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الجائحة تغرق االقتصاد العالمي
في أسوأ تدهور منذ ١٥٠ عاما

صفحة ٣صفحة ٣

طبيب نيوكاسل: أخشى "المزيد 
من ا�صابات" بعد عودة البريميرليغ

بداية  منذ  منشأة   ١٤٠٠ إغالق 
انتشار الفيروس

االتحاد ا�يطالي يوافق على ٥
تبديالت عند استئناف الدوري



١

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

أغلقت فرق التفتيش العاملة في الوزارات الرسمية ١٤٠٠ منشأة، 
منذ بداية أزمة كورونا المستجدة، بحسب وزارة ا�دارة المحلية.

مع  الخاصة  التفتيش  فرق  تشكيل  إن  االثنين،  الوزارة  وقالت 
با�ضافة  الرقابية  بمهامها  للقيام  المملكة  بلديات  كافة 

للتوعية بأنظمة السالمة العامة.
وأضافت، أّنه تم التنسيق على تكثيف عملية الرقابة والتفتيش، 
حيث شارك فيها ٩٥٦ مفتشا، من أصل ٢٣٤٥ مفتشا من، وزارة 
الزراعة،  ووزارة  البيئة،  ووزارة  السياحة،  ووزارة  والتجارة،  الصناعة 
ووزارة العمل، ومؤسسة الضمان االجتماعي، ومؤسسة الغذاء 
عمان  وأمانة  والمقاييس،  المواصفات  ومؤسسة  والدواء، 

الكبرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتابعت: "فرق التفتيش عملت على ٣ مراحل".

وبحسب الوزارة المرحلة ا�ولى شملت توعية المحال التجارية 
التي سمح لها بالعمل، حول "وضع الكمامات، ارتداء القفازات، 
وانشاء  االجتماعي،  بالضمان  االشتراك  الجسدي،  التباعد 

المحافظ ا�لكترونية.
التركيز  وتم  رمضان  شهر  في  الثانية،  المرحلة  أّن  إلى  وأشارت 
ارتداء  الكمامات،  "وضع  الصحية،  االشتراطات  على  خاللها 

القفازات، التباعد الجسدي، ا�سعار".
الزيارة نحو ٢٠  أّن المرحلتين ا�ولى والثانية، ارتفعت  ولفتت إلى 

ألف منشأة.
مرحلة  إنها  الوزارة  قالت  الثالثة،  المرحلة  في  يتعلق  وفيما 
والمخالفات  ا�نذارات  بين  تراوحت  التي  الرادعة  ا�جراءات 

واالعالنات.
منشأه،   ٢٣٣١٠ بزيارة  قاموا  البلديات،  مفتشي  أن  الوزارة،  وبينت 

وخالفوا ٣٥١٩ منشأة، كما انذروا ٢٧٤٤، وأغلقوا ٦٧١.

أكد البنك الدولي، أن جائحة كوفيد-١٩ سببت "صدمة سريعة 
وضخمة" أغرقت االقتصاد العالمي في أسوأ تدهور منذ العام 
غير  الحكومية  المالية  المساعدات  من  الرغم  على   ،١٨٧٠

المسبوقة.
وتوّقع البنك الدولي في تقريره حول االقتصاد العالمي أمس، 
ا�سوأ  سيكون   ،٢٠٢٠ العام  في  المائة  في   ٥٫٢ بنسبة  انكماشا 
منذ ٨٠ عاما، معتبرا أن العدد الهائل للبلدان التي تتكّبد خسائر 
اقتصادية يشير إلى أن مفاعيل االنكماش ستكون أسوأ من أي 

ركود شهدناه في السنوات الـ١٥٠ الماضية.
البنك  مجموعة  رئيس  مساعدة  بازارباسيوغلو  سيال  وقالت 
الدولي لشؤون النمو المتوازن إن "التوقعات واقعية للغاية، إذ 
طويلة  سلبية)  (تداعيات  ندوبا  الكارثة  تسبب  أن  المرجح  من 

ا�مد وأن تطرح تحديات دولية كبرى".
٧٠ ومئة  بين  المدقع ما  الفقر  أن يطاول  الدولي  البنك  وتوّقع 
سابقا  قّدر  قد  كان  بعدما  كوفيد-١٩،  بسبب  شخص  مليون 

عدد هؤالء بـ٦٠ مليونا.
من  تتخذ  التي  الدولية  المالية  المؤسسة  توّقعت  حين  وفي 
واشنطن مقرا انتعاشا اقتصاديا في العام ٢٠٢١، تخّوفت من أن 
تقّوض موجة ثانية من تفشي الوباء التعافي وأن تحّول ا�زمة 

االقتصادية إلى أزمة مالية تشهد "موجة تخّلف عن السداد".
ويواجه الخبراء االقتصاديون صعوبات كبرى في تحديد حجم 
للحجم  نظرا  عالمية،  طبيعية  بكارثة  شّبهوها  التي  ا�زمة 
ما  وهو  عدة،  وقطاعات  دوال  تطاول  التي  للتأثيرات  الهائل 

يصّعب توقع توقيت أي انتعاش.

إغالق 1400 منشأة منذ بداية انتشار 
الفيروس

https://bit.ly/2Y5xTF5 المصدر:

البنك الدولي: الجائحة أغرقت 
االقتصاد العالمي في أسوأ تدهور

https://bit.ly/2Y5mapN المصدر:



٣

أنه  الثالثاء  كاترسون  باول  نيوكاسل  نادي  طبيب  أعلن 
الالعبين عقب  "المزيد من ا�صابات" في صفوف  يخشى 
استئناف منافسات الدوري ا�نجليزي الممتاز لكرة القدم " 
المكثف  ا�يقاع  بسبب  أسبوعين  بعد  البريميرليغ" 
فيروس  بسبب  التوقف  من  طويلة  فترة  بعد  للمباريات 

كورونا المستجد.
هذا  في  ا�صابات  من  المزيد  نتوقع  كاترسون:  وقال 
المتحركة  الجري  أجهزة  على  الالعبون  ركض  الوقت، 
لذا فإن هذا  أسابيع،  ثمانية  بتمارين داخلية لمدة  وقاموا 

االنتقال إلى المنافسة يمثل تحديÜ مختلفا للجسم".
االتحاد  كأس  لقب  على  ينافس  نيوكاسل  يزال  وال 
ا�نجليزي حيث بلغ ربع النهائي، وسيكون مضطرا لخوض 
ما بين ١٠ و١٢ مباراة خالل ٦ أسابيع �كمال الموسم. وفضال 
مستواهم  إلى  الالعبين  �عادة  جدا  القصيرة  اÝجال  عن 
عواقب  أيضا  لها  "كوفيد-١٩"  وباء  مكافحة  تدابير  فإن 

على العالج.
بعد  باردة  حمامات  طلبوا  العبون  لدينا  كان  وأوضح: 
يمكنهم  ال  الحالي  الوقت  وفي  للتعافي  التدريب 
هو  فعله  يمكننا  ما  "كل  وأضاف  عليها".  الحصول 
أشبه  إنه  المنزل.  إلى  معهم  ليأخذوه  الثلج  إعطائهم 

بالعودة بالزمن ١٥ سنة.
 ßموعد يونيو   ١٧ تاريخ  ا�نكليزي  الدوري  رابطة  وحددت 
منتصف  منذ  توقف  بعد  منافساته  الستكمال   Üمبدئي

مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

االتحاد ا�يطالي يوافق على 5 
تبديالت عند استئناف الدوري

https://bit.ly/3e7O3mT المصدر:

طبيب نيوكاسل: أخشى "المزيد 
من ا�صابات" بعد عودة البريميرليغ

https://bit.ly/3htcCgd المصدر:

سيسمح دوري الدرجة ا�ولى ا�يطالي لكرة القدم بإجراء 
٥ تبديالت لكل فريق بدال من ثالثة، عند استئناف الموسم 
جائحة  بسبب  طويل  توقف  بعد  يونيو،  حزيران/   ٢٠ في 
تغيير  على  للعبة  ا�يطالي  االتحاد  صدق  أن  بعد  كورونا، 

مؤقت في اللوائح، الجمعة.
التنفيذي  مجلسه  إن  بيان،  في  ا�يطالي  االتحاد  وقال 
نهاية  حتى  فريق  لكل  تبديالت  بـ٥  "السماح  على  وافق 

موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠".
أيار/  في  سمح  "فيفا"  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وكان 
تغيير  في  تبديالت  خمسة  بإجراء  للفرق  الماضي،  مايو 
المزدحم  تأثير الجدول  الحد من  مؤقت للقواعد، بهدف 

بالمباريات المتوقع عقب جائحة كوفيد-١٩.
للدوري  ورابطة  محلي  اتحاد  لكل  ا�مر  "فيفا"  وترك 

لتطبيق هذا التغيير من عدمه.
وستخوض  مارس،  آذار/   ٩ في  ا�يطالي  الدوري  وتوقف 
الفرق ١٢ جولة في ستة أسابيع مزدحمة، لتنتهي البطولة 

في ٢ آب/أغسطس.
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