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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



القاطنين في  إن  ا�ميركية سكانا  الواليات  أكبر  قال مسؤولو 
سيخضعون  كاليفورنيا  والية  في  اكتظاظا  منطقتين  أكثر 
�وامر البقاء في المنزل بحلول مساء اليوم جراء االرتفاع الكبير 
لÏصابات بفيروس كورونا بالوالية وفي أميركا عموما، في حين 
ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن الملكة إليزابيث وزوجها ا�مير 

فيليب سيتلقيان لقاح فايزر-بيونتك ا�سابيع المقبلة.
في  بالبقاء  نيوسوم  جافين  الوالية  حاكم  أوامر  وستشمل 
فالي،  جواكين  وسان  كاليفورنيا  جنوب  منطقتي  المنازل 
ولن  والحالقة،  الشعر  تصفيف  وصالونات  الحانات  وستغلق 
والتوصيل،  السريعة  الطلبات  بخدمات  إال  للمطاعم  ُيسمح 
سان  خليج  منطقة  في  عام  عزل  فرض  أيضا  وسيتم 
فرانسيسكو مساء اليوم بموجب سلسلة مختلفة من ا�وامر 

أصدرها مسؤولو الوالية أول أمس الجمعة.
وذكرت سلطات الوالية أنه تم تسجيل أكثر من ٢٥ ألف إصابة 
بالفيروس بكاليفورنيا يوم الجمعة، وهو رقم قياسي منذ بدء 

الجائحة، كما سجلت ٢٠٩ وفيات خالل ٢٤ ساعة.
منها  والوقاية  ا�مراض  لمكافحة  ا�ميركية  المراكز  وقالت 
كورونا  بفيروس  ا�صابات  عدد  إجمالي  إن  السبت  أمس 
المستجد في البالد ارتفع إلى ١٤ مليونا و٢٥٥ ألف حالة، بما يزيد 
على ٢١٤ ألفا عن ا�حصاء السابق. وأضافت أن عدد الوفيات بلغ 

٢٧٧ ألفا و٨٢٥ بعد تسجيل ٢٤٣٩ وفاة جديدة.
الكمامات بالمنازل

وفي سياق متصل، أصدرت المراكز نفسها أمس -�ول مرة- 
فيروس  من  للوقاية  البيوت  داخل  الكمامات  بارتداء  توصية 
في  والوفيات  لÏصابات  الهائل  االرتفاع  جراء  وذلك  كورونا، 
البالد، وقالت إنه ينبغي على المواطنين ارتداء الكمامات داخل 
أن  على  مشددة  الفيروس،  من  للوقاية  اÇخرين  بيوت 
للصحة  إستراتيجي  للكمامات  والصحيح  الثابت  االستخدام 
التنفسية  العدوى  انتقال  نسبة  خفض  أجل  من  العامة 

(كوفيد-١٩).

رغم الخسارة الواضحة التي ُمني بها الرئيس الجمهوري 
منافسه  أمام  الرئاسية  االنتخابات  في  ترامب  دونالد 
قبضته  يحكم  زال  ال  الرجل  فإن  بايدن،  جو  الديمقراطي 

على الحزب الجمهوري،
االنتخابات  في  خسارته  رغم  تفاصيل  هذه  كانت 
الحزب  على  قبضته  يحكم  زال  ال  ترامب  الرئاسية.. 
الجمهوري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل 

والمعلومات الكامله .
نشرة  تم  قد  ا�صلي  الموضوع  بأن  ا�شاراة  َتْجَدُر  كما 
في  التحرير  فريق  قام  وقد  نت  الجزيرة  على  ومتواجد 
وربما  علية  التعديل  تم  وربما  منه  بالتاكد  قطر  صحافة 
ويمكنك  منه  اواالقتباس  بالكامل  نقله  تم  يكون  قد 
مصدره  من  الخبر  هذا  مستجدات  ومتابعة  قراءة 

االساسي.

٢

أخبار العالم

إلزام سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنازل 
وملكة بريطانيا تتلقى قريبا لقاح فايزر

https://bit.ly/3nZPV6d المصدر:

رغم خسارته في االنتخابات الرئاسية.. ترامب 
ال زال يحكم قبضته على الحزب الجمهوري

https://bit.ly/3rs48ec المصدر:



٣

حقق قميص ارتداه مايكل جوردان، النجم السابق لكرة السلة 
بيفرلي  في  بمزاد  دوالر  ألف   ٣٢٠ بلغ  قياسيا  مبلغا  ا�ميركية، 
أمس  البيع  عملية  نظمت  التي  الشركة  قالت  حسبما  هيلز، 

الجمعة.
رقما  سجلت  البيع  عملية  بأن  للمزادات  "غولين"  دار  وأفادت 
لنادي  يعود  والذي  جوردان،  لقميص  المزاد  في  عالميا  قياسيا 

"شيكاغو بولز" عام ١٩٨٤.
وقد بيع بالمزاد -الذي يحوي أكثر من ٥٠٠ قطعة من التذكارات 
الرئيس ا�ميركي السابق باراك  النادرة- قميص كرة سلة كان 

أوباما يرتديه في المدرسة.
كرة  لفريق  ويرجع  وا�زرق،  با�بيض  وهو  القميص،  هذا  وحقق 
السلة لموسم ١٩٧٩ في مدرسة بوناهو الثانوية في هاواي، ١٩٢ 
ألف دوالر. وتردد أنه مبلغ قياسي عالمي لبيع قميص للمدرسة 

الثانوية في مزاد.
الرياضية بمبلغ ١٢٨ ألف دوالر  كما بيعت قطعتان من ا�دوات 
لكل واحدة منهما، ا�ولى لنجم الدوري ا�ميركي للمحترفين 
(أن بي إي) ليبرون جيمس، وا�خرى لالعب كرة القدم ا�ميركية 

السابق كولين كايبرنيك.

هوس شراء السلع النادرة.. قميص
جوردان قيمته 320 ألف دوالر

نجوم متوفرون مجانا الصيف
المقبل

https://bit.ly/3piGlve المصدر:

الفرق  كل  تتمنى  ونجوم  العالم  في  ا�فضل  من  أسماء 
انتهاء عقودهم الصيف  التعاقد معها متوفرة بالمجان بعد 
عن  اÇن  حتى  معلومات  أو  تسريبات  أو  أحاديث  وال  المقبل، 

توجه الفرق لتجديد عقودهم.
ويمكن لهؤالء الالعبين ووكالئهم الشروع في مفاوضات مع 

فرق مهتمة بضمهم.
برشلونة،  قائد  ميسي  ليونيل  ا�رجنتيني  المقدمة  وفي 
ا�يطالي  مدريد،  ريال  قائد  راموس  سيرجيو  ا�سباني 

جيانولويجي دوناروما حارس مرمى ميالن.
وفيما يلي أبرز الالعبين الذين يستعدون للرحيل:

حارس مرمى: دوناروما (ميالن)
غارسيا  إريك  ا�سباني  مدريد)،  (ريال  راموس  الدفاع:  خط 

(مانشستر سيتي)، النمساوي ديفيد أالبا (بايرن ميونخ)
خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الهولندي 
تشالهان  هاكان  التركي  (ليفربول)،  فاينالدوم  جيورجينهو 

أوغلو (ميالن)
ديباي  ممفيس  الهولندي  (برشلونة)،  ميسي  الهجوم:  خط 
جيرمان)  سان  (باريس  ماريا  دي  أنخيل  ا�رجنتينيان  (ليون)، 

وسيرجيو أغويرو (مان سيتي).

Lorem ipsum

https://bit.ly/3he811s المصدر:
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