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https://bit.ly/2dTUECx المصدر:

إسحاق نيوتن

 ٢٥)    (Isaac Newton (با�نجليزية:  نيوتن  إسحق  السير 
ديسمبر ١٦٤٢ - ٢٠ مارس ١٧٢٧) عالم إنجليزي يعد من أبرز 
العصور  عبر  والرياضيات  الفيزياء  في  مساهمة  العلماء 
رئيس  منصب  نيوتن  شغل  العلمية.  الثورة  رموز  وأحد 
الجمعية الملكية، كما كان عضًوا في البرلمان ا�نجليزي، 
إضافة إلى توليه رئاسة دار سك العملة الملكية، وزمالته 
لوكاسي  أستاذ  ثاني  وهو  كامبريدج  في  الثالوث  لكلية 
ا¬صول  كتابه  أسس  كامبريدج.  جامعة  في  للرياضيات 
الرياضية للفلسفة الطبيعية الذي نشر ¬ول مرة عام ١٦٨٧، 
لمعظم مبادئ الميكانيكا الكالسيكية. كما قدم نيوتن 
وشارك  البصريات،  مجال  في  هامة  مساهمات  أيًضا 

غوتفريد اليبنتز في وضع أسس التفاضل والتكامل.

التي  العام  الجذب  وقانون  الحركة  قوانين  نيوتن  صاغ 
الثالثة  للقرون  المادي  للكون  العلماء  رؤية  على  سيطرت 
أن  أثبت  كما  النسبية.  نظرية  محلها  حلت  حتى  التالية 
يمكن  السماوية  وا¬جسام  ا¬رض  على  ا¬جسام  حركة 
وصفها وفق نفس مبادئ الحركة والجاذبية. وعن طريق 
أزال  للجاذبية،  الرياضي  وصفه  من  كبلر  قوانين  اشتقاق 
نيوتن آخر الشكوك حول صالحية نظرية مركزية الشمس 

كنموذج للكون.

أول مقراب عاكس عملي، ووضع نظرية عن  نيوتن  صنع 
ا¬لوان مستنًدا إلى مالحظاته التي توصل إليها باستخدام 
الطيف  ألوان  إلى  ا¬بيض  للضوء  مشتت  موشور  تحليل 
سرعة  ودرس  للتبريد  عمليا  قانونا  صاغ  كما  المرئي، 
التفاضل  لحساب  تأسيسه  إلى  با�ضافة  الصوت. 
متسلسالت  دراسة  في  أيًضا  نيوتن  وساهم  والتكامل، 
القوى ونظرية ذات الحدين، ووضع طريقة نيوتن لتقريب 

جذور الدوال.

كان نيوتن مسيحًيا متديًنا، لكن بصورة غير تقليدية، فقد 
رفض أن يأخذ بالتعاليم المقدسة لÌنجليكانية، ربما ¬نه 
أوقاًتا  أيًضا  نيوتن  وأمضى  الثالوث.  بمذهب  ا�يمان  رفض 
أن  إال  القديم،  العهد  وتأريخ  الخيمياء  دراسة  في  طويلة 
منشورة  غير  ظلت  المجالين  هذين  في  أعماله  معظم 

حتى بعد فترة طويلة من وفاته.



أمام  الثالثاء،  زوما  جاكوب  السابق  إفريقيا  جنوب  رئيس  يمثل 
يواجهها  محاكمة  أول  في  بالفساد،  تتعلق  بتهم  المحكمة 

في هذا الصدد رغم االتهامات العديدة بحقه.
صفقة  من  الرئاسة  توليه  قبل  رشاوى  بتلقي  متهم  وزوما 
حربية  مقاتالت  لشراء  دوالر)  مليارات   ٣,٤) راند  مليار   ٥١ بقيمة 
أوروبية  شركات   ٥ صنعتها  عسكرية  ومعدات  دوريات،  وزوارق 

بينها مجموعة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية.
عن  التخلي  على  ا�فريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  وأجبره 
وشابته  أعوام،   ٩ دام  حكم  بعد  الماضي  العام  الرئاسة 

اتهامات بالفساد وسط تضاؤل شعبيته.
وبعد محاوالت عدة لتجّنب المحاكمة، سيمثل أمام المحكمة 
العليا في مدينة بيترماريتزبرغ الثالثاء، لفتح ملف القضية التي 

ُيتهم فيها بربح ٤ ماليين راند (٢٧٠ ألف دوالر) من الصفقة.
لكن يتوقع أن يمثل لمدة وجيزة. ورّجح مسؤول في المحكمة 

بأن يطعن في بداية الجلسة بقرار محاكمته.
ومن شأن ذلك أن يعيد فتح قضية مر عليها ٢٠ عاًما.

"تاليس"  مجموعة  عن  ممثلين  بجانب  زوما  يمثل  أن  ويتوقع 
الفرنسية  والمجموعة  زوما  وينفي  الرشاوى.  بدفع  المتهمة 

على حد سواء التهم.
ويواجه زوما ١٦ تهمة باالحتيال والرشوة والكسب غير المشروع 
وأبرمت  للتسعينيات،  تعود  التي  ا¬سلحة  بصفقة  صلة  على 

عندما كان نائب الرئيس آنذاك ثابو مبيكي.
وحّذر محللون من أنه في حال تمت محاكمة زوما، فإنه سيجر 
الذي  ا�فريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  قادة  من  العديد  معه 

حكم البالد منذ انتهاء نظام الفصل العنصري عام ١٩٨٤.

في  زواتي،  هالة  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  افتتحت 
الرياح  لطاقة  الفجيج  مشروع  الثالثاء،  معان  محافظة 

باستطاعة ٨٩ ميجاواط، وفق مراسلة "المملكة".
المراسلة قالت إن الوزيرة افتتحت المشروع مندوبة عن رئيس 
للمشروع  التوليدية  "االستطاعة  أن  موضحة  الرزاز،  عمر  الوزراء 
في  العامة  الرياح  طاقة  مجموع  من   ٪٢٤ نسبته  ما  تشكل 
المرتبطة  المتجددة  الطاقة  مشاريع  مجموع  من  و٩٪  ا¬ردن 

بشبكة الكهرباء في ا¬ردن".
من   ٪٢٤ المشروع  استطاعة  تشكل  الطاقة،  لوزارة  بيان  ووفق 
إجمالية  بكلفة  الشبكة،  على  المربوطة  المركبة  الرياح  طاقة 
الكوريه  الكهرباء  شركة  من  ممولة  دوالر،  مليون   ١٨٠ تبلغ 

كيبكو التي نفذت المشروع.
للنظام  نوعية  إضافة  يشكل  المشروع  إن  قالت  زواتي 
يرفع  هام،  "صرح  بأنه  المشروع  واصفة  ا¬ردني،  الكهربائي 
الشبكة  في  تضخ  والتي  الرياح  لمشاريع  المركبة  االستطاعة 
الكهربائية إلى ٣٧٢ ميغاواط ليصبح مجموع االستطاعة الكلية 

للطاقة المتجددة التي تم تركيبها لآلن ١٤٢٣ ميغاواط.
والقوانين  والتشريعات  السياسية  ا�رادة  وبفضل  "ا¬ردن 
العالمية  الشركات  كبرى  يجتذب  أن  استطاع  الناظمة، 
والمطورة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في ا¬ردن وعلى 

نظام (BOO بناء، تملك، تشغيل)"، وفق زواتي.
"نجح ا¬ردن باستقطاب العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، 
توليد  في  المتجددة  الطاقة  مساهمة  نسبة  رفعت  التي 
 ٪٢٠ ١٠٪ عام ٢٠١٨ وستصبح  إلى   ٢٠١٤ ١٪ عام  الكهرباء من أقل من 
في ٢٠٢٠ – ٢٠٢١"، وفق زواتي.ة الكهرباء الوطنية التي تشغل حاليا 
أعمال  تتابع  الشمسية،  والطاقة  الرياح  طاقة  من  مشروعا   ٢٠
الرياح  طاقة  من  آخر  مشروعا   ١٢ لـ  والفحص  والتركيب  البناء 

والطاقة الشمسية

٢

أخبار العالم

افتتاح مشروع الفجيج لطاقة 
الرياح باستطاعة 89 ميغاواط

https://bit.ly/2obaYcc المصدر:

رئيس جنوب إفريقيا السابق 
متهم بالفساد

https://bit.ly/2o6uaaV المصدر:



بعدما امتدت شهب النيران التي اندلعت يوم ا�ثنين إلى المناطق 
 ßمرور  àجنوب الدبية  منطقة  إلى  النيران  وصلت  حيث  السكنية، 
المواطنين  منازل  إلى  وصلت  التي  النيران  وأدت  الدامور.  بمنطقة 
وبعض محطات الوقود إلى حركة نزوح كبيرة. واضطر البعض ا¬خر 

إلى افتراش الطرقات، كما أفاد أحد المواطنين لـ"المدن".
غرفة عمليات والنجدة من قبرص

وكانت وزيرة الداخلية ريا الحسن قد أعلنت عن إنشاء غرفة عمليات 
في السراي، وأخرى متنقلة على ا¬رض في المشرف لمتابعة عملية 
بطوافات  المساعدة  القبرصي  الجانب  من  وطلبت  الحرائق  اخماد 
القبرصية ورغم فاعليتها الكبيرة،  خاصة. لكن مشكلة الطوافات 
هي حاجتها للتزود بالمياه عبر صهاريج في مطار بيروت، ا¬مر الذي 

أدى إلى حصول عملية تأخير في إخماد الحرائق.
جنبالط يستنفر.. وحزب الخضر

بلديات  من  عدد  من  مياه  صهاريج  المشرف،  بلدة  إلى  ووصلت 
في  للمساهمة  اخرى،  مناطق  ومن  بيروت  ومن  والجبل  الجنوب 
جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  حزب  رئيس  وكان  النيران.  اخماد 
من  منطقتنا  أنقذوا  والمناصرين  الرفاق  "إلى  "تويتر":  على  غّرد  قد 
لمساعدة  امكانياته  كل  لوضع  استعداد  على  الحزب  الحريق. 
جانب  إلى  المقومات  من  ا¬دنى  الحد  تأمين  في  المدني  الدفاع 

مساعدة المتطوعين القدامى والجدد عند الحاجة ".
وقال الحزب في بيان: "ان الحرائق المندلعة على نطاق واسع التي 
وعالمات  التساؤالت  من  الكثير  تطرح  اليوم  لبنان  يشهدها 
آنية ومن دون أي  االستفهام. لماذا تبقى االستعدادات للمواجهة 
عناصر  يبقى  ان  المعقول  من  هل  مسبق؟  استعداد  او  تخطيط 
أيضا  وهل  محدودة؟  بتجهيزات  الحرائق  يواجهون  المدني  الدفاع 
شراؤها  تم  التي  الثالث  الطائرات  تبقى  ان  والمعقول  الجائز  من 
بتبرعات ومساهمات من الشعب اللبناني خارج الخدمة لعدم توفر 
المال من أجل صيانتها ونلجأ عند كل حريق كبير خارج عن السيطرة 
حينه  في  المعالجة  سياسة  إن  للمكافحة؟  طائرات  استئجار  الى 

عند وقوع الحدث غير مفيدة وال مقبولة".

٣

أخبار العالم

وصل عدد الحرائق في المناطق اللبنانية إلى نحو ١٠٣، وفق ما أعلن 
واستخدم  خطار.  ريمون  العميد  المدني  للدفاع  العام  المدير 

الدفاع المدني حوالى ٢٠٠ آلية من أجل إخمادها.
خالل  اختناًقا  مجاهد  أبو  سليم  المواطن  توفي  الحرائق  ونتيجة 

مساعدته في إطفاء النيران في بتاتر.
في  إندلعت  التي  الحرائق  إثر  "على  اللبناني:  ا¬حمر  الصليب  وأعلن 
ا¬شجار  من  واسعة  مساحات  على  وأتت  المناطق  من  عدد  خراج 
وضع  فقد  منها،  عدد  في  المنازل  والمست  المتنوعة  الحرجية 
أقام  كما  االستنفار  من  حال  في  فرقه  اللبناني  ا¬حمر  الصليب 
مستشفى ميدانيà أمام مركزه في الدامور، وتمكنت فرق الصليب 
ا¬حمر اللبناني منذ ما بعد منتصف ليل أمس ا�ثنين ١٤ تشرين ا¬ول 
ا�سعافات  تقديم  من  ا¬ول  تشرين   ١٥ الثالثاء  اليوم  صباح  وحتى 
ونقل  المناطق،  من  عدد  وفي  الميداني  المستشفى  في  ا¬ولية 
الصحية  الحاالت  هذه  ومعظم  المستشفيات.  إلى  أخرى  حاالت 
كانت تعاني من ضيق في التنفس وإختناق وإغماء وحروق طفيفة. 

ويتم تلقي النداءات على خط الطوارئ المجاني ١٤٠ .
طلب تحقيق ومساعدة

وفيما تراوحت التعليالت في أسباب الحرائق التي اندلعت في لبنان 
في اليومين الفائتين، بين العوامل المناخية أو إقدام البعض على 
وفساد،  تقصير  وجود  نحو  تتجه  االتهام  أصابع  راحت  افتعالها، 
بالشكل  الحرائق  �خماد  الالزمة  االستجابة  عدم  في  ساهم 
منطقة  في  شّب  الذي  الهائل  الحريق  من   ßوبعيد المطلوب. 
تدخل  استدعى  والذي  المجاورة،  المناطق  إلى  وامتد  المشرف 
عون  الرئيس  كان  احتوائه،  في  للمساعدة  القبرصية  الطوافات 
يطلب فتح تحقيق في ا¬سباب التي أدت إلى توقف طائرات ا�نقاذ 
وتحديد  سنوات،  منذ  العمل  عن  "سيكورسكي"  الحرائق  وإطفاء 
الثالث  الطائرات  على  سريع  كشف  اجراء  طلب  كما  المسؤولية. 

وا�سراع بتأمين قطع الغيار الالزمة لها
نزوح السكان 

وفي منطقة المشرف فرت مئات العائالت من المنطقة إلى بيروت، 

https://bit.ly/31ot34d المصدر:

103 حرائق في لبنان
واتهامات التقصير تشتعل بالدولة



٤

باريس يعلن غياب نيمار 4 
أسابيع بسبب إصابة جديدة

https://bit.ly/32NVFVG المصدر:

أوكرانيا تتأهل إلى نهائيات يورو 
2020 وفوز ساحق لـ إنجلترا

https://bit.ly/2BzDCH6 المصدر:

يوم  القدم  لكرة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  أعلن 
االثنين أن مهاجمه البرازيلي الدولي نيمار سيغيب عن المالعب 

لنحو أربعة أسابيع بسبب ا�صابة.
وأوضح النادي في بيان له: ا¬شعة التي خضع لها نيمار أكدت 
تعرضه �صابة عضلية في الفخذ ا¬يسر وأنه سيخضع مجددا 

للفحص الطبي في غضون ثمانية أيام.
من  للعالج  الالعب  يحتاجه  الذي  الوقت  أن  إلى  النادي  وأشار 
على  الوقت  هذا  تقدير  وأن  أسابيع  أربعة  لنحو  يصل  ا�صابة 

وجه الدقة يتوقف على الفحص الجديد لحالته.
الودية  المباراة  من  قليلة  دقائق  بعد  لæصابة  نيمار  وتعرض 
انتهت  والتي  النيجيري  نظيره  أمام  البرازيل  بالده  لمنتخب 

بالتعادل ١ - ١ يوم ا¬حد في سنغافورة.
، يغيب نيمار عن مباراتي سان جيرمان أمام كلوب بروج  وبهذا 
البلجيكي في دوري أبطال أوروبا علما بأنه كان من المفترض أن 
خالل  من  ا¬وروبية  البطولة  في  الفريق  مع  للمشاركة  يعود 
من  الالعب  عانى  حيث  الحالي  أكتوبر   ٢٢ يوم  بروج  مباراة 
ا�يقاف في أول مباراتين للفريق بمجموعته في دوري ا¬بطال 
والصعبة  المهمة  الفريق  مباراة  عن  الالعب  غياب  تأكد  كما 
أكتوبر   ٢٧ في  والمقررة  الفرنسي  بالدوري  مارسيليا  أمام 

الحالي.
وتمثل ا�صابة الجديدة لنيمار لطمة قوية لباريس سان جيرمان 
خاصة وأن الالعب عاد للمشاركة مع الفريق مؤخرا بعد غياب 

لمدة أربعة شهور بسبب ا�صابة.
إذ  قوي  بشكل  الفريق  مع  للمشاركة  عودته  نيمار  واستهل 
سجل أربعة أهداف في أول خمس مباريات خاضها مع الفريق 

في الدوري الفرنسي.

نهائيات  إلى  رسمي  بشكل  التأهل  في  أوكرانيا  منتخب  نجح 
على   ßجد ثمين  انتصار  تحقيق  بعد   ٢٠٢٠ ا¬وروبية  ا¬مم  كأس 

حساب البرتغال بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
القاتلة  الدفاعية  ا¬خطاء  استغالل  ا¬رض  أصحاب  واستطاع 
وضمان  أغلى  وال  فوز  تسجيل  أجل  من  وزمالئه  بيبي  لكليبر 

التواجد في نهائيات اليورو العام المقبل.
النتيجة  ا¬وكراني أخذ أسبقية مبكرة على مستوى  المنتخب 
في  االفتتاحي  الهدف  باريمتشيوك  رومان  الالعب  إحراز  بعد 
المعروف  النجم  يضيف  أن  قبل   ،٦ الدقيقة  في  الليلة  مباراة 

يارمولنكو هدف ا¬وكران الثاني في الدقيقة ٢٧.
مع  إال  اللقاء  في  العودة  في  البرتغال  منتخب  يفلح  ولم 
شهدت  لعبة  في   ،٧٢ الدقيقة  في  جزاء  ركلة  على  الحصول 
رونالدو  كريستيانو  وتسجيل  أوكرانيا،  العب  ستيبانينكو  طرد 

هدفه الدولي رقم ٧٠٠ من خالل ركلة الجزاء.
ورغم النقص العددي، إال أن منتخب المدرب فرناندو سانتوس 
أوكرانيا  بفوز  المباراة  لتنتهي  آخر  هدف  تسجيل  في  فشل 

وتأهلها إلى نهائيات اليورو.
إنجلترا تسحق بلغاريا وفرنسا تتعثر أمام تركيا

وفي ا�طار ذاته، حقق منتخب إنجلترا فوزß عريضà على حساب 
مضيفه، منتخب بلغاريا بسداسية نظيفة، جاءت عبر ماركوس 
(هدفين)  ستيرلينج  رحيم  (هدفين)،  باركلي  روس  راشفورد، 
الحفاظ على  والقائد هاري كين، في حين فشلت فرنسا في 
هدف أوليفييه جيرو، لتنجح تركيا في إدراك التعديل عن طريق 

كان آيهان قبل نهاية المباراة بثماني دقائق فقط.
رسمي  بشكل  التأهل  من  إنجلترا  اقتربت  النتيجتين،  بهاتين 
ا¬ولى،  المجموعة  صدارة  في   ١٥ رقم  النقطة  إلى  بالوصول 
 ١٩ النقاط،  من  الرصيد  بنفس  تركيا  مع  فرنسا  تتساوى  فيما 

نقطة في صدارة المجموعة الثامنة.
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فهناك  كبيرة،  بشعبية  يوفنتوس  مهاجم  رونالدو  كريستيانو  يحظى 
وبا¬رقام  بشدة،  يعشقونه  المستديرة  الساحرة  متابعي  من  الماليين 
يعد هو أكثر العب لديه متابعين على مواقع التواصل االجتماعي، بل هو 

أكثر شخصية مشهورة في العالم يحظى بمتابعين.
لكن كما هناك الماليين يشجعون رونالدو، هناك عدد مهول أيضà يحاول 
برشلونة  جماهير  من  بالطبع  وغالبيتهم  مستمر،  بشكل  منه  االنتقاص 
ريال  الغريمين  جماهير  بين  طبيعي  أمر  وهذا  ميسي،  ليونيل  وعشاق 

مدريد والبرسا، فكل طرف يحاول النيل من اéخر.
بعد وصول رونالدو يوم أمس للهدف رقم ٧٠٠ في مسيرته، ليصبح أول 
العب يمارس كرة القدم حاليà يصل لهذا ا�نجاز، حاول الكثيرين السخرية 

منه با�شارة إلى عدد االهداف الكبير الذي سجله من ركالت الجزاء.
وبعيدß عن أن البراعة في تنفيذ ركالت الجزاء ال تنتقص من أي هداف، بل 
البعض حول  أن ما يدعيه  إال  أنه مهاجم شامل،  له، وتؤكد  هي تضيف 
ركالت  من  الكثير  سجل  رونالدو  بالفعل  بصلة،  للواقع  يمت  ال  ا¬مر  هذا 

الجزاء، لكن ليس بالقدر الذي يتم تصويره.

كم هدف سجل رونالدو من ركالت الجزاء؟
من أصل ٦٠٤ أهداف أحرزهم مع ا¬ندية التي لعب لها، 
سجل رونالدو ١٠٣ أهداف من ركالت الجزاء، وهو ما 
مع  أما  ا�جمالية،  أهدافه  من  فقط   ٪١٧ نسبته 
 ٩٤ أصل  من  أهداف   ٨ سجل  فقد  المنتخب، 

هدفà، ما نسبته ٩٪ فقط.
 ١١١ تسجيل  في  الدون  نجح  عام،  وبشكل 
هدفà من ركلة جزاء مع ا¬ندية والمنتخب 
١٥٪ فقط، وهي  بنسبة  ٧٠٠ مباراة،  من أصل 
في  المهاجمين  لجميع  مقاربة  نسبة 
ركالت  تنفيذ  يتولون  الذين   àتقريب العالم 

الجزاء.
سجل  الحصر،  وليس  المثال  سبيل  على 
ميسي ٨٥ هدفà من ركلة جزاء من أصل 
مع  مسيرته  خالل  أحرزهم   àهدف  ٦٧٢
وهذا   ،٪١٣ بنسبة  والمنتخب،  ا¬ندية 
بين   ßكثير متقاربة  النسبة  أن  يوضح 
أهداف  عدد  فإن  وبالتالي  الالعبين، 
رونالدو من ركالت الجزاء ضمن الحد 

المعقول.
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