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١

دييغو
مارادونا

العب  كان   ،(٢٠٢٠ نوفمبر   ٢٥  –  ١٩٦٠ أكتوبر   ٣٠) مارادونا  أرماندو  دييغو 
ومدرب كرة قدم أرجنتيني سابق. ُيعتبر على نطاق واسع أحد أعظم 
الالعبين في التاريخ، وكان أحد الفائزين بالمناصفة بجائزة العب القرن 
ومهاراته  وتمريراته  مارادونا  رؤية  بين  الجمع  تم  الفيفا.  من  العشرين 
 ٥ قدم   ٥) متر   ١٫٦٥ قامته  قصر  مع  والمراوغة  بالكرة  التحكم  في 
بوصة)، مما يسمح له بالمناورة بشكل أفضل من معظم العبي كرة 
أثناء  الخصم  من  العبين  عدة  يتخطى  كان  ما  غالًبا  ا³خرين؛  القدم 
العام  ا´داء  تأثير كبير على  الميدان  الجري. كان لوجوده وقيادته في 
الخصوم.  قبل  من  تمييزه  يتم  كان  ما  غالًبا  أنه  حين  في  لفريقه، 
وكان  تهديفي  حس  يمتلك  كان  اºبداعية،  قدراته  إلى  باºضافة 
منذ  موهوًبا  مارادونا  كان  الحرة.  الركالت  في  متخصص  بأنه  معروًفا 
الصغر، وقد حصل على لقب "El Pibe de Oro" ("الطفل الذهبي")، 

وهو االسم الذي ظل مالزمه طوال مسيرته المهنية.
لعب كصانع ألعاب متقدم في المركز الكالسيكي لصاحب الرقم ١٠، 
وهو أول العب في تاريخ كرة القدم يحطم الرقم القياسي العالمي 
لرسوم االنتقال مرتين، ا´ولى عندما انتقل إلى برشلونة مقابل رسوم 
عندما  والثاني  إسترليني،  جنيه  ماليين   ٥ بلغت  آنذاك  قياسية  انتقال 
٦٫٩ مليون  بلغت  انتقال قياسية أخرى  نابولي مقابل رسوم  إلى  انتقل 
جنيه إسترليني. لعب مع أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز وبرشلونة 
واشتهر  ا´ندية،  مع  مسيرته  خالل  بويز  أولد  ونيولز  وإشبيلية  ونابولي 

بفترته في نابولي وبرشلونة حيث حصل على العديد من ا´لقاب.
 ٣٤ وسجل  دولية  مباراة   ٩١ خاض  ا´رجنتين،  مع  الدولية  مسيرته  في 
هدًفا. لعب مارادونا في أربع بطوالت في كأس العالم، بما في ذلك 
كأس العالم ١٩٨٦ في المكسيك حيث كان قائدÐ لÏرجنتين وقادهم 
كأفضل  الذهبية  بالكرة  وفاز  النهائي،  في  الغربية  ألمانيا  على  للفوز 
العب في البطولة. في ربع نهائي كأس العالم ١٩٨٦، سجل كال هدفي 
تاريخ كرة القدم لسببين مختلفين.  اللذان دخال  إنجلترا  الفوز ٢–١ على 
الهدف ا´ول سجله باستخدام يده دون أن ينتبه الحكم، ويعرف بـ"يد 
ومراوغته  يارد)   ٦٦) م   ٦٠ جري  بعد  الثاني  هدفه  سجل  بينما  الرب"، 
ليكون  الهدف  هذا  على  التصويت  وتم  إنجلترا،  من  العبين  لخمسة 
"هدف القرن" من قبل المصوتين على موقع FIFA.com في عام ٢٠٠٢.

وكان   .٢٠٠٨ نوفمبر  في  ا´رجنتيني  للمنتخب  مدرًبا  مارادونا  أصبح 
مسؤوًال عن الفريق في مونديال ٢٠١٠ في جنوب إفريقيا قبل أن يغادر 
بعد نهاية البطولة. ثم درب نادي الوصل الذي فاز في الدوري اºماراتي 
قبل  للفجيرة  مدرًبا  مارادونا  أصبح   ،٢٠١٧ عام  في   .٢٠١١–١٢ للمحترفين 
مغادرته في نهاية الموسم. في مايو ٢٠١٨، تم إعالن مارادونا كرئيس 
جديد لنادي دينامو برست البيالروسي. وصل إلى بريست وتم تقديمه 
من قبل النادي لبدء مهامه في يوليو. من سبتمبر ٢٠١٨ إلى يونيو ٢٠١٩، 
لنادي  مدرًبا  وكان  المكسيكي.  دورادوس  لنادي  مدرًبا  مارادونا  كان 

جيمناسيا البالتا من عام ٢٠١٩ حتى وفاته في عام ٢٠٢٠.



للتو  بدأت  المعركة  إن  ترامب  دونالد  ا´ميركي  الرئيس  قال 
فقط، وذلك في سلسلة تغريدات تعليقا على قرار المحكمة 
الرئاسية  االنتخابات  نتائج  إبطال  دعوى  رفض  العليا  ا´ميركية 
في ٤ واليات متأرجحة. بينما تظاهر أنصار ترامب في العاصمة 
تزوير  شعارات  مرددين  له،  ثانية  بوالية  مطالبين  واشنطن 

االنتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
ونشر ترامب سلسلة من التغريدات المتالحقة على حسابه في 
الرافض لدعوى إبطال  العليا  تويتر، تعليقا على قرار المحكمة 
وجورجيا  وميشيغان  (بنسلفانيا  واليات   ٤ في  االنتخابات  نتائج 
وإنها  خذلته،  إنها  قائال  المحكمة  قرار  وانتقد  وويسكونسن)، 

"تفتقر للحكمة والشجاعة".
أعلى  -وهي  العليا  ا´ميركية  المحكمة  برفض  ا´مر  واخُتتم 
محكمة في البالد- أول أمس الجمعة، دعوى قضائية كبيرة 
باكستون،  كين  تكساس  والية  في  العام  المدعي  أقامها 
نتائج  إلغاء  تطلب  وهي  أخرى،  والية  و١٧  ترامب  وأيدها 
 ٤ في  الثاني-  نوفمبر/تشرين   ٣ في  أجريت  االنتخابات-التي 

واليات.
تزويرا  أن  دليل-  -دون  مدعيا  بهزيمته  االعتراف  ترامب  ورفض 
واسعا حرمه من الفوز، وال سيما التصويت عبر البريد الذي كان 
اºصابة  مخافة  قياسيا  عليه  ا´ميركيين  الناخبين  إقبال 
بفيروس كورونا، وكان أغلب ا´صوات عبر البريد لصالح المرشح 

الديمقراطي بايدن.
وغرد ترامب ٥ مرات خالل ساعتين صباح أمس السبت، مؤكدا 
أن المحكمة العليا خذلته، وأنه مقتنع بسرقة االنتخابات منه. 
كما طالب الرئيُس وزيَر العدل وليام بار بكشف كل ما لديه عن 
بدأت  "معركتنا  القول  إلى  وخلص  االنتخابية،  التزوير  عمليات 

ا³ن".

ستعود  بالده  أن  بايدن  جو  المنتخب  ا´ميركي  الرئيس  أعلن 
العام  ا´مين  دعا  بينما  للمناخ،  باريس  اتفاق  إلى  لالنضمام 
قمة  افتتاح  في  السبت  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لÏمم 

للمناخ زعماء العالم ºعالن حالة "الطوارئ المناخية".
وقال بايدن في تغريدة إن الواليات المتحدة ستعود لالنضمام 
إلى اتفاق باريس في غضون ٣٩ يوما، وأضاف أن بالده ستعمل 

على حشد العالم لمعالجة أزمة المناخ.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خالل حديث له في 
المناخ  تغير  حول  المتحدة  لÏمم  االفتراضية  القمة  افتتاح 
الرئيس  بخطة  باريس،  التفاقية  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
اتفاقية  إلى  واالنضمام  للعودة  بايدن  جو  المنتخب  ا´ميركي 

باريس للمناخ.
وبداية  مرجعية  "نقطة  هي  باريس  اتفاقية  إن  ماكرون  وقال 
بسبب  ا´حيان  بعض  في  إضعافها  تم  لقد  نشاطاتنا،  لكل 
لحظة  في  أنفسنا  ونجد  بها  تمسكنا  لكننا  البعض،  خيارات 
المنتخب جو  الرئيس ا´ميركي  أيام" بعد أن أعرب  مهمة بعد 

بايدن عن رغبته في االنضمام مرة أخرى إلى اتفاقية باريس.
تراجع  باريس،  اتفاق  حققه  الذي  التاريخي  االندفاع  وبعد 
اقتصاد  أكبر  انسحاب  أعلن  الذي  ترامب  انتخاب  مع  الحماس 

في العالم من االتفاق.
وتحدث عشرات الزعماء في القمة االفتراضية التي تستمر يوما 
واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في 
جولة  قبل  ا´رض،  حرارة  درجة  الرتفاع  المسببة  االنبعاثات 

حاسمة في محادثات المناخ تستضيفها غالسكو أواخر ٢٠٢١.
وقال غوتيريش في كلمة عبر االتصال المرئي "هل يمكن ´حد 
كل  اليوم  أدعو  لذلك  للغاية..  طارئا  وضعا  نواجه  أننا  ينكر  أن 
في  مناخية  طوارئ  حالة  إعالن  إلى  العالم  أنحاء  في  الزعماء 

بلدانهم حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

٢

أخبار العالم

ترامب عقب خسارته دعاوى الطعون 
االنتخابية: المعركة بدأت للتو

https://bit.ly/2LZY0tb المصدر:

بايدن يعد بعودة بالده التفاق باريس 
وغوتيريش يدعو ¦عالن حالة طوارئ مناخية

https://bit.ly/2WGS8aD المصدر:



٣

الفرنسي  الالعب  أعمال  وكيل  رايوال  مينو  تصريح  كان  صادما 
ويريد  يونايتد  مانشستر  في  سعيد  غير  ا´خير  بأن  بوغبا،  بول 
الرحيل خالل االنتقاالت المقبلة، غير أن الفرنسي الدولي حسم 
حسابه  على  المانيو  لجماهير  مؤثرة  رسالة  ووجه  الجدل 

الرسمي في إنستغرام.
وكتب بوغبا الذي شارك أساسيا أمس في ديربي مانشستر ضد 
كثيرا  "حاربت  السلبي  بالتعادل  انتهى  التي  سيتي  مان 
وسأواصل القتال من أجل مانشستر يونايتد، العبين وجماهير. 
الكالم المتناثر ليس مهما، المستقبل بعيد، اليوم هو ما يهم 
بيني  واضح  شيء  كل  أقوى..  دائما  معا  ونحن  ملتزم،   ٪١٠٠٠ وأنا 
في  يحصل  ماذا  تعلم  ال  عندما  يتغير..  لن  وهذا  النادي  وبين 

الداخل، ال تتكلم.. قل الحقيقة أو ابق صامتا".
المشهد  في  تغيير  إلى  يحتاج  عاما)   ٢٧) بوغبا  إن  رايوال  وقال 
غونار  أولي  النرويجي  قيادة  تحت  نفسه  ليثبت  عانى  بعدما 

سولسكاير.
يمكنه  وال  يونايتد  مانشستر  في  سعيد  غير  "بوغبا  وأضاف 
التعبير عن نفسه بعد ا³ن كما يود وكما نتوقع منه.. عليه أن 
الحل  أن  أعتقد  لكن   ،٢٠٢٢ صيف  عقده  ينتهي  الفريق.  يغير 

ا´فضل لجميع ا´طراف هو االنتقال في الفترة المقبلة".
وتحدث بوغبا مرارا عن رغبته في الدفاع عن ألوان ريال مدريد، 

وخاصة اللعب تحت إدارة مواطنه زين الدين زيدان.
-قبل  تطرق  فرنسا  منتخب  مدرب  ديشامب  ديدييه  وكان 
أسابيع- إلى وضع بوغبا بقوله "يعيش وضعية في ناديه حيث 
ال يشعر بالسعادة، ال من ناحية عدد الدقائق التي يحصل عليها 

للعب وال من ناحية المركز الذي يشغله في الملعب."

بعد الحديث عن رحيله الشهر المقبل.. رسالة
مؤثرة من بوغبا إلى جماهير مانشستر يونايتد

رونالدو مقابل بوغبا.. صفقة تبادلية محتملة
بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

https://bit.ly/37LfQIO المصدر:

صفقة  يجري  قد  يونايتد  مانشستر  أن  بريطانية  تقارير  ذكرت 
عودة  مقابل  يوفنتوس  إلى  بوغبا  بول  بانتقال  تبادلية، 

كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد مجددا.
رايوال  مينو  الفرنسي  الالعب  وكيل  كشف  بعدما  ذلك  وجاء 

مؤخرا أن ا´مر "انتهى" بالنسبة لبوغبا في أولد ترافورد.
أن  البريطانية   (THE SUN) صن"  "ذي  صحيفة  وكشفت 
بعد  بوغبا  رحيل  يريدون  يونايتد  مانشستر  في  المسؤولين 
دوري  في  الحاسمة  مباراتهم  قبيل  ا´خيرة،  وكيله  تصريحات 

أبطال أوروبا أمام سالزبورغ النمساوي.
ريال  إلى  منتقال   ٢٠٠٩ في  ترافورد  أولد  عاما)   ٣٥) رونالدو  وغادر 
مدريد اºسباني، مقابل رقم قياسي آنذاك زاد على ١٠٥ ماليين 

دوالر.
ويدعم تقرير الصحيفة ما قاله الصحفي الرياضي المتخصص 
�) ميغيل e Independent) "في كرة القدم بصحيفة "ذي إندبندنت
سيعود  رونالدو  أن  من  التليفزيونية،  البرامج  أحد  في  ديالني 
يوفنتوس  اهتمام  إلى  مشيرا  يونايتد،  مانشستر  إلى  قريبا 

بالفعل بإجراء الصفقة التبادلية.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3nOPdbx المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

يأمل القائمون على مشروع المدينة الذكية في الصين أن يكون 
بداية  داخلها  شيء  كل  تشغيل  على  قادرا  االصطناعي  الذكاء 
روبوتات  مثل  الصغيرة  الخدمات  إلى  العام  النقل  وسائل  من 

توصيل القهوة، وذلك تبعا لعادات سكان المدينة.
المعمارية  الهندسة  شركة  ناقشت  الهدف،  لهذا  وللوصول 
"تيرمينس"  التكنولوجيا الصينية  (BIG) وشركة  "بيغ"  الدانماركية 
االصطناعي  الذكاء  يديره  جامعي  حرم  لبناء  خطًطا   (Terminus)

.(WE Forum) "نترنت، وفًقا لتقارير "وي فورمºخالل جلسة عبر ا
هل نثق في الذكاء االصطناعي؟

الذكاء  هذا  يديرون  بمن  نثق  هل  بقوة:  المطروح  السؤال  ولكن 
يبحث  مشروعها  إن  تقول  تيرمينس  فمجموعة  االصطناعي؟ 
تقدم  أن  المفترض  من  إنه  إذ  واحتياجاته،  الفرد  راحة  عن 
الروبوتات القهوة بحسب تفضيالت السكان، وستقوم كراسي 

المكتب بإعادة ترتيب نفسها بعد االجتماعات.
ومع ذلك، تدور التساؤالت حول أين تذهب كل بيانات المواطن 

هذه؟ وكيف تستخدم؟
المشروع  أن  أوضح  تيرمينس  شركة  مؤسس  آي  فيكتور 
أجهزة  الستخدام  يخطط   (Cloud Valley) فالي  كالود  المسمى 
استشعار وأجهزة متصلة بشبكة "واي فاي" (�wi) لجمع البيانات 

حول كل شيء بدءا من عادات أكل الناس وحتى التلوث.
بيغ  لشركة  المؤسس  الشريك  إنغلز  بيارك  يقول  جانبه  ومن 
صاحب  يعرف  حيث  قرية  في  العيش  فكرة  إلى  تقريًبا  "عدنا 

الحانة شرابك المفضل".
للذكاء  يمكن  وواعية،  حساسة  بيئتنا  تصبح  "عندما  وأضاف 
على  يتعرف  ´نه  بسالسة،  البسيطة  با´مور  القيام  االصطناعي 
ال  حتى  العمل،  أماكن  في  الباب  وفتح  القادمين،  ا´شخاص 

يضطروا للبحث عن بطاقاتهم".

بالتعاون مع شركة دانماركية.. "تيرمينس"
مدينة ذكاء اصطناعي صينية تديرها الروبوتات

آيفون 12 الجديد.. كيف يؤثر دعم
شبكة 5جي على بطارية هاتف آبل؟

https://bit.ly/3mMsImj المصدر:

شركتي  بيع  إلى   (Facebook) "فيسبوك"  شركة  تضطر  قد 
"واتساب" (WhatsApp) و"إنستغرام" (Instagram) بعد أن رفعت لجنة 
دعاوى  تقريبا  أميركية  والية  وكل  ا´ميركية  الفدرالية  التجارة 
تستخدم  إنها  قائلة  االجتماعي،  التواصل  شركة  ضد  قضائية 
والتضييق  المنافسين  القتناص  الدفن"  أو  "الشراء  إستراتيجية 

.(Reuters) "على المنافسين الصغار، بحسب تقرير "رويترز
ا´ربعاء،  يوم  القضائية،  الدعوى  رفع  مع  فيسبوك  وأصبحت 
ثاني شركة تقنية كبيرة تواجه تحديا قانونيا كبيرا هذا العام، 
بعد أن رفعت وزارة العدل ا´ميركية دعوى قضائية ضد شركة 
الشركة  متهمة  ا´ول،  أكتوبر/تشرين  في   (Alphabet) "ألفابت" 
السوقية  قوتها  باستخدام  دوالر  تريليون  تكلفتها  تبلغ  التي 

في القضاء على المنافسين.
من  المتزايد  اºجماع  على  الضوء  القضائية  الدعاوى  تسلط 
عن  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  مساءلة  على  الحزبين 
إدارة  بين  االتفاق  من  نادرة  لحظة  وتمثل  التجارية،  ممارساتها 
كل  تفكيك  إلى  بعضهم  دعا  الذين  والديمقراطيين،  ترامب 

من غوغل وفيسبوك.
واتهمت الشكاوى، يوم ا´ربعاء، فيسبوك بشراء منافسين، مع 
على  السابقة  االستحواذ  عمليات  على  خاص  بشكل  التركيز 
 ،٢٠١٢ في  دوالر  مليار  مقابل  إنستغرام  الصور  مشاركة  تطبيق 

وتطبيق المراسلة واتساب مقابل ١٩ مليار دوالر في ٢٠١٤.
االستحواذ  عمليات  إن  والوالئيون  الفدراليون  المنظمون  وقال 
تحديا  تثير  أن  المرجح  من  خطوة  وهي  حلها،  يتم  أن  يجب 
قانونيا طويال، حيث تمت الموافقة على الصفقات قبل سنوات 

من لجنة التجارة الفدرالية.
عن  نيابة  جيمس،  ليتيتيا  نيويورك،  في  العام  المدعي  وقالت 
فيسبوك  استخدمت  تقريبا،  عقد  مدى  "على  والية   ٤٦ تحالف 
ا´صغر،  المنافسين  لسحق  االحتكارية  وقوتها  هيمنتها 
والقضاء على المنافسة، وكل ذلك على حساب المستخدمين 

العاديين".

Lorem ipsum
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