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https://bit.ly/3ol8dy7 المصدر:

إيلون ماسك

إيلون ماسك (٢٨ يونيو ١٩٧١ -) (با�نجليزية: Elon Musk)  رجل أعمال كندي، 
مستثمر،  أفريقيا،  جنوب  في  ولد  ا�مريكية  الجنسية  على  حاصل 
التنفيذي،  ورئيسها  إكس  سبيس  شركة  مؤسس  ومخترع.  مهندس 
موتورز  تيسال  لمصانع  المساعد  المؤسس  فيها.  ا�ول  والمصمم 
ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها. كما شارك بتأسيس شركة 
سوالر  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  بال،  باي  الشهيرة  النقدي  التداول 
السرعة  فائق  النقل  نظام  فكرة  تجسيد  إلى  ماسك  يطمح  سيتي. 

المسمى بالهايبرلوب.
في ديسمبر ٢٠١٦، اختارته مجلة فوربس ليكون في المرتبة ٢١ في قائمة 
بما  ثروته  صافي  قدر   ،٢٠٢١ يناير  بحلول  العالم.  في  نفوذا  الرجال  أكثر 
يقارب ١٨٥ مليار دوالر ليكون أغنى رجل في العالم، خسر بعدها ١٤ مليار 

دوالر ليعود إلى المركز الثاني كأغنى رجل في العالم.
ولد ايلون ماسك في مدينة بريتوريا، تعلم برامج الكمبيوتر ذاتيا وهو ما 
يزال في سن الثانية عشر، انتقل إلى كندا في سن السابعة عشر ليكمل 
تعليمه في جامعة كوينز، لكنه لم يستمر فيها غير عامين حيث انتقل 
علوم  في  شهادة  على  ليحصل  بنسلفانيا  جامعة  إلى  ذلك  بعد 
االقتصاد من مدرسة وارتون، شهادة الفيزياء من كلية ا¾داب والعلوم. 
الفيزياء  في  به  الخاصة  الدكتوراه  رسالة  ماسك  بدأ   ١٩٩٥ عام  في 
التطبيقية وعلوم المواد في جامعة ستانفورد لكنه لم يستمر بكتابة 

الرسالة �نه تخلى عن الفكرة بعد يومين ليهتم بمجال ريادة ا�عمال.
المواقع،  لبرمجة  شركة   ،٢ زيب  شركة  تأسيس  في  ماسك  شارك 
مليون   ٣٤٠ مبلغ  مقابل   ١٩٩٩ عام  في  كومباك  شركة  عليها  حصلت 
شركة  وهي  كوم،  دوت  إكس  شركة  ذلك  بعد  ماسك  أسس  دوالر. 
 ٢٠٠٠ اندمجت الحقا مع شركة كونفينيتي في عام  ا�نترنت.  دفع عبر 
لتصبح شركة باي بال المعروفة ا¾ن والتي اشتراها موقع إيباي مقابل 

مبلغ ١٫٥ مليار دوالر أمريكي في أكتوبر ٢٠٠٢.
مركبات  لتصنيع  إكس  سبيس  شركة  ماسك  أسس   ،٢٠٠٢ مايو  في 
التنفيذي  المدير  منصب  بها  يشغل  الفضائية،  البعث  وإطالق  الفضاء 
والمصمم الرئيسي. كما شارك في عام ٢٠٠٣ في تأسيس شركة تيسال 
الشمسية،  ا�نظمة  وصناعة  الكهربائية  المركبات  لصناعة  موتورز، 
مع  المنتج.  والمهندس  أيضا  التنفيذي  المدير  منصب  فيها  ليشغل 
كشركة  سيتي،  سوالر  مصنع  إنشاء  فكرة  استلهم   ،٢٠٠٦ عام  حلول 
شركات  لمجموعة  حاليا  والتابعة  الشمسية  الطاقة  خدمات  لتوفير 
 ،٢٠١٥ عام  في  ا�دارة.  مجلس  رئيس  منصب  فيها  شاغال  موتورز  تيسال 
ربحية  غير  أبحاث  شركة  وهي  آي،  أيه  أوبن  تأسيس  في  ماسك  ساعد 
تهدف إلى تطوير الذكاء ا�صطناعي، يشغل فيها حاليا منصب المدير 
المساعد. كما ساهم في تأسيس شركة نيورالينك، شركة متخصصة 
الدماغ  إتصال  سبل  تطوير  على  تركز  العصبية  مجااللتكنولوجيا  في 
البشري مع الحاسوب (حاسوب العقل الوسيط)، ليشغل في عام ٢٠١٦ 
شركة  ماسك  أسس  العام  نفس  أواخر  في  التنفيذي.  المدير  منصب 
المملة  بالعربّية الشركة  أو  أنفاق وبنية تحتية أسمها ذا بورنج كمباني 

في محاولة منه للتخلص من االزدحام المروري في لوس أنجلوس.



المنتخب  ا�ميركي  الرئيس  عزم  عن  مطلعة  مصادر  كشفت 
واليته،  من  ا�ول  اليوم  في  مهمة  قرارات  اتخاذ  بايدن  جو 
في  عضو  دعا  حين  في  بالمسلمين،  بعضها  ويتعلق 
ترامب  دونالد  واليته  المنتهية  الرئيس  العتقال  الكونغرس 

وسط اتخاذ خطوات جدية لمحاكمته.
جو  المنتخب  الرئيس  بأن  أميركية  إعالم  وسائل  أفادت  وقد 
بايدن سيصدر عددا من ا�وامر التنفيذية، من بينها رفع الحظر 
عن دخول مواطني بعض الدول ذات ا�غلبية المسلمة، وذلك 

بمجرد تسلمه السلطة يوم ٢٠ من الشهر الجاري.
الرئيس  فرضه  الذي  الحظر  رفع  التنفيذية  ا�وامر  وتتضمن 
غالبية  ذات  دول  مواطني  دخول  على  ترامب  دونالد  المنتهية 
للمناخ  باريس  اتفاق  إلى  والعودة  المتحدة،  للواليات  مسلمة 

الذي كانت إدارة ترامب قد انسحبت منه.
بقروض  الخاصة  السماح  فترة  تمديد  أيضا  ا�وامر  وتشمل 
وعند  الفدرالية  المباني  في  الكمامات  ارتداء  وفرض  الطلبة، 
غير  المستأجرين  إجالء  منع  إلى  إضافة  الواليات،  بين  السفر 

القادرين على دفع ا�يجار.
االستعداد للمحاكمة

الرئيس  لمحاكمة  االستعداد  فعليا  واشنطن  بدأت  وقد 
العنف  على  التحريض  بتهمة  ترامب  دونالد  واليته  المنتهية 
اقتحام  حادثة  في  أميركيين  مواطنين  مقتل  في  والتسبب 

الكونغرس.
الرئيس  اعتقال  إلى  بويل  بريندان  الديمقراطي  النائب  وقد دعا 

ترامب، وقال إن مكانه هو السجن.

بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  بأن  أميركية  إعالم  وسائل  أفادت 
عن  الحظر  رفع  بينها  من  التنفيذية،  ا�وامر  من  عددا  سيصدر 
وذلك  المسلمة،  ا�غلبية  ذات  الدول  بعض  مواطني  دخول 

بمجرد تسلمه السلطة في ٢٠ من الشهر الجاري.
رون  عن  ا�ميركية  ا�عالم  وسائل  تداولتها  مذكرة  في  وجاء 
كلين المرشح لمنصب كبير الموظفين بالبيت ا�بيض في إدارة 
فرضه  الذي  الحظر  رفع  تتضمن  التنفيذية  ا�وامر  أن  بايدن، 
ذات  دول  مواطني  دخول  على  ترامب  دونالد  الحالي  الرئيس 
باريس  اتفاق  إلى  والعودة  المتحدة،  للواليات  مسلمة  غالبية 

للمناخ الذي كانت إدارة ترامب قد انسحبت منه.
بقروض  الخاصة  السماح  فترة  تمديد  أيضا  ا�وامر  وتشمل 
وعند  الفدرالية  المباني  في  الكمامات  ارتداء  وفرض  الطلبة، 
غير  المستأجرين  إجالء  منع  إلى  إضافة  الواليات،  بين  السفر 

القادرين على دفع ا�يجار.
مستشاري  إن   (New York Times) تايمز"  "نيويورك  صحيفة  وقالت 
بايدن يأملون أن تؤدي هذه المراسيم التي ستصدر خالل ا�يام 
إحساس  إيجاد  إلى  الكونغرس،  انتظار  دون  ا�ولى،  العشرة 
الشيوخ  مجلس  انشغل  لو  حتى  الجديد  العهد  بزخم 

بمحاكمة ترامب.
وأكد  المقبلة،  �دارته  العلمي  الفريق  أعضاء  بايدن  قدم  وقد 
في مؤتمر صحفي عقده السبت في مدينة ويلمنغتون بوالية 

ديالوير، أنه سيولي أهمية كبيرة للعلم في إدارته.
على  يحرص  أن  العلمي  فريقه  من  سيطلب  إنه  بايدن  وقال 
االقتصاد،  وبناء  كورونا،  جائحة  هي  ضرورات؛  لـ٥  االستجابة 
في  المتحدة  الواليات  وريادة  المناخ،  أزمة  ومواجهة 

التكنولوجيا، وضمان الثقة المستدامة بالعلم.

٢

أخبار العالم

قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في 
يومه ا�ول

https://bit.ly/3a3bBsd المصدر:

بايدن سيصدر أوامر تنفيذية بمجرد 
تسلمه للسلطة

https://bit.ly/2YhLEzy المصدر:



٣

"لثانية  يناقش  لم  إنه  توتنهام  مدرب  مورينيو  جوزيه  قال 
الموسم  نهاية  بعد  إعارته  بيل  غاريث  تمديد  احتمال  واحدة" 
مدريد  ريال  إلى  عودته  إسبانية  تقارير  أكدت  فيما  الحالي، 

مجددا الصيف المقبل.
إلى  الويلزي  الالعب  عودة  بالغ  بحماس  الجماهير  واستقبلت 
أي  يترك  لم  لكنه  مدريد،  ريال  من  ا�عارة  سبيل  على  توتنهام 

بصمة، وقضى معظم الوقت على مقاعد البدالء.
في  فريقه  موقعة  قبل  بيل  مستقبل  عن  سؤال  على  وردا 
الدوري ا�نجليزي الممتاز لكرة القدم أمام شيفيلد يونايتد بعد 
غد ا�حد، لم يكشف مورينيو أي تفاصيل بشأن موقف الالعب.

واحدة،  لثانية  ا�مر  هذا  أناقش  "لم  للصحفيين  مورينيو  وقال 
غاريث العب معار حتى نهاية الموسم، لم نناقش ا�مر لثانية 

واحدة".
وشارك بيل أساسيا في مباراة واحدة فقط بالدوري الممتاز هذا 
الموسم، وجلس على مقاعد البدالء، ولم يلعب في التعادل 
من   ٦ في  أساسيا  شارك  لكنه  ا�سبوع،  هذا  فولهام  مع   ١-١

مواجهات الفريق في الدوري ا�وروبي.
وأكد مورينيو أنه يسعى "تدريجيا" إلى دفع الالعب البالغ عمره 
٣١ عاما لتقديم أفضل ما لديه، لكنه لم يكشف ما إذا كان بيل 
قرارا  أتخذ  لم  أدري،  "ال  وقال  يونايتد،  شيفيلد  أمام  سيشارك 

بعد، دعونا ننتظر".
ا�سبانية   (MARCA) "ماركا"  صحيفة  أكدت  متصل،  سياق  وفي 
المقربة من ريال مدريد، أن توتنهام ال يفكر في شراء بيل وأنه 
سيعود إلى ريال مدريد الصيف المقبل لعدم تقديم المستوى 

المتوقع منه.
ويحتاج توتنهام صاحب المركز السادس بشدة للحصول على 
المربع  دخول  في  آماله  �نعاش  ا�حد،  يوم  الثالث  النقاط 
مباريات   ٦ آخر  في  فقط  وحيدا  انتصارا  حقق  أن  بعد  الذهبي 

بالدوري.

سيعود إلى ريال مدريد.. مورينيو يمهد
لرحيل بيل عن توتنهام

أوزيل ينهي عقده مع أرسنال وينضم
لفنربخشة التركي

https://bit.ly/3ok2SHk المصدر:

إن  السبت،  اليوم   (�e Athletic) الرياضي  أثليتيك"  "ذا  موقع  قال 
مع  مبدئي  التفاق  توصل  القدم  لكرة  ا�نجليزي  أرسنال  نادي 
 ٦ قبل  بينهما  التعاقد  �نهاء  أوزيل  مسعود  ا�لماني  العبه 
لنادي  االنضمام  لالعب  يتسنى  حتى  موعده  من  أشهر 

فنربخشة التركي.
أي  تركية في  المنحدر من أصول  (٣٢ عاما)  أوزيل  ولم يشارك 
خارج  وهو  الماضي،  مارس/آذار  منذ  اللندني  النادي  مع  مباراة 
والدوري  ا�نجليزي  الدوري  مستوى  على  الفريق  تشكيلة 

ا�وروبي منذ بداية هذا الموسم.
وقالت وسائل إعالم تركية في وقت سابق من الشهر الجاري، 
ونصف  أعوام   ٣ لمدة  بعقد  أوزيل  مع  سيرتبط  فنربخشة  إن 

العام.
وأوزيل من أصحاب الرواتب العالية على مستوى أرسنال.

وبوسع أوزيل التفاوض مع أندية أخرى حول االنتقال، �ن عقده 
الحالي مع أرسنال ينتهي بعد أقل من ٦ أشهر لكن "ذا أثليتيك" 

قال إن النادي التركي سيتعاقد معه كالعب حر.
وقال أوزيل العب منتخب ألمانيا السابق خالل لقاء تفاعلي مع 
الجمهور عبر تويتر في ا�سبوع الماضي، "فنربخشة (في تركيا) 

مثل ريال مدريد في إسبانيا. فهو النادي ا�كبر في البالد".
مليون   ٤٢ نحو  مقابل   ٢٠١٣ في  أرسنال  إلى  انضم  أوزيل  وكان 
على  قياسي  مبلغ  وهو  دوالر)  مليون   ٥٧) إسترليني  جنيه 
بارزا  دورا  ولعب  مدريد  ريال  من  قادما  وقتها،  النادي  مستوى 
الفوز  في  ساعده  عندما  ا�لقاب  عن  النادي  صيام  إنهاء  في 

بكأس إنجلترا في موسمه ا�ول معه.
وبعد رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر وتولي أوناي إيمري 
التجاهل  المهمة بدال منه، وجد أوزيل نفسه مهمشا واستمر 
تحت قيادة المدرب الحالي ميكيل أرتيتا الذي قال إن استبعاد 

الالعب المخضرم من التشكيلة جاء �سباب فنية.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3oozFuG المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

شهيرا  تطبيًقا  أن   (Vice’s Motherboard) مذربورد  فايس  موقع  ذكر 
مواقع  بيانات  ببيع  اتهامه  تم  المسلمين  لصالة  آخر 
مع  عالقات  لها  التي  التكنولوجيا  لشركات  المستخدمين 

الجيش ا�ميركي.
أوال"  "الصالة  تطبيق  بأن  االثنين  أمس  التكنولوجيا  موقع  وأفاد 
شركة  إلى  المستخدمين  مواقع  بيانات  يبيع  كان   (Salaat First)
(Predicio). وهي شركة فرنسية كانت في السابق جزًءا  بريدكيو 
حكوميا  متعاقدا  تضم  معقدة  بيانات  إمداد  سلسلة  من 
والجمارك  الفدرالي،  التحقيقات  مكتب  مع  يعمل  أميركيا 

وحماية الحدود.
وذكر موقع مذربورد أنه حصل على مجموعة بيانات كبيرة من 

الحركات ا�ولية والدقيقة لمستخدمي التطبيق من "المصدر".
وقال إن المصدر "قلق" من أن مثل هذه المعلومات الحساسة 
قد تتعقب المسلمين وهم يمارسون حياتهم اليومية، ويمكن 
البيانات  يشترون  الذين  أولئك  استخداَمها  يسيء  أن 

ويستخدمونها.
وأضاف المصدر -حسب الموقع- أن "التعقب طوال اليوم يوفر 
الكثير من المعلومات، وال ينبغي أن يكون مفيدا لك، خاصة إذا 

لم تكن على دراية بذلك".
ووفقا لموقع التكنولوجيا، فإنه تم العثور على معلومات تفيد 
بقيام التطبيق ببيع بيانات المستخدمين على أندرويد، حيث تم 

تنزيل التطبيق أكثر من ١٠ ماليين مرة.
موقع  لطلبات  بوشابة  هشام  التطبيق  مطور  يستجب  ولم 
ميدل إيست آي (Middle East Eye) -الذي نشر الخبر– للتعليق، لكنه 
التطبيق  تنزيل  تم  إذا  فقط  يبدأ  البيانات  جمع  أن  مذربورد  أخبر 

في المملكة المتحدة أو ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.
وأكد بوشابة أن التطبيق أرسل بيانات موقع المستخدمين إلى 
من  السادس  في  االتفاقية"  إنهاء  "قرر  إنه  قال  لكنه  بريدكيو، 
ديسمبر/كانون ا�ول الماضي بعد الفضيحة المتعلقة بتطبيق 

.(Muslim Pro) "الصالة الشهير "مسلم برو

تم تنزيله 10 ماليين مرة.. "الصالة أوال"
تطبيق جديد يتتبع المستخدمين المسلمين

تحميل تطبيق سيغنال يصل
50 مليون مرة عبر غوغل بالي

https://bit.ly/2NCTVfw المصدر:

نشر حساب تطبيق سيغنال (Signal) على موقع التواصل "تويتر" صورة 
تظهر عدد مرات تحميل التطبيق خالل ا�يام الماضية والتي وصلت 

إلى ٥٠ مليون مرة، عبر متجر "غوغل بالي" فقط.
وأظهرت الصورة عدد مرات التحميل قبيل أزمة مشاكل الخصوصية 
الجديدة من واتساب (WhatsApp) وبعدها، والتي تبين زيادة عدد مرات 

تحميل التطبيق لـ٥ أضعاف.
عبر  متابعيه  نصح  قد  ماسك،  إيلون  ا�ميركي  ا�عمال  رجل  وكان 
حسابه على "تويتر"، باستخدام تطبيق المراسلة سيغنال، مما ساهم 

في الترويج للتطبيق بشكل واسع مؤخرا.
سياسة  بسبب  واتساب  لمقاطعة  عالمية  حمالت  عقب  ذلك  ويأتي 
مستخدميه،  لطمأنة  التطبيق  محاوالت  رغم  الجديدة،  الخصوصية 

وتأكيده على حفاظه على سرية المعلومات.
وسياسة  الخدمة  شروط  بتحديث  مؤخرا  قام  قد  واتساب  وكان 
المستخدم،  بيانات  إدارة  بكيفية  المستخدمين  �عالم  الخصوصية 
على  المستضافة  الخدمات  استخدام  للشركات  يمكن  وكيف 
العديد  دفع  مما  وا�دارة،  للتخزين   (Facebook) فيسبوك  ا�م  الشركة 

من المستخدمين للبحث عن تطبيقات بديلة.
تطبيق  نحو  التحول  في  بالفعل  المستخدمين  من  العديد  وبدأ 
 App) سيغنال الذي اعتبر مؤخرا أفضل تطبيق مجاني على متجري آبل

Store) وغوغل (Play Store) في الهند، متجاوزا واتساب.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2NEUZ2v المصدر:
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