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جاك ما (من مواليد ١٥ أكتوبر ١٩٦٤ في مدينة هانغتشو) هو رجل أعمال صيني، يمتلك مجموعة شركات تجارية ناجحة 
الرئيس  منصب  شغل  ا»مريكية.  فوربس  مجلة  غالف  على  يظهر  آسيوي  صيني  أعمال  رجل  وأول  ا�نترنت  شبكة  على 
التنفيذي سابقا لمجموعة علي بابا التي أنشأها والتي تملك كذلك الموقع التجاري علي إكسبريس .قبل تقاعده سنة ١٠ 

مايو ٢٠١٣ .

حياته
اللغة  تعلم  في  جامحة  رغبة  مبكرة  سن  في  أظهر  حيث  الصينية.  جيجيانيغ  بمقاطعة  هانغتشو  في  ما  جاك  ولد 
ا�نجليزية لدرجة أنه حسب قوله "كان يركب دراجته كل صباح لمدة ٤٥ دقيقة متجه½ صوب فندق قريب �رشاد ا»جانب 
مجان½ حول المدينة والتحدث معهم بغية ممارسة وإتقان لغته ا�نجليزية". وعلى الرغم من فشله في امتحانات القبول 
العادية) سنة ١٩٨٨ حاصال على درجة  أنه تخرج أخيرÂ من كلية هانغتشو للمعلمين (حاليا جامعة هانغتشو  إال  مرتين، 
البكالوريوس في اللغة ا�نجليزية. ليصبح فيما بعد محاضرÂ في اللغة ا�نجليزية والتجارة الدولية في جامعة هانغتشو 

لÈلكترونيات.

بدأ جاك ما بناء المواقع ا�لكترونية للشركات الصينية بمساعدة أصدقاء له في الواليات المتحدة، حيث قال "في اليوم 
الذي إتصلنا فيه بشبكة ا�نترنت، دعوت أصدقائي وأناس½ من عالم التلفزيون إلى بيتي، "وعلى إتصال ديال أب بطيئ جدا"، 
إنتظرنا ثالث ساعات ونصف للحصول على نصف صفحة ... شربنا، وشاهدنا التلفزيون ولعبنا الورق، ونحن ننتظر، لكني 

كنت فخورÂ جدÂ وأنا أثبت (لضيوف منزلي) أن ا�نترنت موجودة".

حياته الشخصية
متزوج من زهانغ يانغ ولهما ابنة وابن طالب حاليا في المرحلة الجامعية بجامعة كاليفورنيا، بركلي

حياته العملية
ا�نترنت  أولى مواقع  إعُتبرت عالميا واحدة من  التي   ، الصينية  الصفراء  في عام ١٩٩٥، أسس "جاك ما" شركة الصفحات 
الرائدة في الصين. ومنذ سنة ١٩٩٨ إلى سنة ١٩٩٩، ترأس ما شركة تكنولوجيا المعلومات الذي أنشأه مركز الصين الدولي 
للتجارة ا�لكترونية التابع لقسم وزارة التجارة الخارجية والتعاون ا�قتصادي. لينشئ سنة ١٩٩٩ موقع علي بابا دوت كوم 
بلدا   ٢٤٠ أكثر من  أكثر من ٧٩ مليون عضو من  العالم يخدم حاليا  ا�نترنت في  لمبيعات  أكبر موقع   (Alibaba.com)

وإقليما.

شغل "ما" منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا الشركة القابضة لتسعة فروع رئيسية : علي بابا (موقع)، تاوباو 
كوم  دوت   ١٦٨٨ جوهواسوان،  (موقع)،  مول  تي  السحابية،  للحوسبة  بابا  علي  موقع  (موقع)،  إتاو   ،٢٠٠٣ سنة  (موقع) 
(موقع)، ثم أخيرÂ موقع علي إكسبريس دوت كوم المتخصص في بيع البضائع بأسعار الجملة لÒفراد والتجار في أبريل 

.٢٠١٠

يلقب  ما  يوان. ما جعل جاك  تريليون  أكثر من  بابا"  "على  التجارية على موقع  المعامالت  تجاوز حجم   ،٢٠١٢ نوفمبر  في 
بتريليون هو، ما يعني حرفيا باللغة الصينية ماركيز التريليو يوان.

في ١٥ يناير ٢٠١٣، أعلن "جاك ما" خطاب½ مفتوح½ لموظفيه أفاد فيه عن نيته التقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة 
علي بابا إعتبارا من ١٠ مايو ٢٠١٣.

https://bit.ly/2O1nqo6 المصدر:
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جاك ما



لمؤتمر  وزاريا  اجتماعا  الثالثاء،  ا�وروبي،  االتحاد  استضاف 
لتجديد  والمنطقة"،  سوريا  مستقبل  "دعم  حول   ٤ بروكسل 
دعم العملية السياسية التي تقودها ا�مم المتحدة، وحشد 
دعم مالي دولي، ومساعدات إنسانية داخل سوريا وفي دول 

مجاورة. 
المفوضية ا�وروبية، قالت إن المشاركين في مؤتمر المانحين 
ا�وروبي  االتحاد  نّظمه  الذي  السوريين  الالجئين  لمساعدة 
وا�مم المتحدة في بروكسل، تعهدوا تقديم ٦٫٩ مليارات يورو 

(٧٫٧ مليارات دوالر)، بينها ٤٫٩ مليارات للعام ٢٠٢٠.
المؤتمر  عقب  لينارتشيتش،  يانيز  ا�زمات،  إدارة  مفّوض  وأوضح 
أن "مجموع التعهدات بلغ ٦٫٩ مليارات يورو، أي ٧٫٧ مليارات دوالر، 

بينها ٤٫٩ مليارات يورو للعام ٢٠٢٠، وملياران إضافيان للعام ٢٠٢١".
الصفدي،  أيمن  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزيرا  وشارك 
والتخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، في االجتماع الذي 
كورونا  فيروس  تداعيات  بسبب  مرة؛  �ول  افتراضيا  يعقد 

المستجد في العالم.
وقال الصفدي، الثالثاء، إن احتياجات الالجئين السوريين أصبحت 
أكثر إلحاحا، بعد مرور ١٠ سنوات على ا�زمة، وبا�خص مع انتشار 

فيروس كورونا.
وأضاف، خالل كلمة ا�ردن في المؤتمر، أن ا�ردن فتح مدارسه 
ألف   ١٩٠ من  أكثر  منح  وتم  سوري،  طالب  ألف   ١٣٣ من  �كثر 
الجئ  ألف   ٤١"" أن  إلى  الفتا  السوريين،  لالجئين  عمل  تصريح 

سوري فقط عادوا إلى بالدهم منذ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠١٨".
الخارجية  للشؤون  ا�على  الممثل  أعلن  المؤتمر،  خالل 
جوزيب  ا�وروبية  المفوضية  رئيس  نائب   / ا�منية  والسياسة 
بوريل، أن مؤسسات االتحاد ا�وروبي تعهدت بتقديم ٢٫٣ مليار 
يورو للعامين ٢٠٢٠- ٢٠٢١، لالجئين السوريين والدول المستضيفة 

لالجئين.

 وافق البنك الدولي، على مشروع بقيمة ١٠٠ مليون دوالر لدعم 
جهود ا�ردن في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة 
االلتحاق  وزيادة  (كوفيد-١٩)،  المستجد  كورونا  فيروس 
ذلك  في  بما  الطالب،  تقييم  وإصالح  االبتدائي،  قبل  بالتعليم 
على  قائم  رقمي  نظام  إلى  العامة  الثانوية  بشهادة  االنتقال 

الكفاءة.
وقال البنك، في بيان وصل "المملكة" نسخة منه، إن المشروع 
 ٢٠٠) التعليم  إصالح  دعم  لبرنامج  إضافيّا  تمويّال  يمثل  الجديد 
شهر  في  عليه  الموافقة  تّمت  الذي  دوالر)  مليون 

ديسمبر/كانون ا�ول ٢٠١٧.
البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في  ويهدف 
وظروف  الطالب،  تقييم  وتحسين  المبكرة،  الطفولة  مرحلة 
الالجئين  وأطفال  ا�ردنيين  لÓطفال  والتعلÔم  التعليم 

السوريين.
وقال المدير ا�قليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج 
في  ا�ردن  بمساندة  التزامه  الدولي  البنك  "يؤّكد  جها:  كومار 
في  بما  كورونا،  جائحة  لتفشي  المتعددة  التأثيرات  مواجهة 
التعليم  من  عام×   ٠٫٦ نحو  اليوم  طالب  خسارة  احتمال  ذلك 

المعّدل حسب الجودة".
لمساعدة  ومالية  فنية  موارد  الدولي  البنك  "حشد  وأضاف: 
ا�ردن على تعزيز استجابته للقطاع الصحي، وتقديم تحويالت 
نقدية طارئة لÓسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها. ويشكل 
المال  رأس  في  االستثمار  من  المزيد  ا�ضافي  التمويل  هذا 
بناء  خالل  من  التعّلم  عملية  بتعزيز  لÓردن  للسماح  البشري 
فيروس  بعد  ما  لفترة  ومرونة  عدالة  أكثر  تعليمي  نظام 

كورونا".
ويدعم التمويل ا�ضافي هدف الحكومة ا�ردنية المتمّثل في 
 Øبدء المدارس  الخامسة في  تسجيل جميع ا�طفال في سن 

من العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

٢

أخبار العالم

اجتماع وزاري لدعم مستقبل 
سوريا والمنطقة في ظل كورونا

https://bit.ly/3e7yFWH المصدر:

100 مليون دوالر لدعم إصالحات 
التعليم في ا»ردن في ظل كورونا

https://bit.ly/38zixMD المصدر:



٣

قالت رابطة دوري كرة السلة ا�ميركي للمحترفين الجمعة، إن 
استئناف  من  شهر  نحو  قبل  كورونا  بفيروس  أصيبوا  العبا   ١٦
إصابته  تثبت  "أي العب  بيان  الرابطة في  ٢٠٢٠. وأوضحت  موسم 
الصحة  معايير  يستوفي  حتى  الذاتي  العزل  في  سيبقى 

والسالمة ويمنحه طبيب الضوء ا�خضر للعودة".
 ٢٣ في  الختبارات  خضعوا  الالعبين  من   ٣٠٢ بين   ١٦ والحاالت 

يونيو/ حزيران. ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين.
باركر  جاباري  إصابة  عن  ا�ربعاء،  كشفت  الرابطة  وكانت 
بروجدون  ومالكولم  كينغز،  سكرامنتو  ثنائي  لين  وأليكس 

العب إنديانا بيسرز بفيروس كورونا.
لكن لم يتضح على الفور متى خضعوا الختبارات.

قبل  كورونا  بفيروس  إصابتي  "اكتشفت  بيان  في  باركر  وقال 
عدة أيام وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاغو حيث أنا 

اÚن.
إلى  لالنضمام  أتطلع  جيدة.  بحالة  وأنا  التعافي  عملية  "أتابع 

زمالئي عند استئناف الموسم في أورالندو".
بالفيروس  مصاب  أنه  انستغرام  في  حسابه  في  لين  وكتب 

فيما أكد بروجدون ا�مر في بيان أصدره بيسرز في تويتر.
اكتشاف  بعد  آذار  مارس/   ١١ في  توقف  الذي  الدوري،  ويعود 
ديزني  في  كورونا،  بفيروس  جاز  يوتا  العب  جوبير  رودي  إصابة 

وورلد بفلوريدا في ٣١ يوليو/تموز.
استئناف  عند  البطولة  في  ناديا   ٣٠ بين  من  فريقا   ٢٢ ويشارك 
ا�دوار  في  سيشاركون  فريقا   ١٦ تحديد  أجل  من  المنافسات 
مباريات  سبع  في  ا�فضل  أساس  على  تقام  التي  ا�قصائية 
١٢ أكتوبر/ تشرين  المسابقة في موعد أقصاه  أن تختتم  على 

ا�ول.

إصابة 16 العبا في دوري كرة السلة
ا»ميركي للمحترفين بالفيروس

https://bit.ly/2ZQJozN المصدر:

أهدى فريق تشيلسي لقب بطل الدوري ا�نجليزي الممتاز لكرة 
سيتي  مانشستر  ضيفه  على  فوزه  إثر  ليفربول،  لفريق  القدم، 
اليوم الخميس، ضمن الجولة  اللقاء الذي جمعهما  (٢-١) في 

٣١ "للبريمير ليغ".
ويدين فريق ليفربول بالفضل في حسم اللقب لصالحه اليوم، 
كريستيان  ا�مريكي  لالعبين،  انتصاره  في  بالفضل  وتشيلسي 
في  "البلوز"،  هدفي  أحرزا  اللذين  ويليان،  والبرازيلي  بوليسيتش، 

الدقيقتين (٣٦، و٧٨ من ضربة جزاء) على الترتيب.
في  الوحيد،  السيتي  هدف  البلجيكي  الالعب  سجل  بينما 
وضع  مباشرة،  حرة  ضربة  من  رائعة  بتسديدة   ،٥٥ الدقيقة 
لتجنب  كافيا  يكن  لم  ذلك  ولكن  ا�يسر،  المقص  في  الكرة 

الهزيمة.
البرازيلي  وأكمل السيتي اللقاء بعشرة العبين، بعد طرد العبه 
بيده  الكرة  بصد  الجزاء  ضربة  في  تسبب  الذي  فرناندينهو، 
ومنعها من دخول المرمى، في الدقيقة ٧٧ من عمر المباراة، 
التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

 ٦٣ عند  الهزيمة  هذه  بعد  سيتي  مانشستر  رصيد  وتوقف 
ليفربول  لصالح  ليغ"  "البريمير  بطل  لقب  رسميا  وَفَقَد  نقطة، 
مبكرا، قبل سبع جوالت من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" 
عن  بعيدا  نقطة،   ٨٦ برصيد  الدوري  صدارة  عرش  على  المتربع 

متناوله بفارق ٢٣ نقطة.
وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر في تاريخه، وا�ول منذ ٣٠ عاما 
وبين  بينه  فقط  واحد  لقب  إلى  الفارق  ليقلص  يوما،  و٥٨ 
عدد  في  الرقم  صاحب  الحمر"  "الشياطين  يونايتد  مانشستر 
القدم،  لكرة  الممتاز  ا�نجليزي  الدوري  بطل  بلقب  الفوز  مرات 

ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد ١٣ لقبا.

ليفربول بطال للدوري ا�نجليزي
الممتاز لكرة القدم »ول مرة

منذ 30 عاما!
https://bit.ly/3e9IuTZ المصدر:



أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستغلق بشكل نهائي ودائم 
التابعة لها. وبدال من ذلك،  البيع بالتجزئة  ٨٣ متجرا من متاجر 
كوم"  دوت  "مايكروسوفت  ا�لكتروني  متجرها  على  ستركز 
الدعم  على  الحصول  للعمالء  يمكن  حيث   ،(Microsoft.com)

والمبيعات والتدريب وغير ذلك.
وقالت الشركة ا�ميركية أمس الجمعة إن أعضاء فريق البيع 
من  بدال  ا�لكتروني  الموقع  من  العمالء  سيساعدون  بالتجزئة 

المتاجر.
 (CNBC) "وأكد متحدث باسم الشركة لشبكة "سي إن بي سي
لهم  ستتاح  مايكروسوفت  موظفي  جميع  أن  ا�ميركية 

فرصة االستمرار بالعمل في الشركة.
في  بورتر،  ديفيد  مايكروسوفت،  شركة  رئيس  نائب  وقال 
ا�نترنت،  عبر  مبيعاتنا  نمت  "لقد  الشركة  مدونة  على  منشور 
عروض  إلى  العموم  على  منتجاتنا  محفظة  تطورت  حيث 
رقمية، وقد أثبت فريقنا الموهوب نجاحه في خدمة العمالء 

خارج أي موقع فعلي".
مايكروسوفت  متجر  في  لعمالئنا  ممتّنون  "نحن  وأضاف 
فريق  مع  ا�نترنت  عبر  خدمتهم  في  االستمرار  إلى  ونتطلع 

مبيعات التجزئة في مواقع شركة مايكروسوفت".
الزمن  من  عقد  نحو  منذ  بدأت  قد  مايكروسوفت  وكانت 
بتوسيع وجودها على أرض الواقع، ففتحت العديد من متاجر 
آبل،  لتجربة  مماثلة  تسويق  تجربة  لمحاكاة  بالتجزئة  البيع 
برامج  لتجربة  المتاجر  إلى  الذهاب  معها  للمستهلكين  يمكن 
الشركة وأجهزتها الجديدة قبل شرائها، حتى أنها قامت ببناء 
متجر في الجادة الخامسة في مدينة نيويورك، على بعد مباٍن 

من متجر آبل الزجاجي الشهير.

٤

بسبب كورونا.. مايكروسوفت
تغلق متاجرها بشكل نهائي

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/3gOFrmb المصدر:

الهاتف  شاحن  تضمين  عن  للتوقف  أبل  شركة  تخطط 
 ،٢٠٢٠ طرازات  مع  الجديدة  هواتفها  في  أيربودز  وسماعات 
وقت  في  الجديدة  إي  إس  آيفون  عبوة  من  الشاحن  وستزيل 

الحق هذا العام، حسب تسريب حديث.
وذكر تسريب من قبل منغ شي كو -ويعد من أشهر متابعي 
المواقع  في  ُنشر  الذي  ا�ميركية-  الشركة  منتجات 
تعويض  تحاول  الشركة  أن  أبل؛  تسريبات  في  المتخصصة 
الجيل  لشبكة  آيفون  ترقية  مع  تأتي  التي  التكلفة  زيادات 

الخامس.
أيضا  ويقلل  للبيئة،  صداقة  أكثر  ا�صغر  التغليف  وسيكون 
تكاليف الشحن، نظرا �ن المزيد من الهواتف يمكن أن تناسب 

شحنة واحدة.
وتحتوي علبة آيفون الحالي -با�ضافة إلى جهاز آيفون- على 
سماعات أيربودز لجميع الطرازات، ومحول ٥ واطات من فئة يو 
أس  يو  واطا   ١٨ ومحول  إي،  وأس   ١١ طرازات  مع  بي-إي  إس 

بي-سي مع طرازات برو ١١ وبرو ١١ ماكس.
من  سنوات  بعد  الماضي  العام  واطا   ١٨ شاحن  تضمين  وجاء 
من  سيكون  لذا  البطيء،  واطات   ٥ محول  بشأن  الشكاوى 
المفاجئ رؤيته يختفي بسرعة. ومع ذلك، ليس من الواضح إذا 

كان هذا سيشمل جميع أجهزة آيفون.
واطا   ٢٠ بقوة  جديدا  سريعا  شاحنا  تطور  أبل  أن  تقارير  وتذكر 

يأتي جنبا إلى جنب مع طرازات آيباد الجديدة.
ويعتقد كو أن جهاز آيباد مقاس ١٠٫٨ بوصات سيأتي في وقت 
في  بوصات   ٨٫٥ مقاس  ميني  آيباد  جهاز  مع  العام،  هذا  ما 
هذه  آيباد  أجهزة  أن  الواضح  ومن   .٢٠٢١ عام  من  ا�ول  النصف 
ستأتي مع شاحن ٢٠ واطا، والذي سيكون متاحا للشراء بشكل 

منفصل �صحاب هواتف آيفون.

كشفه تسريب جديد.. خبر
غير سار لمنتظري آيفون 2020

https://bit.ly/3eaUAMy المصدر:
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