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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



في الهند، تجاوز عدد ا�صابات بكورونا عتبة ٣ ماليين ا§حد، مع 
يرفع  مما  وفاة،  و٩١٢  جديدة  إصابة  ألف   ٧٠ حوالي  تسجيل 

إجمالي عدد الوفيات جراء المرض إلى ٥٦ ألفا و٧٠٦ حاالت.
إيه)  دي  (إف  ا§ميركية  والدواء  الغذاء  هيئة  أن  ترامب  أعلن 
المتعافين  بالزما  استخدام  الطوارئ  حاالت  في  أجازت   (FDA)

لعالج مرضى فيروس كورونا.
إلى  التوصل  يؤخر  قد  ما  كل  إزالة  على  "نعمل  ترامب  وأضاف 

لقاح لفيروس كورونا".
من  استخراجه  يتم  الذي  للدم  السائل  المكون  هي  والبالزما 
الذين تعافوا من عدوى، مثل عدوى فيروس كورونا.  المرضى 
أجساما  ينتج  فإنه  ما،  مرض  على  شخص  يتغلب  فعندما 
مضادة كافية �نقاذ حياة شخص آخر. والفكرة ا§ساسية هي 
مؤقتة  مساعدة  تقدم  أن  "يمكن  المضادة  ا§جسام  هذه  أن 
الشخص  هذا  يطّور  حتى  الفيروس،  لصد  التدخل  خالل  من 

استجابة مناعية".

المنطقة  في  جولة  بومبيو  مايك  ا§ميركي  الخارجية  وزير  بدأ 
با�مارات  ويختتمها  والبحرين،  والسودان  إسرائيل  تشمل 
الرئيس  مستشار  كوشنر  جاريد  وقال  المقبل.  الجمعة 
التطبيع  تثبيت  إلى  ستهدف  له  مماثلة  جولة  إن  ا§ميركي 

ا�ماراتي ا�سرائيلي، متفائال بانضمام دول أخرى.
سيبحث  ا§خير  إن  واشنطن  في  بومبيو  باسم  متحدث  وقال 
مع رئيس الوزراء ا�سرائيلي بنيامين نتنياهو ملف إيران والتبادل 
دول  وبقية  أبيب  تل  بين  العالقات  وتعميق  االقتصادي، 

المنطقة.
سماه  ما  بومبيو  مع  سيبحث  إنه  نتنياهو  قال  جهته،  من 
توسيع حلقة السالم في المنطقة، مضيفا أنه يتوقع أن تحذو 
في  إسرائيل  مع  اتفاقها  في  ا�مارات  حذو  أخرى  دول 

المستقبل القريب.
اتفاق  تاريخية.  أيام  في  "نحن  ا�سرائيلي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
الشرق  في  للسالم  جديدا  عصرا  يفتح  ا�مارات  مع  السالم 
ا§وسط. لقد دهشت وتأثرت عندما رأيت قبل عدة أيام طفلة 
ا�مارات،  وعلم  إسرائيل  علم  عليه  قميصا  تلبس  ا�مارات  من 
تعزف  ا�مارات  من  طفلة  رأيت  عندما  أيضا  كثيرا  وانفعلت 

نشيد هتكفا. من يصدق ذلك؟".
السودانية  العاصمة  إلى  بومبيو  يتوجه  إسرائيل،  وبعد 
بين  العالقة  إلى  إضافة  االنتقالية"،  "المرحلة  لبحث  الخرطوم 
وفق  وا�مارات،  البحرين  إلى  ينتقل  ثم  والسودان،  إسرائيل 

المتحدث باسمه.
عبد  السودانية  الحكومة  رئيَس  بومبيو  يلتقي  أن  المقرر  ومن 
الفتاح  عبد  االنتقالي  السيادة  مجلس  ورئيس  حمدوك،   Ùا

البرهان، لدعم تعميق العالقات السودانية ا�سرائيلية.

٢

أخبار العالم

أميركا تجيز العالج بالبالزما والهند 
تسجل 3 ماليين إصابة

https://bit.ly/2EWKgfo المصدر:

لتثبيت التطبيع ا�ماراتي ا�سرائيلي.. 
بومبيو يبدأ جولة بالمنطقة

https://bit.ly/32WRWXv المصدر:



٣

للمرة السادسة في تاريخه، استطاع ا§حد فريق بايرن ميونيخ 
ا§لماني من إحراز لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عقب 
فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة واحد مقابل ال 
شيء. وأصبح البافاري أول بطل ال يتعرض للخسارة في موسم 
التعادل  وكان   .٢٠٠٨ في  ا�نكليزي  يونايتد  مانشستر  منذ  واحد 
السلبي سيد الموقف حتى سدد الالعب الفرنسي كينغسلي 
المباراة.  هدف  والخمسين  التاسعة  الدقيقة  في  كومان 
والزرق،  الحمر  في  سابقا  العبا  كان  كومان  أن  بالذكر  والجدير 
في  ا§ول  اللقب  إحراز  من  السابق  فريقه  بهدفه  حرم  فقد 
بسبب  جماهير  دون  لشبونة  في  المباراة  وأقيمت  تاريخه. 

بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا.
انتزع ا§حد بايرن ميونيخ ا§لماني تتويجه السادس بلقب دوري 
جرمان  سان  باريس  على  فوزه  بعد  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال 

بهدف مقابل ال شيء، في مباراة احتضنتها لشبونة دون 

جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا 
المستجد.

ليحرم  الفرنسي كينغسلي كومان (٥٩)،  الفوز  وسجل هدف 
فريقه السابق من تتويجه ا§ول في المسابقة القارية والثاني 

لناد فرنسي منذ مرسيليا في ١٩٩٣.
ثماني  آخر  في  ألمانيا  بطل  بايرن،  ينجح  الثانية،  المرة  وهذه 
تخطيه  بعد  النهائي،  في  فرنسي  فريق  على  بالفوز  سنوات، 

سانت إتيان ١-صفر في ١٩٧٦.
وكان بايرن الذي تأسس في ١٩٠٠ يخوض النهائي الحادي عشر 
في المسابقة، مضيفا لقبا سادسا بعد أعوام ١٩٧٤ و١٩٧٥ و١٩٧٦ 

و٢٠٠١ و٢٠١٣.
بعيده  المحتفل  جرمان،  سان  حقق  النهائي،  خسارته  وبرغم 
بلوغه  بعد  وذلك  المسابقة،  في  له  مشوار  أفضل  الخمسين، 

نصف النهائي في ١٩٩٥.

دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يطيح بباريس 
سان جرمان ويتوج بلقبه السادس

https://bit.ly/3gVH292 المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

حققت شركة آبل إنجاًزا جديًدا يوم ا§ربعاء ، لتصبح أول شركة 
أمريكية تطرح للتداول العام ، بقيمة سوقية تزيد عن ٢ تريليون 
دوالر ، وتضاعف تقييمها خالل العامين الماضيين.ارتفعت حصة 
صانع iPhone ما يقرب من ٥٥ ٪ حتى ا¥ن في عام ٢٠٢٠ ، وارتفعت 
ا§سهم أكثر من ١٠٦ ٪ منذ أن وصل السوق إلى نقطة منخفضة 

وسط ركود فيروس كورونا في ٢٣ مارس.
تتجاوز القيمة السوقية لشركة Apple ا¥ن نظيراتها من عمالقة 
ذلك  في  بما   ، المتحدة  الواليات  في  ا¥خرين  التكنولوجيا 
Microsoft ، التي تبلغ قيمتها السوقية ١٫٧ تريليون دوالر ، وأمازون 
(AMAZON) بقيمة ١٫٦ تريليون دوالر ، و Alphabet بقيمة ١٫١ تريليون 

دوالر. وفيسبوك (فيسبوك) ٧٦١ مليار دوالر.
كانت شركة Apple أول شركة أمريكية تصل إلى قيمة سوقية 
تبلغ ١ تريليون دوالر أمريكي ، والتي حققتها في ٢ أغسطس ٢٠١٨.

بعد ا�عالن عن أرباح قوية في الربع الثالث ، وتحديدß في ٣١ يوليو 
٢٠٢٠ ، تفوقت شركة آبل على شركة النفط السعودية العمالقة 
أرامكو لتصبح الشركة ا§كثر تداوًال في العالم من حيث القيمة.

في  دوالر  تريليون   ٢ البالغ  تقييمها  السعودية  أرامكو  تجاوزت 
ديسمبر ٢٠١٩ ، لكن انخفاض أسعار النفط وسط جائحة فيروس 

كورونا أضر بأسهمها منذ ذلك الحين.
عند ٢ تريليون دوالر ، أصبحت القيمة السوقية لشركة Apple ا¥ن 
أعلى من الناتج المحلي ا�جمالي للعديد من البلدان المتقدمة ، 
 ، الجنوبية  وكوريا  وروسيا  وكندا  والبرازيل  إيطاليا  ذلك  في  بما 

على سبيل المثال ال الحصر.
من  الكثير  اضطر  حيث   ، كورونا  وباء  خالل  آبل  شركة  ازدهرت 
اتجاهات  الشركة من  ، واستفادت  المنزل  البقاء في  إلى  الناس 
العمل من المنزل والمبيعات القوية عبر ا�نترنت ؛ وسجلت أرباًحا 
مليار   ٦٠ تقارب  بإيرادات   ، يوليو  أواخر  في  الثالث  للربع  قياسية 
المنتجات  قطاعي  في  الرقم  مزدوج  نمو  عن  ناهيك   ، دوالر 

والخدمات.

جني الثمار… تفاحة تصل قيمتها إلى
2 تريليون دوالر

تطبيق تيك توك يتحدى
الرئيس ا�ميركي

https://bit.ly/3hWk7vV المصدر:

ضد  االثنين  يوم  دعوى  رفع  يعتزم  إنه  توك  تيك  تطبيق  قال 
حظر  الذي  ترامب  دونالد  ا§ميركي  للرئيس  التنفيذي  ا§مر 
القصيرة  الفيديو  لمقاطع  الشهير  التطبيق  مع  التعامل 

وشركته ا§م بايت دانس.
وكانت رويترز ذكرت حصريا يوم الجمعة أن تيك توك سيطعن 

في ا§مر التنفيذي لترامب يوم االثنين.
لما  ا§ميركية  ا�دارة  مع  التواصل  حاول  أنه  التطبيق  وأوضح 
القانونية  لáجراءات  مراعاة  "عدم  واجه  لكنه  عام؛  من  يقرب 

الواجبة"، وأضاف أن الحكومة لم تهتم بالحقائق.
"ليس أمامنا خيار سوى الطعن في  بيان  وذكرت الشركة في 

ا§مر التنفيذي عبر النظام القضائي".
وأصدرت بايت دانس المالكة لتيك توك بيانا منفصال يوم ا§حد 
يوم  ترامب  إدارة  ضد  قضائية  دعوى  سترفع  إنها  فيه  قالت 

االثنين ٢٤ أغسطس/آب.
وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في ١٤ أغسطس/آب بمنح بايت 
الواليات  داخل  توك  تيك  في  استثماراتها  لبيع  يوما   ٩٠ دانس 

المتحدة.
من  مخاوفهم  عن  عبروا  قد  أمريكيون  مسؤولون  وكان 
احتمال نقل معلومات عن مستخدمي التطبيق إلى الحكومة 

الصينية.
تنفيذيا  مرسوما  أغسطس/آب   ٦ في  وقع  قد  ترامب  وكان 
بايت  شركة  مع  التعامل  لوقف  يوما   ٤٥ ا§ميركيين  يمهل 

دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك.
أمام  به  الطعن  الشركة  تعتزم  الذي  المرسوم  هو  وهذا 

القضاء.
"تيك توك"  تنشر على  التي  القصيرة  الفيديو  وتتضمن مقاطع 
صبغ  ودروس  الرقص  روتين  من  بدءا  الخفيفة  المواضيع  كل 
تم  وقد  والسياسة،  اليومية  الحياة  حول  النكات  إلى  الشعر 
تنزيله ١٧٥ مليون مرة في الواليات المتحدة وأكثر من مليار مرة 

حول العالم.

Lorem ipsum

https://bit.ly/31RPmTe المصدر:
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