ لها  تحدد  والتى  نوفمبر  شهر  فى  البرازيل  لمنتخب 

نوفمبر أمام كوريا الجنوبية.
وأوضح االتحاد البرازيلي لكرة القدم أن ملعب "محمد بن 
زايد"، سيحتضن مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الودية، في 

الظهور ا�خير لمنتخب "الكناري" في عام ٢٠١٩.
ميسي  ليونيل  عودة  واالرجنتين  البرازيل  مباراة  وتشهد 
إنتهاء  بعد  "التانجو"  لصفوف  االسباني  برشلونة  نجم 
التحاد  انتقاداته  بعد  أشهر   ٣ لمدة  االيقاف  عقوبة 
كوبا  بطولة  نهاية  عقب  بالفساد  واتهامه  الكونميبول 

أمريكا.

٤

أرنولد: أحب ميسي فهو أفضل 
العب في التاريخ

https://bit.ly/35Vbxrs المصدر:

البرازيل تعلن مواجهة ا�رجنتين 
15 نوفمبر المقبل فى السعودية

https://bit.ly/2Bu1qvQ المصدر:



٥

https://bit.ly/2BtNjqu المصدر:

ا�صابة تغيب هوغو لوريس عن توتنهام 
والمنتخب الفرنسي لنهاية العام

عن  سيغيب  لوريس  هوغو  مرماه  حارس  أن  االثنين  يوم  هوتسبير  توتنهام  نادي  أعلن 
المالعب حتى العام المقبل بعد إجراء المزيد من االختبارات على كوعه المخلوع حيث 

تم الكشف عن تلف في ا�ربطة.
اÕمساك  في  فشله  بعد  محرج  بشكل  العالم،  بكأس  المتوج  المرمى  حارس  وسقط 

بكرة عرضية في مباراة هزيمة توتنهام ٣-٠ من برايتون يوم السبت.
الممتاز اÕصابة في وقت الحق من ذلك المساء لكنه لم  الدوري اÕنجليزي  وأكد نادي 

يحدد موعدÛ محتمًال للعودة.
ومع ذلك، بعد المزيد من االختبارات، تم تأكيد أنه من المتوقع أن يفقد الالعب البالغ 

من العمر ٣٢ عامÌ باقي مباريات عام ٢٠١٩.
بعد  الصباح  هذا  التقييم  من  لمزيد  لوريس  هوغو  "خضع  بيان  في  توتنهام  وقال 

إصابته بخلع في الكوع في مباراتنا أمام برايتون يوم السبت".
قائد  فإن  مطلوبة،  تكون  لن  الجراحة  أن  من  الرغم  على  أنه  النتائج  أظهرت  "لقد 
الفريق تعرض �ضرار في ا�ربطة وليس من المتوقع أن يعود إلى التدريب قبل نهاية 

عام ٢٠١٩".
"هوغو يضع ذراعه في دعامة اìن،  وسيخضع لفترة من الراحة وإعادة التأهيل تحت 

إشراف طاقمنا الطبي في هوتسبير واي".
بفترة  توتنهام  إعالن  قبل  ديشامب  ديدييه  فرنسا  لمنتخب  الفني  المدير  وتحدث 

.Ìمشابه Ûإلى تنبؤ Ûقصيرة، مشير
الزرقاء  الديوك  منتخب  إلى  انضم  فرنسا  ومنتخب  توتنهام  قائد  لوريس،  وكان 

في تصفيات أوروبا ٢٠٢٠ المقبلة للمباراتين ضد أيسلندا وتركيا، لكن اìن لن يتمكن 
من اللعب.

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي "لقد خضع الختبارات، ومن الصعب تحديد 
المدة التي سيغيب فيها، لست اختصاصيÌ في المجال الطبي".

هذا  في  معنا  يكون  لن  أنه  الواضح  من  فرنسا،  كمنتخب  بنا  يتعلق  "فيما 
المعسكر وال المعسكر التالي".

"سيتم وضع خطة Õعادة تأهيله، نحن نتحدث عدة أسابيع، بالفعل عدة أشهر".
"لن يعود إلى الملعب في عام ٢٠١٩، وهذا أمر شبه مؤكد".

أمثال  دعمت  لكنها  للغاية   Ìمهم  Ìالعب ستفقد  فرنسا  بأن  ديشامب  ويعترف 
ألفونس أريوال وستيف مانداندا ومايك مايغنان للتألق في غياب لوريس.

خسارة  إنها  للغاية،  مهم  العب  لكنه  حجمه  تحديد  الصعب  "من  وأضاف 
بالنسبة لنا".

"لكننا لعبنا بدونه من قبل، حتى لو لم يكن أصيب إصابة طويلة مثل هذه 
من قبل في حياته المهنية".

"سيتولى العبون آخرون السماح للفريق بمواصلة تقديم ا�داء المميز".



الحلقة 62


