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مارك زوكربيرغ (با�نجليزية: Mark Zuckerberg)  (١٤ مايو 
وايت  في  ولد  أميركي،  ومبرمج  أعمال  رجل  هو   (١٩٨٤
اشتهر  ا�مريكية.  المتحدة  الواليات  نيويورك،  بلينس، 
وهو   ، بوك  فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  بتأسيسه 
العالم، أنشأ الموقع  أكبر موقع تواصل اجتماعي في 
داستن  الحاسب  علوم  قسم  في  زمالئه  مع 
هارفارد.  جامعة  في  وهو  هيوز  وكريس  موسكوفيتز 

وهو بمثابة الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك.
ماش،  للفيس  تطويره  بعد  زوكربيرج  مارك  شهرة  زادت 
هارفارد  في  زمالئه  من  بعض  قام  الشهرة  ولهذه 
خاص  الكتروني  موقع  على  واالتفاق  معه  بالتواصل 
بالتواصل بين الطالب وكان اسمه هارفارد كونكشن، وتقوم 
الطالب  بين  والتعارف  االجتماعات  على  الموقع  هذا  فكرة 
اجل  من  الفكرة  هذة  من  إنسحب  ولكنه  الجامعة،  داخل 
زمالئه  من  ثالثة  مع  باالشتراك  الخاص  مشروعه  على  العمل 
اسوار  داخل  من   the facebook موقع  بعمل  قاموا  حيث 
وكرس  الجامعة  ترك  يونيو  شهر  في   ٢٠٠٤ عام  وفي  الجامعة. 
عدد  وصل  بعدما  وذلك  بوك  الفيس  في  للعمل  وقتة 
المستخدمين إلى أكثر من مليون مستخدم. وفي عام ٢٠٠٥ حصل 
إلى  المستخدمين  عدد  وزاد   Accel Partners شركة  من  العون  على 
٥٫٥ مليون مستخدم، وفي عام ٢٠٠٦ واجه مارك زوكربيرج مشاكل 
قانونية مع زمالئه اصحاب فكرة هارفارد كونكشن ذلك بعد 
على  وتطبيقها  فكرتهم  بسرقة  له  اتهامهم 
 ٦٥ مبلغ  دفع  أنه  إال  ذلك  أنكر  لكنه  فيسبوك 
البيانات  على  ا�طالع  بعد  دوالر  مليون 
القضية  تزال  وال  بذلك  الخاصة  وا�وراق 

قائمة حتى اÇن.
هذه  أطراف  توافق  من  بالرغم  و 
مارك  بدفع  وذلك   Êمسبق القضية 
لمبلغ ٦٥ مليون دوالر مبدئيÊ، اال أن 
في  مستمرة  زالت  ما  القضية 
بعد  وذلك  اÇن  حتى  المحاكم 
 Divyaو Tyler Winklevoss ادعاء 
كانو  أنهم  على   Narendra
الشركة  تقييم  عند  مضللين 

ماليÊ في وقت المحاكمة.

https://bit.ly/3nEhqSV المصدر:

١

مارك زوكربيرغ



إلى العاصمة  الوفدان ا�سرائيلي وا�ماراتي أمس ا�حد  وصل 
وأعلنت  بينهما،  التطبيع  اتفاق  لتوقيع  واشنطن،  ا�ميركية 
دولة أوروبية واحدة حضور وزير خارجيتها لحفل توقيع االتفاق 

الثالثاء القادم.
إن  ا�حد،  نتنياهو،  بنيامين  ا�سرائيلي  الوزراء  رئيس  وقال 
اتفاقيتي السالم اللتين سيوقعهما مع ا�مارات والبحرين في 

واشنطن "ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو قبيل ركوبه 
الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، لحضور 
مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع مع ا�مارات والبحرين، برعاية 

الرئيس ا�ميركي دونالد ترامب.
السالم  ستوحد  االتفاقيات  هذه  أن  نتنياهو  وأضاف 
إلى  المليارات  "وستضخ  االقتصادي  السالم  مع  الدبلوماسي 
والمشاريع  والتعاون  االستثمارات  خالل  من  اقتصادنا 

المشتركة".
وذكرت وكالة أنباء االمارات (وام) أن الشيخ عبد اÏ بن زايد آل 
العاصمة  إلى  وصل  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان 
المسؤولين،  كبار  يضم  رسمي  وفد  رأس  على  ا�ميركية 
مع  "التاريخية"  السالم  معاهدة  على  التوقيع  في  للمشاركة 

إسرائيل.
وقالت الوكالة إن الوفد يضم مسؤولين كبارا من بينهم وزيرا 
المتحدة  الواليات  لدى  ا�مارات  وسفيرا  والصناعة  االقتصاد 

وا�مم المتحدة.

على  حساباتها  عبر  أنقرة  بلدية  وعمدة  إعالم  وسائل  نشرت 
مرعبة  وصورا  فيديو  مقاطع  االجتماعي  التواصل  مواقع 
العاصمة  في  عديدة  مناطق  الرملية  العاصفة  ضرب  للحظة 

التركية.
الرملية  العاصفة  ضرب  لحظة  المرعبة  اللقطات  وأظهرت 
السكنية  ا�حياء  إلى  وصلت  والتي  السبت،  أمس  العاصمة 

والمنازل، وأدت إلى حدوث أضرار في مزارع لÔهالي.

٢

أخبار العالم

الوفدان ا�سرائيلي وا�ماراتي يصالن 
واشنطن

https://bit.ly/2GFTQEO المصدر:

عاصفة رملية ضربت مناطق في 
العاصمة التركية أنقرة

https://bit.ly/2SHszUI المصدر:



٣

بطل  ميونيخ  بايرن  لنادي  الشرفي  الرئيس  هونيس  أولي  يرى 
ظل  في  كبيرة  مالية  لهزة  سيتعرض  النادي  أن  وأوروبا،  ألمانيا 

غياب الجماهير عن المدرجات بسبب جائحة كورونا.
جماهير  توجد  ال  "طالما  تلفزيوني،  برنامج  في  هونيس  وقال 
في المباريات التي تقام على ملعبنا فإن بايرن يفقد بين ٥٠ و٦٠ 

مليون يورو".
وأوضح هونيس أن خوض الفريق المباريات على أرضه من دون 
لبايرن،  بالنسبة  السهل"  با�مر  "ليس  موسمين  لمدة  جمهور 
ألماني-  ناد  البافاري -أغنى  النادي  أن  الوقت ذاته  مؤكدا في 

لن "ينكسر".
أغلى  صفقة  الصيف  هذا  بايرن  يبرم  أن  هونيس  استبعد  كما 
مانشستر  من  ساني  ليروي  لضم  دفعها  التي  القيمة  من 

سيتي والتي بلغت نحو ٥٠ مليون يورو.
وأشار هونيس إلى أن بايرن ال يعاني من الضغوط فيما يتعلق 

بإبرام صفقات جديدة رغم أجندة المباريات المزدحمة.
وأكد أنه بعد الفوز بـ٣ ألقاب هذا الموسم فمن الممكن تجربة 
أمور جديدة، في إشارة إلى المواهب الشابة في الفريق، وعلى 
مع  شارك  الذي  زيركيزي  جوشوا  الصاعد  الهولندي  رأسهم 
هز  في  ونجح  الماضي  الموسم  في  ا�ولى  للمرة  الفريق 

الشباك.
الصيفية  االنتقاالت  فترة  ستبقى  كورونا  جائحة  وبسبب 
مفتوحة لمدة أطول هذا االعام وسط تكهنات بشأن إمكانية 
رحيل ا�سبانيين تياغو ألكانتارا وخافي مارتينيز في الوقت الذي 
لم يجدد فيه المدافع النمساوي ديفيد أالبا عقده الذي ينتهي 

في ٢٠٢١.

كورونا يكبد بايرن ميونيخ خسائر
بعشرات الماليين

زيدان يستهدف 4 صفقات
بمليار دوالر

https://bit.ly/30RtFl5 المصدر:

يخطط نادي ريال مدريد ا�سباني الستعادة أمجاده من خالل 
إلى  قيمتها  تصل  قد  المقبل  الصيف  ضخمة  صفقات   ٤ إبرام 
الدين  زين  "الملكي"  الفريق  مدرب  يستهدف  حيث  دوالر،  مليار 

زيدان ٤ نجوم يعدون من ا�برز حاليا بالقارة ا�وروبية والعالم.
العبين   ٣ يضع  زيدان  أن  إسبانية  صحفية  تقارير  وذكرت 
فرنسيين ا�ول مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي (٢١ 
القيمة  حيث  من  العالم  في  العب  أغلى  يعد  الذي  عاما) 

السوقية، وأبرز هدافي منتخب "الديوك" العامين ا�خيرين.
مدافع  عاما)   ٢١) أوبيكانو  دايوت  هما  والثالث  الثاني  والالعبان 
اليبزيغ ا�لماني، وإدواردو كامافينغا (١٧ عاما) العب وسط رين 

الفرنسي.
كما يأمل الريال في ضم إرلينغ هاالند (٢٠ عاما) هداف بوروسيا 
عقد  انتهاء  بعد   ٢٠٢٢ لعام  الصفقة  تتأخر  قد  لكن  دورتموند، 

الالعب النرويجي مع ناديه ا�لماني.
الخطوط  تجديد  المدرب  يريد  المحتملة،  التعاقدات  وبهذه 
مزدهرا  مستقبال  ستضمن  التي  الشابة  المواهب  بهذه  الثالثة 

للفريق الذي أصبح يعاني من كبر متوسط أعمار العبيه.
لكن ريال لن يكون طريقه ممهدا نحو أي من هذه الصفقات 
ا�وروبية  الفرق  من  العديد  حلم  يعد  الذي  مبابي  وخاصة 
فيه  يفرط  لن  ناديه  أن  كما  سنه،  وصغر  لمهارته  الكبرى 
بسهولة وسيسعى �غرائه بتعاقد جديد يجعله يتفوق على 
الذي يعد أغلى العب في  البرازيلي نيمار  النجم  بالفريق  زميله 

العالم حاليا.
صنداي  صحيفة  أوردته  ما  ا�سبانية  التقارير  صحة  من  ويعزز 
تايمز البريطانية الصادرة أمس ا�حد، من أن مبابي أخطر ناديه 

برغبته في الرحيل الصيف القادم.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3lETqgJ المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

لعمليات  ا�جباري  البيع  تعارض  الصين  بأن  رويترز  وكالة  أفادت 
دانس"  "بايت  شركة  قبل  من  المتحدة  الواليات  في  توك"  "تيك 

ل إغالق التطبيق بدال من ذلك. (ByteDance) الصينية، وهي ُتفضِّ
في  توك"  "تيك  أعمال  لبيع  محادثات  دانس"  "بايت  وتجري 
شركتي  ذلك  ويشمل  محتملين،  لمشترين  المتحدة  الواليات 
ا�ميركي  الرئيس  هدد  أن  منذ  وذلك  وأوراكل،  مايكروسوفت 
البيع.  يتم  لم  ما  الخدمة  بحظر  الماضي  الشهر  ترامب  دونالد 
منتصف  نهائيا  موعدا  دانس"  "بايت  ترامب  أعطى  وقد 

سبتمبر/أيلول الجاري �نجاز الصفقة.
كال  سيجعل  ا�جباري  البيع  أن  الصينيون  المسؤولون  ويعتقد 
من "بايت دانس" والصين تبدوان ضعيفتين في مواجهة ضغوط 
واشنطن، حسبما قالت مصادر رويترز، التي تحدثت شريطة عدم 

الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموقف.
لم  الصينية  الحكومة  إن  لرويترز  بيان  في  دانس"  "بايت  وقالت 
تقترح عليها قط أن تغلق "تيك توك" في الواليات المتحدة، أو في 

أي أسواق أخرى.
أجرتها  مراجعات،  استخدام  تعتزم  الصين  إن  مصدران  وقال 
أي  لتأجيل  أغسطس/آب،   ٢٨ في  التكنولوجيا  صادرات  لقائمة 
صفقة توصلت إليها "بايت دانس" إذا كانت قد توصلت لصفقة 

بالفعل.
وردا على سؤال عن موقف ترامب من "تيك توك" قال المتحدث 
باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري، 
القومي،  ا�من  مفهوم  استخدام  تسيء  المتحدة  الواليات  إن 

وحثها على التوقف عن قمع الشركات ا�جنبية.
كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن المشترين المحتملين 
لـ "تيك توك" كانوا يناقشون ٤ طرق لهيكلة االستحواذ من "بايت 
"تيك  بيع أصول  ا�خيرة في  أن تمضي  الطرق  تلك  دانس". ومن 
خالل  من  الصينية  التجارة  وزارة  موافقة  دون  ا�ميركية  توك" 

بيعها بدون خوارزميات رئيسية.

الصين تتحدى ترامب وتفضل
وقف تيك توك على بيعه

قراصنة روس يستهدفون
حملة بايدن

https://bit.ly/2FjDb9c المصدر:

حذرت شركة مايكروسوفت (�Microso) مؤخرا إحدى الشركات 
الديمقراطي  للمرشح  االنتخابية  للحملة  الرئيسية  االستشارية 
جو بايدن من استهدافها من قبل قراصنة روس يشتبه بأنهم 

مدعومون من الدولة، وذلك بحسب تقرير من وكالة رويترز.
خالل  استهدفت  القرصنة  محاوالت  إن  المصادر  وقالت 
كي  دي  كي  "إس  شركة  في  موظفين  الماضيين  الشهرين 
نيكر بوكر" (SKDKnickerbocker) التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، 
وهي شركة إدارة حمالت تعمل مع بايدن وديمقراطيين بارزين 

آخرين.
على  كي"  دي  كي  "إس  رد  إن  لرويترز  مطلع  مصدر  وقال 
أن  على  التأكيد  كان  التسلل  محاوالت  عن  المعلومات 

المتسللين فشلوا في الوصول إلى شبكات الشركة.
يكن  لم  لذلك  جيد،  بشكل  محميون  "إنهم  المصدر  وأضاف 

هناك خرق".
ورفضت هيالري روزين نائبة رئيس الشركة التعليق لرويترز، ولم 

يرد متحدث باسم بايدن على طلب للتعليق.
الذي  الوقت  في  كي"  دي  كي  "إس  قرصنة  محاوالت  وتأتي 
بشأن  مخاوف  ا�ميركية  االستخبارات  وكاالت  فيه  أثارت 
في  للتدخل  ا�جنبية  الحكومات  قبل  من  المحتملة  الجهود 

االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
السابق  الخاص  المستشار  أجراها  التي  التحقيقات  وخلصت 
أن  إلى  الشيوخ  مجلس  في  المخابرات  ولجنة  مولر  روبرت 
الرئاسية  االنتخابات  الروسية تدخلوا في  المنتسبين للحكومة 
الحملة  في  تتدخل  قد  روسيا  أن  من  مولر  وحذر   ،٢٠١٦ لعام 

الحالية.
وقال أحد المصادر إنه لم يتضح ما إذا كانت حملة بايدن هي 
إلى معلومات  الوصول  الروس يحاولون  إذا كان  أو ما  الهدف، 

عن عمالء "إس كي دي كي" اÇخرين.
وشغلت أنيتا دن المديرة التنفيذية في الشركة منصب مديرة 
االتصاالت في البيت ا�بيض خالل رئاسة باراك أوباما، كما تعمل 

مستشارة في حملة بايدن.

Lorem ipsum

https://bit.ly/2FpKLiM المصدر:
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