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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.



أن بالده  آية اÚ علي خامنئي على  بإيران  الزعيم ا�على  شدد 
العقوبات  رفع  قبل  النووي  لالتفاق  لالمتثال  تعود  لن 
بعزم  تسريبات  أفادت  بينما  بالكامل،  عنها  االقتصادية 

واشنطن تخفيف الضغط المالي على طهران.
وقال خامنئي اليوم ا�حد، إن الواليات المتحدة يجب أن ترفع 
عن  العدول  طهران  من  تريد  كانت  إذا  العقوبات  جميع 

خطواتها النووية.
وكتب على تويتر "إيران أوفت بجميع التزاماتها بموجب االتفاق 
ا�وروبية  والدول  المتحدة  الواليات  وليس   ٢٠١٥ لعام  النووي 
فيجب  اللتزاماتها  العودة  إيران  من  يريدون  كانوا  إذا  الثالث… 

على الواليات المتحدة أن ترفع جميع العقوبات أوال".
وأضاف "إذا تأكدنا من رفع كل العقوبات، عند ذلك سنعود إلى 

االلتزام الكامل".
من جانبها، قالت وكالة بلومبيرغ إن إدارة الرئيس ا�ميركي جو 
رفع  دون  إيران  على  المالية  العقوبات  تخفيف  تدرس  بايدن 

العقوبات عن مبيعات النفط.
النقد  صندوق  إقراض  دعم  تبحث  بايدن  إدارة  أن  وأضافت 

الدولي لطهران للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
إيران  على  عقوبات  تخفيف  تبحث  بايدن  إدارة  أن  إلى  وأشارت 
بلومبيرغ  ونقلت  كورونا.  لمواجهة  مساعدات  وصول  عرقلت 
الخطوات  لهذه  أن  اعتقادهم  بايدن  إدارة  في  مسؤولين  عن 

مبررات إنسانية.
إن  سابق  وقت  في  قال  بايدن،  جو  ا�ميركي  الرئيس  وكان 
عام  الموقع  االتفاق  إلى  االنضمام  ستعاود  المتحدة  الواليات 
ستجعل  وإنها  ببنوده،  الصارم  االلتزام  إلى  إيران  عادت  إذا   ٢٠١٥
قدرة  يقيد  أن  يمكن  أوسع،  اتفاق  إلى  انطالق  نقطة  ذلك 

طهران على تطوير الصواريخ وكذلك أنشطتها اµقليمية.

(البنتاغون) جون  الدفاع ا�ميركية  المتحدث باسم وزارة  أعلن 
للعمليات  تقدمه  كانت  الذي  الدعم  أوقفت  بالده  أن  كيربي 
العسكرية في اليمن، بعدما أصدر الرئيس ا�ميركي جو بايدن 

توجيهات للعمل على إنهاء الحرب هناك.
الرئيس  أمر  "بناء على  الجمعة  إيجاز صحفي  وقال كيربي في 
غير  محدود  دعم  من  تقدمه  الدفاع  وزارة  كانت  ما  أمس، 
وبعض  المخابرات  ويشمل  التحالف  لعمليات  قتالي 

االستشارات.. قد تم إنهاؤه جميعا".
وتابع قائال "لكن السعودية تبقى شريكا في محاربة اµرهاب 

في المنطقة".
إن  كيربي  قال  الجزيرة،  قناة  بها  خص  أخرى  تصريحات  وفي 
وشركائها  السعودية  بمساعدة  ملتزمة  تبقى  الدفاع  وزارة 
سماها  ما  ضوء  في  حدودهم  عن  الدفاع  في  الخليجيين 

التهديدات من اليمن والخصوم اâخرين في المنطقة.
وأشار إلى أن بايدن أعلن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينغ 
فيه  تكثف  الذي  الوقت  في  اليمن  إلى  خاصا  أميركيا  مبعوثا 

الواليات المتحدة جهودها الدبلوماسية µنهاء الحرب هناك.
لتنفيذ  السبل  أفضل  تستعرض  ا�ميركية  اµدارة  إن  وقال 
ا�هداف التي أعلنها بايدن بالعمل على إنهاء الحرب في اليمن 
ذات  ا�سلحة  بيع  وصفقات  العدائية  ا�عمال  دعم  ووقف 

الصلة.
وأوضح كيربي أن توجيهات بايدن ال تنطبق على دعم عمليات 

مكافحة اµرهاب ضد القاعدة وتنظيم الدولة في اليمن.
وقال إن هدف الواليات المتحدة ا�ساسي في اليمن يتمثل في 
الدفاع عن المواطنين ا�ميركيين وعن حلفائها وشركائها من 

خالل تنفيذ عمليات مكافحة اµرهاب.

٢

أخبار العالم

عزم بايدن تخفيف الضغط على إيران 
وخامنئي يطالب برفع العقوبات

https://bit.ly/37FcIOm المصدر:

البنتاغون يوضح أهدافه ويؤكد التزامه 
بمساعدة شركاء واشنطن بالخليج

https://bit.ly/3kgpY10 المصدر:



٣

يوفنتوس  هداف  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يحتفل 
اليوم بعيد ميالده الـ٣٦ ومرور ٢٠ عاما على مسيرته كالعب كرة 

قدم محترف.
ولعائلته  له  صورة  ماديرا"  "صاروخ  نشر  المناسبة،  هذه  وفي 
فيها  لخص  مؤثر  بتعليق  وأرفقها  ميالده  بعيد  يحتفلون 

مسيرته
"٣٦ عاما، أمر ال يصدق، وكأن كل شيء بدأ أمس، ولكن الرحلة 
كانت مليئة بالمغامرات والقصص التي ال تنسى، أول كرة وأول 

فريق وأول هدف، الزمن يطير.
ومن  مانشستر  إلى  لشبونة  ومن  لشبونة  إلى  ماديرا  من 
أعماق قلبي  تورينو. من  إلى  إلى مدريد ومن مدريد  مانشستر 
إلى كل العالم، أعطيت كل شيء أستطيع فعله، لم أتراجع، 
المقابل  في  مني.  النسخ  أفضل  أقدم  أن  حاولت  ودائما 
المحدود.  غير  ودعمكم  وتقديركم  حبكم  أعطيتموني 
من  هذا  أفعل  أن  يمكن  ال  أشكركم.  كيف  أعلم  ال  ولهذا 

دونكم.
ومع احتفالي بعيد ميالدي الـ٣٦ و٢٠ عاما على مسيرتي كالعب 
سنة  بـ٢٠  أعدكم  أن  أستطيع  ال  �نني  منكم  أعتذر  محترف، 
سأعطي  طالما  بأنني  أعدكم  أن  أستطيع  ولكنني  أخرى. 

بنسبة ١٠٠٪ مني في السنوات المتبقية لي في المالعب.
وتهانيكم  اللطيفة  ورسائلكم  دعمكم  على  مجددا  شكرا 
مكان  لديكم  وجميعكم  الكثير،  لي  يعني  اليوم.  هذا  في 

مميز في قلبي".
يذكر أن رونالدو هو الالعب الوحيد الذي فاز بـ٥ ألقاب في دوري 
 ١٠٢ بـ  البرتغال  لمنتخب  التاريخي  الهداف  أنه  كما  أوروبا،  أبطال 
هدف في ١٧٠ مباراة، والهداف التاريخي لريال مدريد بـ٤٥٠ هدفا 
في ٤٣٨ مباراة، والفائز بـ٥ كرات ذهبية والهداف التاريخي لكرة 
القدم بـ ٧٦٢ هدفا في ١٠٤٣ مباراة إضافة إلى أنه حقق ٣٣ لقبا 

في مسيرته.

في عيد ميالده الـ36.. رسالة مؤثرة 
من رونالدو

يوفنتوس يهزم روما ورونالدو 
يعاود التسجيل بعد غياب

https://bit.ly/3qHY5RQ المصدر:

روما  على  بفوزه  واحد  بحجر  عصافير  عدة  يوفنتوس  ضرب 
٢-صفر في الجولة ٢١ من الدوري اµيطالي لكرة القدم، حيث 
إنتر  مع  الفارق  وضيق  الثالث،  المركز  في  منافسه  مكان  حل 
كريستيانو  اليوفي  نجم  عاود  كما  ميالن،  ووصيفه  المتصدر 

رونالدو التسجيل بعد غياب ٣ مباريات.
ليتقدم  نقطة،   ٤٢ إلى  رصيده  يوفنتوس  رفع  الفوز  وبهذا 
بـ٤٠  الرابع  للمركز  تقهقر  الذي  روما،  من  بدال  الثالث  للمركز 

نقطة.
وأصبح يوفنتوس على بعد ٥ نقاط من إنتر ميالن المتصدر، الذي 
اللقب لديه  أن حامل  اليوفي، مما يعني  لعب مباراة أكثر من 

فرصة أخرى لتقليص الفارق أكثر.
نقاط   ٤ إلى  الثاني  المركز  صاحب  إنتر  مع  الفارق  قلص  كما 

فقط؛ مما يشعل المنافسة على قمة الدوري اµيطالي.
وأضاف   ،١٣ الدقيقة  في  لليوفي  ا�ول  الهدف  رونالدو  وسجل 
المدافع البرازيلي روجير إيبانيز دا سيلفا هدف يوفنتوس الثاني 

بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٧٠.
وعجز المهاجم البرتغالي عن التسجيل في ٣ مباريات متتالية 
بالدوري اµيطالي لكرة القدم �ول مرة منذ أغسطس/آب ٢٠١٩.

الموقف  لكن  تهديفية،  أزمة  في  رونالدو  اعتبار  الصعب  ومن 
ليس معتادا على النجم البرتغالي، الذي أحرز هدفين في آخر ٦ 
زال ينفرد بصدارة قائمة هدافي  الدوري، لكنه ما  مباريات في 
البطولة برصيد ١٦ هدفا بفارق هدفين عن مهاجم إنتر ميالن 

روميلو لوكاكو.
ا�ميركي   (Bleacher Report) ريبورت"  "بليتشر  موقع  وذكر 
المتخصص في ا�رقام والثقافة الرياضية أن رونالدو وصل إلى 

هدفه ٣٠٠، منذ بلوغ عمره ٣٠ عاما.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3kdxNEC المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

بزيادة  الشركة  فيه  تقوم  وقت  أي  تسال  سيارات  جودة  تتأثر 
اµنتاج بشكل كبير، هذا أحد اعترافات الرئيس التنفيذي للشركة 

إيلون ماسك.
وقال ماسك -في مقابلة مع محلل صناعة السيارات ساندي 
مونرو، عبر قناته على يوتيوب- إن تسال كانت تصنع السيارات 
تفسد  كانت  أنها  لدرجة   ٢٠٢٠ عام  نهاية  قرب  كبيرة  بسرعة 

وظائف الطالء.
وتلقت تسال الكثير من االنتقادات لجودة سياراتها، خاصة بعد 
 Model) �أن بدأت في صنعها بكميات كبيرة نسبيا مع "موديل ٣

.(Model Y) "٣) و"موديل واي
وقال  الجودة،  مراقبة  مشاكل  بشأن  صريحا  ماسك  وكان 
اµنتاج،  عملية  الستكمال  الوقت  بعض  منا  ا�مر  "استغرق 
وأقول  تسال؟  سيارة  أشتري  أن  يجب  متى  ا�صدقاء:  ويسألني 
لهم: إما أن تشتريها في البداية، أو عندما يصل اµنتاج إلى حالة 

مستقرة".
وأضاف "لكن، أثناء فترة زيادة اµنتاج، من الصعب جدا أن تكون 
في وضع يمكنك من الحصول على كل شيء بشكل صحيح 

حتى في التفاصيل الصغيرة".
وسأله مونرو عن سبب وجود مشكالت في الطالء مع "موديل 
شهر  بعد  انتاجها  تم  أخرى  سيارة  أن  حين  في  الجديدة،   "٣
كانت أفضل. وأجاب ماسك أن تسال قد حسنت جودة الطالء 

نهاية العام الماضي.
ويبلغ عمر "موديل ٣" اâن أكثر من ٣ سنوات، وأمضت الشركة 
حدده  طموح  هدف  لتحقيق  محاولة  في   ٢٠٢٠ عام  معظم 
ذلك  أن  ويبدو  الفئة،  هذه  من  سيارة  ألف   ٥٠٠ بيع  وهو  ماسك 

أدى إلى المزيد من مشاكل الجودة مع الطالء.
التي كانت تحدث عندما كنا نعمل  وقال ماسك "أحد ا�شياء 
على زيادة اµنتاج هو أن الطالء لم يكن بالضرورة يجف بدرجة 

كافية".

نصيحة إيلون ماسك للمهتمين 
بسيارات تسال

سامسونغ غاالكسي إس21 الجديد.. 
الميزات والعيوب

https://bit.ly/3qGEhON المصدر:

بهاتف  الخاصة  التغليف  عبوة  فتح  عند  المرء  يتساءل 
الجديد  الفاخر   (Samsung Galaxy S٢١) سامسونغ غاالكسي إس٢١ 
سماعة  أو  الشاحن  وجود  لعدم  نظرا  شيء؟  كل  هذا  هل 

الرأس.
ويأتي الهاتف الفاخر في مجرد عبوة كرتونية مسطحة، وقد 
سارت الشركة الكورية الجنوبية على الدرب نفسه الذي رسمته 
رأس  سماعات  أو  شواحن  توفر  تعد  ولم  لنفسها،  أبل  شركة 

مع أجهزتها الجوالة الجديدة.
هاتف  يأتي  وإس٢٠،  إس١٠  غاالكسي  موديالت  غرار  وعلى 
سامسونغ الجديد في ٣ موديالت: غاالكسي إس٢١، وإس٢١+، 
وألترا إس٢١. وتتطابق هذه الموديالت من حيث الحجم وسعة 
اتساعا  أكثر  كاميرا  بتجهيزات  وتمتاز  ما،  حد  إلى  البطارية 

وحواف مستديرة للشاشة.
ويعد التصميم ا�نيق هو أكثر العناصر لفتا لالنتباه في الهاتف 
يحيط  ا�لومنيوم  من  متين  إطار  يوجد  حيث  الجديد،  الذكي 

بالهاتف غاالكسي إس٢١ وألترا إس٢١.
وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بتركيب عدسات الكاميرا 
يضفي  ما  وهو  مصمتة،  معدنية  قطعة  في  والمستشعرات 
قيمة فاخرة على الهاتف الذكي، باµضافة إلى المظهر ا�نيق 
(إس٢١)  البالستيكية  اللدائن  من  المصنوع  الخلفي  للجانب 
والزجاج في الموديلين إس٢١+ وألترا إس٢١، وبالتالي فإن بصمات 
الذكية  الهواتف  تمتاز  كما  مرئية،  تكون  بالكاد  ا�صابع 

الجديدة بسهولة تنظيفها.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3skQ7hQ المصدر:
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