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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  ا²نترنت  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 
ا²نجليزية لدرجة أنه حسب قوله "كان يركب دراجته كل صباح لمدة ٤٥ دقيقة متجهÀ صوب فندق قريب ²رشاد ا�جانب 
مجانÀ حول المدينة والتحدث معهم بغية ممارسة وإتقان لغته ا²نجليزية". وعلى الرغم من فشله في امتحانات القبول 
العادية) سنة ١٩٨٨ حاصال على درجة  أنه تخرج أخيرÅ من كلية هانغتشو للمعلمين (حاليا جامعة هانغتشو  إال  مرتين، 
البكالوريوس في اللغة ا²نجليزية. ليصبح فيما بعد محاضرÅ في اللغة ا²نجليزية والتجارة الدولية في جامعة هانغتشو 

لÊلكترونيات.

بدأ جاك ما بناء المواقع ا²لكترونية للشركات الصينية بمساعدة أصدقاء له في الواليات المتحدة، حيث قال "في اليوم 
الذي إتصلنا فيه بشبكة ا²نترنت، دعوت أصدقائي وأناسÀ 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 فخورÅ جدÅ وأنا أثبت (لضيوف منزلي) أن ا²نترنت موجودة".

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

حياته العملية
ا²نترنت  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 ا²لكترونية التابع لقسم وزارة التجارة الخارجية والتعاون ا²قتصادي. لينشئ سنة ١٩٩٩ موقع علي بابا دوت كوم 
بلدا   ٢٤٠ أكثر من  أكثر من ٧٩ مليون عضو من  العالم يخدم حاليا  ا²نترنت 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 أخيرÅ موقع علي إكسبريس دوت كوم المتخصص في بيع البضائع بأسعار الجملة لÓفراد 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" خطابÀ مفتوحÀ لموظفيه أفاد فيه عن نيته التقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي لمجموعة 
علي بابا إعتبارا من ١٠ مايو ٢٠١٣.

https://bit.ly/2O1nqo6 المصدر:

١

جاك ما



لبحث  عرب؛  خارجية  لوزارء  اجتماعا  الثالثاء،  اليوم  يعقد، 
المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، بدعوة من االردن، 

حسب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
والجهود  التحركات  سيبحث  االجتماع  إّن  الوزارة،  وقالت 
تواجه  التي  التحديات  وتجاوز  الفلسطينيين  لدعم  المبذولة 
وفاعلة  جادة  مفاوضات  إطالق  وإعادة  السلمية،  العملية 
الدولتين،  حل  أسس  على  والشامل  العادل  السالم  لتحقيق 

ووفق القانون الدولي ومبادرة السالم العربية.
آلية  عبر  ا�ردن  من  بدعوة  سيعقد  الذي  االجتماع  أن،  وأضافت 
السعودية،  ”ا�مارات،  خارجية  وزراء  بحضور  المرئي،  التواصل 
الوفد  في  ا�عضاء  الدول  وهي  وفلسطين“،  المغرب،  مصر، 

الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السالم العربية.
مجلس  في  العربي  العضو  تونس  خارجية  وزير  سيحضر  كما 
الدول  جامعة  لمجلس  الحالية  الدورة  رئيس  وُعمان  ا�من، 
العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق 

في مجلس ا�من، وا�مين العام لجامعة الدول العربية.

أنتوني  ا�ميركي  الصحة  قطاع  في  الكبير  المسؤول  قال   
في  كوفيد-١٩  لتفشي  الحالي  الوضع  إن  االثنين،  فاوتشي 
علينا  خطير  و"وضع  حقا"  جيدا  "ليس  المتحدة  الواليات 

معالجته على الفور".
مدير  مع  ا�نترنت  عبر  الهواء  على  مشتركة  مقابلة  وأثناء 
المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي أن 
من  ا�ولى  الموجة  بصعوبة  تواجه  تزال  ال  المتحدة  الواليات 
التي  المنخفضة  الحاالت  أعداد  إلى  أبدا  تصل  أن  دون  المرض 

خططت للوصول إليها.
وا�مراض  للحساسية  الوطني  المعهد  مدير  وفاوتشي 
لمكافحة  ا�بيض  البيت  شكله  فريق  في  وعضو  المعدية 

فيروس كورونا.
وقال فاوتشي إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره 
ا�قل،  على  الوقت  لبعض  الحماية  ويوفر  جيدا  شركات،  عدة 

لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

٢

أخبار العالم

اجتماع وزاري عربي اليوم بدعوة 
من ا�ردن لبحث مستجدات 

القضية الفلسطينية
https://bit.ly/32i6kur المصدر:

مسؤول صحي: تفشي الفيروس 
في الواليات المتحدة "وضع خطير"

https://bit.ly/38zixMD المصدر:



٣

ُتّوج بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة 
السبت   ٤-٢ ليفركوزن  باير  على  بفوزه  تاريخه  في  العشرين 
أمام  النهائية  المباراة  في  برلين  في  ا�ولمبي  الملعب  على 
مدرجات فارغة بسبب قيود مفروضة على استئناف اللعب بعد 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج 
بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، بانتظار تكرار ثالثية ٢٠١٣ 
خطا  التي  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  بلقب  التتويج  خالل  من 
تشلسي  مضيفه  على  بفوزه  النهائي  ربع  لبلوغ  كبيرة  خطوة 

االنكليزي ٣-صفر ذهابا.
وحسم بايرن النتيجة في الشوط ا�ول بعدما سجل ثنائية في 
٢٤ دقيقة عبر النمسوي دافيد أالبا (١٦) وسيرج غنابري (٢٤)، قبل 
أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث مطلع 

الشوط الثاني (٥٩).
وقلص زفن بندر الفارق في الدقيقة ٦٣، لكن ليفاندوفسكي 
الشخصي  هدفه  بتسجيله  لليفركوزن  القاضية  الضربة  وجه 
الثاني والرابع للنادي البافاري (٨٩) رافعا غلته إلى ٥١ هدفا في 
كاي  يقلص  أن  قبل  الموسم،  هذا  المسابقات  مختلف 
هافيرتس الفارق مجددا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة 

من الوقت بدل الضائع.
وجدد بايرن ميونيخ فوزه على باير ليفركوزن بعدما كان تغلب 
حزيران/يونيو  من  السادس  في  ليفركوزن  في   ٤-٢ عليه 
الماضي في المرحلة الثالثين من الدوري، حيث ثأر لخسارته في 
الثاني/نوفمبر  تشرين   ٣٠ في  الدوري  ذهاب  في   ١-٢ ميونيخ 

الماضي.

بايرن ميونيخ يحرز لقبه الـ20 بفوزه
2-4 على باير ليفركوزن

https://bit.ly/3fxFXEF المصدر:

ميونيخ  وبايرن  االنجليزي  سيتي  مانشستر  ناديا  أعلن   – برلين 
الدولي  االول  مهاجم  انتقال  الجمعة  القدم  لكرة  االلماني 
االلماني لوروا سانيه الى صفوف العمالق البافاري لمدة خمسة 

أعوام حتى حزيران/يونيو ٢٠٢٥.
سانيه  ”لوروا  ”تويتر“:  على  حسابه  في  ا�نجليزي  النادي  وكتب 
النادي  أكد  فيما  لوروا“،  لك  #شكرا  ميونيخ.  بايرن  إلى  انضم 
البافاري على موقعه الرسمي أن ”سانيه (٢٤ عاما) وقع عقدا 
التحضير  وسيبدأ   ٢٠٢٥ حزيران/يونيو  حتى  أعوام  خمسة  لمدة 

للموسم المقبل في ميونيخ ا�سبوع المقبل“.
وقال سانيه في تصريح للموقع الرسمي للنادي البافاري ”بايرن 
– وهذه ا�هداف تروق لي  رائع ذو أهداف كبيرة  ميونيخ فريق 
مع  التدريب  إلى  وأتلهف  الجديد  التحدي  إلى  أتطلع  أيًضا. 
الفريق. أعرف هانزي فليك منذ المنتخب الوطني تحت ٢١ عاما، 
كانت لدينا عالقة جيدة جدا هناك. أريد الفوز بأكبر عدد ممكن 
من البطوالت مع بايرن، ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا“.

ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات سانيه بعدما فشل في 
ذلك الصيف الماضي.

برغم  العالمية،  القدم  كرة  في  الوجوه  ابرز  من  سانيه  وُيعد 
غيابه طوال الموسم الحالي بسبب اصابة قوية.

االنجليزي  المجتمع  درع  مباراة  في  ركبته  في  الصابة  وتعرض 
في اب/اغسطس الماضي، وخاض اول ١١ دقيقة هذا الموسم 
قبل ثمانية ايام خالل المباراة ضد بيرنلي في الدوري االنكليزي.

كورونا  فيروس  تفشي  عن  الناجمة  االقتصادية  االزمة  لكن 
الذي  عقده  تجديد  بعدم  لالعب  الصريحة  والرغبة  المستجد 

ينتهي العام المقبل، ساهمتا في تسريع رحيله.

انتقال سانيه من مانشستر سيتي
إلى بايرن ميونيخ

https://bit.ly/30quSPF المصدر:



"أنونيموس"  باسم  المعروفة  القراصنة  مجموعة  حذرت 
من  الجمهور  تويتر  على  حسابها  خالل  من   (Anonymous)

.(TikTok) المخاوف ا�منية للتطبيق الصيني الشهير تيك توك
 (ourAnonCentral) باسم  المعروف  أنونيموس  حساب  وغرد 
ما  شخصا  تعرف  كنت  إذا  اÛن،  توك  تيك  "احذف  قائال 
الصينية  الحكومة  تديره  ضار  برنامج  أنه  له  فاشرح  يستخدمه 

التي تدير عملية تجسس ضخمة".
 (Reddit) "وتم تضمين منشور في التغريدة من موقع "ريددت
يقول صاحبه إنه قام بفك برمجية التطبيق بواسطة الهندسة 
التطبيق  جمع  تؤكد  التي  النتائج  هذه  إلى  وتوصل  العكسية 

البيانات عن المستخدمين.
-بحسب  بجمعها  التطبيق  يقوم  التي  البيانات  ضمن  ومن 
نوع وحدة  (بما في ذلك  الهاتف  التغريدة- معلومات أجهزة 
المعالجة المركزية، وعدد الدورات، ومعرفات ا�جهزة، وأبعاد 
الشاشة، واستخدام الذاكرة، ومساحة القرص، وما إلى ذلك)، 
في  (بما  الجهاز  على  المثبتة  ا�خرى  التطبيقات  إلى  با�ضافة 

ذلك التطبيقات المحذوفة).
بي  اÛي  عنوان  (مثل  بالشبكة  المتعلقة  المعلومات  كذلك 
محميا،  الجهاز  كان  إذا  وما  فاي)  الواي  نقطة  واسم  الموجه، 
وما هو كود كسر الحماية والخادم الذي يعمل على جهازك 

لتحويل الوسائط.

٤

أنونيموس تهاجم تيك توك
وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2WoLGoW المصدر:

رئيس  يبدأ  أن  المتوقع  من  أنه  السبت  تلغراف  ديلي  ذكرت 
من  التدريجي  التخلص  جونسون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
الخامس  الجيل  شبكة  في  الصينية  هواوي  تقنية  استخدام 

في وقت قريب هذا العام.
يضعون  المسؤولين  أن  إلى  البريطانية  الصحيفة  وأشارت 
شبكة  في  الجديدة  هواوي  معدات  تثبيت  لوقف  مقترحات 
إزالة  ولتسريع  أشهر،  ستة  من  أقل  في  الخامس  الجيل 

التكنولوجيا الموجودة بالفعل.
الوطنية  التجسس  وكالة  أثارت  أن  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 
المعروفة اختصارا "جي سي إتش كيو" (GCHQ) مخاوف أمنية 

جديدة بشأن التكنولوجيا الصينية.
وعادت الصحيفة لتقول إن تقريرا أعده مركز ا�من ا�لكتروني 
الوطني التابع للوكالة استنتج أن العقوبات ا�ميركية الجديدة 
استخدام  على  الصينية  الشركة  ستجبر  هواوي  على 
المخاطر  على  السيطرة  تجعل  قد  موثوقة  غير  تكنولوجيا 

مستحيلة.
الشركة  تأثير "شديد" على  لها  العقوبات كان  إن  التقرير  وقال 
الوطنية  التجسس  وكالة  حسابات  كبير  بشكل  غيرت  التي 
بشأنها، ومن المتوقع عرض التقرير على رئيس الحكومة هذا 

ا�سبوع.
وقال المتحدث باسم جونسون في وقت سابق هذا ا�سبوع 
العقوبات  آثار  مراجعة  قريبا  سيكملون  المسؤولين  إن 
إلى  هواوي  وصول  قطع  إلى  تهدف  والتي  ا�خيرة،  ا�ميركية 

شركات تصنيع الرقائق ا�ميركية.

تقرير صحفي يكشف: بريطانيا
خالية من معدات هواوي

https://bit.ly/2WkW8h4 المصدر:
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