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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.



من  السبت  اليوم  بايدن  جو  المنتخب  ا´ميركي  الرئيس  حّذر 
دونالد  واليته  المنتهية  الرئيس  استمر  إذا  وخيمة"  "عواقب 
أقرها  اقتصادي  تحفيز  خطة  توقيع  تأخير  في  ترامب 
احتمال  إلى  مشيرا  كورونا،  وباء  تبعات  لمواجهة  الكونغرس 

فقدان الماليين إعانات مكافحة البطالة.
وجاء في بيان مكتوب لبايدن "أن تخلي ترامب عن المسؤولية 
وخيمة.  عواقب  له  المساعدات  حزمة  على  التوقيع  برفضه 
ضد  التأمين  إعانات  أميركي  ماليين   ١٠ نحو  سيفقد  اليوم 

البطالة".
بالغ  أمر  المساعدات  حزمة  على  التوقيع  أن  بايدن  وأضاف 
لمساعدة  ا³ن  المشروع  على  التوقيع  "يجب  وتابع  ا´همية، 

ا´ميركيين".
البالد  وأن  أولى،  خطوة  المساعدات  حزمة  أن  بايدن  واعتبر 
العام  المزيد من اºجراءات في وقت مبكر من  بحاجة التخاذ 
تلبية  ذلك  في  بما  الوباء،  واحتواء  االقتصاد  ºنعاش  الجديد 
على  القدرة  وزيادة  اللقاح  لتوزيع  التمويل  إلى  الماسة  الحاجة 

إجراء الفحوص.
لصوت  صوته  يضم  أن  ترامب  على  يجب  إنه  بايدن  قال  كما 
ا´ميركيين من أجل ضمان حصولهم على الطعام والمسكن 

في موسم ا´عياد.
حزمة  مشروع  في  الماضي  ا´سبوع  ترامب  وشكك 
زيادة  المشرعين  من  طالبا  انتظارها،  طال  التي  المساعدات 
 ٦٠٠ من  ضعفا  ا´كثر  ا´ميركيين  إلى  المرسلة  الشيكات  قيمة 

إلى ألفي دوالر، وهو مقترح أيده الديمقراطيون.
ورأى ترامب أن المشروع الذي مرره الكونغرس يخدم أصحاب 
بدل  ا´جنبية  للدول  مساعدات  ويقدم  الكبرى،  الشركات 

مساعدة المواطنين.

فتش المحققون ا´ميركيون منزال في إحدى ضواحي مدينة 
وراء  يقف  من  لكشف  موسعة  تحقيقات  إطار  في  ناشفيل، 
التفجير الذي وقع صبيحة عيد الميالد، وفي حين يجري بحث 
وجود  ال  أنه  السلطات  أكدت  االنتحاري،  الهجوم  فرضية 

لتهديدات أخرى.
ووسط إجراءات أمن مشددة، فتش فريق من المحققين من 
بوالية  ناشفيل  مدينة  وشرطة  مختلفة  فدرالية  وكاالت 
في  يقع  منزال  المتحدة)  الواليات  شرقي  (جنوب  تينيسي 
ضاحية أنتيوك (١٥ كيلومترا جنوب شرق المنطقة التي انفجرت 

فيها عربة الرحالت صباح الجمعة).
ذي  لشخص  يعود  المنزل  بأن  أميركية  إعالم  وسائل  وأفادت 
العربة  مالك  أنه  ويعتقد  الجارية،  للتحقيقات  أهمية 

المستخدمة في التفجير.
مئات  ا´منية  السلطات  تلقت  أن  بعد  التفتيش  عملية  وجرت 

اºفادات من قبل المواطنين.
وكانت وسائل إعالم أميركية ذكرت أمس اسم رجل عمره ٦٣ 
عاما من سكان ناشفيل يشتبه المحققون في أنه ربما تكون 
له عالقة بالتفجير الذي أوقع ٣ جرحى وتسبب في إلحاق أضرار 

بأكثر من ٤٠ مبنى.
الكشف   (FBI) آي"  بي  "إف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  ورفض 
مرتكب  عن  إليها  توصلت  التحقيقات  تكون  قد  تفاصيل  عن 

الهجوم، مكتفيا بالقول إن ذلك سيستغرق بعض الوقت.
محققين  عن  أمس  نقلت   (CNN) إن"  إن  "سي  شبكة  وكانت 
قولهم إن تفجير ناشفيل نجم على ا´رجح عن عمل انتحاري، 
وذلك بعد العثور على ما يعتقد أنها أشالء بشرية في موقع 
-فيما  يسع  لم  منفذه  إن  المحققون  يقول  الذي  التفجير، 
توجيه  بعد  تفجيرها  تم  المركبة  أن  بما  ضحايا؛  ºيقاع  يبدو- 
إنذار صوتي من داخلها، كما أن الشوارع كانت حينها خالية من 

المارة.

٢

أخبار العالم

بايدن يطالب ترامب بالتوقيع فورا على 
خطة مساعدات لمواجهة تبعات كورونا

https://bit.ly/2MQ67cp المصدر:

تفجير ناشفيل.. ال تهديدات بالمدينة والمحققون 

ا¦ميركيون يبحثون فرضية الهجوم االنتحاري

https://bit.ly/2L9bN0L المصدر:



٣

رد مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب على التقارير التي تحدثت 
ا´لماني  المدرب  المصري محمد صالح، وقال  النجم  عن رحيل 
النجم  منح  عدم  بسبب  الضجة  هذه  كل  يتوقع  لم  إنه 

المصري شارة القيادة، وأكد أنه لن يقف في طريق مغادرته.
وعبر صالح في مقابلة مع صحيفة "آس" (AS) اºسبانية مطلع 
ا´سبوع الماضي عن إعجابه بالعمالقين ريال مدريد وبرشلونة، 
وتحدث النجم محمد أبو تريكة عن عدم شعور صديقه صالح 
إعالم  وسائل  في  تكهنات  عزز  مما  ليفربول،  في  بالسعادة 

بريطانية تحدثت عن رغبة النجم المصري في الرحيل.
الوحيد  السبب  أن  "أعتقد  صحفي  مؤتمر  في  كلوب  وقال 
للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي هو الطقس، هل يمكن 
العالم،  أندية  أكبر  من  واحد  هذا  آخر؟  سبب  هناك  يكون  أن 

ونحن ندفع رواتب جيدة، ولدينا ملعب رائع وجمهور متميز".
وأضاف كلوب "ال يمكن إجبار الناس على البقاء.. إذا أراد العب ما 
الرحيل فربما ال نستطيع منعه من ذلك، لكني ال أفهم لماذا 

قد يرغب أحد في الرحيل".
كان  وبرشلونة  مدريد  ريال  عن  صالح  حديث  أن  كلوب  واعتبر 
عاديا، وقال "إذا سألت أي العب في العالم ال يلعب لبرشلونة أو 
ما  يوما  هناك  اللعب  تخيل  بإمكانه  كان  إذا  عما  مدريد  ريال 
فهل سيقول ال، كرة القدم اºسبانية ليست مناسبة لي، لماذا 

يقول ذلك؟".
وتطرق المدرب ا´لماني إلى عدم منح صالح شارة القيادة في 
مباراة ميتالند بدوري ا´بطال، واعتبر أن الالعب الذي كان يجب 
قائدا  "كنت  وقال  أوريجي،  ديفوك  البلجيكي  هو  يغضب  أن 
ويا لها من وظيفة، حيث ال توجد  لفترة طويلة في مسيرتي، 
العديد من الفوائد التي تجنيها منها، فقط الكثير من العمل، 
قائدا  تكون  أن  لكن  للفريق،  قائدا  كوني  بأهمية  أشعر  لم 
لمباراة واحدة فقط، لم أدرك مدى أهمية ذلك لالعبين، ´ن كل 

شيء ا³ن أصبح يمثل قصة كبيرة".

كلوب: لم أخطئ مع صالح ولن نمنع
أي العب من الرحيل

كلمات ميسي بعدما أصبح ملك
الهدافين لفريق واحد

https://bit.ly/2LmxxpL المصدر:

السابعة في  للمرة  الدوري اºسباني  بعد تسلمه جائزة هداف 
برشلونة  قائد  ميسي  ليونيل  ا´رجنتيني  النجم  قال  مسيرته، 
قبل أيام إنه استعاد توازنه ويريد قيادة فريقه للمنافسة على 

جميع ا´لقاب.
وقدم  بالفعل  القول  ميسي  قرن  الثالثاء،  أمس  مباراة  وفي 
الوليد، وقاد  بلد  أفضل مستوياته هذا الموسم في مواجهة 
لزميله  ا´ول  الهدف  صنع  إذ  نظيفة،  بثالثية  للفوز  فريقه 
لمارتن  الثاني  الهدف  بناء  في  وساهم  لينغليه،  كليمونت 
تمرير  بعد  الثالث  الهدف  بنفسه  يسجل  أن  قبل  برايثويت، 

ساحرة من الشاب بيدري.
وبهذا الهدف، كسر ميسي رقم ا´سطورة بيليه (٦٤٣ هدفا) 
(سانتوس  واحد  فريق  بقميص  تسجيال  الالعبين  كأكثر 
إلى  المسابقات  كافة  في  البرسا  مع  رصيده  ورفع  البرازيلي)، 

٦٤٤ هدفا في ٧٤٩ مباراة.
مواقع  في  حساباته  على  ميسي  كتب  اºنجاز  هذا  وعن 
أفكر  لم  القدم  كرة  لعب  بدأت  "عندما  االجتماعي،  التواصل 
كسرته  الذي  من  أقل  حتى  قياسي،  رقم  أي  بتحطيم  يوما 
ساعدني  من  كل  شكر  أريد  بيليه،  بحوزة  وكان  (أمس)  اليوم 
وكل  وأصدقائي  وعائلتي  زمالئي  مسيرتي:  سنوات  خالل 

شخص يدعمني كل يوم".

Lorem ipsum

https://bit.ly/38tlQ9y المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

في  قدما  تمضي   (Apple) آبل  شركة  إن  رويترز  لوكالة  تقرير  قال 
تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة والتي تأمل إنتاجها بداية من 
عام ٢٠٢٤، ويمكن أن تشتمل على تكنولوجيا بطاريات خاصة بها.

وبدأت الشركة جهودها في هذا المجال في عام ٢٠١٤ من خالل 
"بروجيكت  باسم  عرف  مشروع  في  الخاصة  سيارتها  تصميم 
تلك  عن  ما  مرحلة  في  تراجعت  لكنها   ،(Project Titan) تيتان" 

الجهود وأعادت تقييم أهدافها.
لäشراف   -(Tesla) تسال  شركة  في  عمل  -الذي  فيلد  دوج  وعاد 
في  الفريق  من  شخصا   ١٩٠ وسرح   ،٢٠١٨ عام  في  المشروع  على 
أنها  لدرجة  كافيا  تقدما  آبل  أحرزت  الحين  ذلك  ومنذ   ،٢٠١٩ عام 

تهدف ا³ن إلى بناء سيارة للمستهلكين.
بطارية  تصميم  "آبل"  إستراتيجية  في  المركزية  ا´مور  ومن 
وتزيد  البطاريات  تكلفة  جذري  بشكل  تقلل  أن  يمكن  جديدة 

مدى القيادة.
ويمثل صنع مركبة تحديا لسلسلة التوريد حتى بالنسبة لشركة 
آبل التي تصنع مئات الماليين من المنتجات اºلكترونية كل عام 
أبدا،  سيارة  تصنع  لم  لكنها  العالم،  أنحاء  جميع  من  بأجزاء 
أن  قبل  عاما   ١٧ الكهربائية  للسيارات  تسال  شركة  واستغرقت 

تحقق أرباحا مستدامة.
وقال أحد ا´شخاص الذين عملوا في مشروع "تيتان" عن طموح 
آبل "إنه ليس هاتفا محموال، ولكن إذا كانت هناك شركة واحدة 
على هذا الكوكب لديها الموارد للقيام بذلك فمن المحتمل أن 

تكون شركة آبل".

بعد تطويرها بطارية بمواصفات عالية..
آبل تقترب من إطالق سياراتها الجديدة

ردا على خبر إنتاج سيارة آبل.. ماسك
يذكر قصة رفض عرضه لبيع تسال

https://bit.ly/2K0dDAi المصدر:

تسال  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ماسك  إيلون  الملياردير  قال 
إنه تواصل مع  الثالثاء  (Tesla) يوم  الكهربائية  السيارات  لصناعة 
الرئيس التنفيذي لشركة آبل (Apple) تيم كوك "خالل أحلك أيام 
استحواذ  إمكانية  لمناقشة   "٣ الموديل  سيارة  تصنيع  برنامج 

صانع آيفون على الشركة مقابل ُعشر قيمتها الحالية.
وقال الملياردير ا´ميركي إن كوك "رفض حضور االجتماع". وقد 
جاء حديث ماسك في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر 
سيارة  إنتاج  إلى  آبل  شركة  تطلع  عن  لرويترز  خبر  تناقل  عقب 

ركاب بحلول عام ٢٠٢٤ باستخدام تقنية بطاريات جديدة.
بكميات  اºنتاج  لزيادة   ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ عامي  خالل  تسال  وكافحت 
في  المستثمرين  ماسك  أبلغ  حيث  سيدان،   ٣ طراز  من  كبيرة 
ذلك الوقت أن الشركة كانت غارقة في "جحيم اºنتاج" بسبب 
مشاكل مع أنظمة اºنتاج ا³لي في مصنع البطاريات في رينو، 

نيفادا.
ذلك  منذ  وحققت  المشاكل  على  تسال  تغلبت  ذلك،  ومع 
الحين سلسلة من ا´رباح الفصلية. حيث أصبحت شركة صناعة 
السيارات الكهربائية واحدة من أكثر الشركات قيمة المنضمة 

.(٥٠٠ S&P) حديثا لمؤشر إس آند بي ٥٠٠
وكانت جهود آبل في مجال السيارات، قد بدأت منذ عام ٢٠١٤ 
في    (Project Titan) بروجكت  تيتان  باسم  المعروف  بمشروعها 

صعود وهبوط.
السيارات  ºنتاج  الشركة  إستراتيجية  في  الجوهرية  ا´مور  من 
من  جذري"  "بشكل  يقلل  أن  يمكن  جديدة  بطارية  تصميم 

تكلفة البطاريات ويزيد من نطاق السيارة.
قدرة  من  ماسك  شكك  نفسها  التغريدات  سلسلة  وفي 
بطاريات مونوسل "monocell"، التي تخطط آبل الستخدامها في 
تصميمها، حيث قال إن القدرة المتوقعة للبطارية "مستحيلة 

."èكهروكيميائي
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