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https://bit.ly/37Glo73 المصدر:

مالكوم إكس

٢١ فبراير ١٩٦٥)، واسمه عند  مالكوم إكس (١٩ مايو ١٩٢٥ - 
مولده: مالكوم ليتل، وُيعرف أيض� باسم الحاج مالك الشباز، 
هو داعية إسالمي ومدافع عن حقوق ا�نسان أمريكي من 
الحركة  مسيرة  ح  صحَّ أمريكي)،  (إفريقي  إفريقي  أصل 
العقيدة  عن  ة  بقوَّ انحرفت  أن  بعد  أمريكا  في  ا�سالمية 
حتى  ذلك  على  وصبر  الصحيحة،  للعقيدة  ودعا  ا�سالمية، 
كان  لمحبيه:  بالنسبة  عنها.  ودفاعه  دعوته  بسبب  اغتيل 
السود،  حقوق  عن  يدافع  شجاع�  رجًال  إكس  مالكوم 
قد  بأنهم  البيض  وا²مريكيين  ²مريكا  االتهامات  ه  ويوجِّ
ارتكبوا أفظَع الجرائم بحق ا²مريكيين السود. وأما أعداؤه 
ومبغضوه فيتهمونه بأنه داعيٌة للعنصرية وسيادة السود 
أعظم  من  واحٌد  بأنه  إكس  مالكوم  ُوصف  وقد  والعنف. 

ا�فريقيين ا²مريكيين وأكثرهم تأثير¿ على مر التاريخ.
البيض عندما  العنصريين  ُقتل والده على يد مجموعة من 
من  ا²قل  على  واحد¿  أن  كما  صغير¿،  إكس  مالكوم  كان 
أعمامه قد ُأعدم دون محاكمة، وأما أمه فقد وضعت في 
عشر  الثالثة  في  كان  عندما  العقلية  لÄمراض  مستشفى 
للرعاية. وفي عام  إلى دار  من عمره، فُنقل مالكوم إكس 
بتهمة  ُسجن  سنة،  عشرين  عمره  كان  عندما  أي  ١٩٤٦م، 

السطو والسرقة.
في السجن، انضم مالكوم إكس إلى حركة أمة ا�سالم، 
وعندما ُأطلق سراحه عام ١٩٥٢م ذاع صيته واشتهر بسرعة، 
الزمان  من  عقد  وبعد  الحركة.  قادة  من  واحد¿  صار  حتى 
لهذه  ا�عالمي  المتحدث  إكس  مالكوم  صار  تقريب�، 
الحركة. ولكن بسبب وقوع خالف بينه وبين رئيس الحركة 
إاليجا محمد، ترك مالكوم إكس الحركة في مارس ١٩٦٤م. 
أفريقيا  إلى  رحلة  في  ذلك  بعد  إكس  مالكوم  سافر 
إلى  عاد  ثم  الحج،  مناسك  خاللها  أدى  ا²وسط،  والشرق 
المسجد  منظمة  فأنشأ  ا²مريكية،  المتحدة  الواليات 
ا�سالمي ومنظمة الوحدة ا�فريقية ا²مريكية. وفي شهر 
لحركة  تركه  من  سنة  من  أقل  بعد  أي  ١٩٦٥م،  سنة  فبراير 

أمة ا�سالم، قام ثالثٌة من أعضاء الحركة باغتياله.
تحولت أفكار مالكوم إكس ومعتقداته تحوًال جذري� خالل 
حياته، فعندما كان متحدث� باسم حركة أمة ا�سالم كان 
ينشر أفكار التفرقة بين ا²مريكيين البيض والسود، وُيحرض 
وأما  لديهم،  العنصرية  أفكار  ويغذي  البيض  على  السود 
«لقد  ذلك:  في  يقول  فإنه  ١٩٦٤م،  عام  الحركة  ترك  بعدما 
لقد  اÖن،  إلى  عليها  آَسُف  التي  ا²مور  من  بالعديد  قمُت 
طريق  نحو  ه  ُأوجَّ آنذاك،  ا�حساس  متبلد  شخص�  كنُت 
المذهب  إلى  إكس  مالكوم  تحول  فيه».  وأسير  معين 
رغبته  عن  وأعرب  والتفرقة،  العنصرية  عن  فابتعد  السني، 
بالعمل مع دعاة الحقوق المدنية، مع أنه كان ال يزال ُيشدد 
عن  والدفاع  المصير  تقرير  حق  السود  إعطاء  ضرورة  على 

النفس.



الشيوخ  إدانة مجلس  بايدن عدم  ا²ميركي جو  الرئيس  وصف 
تاريخ  من  محزن  "فصل  بأنه  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس 
الدفاع  وأنه يجب دائما  الديمقراطية هشة،  بأن  يذّكر  الواليات 

عنها".
وأضاف بايدن في بيان مكتوب أن "العنف والتطرف ليس لهما 

مكان في الواليات المتحدة".
للرئيس  الموجهة  التهمة  جوهر  إن  ا²ميركي  الرئيس  وقال 
السابق ليس محل نزاع، إذ إنه حتى الذين عارضوا ا�دانة -مثل 
ميتش  الشيوخ  مجلس  في  الجمهورية  ا²قلية  زعيم 
ماكونيل- يعتقدون أن ترامب مذنب بتقصيره بشكل مشين 
في أداء الواجب، ومسؤول عمليا وأخالقيا عن إثارة العنف الذي 

اندلع في مبنى الكابيتول، حسب نص البيان.
القادة-  -خصوصا  ا²ميركيين  جميع  على  إن  بايدن  وقال 
الدفاع عن الحقيقة ودحر ا²كاذيب، فذلك هو الطريق �نهاء 

ما وصفها بـ"الحرب الهمجية"، وشفاء ا²مة ا²ميركية.
ولم يكسب مقترح إدانة ترامب ا²صوات الكافية ليتم اعتماده 
 ٥٧ له  صوت  حيث  السبت،  أمس  مساء  الشيوخ  مجلس  في 
�دانته  الالزمة  الثلثين  أغلبية  من  أقل  وهو   ،٤٣ مقابل  صوتا 

بتهمة التحريض على التمرد.
في  أيام   ٥ الشيوخ  مجلس  في  ترامب  محاكمة  واستمرت 
الثاني  يناير/كانون   ٦ في  مؤيدوه  اقتحمه  الذي  المبنى  نفس 
فيه  ألقى  تجمعا  حضورهم  من  قصير  وقت  بعد  الماضي، 

ترامب خطابا اعتبره خصومه تحريضيا.
ترامب  لتحميل  ا�دانة  في  يأملون  الديمقراطيون  وكان 
مسؤولية حصار أوقع ٥ قتلى بينهم شرطي، وتهيئة المسرح 

القتراع يحرمه من تقلد منصب عام مرة أخرى.
وقالوا إن السماح لترامب بتقلد منصب عام مجددا سيجعله ال 

يتردد في تشجيع العنف السياسي مرة أخرى.

في  القطارات  حركة  وتوقفت  شخص  مئة  من  أكثر  أصيب 
مناطق واسعة بشمالي شرقي اليابان اليوم ا²حد بعد أن هز 
زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل 

نحو ١٠ سنوات.
وأدى الزلزال -الذي بلغت قوته ٧٫٣ درجات على مقياس ريختر 
الجدران  تصدع  إلى  بقليل-  السبت  ليل  منتصف  قبل  ووقع 
في  أرضي  انهيار  حدوث  في  تسبب  كما  النوافذ،  وتحطم 

فوكوشيما، التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال.
بعد  على  الواقعة  طوكيو  العاصمة  في  المباني  اهتزت  كما 

مئات الكيلومترات.
وذكرت هيئة ا�ذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" (NHK) أن 
ما ال يقل عن ١٠٤ أشخاص أصيبوا، بعضهم يعاني من كسور، 

لكن لم ترد تقارير عن وفيات.
شمالي  معظم  في  السريعة  القطارات  خدمات  وتعطلت 

اليابان بسبب ا²ضرار التي شهدتها المسارات.
في  النووية  الطاقة  محطات  في  خلل  أي  رصد  يتم  ولم 
 ١١ يوم  ضربها  التي  نفسها  المناطق  وهي  المتضررة،  المناطق 
زلزال قوته ٩ درجات مصحوًبا بموجة مد بحري   ٢٠١١ مارس/آذار 
وألحقا  ومفقود،  قتيل  ألف   ٢٠ نحو  خّلفا  (تسونامي)،  عمالقة 
أضرارا بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، كما 
دمرت رقعة واسعة من الساحل المطل على المحيط الهادي.

وحضت السلطات اليابانية السكان على "توخي الحذر الشديد"، 
الكبرى  االرتدادية  الهزات  محذرة من احتمال حدوث مزيد من 
ا²رضية ستزداد  االنهيارات  أن مخاطر  المقبلة، ومن  ا²يام  في 

مع هطول ا²مطار المتوقع غدا االثنين في المنطقة.
منطقة  وهي  الهادي،  بالمحيط  النار"  "حزام  عند  اليابان  وتقع 
تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل 

حوض المحيط الهادي.

٢

أخبار العالم

بايدن اعتبر الحكم دليال على "هشاشة 
الديمقراطية"

https://bit.ly/2P5pfUX المصدر:

توقف القطارات وإصابة عشرات بعد 
زلزال قوي في اليابان

https://bit.ly/2ZNN5X7 المصدر:



٣

مع إسدال الستار على فعاليات النسخة الـ١٧ من كأس العالم 
بشأن  جديدة  نجاح  شهادة  على  المنظمون  حصل  لÄندية، 
ظروف  وسط  الكبرى  البطوالت  استضافة  على  قطر  قدرة 
استثنائية، بسبب تفاقم أزمة تفشي ا�صابات بفيروس كورونا 

في معظم أنحاء العالم.
وتوج بايرن ميونخ ا²لماني بطال لهذه النسخة، بعد فوزه على 
جرت  التي  النهائية  المباراة  في  ١-صفر،  المكسيكي  تيغريس 
أمس الخميس على ملعب "المدينة التعليمية"، وسط إجراءات 

احترازية صارمة للحفاظ على سالمة جميع المشاركين.
الثانية في تاريخه  الثالث للمرة  وحصد ا²هلي المصري المركز 
تعادلهما  بعد  الترجيح،  بركالت  البرازيلي  بالميراس  على  بفوزه 

سلبيا في شوطي مباراة تحديد المركز الثالث.
التوالي،  على  الثانية  للنسخة  الدوحة  في  البطولة  وأقيمت 
من  محدود  عدد  بحضور  المرة  هذه  أقيمت  ولكنها 
الدولة  في  العامة  الصحة  وزارة  بتوصيات  التزاما  المشجعين، 

للوقاية من كورونا.
صارمة  تدابير  من  رافقها  وما  قطر  استعدادات  وحازت 
القدم  كرة  مجتمع  تقدير  على  ا²ندية،  مونديال  الستضافة 
من  مّكنتها  التي  الدوحة  بقدرات  أشاد  والذي  العالم،  في 

تحقيق استضافة ناجحة جديدة.
وكانت كأس العالم لÄندية من الخطوات المهمة على طريق 

استعدادات المنظمين في قطر الستضافة مونديال ٢٠٢٢.
مالعب  من  اثنين  على   ٢٠٢٠ ا²ندية  مونديال  منافسات  وجرت 
والذي  الريان  في  علي"  بن  "أحمد  ملعب  وهما   ،٢٠٢٢ مونديال 
المدينة  وملعب  الماضي،  ا²ول  ديسمبر/كانون  في  افتتح 

التعليمية.
صارمة  إجراءات  تطبيق  ا²ندية  مونديال  منافسات  وشهدت 
للوقاية من فيروس كورونا، وشملت تطبيق نظام دائرة العزل 

الطبي المعروف باسم "الفقاعة الطبية".

شهادة نجاح جديدة لقطر في طريق 
استضافة كأس العالم 2022

والد النجم البرازيلي يرد بقوة على 
تهكم مدرب فرنسي

https://bit.ly/2OZZt4h المصدر:

لنيمار"  البكاء  سأترك  أبكي،  لن  ولكنني  جزاء  ركلة  "نستحق 
كالم غير مسبوق من الفرنسي باسكال دوبراس مدرب فريق 
كاين الفرنسي المنتمي للدرجة الثانية، والذي خسر من باريس 
هذا  واستدعى  فرنسا،  كأس  في  نظيف  بهدف  جيرمان  سان 

التهكم ردا قاسيا من والد النجم البرازيلي.
أن  "عليه  بإنستغرام  الرسمي  حسابه  على  نيمار  والد  وكتب 
المستوى  بهذا  وحكام  مثلك  مدربين  وجود  بسبب  يبكي 
منحازين  رياضيين  وصحفيين  وصامتة  مهملة  وبطوالت 

وجبناء".
وتابع "نعم، عليه أن يبكي. بكائي وبكاء ابني الساحر في كرة 
القدم سيطول لليلة واحدة ولكنه سينهض مجددا ويرد على 

التحدي".
من المتوقع أن تستمر فترة غياب نيمار عن المالعب ٤ أسابيع 
يستطيع  ولن  كاين،  مواجهة  في  قوية  �صابة  تعرضه  بعد 
ثمن  ذهاب  في  ا²قل-  -على  المشاركة  البرازيلي  الدولي 

نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة الثالثاء المقبل.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3shUgDk المصدر:



٤

أخبار التکنولوجیا

اعتماد  إن  الشمسية  الطاقة  ²نظمة  فراونهوفر  معهد  قال 
تماما،  الجديد  با²مر  ليس  الشمسية  الطاقة  على  السيارات 
من  المولدة  الكهرباء  كفاية  بعدم  كانت  المشكلة  ولكن 

وحدات الطاقة الشمسية الموجودة في سقف السيارات.
اÖن، حتى  المعادلة  السيارات على تغيير هذه  وتقوم شركات 
من  الخصوص  وجه  على  الكهربائية  السيارات  قطاع  يستفيد 

هذه الطاقة المستدامة.
وأعلنت شركة "سونو موتورز" (Sono Motors) عن سيارتها الصغيرة 
"سيون" (Sion) كأول سيارة كهربائية ذاتية الشحن؛ حيث تعتمد 
الالزمة  بالطاقة  تمد  شمسية  خلية   ٢٥٠ من  يقرب  ما  على 

لقطع ٣٥ كلم في الظروف المواتية.
يير١"  "اليت  سيارتها  الهولندية   (Lightyear) يير"  "اليت  قدمت  كما 

(Lightyear One) ا²كثر أناقة والمصممة للمسافات الطويلة.
 ٥ تتضمن  الديناميكية  الكوبيه  فإن  المنتجة،  للشركة  ووفقا 
كافية  وهي  الجسم،  على  الشمسية  الخاليا  من  مربعة  أمتار 
اليوم، وليصل  لتمديد مدى السير إلى ٧٠ كيلومترا إضافيا في 

المدى الكلي بفضل ذلك إلى ٧٢٥ كلم.
"أبتيرا" ا²ميركية (Aptera) منذ عدة سنوات دراجة ثالثية  وتقدم 
دفعها  عززت  وقد  للهواء،  جدا  منخفضة  بمقاومة  العجالت 
مربعة،  أمتار   ٣ مساحتها  تبلغ  شمسية  بألواح  الكهربائي 
٢٠ ألف كيلومتر في  الدراجة مدى سير  وتجمع ١٨٠ خلية لتمنح 

السنة.
 (Prius Plug-in) "سيارتها  "بريوس بلغ إن (TOYOTA) وتقدم تويوتا
السير  مدى  من  كيلومترات   ٥ �ضافة  شمسي  سقف  مع 
هذه   (Hyundai) هيونداي  تقدم  كما  يوميا.  الكهربائي 

.(Sonate) "التكنولوجيا في بعض موديالت سيارتها "سوناتا

هل تستغني المركبات الكهربائية 
عن الشاحن؟.. الخاليا الشمسية تغزو

فيسبوك يعلن البدء بتقليص 
المحتوى السياسي

https://bit.ly/3bpdH6c المصدر:

اجتماع  في  لفيسبوك،  التنفيذي  الرئيس  زوكربيرغ،  مارك  ذكر 
ا²رباح ا²خير، أن إحدى المالحظات الشائعة، التي نسمعها، هي 
على  السياسي  المحتوى  يسيطر  أن  يريدون  ال  ا²شخاص  أن 

موجز ا²خبار الخاص بهم.
فيسبوك،  في  المنتج  �دارة  التنفيذي  المدير  غوبتا،  آستا  وقال 
بناء على هذه المالحظات، فإنه على  إنه  على مدونة الشركة 
التفضيالت  فهم  على  سنعمل  المقبلة،  القليلة  ا²شهر  مدار 
أفضل،  بشكل  السياسي  المحتوى  بشأن  لÄشخاص  المتنوعة 

واختبار عدد من ا²ساليب بناء على تلك ا�حصاءات.
توزيع  تقليل  على  أولى  وكخطوة  مؤقتا  "سنعمل  وأضاف 
من  صغيرة  لنسبة  ا²خبار)  (آخر  في  السياسي  المحتوى 
ا²سبوع،  هذا  وإندونيسيا  والبرازيل  كندا  في  ا²شخاص 

والواليات المتحدة في ا²سابيع المقبلة".
وتابع "خالل هذه االختبارات ا²ولية، سنستكشف طرقا متنوعة 
لترتيب المحتوى السياسي في خالصات ا²شخاص باستخدام 
في  سنستخدمها  التي  ا²ساليب  نقرر  ثم  مختلفة،  إشارات 

المستقبل".
ووفق غوبتا، ستعفى المعلومات الخاصة بفيروس كورونا من 
العالمية،  الصحة  منظمة  مثل  الموثوقة  الصحية  المنظمات 
من  وا�قليمية  الوطنية  الصحية  والخدمات  الوكاالت  وكذلك 
إعفاء  أيضا  وسيتم  االختبارات.  هذه  من  المتضررة،  البلدان 
المحتوى القادم من الوكاالت والخدمات الحكومية الرسمية.

ستقوم  الجديدة،  ا²ساليب  هذه  فعالية  مدى  ولتحديد 
هذه  أثناء  تجربتهم  حول  ا²شخاص  آراء  باستطالع  فيسبوك 
االختبارات "من المهم مالحظة أننا ال نزيل المحتوى السياسي 
الحفاظ على قدرة ا²شخاص  تماما من فيسبوك.. هدفنا هو 
على  معه  والتفاعل  السياسي  المحتوى  على  العثور  على 

فيسبوك، مع احترام رغبة وتفضيالت كل شخص".

Lorem ipsum
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