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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.



أبلغ رئيس الوزراء ا�سرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس ا�سرائيلي 
حكومة  تشكيل  من  يتمكن  لم  بأنه  االثنين،  ريفلين  رؤوفين 
 ١٧ في  جرت  التي  التشريعية  االنتخابات  عقب  جديدة 

أيلول/سبتمبر، وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.
وقال نتنياهو في شريط مصور بث على حسابه وتوجه فيه إلى 
ا�سرائيليين: "قبل فترة وجيزة أبلغت الرئيس أنني سأتخلى عن 

صالحياتي في مسعى تشكيل حكومة".
أبيض  أزرق  حزب  رئيس  منافسه  على  باللوم  نتنياهو  وألقى 

الوسطي بيني غانتس؛ لرفضه التفاوض على شروط نتنياهو.
وبعد ذلك بقليل، أعلن الرئيس ا�سرائيلي أنه سيكلف غانتس 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
سيتم  الكنيست  أعضاء  كل  أن  ريفلين  لمكتب  بيان  وأورد 
إبالغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني 

غانتس تشكيل الحكومة".
الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  يوما   ٢٨ غانتس  أمام  وسيكون 

وسيواجه الكثير من العقبات.
وفشلت جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات 

التي كانت الثانية بعد نيسان/أبريل.
وقال حزب أزرق أبيض في بيان "حان وقت العمل".

وحدة  حكومة  تشكيل  على  مصمم  أبيض  "أزرق  وأضاف 
ليبرالية يقودها بيني غانتس صّوت لها الشعب ا�سرائيلي قبل 

شهر".
من  للحد  نيته  إلى  "ليبرالية"  لكلمة  الحزب  استخدام  ويشير 

نفوذ ا¬حزاب الدينية في تشكيل االئتالف.

أعلنت الحكومة الكورية الثالثاء عن التزامها بتقديم مساهمة 
مكاني  برنامج  لدعم  أميركي  دوالر  مليون  قدرها  جديدة 
المنفذ من قبل منظمة ا¬مم المتحدة للطفولة (يونيسف)؛ 
المهارات  وبناء  والحماية  التعلم  تدخالت  تحسين  بهدف 

لÌطفال والشباب في ا¬ردن.
تساهم  المحافظات  معظم  في  الموجودة  مكاني  مراكز 
المستضعفين  والشباب  لÌطفال  والرفاه  التنمية  في 
وعائالتهم، من خالل توفير تدخالت متكاملة في بيئة آمنة بما 
المبكرة،  الطفولة  وتنمية  التعلم،  دعم  خدمات  ذلك  في 

وحماية الطفل والمهارات الحياتية ومختبرات االبتكار.
خالل توقيع اتفاقية الدعم، إلى جانب السفير الكوري لي جاي 
إن  شابويسات  تانيا  ا¬ردن  في  يونيسف  ممثلة  قالت  وان، 
حكومة  من  السخية  للمساهمة  للغاية  "ممتنة  المنظمة 
من  اÙالف  سيدعم  الذي  مكاني،  لبرنامج  كوريا  جمهورية 

ا¬طفال ا¬كثر ضعًفا في ا¬ردن للتعلم وتنمية مهاراتهم".
قدمت  حيث   ،٢٠١٤ عام  منذ  ا¬ردن  في  يونسيف  دعمت  كوريا 
ذلك  مكن  أميركي،  دوالر  ماليين   ١٠ قيمته  تجاوزت  تمويل 
ضعفا من  ا¬كثر  والشباب  ا¬طفال  إلى  الوصول  يونيسف من 
االجتماعية،  والحماية  والتعليم،  ا¬طفال،  حماية  خالل 

والصحة، وتدخالت المياه والصرف الصحي والنظافة.
في  ستسهم  يونيسف  دعم  في  الجديدة  كوريا  مساهمة 
من  شاملة  بمجموعة  المستضعفين  ا¬طفال  آالف  تزويد 
الخدمات من خالل شبكتها المؤلفة من ١٥٠ مركًزا في جميع 

أنحاء ا¬ردن.
طفل  ألف   ٨٠ مكاني  برنامج  سيستهدف   ،  ٢٠١٩ عام  في 

ومقدمي الرعاية لهم.
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أخبار العالم

مليون دوالر دعم كوري لبرنامج 
مكاني في ا�ردن
https://bit.ly/2C3bzA9 المصدر:

نتنياهو يفشل في تشكيل 
حكومة جديدة

https://bit.ly/36jsnRl المصدر:



٣

أخبار العالم

عمان- تعهد وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة بتعميم فكرة 
المملكة ما يسمح  باقي محافظات  الحضري على  النقل  مشروع 
الفئات  ودعم  الحافالت  عمل  ومراقبة  إلكترونيا  ا¬جور  بتقاضي 

المستحقة.
بعنوان  الخامس  الوطني  المؤتمر  افتتاح  خالل  الخصاونة  وقال 
”تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل“ اليوم السبت: إن الوزارة 
متوقعا  القطاع،  هذا  في  االستثمار  لتسهيل  التشريعات  عدلت 
تشغيل حافالت التردد السريع نهاية عام ٢٠٢١، وإنهاء دراسة النقل 
الحضري بداية العام المقبل في اربد والزرقاء وجرش كمرحلة اولى 

وإنهاء الدراسات الفنية بداية عام ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن قطاع النقل والتخزين ساهم بـ ٦ بالمئة من اجمالي 

الناتج المحلي ا�جمالي العام الماضي.
بضعف  والمتمثلة  النقل،  قطاع  تواجه  التي  التحديات  ¬برز  وعرض 
والزيادة  النقل،  خدمات  وتشغيل  التحتية  البنية  في  التمويل 

السكانية ما يعرض اجزاء من شبكة النقل للضغط.
وبين ان الدراسات الفنية دلت على أن ٦٠ بالمئة من انبعاثات الغازات 
الدفيئة كانت من وسائل النقل العام والخاص بانماطه كافة، وان 
دعا  ما  الطاقة،  فاتورة  من  بالمئة   ٥٢ يستهلك  القطاع  هذا 
السيارات  الستخدام  وتسهيالت  إجراءات  التخاذ  الحكومة 

الكهربائية والهايبرد.
ولفت إلى ان عدد السيارات الكهربائية بلغت العام الماضي نحو ١٦ 

الف مركبة، وعدد سيارات الهايبرد ٢٢ الف سيارة.
القوانين  وتطوير  لتحديث  الوزير  كامل  المصري  النقل  وزير  ودعا 
وإدارته،  النقل  وسائل  تطور  ظل  في  بالنقل  الخاصة  والتشريعات 
وا¬مان  السالمة  وسائل  بأعلى  تهتم  المصرية  الحكومة  ان  مبينا 
العراقي  النقل  وزير  وقال  أشكاله.  بجميع  النقل  وسائط  في 
عبداä لعيبي: ال يمكن تطوير وتحسين وتحقيق ما نصبو اليه في 
آخر  واستثمار  التقنية،  التطورات  على  باالنفتاح  إال  النقل  مجال 
خالل  من  نريد  الذي  المستقبل  مالمح  لرسم  المستجدات 
للتعامل  تمهد  التي  والمعلوماتية  والهندسية  التقنية  التطبيقات 
الذكي مع كل أنماط النقل المستخدم في بلداننا، البحري منه أو 

الجوي أو البري بشقيه السككي والطرقي.
المدن،  النقل الذكي في  المؤتمرون موضوعات تخطيط  ويناقش 
والنقل البحري وأثره على مسارات التجارة، والنقل الجوي وأثره على 

التدفقات التجارية، والنقل البري والسككي وبضائع الترانزيت.

https://bit.ly/31QV1Wd المصدر:

وزير النقل:
تشغيل الباص السريع

نهاية 2021
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أول بيان من أتلتيكو مدريد 
بشأن إصابة جواو فيليكس

https://bit.ly/2q0masN المصدر:

غوارديوال: مانشستر سيتي غير 
جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا

https://bit.ly/2Jv6nZD المصدر:

مهاجمه  بشأن  بيانا  ا�سباني  مدريد  أتلتيكو  نادي  أصدر 
في  مصابا  الملعب  من  خرج  الذي  فيليكس  جواو  البرتغالي 
الدوري  بطولة  في  فالنسيا  مواطنه  أمام  فريقه  مباراة 

ا�سباني الممتاز «الليجا».
وتعادل «الروخي بالنكوس» مع الفريق «ا¬ندلسي» إيجابا بهدف 
ملعب  على  اليوم  جمعتهما  التي  المباراة  في  منهما  لكل 

ا¬ول السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من «الليجا».
أتلتيكو  تاريخ  في  العب  أغلى  يعتبر  الذي  فيليكس  وأصيب 
مدريد في قبل انتهاء اللقاء بنحو عشر دقائق، ليضطر فريقه 
استنفاد  بعد  فقط،  العبين  بعشرة  اللعب  استكمال  إلى 
كافة  للفريق  الفني  المدير  سيميوني  دييجو  ا¬رجنتيني 

تغييراته الثالثة.
مدريد  أتلتيكو  فيها  سيستضيف  التي  المباراة  اقتراب  ومع 
نظيره ا¬لماني باير ليفركوزن ا¬لماني في بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج» والمقررة بعد الثالثاء المقبل، 
قد تعني إصابة فيليكس أن يغيب الالعب عن المباراة المقبلة، 
أجل  من  طبية  لفحوصات  الخضوع  أوال  عليه  يتعين  لكن 

الوقوف على شدة ا�صابة.
موقع  على  الشخصي  حسابه  على  تغريدة  في  النادي  وقال 
درجة  على  تعقيبه  معرض  في  «تويتر»  المصغرة  التدوينات 
إصابة فيليكس: «خرج جواو فيليكس مصابا بسبب التواء قوي 

في الكاحل ا¬يمن».
تعادل أتلتيكو مدريد اليوم هو الثالث على التوالي له، حيث لم 
يذق طعم الفوز على الصعيد المحلي منذ فوزه على مضيفه 
الـ ٢٥ من سبتمبر الماضي،  ريال مايوركا بهدفين نظيفين في 
وسقط في فخ التعادل منذ حينها أمام جاره ريال مدريد وبلد 

الوليد سلبا.

لن  إن فريقه  بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي  لندن: قال 
يفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم إال إذا أصبح أكثر حسما 

للفرص أمام المرمى.
سيلفا  وديفيد  جيسوس  غابرييل  هدفي  من  سيتي  واستفاد 
ليفوز ٢-صفر على كريستال باالس يوم السبت، ويقلص الفارق 

مع ليفربول متصدر الدوري ا�نكليزي الممتاز إلى ست نقاط.
وكان هدف جيسوس أمام باالس رقم ٥٠ للمهاجم البرازيلي 
 ٢٢ عمره  البالغ  الالعب  أن  إلى  أشار  غوارديوال  لكن  سيتي  مع 

عاما أهدر أيضا العديد من الفرص.
الفرص.  من  الكثير  أهدرنا  ”لقد  للصحافيين:  غوارديوال  وقال 
محاولة  عن  الناس  يتحدث  عندما  حسما.  أكثر  نكون  أن  يجب 
بوسعنا  يزال  ال  جاهزين…  غير  فإننا  أوروبا  أبطال  بدوري  الفوز 

التطور“.
ويملك سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الممتاز برصيد ٢٩ 
هدفا هذا الموسم، وبفارق سبعة أهداف عن ليفربول، ورغم 

هذه االنتقادات فإن غوارديوال يشعر بالرضا عن مهاجميه.
ودخل جيسوس التشكيلة ا¬ساسية لسيتي أمام باالس على 
حساب سيرجيو أغويرو مهاجم ا¬رجنتين، الذي تعرض لحادث 
بسيط في سيارة خالل طريقه إلى المران يوم ا¬ربعاء الماضي.

أصعب  يكون  ربما  سيرجيو  مع  ”التنافس  غوارديوال:  وأضاف 
يقاتل  مران  كل  في  بالصبر.  يتحلى  غابرييل  لكن  شيء.. 

بشراسة لكنه يستطيع التحسن“.
يوم  أوروبا  أبطال  دوري  في  المقبلة  مباراته  سيتي  وسيخوض 

الثالثاء حيث يستضيف أتالنتا ا�يطالي.
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https://bit.ly/34bJJ0k المصدر:

االتحاد ا�سباني ُيقّر موعًدا 
جديًدا للكالسيكو!

وافقت لجنة المسابقات باالتحاد ا�سباني لكرة القدم على مقترح إقامة 
شهر  من   ١٨ يوم  مدريد،  وريال  برشلونة  الغريمين،  بين  الكالسيكو  مباراة 

ديسمبر القادم.
النادي  دوائر  من  الُمقّربة  ديبورتيفو"  "موندو  يومية  أوردته  ما  بحسب 
إقامة  على  وافقت  ا�سباني  باالتحاد  المسابقات  لجنة  فإن  الكتالوني، 
المباراة المؤجلة إلى ديسمبر المقبل بأرضية ملعب كامب نو، بعد جلسات 

من التشاور.
كان من المفترض أن تقام المباراة يوم ٢٦ أكتوبر من الشهر الحالي بملعب 
برشلونة لحساب الجولة العاشرة من الليغا، بيد أن تأجج ا¬وضاع في إقليم 

كاتالونيا حال دون إقامتها وإرجاءها لوقت الحق.
سياسيين  ناشطين  تسعة  بحق  بالسجن  أحكاًما  ا�سباني  القضاء  وأصدر 
الوطني  با¬من  بالمساس  أسمته  ما  بسبب  كاتالونيا  إقليم  من  بارزين 
إلى  يفض  لم  والذي   ٢٠١٧ عام  االنفصال  استفتاء  إبان  ا�سبانية  للمملكة 

شيء جديد.
ما  تضمنت  ا¬خيرة،  ا¬يام  في  عديدة  مقترحات  ا�سباني  االتحاد  ودرس 
المحلي،  الدوري  رابطة  إلى  إضافة  وبرشلونة،  مدريد  ريال  مسئولو  قدمة 

وفي ا¬خير توصل إلى اتفاق نهائي بإقامة المباراة يوم ١٨ من ديسمبر.
ورغم معارضة رئيس رابطة الدوري ا�سباني، خافيير تيباس، �قامة المباراة 
في  ستقام  ¬نها  بالمباراة  "سيضر  وصفه  بحد  ¬نه  التوقيت  هذا  مثل  في 
ا¬ول  القرار  أن  إال  الملك"،  كأس  ومباريات  لÌندية  العالم  كأس  شهر  نفس 

وا¬خير يصدر من االتحاد ا�سباني برئاسة لويس روبياليس.
قبل  ا¬ساس  في  تيباس  مع  حادة  خالفات  في  دخل  قد  كان  روبياليس 
أشهر بسبب مواعيد جدول الموسم الجديد، واعتبر هذا الخالف بداية في 
لكرة  ا�سباني  واالتحاد  الدوري  رابطة  بين  العالقات  في  كبير  شق  حفر 

القدم.
من جهته تقدم تيباس بمذكرة رسمية إلى االتحاد ا�سباني عّبر من خاللها 
عن رفضه �قامة المباراة في تاريخ ١٨ من ديسمبر. تشير التقارير إلى أن رئيس 

الرابطة سيبحث عن مخرج قانوني ليعارض قرار روبياليس.
تخطى  بعدما  نقطة   ١٩ بواقع  الليغا  أندية  ترتيب  الئحة  برشلونة  ويتصدر 
على  الخسارة  فخ  في  مدريد  ريال  وقع  بينما  نظيفة،  بثالثية  إيبار  مضيفه 
أرضية ريال مايوركا ليتجمد رصيده عند النقطة رقم ١٨ في وصافة الجدول.
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