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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 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 

لÇلكترونيات.

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 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 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" 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



 ٧ إلى  المنزلي  الحجر  مدة  تخفيض  الصحة،  وزارة  قررت 
أيام بدال من ١٤ يوما بعد إتمام الحجر المؤسسي، بحسب 

كتاب اطلعت عليه "المملكة".

من  صحته  من  "المملكة"  تأكدت  الذي  الكتاب  وبحسب 
اللجنة  توصية  بعد  جاء  "القرار  أن  كورونا،  أزمة  خلية  إدارة 

الوطنية لمكافحة ا�وبئة".

وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قال السبت لـ "المملكة"، 
إنه تم "التنسيب لرئاسة الوزراء، وإدارة خلية أزمة فيروس 
 ٧ إلى  المنزلي  الحجر  مدة  بتخفيض  ا�ردن،  في  كورونا 

أيام، بعد إتمام الحجر المؤسسي".

وتلزم إدارة خلية أزمة كورونا ووزارة الصحة ا�شخاص في 
خروج  بعد  ا�لكترونية  ا�سوارة  بارتداء  المنزلي  الحجر 
الخاضعين للحجر الصحي من ا�ماكن المخصصة لذلك.

لقاح  على  االختبارات  أّن  ا�ثنين  البرازيلية  السلطات  أعلنت 
بيوتيك"  "سينوفاك  مختبر  يطّوره  المستجّد  كورونا  لفيروس 
الصيني ستبدأ الثالثاء في مدينة ساو باولو على ٩٠٠ متطّوع من 

العاملين في المجال الصّحي.

سّت  في  متطّوع  آالف  تسعة  تلقيح  سيتّم  المجموع  وفي 
قبل  وا�خيرة  الثالثة  المرحلة  إطار  في  وذلك  برازيلية،  واليات 

الموافقة على الفيروس.

المرموق،  الحكومي  بوتانتان  معهد  االختبارات  هذه  ويجري 
النتائج  أثبتت  إذا  اللقاح  هذا  من  جرعة  مليون   ١٢٠ سينتج  الذي 

النهائية فعاليته.

مؤتمر  خالل  بوتانتان،  معهد  مدير  كوفاس،  ديماس  وقال 
صحافي، إّن هذه االختبارات قد تتيح "أن يكون في البرازيل أول 
الوباء،  غمرة  في  نحن   (...) واسع  نطاق  على  توزيعه  يتم  لقاح 
إّنه السيناريو المثالي الختبار  ونسّجل عددÉ كبيرÉ من ا�صابات، 

لقاح".

والبرازيل هي ثاني أكثر الدول تضّررÉ من كوفيد-١٩ في العالم 
بعد الواليات المّتحدة، وقد بلغت فيها حصيلة الوباء أكثر من 

٨٠ ألف وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة.

وسيخضع المتطّوعون الذين سيتّم تلقيحهم لفحص طّبي 
في  االختبارات  نتائج  أولى  ظهور  المتوّقع  ومن  أسبوعين.  كّل 

غضون ثالثة أشهر.

ا�ثنين  صباح  بالطائرة  اللقاح  من  جرعة  ألف   ٢٠ حوالي  ووصلت 
هذه  في   Ðبحثي  Éمركز  ١٢ على  توزيعها  وسيتم  باولو  ساو  إلى 
وخمس  البرازيل،  في  السكان  عدد  حيث  من  ا�كبر  الوالية، 
واليات أخرى هي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي 

دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.

٢

أخبار العالم

قرار بتخفيض مدة الحجر 
المنزلي إلى 7 أيام بدال من 14

https://bit.ly/3fe39Hi المصدر:

اختبارات على لقاح صيني 
لفيروس كورونا

https://bit.ly/39wQGx2 المصدر:



٣

حزنه  عن  ا�ميركية  السلة  كرة  أسطورة  جوردان  مايكل  عبر 
أفريقي  أصل  من  ا�ميركي  فلويد  جورج  مقتل  بعد  وغضبه 
التنفس  بصعوبة  يحاول  وهو  مصور  مقطع  في  ظهر  الذي 
مدينة  في  عنقه  على  بركبته  يجثو  أبيض  شرطي  كان  عندما 

مينيابوليس، في واقعة تسببت في أعمال عنف واحتجاجات.
بمثل  توفي  من  وكل  فلويد  عائلة  مع  قلبه  أن  جوردان  وأكد 

هذه التصرفات العنصرية.
بيان  نادي تشارلوت هورنتس- في  وقال جوردان -وهو مالك 
"أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم، أرى وأشعر بمشاعر 

الجميع وغضبهم وإحباطهم".
وأضاف "أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة 
والعنف تجاه ا�شخاص بسبب اللون في بلدنا، لدينا ما يكفي".

المدن  عشرات  تستعد  وقت  في  جوردان  تعليقات  وجاءت 
الشوارع  تنظيف  إثر  االضطرابات  من  أخرى  لليلة  ا�ميركية 
فشل  بعدما  المحترقة  والسيارات  المكسور  بالزجاج  الممتلئة 

حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.
ونجم  مرات  ست  ا�ميركي  بالدوري  -الفائز  جوردان  وطالب 
الجميع  الماضي-  القرن  تسعينيات  في  بولز  شيكاغو  فريق 
بإظهار التماسك والتعاطف، والتعبير عن مشاعرهم بطريقة 

سلمية.

جوردان غاضب بسبب مقتل
جورج فلويد

فرانس فوتبول تعلن حجب جائزة
الكرة الذهبية هذا العام

https://bit.ly/2DhLMrq المصدر:

أنها  االثنين  اليوم  الفرنسية  فوتبول  فرانس  مجلة  أعلنت 
العالم  في  قدم  كرة  العب  �فضل  الذهبية  الكرة  ستحجب 

لهذا العام.
وقالت المجلة إنها ستحجب الجائزة �ول مرة في تاريخها منذ 
بدأت عام ١٩٥٦ بسبب الظروف االستثنائية وعدم وجود عدالة 
كافية الختيار الفائز هذا العام بفعل توقف نشاط كرة القدم 

مدة طويلة من العام خوفا من تفشي وباء كورونا.
بداية  في  فقط  شهرين  فترة  أن  الفرنسية  المجلة  وأضافت 
العالم  حول  عديدة  �شهر  المسابقات  توقفت  بعدها  العام 
انتباه  وستشتت  العالم،  في  لÛفضل  عادال  رأيا  تكّون  لن 
 ٢٢٠ عددهم  يبلغ  الذين  العالم  حول  الجائزة  على  المصوتين 

مصوتا.
يذكر أن النجم ا�رجنتيني ليونيل ميسي هو آخر من فاز بالكرة 
تاريخه  في  السادسة  للمرة  وذلك  الماضي،  العام  الذهبية 
البرتغالي  النجم  مع  الشراكة  ويفك  قياسيا  رقما  ليسجل 

كريستيانو رونالدو الذي فاز بها خمس مرات.

Lorem ipsum

https://bit.ly/39zTCJ7 المصدر:



سمح قاضي محكمة اتحادية أميركية يوم الخميس لواتساب، المملوكة للشركة ا�م فيسبوك، بالمضي قدما في 
.(NSO Group) دعواها ضد شركة برمجيات المراقبة ا�سرائيلية مجموعة إن إس أو

من  الشمالية  المنطقة  في  الجزئية  المتحدة  الواليات  محكمة  قاضي  رئيس  هاميلتون،  فيليس  القاضي  وأسقط 
أبريل/نيسان  في  الدعوى  لرفض  طلًبا  قدمت  عندما  أو  إس  إن  مجموعة  قدمتها  التي  الحجج  معظم  كاليفورنيا، 

الماضي.
وكانت واتساب قد تقدمت في أكتوبر/تشرين ا�ول الماضي بشكوى تدعي فيها أن شركة برامج التجسس استغلت 
التي  ١٤٠٠ جهاز محمول، بما في ذلك تلك  إلى نحو  برامج ضارة  المراسلة �رسال  ثغرة في االتصال الصوتي في تطبيق 

تخص الصحفيين ونشطاء حقوق ا�نسان والمعارضين السياسيين والدبلوماسيين وكبار المسؤولين الحكوميين.
وتدعي واتساب أيضا أن الشركة ا�سرائيلية طّورت برنامج بيانات يسمى بيغاسوس (Pegasus) يستخرج البيانات، بما في ذلك 
البحرين  مملكة  ذلك  في  بما  للعمالء  الدعم  خدمات  وبيع  الهواتف  من  االتصال  وجهات  المتصفح  وسجل  الرسائل 

وا�مارات العربية المتحدة والمكسيك.
في طلبها لرفض الدعوى، كانت إحدى حجج مجموعة إن إس أو هي أن تعامالتها التجارية مع الحكومات ا�جنبية، التي 
قالت إنها تستخدم تكنولوجيتها لمحاربة ا�رهاب والجرائم الخطيرة ا�خرى، منحتها الحصانة من الدعاوى القضائية 

.(FSIA) "المرفوعة في المحاكم ا�ميركية بموجب الحصانة ا�جنبية السيادية "قانون فسيا
وفي قرارها، كتب القاضي هاميلتون أن مجموعة إن إس أو لم يتم دمجها أو إنشاؤها في الواليات المتحدة، مما يعني 

عدم انطباق قانون الحصانة ا�جنبية عليها.
في  قدما  بالمضي  لنا  يسمح  الذي  المحكمة  بقرار  سعداء  "نحن  كرانش  تيك  لموقع  واتساب  باسم  متحدث  وقال 
مزاعمنا بأن إن إس أو قد انخرطت في سلوك غير قانوني. يؤكد القرار أيضا أن واتساب ستكون قادرة على الحصول على 

المستندات ذات الصلة وغيرها من المعلومات حول ممارسات إن إس أو".

٤

محكمة أميركية ترفض التماس الشركة
اسرائيلية بشأن اختراق واتساب

أخبار التکنولوجیا

https://bit.ly/2X1m7us المصدر:
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