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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.



توافد عدد كبير من أنصار الفصائل الشيعية إلى ساحة التحرير 
(وسط العاصمة العراقية بغداد)، للمشاركة في إحياء الذكرى 
ا´ولى لمقتل قائد فيلق القدس اºيراني قاسم سليماني، وأبو 
بضربة  الشعبي،  الحشد  هيئة  رئيس  نائب  المهندس،  مهدي 

جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي.
ساعات  منذ  التحرير  ساحة  إلى  المؤدية  الشوارع  وشهدت 
الصباح ا´ولى تدفق المئات من أنصار هذه الفصائل؛ للمشاركة 
إجراءات  ظل  في  اليوم،  ظهر  انطلقت  التي  المظاهرة،  في 
وا´منية  العسكرية  للقوات  كثيف  وانتشار  مشددة،  أمنية 

واالستخباراتية وقوات الحشد الشعبي.
هيئة  إليها  دعت  التي  المظاهرة  إن  الجزيرة  مراسل  وقال 
الحشد الشعبي تطالب بتطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي 

بإخراج القوات ا´جنبية، خصوصÜ ا´ميركيَة، من البالد.
كما  رسمية،  عطلة  اليوم  هذا  العراقية  السلطات  وأعلنت 
المؤدية  والتقاطعات  الطرق  العامة  المرور  مديرية  أغلقت 
لساحة التحرير، ومنعت حركة السيارات فيها، وسمحت فقط 
وسليماني،  المهندس  صور  رفعوا  الذين  المتظاهرين،  بوصول 

والفتات وأعالم العراق والفصائل المسلحة.
السبت  العشرات مساء  انضم  وفي محاكاة لموكب جنائزي، 
بغداد؛  مطار  إلى  المؤدي  السريع  الطريق  على  مسيرة  إلى 
المسيرة صور سليماني  المشاركون في  الذكرى. ورفع  ºحياء 
في  آخرون  تجمع  حين  في  الشموع،  وأشعلوا  والمهندس 
الشظايا ظاهرة على  آثار  زالت  العملية، حيث ما  محيط مكان 

ا´سفلت والجدران.

ماليين  "مشاركته  ا´ميركي  الرئيس  نائب  بنس  مايك  أعلن 
وترحيبه  الرئاسية"،  االنتخابات  تزوير  بشأن  قلقهم  ا´ميركيين 
 ١١ قرر  حيث  عليها،  الكونغرس  تصديق  معارضة  بجهود 
التنديد  التصديق، مع تواصل  الشيوخ رفض  جمهوريا بمجلس 

من قبل جمهوريين وديمقراطيين بهذه المواقف.
الرئيس،  نائب  موظفي  كبير  شورت  مارك  عن  صادر  بيان  وفي 
قال بنس إنه يشارك ماليين ا´ميركيين قلقهم بشأن عمليات 
إنها  له  ومؤيدون  ترامب  دونالد  الرئيس  يقول  واختالالت،  تزوير 

وقعت في االنتخابات الرئاسية.
كما رحب بنس بالجهود التي يقوم بها أعضاء جمهوريون في 
عمال  االنتخابات،  نتائج  على  االعتراض  أجل  من  الكونغرس، 

بالسلطة التي يخولها لهم القانون.
السبت  فدرالية  استئناف  محكمة  رفضت  أخرى،  جهة  من 
سلطة  لديه  بنس  أن  ذكرت  التي  غوميرت  لوي  النائب  دعوى 

إبطال فوز بايدن عندما يجتمع الكونغرس ا´ربعاء.
جاء ذلك عقب رفض قاض فدرالي في والية تكساس للدعوى، 
الجمهوريين  من  المدعين  أن  قضاة   ٣ من  هيئة  رأت  حيث 

يفتقرون إلى الحق القانوني في رفع الدعوى.
وكان غوميرت، وهو حليف وثيق لترامب، قد رفع الدعوى مع 
أعضاء المجمع االنتخابي الجمهوريين عن والية أريزونا، قائال إن 
بحكم  االنتخابي  المجمع  أصوات  رفض  صالحية  يملك  بنس 
منصبه في مجلس الشيوخ، لكن بنس نفسه رفض ا´مر قائال 

إنه غير مناسب لهذه الدعوى.

٢

أخبار العالم

حشود ببغداد �حياء ذكرى اغتيال سليماني 

والمهندس.. وحزب ا£ العراقي يعلن موقفه من "الثأر"

https://bit.ly/35rwlIw المصدر:

محاوالت �بطال فوز بايدن.. جمهوريون 
يحشدون وبنس يرحب

https://bit.ly/3nwuqIM المصدر:



٣

ا´رقام  تحطيم  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يواصل 
الشخص  اليوم  أصبح  إذ  وخارجها،  المالعب  داخل  القياسية 
ا´كثر  المنشور  وصاحب  إنستغرام،  موقع  عبر  متابعة  ا´كثر 

تفاعال خالل عام ٢٠٢٠.
رونالدو  متابعي  عدد  تخّطى  الماضية  القليلة  الساعات  وفي 
٢٥٠ مليون شخص عبر موقع إنستغرام، متفوقا على عدد من 

نجوم الفن، أقرب منافسيه على هذه الصدارة.
ميسي  ليونيل  ا´رجنتيني  النجم  يعّد  القدم،  كرة  عالم  ومن 
أقرب مالحق لميسي بـ١٧٤ مليون متابع، ثم البرازيلي نيمار بـ١٤٤ 

مليون متابع.
وجّسد رونالدو سطوته على موقع إنستغرام، بتصنيف منشور 
له ا´كثر تفاعال خالل عام ٢٠٢٠، فقد حظيت الصورة التي نشرها 
مليون  بـ١٩  مارادونا  دييغو  الراحل  ا´رجنتيني  النجم  لنعي 

إعجاب.

ربع مليار.. رونالدو يحطم ا�رقام القياسية
عبر إنستغرام

ميسي سيرحل عن برشلونة لهذا السبب
وغوارديوال ونيمار يحددان وجهته القادمة

https://bit.ly/35oFtOk المصدر:

ليونيل  ا´رجنتيني  النجم  رحيل  احتمال  إلى  التكهنات  تشير 
القادم،  الصيف  ينتهي  عقده  أن  خاصة  برشلونة،  عن  ميسي 
وهو ما أكدته صحيفة "ماركا" (MARCA) اºسبانية، كما حددت 

وجهته القادمة أيضا.
مصادره  أحد  إن  بالصحيفة  مقال  في  كاربيو  كارلوس  وقال 
وجيزة  فترة  بعد  بقليل،  شهر  من  أكثر  قبل  أخبره  الموثوقين 
من استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في ٢٧ أكتوبر/تشرين ا´ول 
على  زال  ما  "ميسي  بأن  برشلونة؛  نادي  رئاسة  من  الماضي 

استعداد لمغادرة برشلونة ولم يغير رأيه".
وصول  يغير  أن  المرجح  غير  من  أنه  أوضح  المصدر  أن  وأضاف 
رئيس جديد للنادي قرار ميسي بالرحيل، حيث إنه أصبح مقتنعا 
حيث  ا´خيرة،  محطتها  إلى  وصلت  برشلونة  مع  مسيرته  بأن 
عاًما،   ٣٣ القادم  يونيو/حزيران  في  عقده  نهاية  مع  سيبلغ 
ويريد مواصلة الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية مجددا.

سيكون  الرئيسيين  هدفيه  ميسي  تحقيق  أن  الكاتب  وتابع 
مستحيًال في برشلونة الموسم المقبل، في ظل ا´زمة المالية 
الخانقة التي تعيق تجديد دماء الفريق بصفقات كبيرة تعيد له 

حيويته وبريقه السابق.
ليس  نو"  "كامب  مغادرة  ميسي  قرار  أن  إلى  الكاتب  وأشار 
من   ٢٤ في  للنادي  الرئاسية  االنتخابات  في  يفوز  بمن  مرتبطا 
أي  أو  فونت  فيكتور  أو  البورتا  جوان  كان  سواء  الجاري،  الشهر 
شخص  ´ي  يمكن  مما  الكثير  هناك  ليس  ´نه  آخر،  شخص 

القيام به لبناء فريق تنافسي بشكل سريع.
ميسي  بإقناع  جدير  شيء  يحدث  لم  إذا  أنه  الكاتب  ويؤكد 
مانشستر  ستكون  القادمة  وجهته  فإن  الرحيل،  عن  بالعدول 
سيتي أو باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أنه رغم ارتباطه بقوة 
الماضي، فإن  الصيف  بيب غوارديوال  السابق  بفريق مدربه  أكبر 

بطل فرنسا يمتلك أوراقا رابحة.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3ovDHCh المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

االجتماعي  التباعد  إجراءات  وفرض  كورونا  فيروس  تفشي  أدى 
إلى ارتفاع كبير في مبيعات أجهزة الترفيه وألعاب الفيديو، في 

أوروبا والواليات المتحدة.
 Le) "لوفيغارو"  لصحيفة  تقرير  في  واتييه،  كلوي  الكاتبة  وتقول 
الحادة  ا´زمة  عليه  خيمت  الذي  العام  هذا  إن  الفرنسية،   (Figaro
قطاعا  فيه  نجد  أن  يصعب  كورونا،  فيروس  سببها  التي 
اقتصاديا لم يتعرض للضرر. إال أن ألعاب الفيديو مثلت االستثناء 
الفيديو  ألعاب  شركات  أسهم  سجلت  أن  بعد  السياق،  بهذا 

ارتفاعا كبيرا بالبورصة.
الفرنسية   (Ubiso�) أوبيسوفت  شركة  أن  الصحيفة  وذكرت 
 (EA) أرتس  وإلكترونيك   ،٪٢٢ بلغ  أسهمها  في  ارتفاعا  حققت 
ا´ميركية   (Activision-Blizzard) بليزارد  وأكتيفيجن   ،٪٣٠ ا´ميركية 

٥٠٪، كما حققت نينتندو (Nintendo) اليابانية ارتفاعا بنسبة ٥٠٪.
٢٠٢٠ لم تكن مبشرة  بداية  أن  المذهلة رغم  ا´رقام  وتأتي هذه 
بالنسبة للقائمين على هذه الشركات، الذين لم ينتظروا تحقيق 

أي نمو في ا´رباح.
شركة  في  ا´لعاب  مدير  غارسيا،  أوليفييه  عن  الكاتبة  وتنقل 
والبرمجيات،  اºلكترونية  ا´جهزة  لبيع  الفرنسية   (Fnac) فناك 
قوله "لقد كنا نتوقع سنة صعبة جدا. إذ إن أجهزة بالي ستيشن 
الفصل  ومبيعات  االحتضار،  بصدد  كانت  وإن  بوكس،  وإكس   ٤
ا´ول من العام ٢٠٢٠ كانت هزيلة جدا. ولكن فجأة جاء الفيروس 

وقيود الحركة التي فرضت على الناس، ليتغير كل شيء".
إس"  دي  "جي  معهد  جمعها  -التي  البيانات  أن  إلى  أيضا  تشير 
في  الفيديو  ألعاب  سوق  بدراسة  يقوم  الذي  الفرنسي   (GDS)
لهذا  بالنسبة  نعمة  كان  الفيروس  هذا  أن  كيف  توضح  أوروبا- 
و١٥  الثاني  يناير/كانون  من  ا´ول  بين  الفترة  في  إنه  إذ  القطاع، 
والملحقات  وا´لعاب  ا´جهزة  مبيعات  كانت   ،٢٠٢٠ مارس/آذار 

تشهد تراجعا بنسبة ١٥٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.
غير أن الوضع انقلب بشكل جذري بين ١٦ مارس/آذار و٣١ مايو/أيار 
الفترة ا´ولى للحجر الصحي، حيث شهدت  الماضيين، أي خالل 

هذه السوق قفزة بنسبة ٥١٪.

2020.. عام ا�رقام القياسية
�لعاب الفيديو

أسرع 50 مرة.. أوروبا تطرق أبواب
الجيل السادس

https://bit.ly/3nz69ls المصدر:

استخدام  إلى  تدريجي  بشكل  الرئيسيون  المشغلون  يتحول 
أن  العالم، ولكن يبدو  أنحاء  الخامس في جميع  الجيل  تقنية 
الجيل  تقنيات  اعتماد  إلى  االنتقال  على  حاليا  تركز  أوروبا 
مستوى  على  تحديات  من  ذلك  على  ينطوي  وما  السادس 

السيادة الرقمية.
صحيفة  نشرته  تقرير  في  روسو،  دي  غيلداس  وتحدث 
الجيل  تقنية  شعبية  تزايد  عن  الفرنسية،   (Le Figaro) "لوفيغارو" 
في  سريع  بشكل  انتشارها  واستمرار  العالم  في  الخامس 

فرنسا في نهاية عام ٢٠٢٠.
وقال الكاتب إن تقنية الجيل الخامس ستغزو فرنسا، وقد بدأ 
الحديث عن تقنيات الجيل السادس، لكن من غير المتوقع أن 

تدخل نطاق الخدمة قبل عام ٢٠٣٠.

السيادة الرقمية
بالدول  أسوة  منه  بد  ال  أمر  المجازفة  فإن  لÏوروبيين،  بالنسبة 
بالنسبة  خيارها  ا³سيوية  البلدان  بعض  اتخذت  فقد  ا´خرى، 
قواعدها  على  الجنوبية  كوريا  تراهن  فمثال  للمستقبل، 
قمر  إطالق  الماضي  العام  الصين  أعلنت  حين  في  الصناعية، 

اصطناعي تجريبي من الجيل السادس.
مشروع  في  المقبلة  السنة  بحلول  تنطلق  فقد  أوروبا،  أما 
المصنعة  الشركة  تقوده  الذي   (Hexa-X) إكس"  "إيكزا  البحث 
ا´وروبية؛  المفوضية  "نوكيا"، وتموله جزئيا  الفنلندية  للمعدات 
وهو يهدف إلى تطوير "التقنيات ا´ساسية" التي من شأنها أن 
تشكل الجيل الخامس، من أجل تمهيد الطريق للجيل القادم 
والمادي  البشري  العالمين  وربط  الالسلكية  الشبكات  من 

بالعالم الرقمي.

Lorem ipsum
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