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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



شهدت مدن إسرائيلية عدة مساء أمس السبت مظاهرات ضد 
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والنهج الذي يعتمده في التصدي 
فرض  من  الرغم  على  وذلك  وتداعياتها،  كوفيد-١٩  لجائحة 

السلطات قيودا جديدة على التجمعات.
أنحاء  المتظاهرون مسيرات متزامنة في  أبيب، نّظم  ففي تل 
عدة من المدينة المطلة على البحر المتوسط، وفق ما أفاد به 

مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
موقعها  على  ا�سرائيلية  أحرنوت  يديعوت  صحيفة  وذكرت 
مواقع  في  تظاهروا  ا�سرائيليين  آالف  عشرات  أن  ا�لكتروني، 

عدة من أنحاء البالد، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته.
في  ا�قل  على  متظاهرا   ١٣ اعتقلت  الشرطة  بأن  وأفادت 
قوات  اعتداء  مؤكدة  (شمال)،  سابا  وكفار  أبيب  تل  مدينتي 

الشرطة على متظاهرة في تل أبيب.
نارية  ألعابا  حيفا  في  لنتنياهو  مناصرون  أطلق  المقابل،  في 

باتجاه المتظاهرين ضده.
من جانبها، ذكرت قناة "١٢" الخاصة، أن المحتجين على نتنياهو 
حرصوا على التظاهر ضمن مسافة كيلومتر واحد من أماكن 
سكنهم، ووفقا للقيود التي فرضتها الحكومة ضمن إجراءات 

مكافحة تفشي فيروس كورونا.
موافقة  من  فقط  أيام   ٣ بعد  االحتجاجات  هذه  وجاءت 

البرلمان على قانون للحد من نطاق مثل هذه المظاهرات.
مظاهرات  تنظيم  ا�سرائيليين  على  الجديد  القانون  ويحظر 
ويفرض  منازلهم،  من  واحد  كيلومتر  على  تزيد  مسافة  على 
إنه  الحكومة  قالت  إجراء  في  صرامة،  أكثر  اجتماعيا  تباعدا 
المنتقدون  ووصفه  كوفيد-١٩،  إصابات  من  الحد  إلى  يهدف 

بأنه ضربة لحرية التعبير.

قال الرئيس ا�ميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو بثه على 
الطبي  ريد  والتر  (مركز  الطبي  للمركز  توجه  إنه  تويتر  موقع 
العسكري الوطني) وإنه يشعر بتعب لكن صحته في تحسن، 
وزوجته  إصابته  عن  الجمعة  ا�ول  أمس  ا�عالن  بعد  وذلك 

ميالنيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).
المقبلة  القليلة  وا�يام  بتحسن  أشعر  "بدأت  ترامب  وأضاف 
ستكون اختبارا حقيقيا"، وأكد أن "العمل جار على قدم وساق" 

�عادته إلى الحالة التي كان عليها من قبل.
أن  مؤكدا  كورونا"،  فيروس  على  التغلب  من  "سنتمكن  وتابع 
زوجته ميالنيا "بصحة جيدة وتتعامل مع المرض بطريقة جيدة 

نظرا لصغر سنها مقارنة بي".
ا�بيض  بالبيت  مغلقة  غرفة  في  البقاء  أشأ  "لم  ترامب  وقال 
رغم أنه كان أحد الخيارات، وأردت المواجهة، وذلك من شيم 
القادة"، مضيفا "سأعود قريبا وسأضع اللمسات النهائية على 

الحملة االنتخابية".

٢

أخبار العالم

مظاهرات جديدة بإسرائيل للمطالبة 
باستقالة نتنياهو

https://bit.ly/2I1YY6k المصدر:

ترامب: أشعر بتعب وصحتي في 
تحسن وا¤يام المقبلة ستكون اختبارا 

https://bit.ly/3674mgH المصدر:



٣

أسفرت قرعة مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن 
المجموعة  في  كبيرة  فرقا  أوقعت  أن  بعد  مثيرة،  مواجهات 

نفسها.
من  الحق  وقت  في  ينطلق  الذي  الدور  مباريات  وستشهد 
الشهر الجاري مواجهة خاصة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو 
القرعة  وضعت  حيث  ميسي،  ليونيل  ا�رجنتيني  وغريمه 

يوفنتوس في نفس المجموعة مع برشلونة.
ضمت  حيث  نسبيا،  سهلة  مدريد  ريال  مهمة  وستكون 
باللقب ا�وروبي كال من شختار  النادي ا�كثر تتويجا  مجموعة 
وبوروسيا  ا�يطالي  ميالن  وإنتر  ا�وكراني  دونيتسك 

مونشنغالدباخ ا�لماني.

دوري ا¤بطال.. رونالدو يواجه ميسي
ومجموعة سهلة لريال مدريد

يوفنتوس بالحجر الصحي ومنع
نابولي من السفر لمواجهته

https://bit.ly/3k05Tdz المصدر:

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري ا�يطالي لكرة القدم 
إصابة  عقب  للعزل  يخضع  بالكامل  الفريق  أن  السبت  اليوم 

اثنين من أعضاء الفريق المعاون بفيروس كورونا.
غدا  نابولي  يستضيف  أن  المقرر  من  الذي  يوفنتوس،  وأكد 
ا�حد، أن المصابين ليسا بين "الالعبين أو أعضاء الجهازين الفني 

والطبي".
ا�عضاء  لجميع  ا�جراء  هذا  "سيسمح  بيان  في  النادي  وقال 
إجراء  ضوابط  في  بالتحكم  سلبية  نتيجتهم  جاءت  الذين 
التدريبات واالستعداد للمباريات كالمعتاد، لكن لن ُيسمح لهم 

باالتصال خارج المجموعة".
الصحية  الجهات  مع  دائم  تواصل  على  "النادي  وأضاف 

المختصة".
المحلية  الصحية  السلطات  أن  إيطالية  أنباء  وكاالت  وذكرت 
تفشي  إمكانية  بسبب  تورينو  إلى  السفر  من  نابولي  منعت 

فيروس كورونا في الفريق.
أثيرت  لكن  ا�مر،  على  نابولي  من  فوري  تعليق  يصدر  ولم 
تكهنات اليوم السبت حول تأجيل مباراة نابولي مع يوفنتوس 

بالدوري ا�يطالي بسبب منع ا�ول من السفر.
الوسط  العب  اختبار  نتيجة  إن  الجمعة  أمس  نابولي  وقال 
جاءت  الفني  الجهاز  أعضاء  وأحد  غيلينسكي  بيوتر  البولندي 
إلماس  إليف  العبه  إصابة  اليوم  أعلن  كما  للفيروس،  إيجابية 
الذي  جنوى  استضافة  من  أيام   ٥ بعد  وذلك  أيضا،  بكورونا 

تعرض لسلسلة من ا�صابات.
أمام  أرضه  على  مباراته  تأجلت  الذي  أمس،  جنوى  وكشف 
وأحد  آخرين  اثنين  العبين  إصابة  عن  الجمعة  اليوم،  تورينو 
مصابا   ١٩ إلى  ا�جمالي  العدد  ليرتفع  المعاون  الفريق  أعضاء 

ا�سبوع الماضي.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3eqrRVW المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

من  ترامب،  دونالد  ا�ميركي،  الرئيس  إدارة  اتحادي  قاض  منع 
إجبار آبل وغوغل على إزالة تطبيق "تيك توك" (TikTok) من متجري 
من  فقط  ساعات  قبل  المتحدة  الواليات  في  تطبيقاتهما 

مطالبة الشركتين بتنفيذ الحظر.
وحكم القاضي كارل نيكولز لصالح تيك توك، مساء ا�حد، بعد 
أن جادلت الشركة بأن إدارة ترامب تنتهك حرية التعبير، وتتصرف 
بطريقة متقلبة لÚضرار بالتطبيق الصيني المتخصص بمشاركة 

الفيديوهات القصيرة.
وكانت وزارة التجارة ا�ميركية قد أمرت بإزالة تيك توك من متاجر 
الموعد  مددت  لكنها  الماضي؛  ا�سبوع  أميركا  في  التطبيقات 
على  مبدئية  موافقة  ترامب  الرئيس  أعطى  أن  بعد  النهائي 
دانس"  "بايت  شركة  قيام  تشمل  أن  شأنها  من  صفقة 
أسهم  من  حصة  ببيع  توك،  لتيك  الصيني  المالك   ،(ByteDance)
و"وولمارت"   (Oracle) "أوراكل"  ا�ميركيتين  للشركتين  ملكيتها 

.(Walmart)
أثارت  أن  بعد  الجديدة  الهيكلية  هذه  على  دانس  بايت  وُأجبرت 
أن  يمكن  توك  لتيك  الصينية  الملكية  أن  من  مخاوف  واشنطن 
من  ا�ميركيين؛  المواطنين  على  التجسس  بكين  على  تسهل 

خالل إجبار الشركة على تسليم بيانات عن مستخدميها.
وأمام بايت دانس والشركات ا�ميركية حتى ١٢ نوفمبر/تشرين 
في  ترامب  أصدره  تنفيذي  أمر  بموجب  الصفقة  �نهاء  الثاني 

أغسطس/آب الماضي.
القضائي؛  لÝمر  ستمتثل  إنها  التجارة  وزارة  قالت  جهتها  من 
لكنها شددت على أنها "ستدافع بقوة" عن ا�مر التنفيذي، الذي 
آبل  تطبيقات  متاجر  من  توك  تيك  منع  لجهود  الطريق  مهد 
يمكنها  توك  تيك  أن  المؤقت  القضائي  ا�مر  وغوغل.ويعني 
العمل دون قيود على ا�قل حتى يتم االستماع  االستمرار في 

إلى القضية من قبل محكمة كاملة.

المحكمة توقف قرار ترامب بحظر
تطبيق تيك توك

بأسعار منافسة.. غوغل تطرح
هاتفيها لشبكات الجيل الخامس

https://bit.ly/3kTxa2y المصدر:

أعلنت غوغل أمس ا�ربعاء خالل حدثها الخاص عن العديد من 
٥ "٤إيه  بكسل  الجديدان  الذكيان  هاتفاها  أبرزها  المنتجات، 

بدعم  يمتازان  اللذان   (٥  Pixel)  ٥ وبكسل   ،(٥G  ٤a  Pixel) جي" 
شبكات الجيل الخامس (٥G) وسعرهما المنافس نسبيا.

للشركة  الرئيسي  الهاتف  يعد  -الذي   ٥ بكسل  هاتف  ويمتاز 
 ٦ بقياس   (OLED) "أوليد"  نوع  من  بشاشة   -٢٠٢٠ لعام  ا�ميركية 

بوصات وبدقة ٢٣٤٠×١٠٨٠ بكسال، ومع تحديث ٩٠ هرتزا.
 ٨ بحجم  (رام)  عشوائي  وصول  ذاكرة  الهاتف  يقدم  كما 

غيغابايتات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة ١٢٨ غيغابايتا.
وتأتي شاشة الهاتف بثقب للكاميرا ا�مامية التي تأتي بدقة ٨ 
 ١٢ بدقة  فهما  الخلفيتان  الكاميرتان  أما  ميغابكسالت، 
والمخصصة  للثانية  ميغابكسال  و١٦  لÝولى،  ميغابكسال 

للتصوير بتقنية الصورة العرضية بزاوية ١٠٧ درجات.
أمبيرات/  ميلي   ٤٫٠٨٠ بسعة  بطارية  على  الهاتف  ويحتوي 
عن  واطا   ١٨ بقدرة  السريع  الشحن  تقنية  دعم  مع  الساعة 
إلى  (USB-C)، با�ضافة  "يو إس بي-سي"  طريق منفذ من نوع 
شركة  من   (٧٦٥G  Snapdragon) ٧٦٥جي"  "سنابدراغون  معالج 
الجيل  شبكات  تقنية  يدعم  والذي  ا�ميركية،  كوالكوم 

.(٥G) الخامس
ويتميز هاتف بكسل ٥ عن هاتف بكسل ٤إيه ٥ جي الذي أعلن 
الشحن  وتقنية  والغبار،  الماء  مقاومة  بدعم  أيضا  حديثا  عنه 
الوصول  ذاكرة  حجم  في  وزيادة  العكسي،  الالسلكي 

العشوائي (رام)، وحماية أقوى للشاشة.
أكتوبر/تشرين   ١٥ من  اعتبارا  الجديد   ٥ بكسل  هاتف  وسيتوفر 

ا�ول المقبل في الواليات المتحدة بسعر ٦٩٩ دوالرا.
أما هاتف بكسل ٤إيه ٥ جي فيشترك مع "بكسل ٥" في بعض 
ونوع  الداخلية،  التخزين  ذاكرة  حجم  مثل:  المواصفات، 
الشاشة ودقتها، والمعالج، ودقة الكاميرتين الخلفيتين، لكنه 

يمتاز بوجود منفذ لسماعات ا�ذن.

Lorem ipsum

https://bit.ly/36aSH0K المصدر:
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