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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.



أفاد مراسل الجزيرة في موسكو بأن الشرطة الروسية أفرجت 
التي  السبت،  أمس  مظاهرات  في  الموقوفين  معظم  عن 
اعتقال  على  احتجاجا  روسية،  مدينة   ٦٠ من  أكثر  في  جرت 

المعارض أليكسي نافالني.
بارتكاب  تهما  إداريا  للموقوفين  الروسية  السلطات  ووجهت 
النيابة  فتحت  كما  له،  المرخص  غير  التظاهر  بسبب  مخالفات 
المتهمين  المتظاهرين  بعض  بحق  جنائية  قضايا   ٣ العامة 

باالعتداء على عناصر ا�من خالل المظاهرات.
وجرت أكبر المظاهرات في العاصمة الروسية موسكو، وثاني 
كبرى مدن البالد سان بطرسبورغ، حيث شارك في كل منهما 

نحو ٢٠ ألف شخص، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهته، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
خلفية  على  لروسيا  الداخلية  الشؤون  في  بالتدخل  واشنطن 
المسار  تظهر  خرائط  موقعها  على  ا�ميركية  السفارة  نشر 

المقرر للمظاهرات.
التعامل  في  مرونة  �ظهار  مستعدة  بالده  أن  بيسكوف  ورأى 
للخطوط  تجاوز  أو  إمالءات  دون  لكن  المتحدة،  الواليات  مع 

الحمراء من قبل واشنطن، حسب تعبيره.
ستستدعي  أنها  السبت  أعلنت  قد  الروسية  الخارجية  وكانت 
توضيح  لتقديم  الوزارة  إلى  موسكو  لدى  ا�ميركي  السفير 
للمظاهرات  واشنطن  من  دعم  إنه  الحكومة  تقول  ما  بشأن 

غير المرخص لها.
إنه  زاخاروفا  ماريا  الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت 
خرائط  نشرها  سبب  توضيح  ا�ميركية  السفارة  على  سيتعين 
انطالق  عشية  الروسية  المدن  في  المحتجين  لتحركات 

المظاهرات.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -أمس السبت- 
بايدن  الرئيس ا�ميركي الجديد جو  إلى العمل مع  إنه يتطلع 
بشأن أهدافهما المشتركة، بما في ذلك معالجة تغير المناخ، 

بعد أول مكالمة هاتفية بينهما.
وقالت متحدثة باسم جونسون "رّحب رئيس الوزراء ترحيبا حارا 
تغير  بشأن  باريس  اتفاقية  إلى  االنضمام  عودة  الرئيس  بقرار 

المناخ".
وأضافت "بناء على تاريخ التعاون الطويل بين المملكة المتحدة 
فقد  والدفاع،  ا�من  بمجالي  يتعلق  فيما  المتحدة  والواليات 
وقيمنا  ا�طلسي  شمال  حلف  إزاء  االلتزام  القائدان  جدد 

المشتركة بتعزيز حقوق ا�نسان وحماية الديمقراطية".
كما أثنى جونسون كذلك على قرار بايدن االنضمام إلى منصة 
فيروس  ضد  لقاحات  بتأمين  ُتعنى  التي   (COVAX) كوفاكس 

كورونا للدول الفقيرة.
الجمعة  بايدن  أجراه  الذي  االتصال  بعد  المحادثة  هذه  وتأتي 
مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهو ا�ول له مع زعيم 

أجنبي.
العالقة  في  الدفء  بث  هو  المحادثة  وراء  من  الهدف  أن  وبدا 
جونسون  وصف  كان  بايدن  أن  خصوصا  الرجلين،  بين  الباردة 

عام ٢٠١٩ بأنه "مستنسخ جسديا وعاطفيا" من دونالد ترامب.
المتعلقة  جونسون  سياسة  انتقد  قد  بايدن  كان  كما 
أن  إلى  أشار  البريطانية  الوزراء  لرئاسة  بيانا  لكن  بالبريكست، 

الزعيمين "ناقشا فوائد اتفاق تجارة حرة محتمل" بين البلدين.
وقال جونسون إنه يعتزم حل الخالفات التجارية الحالية "في 

أسرع ما يمكن".

٢

أخبار العالم

ا�فراج عن معظم الموقوفين 
وموسكو تستدعي السفير ا»ميركي

https://bit.ly/2ZACui8 المصدر:

جونسون وبايدن يبحثان " ترسيخ 
التحالف" بين بلديهما
https://bit.ly/2ZA9OpA المصدر:



٣

ا�يرلندي،  منافسه  بوارييه،  داستن  ا�مريكي،  المقاتل  أسقط 
الذي  الثأري  النزال  في  القاضية،  بالضربة  ماكغريغور،  كونور 
 UFC" دورة  ضمن  أبوظبي،  في  ا�حد،  اليوم  صباح  جمعهما 

."٢٥٧
وتمكن بوارييه، من إنهاء النزال في الجولة الثانية، بعدما وجه 
الذي  لماكغريغور،  الوجه  مستوى  على  اللكمات  من  سلسلة 
لم يستطع تجنبها ليسقط أرضا، ليوقف الحكم النزال، معلنا 

فوز ا�مريكي
النزال  في  ماكغريغور  أمام  خسارته  من  بوارييه  بذلك  وثأر 
القتالية  للفنون   "١٧٨  UFC" دورة  ضمن   ،٢٠١٤ سبتمبر  في  بينهما 

المختلطة.
وهذا الفوز هو الـ٢٧  لبوارييه خالل مسيرته االحترافية حتى ا¾ن، 
مقابل ٦ هزائم، بينما مني ماكغريغور  بالهزيمة الخامسة في 

٢٧ نزاال.

بوارييه يثأر من ماكغريغور ويهزمه 
بالضربة القاضية

ا�شادات تنهال على هازارد بعد 
تألقه أمام أالفيس

https://bit.ly/3ayiALg المصدر:

ذّكر إيدن هازارد ريال مدريد بقدراته خالل الفوز ٤-١ خارج الديار 
السبت،  أمس  القدم  لكرة  ا�سباني  الدوري  في  أالفيس  على 
وأبدى زمالؤه والمدرب ثقتهم بقدرته على استعادة مستواه 
الملكي  مع  له  موسمين  أول  في  محبط  أداء  بعد  القديم 

عقب انضمامه من تشلسي في صفقة قياسية.
هذا  ا�ساسية  بالتشكيلة  فقط  الخامسة  مشاركته  وفي 
سجل  المرض،  أو  ا�صابة  بسبب  فترات   ٣ غيابه  بعد  الموسم 
هازارد هدف ريال مدريد الثالث قبل نهاية الشوط ا�ول، بعدما 

سيطر ببراعة على تمريرة توني كروس.
إلى  القدم  بكعب  ومرر  بنزيمة  كريم  مع  جيدا  تعاون  كما 

المهاجم الفرنسي ليسجل الهدف الثاني للفريق الزائر.
وغادر هازارد الملعب في منتصف الشوط الثاني في إشارة إلى 
عدم عودته بعد إلى كامل لياقته بعد موسم أول ابتلي فيه 
با�صابات  مليء  ثان  وموسم  الكاحل  في  خطيرتين  بإصابتين 

والمرض.
باالنتقال  جدارته  �ثبات  الكثير  البلجيكي  الالعب  أمام  زال  وما 
إلى ريال مدريد مقابل ١٠٠ مليون يورو واستعادة المستوى الذي 
كان يقدمه مع تشلسي، لكن بنزيمة يعتقد أنه على الطريق 

الصحيح.
كتابة  عليه  وا¾ن  مميزا  العبا  كان  تشلسي  "في  بنزيمة  وقال 
تاريخ جديد في ريال مدريد. أعتقد أنه يبلي بالء حسنا، إنه أفضل 
كثيرا من أي وقت مضى، ويبذل الكثير من الجهد وقدم مباراة 

رائعة اليوم. نحن بحاجة لرؤية أفضل نسخة من هازارد".
تولى  الذي  مدريد،  ريال  مدرب  مساعد  بيتوني  ديفيد  وقال 
إن  بكوفيد-١٩،  �صابته  زيدان  الدين  زين  غياب  في  المسؤولية 
معنويات هازارد سترتفع با�داء الذي قدمه، مؤكدا أن الالعبين 

الذين يتمتعون بمثل كفاءته بحاجة إلى الثقة للتألق.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2Zzo56a المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

واتساب  شركة  من  الهندية  التكنولوجيا  وزارة  طلبت 
(Facebook) سحب  المملوكة لشركة فيسبوك   (WhatsApp)
التغييرات المخطط لها على سياسة الخصوصية الخاصة بها، 
والتي أثارت ردود فعل عنيفة على نطاق واسع، حسبما ذكرت 

وسائل إعالم.
رسالة  في  المعلومات  وتكنولوجيا  ا�لكترونيات  وزارة  وقالت 
بريد إلكتروني موجهة إلى ويل كاثكارت رئيس واتساب بتاريخ 
أثارت  المقترحة  التغييرات  إن  الجاري،  الثاني  يناير/كانون   ١٨
المواطنين  اختيار  على  المترتبة  ا¾ثار  بشأن  جسيمة"  "مخاوف 

الهنود واستقالليتهم.
وبحسب ما ورد، قالت الوزارة إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود 
في  االشتراك  إلغاء  بشأن  الهنود  المستخدمين  لدى  خيار 
الموجودة  بتلك  مقارنًة  له  المخطط  واتساب  سياسة  تحديث 
في أوروبا، حيث تكون قواعد حماية البيانات أكثر صرامة، وهو 
ما اعتبرته الوزارة "معاملة تمييزية تنم عن عدم احترام حقوق 

ومصالح المواطنين الهنود".
التغييرات  "بسحب  لرويترز  وفًقا  واتساب  مدير  الوزارة  وطالبت 
 ١٤ على  الرد  واتساب  من  طلبت  الوزارة  أن  وأضافت  المقترحة". 
إذا  جمعتها،  التي  المستخدم  بيانات  نوع  ذلك  في  بما  سؤاًال، 
في  عاداتهم  على  بناًء  المستخدمين  حددت  قد  كانت 

االستخدام وعلى تدفق البيانات عبر الحدود.
 (CNBC) "وقال متحدث باسم واتساب لشبكة "سي إن بي سي
يزيد  ال  التحديث  هذا  أن  على  التأكيد  "نود  بيان،  في  ا�خبارية 

قدرتنا على مشاركة البيانات مع فيسبوك".
والخيارات  الشفافية  توفير  هو  "هدفنا  المتحدث  وأضاف 
من  يتمكنوا  حتى  الشركات  مع  للتعامل  المتاحة  الجديدة 
الرسائل  دائًما  واتساب  ستحمي  والنمو.  عمالئهم  خدمة 
ال  حتى  طرف  إلى  طرف  من  التشفير  خالل  من  الشخصية 

يتمكن واتساب أو فيسبوك من رؤيتها".

الهند تطالب واتساب بإلغاء سياسة 
الخصوصية الجديدة

هل تنقذ مبادرة إيلون ماسك 
العالم من االحتباس الحراري؟

https://bit.ly/3pvUEwc المصدر:

تعهد رئيس شركة تسال (Tesla) ا�ميركية إيلون ماسك أمس 
تقنية  أفضل  يطور  لمن  دوالر  مليون   ١٠٠ جائزة  بمنح  الخميس 

اللتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
من  مهما  جزءا  الحراري  االحتباس  انبعاثات  التقاط  وأصبح 
وُأحرز  السيطرة،  تحت  المناخ  تغير  �بقاء  الخطط  من  العديد 
تركيز  مع  ا¾ن،  حتى  التكنولوجيا  في  للغاية  ضئيل  تقدم 

الجهود على خفض االنبعاثات بدل إخراج الكربون من الهواء.
هناك  إن  الماضي  العام  أواخر  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
أرادت  إذا  الكربون  احتجاز  تكنولوجيا  أبحاث  زيادة  إلى  حاجة 

البلدان تحقيق أهدافها في دول خالية من االنبعاثات.
روبورتس"  "سينتفك  مجلة  في  ُنشرت  دراسة  وخلصت 
(c Reports�Scienti) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن 
تطوير  في  "البدء  إلى  ماسة  بحاجة  والحكومات  الشركات 
من  واسع  نطاق  على  الحراري  االحتباس  غازات  �زالة  تقنيات 
الكربون  احتجاز  باسم  تعرف  عملية  وهي  الجوي"،  الغالف 

وتخزينه.
-في  ماسك  إيلون  كتب  الجهود،  هذه  في  منه  ومساهمة 
دوالر  مليون   ١٠٠ بمبلغ  "أتبرع  تويتر-  في  حسابه  عبر  تغريدة 
مزيد  بتقديم  ووعد  الكربون"،  الحتجاز  تقنية  �فضل  كجائزة 

من التفاصيل خالل ا�سبوع المقبل.
عبر  المدفوعات  شركة  وبيع  تأسيس  في  ماسك  وشارك 
الشركات  أكثر  بعض  ا¾ن  ويقود   ،(PayPal) بال  باي  ا�نترنت 
شركة  يرأس  تسال،  جانب  فإلى  العالم؛  في  المستقبلية 
 ،(Neuralink) ونيورولينك   (SpaceX) إكس  سبيس  الصواريخ 
لتوصيل  بينية  واجهات  تطوير  على  تعمل  ناشئة  شركة  وهي 

الدماغ البشري بأجهزة الحاسوب.
بايدن تعهد بتسريع تطوير تقنية  الرئيس ا�ميركي جو  وكان 
تغير  لمعالجة  الشاملة  خطته  من  كجزء  الكربون  احتجاز 

المناخ.

Lorem ipsum
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