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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



موجة  وسط  وذلك  باستقالتها،  اللبنانية  الحكومة  تقدمت 
العاصمة  ضرب  الذي  الهائل  االنفجار  جراء  الغضب  من  عارمة 

بيروت ا¦سبوع الماضي.
وأسفر االنفجار عن مقتل ٢٠٠ شخص على ا¦قل، وإصابة ٦ آالف، 

وتشريد نحو ٣٠٠ ألف.
إنه  التلفزيون،  الوزراء، حسان دياب، في كلمة بثها  وقال رئيس 
"هذه  عن  المسؤولين  لمحاكمة  المواطنين  دعوات  يؤيد 

الجريمة".
بمحاسبة  مطلبهم  إلى  الناس،  إلى  نحتكم  "اليوم  وأضاف: 
إلى  سنوات،  سبع  منذ  المختبئة  الكارثة  هذه  عن  المسؤولين 

رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد".
الذي  الوطني  ا�نقاذ  أمام  الباب  نفتح  أن  "نريد  دياب:  وقال 
يشارك اللبنانيون في صناعته، لذلك، أعلن اليوم استقالة هذه 

الحكومة."
في  االثنين،  يوم  للحكومة  اجتماع  عقب  االستقالة  قرار  وجاء 
بحسب  استقالتهم،  تقديم  في  الوزراء  من  العديد  رغبة  ظل 

مصادر وزارية وسياسية.
انتخابات  إجراء  إلى  دعوته  السبت  يوم  أعلن  قد  دياب  وكان 

برلمانية مبكرة.
من  عدد  وكذا  ا¦حد،  يوم  والبيئة  ا�عالم  وزيرا  واستقال 

المشرعين، تبعهم وزير العدل يوم االثنين.
 ٢٧٥٠ انفجار  نتيجة  كان  الحادث  إن  اللبنانية  السلطات  وقالت 
آمنة  غير  بطريقة  مخزنة  كانت  التي  ا¦مونيوم  نترات  من  طنا 

في مرفأ بيروت لست سنوات.
وقوبل قرار االحتفاظ بهذه الكمية الكبيرة من تلك المادة في 
وعدم  الغضب  من  بحالة  المدينة  وسط  من  قريب  مستودع 
يتهمون  الذين  اللبنانيين،  من  كبير  عدد  قبل  من  التصديق 

الصفوة الحاكمة بالفساد، وا�همال، وسوء ا�دارة.

العشرين  حاجز  المستجد  كورونا  بفيروس  ا�صابات  تخطت 
في  حالة  أول  تسجيل  على  أشهر  سبعة  من  أزيد  بعد  مليونا 
الصين في ديسمبر/كانون ا¦ول الماضي، في حين تجاوز عدد 
الوفيات ٧٣٤ ألفا وفقا لموقع ورلد ميتر المتخصص في رصد 

ا�حصاءات المتعلقة بالفيروس.
حاالت  عدد  حيث  من  العالم  دول  المتحدة  الواليات  وتتصدر 
أفريقيا  وجنوب  وروسيا  والهند  البرازيل  من  كل  تليها  ا�صابة، 
وإسبانيا  وإيران  وتشيلي  وكولومبيا  وبيرو  والمكسيك 

والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.
دول  المتحدة  الواليات  أيضا  تتصدر  الوفيات  لحاالت  وبالنسبة 
العالم، تليها كل من البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة 

والهند وإيطاليا وفرنسا.
٥ ماليين بالواليات المتحدة

بالواليات  المستجد  كورونا  فيروس  إصابات  حصيلة  وتجاوزت 
تضررا،  العالم  دول  أكثر  بذلك  لتبقى  ماليين،   ٥ عتبة  المتحدة 

تليها البرازيل التي أحصت أكثر من ١٠٠ ألف وفاة جراء الوباء.
ا¦ميركية  ا¦راضي  في  شخص  ألف   ١٦٢ بحياة  الجائحة  وأودت 
نهاية  منذ  كبيرا  ارتفاعا  العدوى  منحنى  يشهد  حيث 
ألفا   ٧٠ بالفيروس  اليومية  ا�صابات  عدد  وبلغ  يونيو/حزيران، 

منتصف يوليو/تموز.
كمامات في الحر

من  العديد  فرضت  الفيروس،  من  أخرى  موجة  ولمواجهة 
على  والحفاظ  الوقائية  الكمامة  وضع  ا¦وروبية  الحكومات 
مسافة أمان بين المصطافين الذين تقاطروا على الشواطئ، 
مئوية  درجة   ٣٥ بأوروبا  مناطق  في  الحرارة  تجاوزت  وقت  في 

ا¦حد، وهي مرتفعة نسبيا في القارة العجوز.

٢

أخبار العالم

انفجار بيروت: الحكومة اللبنانية 
تستقيل وسط حالة من الغضب 

https://bbc.in/3aB9agh المصدر:

كورونا.. اصابات تتجاوز العشرين 
مليونا

https://bit.ly/2Dr24yT المصدر:



٣

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري ا�يطالي لكرة القدم 
لقيادة  بيرلو  أندريا  السابق  الوسط  نجم  تعيين  السبت  اليوم 

الفريق ا¦ول لمدة عامين.
الفريق  مدرب  إقالة  من  قليلة  ساعات  بعد  بيرلو  تعيين  ويأتي 
الدور ثمن  ماوريتسيو ساري، وعقب يوم واحد من الخروج من 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وكان يوفنتوس قد أعلن نهاية الشهر الماضي تعيين بيرلو (٤١ 
تمهيدا  عد  فيما  بالنادي،  عاما   ٢٣ تحت  لفريق  مدربا  عاما) 

لخالفته لساري.
صفوف  عن  رحل  ثم  يوفنتوس،  مع  مواسم   ٤ بيرلو  وخاض 
الفريق في ٢٠١٥، حيث لعب بعدها ٣ مواسم في صفوف فريق 

نيويورك سيتي ا¦ميركي قبل اعتزاله في ٢٠١٧.
وحقق بيرلو رقما قياسيا، حيث أسهم في فوز يوفنتوس بأول 
٤ من ا¦لقاب التسعة التي أحرزها الفريق في الدوري ا�يطالي 
خالل المواسم التسعة ا¦خيرة، إضافة إلى لقب كأس إيطاليا 

ولقبين في كأس السوبر.
وكان بيرلو فاز سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ميالن مرتين، 
كما فاز مع ميالن بلقب واحد في الدوري ا�يطالي ومثله في 
 ١٠ مدار  على  ا�يطالي  السوبر  وكأس  إيطاليا  كأس  من  كل 

سنوات قضاها مع الفريق.
كأس  بلقب  ا�يطالي  المنتخب  مع  بيرلو  فاز  هذا  إلى  وإضافة 

العالم ٢٠٠٦ في ألمانيا.

يوفنتوس يعلن تعيين بيرلو مدربا
للفريق خلفا لساري

ريال مدريد يخطط لضم نجم
يوفنتوس.. وعين بيرلو على إيسكو

https://bit.ly/320LLAZ المصدر:

لتقليل  تبادلية  بصفقات  صفوفه  لتدعيم  مدريد  ريال  يخطط 
ا�نفاق المالي بسبب تأثر الميزانية بالخسائر الناتجة عن جائحة 

كورونا.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الريال يخطط لتقديم عرض 

ضخم لضم نجم يوفنتوس باولو ديباال هذا الصيف.
ا�سباني  الدوري  بطل  فإن   "Sport Mediaset" لموقع  ووفقا 
إيسكو  أو  كروس  توني  انتقال  مقابل  ديباال  مع  التعاقد  يريد 

إلى تورينو، ومبلغ من المال يتم االتفاق عليه مع يوفنتوس.
وقال الموقع إن الصفقة قد تزيد على ١٠٠ مليون يورو، وهو ما 
دفع النادي الملكي �دخال المبادلة فيها لتقليل ما سيدفعه، 
ولكن تواجهه عقبة كبيرة تتمثل في إمكانية رغبة حامل لقب 
الدوري ا�يطالي الحفاظ على النجم ا¦رجنتيني الشاب لتعزيز 

صفوفه بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا.
وقد بدأ يوفنتوس محادثات مع ديباال بشأن توقيعه على عقد 
التعاقد  في  جيرمان  سان  باريس  برغبة  التكهنات  بعد  جديد، 

معه أيضا، وهو منافس قوي للريال في التعاقدات.
تقارير  أكدته  ما  الصفقة  إتمام  في  الملكي  موقف  يعزز  وما 
بيرلو،  أندريا  ليوفنتوس  الجديد  المدرب  بأن  إسبانية،  صحيفة 
البالغ ٢٨ عاما، وأنه قد  أداء ومهارات إيسكو  معجب بطريقة 

طالب إدارة اليوفي بالتعاقد مع الالعب في صيف ٢٠١٩.
النجم  ضم  أيضا  يريدان  يونايتد  ومانشستر  توتنهام  وكان 
ا¦رجنتيني البالغ من العمر ٢٦ عاًما الصيف الماضي قبل انهيار 

موسم االنتقاالت، وال يستبعد تجديد رغبتهما في الصفقة.
الموسم،  هذا  المسابقات  جميع  في   Ùهدف  ١٧ ديباال  وسجل 
وساهم بدور كبير في تتويج يوفنتوس بلقب الدوري ا�يطالي 

الموسمين الماضيين.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2Q9JmON المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

ماليين   ١٠ إلى  تصل  مكافآت  ا¦ميركية  الخارجية  وزارة  تقدم 
الذين  ا�نترنت  مجرمي  عن  معلومات  على  للحصول  دوالر 
بتوجيه من حكومات   ٢٠٢٠ انتخابات  التدخل في  إلى  يتطلعون 

أجنبية.

 Rewards for) العدالة  أجل  من  المكافآت  برنامج  وأعلن 
Justice)، الذي تديره دائرة ا¦من الدبلوماسي، مكافآت بماليين 
قبل  المتسللين  تحديد  أمل  على  ا¦سبوع،  هذا  الدوالرات 

محاولتهم قلب انتخابات ٢٠٢٠.

والمعروفة  العدالة  أجل  من  المكافآت  "تقدم  ا�عالن  ويقول 
اختصارا بـ "آر إف جيه" (RFJ) ما يصل إلى ١٠ ماليين دوالر للحصول 
شخص  أي  موقع  أو  هوية  تحديد  إلى  تؤدي  معلومات  على 
من  بتوجيه  هذا  تصرفه  كان  سواء  االنتخابات،  في  يتدخل 
حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أي انتخابات فدرالية أو 

حكومية أو محلية في الواليات المتحدة".

وأضاف المنشور "إذا كانت لديك أي معلومات حول العمليات 
السيبرانية الخبيثة التي تستهدف االنتخابات ا¦ميركية أو بنيتها 

التحتية، يرجى االتصال بنا على خطوط ا�رشاد أدناه".

على  موقعه  على  مختلفة  لغات  بـ٨  ا�عالن  البرنامج  ونشر 
والفارسية،  وا�نجليزية،  والصينية،  العربية،  وهي:  ا�نترنت، 
خطوط  وتتضمن  وا�سبانية.  والروسية،  والكورية،  والفرنسية، 

ا. التلميح رقم هاتف ورمز "كيو آر" (QR) يمكن مسحه ضوئًيّ

من  ماليين  عدة  قيمته  تبلغ  الذي  المكافآت  برنامج  يأتي 
ا¦من  متخصصو  فيه  يحذر  الذي  الوقت  في  الدوالرات 

السيبراني من نزاهة االنتخابات القادمة.

أميركا خائفة من القراصنة.. 10 ماليين
دوالر لمن يوقف اختراق ال انتخابات

الصين ترد بغضب على محاولة
أميركا االستحواذ على تيك توك

https://bit.ly/3g7mSc6 المصدر:

تقبل  لن  بكين  إن  الصينية  الحكومية  ا�عالم  وسائل  قالت 
على  الرد  على  قادرة  وهي  صينية،  تكنولوجيا  شركة  "سرقة" 
عمل  لبيع   (ByteDance) دانس  بايت  لدفع  واشنطن  محاولة 
إلى  ا¦ميركية  ا¦راضي  على   (TikTok) توك  تيك  تطبيق 

.(Microsoft) مايكروسوفت
"إن  الدولة  من  المدعومة  ديلي  تشاينا  صحيفة  وقالت 
البلطجة" ا¦ميركية لشركات التكنولوجيا الصينية كانت نتيجة 
سوى  خياًرا  للصين  تترك  ولم  أوًال"  "أميركا  واشنطن  لرؤية 
"الخضوع أو القتال المميت في عالم التكنولوجيا". وأضافت أن 
الصين "لديها الكثير من الطرق للرد إذا نفذت ا�دارة ا¦ميركية 

خطتها".
لالستحواذ  خطط  أعلنت  قد  مايكروسوفت  شركة  وكانت 
معينة  أسواق  في  توك  تيك  لتطبيق  التجاري  النشاط  على 

كالواليات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
"إن  ترامب  دونالد  ا¦ميركي  الرئيس  قال  ا¦مر،  على  وتعليًقا 
شراء جزء فقط من التطبيق سيكون معقًدا، لكنه ال يزال يمنح 
ا¦خضر  الضوء  مايكروسوفت  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

للمضي قدًما في مدة ال تتجاوز ٤٥ يوما".
وأضاف ترامب أنه "يجب دفع بعض ا¦موال الرئيسية إلى وزارة 

الخزانة" ا¦ميركية لجعل الصفقة ممكنة.
نهاية  عطلة  -خالل  بومبيو  مايك  الخارجية  وزير  قال  كما 
شركات  ضد  قريًبا  إجراًء  سيتخذ  الرئيس  إن  ا¦سبوع- 
البرمجيات الصينية التي تشارك بيانات المستخدم مع حكومة 

بكين.
ووصف "هو شي جين" (Hu Xijin) رئيس تحرير صحيفة غلوبال 
تايمز المدعومة من الدولة الصينية، هذه الخطوة، بأنها سطو 
علني، وقال "إن الرئيس ترامب يحول أميركا العظيمة إلى دولة 

مارقة".
التي اتهمته  التطبيق الصيني النتقادات من واشنطن  وتعرض 
بجمع البيانات عن ا¦ميركيين وإرسالها إلى الحكومة الصينية.

Lorem ipsum
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