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هو   ،(١٩٦٣ فبراير   ١٧)  ، (Michael Jordan (با�نجليزية:  جوردن  مايكل 
تاريخ  في  الالعبين  أفضل  أحد  ويعتبر  سابق،  أمريكي  سلة  كرة  العب 
منتخب  ساعد  الذي  وهو  جيله،  في  رياضي  أفضل  أصبح  السلة.  كرة 
الواليات المتحدة لكرة السلة على التفوق في الثمانينات والتسعينات 
تشارلوت  فريق  إدارة  أعضاء  أحد  ا¥ن  وهو  العشرين،  القرن  من 
كان  و  السلة،  لكرة  ا§مريكي  الدوري  في  موسما   ١٥ لعب  بوبكاتس. 
وهو  المباراة،  في  نقطة   ٣٠٫١٢ العادي  الموسم  في  تسجيله  معدل 
ويلت  على  (تفوق  السلة  لكرة  ا§مريكي  الدوري  تاريخ  في  ا§على 
بطولة  في  فاز  و  المباراة)،  في  نقطة   ٣٠٫٠٦ معدله  الذي  تشامبرلين 
الدوري ا§مريكي لكرة السلة ستة مرات مع نادي شيكاغو بولز (و قد 
فاز في تلك الفترة بلقب أفضل العب)، و فاز بلقب الهداف في عشرة 
ضمن  اختياره  وتم  مرات،  خمس  الدوري  في  العب  أغلى  وكان  مرات، 
فريق الدوري ا§مريكي ١٠ مرات، وفاز بلقب أفضل مدافع تسعة مرات 

وفاز بلقب أفضل سارق للكرات في أربع مرات.

مسيرته الرياضية

نادي  مع  وموسمين  بولز  شيكاغو  نادي  مع  موسم   ١٣ جوردن  لعب 
الفيزيائي  ووضعه  ومهاراته  سم)   ١٩٨) طوله  وكان  ويزارد،  واشنطن 
ستة  في  فاز  وقد  منه،  يرتعبون  الخصوم  جعلت  التي  ا§سباب  من 
بطوالت للدوري ا§مريكي (١٩٩١ و ١٩٩٢ و ١٩٩٣ و ١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨). وقد 
و   ١٩٩١ و   ١٩٨٨) أعوام  الدوري خمسة مرات في  كان أفضل العب في 
١٩٩٢ و ١٩٩٦ و ١٩٩٨). وفاز بلقب أفضل مدافع في السنة في عام ١٩٨٨، 
وفاز بلقب أفضل العب في ا�حصائيات كلما فاز شيكاغو بولز باللقب.

و قد قال عنه مدربه في أغلب فترات مسيرته فيل جاكسون:

لم يأخذ مايكل أي شيء هو ال يستحقه، عندما لعب في المرة ا§ولى 
في الدوري عام ١٩٨٤ كانت بدايته مبشرة، ولكن تسديداته من الخارج 
الموسم  نهاية  في  التمرين  في  استمر  ولذلك  احترافية،  غير  كانت 
وكان يسدد المئات من التسديدات في اليوم، حتى أصبح من أفضل 

الالعبين المسددين للضربات الثالثية.

أشهر أعماله الفنية

المسلسل  في  المرسومة  شخصيته  صوت  بأداء  قام   ١٩٩١ عام  في 
بو  صديقيه  مع    (Pro Stars (با�نجليزية:  المحترفون  الكرتوني 
سبيس  فيلم  في  مثل   ١٩٩٦ عام  في  ثم  جريتزكي  وواين  جاكسون 

جام مع شخصيات لوني تونز الذي يقودهم باغز باني.

https://bit.ly/2DzhWiD المصدر:

١

مايكل جوردن



اليابان  بموجبها  تقدم  اتفاقية  االثنين،  واليابان  ا§ردن  وقع 
بحسب  أميركي،  دوالر  مليون   ٣٫٧ بقيمة  الصحة  لوزارة  منحة 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أجهزة  توفير  إلى  تهدف  اليابانية،  المنحة  إّن  الوزارة،  وقالت 
الصحي،  النظام  تعزيز  العامة،  الصحة  لدعم  طبية  ومعدات 
كورونا  فيروس  مكافحة  في  الصحة  وزارة  جهود  ودعم 
المستجد، ضمن برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية لÉردن

الحكومة  الربضي، وعن  التخطيط وسام  االتفاقية وزير  ووقع 
اليابانية السفير الياباني في عّمان هيديناو ياناجي ، بحضور وزير 
اليابانية  السفارة  من  ومسؤولين  جابر،  سعد  الدكتور  الصحة 

في عّمان

الربضي قال، إّن تقديم المنحة يأتي في ضوء قيام الحكومة 
اليابانية بتخصيص موازنة للسنة المالية ٢٠٢٠، لغايات تقديم منح 
لمساعدة الدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، 
طبية  ومعدات  أجهزة  توفير  لغايات  المنحة  ستخصص  حيث 

لدعم الصحة العامة، وتعزيز النظام الصحي

والتقدير  الشكر  بتقديم  التوقيع  حفل  الربضي،  واستهل 
وعلى  لÉردن،  المتواصل  الدعم  على  اليابان  وشعب  لحكومة 
تواجه  التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتحديات  اليابان  تفهم 
ا§ردن  أن   Ïمؤكد المنطقة،  في  ا§زمة  تداعيات  نتيجة  ا§ردن 

يولي أهمية كبيرة لعالقاته الثنائية مع اليابان

الضمان  أموال  استثمار  صندوق  رئيسة  أكدت  الغد-  عمان- 
االجتماعي خلود السقاف أن الصندوق استطاع تحقيق عوائد 
الرغم  على  الحالي،  العام  من  ا§ول  النصف  نهاية  في  جيدة 

من التحديات االقتصادية التي تفرضها جائحة ”كورونا“.

حافظ  الصندوق  أن  اليوم  صحفي  بيان  في  السقاف  وقالت 
١١ مليار دينار، في  الموجودات لديه، والتي المست  على حجم 
من  ا§رباح  وبلغت   ،٢٠٢٠ الحالي  العام  من  ا§ول  النصف  نهاية 
مع  مقارنة  دينار،  المختلفة  ٢٥١٫٢  مليون  االستثمارية  االدوات 

 ٣٢١٫٦  مليون دينار نهاية النصف االول من العام الماضي.

 ،٢٠١٩ العام  عن  الشركات  بعض  أرباح  توزيع  تأجيل  أن  وبينت 
المقرر  من  كان  التي  ا§رباح  نسبة  الشركات  بعض  وتخفيض 
هذا  الضمان“  ”صندوق  لـ  المتحقق  الدخل  على  أثر  توزيعها، 

العام مقارنة بالعام الماضي.

نهاية  المتحقق  الدخل  معظم  أن  إلى  السقاف  وأشارت 
النصف االول من هذا العام، جاء من عوائد االستثمار في أدوات 
السوق النقدي والسندات والقروض وبقيمة  ٢٢٥٫٤  مليون دينار، 
العام  من  الفترة  نفس  عن  دينار  مليون  بمقدار  ٢٨٫٨    Ùمرتفع

الماضي.

إدارة  في  الصندوق  يتبعها  التي  االستراتيجية  إن  وقالت 
المالية  ا§ثار  من  التخفيف  في  ساعدت  المختلفة  استثماراته 
أهدافه،  أهم  تحقيق  من  ومكنته  الصندوق،  محافظ  على 
للضمان  العامة  للمؤسسة  الالزمة  السيولة  بتوفير  وذلك 
الى  با�ضافة  االجتماعية،  الحماية  االجتماعي، وتوسيع مظلة 
الدفاع،  أوامر  المؤسسة بموجب  التي أطلقتها  البرامج  تمويل 
أفراد  من  المشتركين  لمساعدة  منها  الهدف  جاء  والتي 
ومؤسسات على تحمل ا§عباء المترتبة عليهم نتيجة الجائحة، 

و�دامة عمل القطاع الخاص.

٢

أخبار العالم

منحة يابانية لوزارة الصحة 
بقيمة 3.7 مليون دوالر أميركي

https://bit.ly/3kfvG2C المصدر:

11 مليار دينار موجودات ”صندوق 
الضمان“ و251 مليون دينار ا�رباح

https://bit.ly/2Dr24yT المصدر:



٣

يسعى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان للتعاقد مع مدافع 
المنصب  على  كارفاخال  داني  منافسة  أجل  من  جديد 
ا§ساسي في الجهة اليمنى من دفاع النادي الملكي بداية من 

الموسم المقبل.

 (Mundo Deportivo) ديبورتيفو  موندو  صحيفة  ونقلت 
المدافع  مع  بالتعاقد  زيدان  اهتمام  أكدت  تقارير  ا�سبانية 

الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان معجب بمهارات عطال وقدراته 
في  كبير  بشكل  بالمساهمة  تتميز  التي  لعبه  وطريقة  الفنية 

الهجوم.

عامين،  منذ  الفرنسي  نيس  نادي  مع  عاما)   ٢٤) عطال  ويلعب 
وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو ٢٠ مليون يورو.

الجزائري،  المنتخب  مع  الفت  بشكل  الشاب  المدافع  وتألق 
وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم أفريقيا التي جرت 

في مصر عام ٢٠١٩.

بارادو في الجزائر، قريبا  وكان الالعب الذي تخرج من أكاديمية 
االنتقاالت  فترة  خالل  ا�نجليزي  توتنهام  لنادي  االنضمام  من 
أن  إال  البريطانية،  الصحافة  لتقارير  وفقا  الماضية،  الشتوية 

تعرضه �صابة معقدة على مستوى الركبة ألغى الصفقة.

زيدان يطلب التعاقد مع مدافع
جزائري

ألغوا الدوري واهتموا بسالمة
الناس.. رسالة أونيل

https://bit.ly/3kj3ID9 المصدر:

ا§ميركية  السلة  لكرة  السابق  النجم  أونيل  شاكيل  طالب 
وسط  للمحترفين،  ا§ميركي  السلة  كرة  دوري  موسم  بإلغاء 

تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال أونيل (٤٨ عاما) في مقابلة مع صحيفة يو أس أي توداي 
"على الجميع أن يذهب للمنزل، فليبقوا أصحاء ويعودوا العام 

المقبل. فقط ألغوا الموسم".

وإيجاد  الفاصلة  ا§دوار  بلعب  التعجل  فكرة  أونيل  يفضل  وال 
البطل  أن  نظره  وجهة  من  ويرى  المعدلة.  بالطريقة  بطل 

الجديد لن يحظى باالحترام المالئم على أي حال.

عودوا  والناس.  الجماهير  سالمة  بشأن  "اقلقوا  أونيل  وأضاف 
في العام المقبل".

وكان "أن بي أي" أول دوري رياضي كبير يوقف موسمه، يوم ١١ 
استئناف  �عادة  زمني  جدول  يوجد  وال  الماضي،  مارس/آذار 

المسابقة حتى ا¥ن.

بنظام  المسابقة  استكمال  بشأن  دائرة  المناقشات  زالت  وما 
يتوقعون  ال  الخبراء  ولكن  أقل،  أماكن  في  واللعب  جديد 

عودتها قبل يوليو/تموز المقبل.

Lorem ipsum

https://bit.ly/33q6H6W المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

الذين  االتصاالت  مشغلي  الفرنسية  السلطات  أبلغت 
هواوي  شركة  من  الخامس  الجيل  معدات  لشراء  يخططون 
المعدات  تراخيص  تجديد  من  يتمكنوا  لن  بأنهم   ، الصينية 
بمجرد انتهاء صالحيتها ، وفًقا لمصادر وكالة رويترز ، ا§مر الذي 
سيؤدي إلى الفعلي التخلص من الشركة الصينية في شبكات 
هذا   ANSSI الفرنسية  السيبراني  ا§من  وكالة  المحمول.قالت 
الشهر إنها ستسمح للمشغلين باستخدام المعدات – بما في 
 ، سنوات   ٨ و   ٣ بين  تراخيص  بموجب   –  Huawei معدات  ذلك 
عدم  على  االتصاالت  شركات  حثت  أنها  أضافت  لكنها 
استخدام معدات الشركة الصينية ا¥ن ، لتجنب تبديلها الحًقا .

للمدن  التراخيص  مشغلي  أبلغت   Annecy إن  المصادر  وقالت 
معدات  تراخيص  مدة  إن  المصادر  وقالت   ، بقرارها  الكبرى 
الذين  المشغلين  أن  حين  في   ، سنوات   ٥ أو   ٣ كانت   Huawei
يستخدمون معدات من المنافسين ا§وروبيين مثل Ericsson و 

Nokia حاصل على تراخيص لمدة ٨ سنوات.

المشغلين  أبلغت  الفرنسية  السلطات  أن  المصادر  وأضافت 
التي   – ا§خيرة  الرسمية في ا§شهر  المحادثات غير  أيًضا خالل 
الممنوحة  التراخيص  أن   – الوثائق  في  رسمًيا  ذكرها  يتم  لم 

لمعدات Huawei لن يتم تجديدها بعد ذلك.

 Huawei لـ  الفعلي  ا�لغاء  إلى  القيود  هذه  تفعيل  سيؤدي 
لàطار  نظًرا   ،  ٢٠٢٨ عام  بحلول  الفرنسية   ٥G شبكات  ضمن 

الزمني القصير للتراخيص.

المخاطرة  االتصاالت  شركات  على  الصعب  من  سيكون 
الهاتف  تقنية  §ن  نظًرا   ،  Huawei معدات  في  باالستثمار 
المحمول الجديدة – مثل الجيل الخامس – تستغرق ٨ سنوات 
لرويترز:  مصدر  وقال  ؛  االستثمار  على  عائد  لتحقيق  ا§قل  على 

”منح ٣ سنوات يرقى إلى الرفض المطرد“.

لن يتم تجديد التراخيص لالستخدام
فرنسا تغلق أبواب شبكة 5G لهواوي

شريك جوبز في تأسيس آبل
يقاضي يوتيوب بسبب البيتكوين

https://bit.ly/39XE8im المصدر:

تأسيس  في  وشريكه  جوبز  ستيف  صديق  وزنياك  ستيف  رفع 
شركة آبل دعوى قضائية ضد يوتيوب، لتجاهل الموقع طلباته 

مراًرا بإزالة إعالنات بيتكوين المزيفة التي تستخدم اسمه.

إنه  مرة،  §ول  بلومبيرغ  إليها  أشارت  التي  الشكوى  في  وقال 
عمليات  بسرعة  أزال  الذي  تويتر  مع  يوتيوب  إجراءات  قارن 
ومشاهير  وزنياك  حساب  اختراق  تم  أن  بعد  المماثلة  االحتيال 

آخرين ا§سبوع الماضي.

ويأملون  ا¥خرين  الضحايا  من  عدد  مع  الدعوى  وزنياك  ورفع 
"ألفابت"  ا§م  والشركة  يوتيوب  المحكمة  تجبر  أن  في 
المستخدمين  وتحذير  الفيديو  مقاطع  إزالة  على   (Alphabet)

من االحتيال، مع السعي للحصول على تعويضات.

�قناع  وزنياك  صورة  المزيفة  يوتيوب  إعالنات  وتستخدم 
يرسلونها  بيتكوين  عمالت  أي  سيضاعف  بأنه  المستخدمين 
عملتهم  المستخدمون  ينقل  عندما  الحقيقة  في  بينما  إليه، 
أي  على  يحصلون  ال  فيها،  رجعة  ال  معاملة  في  المشفرة، 

شيء.

هجمات  على  ذاته"  اليوم  "في  رد  تويتر  أن  إلى  وزنياك  وأشار 
تعليق  في  وذكر  يستجب،  لم  يوتيوب  أن  حين  في  مماثلة، 
لموقع إنغادجيت (Engadget) كيف تؤثر هذه الحوادث على 

أشخاص مثله.

موقع  على  وآخرين  ولي  موسك  �يلون  هذا  "حدث  وقال 
فترة  بعد  أنه  حقيقة  في  المشكلة  وتكمن  مؤخرا..  يوتيوب 
ا�لكتروني  البريد  عبر  ا§شخاص  من  العديد  إلينا  أرسل  وجيزة، 

يسألون عن عملتهم المشفرة وهم غاضبون منا".

Lorem ipsum

https://bit.ly/3id7fkQ المصدر:
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