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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.



ا¬جواء  وتكون  الثالثاء،  الحرارة،  درجات  على  ارتفاع  يطرأ 
خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في 
على  الغيوم  من  كميات  ظهور  مع  الميت  والبحر  ا¬غوار 

ارتفاعات مختلفة، بحسب تقرير دائرة ا¬رصاد الجوية.
ووسط  شمال  أمطار  تساقط  يحتمل  إنه  التقرير  وقال 

ا¬ردن، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
المناطق  أغلب  في  للبرودة  مائلة  ليًال  ا¬جواء  أن  وأضاف 
غيوم  ظهور  مع  الميت،  والبحر  ا¬غوار  في  ولطيفة 
غربية  شمالية  والرياح  منخفضة،  ارتفاعات  على  متفرقة 

خفيفة السرعة.
ودعا التقرير إلى توخي الحيطة والحذر من خطر االنزالق 

على الطرقات في المناطق التي تشهد هطوًال لÌمطار.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان الثالثاء 
من ٢٢ الى ١٣ درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من ٢٣ 
خليج  وفي   ،١٠ الى   ١٩ من  الجنوبية  المناطق  وفي   ،١٤ إلى 

العقبة من ٣١ الى ٢٠ درجة مئوية.

العام  بداية  منذ  الدولي  علياء  الملكة  مطار  استقبل 
 Öالحالي وحتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر ٦٫٩١٣٫٥٩٦ مسافر
العام  من  ذاتها  الفترة  في  مقارنة   %٥٫٧ بــ  تقدر  بزيادة 
المطار  مجموعة  عن  الصادرة  ا�حصائيات  وفق  الماضي، 

الدولي.
بنسبة   Öنمو الفترة  هذه  خالل  الطائرات  حركة  وشهدت 
الشحن  حركة  وبلغت  حركة،   ٦١٫٢٦٦ إلى  لتصل   %٣٫٧

الجوي ٧٦٫١٨٠ طنÚ لتسجل انخفاضÚ بنسبة ١٫٧%.
شهر  خالل  مسافرين   ٧٥١٫٨١٠ المطار  استقبل  كما 
أيلول/سبتمبر ٢٠١٩، محققÚ ارتفاعÚ ١٫٩% مقارنة في الشهر 
المطار  مجموعة  إحصائيات  بحسب   ،٢٠١٨ العام  من  ذاته 

الدولي.
ارتفاعا  محققة  حركة   ٦٫٧٧١ الطائرات  حركة  وسجلت 
 Úطن  ٩٫٣٢٩ الجوي  الشحن  حركة  وبلغت   ،%٠٫٧ بقدر 

مرتفعة بذلك ٩٫٤%.

٢

أخبار العالم

نحو 7 ماليين مسافر خالل
9 أشهر

https://bit.ly/2POvKdc المصدر:

أجواء خريفية وارتفاع درجات 
الحرارة

https://bit.ly/2NFhWPo المصدر:



٣

أخبار العالم

بلغ حجم التبادل التجاري بين ا¬ردن والنرويج حتى نهاية تموز/يوليو الماضي ٥٫٧ ماليين دوالر، وفق أرقام غرفة تجارة عمان.
وصلت الصادرات ا¬ردنية خالل الشهور السبعة الماضية إلى النرويج ٣٠٠ ألف دوالر والمستوردات منها ٥٫٤ ماليين دوالر، حيث يميل الميزان 

التجاري لصالح النرويج بـ ٥٫١ ماليين.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ٢٠١٨ نحو ٣٥٫٥ مليون دوالر، ٢٫٥ مليون صادرات ا¬ردن و٣٣ مليون مستورداته بعجز مقداره 

٣٠٫٥ مليون دوالر.
 Úإيجابي Öومؤشر Úويعبر الميزان التجاري عن قيمة الفرق بين المستوردات والصادرات، وعند تفوق الصادرات على المستوردات ُيعد ذلك فائض

لالقتصاد.
أهم الموارد الطبيعية للنرويج: البترول، الغاز الطبيعي، خام الحديد، النحاس، الرصاص، الزنك، التيتانيوم، بيريت، النيكل، ا¬خشاب، الطاقة 

الكهرومائية، وفق الغرفة.
وبحسب بيانات الغرفة يوجد اتفاقية بشأن ا�عفاء المتبادل من التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية ٢٠١٨ واتفاقية تجارة حرة مع 

دول رابطة االفتا ٢٠٠١ بين البلدين.
نرويجي  أردني  أعمال  مجلس  تأسيس  إعالن  إن  لـ"المملكة"  الربابعة  خالد  المالي  المختص  قال  البلدين  بين  التجاري  التبادل  وبخصوص 
البلدين  بين  االستثماري  التبادل  زيادة  في  يسهم  قد  مما  والنرويج  ا¬ردن  بين  واالستثماري  االقتصادي  االنفتاح  في  سيساعد  مشترك 

وخصوصا زيادة الصادرات.
رئيس الوزراء عمر الرزاز أعرب في تصريح سابق عن سعادته لتأسيس مجلس أعمال أردني نرويجي مشترك، مشيرا إلى أن هناك المزيد مما 

يمكن عمله للبدء بشراكات اقتصادية بين البلدين.
وفيما يتعلق باالستثمارات النرويجية في بورصة عمان قال الربابعة إن استثمارات الجنسية النرويجية في بورصة عّمان بلغت ٥٣٤ ألف دينار 

حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، تشكل ٠٫٣٪ من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
من  لتمكينه  الماضي  العام  دوالر  مليون   ٢٨ لÌردن  قّدمت  النرويج  إن  سابق  تصريح  في  قالت  أليش،  تونه  عّمان  في  النرويجية  السفيرة 

االستمرار بتقديم الخدمات لالجئين السوريين، مشيرًة إلى أنه "سيتم تقديم نفس المبلغ تقريبا هذا العام".
بعد  خاصة  لزيادته  متوافرة  إمكانيات  هناك  ولكن  متواضع،  البلدين  بين  والتجاري  االقتصادي  التعاون  أن  النرويجية،  السفيرة  وأوضحت 

إقامة سفارة أردنية في أوسلو عام ٢٠١٧.
زيارة عمل استمرت يومين، أجرت خاللها مباحثات مع جاللة الملك  إرنا سولبيرغ غادرت عّمان االسبوع الماضي، بعد  النرويج  رئيسة وزراء 
عبداä الثاني ورئيس الوزراء عمر الرزاز تناولت سبل تعزيز التعاون والعالقات الثنائية في مختلف المجاالت، إضافة إلى مستجدات القضايا 

ا�قليمية.

https://bit.ly/2NFhyAh المصدر:

5.7 ماليين دوالر تبادل تجاري
بين ا�ردن والنرويج

خالل 7 شهور



٤

إبراهيموفيتش يلمح للعودة 
إلى إسبانيا

https://bit.ly/2q0masN المصدر:

الجولف تشغل بيل عن 
االنتقادات

https://bit.ly/2r71i3o المصدر:

لوس  مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  ألمح 
الدوري  في  للعب  عودته  �مكانية  جاالكسي،  أنجلوس 

ا�سباني.
بشبكة  حسابه  على  فيديو  إبراهيموفيتش  ونشر 
ماذا؟  خمن  إسبانيا..  "مرحًبا  فيه:  وقال  "إنستجرام"، 

سأعود".
وينتهي العقد الحالي �براهيموفيتش مع لوس أنجلوس 
جاالكسي في ديسمبر/ كانون أول المقبل، وبالتالي فإنه 

يستطيع االنتقال إلى أي ناٍد مجاًنا هذا الموسم.

أكد الويلزي جاريث بيل العب ريال مدريد، أنه سيتجه لممارسة 
رياضة الجولف عقب اعتزاله كرة القدم، خالل الفترة المقبلة. 

البريطانية:  "تيليجراف"  لصحيفة  تصريحاته  خالل  بيل،  وقال 
"حين أعتزل كرة القدم سأتجه للجولف، لم أفكر في االعتزال 
أن أكون  الثالثين من عمري ويجب  الالزم، لكنني في  أكثر من 

منتبها لÌمر". 
بترتيب ا¬مور بحيث يكون لدي أشياء  وأضاف: "أحاول أن أقوم 

أقوم بها بدال من مجرد الجلوس على ا¬ريكة". 
في  وضعه  عن  تتحدث  التي  للتقارير  ينتظر  ال  أنه  إلى  وأشار 

إسبانيا ومستواه على أرض الملعب. 
االتحاد  من  لبريطانيا  الوشيك  الخروج  عن  للحديث  وانتقل 
ا¬وروبي موضحا: "أنظر لÌمور من وجهة نظر مالية، وخروجها 
تتغير،  ا¬مور  ¬ن  والمال،  االستثمار  على  ُمعينة  بطريقة  يؤثر 

لكنني ال أقرأ ُمعظم هذا الهراء". 
وأوضح: "ال أعرف حًقا الكثير من ا¬مور حول خروج بريطانيا من 
وليس  الحالي،  الوزراء  رئيس  هو  من  أعرف  وال  ا¬وروبي،  االتحاد 
لدي رأي في ذلك ولست مهتما، وأتابع لعبة الجولف وهذا كل 

شيء، ويمكنني أن أخبرك من هو رقم ١ في العالم". 
مدريد،  في  العيش  في  بالغة  بسعادة  "أشعر  واستكمل: 
وعائلتي  والطقس،  والطعام  والثقافة  الحياة  وأسلوب 

استقرت تماما". 
وبسؤاله عما إذا كان سيقوم بعمل عالمة تجارية مثل ديفيد 

بيكهام، أجاب: "شكًرا، أفضل أال يعرفني أحد".  
شخص  ولكل  الجولف،  ملعب  في  البقاء  "أفضل  واختتم: 
لنفسي،  الترويج  مواصلة  في  أرغب  وال  الخاصة،  اهتماماته 

وحين أعتزل أريد حياة مريحة وأكثر هدوًء".



٥

https://bit.ly/2PNQpOd المصدر:

بوليسيتش ال يصدق تسجيله هاتريك مع 
تشيلسي ضد بيرنلي

ا�نجليزي،  تشيلسي  جناح  بوليسيتش،  كريستيان  الموهوب  االمريكي  رد 
على كل المشككين بقدراته الفنية هذا الموسم، عندما سجل هاتريك 
مثالي بالقدم اليسرى واليمنى والرأس اليوم في انتصار البلوز ضد بيرنلي، 
بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج 

التي أقيمت بملعب "تيرف مور".
الماضية  الفترة  في  الالذعة  االنتقادات  من  لموجة  بوليسيتش  وتعرض 
على خليفة جلوسه احتياطيا في أغلب مباريات تشيلسي بقرار فني من 
المدرب فرانك المبارد الذي يفضل عليه ماسون مانت وبيدرو وويليان في 

هجوم البلوز.
منذ  البريميرليج  في  اللقاء  بداية  من  لبوليسيتش  مشاركة  أول  وجاءت 
التوهج  للشعاع  أمريكا"  "كابتن  إطالق  أجل  من  بيرنلي  ضد  أغسطس 
والتألق بقميص تشيلسي الذي جلبه من دكة احتياط بوروسيا دورتموند 
الفريق،  أسطورة  لتعويض  يورو  مليون   ٦٥ مقابل  الماضي،  الصيف  في 

البلجيكي إيدين هازارد الذي حقق حلمه باللعب لريال مدريد ا�سباني.
وأصبح ا¬مريكي صاحب الـ ٢١ عاما أصغر العب في تاريخ تشيلسي يسجل 
هاتريك في الدوري ا�نجليزي الذي يعكس حجم التألق الذي قدمه العب 

بوروسيا دورتموند السابق اليوم.
وقال بوليسيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للدوري ا�نجليزي: ال 

أصدق أنني سجلت هاتريك اليوم وا¬هداف كانت رائعة.
بذلك  بقيام  سعيد  وأنا  وقدراتي  نفسي  إثبات  على  يجب  كان  وتابع: 

ومساعدة تشيلسي اليوم.
من  تشيلسي  بقميص  المشاركة  في  االستمرارية  بوليسيتش  ويحتاج 
والتألق  المسيرة  مواصلة  أجل  من  المقبلة  المباريات  في  المبارد  فرانك 

بقميص الفريق اللندني.
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