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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



أظهر مقطع للفيديو التقط بطائرة مسيرة حجم الدمار الذي 
الشوارع  المياه  غمرت  كيف  وبّين  السودان،  فيضانات  خلفته 
والمنازل، وأدت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة، في كارثة هي 

ا§سوأ منذ ١٠٠ عام.
الطاهر  الخرطوم  في  الجزيرة  مراسل  تنّقل  قارب  متن  وعلى 
المرضي، ليرصد حجم ا§ضرار، ونقل للمشاهد فكرة عن حالة 

ا§حياء السكنية المغمورة بالمياه.
بها  يقوم  التي  الذاتية  الجهود  عن  فكرة  المرضي  وأعطى 

ا§هالي لمواجهة هذه الكارثة.
أوضاع كارثية

وتعيش معظم واليات ومناطق السودان أوضاعا كارثية، بعد 
أن زاد عدد قتلى الفيضانات التي تشهدها البالد على ١٠٠ قتيل، 
وشردت مئات ا¥الف من السكان، وأدت النهيار أكثر من ١٠٠ ألف 

منزل.
وإزاء تفاقم الوضع في البالد قرر مجلس ا§من والدفاع -وهو 
كوارث  منطقة  السودان  اعتبار  البالد-  في  أمنية  هيئة  أعلى 
البالد لمدة ٣  أنحاء  الطوارئ في كل  أعلن حالة  طبيعية، كما 

أشهر.
ا§زرق  النيل  منسوب  أن  أعلنت  قد  والري  المياه  وزارة  وكانت 
ارتفع إلى ١٧٫٥٨ مترا (٥٧ قدما)، ووصفته بأنه "مستوى تاريخي 
السابقة  القيمة  وكانت   ،�١٩٠٢ العام  في  النهر  رصد  بدء  منذ 

١٧٫٢٦ مترا.
ويبدأ موسم ا§مطار الخريفية في السودان من يونيو/حزيران 
قوية  أمطار  عادة  وتهطل  ا§ول،  أكتوبر/تشرين  حتى  ويستمر 

في هذه الفترة، وتواجه البالد فيها سنويا فيضانات وسيوال.

حّث  ترامب  دونالد  ا§ميركي  الرئيس  بأن  ا§بيض  البيت  أفاد 
الرياض في اتصال مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز على التفاوض مع دول الخليج ا§خرى لحل الخالف.
بفتح  االتصال  خالل  رّحب  ترامب  أن  ا§بيض  البيت  بيان  وأضاف 
إسرائيل  بين  الجوية  الرحالت  أمام  السعودي  الجوي  المجال 
التجارية ا§سبوع الماضي من تل  وا�مارات بدءا برحلة الطيران 

أبيب إلى أبو ظبي، والتي وصفها بـ"التاريخية".
على  االتصال  خالل  الضوء  سلط  ترامب  إن  ا§بيض  البيت  وقال 
والمعروفة  ا�ماراتية،  ا�سرائيلية  التطبيع  اتفاقية  أهمية 
ا§من  تعزيز  سبل  الطرفان  ناقش  كما  أبراهام"،  بـ"اتفاق 

واالزدهار ا�قليمي.
لشؤون  ا§ميركي  الخارجية  وزير  مساعد  شينكر  ديفيد  وكان 
الشرق ا§دنى قال إن حل ا§زمة الخليجية يمثل أولوية بالنسبة 

�دارة ترامب.
من جهتها، ذكرت وكالة ا§نباء السعودية الرسمية أن العاهل 
السعودي أعرب خالل االتصال عن تقدير المملكة للجهود التي 
الشرق  منطقة  في  السالم  �حالل  المتحدة  الواليات  تبذلها 

ا§وسط.
المملكة  حرص  أكد  السعودي  العاهل  أن  الوكالة  وأضافت 
على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية على 

أساس المبادرة العربية للسالم. 
٢٠٠٢، وعرضت  العربية عام  السالم  السعودية مبادرة  وطرحت 
مقابل  إسرائيل  مع  العالقات  تطبيع  العربية  الدول  فيها 
وانسحاب  دولتهم  إقامة  على  الفلسطينيين  مع  اتفاقها 

إسرائيل الكامل من ا§راضي التي احتلتها في حرب عام ١٩٦٧.

٢

أخبار العالم

غمرت الشوارع والبيوت وشردت
مئات ا�الف

https://bit.ly/2ZDIw22 المصدر:

ترامب يحث ملك السعودية على
حل ا�زمة الخليجية

https://bit.ly/33xoreR المصدر:



٣

على  هجوما  إبراهيموفيتش  زالتان  المخضرم  المهاجم  شن 
مدرب منتخب بالده السويد يان أندرسون؛ لعدم إشراكه ديان 
بداية  منذ  أساسيا  الجديد  يوفنتوس  العب  كولوسيفسكي 
المباراة، التي انتهت بهزيمة المنتخب السويدي ١-٠ أمام نظيره 

الفرنسي في دوري أمم أوروبا لكرة القدم أمس السبت.
من  دقيقة   ٢٠ قبل  زمالئه  §حد  بديال  كولوسيفسكي  وشارك 
صدم  إنه  المباراة  بعد  مقابلة  في  قال  لكنه  المباراة؛  نهاية 

لعدم المشاركة أساسيا من البداية.
من  الموقف  لهذا  دهشته  عن  أندرسون  المدرب  عبر  أن  وبعد 
التاريخي  الهداف  إبراهيموفيتش  انبرى  الشاب،  الالعب  جانب 

للمنتخب للرد على المدرب.
وكتب إبراهيموفيتش عبر تويتر "يا لها من مزحة سخيفة، دليل 
آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب 

ما يتسبب في تعثر الكرة السويدية".
بالده،  منتخب  مع  دولية  مباراة   ١١٦ في  هدفا   ٦٢ أحرز  أن  وبعد 
اعتزل إبراهيموفيتش اللعب على المستوى الدولي عقب خروج 

السويد من نهائيات كأس أوروبا ٢٠١٦.
لم  إنه  عاما)   ٢٠) كولوسيفسكي  قال  أمس،  مباراة  وبعد 
عندما  الفريق  مع  قدراته  �ثبات  كافية  فرصة  على  يحصل 

شارك بديال للمخضرم سيباستيان الرسون.
وقال المدرب أندرسون (٥٧ عاما)، الذي قاد الفريق لربع نهائي 
في  وأكد  الشاب،  الالعب  رد  من  دهش  إنه   ٢٠١٨ العالم  كأس 
نفس الوقت أنه ربما يحصل على فرصة أكبر للعب في مباراة 

السويد المقبلة في مواجهة البرتغال بعد غد الثالثاء.
قال  كان  إن  لكن  ذلك؛  بعد  إليه  أتحدث  "لم  المدرب  وأضاف 

ذلك، فهذا رأيه بكل تأكيد، وسنتحدث عن ذلك فيما بعد".

إبراهيموفيتش يهاجم مدرب
منتخب السويد

برشلونة فوق الجميع وسيفوز
بالبطوالت بدون ميسي

https://bit.ly/3iu1cJ3 المصدر:

عّلق مدرب المنتخب ا�سباني لكرة القدم لويس إنريكي على 
أزمة النجم ا§رجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، بأن ا§ندية 
بدون  حتى  بالبطوالت  سيفوز  البلوغرانا  وأن  الجميع  فوق 

ميسي.
حتى   ٢٠١٤ بين  الفترة  في  برشلونة  درب  -الذي  إنريكي  وقال 
الرؤساء،  أو  الالعبين  من  سواء  الجميع،  فوق  ا§ندية  إن   -٢٠١٧
مؤكدا أن نادي برشلونة العريق الذي تأسس عام ١٨٩٩، يعد من 
أفضل ا§ندية في العالم ويفوز دائما با§لقاب، وسيستمر في 

التتويج با§لقاب بدون ميسي الذي سيرحل يوما ما.
إنه  قائال  برشلونة،  مع  ميسي  §زمة  حزنه  عن  إنريكي  وأعرب 
كان يتمنى أن تتم ا§مور بشكل ودي، خاصة أن ميسي العب 

رائع وساهم في نمو اسم النادي.
ويلتقي المنتخب ا�سباني غدا ا§حد مع أوكرانيا على ملعب 
من  ا§ول  للقسم  الثانية  الجولة  في  ستيفانو،  دي  ألفريدو 

بطولة دوري ا§مم ا§وروبية.
الخميس  ا§ولى  المباراة  في  ثمينا  تعادال  إسبانيا  واقتنصت 

الماضي أمام ألمانيا في عقر دارها.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2RqF6eG المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

 (FBI) آي"  بي  "إف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  مع  تسال  عملت 
غيغا  مصنع  مهاجمة  من  القراصنة  من  مجموعة  لمنع 
في  والموجود   (Tesla) تسال  لشركة  التابع   (Gigafactory) فاكتوري 

والية نيفادا.
عن  ا§سبوع  هذا  معلومات  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  ونشر 
روسي  مواطن  وهو  كريوتشكوف،  إيغورفيتش  إيغور  اعتقال 
حاولت  مجموعة  من  جزء  أنه  ويزعم  عاما،   ٢٧ العمر  من  يبلغ 

ابتزاز ماليين الدوالرات من شركة تسال في نيفادا.
ووفًقا للشكوى، سافر كريوتشكوف إلى الواليات المتحدة في 
مع  اتصاالت  وأجرى  سياحية،  بتأشيرة  الماضي  يوليو/تموز 

موظف يتحدث الروسية في مصنع تسال في نيفادا.
عرضا  له  يقدم  أن  قبل  عدة  مرات  بالموظف  المتهم  والتقى 
لدفع ا§موال في مقابل مساعدته في إدخال برامج ضارة في 
نظام الحاسوب الداخلي لشركة تسال من أجل استخراج بيانات 

الشركة والتأثير على عمليات تسال.
ذلك  بعد  ستقوم  مجموعة  يمثل  كان  أنه  كريوتشكوف  زعم 
المعلومات  عن  الكشف  عدم  أجل  من  تسال  مع  فدية  بترتيب 

والتوقف عن التأثير على عملياتها.
أبلغت  التي  الفور،  على  تسال  أبلغ  لكنه  الموظف،  يرفض  لم 

بدورها مكتب التحقيقات الفدرالي.
الموظف  الفدرالي عملية كبيرة مع  التحقيقات  وأطلق مكتب 
مع  نصية  اتصاالت  وشارك  تنصت  جهاز  ارتدى  الذي 
كريوتشكوف أثناء تفاوضهما على شروط هذا الهجوم بالبرامج 

الضارة.
شهر  طوال  مرات  عدة  وكريوتشكوف  الموظف  والتقى 
مبالغ  ودفع  للهجوم  للتخطيط  الحالي  أغسطس/آب 

للموظف.

مجموعة روسية متهمة بمحاولة
قرصنة مصنع لشركة تسال

شركات ا¡نترنت ترفض محاولة
ترامب فرض قوانين جديدة

https://bit.ly/2E1JfT4 المصدر:

ضمنها  من  الكبرى،  ا�نترنت  شركات  تمثل  مجموعة  حثت 
 (FCC) الفيدرالية"  االتصاالت  "لجنة  وغوغل،  وأمازون  فيسبوك 
على رفض محاولة إدارة الرئيس ا§ميركي دونالد ترامب تضييق 
قدرة شركات التواصل االجتماعي على إزالة المحتوى المخالف 

لقواعد النشر.
وقالت "جمعية ا�نترنت" (Internet Association) في بيان إن التماس 
على  للحصول  أغسطس/آب  شهر  في  المقدم  ترامب  إدارة 
ويثير  قانونية،  أسس  إلى  ويفتقر  مضللة،  جديدة  قواعد 

مخاوف جدية بشأن السياسة العامة.
وأضافت "قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية الجديدة قد تؤدي 
االحتيالية،  المخططات  �زالة  القانونية  الحماية  فقدان  إلى 
ومجموعة  لالنتحار،  يروج  الذي  الخطير  والمحتوى  والخداع، 

واسعة من ا§نواع ا§خرى من المحتوى غير المرغوب فيه".
كما انتقدت "جمعية تكنولوجيا المستهلك" (CTA)، التي تمثل 
ومايكروسوفت  إم  بي  آي  مثل  الكبرى،  ا�نترنت  شركات 
أمرا  االمتثال  ستجعل  إنها  قائلة  الجهود  هذه  وسوني، 

مستحيال.
تكنولوجيا  جمعية  في  المسؤول  بيتريكون  مايكل  وقال 
المستهلك إنه أمر صادم أن تسعى حكومتنا لتقويض قانون 
هائلة  فوائد  مع  مسبوق،  غير  أميركي  ابتكار  إلى  أدى 

للمستهلكين واالقتصاد.
ورفض رئيس لجنة االتصاالت الفيدرالية أجيت باي دعوات اثنين 
أعضاء   ٥ من  المكونة  الوكالة  لجنة  في  الديمقراطيين  من 
لرفض االلتماس دون تعليق عام، وقد رفض التعليق على مزايا 

االلتماس.
ووجه الرئيس دونالد ترامب وزارة التجارة لتقديم االلتماس بعد 
أن وضعت شركة تويتر عالمة تحذيرا للقراء في شهر مايو/أيار 
من أجل التحقق من منشوراته حول مزاعم ال أساس لها بشأن 

االحتيال في التصويت عبر البريد.

Lorem ipsum

https://bit.ly/35Cft2M المصدر:
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