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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



إن  أوبراين  روبرت  ا¦ميركي  القومي  ا¦من  مستشار  قال 
السعودية ربما تكون الدولة التالية التي ستطّبع عالقاتها مع 
الماضي،  ا¦سبوع  ا�مارات  ذلك  على  أقدمت  بعدما  إسرائيل 

وفقا لما نسبته له مجلة نيوزويك Newsweek ا¦ميركية.
ورغم أن أوبراين -الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة "سي 
وصف  فإنه  لذلك  زمنيا  جدوال  يحدد  لم   -(CNBC) سي"  بي  إن 
المفاوضات بشأن ذلك بأنها "ا¦صعب" في العالم، مشيرا إلى 
إلى ا�مارات  ربما تنضم عما قريب  العربية  الدول  أن مزيدا من 

وتقيم عالقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وأشار أوبراين إلى وجود توجه في المنطقة �قامة عالقات مع 
تطبيع  أن  يعتقد  أنه  إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  إسرائيل، 
ا¦طراف  بعض  يدفع  قد  زخما  أحدث  إسرائيل  مع  ا�مارات 

ا¦خرى لالنضمام إلى ا�مارات وتطبيع عالقاتها مع إسرائيل.
تعبير  بمجرد  يتحركون  ا¦ميركيين  المسؤولين  أن  إلى  ولفت 
تلك ا¦طراف عن ذلك التوجه، قائال "وقد تحدثت أنا عبر الهاتف 
إلى بعض زعماء المنطقة كما فعل ذلك الرئيس دونالد ترامب 
مايك  الخارجية  وزير  عن  فضال  كوشنير،  جاريد  ومستشاره 
بومبيو، فنحن نأمل أن نتمكن من البناء على هذا الزخم" على 

حد تعبيره.
وأشارت نيوزويك إلى أن أوبراين عندما سئل على وجه التحديد 
عن المملكة العربية السعودية قال إنه يعتقد أنها "قد تحذو 

حذو ا�مارات".
العربية  المملكة  سفارة  مع  تواصلت  أنها  المجلة  وأضافت 
السعودية في واشنطن ووزارة خارجية المملكة للتعليق على 
هذه القضية، لكنها لم تتلق ردا حتى وقت نشر التقرير الحالي.

لكن  االتفاقية،  على  علنا  تعلق  لم  السعودية  أن  إلى  ولفتت 
"عرب  هما  المملكة  في  ا�نجليزية  باللغة  بارزتين  صحيفتين 
نيوز" و"سعودي غازيت" نشرتا أعمدة رأي تتحدث بشكل إيجابي 

عن الصفقة.

مصر  إن  ا¦حد  أمس  معيط  محمد  المصري  المالية  وزير  قال 
موانئها  في  المتروكة  الخطرة  المواد  من  التخلص  في  بدأت 

بعد االنفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر.
جعلنا  بيروت  في  حدث  "ما  أن  البرلمان  أمام  معيط  وأضاف 
الراكد  من  كبيرة  كميات  من  بالفعل  وتخلصنا  أنفسنا،  نراجع 

والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".
وبشأن تفاصيل التخلص من تلك المواد، قال معيط إن "هناك 
والدفاع  البترول  ومنها  المتعددة،  للوزارات  تسليمها  تم  مواد 
القادم سيكون قد تم  والداخلية، وفي ديسمبر/كانون ا¦ول 
والمهمل  الراكد  كل  من  بالكامل  المصرية  الموانئ  تنظيف 

والمواد الخطرة".
في  الرقابة  ستحسن  للجمارك  جديدة  إجراءات  أن  إلى  وأشار 

الموانئ.
الطيران  وزارة  قالت  بيروت،  مرفأ  انفجار  من  قليلة  أيام  وبعد 
في  الموجودة  المواد  بمراجعة  أمرت  إنها  المصرية  المدني 

المطارات، ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.
أغسطس/آب   ٤ في  وقع  -الذي  بيروت  مرفأ  انفجار  وتسبب 
الجاري بسبب أكثر من ألفي طن من نترات ا¦مونيوم المخزنة 
١٧٠ شخصا، وإصابة  دون إجراءات للسالمة- في قتل أكثر من 
من  كبيرة  أجزاء  في  الدمار  وأشاع  متفاوتة،  بجروح  آالف 

العاصمة اللبنانية.

٢

أخبار العالم

السعودية قد تحذو حذو ا�مارات 
وتطّبع مع إسرائيل
https://bit.ly/3jd8T6u المصدر:

بعد انفجار بيروت.. مصر تتخلص 
من المواد الخطرة المخزنة

https://bit.ly/2ED6GC3 المصدر:



٣

طلب ا¦رجنتيني ليونيل ميسي الرحيل فورا من نادي برشلونة 
وعدم االنتظار إلى نهاية عقده العام المقبل، وذلك وفقا لما 

أعلنه الصحفي مارسيلو بيشلر.
اتخذ  ميسي  أن  تويتر-  على  حسابه  -في  الصحفي  وأوضح 
ربع  في   ٨-٢ ميونيخ  بايرن  أمام  التاريخية  الهزيمة  بعد  قراره 
التي  الخسارة  وهي  يومين،  قبل  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي 

يتوقع أن تتسبب في تداعيات كبيرة على النادي الكتالوني.
وُعرف بيشلر بأنه أول صحفي تحدث عن صفقة انتقال النجم 

البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف ٢٠١٧.
بايرن،  أمام  الخسارة  منذ  رسمي  بشكل  ميسي  يتحدث  ولم 
عقده  أن  خاصة  مستقبله،  بشأن  التكهنات  من  زاد  ما  وهو 
الكتالوني أمام  النادي  ٢٠٢١، وهو ما يجعل إدارة  سينتهي عام 
حتمية الموافقة على رحيله لالستفادة من صفقة انتقاله بدال 

من خسارته مجانا الصيف المقبل.
 Mundo) ديبورتيفو"  "موندو  صحيفة  ذكرت  آخر،  جانب  من 
من  اتصال  أي  تتلق  لم  برشلونة  إدارة  أن  ا�سبانية   (Deportivo
النادي  من  المقربة  الصحيفة  ونقلت  محيطه،  أو  ميسي 
الكتالوني عن مصادر قولها إن ميسي لم يتواصل مع رئيس 
الفريق جوسيب ماريا بارتوميو أو الرئيس التنفيذي أوسكار غارو 

أو المدير الرياضي إريك أبيدال.
وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع مقربين من الالعب، ولكنها 

لم تحصل على نفي أو تأكيد للخبر.
بدورها، نقلت شبكة "بي إن سبورتس" عن مصادر نفيها لوجود 
مراسل  وقال  برشلونة،  مغادرة  أجل  من  ميسي  لدى  نية 
أي  يتلق  لم  أنه  على  يصر  "برشلونة  إن  عياد  بن  أشرف  الشبكة 

قرار أو رغبة في الرحيل من قبل ميسي".

تطورات متسارعة.. ميسي يطلب
الرحيل من برشلونة

رونالدو يطالب يوفنتوس بضم
بنزيمة من ريال مدريد

https://bit.ly/2Yv9KqY المصدر:

مفاجآت  ستشهد  الحالية  الصيفية  االنتقاالت  فترة  أن  يبدو 
ريال  هداف  أن  إيطالية  صحفية  تقارير  ذكرت  فقد  مدوية، 
بناء  ا�يطالي  يوفنتوس  إلى  ينضم  قد  بنزيمة  كريم  مدريد 

على رغبة كريستيانو رونالدو.
ديلو  غازيتا  صحيفة  ذكرته  ما  ا�سبانية  الصحافة  ونقلت 
سبورت (Gazzetta dello Sport) ا�يطالية، أن رونالدو طلب من 
مدريد  ريال  في  السابق  زميله  بنزيمة  ضم  يوفنتوس  ناديه 

لتدعيم هجوم الفريق.
ورغم فوز يوفنتوس بلقب الدوري ا�يطالي ٩ مواسم متتالية، 
فإنه فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا منذ المرة الثانية التي 
بعدها  تأهل  الفريق  كان  وإن   ،١٩٩٦ عام  باللقب  فيها  توج 

للمباراة النهائية بالبطولة ٥ مرات، آخرها عام ٢٠١٧.
الهدافين  قائمة  تضم  لم  حيث  هجوميا،  يوفنتوس  ويعاني 
فقط،  رونالدو  سوى  ا�يطالي  بالدوري  الجاري  الموسم  في 
هدافا   ١٣ وسط  هدفا   ٣١ برصيد  الثاني  المركز  احتل  الذي 

تصدرهم نجم التسيو شيرو إيموبيلي برصيد ٣٦ هدفا.
الصفقة  في  يوفنتوس  رغبة  على  متوقفا  ا¦مر  ويبقى 
هو  بنزيمة  كون  صعب  أمر  وهو  عليها،  مدريد  ريال  وموافقة 
في  الثاني  المركز  واحتل  الموسم  هذا  للريال  ا¦برز  الهداف 
قائمة الهدافين بعد ليونيل ميسي، كما أن مواطنه الفرنسي 
زين الدين زيدان مدرب الملكي يعتمد عليه بشكل أساسي في 

الهجوم.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2QouzjK المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

على غرار ما فعلته ا�دارة ا¦ميركية مع شركة هواوي الصينية، 
دانس  بايت  شركة  ترامب  دونالد  ا¦ميركي  الرئيس  أمر 
الواليات  في  عملياتها  بسحب  الجمعة  أمس   (ByteDance)
 (TikTok) توك  تيك  الفيديو  مشاركة  تطبيق  من  المتحدة 

الخاص بها في غضون ٩٠ يوًما.
الصينية  الشركة  على  الضغط  لتكثيف  محاولة  أحدث  وفي 
تتعامل  التي  الشخصية  البيانات  سالمة  بشأن  مخاوف  بسبب 
معها، قال ترامب "هناك دليل موثوق به يقودني إلى االعتقاد 
القومي  با¦من  با�ضرار  يهدد  إجراء  تتخذ  قد  دانس  بايت  بأن 

للواليات المتحدة".
ا¦سبوع  أصدره  تنفيذي  أمر  عقب  ا¦خيرة  ترامب  خطوة  تأتي 
توك.  تيك  مع  معينة  معامالت  يحظر  أن  شأنه  من  الماضي 
وتجري بايت دانس بالفعل محادثات لبيع عمليات تيك توك في 
أميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا إلى شركة مايكروسوفت 

.(Microsoft)
ويضيف ا¦مر الجديد ضغطا أكبر على بايت دانس لسحب تيك 
على  ا¦ميركية  الحكومة  حملة  قانوني  بشكل  ويدعم  توك، 

تطبيق الوسائط االجتماعية المملوك للصين.
وأنظمة  كتب  فحص  ا¦ميركيين  المسؤولين  ويخول 
البيانات  المعلومات في تيك توك وبايت دانس لضمان سالمة 

الشخصية أثناء استمرار محادثات البيع.
المراهقين، فقد  الفيديو بين  وبينما تشتهر تيك توك بمقاطع 
أعرب المسؤولون ا¦ميركيون عن مخاوفهم من إمكانية نقل 
الشيوعية  الحكومة  إلى  بالمستخدمين  الخاصة  المعلومات 

الصينية.
مليون   ١٠٠ إن  ا¦مر  على  ردا  الجمعة  يوم  دانس  بايت  وقالت 
أميركي يستخدمون شبكة تيك توك "¦نها موطنهم للترفيه 
إضفاء  بمواصلة  ملتزمون  نحن  والتواصل.  الذات  عن  والتعبير 

البهجة على العائالت لسنوات عديدة قادمة".

قصة هواوي تتكرر.. ترامب يمدد
مهلة بيع تيك توك إلى 90 يوما

تيك توك جمع معلومات عن
المستخدمين دون علم غوغل

https://bit.ly/34xZaUe المصدر:

أظهر تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" ا¦ميركية أن 
باستخدام  سرا  المستخدمين  بيانات  يتتبع  توك  تيك  تطبيق 

طريقة منعتها شركة غوغل.
وتوصل التحليل إلى أن التطبيق تجنب حماية الخصوصية، في 
أندرويد من غوغل، في سبيل جمع معرفات  التشغيل  نظام 
التي  المعلومات  وهي  المحمولة،  ا¦جهزة  ماليين  من  فريدة 
دون  ا�نترنت،  عبر  المستخدمين  بيانات  بتتبع  للتطبيق  تسمح 

السماح لهم بإلغاء االشتراك.
الهاتف  أمن  في  خبراء  قال  التي  الطريقة،  هذه  أن  ويبدو 
المحمول إنه "تم إخفاؤها من خالل طبقة إضافية غير عادية 
من التشفير، قد انتهكت سياسات غوغل التي تحد من كيفية 
عنها  الكشف  يتم  ولم  لÞشخاص،  التطبيقات  تتبع 

لمستخدمي تيك توك".
وأظهر اختبار الصحيفة أن تيك توك أوقف هذه الخاصية في 
من  شهرا   ١٨ بعد  الماضي،  العام  من  الثاني  نوفمبر/تشرين 
استخدامها بشكل متواصل، في انتهاك صريح لقواعد منصة 
السياسي  الضغط  إلى  الصحيفة  نسبته  ما  وهو  أندرويد، 

المتزايد من واشنطن.
وكان من الممكن أن تعمل العناوين كمعّرف فريد لجهاز كل 
وربما  ا�عالنات،  من  لكل  قيمة  ذات  يجعلها  مما  مستخدم، 

أشكال التتبع ا¦كثر توغًال.
وبحلول عام ٢٠١٥، حظر كل من آبل ستور (App Store) وغوغل 
سي  أيه  إم  عناوين  جمع   (Google Play Store) ستور  بالي 
قادًرا  كان  توك  تيك  لكن  بالسياسة،  تتعلق  كمسألة   (MAC)

على الحصول على المعرف من خالل ثغرة.
ووجدت دراسة استشهدت بها الصحيفة أن ما يقرب من ٣٥٠ 
الثغرة  من  استفادت  قد  بالي  غوغل  متجر  ضمن  تطبيًقا 

¦غراض استهداف ا�عالنات.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3htfUzw المصدر:
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