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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 ل½عمال الخيرية وخاصة 
وتولت  ا�رضية.  ا�لغام  لحظر  الدولية  الحملة 
منذ عام ١٩٨٩ رئاسة "مستشفى جريت أورموند 
ستريت" ل½طفال 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.



٢

أخبار العالم

تجّددت الثالثاء التظاهرات المناهضة للعنصرية في الواليات المتحدة بعد ليلة إضافية من االضطرابات وعمليات 
باعادة  ا�ميركي  الرئيس  تعّهد  من  الرغم  على  وذلك  عدة،  أميركية  مدن  شهدتها  التي  والمواجهات  النهب 

النظام العام وإن اقتضى ا�مر نشر الجيش.
وبعد مرور ثمانية أيام على وفاة ا�ميركي جورج فلويد، الذي قضى اختناقا خالل توقيفه في مينيابوليس على 

يد شرطي ضغط بركبته على عنقه حتى الموت.
وشارك آالف المتظاهرين من السود والبيض في احتجاج سلمي في مانهاتن، قرب مقر شرطة نيويورك، هاتفين 

"جورج فلويد، جورج فلويد" و"أرواح السود قّيمة".
عنف  على  أو  قتل  بريء  رجل  على  ا�مر  يقتصر  "ال  هويته  كشف  عدم  طلب  الفنون  تاريخ  يدرس  متظاهر  وقال 
ا�حباط  يثير  أمر  إّنه  البلد،  هذا  في  محترم  غير  بأنك  تشعر  يجعلك  أبيض  تكون  أال  "مجّرد   Ñمضيف الشرطة"، 

والغضب".
بنشر  ترامب  دونالد  ا�ميركي  الرئيس  بتلويح  مكتبة  في  ويعمل  عاما   ٢٧ يبلغ  هوبر،  نات  نّدد  منه  مقربة  وعلى 

الجيش.
وقال "يجب أن نهزمه في تشرين الثاني/نوفمبر"، مضيفÑ "نحن بغالبيتنا نتظاهر سلميÑ، ونطالب فقط بالتغيير".

وشهدت مدينة مينيابوليس، التي انطلقت منها موجة الغضب ا�خيرة، ليلة هادئة نسبيÑ بعد أعمال العنف التي 
ُسّجلت مؤخرا.

وأعلنت شرطة المدينة توقيف عدد من ا�شخاص لخرقهم حظر التجول.
ا�قل،  على  مدينة   ١٤٠ في  التوالي  على  السابعة  لليلة  االضطرابات  تواصلت  فيالدلفيا  إلى  أنجليس  لوس  ومن 

وُأوقف المئات وُسّجلت إصابات في صفوف قوات ا�من والمحتجين.

تجدد التظاهرات 
المناهضة للعنصرية 
في الواليات المتحدة
https://bit.ly/37jTDjy المصدر:



٣

مانشستر يونايتد يمدد 
عقد إعارة النيجيري إيجالو 

حتى 2021

الدوري  في  المنافس  يونايتد  مانشستر  نادي  قال 
إعارة  إنه مدد عقد  االثنين،  القدم  الممتاز لكرة  ا�نجليزي 
المهاجم النيجيري أوديون إيجالو المنتمي إلى شنغهاي 
شينهوا الصيني، ليستمر الالعب في صفوفه حتى نهاية 

يناير/ كانون الثاني ٢٠٢١.
يونايتد  صفوف  في  قوية  بداية  عاما)   ٣٠) إيجالو  وقدم 
مسجال ٤ أهداف في ثماني مباريات بعد انضمامه 
عقد  على  بناء  الصيني  النادي  من  قادما  إليه 
أيار  مايو/   ٣١ في  ينتهي  الذي  المبدئي  ا�عارة 

المنصرم.
ويستمر عقد إيجالو الحالي مع شنغهاي 
 ،٢٠٢٢ ا�ول  كانون  ديسمبر/  حتى  شينهوا 
يمدد  أن  يتوقع  إنه  سكاي  شبكة  وقالت 
الدوري  في  المنافس  بالنادي  ارتباطه 

الصيني الممتاز حتى نهاية ٢٠٢٤.
الشباك  لهز  العودة  في  إيجالو  ويأمل 
من جديد عند استئناف مباريات الدوري 
يونيو/ حزيران   ١٧ الممتاز في  ا�نجليزي 

الحالي.
الممتاز؛  الدوري  مباريات  وتوقفت 
لفيروس  الصحية  ا�زمة  بسبب 

كوفيد-١٩ في مارس/ آذار الماضي.

https://bit.ly/3f4i0nM المصدر:
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