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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 متجه¾ صوب فندق قريب �رشاد ا�جانب 
مجان¾ 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 أخيرÃ من كلية هانغتشو للمعلمين (حاليا جامعة هانغتشو  إال  مرتين، 
البكالوريوس في اللغة ا�نجليزية. ليصبح فيما بعد محاضرÃ في اللغة ا�نجليزية والتجارة الدولية في جامعة هانغتشو 

لÉلكترونيات.

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 وأناس¾ 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 فخورÃ جدÃ 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 أخيرÃ 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" خطاب¾ مفتوح¾ 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



دعت هيئة الطيران المدني الثالثاء، كافة الجهات المعنية 
وا�جهزة ا�منية المختصة إلى اجتماع لمناقشة إجراءات 

إعادة فتح المطارات أمام حركة الطيران الخارجي.

ا�ربعاء،  اجتماعها  خالل  ستعرض  أنها  الهئية،  وبينت 
المؤقته  العامة  الصحة  بتعليمات  االلتزام  دليل  محاور 
كورونا  فيروس  تخص  التي  الجوي  النقل  لشركات 

المستجد؛ لمنع انتشاره في قطاع الطيران.

فتح  �عادة  خطة  عن  أعلنت  قد  الحكومة  وكانت 
المطارات أمام السياحة العالجية نهاية الشهر الحالي.

أن   ،٢٢٠ تموز/يوليو   ٥ ا�حد  أعلن  الرزاز،  عمر  الوزراء  رئيس 
"الحكومة تستعد لفتح المطارات للرحالت الدولية بشكل 
عن  خطورة  تزيد  ال  لدول  الحالي  الشهر  نهاية  محدود 
الدول  هذه  في  الوبائي  الوضع  إلى  إشارة  في  ا�ردن"، 

بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

نذير  الدكتور  ل¾وبئة  الوطنية  اللجنة  باسم  الناطق  وأكد 
عبيدات، السبت ٤ تموز/يوليو ٢٠٢٠، ضرورة وجود بروتوكول 
السفر  أمام  المجال  وعودة  المطارات،  فتح  يعالج 

الخارجي، إذا كان هناك قرار بفتح المطارات.

ا�ردن  الجوية من  الرحالت  الحكومة قررت تعليق جميع 
وإليه ابتداء من الثالثاء ١٧ آذار/مارس ٢٠٢٠، وحتى إشعار آخر، 
باستثناء حركة الشحن التجاري، ضمن إجراءات تهدف إلى 

الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الربضي،  وسام  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزيرا  بحث 
والمالية محمد العسعس، مع وزير شؤون الشرق ا�وسط 
المتحدة  المملكة  دعم  كليفرلي،  جيمس  البريطاني، 
مواجهة  في  ل¾ردن  االقتصادي  الثبات  لضمان  المستمر 
قطاع  في  المبذولة  والجهود  كورونا،  فيروس  جائحة 
المعونة  صندوق  لتمويل  العاجل  والدعم  التعليم، 

الوطنية.

ا�صالح  بشأن  العمل  فريق  اجتماع  الوزراء،  وبحث 
المتحدة  المملكة  شاركت  الذي  ا�ردن،  في  االقتصادي 

في رئاسته حين ُعقد يوم ٢ تموز/ يوليو الماضي.

إلى  أجراها  افتراضية"  "زيارة  سياق  في  كليفرلي،  وأشاد 
المملكة  بين  طويل  وقت  منذ  الممتدة  بالشراكة  ا�ردن. 

المتحدة وا�ردن.

على  أوكدن  إدوارد  ا�ردن  لدى  البريطاني  السفير  وعّلق 
زيارة  في  كليفرلي  الوزير  حضور  "يسرنا  قائال:  الزيارة، 
افتراضية إلى ا�ردن بعد قيامه بزيارات مماثلة إلى القدس 
وسوف  وعميقة.  قوية  تظل  ا�ردن  مع  عالقاتنا  واليمن. 
لتعاٍف  للتخطيط  ا�ردنية  الحكومة  دعم  نواصل 

اقتصادي مستدام والنهوض بشكل أفضل".

٢

أخبار العالم

اجتماع لمناقشة إجراءات إعادة 
فتح المطارات ا�ربعاء

https://bit.ly/30sC6Cy المصدر:

بريطانيا تبحث دعم اقتصاد 
ا�ردن في مواجهة كورونا

https://bit.ly/38zixMD المصدر:



٣

إلغاء  ا�ثنين  ("كاس")  الرياضي  التحكيم  محكمة  أعلنت 
العقوبة التي فرضها االتحاد ا�وروبي لكرة القدم (ويفا) على 
في  المشاركة  بحرمانه  ا�نجليزي،  سيتي  مانشستر  نادي 
اللعب  قواعد  مخالفته  خلفية  على  لموسمين  مسابقاته 

المالي النظيف، مكتفية بغرامة مالية قدرها ١٠ ماليين يورو.
على  نشر  الذي  القرار  خالصة  بحسب  المحكمة،  ووافقت 
النادي  به  تقدم  الذي  االستئناف  على  االلكتروني،  موقعها 
ا�نجليزي المملوك من الشيخ ا�ماراتي منصور بن زايد آل نهيان، 
التي فرضها  المالية  وألغت عقوبة ا�يقاف، وخّفضت الغرامة 

ويفا، من ٣٠ مليون يورو الى عشرة ماليين.
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عامي  الممتاز  للدوري  بطال  المتوج  سيتي،  وضمن 
إذ  ا�بطال،  دوري  مسابقة  من  المقبل  الموسم  الى  التأهل 
الدوري  ترتيب  في  الثاني  المركز  في  الموسم  هذا  سينهي 
المحلي  اللقب  حسم  الذي  ليفربول  خلف  الممتاز  ا�نجليزي 

لصالحه.
في  السويسرية،  لوزان  مدينة  ومقرها  المحكمة،  وأوردت 
خالصة الحكم "يرفع االستبعاد من المشاركة في مسابقات 
 ١٠ الى  تخفيضها  مع  المالية  العقوبة  وتبقى  ل¾ندية،  ويفا 

ماليين يورو".
(...) على  التمويل  يمّوه  "لم  ان مانشستر سيتي  وشددت على 
هيئات  مع  التعاون  في  فشل  لكنه  رعائية،  مساهمات  انه 

االتحاد ا�وروبي لكرة القدم".
وحرم ويفا سيتي في شباط/فبراير، من خوض مسابقتي دوري 
بذريعة  لموسمين  ليغ"  "يوروبا  ا�وروبي  الدوري  أو  ا�بطال 
غرامة  عليه  وفرض  النظيف،  المالي  اللعب  قواعد  مخالفته 
باستئناف أمام  النادي تقدم  ٣٠ مليون يورو. لكن  مالية قدرها 

محكمة التحكيم، رافضا كل االتهامات الموجهة له.
 ١٤ في  الصادر  "القرار  ان  الحكم  حيثيات  في  المحكمة  ورأت 
شباط/فبراير ٢٠٢٠ عن الغرفة القضائية في هيئة ا�شراف المالي 

(التابعة لويفا) يجب ان يتم وضعه جانبا".

محكمة التحكيم تلغي عقوبة
ا�يقاف ا�وروبي بحق مان سيتي

ا�صابة تبعد غريزمان عن صفوف
برشلونة

https://bit.ly/3hlBRjp المصدر:

أّن  ا�حد،  ا�سباني  الدوري  لقب  حامل  برشلونة  نادي  أعلن 
ستبعده  �صابة  تعّرض  غريزمان  أنطوان  الفرنسي  مهاجمه 
عن صفوفه لفترة غير محددة، في مرحلة فاصلة من موسمه 

على الصعيدين المحلي والقاري.
صباح  الفحوص  "أظهرت  بيان:  في  الكاتالوني  النادي  وأوضح 
الفريق ا�ول أنطوان غريزمان يعاني من إصابة  اليوم أن العب 
 Úمتوافر يكون  "لن  وأنه  اليمنى"،  الساق  فخذ  في  عضلية 

للتشكيلة في الفترة الراهنة، وتطور ا�صابة سيحدد توافره".
ان ا�صابة  إلى  من جهتها، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" 
قد تبعد غريزمان عن المباراتين المتبقيتين لبرشلونة في الليغا 
هذا الموسم، وأّن الفريق يأمل بعودته لخوض إياب الدور ثمن 
من  الثامن  في  أوروبا  أبطال  دوري  لمسابقة  النهائي 

آب/أغسطس.
ويستضيف برشلونة نابولي ا�يطالي في ا�ياب، بعد تعادلهما 

.Ü١-١ ذهاب
المضيف  على  الفوز  في  فريقه  مع  شارك  قد  غريزمان  وكان 
والثالثين  السادسة  المرحلة  ضمن  السبت  (١-صفر)  الوليد  بلد 
من الدوري ا�سباني وخرج خالل استراحة الشوطين، ليحّل بدًال 

منه ا�وروغوياني لويس سواريز.
مع  الفارق  تقليص  من  الثاني  برشلونة  تمكن  النتيجة،  وبهذه 
النادي  خوض  قبل  واحدة،  نقطة  إلى  المتصدر  مدريد  ريال 

الملكي مباراته في هذه المرحلة بضيافة غرناطة ا�ثنين.

https://bit.ly/2CxsQoM المصدر:



توفير  إلى  غيتس  بيل  مايكروسوفت  شركة  مؤسس  دعا 
عقاقير ولقاح فيروس كورونا للدول وا�شخاص الذين هم في 
إن  قائال  السعر،  في  مزايد"  "�على  وليس  إليها،  الحاجة  أشد 

االعتماد على قوى السوق سيؤدي إلى إطالة الوباء القاتل.
وقال الملياردير ا�ميركي في فيديو صدر السبت خالل مؤتمر 
الدولية  الجمعية  نظمته  الذي  االفتراضي  كورونا  فيروس 
�على  تذهب  واللقاحات  ا�دوية  تركنا  "إذا  ا�يدز،  لمكافحة 
مزايد، بدال من ا�ماكن والناس الذين هم بأمس الحاجة إليها، 
"نحن  وأضاف  وفتكا"،  ظلما  وأكثر  أطول  وباء  لدينا  فسيكون 
التوزيع  بشأن  الصعبة  القرارات  هذه  التخاذ  قادة  إلى  بحاجة 
على أساس ا�سهم، وليس فقط على العوامل التي يحركها 

السوق".
الفيروس  المئات من االختراعات لعالج  أنه مع وجود  إلى  يشار 
قيد التنفيذ، واستثمار الحكومات في أوروبا والواليات المتحدة 
هناك  فإن  والتصنيع،  والتجارب  ا�بحاث  في  الدوالرات  مليارات 
واعدة  أدوية  على  تحصل  أن  يمكن  ا�غنى  الدول  أن  من  قلقا 

ضد الفيروس، مما يترك البلدان النامية تصارعه.
من  عقدين  قبل  بدأت  التي  العالمية  للجهود  غيتس  وأشار 
(ا�يدز)،  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  أزمة  لمكافحة  الزمن 
في  ا�دوية  لتوفير  المطاف  نهاية  في  الدول  اجتمعت  عندما 
معظم أنحاء العالم، بما في ذلك أفريقيا، داعيا أن تكون هذه 
التجربة بمثابة نموذج لجعل أدوية فيروس كورونا متاحة على 

نطاق واسع.
وقال غيتس "من أفضل الدروس في مكافحة فيروس نقص 
العالمي  التوزيع  نظام  بناء  أهمية،  (ا�يدز)  البشرية  المناعة 

الكبير والعادل هذا �يصال ا�دوية إلى الجميع".

٤

غيتس يدعو إلى توزيع عادل
لعالج كورونا وليس "�على سعر"

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2CRH0Rp المصدر:

ذلك  في  بما  الشائعة،  الخدمات  من  كبيرة  مجموعة  تواجه 
سبوتفي (Spotify) وبنتريست وتويتر وفايبر وفيميو وحتى متجر 
آبل، صعوبات فنية عند استخدامها من قبل مالكي أجهزة آبل، 

والمتهم الرئيسي هو فيسبوك.
ويبدو أن العدد الدقيق للمستخدمين المتأثرين غير واضح في 
بشكل  أبلغوا  شخص  ألف   ١٥ من  أكثر  لكن  الحالي،  الوقت 
تطبيقات  إلى  الوصول  على  قدرتهم  عدم  عن  جماعي 

.(theverge) سبوتفي وبنتريست ووايز، وفًقا لموقع ذي فيرج
إذا  لذلك  إس،  أو  آي  تطبيقات  على  الغالب  في  المشاكل  تؤثر 
كنت تكافح للوصول إلى أي خدمات على أجهزة آيفون أو آيباد، 
فيجب أن تعرف أن  فيسبوك هو السبب في تعطيل الخدمات 

اàن.
دي  إس  حزمة  تتسبب  تويتر،  منصة  على  للمعلومات  فوفقا 
كي (SDK) من فيسبوك لنظام آي أو إس في تعطل الخدمات 
نظرة  بإلقاء  اàن  قيامك  إن  الواقع،  في  ا�طالق.  عند  المتأثرة 
الشركة  أن  تكشف  اàن  فيسبوك  صفحة  حالة  على  سريعة 
تتعامل حالًيا مع (معدالت الخطأ المتزايدة) في آي أو إس إس 

.(iOS SDK) دي كي
"نحن على دراية  بيانات حالة فيسبوك  تقول رسالة في لوحة 
بالتوقف، ونحقق في زيادة ا�خطاء في آي أو إس إس دي كي 

التي تتسبب في تعطيل بعض التطبيقات".
التي   (So�ware development kit) البرمجيات  تطوير  أدوات  وحزمة 
أدوات  من  مجموعة  هي   ،(SDK) كي  دي  بإس  اختصارا  تعرف 
تطوير البرمجيات التي تسمح بإنشاء برمجيات تطبيقية لحزمة 

برامج معينة.
تعطيل  في  فيسبوك  تتسبب  ا�ولى  المرة  ليست  وهذه 
ال  كما  آيباد،  وأجهزة  آيفون  هواتف  على  إس  أو  آي  تطبيقات 
التطبيقات  هذه  ستعود  متى  اàن  حتى  معلومات  توجد 

للعمل بشكل طبيعي.

مرة أخرى.. فيسبوك يتسبب في
تعطيل العديد من التطبيقات

على أجهزة آبل
https://bit.ly/2CRH0Rp المصدر:



الحلقة 90


