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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.



المنتهية واليته  الرئيس  أن  أميركية عن  كشفت وسائل إعالم 
يعرقل  لم  ´نه  بنس  مايك  نائبه  من  غضب  ترامب  دونالد 
الرئيس المنتخب جو بايدن، كما  تصديق الكونغرس على فوز 
التي  كلمته  على  نادم  ترامب  أن  اºعالمية  التسريبات  أظهرت 
أنصاره  اقتحام  بعد  للسلطة  سلمي  انتقال  عن  فيها  تحدث 

الكونغرس ا´ربعاء الماضي.
بأن   (�e Washington Post) بوست  واشنطن  صحيفة  أفادت  فقد 
ما  ينفذ  لم  ´نه  بنس  مايك  نائبه  من  غاضب  ترامب  الرئيس 
االنتخابات  نتائج  على  الكونغرس  تصديق  بعرقلة  منه  طلبه 

الرئاسية التي فاز بها بايدن.
ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) -عن مصدر مقرب من بنس- 
الدستور  من   ٢٥ التعديل  تفعيل  نحو  التوجه  يستبعد  ال  أنه 

لعزل ترامب، وأنه قد يلجأ إليه في حال ازداد الرئيس تهورا.
الرئيس  نائب  فريق  لدى  القلق  بعض  وجود  إلى  المصدر  وأشار 
حتى  أو  الخيار،  هذا  إلى  اللجوء  عن  تترتب  مخاطر  وجود  من 
التوجه نحو محاكمة ترامب في الكونغرس، بسبب احتمال أن 

يتخذ الرئيس إجراءات متهورة تعرض البالد للخطر.
عن  دافعوا  محامين  أن  بوست  واشنطن  صحيفة  وذكرت 
ومنهم  المرة،  هذه  يمثلوه  لن  ا´ولى  المحاكمة  في  ترامب 

محاميه الشخصي رودي جولياني.
وأشارت الصحفية إلى أن ترامب لم ُيبِد لمن حوله أي اهتمام 
يطلب  ولم  الكونغرس،  اقتحام  خالل  أشخاص   ٥ بمقتل 
تنكيس العلم فوق البيت ا´بيض بعد مقتل شرطي في تلك 

ا´حداث.
يتصالن  كوشنر  جاريد  ومستشاره  ترامب  الرئيس  بأن  وأفادت 
بحلفائهما من المشرعين لحثهم على منع محاكمة الرئيس 
معهم  يتواصل  ممن  يطلب  كوشنر  وأن  الكونغرس،  في 
التواصل  وسائل  على  ونشرها  المحاكمة  ضد  بيانات  إصدار 

االجتماعي.

ترددت تحذيرات جديدة مشددة من خطورة انتشار كوفيد-١٩ 
في أرجاء مختلفة من العالم، في حين تجاوز العدد اºجمالي 

لحاالت اºصابة المؤكدة بالفيروس ٩٠ مليونا في دول العالم.
ميتر"  "ورلد  منصة  من  المتاحة  البيانات  أحدث  فحسب 
(Worldometer) اºحصائية، بلغ مجموع اºصابات التي تم رصدها 
عالميا منذ بداية الجائحة أكثر من ٩٠ مليونا و٦٠٠ ألف حالة، في 

حين تجاوز عدد الوفيات مليونا و٩٤٣ ألفا.
وفي بريطانيا، التي أعلنت عاصمتها حالة الطوارئ وهي تصارع 
انتشار ساللة جديدة من فيروس كورونا، قال وزير الصحة مات 
"وضع  في  صار  البالد  في  الصحي  القطاع  إن  اليوم  هانكوك 

خطير جدا جدا".
اºغالق  بقواعد  االلتزام  ضرورة  على  البريطاني  الوزير  وشدد 

العام، بسبب سرعة انتشار الساللة الجديدة من الفيروس
ماليين   ٣ بريطانيا  في  المؤكدة  اºصابات  مجموع  تجاوز  وقد 

حالة، منذ بداية الجائحة، وسجلت أكثر من ٨٠ ألف وفاة.
وفي الواليات المتحدة، يزداد القلق أيضا، بعدما شهدت البالد 
يوم  في  المسجلة  اºصابات  لعدد  قياسيا  رقما  الجمعة  يوم 

واحد بحوالي ٢٩٠ ألف حالة.
المصابين  ا´ميركيين  عدد  اقترب  البيانات،  أحدث  وفي 
أكثر  منهم  توفي  الوباء،  ظهور  منذ  مليونا   ٢٣ من  بالفيروس 

من ٣٨٣ ألفا.
التجول  حظر  تطبيق  كندا  بدأت  المتحدة،  الواليات  جوار  وفي 
الموجة  الحتواء  سعيا  كيبيك،  مقاطعة  في  السبت  مساء 
صعيد  على  مثيل  له  يسبق  لم  إجراء  وهو  الوباء،  من  الثانية 
قبل  اºسبانية  اºنفلونزا  تفشي  منذ  كاملة  كندية  مقاطعة 

قرن.

٢

أخبار العالم

ترامب نادم على كلمته عن نقل السلطة 
ورافض لالستقالة وغاضب من نائبه

https://bit.ly/3iNpiiK المصدر:

العالم يتخطى 90 مليون إصابة وقلق 
من خطورة الوضع ببريطانيا

https://bit.ly/39kAYqh المصدر:



٣

أن  بعد  الموسم  هذا  بميالن  ا´ولى  الخسارة  يوفنتوس  ألحق 
ا´ربعاء في قمة مباريات الجولة ١٦ من  تغلب عليه ٣-١ مساء 

الدوري اºيطالي لكرة القدم.
الدقيقة  في  كييزا  فيدريكو  سجله  بهدف  يوفنتوس  وتقدم 
١٨، وتعادل ميالن بهدف سجله ديفيد كاالبريا في الدقيقة ٤١، 
قبل أن يسجل كييزا الهدف الثاني له وليوفنتوس في الدقيقة 

٦٢، ثم سجل وستون مكيني الهدف الثالث في الدقيقة ٧٦.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى ٣٠ نقطة ليرتقي من المركز السابع 
صدارة  في  نقطة   ٣٧ عند  ميالن  رصيد  وتوقف  الرابع،  إلى 

الترتيب.
الموسم  هذا  الدوري  في  لميالن  ا´ولى  الخسارة  هي  وهذه 
١١ مباراة والتعادل في ٤، في حين أصبح هذا  الفوز في  مقابل 
االنتصار هو الثامن ليوفنتوس، الذي لديه مباراة مؤجلة، مقابل 

الخسارة في مباراة والتعادل في ٦.
ومنح الفوز حامل اللقب يوفنتوس ا´مل في العودة للصدارة 
وتأكيدها  كثيرا  عنها  االبتعاد  خسارته  تعني  كانت  التي 

لمنافسه ميالن.

يوفنتوس يلحق الخسارة ا�ولى
بالمتصدر ميالن في الدوري ا¬يطالي

فريق درجة ثالثة يطيح بأتلتيكو
مدريد من كأس ملك إسبانيا

https://bit.ly/3qVxLUe المصدر:

لكرة  إسبانيا  ملك  كأس  منافسات  مدريد  أتلتيكو  فريق  ودع 
الدرجة  فرق  (أحد  كورنيال  فريق  أمام  خسارته  عقب  القدم 
الثالثة) صفر-١ اليوم ا´ربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من 

المسابقة.
في  لكورنيال  الوحيد  المباراة  هدف  خيمينيز  أدريان  وسجل 
في  اºسباني  الدوري  متصدر  وفشل  السابعة،  الدقيقة 
التعويض حتى نهاية المباراة لتبدأ احتفاالت منافسه المغمور 

بالفوز التاريخي بالنسبة له.
الثالث  الدور  إلى  غرناطة  تأهل  ذاته،  بالدور  أخرى  مباراة  وفي 

عقب فوزه على ديبورتيفو ليونيسا ٢-١.
الثالثة مارك روفيروال، قبل  وتقدم لفريق يونيسا في الدقيقة 
أن يسجل جورج مولينا هدف التعادل لغرناطة في الدقيقة الـ

.١٩
وانتهى الوقت ا´صلي للمباراة بالتعادل ١-١، ليلجأ الفريقان إلى 
وقت إضافي شهد تسجيل هدف الفوز لغرناطة في الدقيقة 

الـ١١٦ عن طريق داروين ماتشيز.
وفي باقي مباريات الدور الثاني تغلب ألميريا على نومانسيا ٢-١، 
وليفانتي على كلوب بورتوغاليتي ٢-١، وإلتشي على ال نونسيا 

١-صفر، وليغانيس على سوكويياموس ٢ -صفر.
كارنيرو  ونافال   ،٣-١ موتيلفيرا  مضيفه  على  بيتيس  ريال  وفاز 
ديبورتيفو  آرو  على  فاييكانو  ورايو  ١-صفر،  بالماس  الس  على 

.٣-١

Lorem ipsum

https://bit.ly/3qVyeps المصدر:
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أخبار التکنولوجیا

 (Mercedes) ا´لمانية الشهيرة مرسيدس  السيارات  أطلقت شركة 
السيدان  لسيارة  لàعجاب  مثيرة  جديدة  ميزة  مرة  ´ول 
الفاخرة، وهي عبارة عن شاشة كبيرة منحنية تمتد  الكهربائية 
التقليدية  القيادة  بالكامل، بدال من لوحة  السيارة  تقريبا بعرض 
على  الشركة  قناة  من  جديد  لفيديو  وفقا  اعتدناها،  التي 

اليوتيوب.
 MBUX) هايبرسكرين"  بوكس  "إم  الجديدة  الشاشة  وتسمى 
 (EQS) "وهي متاحة في سيارة مرسيدس "إي كيو إس ،(Hyperscreen

سيدان.
 Daimler) جي"  إيه  لـ"دايملر  التنفيذي  الرئيس  كالينس  أوال  وقال 
يوم  مسجل  فيديو  مقطع  في  لمرسيدس،  ا´م  الشركة   ،(AG
عرض  على  الممتدة  الجديدة  الشاشة  إن  الماضي،  الخميس 
السيارة "تظهر فقط ما هو مطلوب: ال داعي لتمرير أصابعك، وال 

التصفح".
وتستخدم الشاشة الذكاء االصطناعي (AI) للتعود على وظائف 
السائق  قام  إذا  المثال،  سبيل  فعلى  استخداما،  ا´كثر  السائق 
الشتاء، فإن نظام  الساخن في فصل  التدليك  بتنشيط وظيفة 
وظيفة  تلقائيا  سيقترح  المستخدم  لتجربة  االصطناعي  الذكاء 

الراحة في ظروف الطقس البارد.
بدقة  ا´قنعة  ذوي  الراكبين  الوجه  على  التعرف  ميزة  وتحدد 
هاتف  عبر  واحد  بشخص  السائق  اتصال  تكرر  وإذا  نسبيا،  كبيرة 
السيارة في وقت معين، فسيقترح النظام مكالمته في الوقت 

الطبيعي.
الشركة  جهود  ستظهر  الجديدة  السيارة  إن  كالينس  وقال 
النظير  من  إس"  كيو  "إي  وتعد  وكهربتها،  منتجاتها  لرقمنة 
مرسيدس،  من  بالوقود  تعمل  التي   (S) "إس"  لفئة  الكهربائي 
ُتطرح   (EV) في"  "إي  بالبطاريات  تعمل  أنماط   ٤ من  واحدة  وهي 
´ول مرة هذا العام، إذ يسارع كبار مصنعي السيارات ا´لمان إلى 

.(Tesla) سد الفجوة في تنافسهم الجماعي مع تسال

مرسيدس تعرض شاشة سياراتها
المنافسة لتسال

واتساب سيحذف حسابك إذا لم
تشارك بياناتك مع فيسبوك

https://bit.ly/2M4Q4Y8 المصدر:

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب فمن المحتمل أنك الحظت ظهور 
نافذة منبثقة أثناء استخدام التطبيق في هاتفك في وقت ما خالل 
سياسة  تحديث  على  الموافقة  منك  تطلب  الماضيين،  اليومين 
الزر  على  الفور  على  نقرت  وبالطبع  بالتطبيق،  الخاصة  الخصوصية 

الموجود في ا´سفل للمتابعة.
ولكن هل قرأت الشروط الجديدة وعرفت ما تعنيه بالنسبة لك؟

إذا قرأت عن كثب فستعرف أنه سيكون أمام المستخدمين حتى ٨ 
لم  وإذا  عليها،  والموافقة  الجديدة  البنود  لقراءة   ٢٠٢١ فبراير/شباط 
على  تظهر  التي  الجديدة  الخصوصية  شروط  المستخدمون  يقبل 
شاشاتهم، فسُيحذف حساب واتساب الخاص بهم اعتبارا من ذلك 

التاريخ.
الجديدة  الشروط  على  وافق  الذي  الوحيد  لست  أنك  المحتمل  من 
الخصوصية  سياسة  في  التغييرات  فإن  ذلك  ومع  قراءتها،  دون 
لتطبيق واتساب -الذي لديه أكثر من ملياري مستخدم ا³ن- مهمة 
االندماج بشكل  يلي:  بها، وهي تشمل ما  أن تكون على دارية  بد  وال 
مساحة  ومنح  ا´خرى،  فيسبوك  منتجات  مجموعة  مع  أفضل 
للتفاعل مع ا´نشطة التجارية بشكل أفضل، وجمع البيانات المالية 

الخاصة بالمستخدمين.
ما البيانات التي يشاركها واتساب مع فيسبوك

مثل:  بالحساب  المتعلقة  البيانات  من  الكثير  واتساب  تطبيق  يجمع 
تشمل  التي  استخدامك  وأنماط  حسابك،  وصورة  الهاتف،  رقم 
الميزات التي تستخدمها والمجموعات التي انضممت إليها، وكيفية 
تفاعلك مع ا³خرين داخل التطبيق، ومعلومات أخرى مثل استخدام 

خاصية الحالة وبيانات الجهاز، وغير ذلك الكثير.
البيانات  سيشارك  واتساب  تطبيق  أن  على  المحدثة  السياسة  تنص 
التي يجمعها عنك مع شركات فيسبوك ا´خرى، وتتضمن معلومات 
تسجيل حسابك مثل رقم هاتفك، وبيانات المعامالت، والمعلومات 
ا³خرين  مع  تفاعلك  كيفية  عن  ومعلومات  بالخدمة،  المتعلقة 
تتضمن  وقد  بك،  الخاص   (IP) بي"  "آي  وعنوان  الشركات،  ومنها 
بعنوان  الخصوصية  سياسة  قسم  في  محددة  أخرى  معلومات 
"المعلومات التي يتم جمعها" أو "التي تم الحصول عليها بناء على 

إشعار لك أو بناء على موافقتك“.

Lorem ipsum
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