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https://bit.ly/37vtTC5 المصدر:

جيف بيزوس

والرئيس،  المؤسس،  وهو  أمريكي  أعمال  رجل  هو  بيزوس  بريستن  جيفري 
 ١٢ في  ولد  كوم.  دوت  أمازون  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي  والمدير 
يناير ١٩٦٤، وتخرج جيف من جامعة برينستون بوالية نيوجيرسي ا�مريكية ثم 
عمل محلًال مالي¥ لشركة D.E Shaw قبل أن يؤسس شركة أمازون عام ١٩٩٤. في 
التايم  مجلة  تختارها  التي  العام"  "شخصية  ك  بيزوس  جيف  اختير   ١٩٩٩ عام 
"تريليونير"  الذين سيحملوا لقب  المتوقع أن يكون من ا�وائل  كل عام. ومن 

في العالم وذلك في عام ٢٠٤٠
البداية

في سنة ١٩٩٠، شغل جيف بيزوس منصب أصغر نائب للرئيس في تاريخ بانكرز 
ترست، وذلك قبل ورود فكرة بيع الكتب عبر شبكة اµنترنت إلى رأس بيزوس، 
إلى  دفعه  مما  بالملل  شعر  بيزوس  أن  إال  منصبِه،  جاذبية  من  الرغم  وعلى 
التوجه إلى شركة دي أي شاو للخدمات المالية والعمل في البحث عن فرص 
إلى قرية وادي  اµنترنت، ثم ترك وظيفتِه هذه وتحرك  استثمارية في شبكة 

السيليكون لتأسيس موقع (أمازون.كوم).
االنطالق

لم يكن من السهل إقناع كبار المستثمرين باستثمار مليون دوالر في إطالق 
بيزوس،  جيف  نظر  في  تحدي  أكبر  وكان  التاريخ،  في  مثيل  لها  ليس  شركة 
المؤسس لموقع (أمازون.كوم) في عام ١٩٩٥ عندما كان يسعى إلى جمع 
مليون دوالر كرأس مال µطالق شركته وضمان استمرارها في العمل، ويعبر 
بيزوس عن ذلك بقولِه: "مرت علي أوقات كان يمكن أن تتالشى فيها الشركة 

حتى قبل أن تبدأ أعمالها"
امازون دوت كوم

بدأ المستثمرون يدركون بأن بيزوس خطط للمستقبل باقتدار. وقد اقنعهم 
ان بإمكان التقنية الحديثة من وصل المواقع بقاعدة بيانات ديناميكية، تتيح 
القيام بتخصيص الخدمة حسب ميول الزبون، فمثال اقترح خدمة تعمل على 
التي  بياناته  وتخزن  السابقة،  مشترياته  على  اعتمادا  للمتسوق  المنتجات  إبراز 
قام بادخالها في المرة ا�ولى مثل عنوانه ورقم بطاقة االئتمان الخاصة به، 
وقد اسهمت هذه الخدمة في شهرة موقع أمازون عند إطالقها في عام 

.٢٠٠٠
وبعد مرور سنة من تأسيس أمازون.كوم، بدأ المستثمرين باالصطفاف خارج 
ا�سهم  ذات  بايرز"  أند  كوفيلد  بيركنز  "كالينر  شركة  وكانت  بيزوس  مكتب 
العالية الثمن من بين أولئك الذين استثمروا ٨ ماليين دوالر في الشركة وهو 
الصعوبات القناع  بيزوس يالقي  أرباحها بعد ما كان  زيادة  مما ساعدها في 

المستثمرين بنجاح فكرته.
جيف بيزوس من رجال ا�عمال الذين ال يعيرون أي اهتمام لÐعالنات الترويجية 
سمعة  يبني  التلفازية  اµعالنات  استخدام  بأن  القتناعه  وذلك  التلفاز  في 
الزبائن  يقوله  ما  وليس  نفسها  عن  الشركة  تقوله  ما  إلى  باالستناد  الشركة 
اµنترنت  زبائن  أن  فهو  أكتشفناه،  أمر  ثمة  كان  إذا  بيزوس:"  يقول  أنفسهم. 
في  سيكون  الزبائن،  إسعاد  وسعنا  في  كان  وإذا  أقوى.  بصفات  بتمتعون 
مقدورهم الترويج لنا وإخبار خمسة آالف آخرين عن تجربتهم عبر مجموعات 
بالسخط منا ولو كنا  الزبائن  إذا شعر  News Groups مثال وغيرها. وبالمثل  ا�خبار 
نعيش في العالم القديم لكان في مقدورهم إخبار القليل من اصدقائهم 
عن تجربتهم السيئة معنا. لكن في عالمنا الحاضر بات في مقدروهم أيضا 
 ٢٠١٩ عام  ثروثُه  وتبلغ  معاملتنا"  سوء  مدى  عن  شخص  آالف  خمسة  إخبار 

حوالي ١٥٧ مليار دوالر.



القوات  شنت  العراقية،  القوات  مع  مشتركة  مهمة  إطار  في 
ا�ميركية غارة جوية أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم 
الدولة اµسالمية في العراق ُيدعى أبو ياسر العيساوي، وهو ما 
 (�e New York Times) تايمز  نيويورك  نشرته  تقرير  -بحسب  مثل 
ا�ميركية- ضربة نوعية للتنظيم الساعي إلى توحيد صفوفه 
من  لالنتقام  العملية  هدفت  ذلك،  جانب  وإلى  جديد.  من 

التفجير المزدوج قبل ١٠ أيام الذي نفذه التنظيم في بغداد.
عراف  جاين  الكاتبان  قال  ا�ميركية،  تايمز  نيويورك  تقرير  وفي 
القيادي في تنظيم الدولة جبار سلمان علي  وفالح حسان إن 
ُقتل  ياسر"،  "أبو  باسم  المعروف  عاما)،   ٤٣) العيساوي  فرحان 
ا�ربعاء الماضي بالقرب من مدينة كركوك شمال بغداد، وذلك 
المتحدة  الواليات  بقيادة  التحالف  قوات  به  صّرحت  ما  حسب 

ومسؤولون عراقيون الجمعة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم فقدان تنظيم الدولة جميع معاقله 
في العراق، فإنه ما زال يشّن هجمات عنيفة في البالد. والدور 
مدى  يوضح  الغارة  في  المتحدة  الواليات  به  اضطلعت  الذي 

اعتماد العراق على دعمها العسكري.
ماروتو،  واين  العقيد  التحالف  باسم  المتحدث  وصف  وقد 
الدولة  تنظيم  لجهود  كبيرة"  "ضربة  بأنه  العيساوي  مقتل 
اµرهاب، فإن  µعادة توحيد صفوفه. وبحسب خبراء مكافحة 
في  التنظيم  عمليات  تنسيق  بمهام  يضطلع  كان  العيساوي 
ونقل  تطوير  عن  مسؤوال  كان  أنه  ماروتو  أكد  وقد  العراق، 
التنظيم  التوجيهات للمقاتلين، والمساعدة في توسيع نفوذ 

في العراق.

محامي  من   ٥ إن  ا�ميركية   (CNN) إن"  إن  "سي  شبكة  قالت 
عنه  الدفاع  فريق  من  انسحبوا  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس 
أسبوعين،  من  أقل  بعد  المتوقعة  البرلمانية  محاكمته  في 
في  وأسهل  أسرع  "المحاكمة  هذه  تكون  بأن  توقعات  وسط 

الفهم وأشد قوة".
الرئيسي  محاميه  المنسحبين  بين  من  أن  الشبكة  وأفادت 
الرئيس السابق  إبان حكم  باورز الذي عمل بوزارة العدل  بوتش 
جورج بوش االبن، وديبورا باربير التي عملت مدعية فدرالية عامة 

لمدة ١٥ عاما، والمحامي جوش هاورد.
يركز  أن  الدفاع  فريق  من  أراد  ترامب  أن  إن"  إن  "سي  وذكرت 
عدم  على  وليس  لالنتخابات،  تزويرا  يعتبره  ما  على  مرافعاته 

دستورية المحاكمة، وهو ما رفضه المحامون المنسحبون.
هذا  فإن  مطلع  مصدر  عن  رويترز  وكالة  نقلته  ما  وبحسب 
الدفاع  القرار سيربك فريق  أن هذا  إلى  "القرار مشترك" مشيرة 
الثامن  في  تبدأ  التي  للمحاكمة  يستعد  الذي  بترامب  الخاص 
من فبراير/شباط المقبل للنظر في مادة المساءلة التي أقرها 

مجلس النواب.
 ١٣ يوم  لترامب  اتهام  الئحة  وجه  قد  النواب  مجلس  وكان 
على  التحريض  مسؤولية  تحّمله  الحالي  الثاني  يناير/كانون 
التمرد على الحكومة واقتحام مبنى الكونغرس، وذلك بعدما 
من  السادس  في  بواشنطن  أنصاره  من  حشد  في  خطب 
(الرئيس  االنتخابات لفائدة منافسه  الشهر نفسه مدعيا تزوير 

الحالي) جو بايدن.
انعقاد  خالل  الكونغرس  ترامب  أنصار  اقتحم  ساعات  وبعد 
جلسة لمجلسيه للتصديق على فوز بايدن باالنتخابات الرئاسية.

٢

أخبار العالم

العراق وّجه ضربة قوية لتنظيم 
الدولة بقتل العيساوي

https://bit.ly/3awUJvo المصدر:

انسحاب 5 من محامي ترامب

https://bit.ly/3ufAfz1 المصدر:



٣

اتخاذ  إمكانية  عن  ا�حد-  -اليوم  برشلونة  نادي  كشف 
إجراءات قانونية ضد صحيفة "إلموندو" (EL MUNDO) التي نشرت 
النادي  مع  ميسي  ليونيل  ا�رجنتيني  النجم  عقد  تفاصيل 

الكتالوني.
هو  لما  يأسف  "النادي  أن  اليوم-  بيان  -في  برشلونة  وذكر 
بين  السرية  مبدأ  يحكمها  خاصة  وثيقة  �نها  نظرا  منشور، 

الطرفين".
عن  مسؤولية  أي  ينفي  قاطع  بشكل  "برشلونة  البيان  وأضاف 
المنشور، وسيتخذ اµجراء القانوني المناسب ضد إل موندو عن 

أي ضرر قد يحدث نتيجة لذلك".
"إلموندو" تفاصيل عقد ميسي في نسختها  ونشرت صحيفة 
الصادرة اليوم ا�حد، وكشفت عن القيمة المالية لعقد الالعب 
في  توقيعه  وتم  أعوام،   ٤ والممتد  عاما،   ٣٣ العمر  من  البالغ 

نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧.
وأشار العديد من وسائل اµعالم اµسبانية إلى أن ميسي يدرس 

من جانبه أيضا مقاضاة الصحيفة اµسبانية.
مع  ميسي  عليه  وّقع  الذي  العقد  أن  التسريبات  وأظهرت 
يضمن  بارتوميو،  ماريا  جوسيب  برشلونة  لنادي  السابق  الرئيس 
للنجم ا�رجنتيني الحصول على أكثر من ٥٥٥ مليون يورو في 

الفترة بين ٢٠١٧ و٢٠٢١.
-الذي  ميسي  أن  إلى  إسبانية،  صحف  نشرتها  تقديرات  وتشير 
يسهم  سنوات-   ٤ في  يورو  مليار  نصف  من  أكثر  على  حصل 

في حصول برشلونة على إيرادات بنحو ٣٠٠ مليون يورو سنويا.

برشلونة وميسي يتجهان لمقاضاة 
صحيفة إسبانية

كم يكسب الفائز بكأس العالم 
ل�ندية؟

https://bit.ly/2M61mLI المصدر:

في  المقبل  الخميس  يوم  لáندية  العالم  كأس  تنطلق 
العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة أبطال المسابقات القارية 

لكرة القدم.
وتجتذب الدوحة أنظار الماليين من عشاق الساحرة المستديرة 
التي تقام بملعبي  البطولة  المقبلة، لمتابعة  ا�يام  على مدار 
أحمد بن علي بمنطقة الريان والمدينة التعليمية، وذلك حتى ١١ 

فبراير/شباط المقبل.
ستكون  البطولة،  لقب  على  المنافسة  إلى  وباµضافة 
لنتائج  وفقا  ستوزع  التي  المالية  الجوائز  حصد  على  المنافسة 

كل فريق.
ماليين   ٥ إلى  تصل  مالية  جائزة  أكبر  صاحب  البطل  وسيكون 

دوالر، وسيحصل الوصيف على ٤ ماليين.
وسيكون من نصيب صاحب المركز الثالث ٢٫٥ مليون دوالر، وقد 

خصصت جائزة بقيمة مليوني دوالر لصاحب المركز الرابع.
دوالر،  مليون   ١٫٥ على  فسيحصل  الخامس  المركز  صاحب  أما 

وسينال صاحب المركز السادس على مليون دوالر.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3qBDvmj المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

المنظمين  أمام  الكوكب  هذا  على  رجلين  أغنى  يتنافس 
الفدراليين بالواليات المتحدة حول مشاريع اµنترنت عبر ا�قمار 

الصناعية الضخمة، التي تطورها شركاتهما.
إكس"  "سبيس  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ماسك،  إيلون  ونقل 
تعمل  حيث  الثالثاء،  يوم  تويتر،  منصة  إلى  الحرب   ،(SpaceX)
شركته على إقناع مسؤولي لجنة االتصاالت الفدرالية بضرورة 
السماح لها بنقل بعض أقمارها الصناعية لمشروع "ستارلينك" 

(Starlink) إلى ارتفاعات أقل من المخطط لها في ا�صل.
الشركات،  من  بيزوس  لجيف  التابعة   (Amazon) "أمازون"  وكانت 
التعديل  أن  أساس  على  إكس،  سبيس  طلب  عارضت  التي 

سيتداخل مع أقمار صناعية أخرى.
الصناعية  ا�قمار  نظام  تعطيل  "إن  تغريدة  في  ماسك  وقال 
عدة  يبعد  الذي  أمازون،  مشروع  أجل  من  اليوم  (ستارلينك) 

سنوات عن التشغيل ال يخدم أحدا".
بي  إن  "سي  لقناة  بيان  في  ماسك  تعليق  على  أمازون  وردت 
نظام  صممنا  لقد  بسيطة..  "الحقائق  قائلة   (CNBC) سي" 
"كوبير" (Kuiper)؛ لتجنب التداخل مع ستارلينك، واãن تريد سبيس 

إكس تغيير تصميم نظامه".
ووفق متحدث باسم أمازون، ال تؤدي هذه التغييرات إلى خلق 
تزيد  إنها  بل  فحسب؛  الفضاء  في  للتصادم  خطورة  أكثر  بيئة 
تنشره  مما  الرغم  على  للعمالء.  الالسلكي  التداخل  من  أيضا 
سبيس إكس على تويتر، فإن التغييرات المقترحة من الشركة 
من شأنها أن تعيق المنافسة بين أنظمة ا�قمار الصناعية. من 
في  المنافسة  خنق  إكس  سبيس  مصلحة  من  أنه  الواضح 
في  ليس  ذلك  أن  المؤكد  من  لكن  استطاعوا؛  إذا  المهد 

المصلحة العامة.

حروب الفضاء تتواصل بين أغنى 
رجلين على ا�رض

هل يتنحى زوكربيرغ عن رئاسة 
فيسبوك في نهاية 2021؟

https://bit.ly/3ayVe84 المصدر:

ترامب  دونالد  السابق  ا�ميركي  الرئيس  حول  الجدل  طبع 
 ،٢٠٢٠ عام  في  التواصل  وسائل  على  الحديث  كورونا  وفيروس 
وربما يشهد ٢٠٢١ بعض الهزات االرتدادية، ولكن هذه المرة حول 

إدارة أكبر وسائل التواصل االجتماعي.
التدقيق  من  لمزيد  الكبرى  اµنترنت  شركات  تعرض  فمع 
 (Facebook) التنظيمي في جميع أنحاء العالم، وخاصة فيسبوك
على  خصوصا  صعبة  السنة  هذه  ستكون   ،(Google) وغوغل 

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك.
كتاب  أحد  كرينغيلى  إكس.  روبيرت  الصحفي  ويقول 
التكنولوجيا في الصحيفة ا�سبوعية إنفو ورلد (infoworld) في 
مدونته، إنه على الرغم من أنه ال يتوقع أن يتخلى زوكربيرغ عن 
في  ذلك  سيفعل  فإنه  العام،  هذا  تنفيذيا  رئيسا  منصبه 
النهاية، وذلك ببساطة �نه لم يعد مقنعا بقدر ما كان عليه 
من قبل، وستأتي لحظة (ربما في عام ٢٠٢٢) يترك حينها اµدارة 

العليا ليساعد فيسبوك على االستمرار.
وغير  صعبة  فيسبوك  في  اµدارة  تواجهها  التي  التحديات 
هناك  أن  مفادها  اãن  جارية  أحاديث  هناك  فمثال  مسبوقة، 
المعلومات  يبيع   (Telegram) تليغرام  على  يعمل  روبوتا 
الشخصية بمبلغ ٢٠ دوالرا أو أقل، بما في ذلك أرقام هواتف ٥٠٠ 

مليون مستخدم فيسبوك فردي.
القبيل؟ ال  المنطقي على جدل من هذا  الشركة  رّد  ماذا كان 
هذه  مع  للتعامل  الخبرة  لديه  العليا  اµدارة  في  أحد  يوجد 
أنها مواقف جديدة لم تتعرض لها أغلب  المواقف، خصوصا 

شركات التقنية.
وفي الواقع، ال أحد يعرف الكثير عن إدارة شركات كبيرة مثل 
أكبر.  بشكل  حياتنا  االجتماعية  الشبكة  تغزو  حيث  فيسبوك، 
من  معينة  سلوكيات  نسخ  من  تتولد  اµدارة  خبرات  فمعظم 
قدوات كانت قبلها في نفس الشركة أو شركات أخرى، ولكن 
اليوم،  يواجهه  ما  واجه  شخص  يوجد  ال  زوكربيرغ  حظ  لسوء 

مما يعني عدم وجود نظام دعم نفسي خاص به.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2ZAfFLL المصدر:
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