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https://bit.ly/2xXCBdb المصدر:

ديانا أميرة ويلز

يوليو   ١ سبنسر،  فرانسيس  (ديانا  ويلز  أميرة  ديانا 
ا�ولى  الزوجة  كانت   (١٩٩٧ أغسطس   ٣١  -  ١٩٦١
والوريث  ا�كبر  االبن  وهو  ويلز  أمير  لتشارلز 

الظاهري للملكة إليزابيث الثانية.

النبيلة  ا�نجليزية  سبنسر  عائلة  في  ديانا  ولدت 
بالشرفاء  تلقب  ملكية  �صول  تعود  التي 
المولودة  كانت   .(�e Honourable (با�نجليزية: 
الثامن  ا�يرل  الثالثة لجون سبنسر  الرابعة واالبنة 
في  ترعرعت  كايد.  شاند  فرانسيس  والشريفة 
بارك هاوس بالقرب من مقاطعة ساندرينغهام. 
ورث  أن  وبعد  سويسرا،  و  إنجلترا  في  وتعلمت 
والدها لقب إيرل سبنسر، حصلت ديانا على لقب 
"الليدي" أي السيدة سنة ١٩٧٥. عقد زفافها على 
أمير ويلز في ٢٩ يوليو ١٩٨١ في كاتدرائية القديس 
بولس وقد القى إقباًلا جماهيرًيا على التلفاز، إذ 
إلى ٧٥٠ مليون مشاهد.  المشاهدين  وصل عدد 
كــ  ألقاب  عدة  ديانا  حملت  زواجها  أثناء  وفي 
أميرة ويلز - دوقة كورنوول - دوقة روثساي - 
كونتيسة تشيستر و بارونة رينفرو. وأنجبت ولدين 
هما ا�مير ويليام و ا�مير هنري وهما في المركز 
على  البريطاني  العرش  لتولي  والخامس  الثاني 
ديانا  تولت  فقد  ويلز  أميرة  وبصفتها  التوالي. 
البالد.  خارج  الملكة  عن  ونابت  ملكية  واجبات 
ولقد عرف عنها دعمها ل¾عمال الخيرية وخاصة 
وتولت  ا�رضية.  ا�لغام  لحظر  الدولية  الحملة 
منذ عام ١٩٨٩ رئاسة "مستشفى جريت أورموند 
ستريت" ل¾طفال با�ضافة للعشرات من ا�عمال 
وجاذبيتها  جمالها  وكان  ا�خرى.  الخيرية 
أثناء  العالمي  ا�عالم  اهتمام  محط  جعالها 
في  باالنفصال  زواجها  انتهى  إذ  وبعده.  زواجها 
٢٨ أغسطس ١٩٩٦. وتوفيت عقب حادث تصادم 

سيارة الذي تاله حزن شعبي شديد.



الدكتور  ل¾وبئة،  الوطنية  اللجنة  باسم  ا�عالمي  الناطق  قال 
نذير عبيدات ا�حد، إنه سُتطلب شهادة خلو أمراض للقادمين 

ا�جانب من دول فرنسا وإسبانيا وألمانيا للدخول إلى ا�ردن.
ويجب على ا�ردنيين إحضار شهادة خلو أمراض من هذه الدول 
للحجر  ا�ردني  المواطن  سيخضع  فيما  منها،  القدوم  عند 
وفق  الشهادة،  إحضار  عدم  حال  في  يوما   ١٤ لمدة  الصحي 

تصريح عبيدات لـ "المملكة".
ومنع القادمين ا�جانب من الدخول إلى ا�ردن في حال عدم 

امتالكهم شهادة خلو أمراض، وفق قرار لجنة ا�وبئة ا�حد.
ووفق قرار سابق، ُيمنع دخول القادمين غير ا�ردنيين من دول 
إصابات  سجلت  التي  وإيطاليا  وإيران  الجنوبية  وكوريا  الصين 
ل ا�ردنيون القادمون  مرتفعة بفيروس كورونا المستجد، وُيحوَّ

من تلك الدول إلى الحجر الصحي.
الوافدة،  للعمالة  الخارجية  ا�جازات  منع  ا�حد،  اللجنة  وقررت 
ا�جازات  ومنع  الخارج،  من  للقادمين  العمل  تصاريح  ووقف 
الخارجية للطالب ا�جانب الدارسين في ا�ردن والذين يذهبون 
إلى دول ينتشر فيها المرض، وكذلك وقف الرحالت المدرسية 

الخارجية.

ا�كثر تضررÑ من فيروس كورونا  ا�وروبي  البلد  إيطاليا،  أحصت 
 ٣٦٦ إلى  يرفع  ما  ساعة   ٢٤ في  جديدة  وفاة   ١٣٣ المستجد، 
الحصيلة ا�جمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، بحسب أرقام 

رسمية ا�حد.
وبلغ عدد المصابين ٧٣٧٥ بزيادة ١٤٩٢ إصابة عن السبت. وتبقى 
إذ   Ñتضرر ا�كثر  صحي  لحجر  الخاضعة  لومبارديا  منطقة 

سجلت فيها ٤١٨٩ إصابة و٢٦٧ وفاة.
ووجد ربع سكان إيطاليا أنفسهم ا�حد، قيد طوق صحي، في 
إجراء غير مسبوق في أوروبا، ولكن اتخذته روما من أجل احتواء 
ألف   ١٠٠ من  أكثر  أصاب  الذي  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 

شخص في العالم.
هذه  ضمن  إيطالي  مليون   ١٥ من  أكثر  تحركات  وصارت 
مفتوحة  الحدود  تزال  وال  بشدة.  مقّيدة  الحمراء"  "المنطقة 
حتى ا×ن مع الدول المجاورة، رغم أّن براغ دعت روما إلى منع 

مواطنيها من السفر إلى الخارج.
هوباي  مقاطعة  في  الصين  به  قامت  ما  ا�جراء  هذا  ويشبه 
التي بدأ انتشار الفيروس فيها وجرى فرض طوق صحي على ٥٦ 

.Øمليون
وتتصدر إيطاليا التي سّجلت أكثر من ٥٨٠٠ إصابة و٢٣٣ وفاة، إلى 
في   Ñتضرر ا�كثر  الدول  الئحة  الجنوبية،  وكوريا  إيران  جانب 
العالم بعد الصين. وتعّد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار 

الفيروس.
قال  ما  وفق  ا�حد،  صباح  وهادئة  خالية  ميالنو  شوارع  وبدت 
إقليم  كل  الطوق  ويشمل  برس.  فرانس  في  صحفيون 

لومبارديا و١٤ محافظة شمالية.

٢

أخبار العالم

اشتراط إحضار شهادة خلو أمراض 
للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا

https://bit.ly/3bbNq9Q المصدر:

133 وفاة في إيطاليا خالل 24 
ساعة

https://bit.ly/2UwnjUk المصدر:



٣

أخبار العالم

مواطنيها  صّحة“  على   Øحرص” دول  تسع  إلى  موّقت  بشكل   Ñوبحر  Ñجّو السفر  تعليق  ا�ثنين  ا�حد/  ليل  السعودية  قّررت 
والمقيمين على أراضيها، بعد ساعات على تعليق الدراسة في أرجاء البالد حّتى إشعار آخر، في سلسلة قرارات صدرت على 

خلفّية فيروس كورونا المستجد.
وكانت السعودية عّلقت ا�حد ”موّقتØ“ الدخول والخروج من محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة، 
في أّول إجراء من نوعه في منطقة الخليج التي ُأعِلن فيها تسجيل أكثر من ٢٠٠ إصابة بفيروس كوفيد-١٩، معظمها لدى 

أشخاص عائدين من إيران.
وسّجلت السعودية ١١ إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو ٣,٨٠٠ شخص في أرجاء العالم.

وذكرت وكالة ا�نباء السعودية أّن حكومة المملكة ”قّررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقًتا إلى كل من ا�مارات 
والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو 

دخول َمن كان موجوًدا بها خالل الـ ١٤ يوًما السابقة لقدومه“.
كما قررت المملكة ”إيقاف الرحالت الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة“.

وأّكدت أن ذلك يرمي إلى ”الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سالمتهم“.
وقال مسؤول سعودي بارز مّطلع على الملف لوكالة فرانس برس ا�حد قبل صدور القرار إّن ”الوضع في مصر سّيئ للغاية. 

يجب أن نضمن أال يكون المسافرون حاملين لفيروس كورونا“.
وفاة  أّول  تسجيل  ا�حد  أعلنت  القاهرة  كانت  وقٍت  في  وذلك  هناك“،  من  قادًما  واحًدا  مصاًبا  نتحّمل  أن  ُيمكن  ”ال  وتابع 

بكورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصّحة المصرّية أّن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل الى مصر قبل سبعة أيام.

ومساء ا�حد، أعلنت وزارة التعليم السعودية ”تعليق الدراسة موقتØ في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارÑ من 
ا�ثنين (التاسع من آذار/مارس) حتى إشعار آخر“.

التقني  للتدريب  العامة  والمؤسسة  والجامعي  وا�هلي  العام  التعليم  ومؤّسسات  مدارس  ”يشمل  القرار  أّن  وتابعت 
والمهني الحكومية وا�هلية“.

https://bit.ly/2vCYE8a المصدر:

السعودية تعلق الرحالت الجوية من 
وإلى 9 دول خشية انتشار كورونا



موقعها  عبر  القدم،  لكرة  ا�سبانية  الليغا  رابطة  أعلنت   
الرسمي، حصول ا�رجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على 

جائزة أفضل العب في الدوري، عن شهر فبراير الماضي.
الفريق  قيادة  في  الماضي،  الشهر  خالل  ميسي  ونجح 
 ٥ وصنع  أهداف،   ٤ له  وأحرز  المباريات،  بكل  للفوز  الكتالوني 

أهداف لزمالئه.
ا�رجنتيني،  النجم  فيها  يحصل  التي  الثانية  المرة  هذه  وتعد 
للمرة  نالها  أن  بعد  الموسم،  هذا  العب  أفضل  جائزة  على 

ا�ولى في نوفمبر الماضي.
الجاري،  مارس  من  ا�ول  في  الدوري  صدارة  برشلونة  وخسر 
لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد هزيمته أمامه في لقاء 
"الكالسيكو" (٠-٢) على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة 

٢٦ من الليغا.

٤

زيدان : مواجهة ريال بيتيس 
أسوأ مباراة لنا هذا الموسم 

https://bit.ly/2Uagfhh المصدر:

ميسي يحصل على جائزة 
"ترضية"

https://bit.ly/3acVB5H المصدر:

العبيه  أداء  مدريد،  ريال  مدرب  زيدان  الدين  زين  الفرنسي  انتقد 
قدم  الفريق  أن  مؤكدا  بيتيس  ريال  أمام   ١-٢ الخسارة  عقب 

أسوأ مبارياته هذا الموسم في الدوري االسباني .
أداء  نقدم  ”لم  المباراة  بعد  صحفي  مؤتمر  في  زيدان  وقال 
من  العديد  ارتكبنا  لقد  المباراة،  شوطي  من  أي  في  جيدا 
في  تكون  ال  عندما  الكرات،  من  الكثير  وفقدنا  ا�خطاء 
مستواك تتعقد ا�مور ، إنها أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، غاب 
يوم  إنه  والكثافة،  واالستحواذ  واللعب  الطاقة  الكثير،  عنا 
في  كثيرا  نفكر  أن  ينبغي  ال  الخسارة،  عن  المسؤول  أنا  سيئ، 

ا�مر، لكننا لسنا سعداء بالطبع بهذه المباراة“
وأضاف : ”بدأنا المباراة على نحو سيئ، ولم نتحسن، ليس لدي 
أي  على  بعينه،  أمرا  ليس  ا�مور،  من  للكثير  افتقدنا  تفسير،  أي 
حال نقدم موسما جيدا ويمكننا التحسن مستقبال، لقد كانت 

مأساة، لم نكن نستحق الفوز، يجب التفكير فيما هو قادم“
 ، ذلك  من  أفضل  بنتيجة  الخروج  حاولوا  الالعبين   : زيدان  وأكد 
لكن أنا المسؤول، سأدافع عنهم، وإذا كان علي أن أقول شيء 
إلى كل شيء،  بالفعل  افتقرنا  لهم سأتحدث معهم، ونحن 

وخاصة االستحواذ على الكرة“
وأشار إلى أن قراره باستبدال كروس كان فنًيا وال يعني أي لوم 

عليه، مؤكًدا أنهم جميًعا في نفس القارب
وواصل: ”أخطاء الدفاع؟ اليوم كان كل شيء سيئا في الدفاع 
استقبلنا  أننا  من  الرغم  على  فقط  الدفاع  وليس  والهجوم، 

هدفين“



٥

برايثوايت: ميسي يساعدني 
على االندماج.. وبرشلونة 
سيتوج بالدوري ا¦سباني

قائده  الجديد،  برشلونة  مهاجم  برايثوايت،  مارتين  امتدح 
الفريق  مع  للبقاء  يسعى  أنه  وأكد  ميسي،  ليونيل 
الكتالوني، وإثبات نفسه، كما شدد على إيمانه بأن البارسا 

سيتوج بطًال لليجا.
وفي مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "موندو ديبوريتفو" 
وبدايتي  رائع  نادي  "برشلونة  برايثوايت:  قال  ا�سبانية، 
يساعدك،  والجميع  العائلة  مثل  نادي  تصدق،  ال  معهم 
وكل  إيجابي،  شيء  كل  يكون  لكي  دافئة  طاقة  وهناك 
بالطبع أكثر من مجرد  شيء يحدث بسرعة كبيرة، لكنه 

حلم، أنا سعيد حًقا".
أكون  أن  ربما  أعرف،  ال  أكثر؟  فاجأني  الذي  "ما  وأضاف: 
العالم،  في  ا�فضل  النجوم  من  كبير  بعدد  محاًطا 
ويجعلك  يساعدك  مما  اليوم،  طوال  يبتسمون  وأنهم 

تشعر بالراحة، إنه شيء أقدره حًقا".
أيًضا  ويساعدني  الالعبين،  ويساعد  رائع  "ميسي  وواصل: 
سنعرف  إننا  من  ومتأكد  يصدق،  ال  أمر  إنه  االندماج  على 
مًعا،  الوقت  من  المزيد  ونلعب  أكثر  البعض  بعضنا 
وسنلعب مباريات كثيره مًعا، وتواصلنا سيتحسن، فرؤيته 
واالستمتاع معه في التدريبات كل يوم، أمر رائع وأحاول 

التعلم منه".
معه،  أنسجم  هنا  واحد  العب  تحديد  يمكنني  "ال  وأكد: 
قالجميع يساعدوني، واستقبال الجماهير لي في مباراتي 
النادي  هذا  من  جزء  ا×ن  أنا  أيًضا،  يصدق  ال  كان  ا�ولى 

وسأقدم ١٠٠٪ �جعل الجميع سعداء".
وتابع: "لقد أتيت إلى برشلونة �قضي وقًتا طويًال، وأؤمن 

بنفسي وألعب مع العبين مذهلين".
بيننا وبين  "الفارق  الليجا:  المنافسة على لقب  وأتم بشأن 
النقاط  من  العديد  وهناك  واحدة،  نقطة  مدريد  ريال 
وأؤمن  ا�سباني،  بالدوري  سنفوز  أننا   ٪١٠٠ واثق  أنا  المتبقية 
بذلك بنسبة ١٠٠% وهذا هو ما نعمل من أجله، إنه طموح 

هذا النادي وهذا ما سنفعله".

https://bit.ly/2vFhPyc المصدر:
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