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مارك زوكربيرغ (با�نجليزية: Mark Zuckerberg)  (١٤ مايو 
وايت  في  ولد  أميركي،  ومبرمج  أعمال  رجل  هو   (١٩٨٤
اشتهر  ا�مريكية.  المتحدة  الواليات  نيويورك،  بلينس، 
وهو   ، بوك  فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  بتأسيسه 
العالم، أنشأ الموقع  أكبر موقع تواصل اجتماعي في 
داستن  الحاسب  علوم  قسم  في  زمالئه  مع 
هارفارد.  جامعة  في  وهو  هيوز  وكريس  موسكوفيتز 

وهو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك.
ماش،  للفيس  تطويره  بعد  زوكربيرج  مارك  شهرة  زادت 
هارفارد  في  زمالئه  من  بعض  قام  الشهرة  ولهذه 
خاص  الكتروني  موقع  على  واالتفاق  معه  بالتواصل 
بالتواصل بين الطالب وكان اسمه هارفارد كونكشن، وتقوم 
الطالب  بين  والتعارف  االجتماعات  على  الموقع  هذا  فكرة 
اجل  من  الفكرة  هذة  من  إنسحب  ولكنه  الجامعة،  داخل 
زمالئه  من  ثالثة  مع  باالشتراك  الخاص  مشروعه  على  العمل 
اسوار  داخل  من   the facebook موقع  بعمل  قاموا  حيث 
وكرس  الجامعة  ترك  يونيو  شهر  في   ٢٠٠٤ عام  وفي  الجامعة. 
عدد  وصل  بعدما  وذلك  بوك  الفيس  في  للعمل  وقتة 
المستخدمين إلى أكثر من مليون مستخدم. وفي عام ٢٠٠٥ حصل 
إلى  المستخدمين  عدد  وزاد   Accel Partners شركة  من  العون  على 
٥٫٥ مليون مستخدم، وفي عام ٢٠٠٦ واجه مارك زوكربيرج مشاكل 
قانونية مع زمالئه اصحاب فكرة هارفارد كونكشن ذلك بعد 
على  وتطبيقها  فكرتهم  بسرقة  له  اتهامهم 
 ٦٥ مبلغ  دفع  أنه  إال  ذلك  أنكر  لكنه  فيسبوك 
البيانات  على  ا�طالع  بعد  دوالر  مليون 
القضية  تزال  وال  بذلك  الخاصة  وا�وراق 

قائمة حتى اÇن.
هذه  أطراف  توافق  من  بالرغم  و 
مارك  بدفع  وذلك   Êمسبق القضية 
لمبلغ ٦٥ مليون دوالر مبدئيÊ، اال أن 
في  مستمرة  زالت  ما  القضية 
بعد  وذلك  اÇن  حتى  المحاكم 
 Divyaو Tyler Winklevoss ادعاء 
كانو  أنهم  على   Narendra
الشركة  تقييم  عند  مضللين 

ماليÊ في وقت المحاكمة.

https://bit.ly/3nEhqSV المصدر:

١

مارك زوكربيرغ



قالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة إن إغالق فرنسا 
المنظمات المناهضة للعنصرية يهدد الحريات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أعلن أن الحكومة 
الفرنسية ستحل التجمع المناهض لÍسالموفوبيا في فرنسا 
غير  منظمة  وهي   ،"Collective against Islamophobia in France" (CCIF)

حكومية تكافح التمييز ضد المسلمين.
العفو  منظمة  في  أوروبا  قسم  مدير  قال  ذلك،  على  وردا 
الدولية نيلز موزنيكس إن "الحل المقترح لحل جمعية مناهضة 
الحكومة  من  مروعة  خطوة  فرنسا  في  ا�سالموفوبيا 
جميع  على  مخيف  تأثير  الخطوة  لهذه  يكون  وقد  الفرنسية، 
العنصرية  مكافحة  في  المشاركة  والمنظمات  ا�شخاص 

والتمييز في فرنسا".
وأضاف أن "حل منظمة هو إجراء متطرف ال يمكن تبريره إال في 
واضحا  خطرا  تشكل  كانت  إذا  مثل  للغاية،  محدودة  ظروف 
تقدم  لم  العام.  النظام  أو  القومي  ا�من  على  ووشيكا 
حل  يبرر  أن  يمكن  دليل  أي  اÇن  حتى  الفرنسية  السلطات 

المجلس الدولي للتضامن االجتماعي".
يرسل  ذلك  �ن  للغاية  قلقة  الدولية  العفو  منظمة  "إن  وقال 
إشارة إلى المنظمات غير الحكومية لمحاربة التمييز في فرنسا. 
على  القرار  هذا  عن  التراجع  إلى  الفرنسية  السلطات  وندعو 

الفور".
بحل  الخاص  الحالي  الفرنسي  القانون  أن  المنظمة  وأضافت 
حل  من  الحكومة  يمّكن  �نه  إشكالية،  يمثل  المنظمات 
قضائي  تدقيق  إلى  الحاجة  ودون  غامضة  �سباب  منظمة 
مسبق، وبموجب القانون الفرنسي يمكن لمجلس الوزراء حل 
سياق  في  يأتي  الحل  إعالن  أن  إلى  وأشارت  بمرسوم.  منظمة 

تقوض فيه الحكومة حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

بوالية  االتحادية  المحكمة  في  موجعة  قضائية  هزيمة  بعد 
ضغوطا  ترامب  دونالد  ا�ميركي  الرئيس  يواجه  بنسلفانيا، 
لقلب  الرامية  جهوده  لوقف  الجمهوريين  رفاقه  من  متزايدة 
أمام  بالهزيمة  ا�قرار  على  وحمله  الرئاسة،  انتخابات  نتيجة 

الديمقراطي جو بايدن.
ترامب سلسلة من  بايدن قبل أسبوعين، رفع  إعالن فوز  ومنذ 
من  الواليات  لمنع  هائلة  ضغوطا  ومارس  القضائية،  الدعاوى 

التصديق على نتائج االنتخابات.
-وهو  بران  ماثيو  االتحادي  القاضي  رفض  السبت،  وأمس 
قضائية  دعوى  أوباما-  باراك  السابق  الرئيس  رّشحه  جمهوري 
أقامتها حملة ترامب بهدف استبعاد ماليين ا�صوات التي تم 
ا�دالء بها عبر البريد في والية بنسلفانيا، ووصف القضية بأنها 

"حجج قانونية بال أساس، واتهامات قائمة على تكهنات".
الصادر عن  القرار  إن  ترامب  الحكم، قالت حملة  وتعليقا على 
في  الحملة  يساعد  بنسلفانيا  في  الفدرالي  القاضي 
إستراتيجيتها للوصول على وجه السرعة إلى المحكمة العليا 

ا�ميركية.
بالبيت  البقاء  في  أمل  أي  له  يكون  أن  أجل  من  ترامب  ويحتاج 
بنسلفانيا،  في  بايدن  بها  يتقدم  صوت  ألف   ٨١ �لغاء  ا�بيض، 
ومن المقرر أن تبدأ الوالية إجراءات التصديق على النتيجة يوم 

االثنين.
لكن  الفور،  على  النتيجة  في  بالطعن  ترامب  محامو  وتعهد 
المحامين الذين يترافعون ضده في المحكمة يقولون إنه لم 

يعد أمامه وقت للقيام بذلك.
كريستين  المدنية  للحقوق  المحامين  لجنة  رئيسة  وقالت 
كالرك "ينبغي أن يدق هذا ا�مر مسمارا في نعش أي محاولة 
أخرى يقوم بها الرئيس ترامب الستخدام المحاكم االتحادية 

لقلب نتيجة انتخابات ٢٠٢٠".

٢

أخبار العالم

العفو الدولية تدعو فرنسا للتراجع عن 
حل منظمة تكافح التمييز ضد المسلمين

https://bit.ly/37KVZbH المصدر:

ترامب يخسر 33 دعوى قضائية 
وأنصاره يتظاهرون في جورجيا

https://bit.ly/3lTCAuc المصدر:



٣

برشلونة في مسيرته  إلى  أتلتيكو مدريد صفعة جديدة  وجه 
عليه  وتغلب  القدم  لكرة  ا�سباني  للدوري  الحالي  بالموسم 

بهدف نظيف في المرحلة العاشرة من المسابقة.
ورفع  الحالي  الموسم  في  الرائعة  انطالقته  أتلتيكو  وواصل 
رصيده إلى ٢٠ نقطة، ليزاحم ريال سوسييداد في صدارة جدول 
تاريخ  في  برشلونة  على  له  فوز  أول  محققا  المسابقة، 
مواجهاتهما بالدوري ا�سباني منذ أكثر من ١٠ أعوام وبالتحديد 
بأن  علما   ،٢٠١٠ فبراير/شباط   ١٤ في   ٢-١ عليه  الفوز  منذ 
أوروبا  أبطال  ودوري  ا�سباني  السوبر  كأس  في  مواجهاتهما 

شهدت أكثر من فوز �تلتيكو في السنوات الماضية.
المركز  في  نقطة   ١١ عند  برشلونة  رصيد  تجمد  المقابل،  وفي 
العاشر حيث مني بالهزيمة الثالثة مقابل ٣ انتصارات وتعادلين 
في ٨ مباريات خاضها في المسابقة هذا الموسم، وهو العدد 

نفسه الذي خاضه أتلتيكو من المباريات حتى اÇن.
وكان الشوط ا�ول في طريقه لالنتهاء بالتعادل السلبي، لكن 
خطأ  استغل  كاراسكو  يانيك  الدولي  البلجيكي  الوسط  العب 
تير  أندري  مارك  الدولي  ا�لماني  المرمى  حارس  من  فادحا 
للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  في  شتيغن 

ا�ول وسجل هدف المباراة الوحيد.

أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة
في الليغا ¡ول مرة منذ 10 سنوات

مورينيو يلقن غوارديوال درسا كرويا..
توتنهام يهزم مان سيتي

https://bit.ly/2JDXwsb المصدر:

لكرة  الممتاز  ا�نجليزي  الدوري  صدارة  مؤقتا  توتنهام  انتزع 
القدم، عقب فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون 
الجولة  في  السبت  اليوم  جمعتهما  التي  المباراة  خالل  رد، 
التاسعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز تشيلسي على 

نيوكاسل ٢- صفر، وبرايتون على أستون فيال ٢-١.
 ،(٥) سون  مين  هيونغ  الكوري  "السبيرز"  هدفي  وسجل 

وا�رجنتيني جيوفاني لو سيلسو (٦٥).
ورفع توتنهام رصيده إلى ٢٠ نقطة في صدارة الترتيب، بشكل 
سيتي  وليستر  ليفربول  مباراة  عنه  ستسفر  لما  انتظارا  مؤقت، 
في  نقطة   ١٢ عند  سيتي  مانشستر  رصيد  وتوقف  ا�حد،  غدا 

المركز العاشر.
الموسم  هذا  الدوري  في  لتوتنهام  السادس  هو  الفوز  وهذا 
مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين، في المقابل 
لديه  -الذي  سيتي  لمان  الثانية  الخسارة  هي  هذه  أصبحت 
مباراة مؤجلة- مقابل الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مثلها.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2ItGsnV المصدر:
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