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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.



أميركا
احتلت الواليات المتحدة ا²ميركية المرتبة ا²ولى في مؤشر الجيوش 
ا²قوى في العالم العام الحالي متفوقة بذلك على أقرب منافس 
الدفاعية  ميزانيتها  بفضل  وذلك  ثابت،  لكنه  ضئيل  بهامش  لها 
من  الهائل  والعدد  بها،  تتمتع  التي  الواسعة  التحتية  والبنية  الهائلة 
الجنود والقوى العاملة ضمن قطاعات أخرى. وتتصدر أميركا العالم 
في مجال القوة الجوية إذ تتفوق من حيث الكم والنوع على أقرب 
منافس لها في معظم إن لم يكن في جميع فئات الطائرات، كما 

أنها تمتلك أكثر حامالت الطائرات نشاطا في العالم.
روسيا

ويرى موقع إنترست أن روسيا قد تعافت من الركود العسكري الذي 
من  كبيًرا  عدًدا  أطلقت  فقد  السوفياتي،  االتحاد  انهيار  بعد  عانته 
الجوية  قوتها  لتنشيط  المدى  بعيدة  العسكري  التطوير  مشروعات 

والبحرية ونفض غبار الزمن عنها.
الصين

الصين  فإن  وأميركا،  روسيا  منافستيها  عن  الملحوظ  تأخرها  رغم 
المجاالت  شتى  في  ا²مد  وطويل  كبير  نحو  على  االستثمار  تواصل 

العسكرية.
الهند

ميزانية  أن  ومع  العالم،  في  جيش  أقوى  رابع  الهندي  الجيش  يعّد 
الثالث الكبرى  الهند الدفاعية صغيرة نسبًيا مقارنة بالقوى العالمية 
ورغم افتقارها إلى ا�نتاج العسكري، فإن قوتها العسكرية تنبع من 
القوى  من  الهائل  العدد  وكذلك  العاملة  القوى  من  الهائل  العدد 

المهيئة للخدمة العسكرية.
اليابان

للجيوش  باور"  فاير  "غلوبال  تصنيف  في  فرنسا  محل  اليابان  حّلت 
ا²قوى في العالم ²ول مرة عام ٢٠٢٠، مستفيدة من ثروتها وميزانيتها 

الضخمة للدفاع والبنية التحتية الرائعة التي يتمتع بها جيشها.

وصفتها  جديدة  صواريخ  منظومة  عن  السبت  إيران  كشفت 
الوكالة  رئيس  وصول  يرتقب  حين  وفي  والفريدة.  بالمتطورة 
الحكومة  إلى طهران في وقت الحق، توقعت  الذرية  الدولية 

ا�يرانية رفع العقوبات ا²ميركية في "وقت قريب".
الرادارية  "بهمن"  منظومة  عن  الستار  ا�يراني  الجيش  أزاح  وقد 
الحركة،  ذاتي  قيادة  مقر  إلى  إضافة  بالفريدة،  وصفت  التي 

حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء فارس ا�يرانية.
رضا  علي  الجيش  في  الجوية  المضادات  سالح  قائد  وقال 
الرادارية فريدة وال نظير لها  صباحي فرد إن منظومة "بهمن" 

في العالم.
الخمول،  أثناء  العمل  المنظومة  هذه  سمات  "إحدى  وأضاف 
التي  وقدرتها على كشف جميع الطائرات وا²جسام الطائرة 
وكذلك  كالمسيرات،  للغاية  منخفضة  ارتفاعات  على  تحلق 

ا²جسام الطائرة الصغيرة للغاية".
بشكل  المنظومة  هذه  استخدام  "نستطيع  أيضا  وقال 
عمالني اعتبارا من اليوم". وأوضح أن مقر القيادة ذاتي الحركة 
العسكرية،  المواجهات  والتنقل يمكن استخدامه في جميع 
والزالزل  كالفيضانات  الطبيعية  الكوارث  وقوع  أثناء  وكذلك 

"حيث يستطيع إنجاز مهامه بشكل مستقل".
العقوبات ا²ميركية

الحكومة  باسم  متحدث  قال  النووي،  البرنامج  سياق  وفي 
ا²ميركية  العقوبات  رفع  من  يقين  على  إنهم  اليوم  ا�يرانية 
االتفاق  إحياء  بشأن  الدبلوماسي"  "الخالف  استمرار  رغم  قريبا 

النووي.
يتخذ  أن  يجب  من  حول  خالف  على  المتحدة  والواليات  وإيران 

الخطوة ا²ولى �حياء اتفاق عام ٢٠١٥.

٢

أخبار العالم

ناشونال إنترست: تعرف على الجيوش 
الخمسة اقوى في العالم

https://bit.ly/3lJIVtE المصدر:

إيران في مسارين.. استعراض القوة 
اليوم والتفاوض مع الذرية غدا

https://bit.ly/3f6uIWt المصدر:



٣

على  ا²ول  المصنف  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  النجم  عزز 
للتنس،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  في  القياسي  رقمه  العالم 
دانييل  الروسي  على  تغلب  بعدما  التاسعة  للمرة  بلقبها  وتّوج 

ميدفيديف ٧-٥ و٦-٢ و٦-٢ اليوم ا²حد في المباراة النهائية.
وأصبح ديوكوفيتش (٣٣ عاما) ثاني العب يتّوج بتسعة ألقاب أو 
بعد  الكبرى،  ا²ربع  سالم  غراند  بطوالت  من  واحدة  في  أكثر 
فرنسا  بطولة  لقب  أحرز  الذي  نادال  رافاييل  ا�سباني  النجم 

المفتوحة (روالن غاروس) ١٣ مرة.
ورفع ديوكوفيتش عدد ألقابه في بطوالت غراند سالم إلى ١٨، 
الذي يتقاسمه  القياسي  الرقم  بفارق لقبين فقط عن  متأخرا 
حصد  حيث  نادال،  رافاييل  وا�سباني  فيدرر  روجيه  السويسري 

كل منهما ٢٠ لقبا.
في  له  لقب  بأول  التتويج  في  أخفق  فقد  ميدفيديف  أما 
اليوم ثاني مباراة نهائية  بأنه خاض  بطوالت غراند سالم، علما 

له بها.
متتاليا  انتصارا   ٢٠ من  سلسلة  اليوم  ديوكوفيتش  وقطع 
في  لÄساتذة  باريس  بطولة  بلقب  المتوج  لميدفيديف، 
الختامية  البطولة  وبلقب  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين 
للموسم الماضي حيث تّوج ضمن الفريق الروسي بلقب كأس 

الرابطة العالمية لالعبي التنس المحترفين هذا الموسم.

ديوكوفيتش يفوز بأستراليا المفتوحة للتنس 
للمرة التاسعة ويهدد عرش فيدرر ونادال

هاالند هدف مانشستر يونايتد 
وريال مدريد ويوفنتوس

https://bit.ly/2PllrPA المصدر:

يونايتد  مانشستر  فريق  مدرب  سولشاير  جونار  أولي  قال 
ا�نجليزي لكرة القدم إن المستقبل يبدو جيدا بالنسبة له في 
النادي  مالك  جانب  من  الدعم  على  حصل  وإنه  ترافورد،  أولد 
التعاقد  بينها  من  يكون  ربما  الثقيل  العيار  من  صفقات  �برام 
دورتموند  بوروسيا  هداف  هاالند  إيرلينغ  النرويجي  النجم  مع 

ا²لماني.
وكان مانشستر يونايتد قد أخفق في مساعيه لضم هاالند (٢٠ 
النرويجي  المهاجم  اختار  حيث  الماضي،  العام  في  عاما) 
المتألق االنضمام إلى دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي، 
مستقبل  حول  حينذاك  حامت  التي  الشكوك  ظل  في 

سولشاير مع مانشستر يونايتد.
وواجهت عائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد انتقادات بعد 
أن رفض النادي دفع ١٢٠ مليون جنيه إسترليني (نحو ١٦٨ مليون 
بوروسيا  في  هاالند  زميل  سانشو  جادون  مع  للتعاقد  دوالر) 

دورتموند في سوق االنتقاالت الصيفية الماضية.
لكن سولشاير يشعر اÖن بتفاؤل إزاء فرص استمراره في تدريب 
 (�e Mirror) "مانشستر يونايتد حسب ما ذكرت صحيفة "ميرور

البريطانية مساء أمس السبت.
كذلك يشعر سولشاير بأنه بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن 
إبرام  فرص  تعززت  ا�نجليزي  بالدوري  ا²ولى  ا²ربعة  المراكز 
إليه  تتطلع  ما  وهو  العالمي،  الطراز  من  نجوم  مع  صفقات 
الجماهير بحماس، لكن بشرط أن يحسم الفريق تأهله مجددا 

لدوري ا²بطال.
للغاية، فريق  "لدينا خطة لنصبح فريقا ناجحا  وقال سولشاير 
التطور  علينا  صفوفه،  إلى  لالنضمام  الالعبين  أبرز  يتطلع 

واالقتراب أكثر من منصات التتويج بالبطوالت".
على  حصلنا  لكننا  أفراد،  بشأن  شيء  قول  يمكنني  "ال  وأضاف 
الدعم، المالك سيواصلون دعم النادي ودعمي، ونتمنى تطوير 

الفريق".

Lorem ipsum

https://bit.ly/3rqiURz المصدر:
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أخبار التکنولوجیا

الذكية في عصرنا هذا تكنولوجيا معروفة  الهواتف  أصبحت 
أرباحا  الشركات  من  العديد  وحصدت  قديمة،  وربما  وشائعة 
مهولة من وراء تصنيعها، ولكن ما الجهاز الثوري القادم الذي 

تسعى الشركات �يجاده؟
لم تكن شركة آبل (Apple) أول من اخترع الهاتف الذكي، فقد 
تبيعها   (Blackberry) وبالكبيري   (Palm) بالم  مثل  شركات  كانت 
تماما  جديدة  طريقة  قدم   (iPhone) آيفون  لكن  لسنوات، 

للتفاعل مع أجهزة الحاسوب.
سهلة  اللمس  وشاشة  با�نترنت،  الدائم  االتصال  أن  ويبدو 
القابلة  التطبيقات  رموز  على  القائمة  والواجهة  االستخدام، 

للنقر؛ كلها تبدو شائعة اÖن، لكنها في ذلك الوقت بدت ثورة.
كان الهاتف الذكي تحوال زلزاليا في صناعة التكنولوجيا، حيث 
من  شيء  كل  استبدال  مع  تماما  جديدة  أعمال  نماذج  ابتكر 
داخل   (GPS) المواقع  تحديد  أنظمة  إلى  الرقمية  الكاميرات 

السيارة.
متتاليين  عامين  خالل  تراجعت  الذكية  الهواتف  مبيعات  لكن 
للمرة ا²ولى، وفًقا لتحليل شركة غارتنر (Gartner). فهل أصبحت 

الهواتف الذكية تكنولوجيا قديمة؟
التقنيات  من  سلسلة  على  التكنولوجيا  لصناعة  التالي  الرهان 
 ،(MR) المختلط  الواقع  أو   (AR) المعزز  الواقع  عادة  تسمى 
أعين  أمام  ارتداؤه  يتم  حاسوب  جهاز  عادة  وتتضمن 

المستخدم.
العالم  معظم  رؤية  على  قادرين  المستخدمون  سيظل 
الحقيقي أمامهم -على عكس الواقع االفتراضي (VR)، الذي 
إنشاؤها  تم  التي  الخيال  أرض  في  تماما  المستخدم  يغرق 
بواسطة الحاسوب- وطبقات الواقع المعزز والنصوص والصور 

التي أنشأها الحاسوب فوق الواقع.

منها آبل ومايكروسوفت وغوغل.. صناعة 
التكنولوجيا تتطلع إلى استبدال الهاتف الذكي

أخبار أستراليا ممنوعة في فيسبوك.. عمالق 
التواصل االجتماعي يتحدى قوانين الدولة

https://bit.ly/3lMmwff المصدر:

اليوم  موريسون،  سكوت  ا²سترالي  الوزراء  رئيس  تعهد 
 (Facebook) فيسبوك  تجبر  قوانين  في  قدما  بالمضي  الجمعة، 
إنه  قائال  المحتوى،  مقابل  ا�عالم  لوسائل  أموال  دفع  على 
وسائل  عمالق  حجب  بعد  العالم  زعماء  من  دعما  تلقى 

التواصل االجتماعي جميع وسائل ا�عالم.
المحلية  ا�خبارية  المنافذ  صفحات  موقع  فيسبوك  وحظر 
من  منصته  مستخدمي  منع  كما  لÄستراليين،  وا²جنبية 
ُيترك  لم  إنه  قائًلا  الخميس،  يوم  إخباري  محتوى  أي  مشاركة 

أمام أي خيار قبل قوانين المحتوى الجديدة.
حسابات  من  كثير  محو  إلى  أيًضا  أّدت  التي  الخطوة  هذه 
الحكومة وقسم الطوارئ، فضال عن مواقع خيرية غير ربحية، 

تسببت في غضب واسع النطاق.
منصته  على  فيسبوك  موقع  انتقد  الذي  موريسون  وقال 
الخاصة يوم الجمعة، إن قادة بريطانيا وكندا وفرنسا والهند 
أبدوا دعمهم، وأضاف للصحفيين في سيدني "هناك كثير من 

االهتمام العالمي بما تفعله أستراليا".
بّناء  بشكل  للمشاركة  فيسبوك  أدعو  السبب  "لهذا  وتابع 
أن  المرجح  من  هنا  أستراليا  ستفعله  ما  أن  يعرفون  ²نهم 

تفعله بعض السلطات القضائية الغربية ا²خرى".
وقال وزير التراث الكندي -ستيفن جيلبو- في وقت متأخر من 
تصوغ  ²نها  ا²سترالي  النهج  ستتبّنى  بالده  إن  الخميس  يوم 

تشريعاتها الخاصة في ا²شهر المقبلة.
القانون ا²سترالي الذي سيجبر فيسبوك وغوغل (Google) على 
التوصل إلى صفقات تجارية مع ناشرين أستراليين أو مواجهة 
الفدرالي،  النواب  مجلس  بالفعل  عليه  وافق  إلزامي،  تحكيم 

ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ا²سبوع المقبل.

Lorem ipsum

https://bit.ly/3rj61bR المصدر:
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