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ملحق خاص ألبرز 
أحداث العام في الشأنين العربي والعالمي

سياسيًا - اقتصاديًا - أمنيًا - فنيًا - رياضيًا
برعاية

٢٠٢١.. عــام آخــر مــن االضطرابــات 
والصراعــات واالنقالبــات، مــن بورما الى 
مالي وغينيا وتشــاد .. وافغانســتان التي 
شــكلت محور احلدث العاملي لهذا العام مع 
ســيطرة حركة طالبان وســقوط العاصمة 

كابول بأيديها.
خليجيــا، كان االبرز هــذا العام حتقيق 
املصاحلة اخلليجية في «قمة العال» في اململكة 
العربية الســعودية، كما ســجلت االمارات 
اجنازات جديدة في مســيرتها لتصبح اول 
دولة عربية وخامس دولة في العالم تصل 
الى املريخ مع جناح «مسبار األمل» بدخول 
مداره حــول الكوكب االحمر، باالضافة الى 
احلدث العاملي اآلخر مع افتتاح «اكسبو دبي» 

ليكون احلدث العاملي االبرز بعد كورونا.
عربيا، استمر تأزم االوضاع من سورية 
الى لبنان الذي شهد اسوأ أزماته مع غرقه 
فــي ازمة اقتصادية اعتبرت من بني األشــد 
حــدة عامليا منــذ عــام ١٨٥٠، فتونس التي 

شهدت كذلك أكبر ازماتها السياسية منذ ثورة 
الياسمني، وفلسطني التي عاث فيها االحتالل 
االســرائيلي خرابا وتدميرا، مع شنه حربا 
متوحشــة على الفلسطينيني اثر محاوالت 
التغيير الدميوغرافية في حي الشيخ جراح.

واذا كان عام ٢٠٢٠ عام كورونا بامتياز، 
فــإن ٢٠٢١ هــو عام املناخ علــى كوكبنا مع 
تسجيل حرائق كارثية عصفت بالكوكب من 
شماله الى جنوبه، باإلضافة إلى فيضانات 
تاريخيــة ضربت اوروبا وآســيا، لتتداعى 
القيادات العامليــة لبحث امللف على طاولة 

قمة املناخ العاملية في غالسكو.
رياضيا، كان احلدث االبرز اوملبياد طوكيو، 
وفوز املنتخب االيطالي بكأس االمم االوروبية، 

ومغادرة ليونيل ميسي نادي برشلونة.
نظرة ســريعة تقدمها «األنباء» لقرائها 
ضمــن ملحق األحداث العامليــة ٢٠٢١، على 
امل ان يحمل العام القادم كل اخلير واالمن 

والسالم لشعوب العالم.
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مصاحلة تاريخية في «قمة العال»
الفوضى تعّم واشنطن بعد اقتحام أنصار ترامب للكونغرس.. وبايدن يؤدي اليمني رئيسًا ألميركا
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اتفاق تاريخي للمصاحلة اخلليجية في قمة العال  

اجللسة االفتتاحية ملجلس النواب اجلديد في مصر التي فاز فيها حنفي اجلبالي مبنصب رئيس مجلس النواب

حطام الطائرة االندونيسية املفقودة التي ذهب ضحيتها ٦٢ راكبا

حلظة توقيف الشرطة الروسية للمعارض اليكسي نافالني اثناء وصوله الى املطار في موسكو

ولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم

الرئيس األميركي جو بايدن أثناء إلقاء خطابه مبناسبة تنصيبه رسميا رئيساً للواليات املتحدة جانب من اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس

التــي فاز بهــا الدميوقراطي جو 
بايدن. وقد قامت الشرطة بإغالق 
املبنى بعد اشتباك أنصار ترامب 
مع الشرطة التي استخدمت الغاز 
املســيل للدمــوع ملنــع مزيد من 
أنصار ترامب من اقتحام املبنى، 
ما أدى الى تعليق اجللسة، لينجح 
بعدها الكونغرس في ٨ يناير في 
جتاوز «األربعاء األســود» وعقد 
اجتماعه بعد ســاعات قليلة من 
االقتحام ملواصلة عمله التشريعي 
ومصادقته على فوز الدميوقراطي 
جو بايــدن باالنتخابات ليصبح 
الرئيس الـ ٤٦ ألميركا، وليؤدي 
في ٢٠ يناير اليمني الدســتورية 

رئيسا لكل األميركيني.
روســيًا ألقــت قــوات األمن 
الروســية في ١٧ يناير القبض 
على املعارض أليكسي ناڤالني 
مطــار  الــى  وصولــه  لــدى 
«شيرمييتفو» من أملانيا تنفيذا 
ألمر قضائي سابق صدر بحقه 
بتهمــة االحتيال لتبــدأ بعدها 
سلســلة من االحتجاجات التي 
عمت روسيا ومت خاللها اعتقال 

اآلالف من أنصار ناڤالني.
على صعيد الكوارث شهد هذا 
الشهر حتطم طائرة تابعة لشركة 
اخلطوط اجلوية «ســريويغايا» 
اإلندونيسية بالقرب من جزيرة 
الكــي، ومقتــل ٦٢ راكبا ضمنهم 

١٠ أطفال.
الفنون

املــوت هــذا الشــهر  ــب  غيَّ
املوسيقار اللبناني الكبير إلياس 
الرحباني بعد رحلة فنية حافلة، 
وخسرت األوساط الفنية في مصر 
الكاتب الكبير وحيد حامد واملمثل 
املصري هادي اجليار وإمبراطور 
اإلعالم الري كينــغ بعد ٦ عقود 

من العطاء.

شهر على اعتراف إدارة الرئيس 
دونالد ترامب بسيادة املغرب 

على الصحراء.
امللف الدولي

احلدث األبرز دوليا هذا الشهر 
كان فــي واشــنطن التي حتولت 
ساحاتها احمليطة بالكابيتول في ٦ 
يناير الى ما يشبه ساحة حرب بعد 
ان اقتحمها أنصار الرئيس دونالد 
ترامب ملبني دعوته للزحف الى 
الكونغرس اعتراضا على جلسة 
التصويت على نتائج االنتخابات 

وقع االعتداء في ســوق البالة 
في ساحة الطيران.

مصريا، فاز النائب املستشار 
حنفــي جبالــي فــي ١٢ ينايــر 
مبنصب رئيس مجلس النواب 
الثانــي  التشــريعي  للفصــل 
٢٠٢٦/٢٠٢١ بعــد حصوله على 
٥٠٨ من عدد األصوات الصحيحة 

والتي بلغت ٥٨٧.
أما في الشأن املغربي، فقد 
أعلنت واشــنطن في ١٠ يناير 
عن افتتــاح قنصليــة لها في 
الصحــراء الغربية، وذلك بعد 

احلدود مع العراق شرق البالد، 
وأوقعــت اكثر مــن ٦٠ قتيال، 
كما سقط عشرات الضحايا بني 
قتيل وجريح نتيجة سلسلة 
انفجارات ضربت املناطق التي 
تسيطر عليها قوات املعارضة 
شمال غرب سورية في نهاية 

هذا الشهر.
عراقيا، عــادت التفجيرات 
االنتحارية الدموية تهز بغداد 
لتوقع فــي ٢١ يناير اكبر عدد 
مــن الضحايــا فــي العاصمة 
العراقية منذ ٣ سنوات، حيث 

خليجيــا ايضــا، رحبــت 
الســعودية  العربية  اململكــة 
ومملكة البحرين في ١١ يناير 
بقرار أميركا تصنيف احلوثيني 

جماعة إرهابية.
امللف العربي

في الشأن السوري، شنت 
إســرائيل في ١٣ يناير واحدة 
من أكبــر غاراتها على مخازن 
أسلحة ومواقع عسكرية تابعة 
الثــوري االيرانــي  للحــرس 
قــرب  الســوري  واجليــش 

سجلت بداية العام جناحا 
كويتيــا بــارزا في السياســة 
اخلارجيــة مــع افتتــاح قمة 
«الســلطان قابوس والشــيخ 
صباح» لقادة ورؤســاء وفود 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
فــي مدينــة العال الســعودية 
بتوقيع البيان اخلتامي و«بيان 
العــال»، في تتويج لوســاطة 
الكويت التي أرســى دعائمها 
ورعاها وعمل عليها سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
وأكمل مسيرتها صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد حتى 
أثمرت جناحا كبيرا في إمتام 
املصاحلة اخلليجية، حيث مت 
اثر ذلك إعادة فتح احلدود بني 
قطر والسعودية ودخلت اول 
ســيارة مدنية الى اململكة في 
٩ يناير، واستؤنفت الرحالت 
اجلوية بني البلدين في ١١ يناير.
خليجيــا أيضــا، شــهدت 
ســلطنة عمــان فــي ١٢ يناير 
نشر مرسوما سلطانيا تضمن 
تعديالت على النظام االساسي 
للدولة وآلية انتقال احلكم الى 
اكبر أبناء الســلطان سنا مما 
يجعل اكبر أبناء السلطان هيثم 
بن طارق وليــا للعهد، وأكبر 
أبناء الســلطان هــو صاحب 
السمو ذي يزن بن هيثم، كما 
أصدر جاللة السلطان في ٢٥ 
ينايــر ٣ مراســيم ســلطانية 
إلعادة تنظيــم مجلس الدفاع 
وإعادة تنظيــم مجلس األمن 
ترقيــات  الوطنــي وإجــراء 

وتعيينات عسكرية.
وفي الشأن اخلليجي أيضا، 
أعلنت احلكومة اإلماراتية عبر 
حسابها على «تويتر» املصادقة 
على إنشــاء سفارة للبالد في 

تل أبيب.

برعـاية

ذي يزن وليًا للعهد 
في سلطنة عمان

ترحيب عربي واسع 
بقرار واشنطن 

تصنيف احلوثيني 
مجموعة من املدنيني أثناء حمل ضحايا انفجار السيارة املفخخة  من األطفال في حلب بسوريةجماعة إرهابية



اإلمارات حتمل أحالم العرب إلى املريخ
تنديد عاملي باالنقالب العسكري في ميامنار
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برج خليفة وقد كتب عليه «متت بنجاح» وذلك مبناسبة إطالق مسبار األمل

حادثة طريفة بعد عثور رجل على حافظة نقوده  بعد ٥٣ عاما من فقدهاموجة صقيع عاملية وتبدو الثلوج وقد غطت أحد األشخاص في كندا

عائلة لبنانية خالل استراحة غداء على الثلوج في بحمدونرجل يتفقد األضرار التي حلقت بأحد األحياء نتيجة الهجوم الصاروخي على مطار أربيل

جانب من التظاهرات احلاشدة احتجاجا على االنقالب العسكري في ميامنار

ً رئيس الوزراء في ارمينيا نيكول باشينيان يخطب في انصاره بعد اتهامه اجليش مبحاولة االنقالب عليهسيارة الناشط اللبناني لقمان سليم الذي أحدث اغتياله تنديدا واسعا

٤٢ شــخصا بينهم ٢٧ تلميذا، 
فيما أمر الرئيــس النيجيري 
محمد بخــاري القوات األمنية 

بالقيام بعملية اإلنقاذ.
في الشــأن الروسي، ثبتت 
محكمة اســتئناف في موسكو 
احلكم بالســجن الصادر بحق 
املعــارض الروســي أليكســي 
ناڤالني املالحق في عدة قضايا، 
ما زاد من وتيرة االحتجاجات.

أما إيطاليا، فقد شهدت تعيني 
رئيس البنك املركزي األوروبي 
الســابق ماريو دراغي رسميا 
في ١٣ فبراير رئيسا للوزراء.

ملف «كورونا»

رغم تسلم اإلدارة اجلديدة 
مقاليــد احلكم في واشــنطن 
وقرار الرئيــس األميركي جو 
بايدن العودة لعضوية منظمة 
الصحة العاملية، إال ان املياه لم 
تعد ملجاريها واســتمر منشأ 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
وأصلــه موضــع خــالف بني 
اجلانبني، مع استمرار الوضع 

الوبائي املتفاقم.
الكــوارث  وعلــى صعيــد 
الطبيعية، فقــد أعلنت والية 
تكساس منطقة كوارث وواجه 
ماليني الســكان فيهــا انقطاع 
الكهرباء واملياه وأدت العواصف 

لنحو ٢٠ حالة وفاة.
الوفيات

الشــهر  املــوت هذا  غّيــب 
النائب اللبناني الســابق جان 
عبيد ووزير النفط السعودي 
الســابق أحمد زكي مياني. أما 
فنيًا، فقد فقدت األوساط الفنية 
املمثل القدير يوســف شعبان 
وصاحب أغنيــة لوالكي علي 

حميدة.

الــوزراء نيكــول باشــينيان 
اجليش مبحاولة انقالب عقب 
إعالنه إقالة نائب رئيس هيئة 
األركان العامة، ونزل أنصاره 
ومعارضوه الى الشوارع فيما 
وصلت التوتــرات املتواصلة 
بسبب هزميته في احلرب مع 
أذربيجــان العــام املاضي الى 

ذروتها.
أمــا نيجيريا، فقد شــهدت 
في ١٧ فبراير اقتحام مسلحني 
مدرسة داخلية في والية النيجر 
في وسط نيجيريا وخطفوا منها 

امللف الدولي

احلــدث األبرز دوليــا هذا 
الشــهر أتى من ميامنار، التي 
شهدت في بداية الشهر انقالبا 
عســكريا أثار موجة استنكار 
دولية واســعة دعــت مجلس 
األمن لالنتقال للمباحثات حول 
استيالء اجليش على السلطة 
وعزل حكومة اونغ سان سوكي 
ووضع أعضــاء البرملان رهن 

اإلقامة اجلبرية.
وفــي أرمينيا، اتهم رئيس 

العربي».
إقليمياً، هددت إيران بأنها قد 
متنع عمليات التفتيش املفاجئة 
التي جتريهــا الوكالة الدولية 
للطاقة الذريــة التابعة لألمم 
املتحــدة، وذلك في حتد آلمال 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
في إحياء االتفاق وسط مطالبة 
مجلــس التعــاون اخلليجــي 
بضــرورة مشــاركة مجلــس 
التعــاون فــي أي مفاوضــات 
تتعلق بأمن واستقرار املنطقة.

فــي اليوم ذاتــه جتمعا آلالف 
احملتجــني بدعم مــن االحتاد 
التونسي للشغل بوسط تونس 
في أكبر تظاهرة منذ سنوات، 
وذلــك في حتد لطوق فرضته 
الشرطة وأغلقت الشوارع في 
منطقة واســعة من العاصمة، 
وذلك إحياء لذكرى مقتل ناشط 
بارز عام ٢٠١٣ واحتجاجا على 
انتهاكات من جانب الشــرطة 
يقولون إنهــا عرضت للخطر 
احلريات املكتســبة في ثورة 
٢٠١١ التي أطلقت شرارة «الربيع 

حملــت اإلمــارات العربية 
املتحــدة في ٩ فبرايــر أحالم 
العــرب واملســلمني،  ماليــني 
وأصبحــت أول دولــة عربية 
وخامس دولة في العالم تصل 
الى املريخ مع جناح «مســبار 
األمــل» في دخول مداره حول 

الكوكب األحمر.
أما سياســيًا، فقد استمرت 
األزمات املتالحقــة في العالم 
العربــي، حيــث كان لبنــان 
وحتديدا جنوبه في ٤ فبراير 
مســرحا جلرميــة سياســية 
السياســي  الناشــط  باغتيال 
املناهــض حلــزب اهللا لقمان 
ســليم مقتوال بـ ٦ رصاصات 
داخل ســيارته، ولقي احلادث 
تنديــدا عربيا وعامليا وســط 
حاســم  لتحقيــق  دعــوات 
ومحاســبة املتورطني وســط 
اســتمرار مجاذبــات تشــكيل 
احلكومة اللبنانية، وكان األبرز 
هذا الشــهر دعــوة البطريرك 
بشــارة الراعــي ملؤمتر دولي 
خــاص بلبنــان ما أثــار جدال 

وسط مؤيد ومعارض.
أما عراقيًا، فقد شهدت أربيل 
في ١٥ فبراير استهداف قاعدة 
جوية مجاورة تــأوي جنودا 
أميركيني بـ ١٤ صاروخا تسببت 
مبقتــل متعاقد مدنــي أجنبي 
وجرح آخريــن وأدى إليقاف 
الرحــالت اجلويــة فــي مطار 

املدينة لساعات.
وبــدأت ليبيــا هذا الشــهر 
مرحلة انتقالية جديدة وحتديدا 
فــي ٦ فبرايــر غــداة انتخاب 
سلطة تنفيذية موحدة ومؤقتة 
يتعني عليها تشــكيل حكومة 
والتحضير لالنتخابات الوطنية 

وإنهاء عقد من الفوضى.
بدورهــا، شــهدت تونــس 

برعـاية

اغتيال الناشط 

اللبناني لقمان سليم

انتخاب سلطة 

تنفيذية موحدة 

في ليبيا

األوساط الفنية 

تفقد يوسف شعبان 

.. وعلي حميدة 

صاحب «لوالكي» 
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فرحة مصرية عارمة بتعومي سفينة قناة السويس بعد ٧ أيام من جنوحها

رجال الشرطة اإلندونيسية يحملون أشالء انتحاريني بعد الهجوم على كنيسة ماكاسا

احتجاجات أقارب الضحايا امام مستشــفى الســلط في األردن بعد وفاة ٧ مرضى 
مصابني بفيروس كورونا بسبب انقطاع األكسجني

هواة الظواهر الطبيعية خالل وجودهم أمام احلمم البركانية بعد ثوران بركان ايسلندا

محتجون يغلقون الطرقات في بيروت عبر إشعال اإلطارات وحاويات النفايات بسبب تردي األوضاع االقتصادية

زيارة تاريخية للبابا فرانسيس االول الى العراق

ضجة كبيرة احدثتها مقابلة أوبرا وينفري مع األمير هاري وزوجته ميغان ماركل وحظيت بـ ٤٩٫١ مليون مشاهدة

فوضى عارمة في لبنان 
وشّح املواد الغذائية 

املدعومة

عدة دول تعلق 
استخدام لقاح 

أسترازينيكا لتسببه 
في جتلطات والهيئة 

العاملية تؤكد سالمته

١٠ سنوات على انطالق 
االنتفاضة السورية

بالســجن مع النفاذ فيما يســمى 
بقضية «التنصت» التي تعود الى 
عام ٢٠١٤، بينما عاشت تنزانيا في 
١٨ مــارس حالة حــداد مع اإلعالن 
عن وفاة الرئيس جون ماغوفولي 
الذي قاد البالد ألكثر من ٥ سنوات 

متيزت بإصالحات كبيرة.
ملف اإلرهاب

شــهد ملف اإلرهاب هذا الشهر 
حادثا مؤملا مع استهداف كاتدرائية 
في اندونيســيا بهجوم انتحاري 
داعشي اوقع في ٢٨ مارس العديد 

من الضحايا.
ملف كورونا

واصل ڤيروس كورونا انتشاره 
وشــهدت اململكــة االردنية في ١٣ 
مــارس فاجعة صحيــة بعد وفاة 
٧ مرضى مــن املصابني بڤيروس 
كورونــا فــي مستشــفى الســلط 
احلكومي شمال غرب عمان بسبب 
انقطاع االكسجني، ما اطاح بوزير 
الصحة نذيــر عبيدات الذي اعلن 

استقالته.
وشهد هذا الشهر وقف استخدام 
لقــاح اســترازينيكا لتســببه في 
حدوث جتلطات في عدة دول مثل 
املانيــا، فرنســا، ايطاليا، هولندا، 
اندونيســيا، وغيرها وسط تأكيد 
منظمة الصحة العاملية انه ال مخاطر 

مباشرة في استخدامه.
الوفيات

غّيــب املوت هذا الشــهر نائب 
حاكم دبي حمدان بن راشد والكاتبة 
املصرية الكبيرة نوال السعداوي 
ورئيــس مجلس الوزراء املصري 
األسبق كمال اجلنزوري. واملسرحي 
السعودي ناصر املبارك وأسطورة 
املالكمــة مارفــن هاغــل ومخترع 

الكاسيت لو أوتز.

فالدميير بوتني منذ تسلمه منصبه، 
واصفا اياه بـ «القاتل» وأنه سيدفع 
الثمن ليرد بوتني عليه: كل إناء مبا 
فيه ينضح وأمتنى لبايدن الصحة.
وافتتحــت كوســوڤو فــي ١٤ 
مارس سفارتها لدى اسرائيل في 
القدس لتنضم بذلك الى الواليات 
املتحدة وغواتيماال باعتبارها الدول 
الوحيدة التي لها سفارات في مدينة 
تقع في قلب الصراع االســرائيلي 

- الفلسطيني.
وأصبح نيكوال ساركوزي اول 
رئيس فرنسي يصدر بحقه حكم 

نسائيا الفتا في خطوة لم حتدث 
علــى هــذا النحــو الواســع فــي 

احلكومات الليبية السابقة.
اعلــن احمــد  عربيــا ايضــا، 
ابوالغيط قبولــه تكليف مجلس 
جامعة الدول العربية له امينا عاما 

للجامعة لفترة جديدة.
امللف الدولي

شــهدت العالقات األميركية - 
الروســية تأزميا جديدا مع شــن 
الرئيس االميركي جو بايدن اعنف 
هجوم له على الرئيس الروســي 

من السوريني، واطلقت قطر وروسيا 
وتركيا هذا الشهر عملية تشاورية 
جديدة حول سورية واعاد وزراء 
خارجيــة الدول اخلمــس الكبرى 
اميركا، فرنســا، املانيــا، ايطاليا، 
بريطانيا التزامهم باحلل السياسي 
للنزاع وسط تسارع انهيار سعر 
صرف الليرة الســورية وكسرها 
حاجزا تاريخيا وتواصل استهداف 
الغارات اإلسرائيلية لريف دمشق.
اما في ليبيا فقد منح البرملان 
الليبي في ١٠ مارس الثقة حلكومة 
وحــدة وطنيــة شــهدت حضورا 

تدهــور الوضع في البلــد املتأزم 
اقتصاديا حيث اغلقت التظاهرات 
الــدوالر  العاصمــة مــع مقاربــة 
االميركي حلدود الـــ ١٢ الف ليرة 
واختفاء املواد الغذائية االساسية 

املدعومة من االسواق.
ســوريًا، شــهد يوم ١٥ مارس 
مرور ذكرى ١٠ سنوات على انطالق 
االنتفاضة السورية التي حتولت 
الحقا الى حرب دامية وحصدت في 
تلك السنوات العشر العجاف ارواحا 
قرابة ٤٠٠ الف شــخص موثقني، 
وتسببت في تهجير ونزوح املاليني 

استحوذت مصر هذا الشهر على 
صدارة االهتمام العاملي مع إغالق 
سفينة «إيفرغيفني» ملجرى املالحة 
يــوم ٢٣ مارس لتبــدأ هيئة قناة 
الســويس العمل بعد وقت قصير 
من جنوح السفينة إلعادة تعوميها 
لتتمكن فرق االنقاذ بعد نحو ٧ أيام 
من العمل املضني وحتديدا في ٢٩ 
مارس من اعادة تعومي الســفينة 
وعودة املالحة ولتنتهي بذلك األزمة 
التي شغلت االعالم الدولي وكبدت 

اقتصاد العالم خسائر فادحة.
مصريا ايضا، اعتمدت احلكومة 
في ٧ مارس اكبر موازنة في تاريخ 
هيئة املجتمعات العمرانية بـ ١٤٠ 
مليار جنيه، كما وقعت مصر هذا 
الشهر مع السودان اتفاقية عسكرية 
وذلك في ختام زيارة رئيس اركان 
اجليش املصري الفريق محمد فريد 

للعاصمة السودانية اخلرطوم.
حدث آخر شهده العالم العربي 
هذا الشهر مع زيارة بابا الڤاتيكان 
فرانسيس االول للعراق داعيا الى 
االنتقال من الصــراع الى الوحدة 
الشــرق  لــكل  وطالبــا للســالم 
االوسط وعقد البابا خالل الزيارة 
اجتماعا تاريخيا مع املرجع الديني 
االعلى للشــيعة فــي العراق علي 

السيستاني.
خليجيا، أعلن األمير فيصل بن 
فرحان بن عبداهللا، وزير اخلارجية 
السعودي في ٢٢ مارس عن اطالق 
اململكــة مبادرتهــا إلنهــاء االزمة 
اليمنية والتوصل حلل سياســي 

شامل. 
إماراتيــا، وصل محمد محمود 
اخلاجة اول سفير لدولة االمارات 
العربية املتحدة الى اســرائيل في 
بداية الشــهر وقدم السفير اوراق 
اعتماده الى الرئيس االســرائيلي 

ريئوفني ريفلني.
في الشــأن اللبناني، تســارع 

برعـاية
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وداع ملكي مهيب لألمير فيليب
مأساة مستشفى «كورونا» تهز العراق.. وتنديد دولي مبقتل الرئيس التشادي 
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علــم االمارات العربية املتحدة الذي دخل موســوعة غينيس كأكبر 
لوحة فسيفسائية للعلم

دوري السوبر االوروبي لكرة القدم اثار جدال كبيرا بني جماهير الرياضة االوروبية 

نشوب نزاع بني االنفصاليني املوالني لروسيا على حدود اوكرانيا

اردني يقرأ صحيفة اردنية بعد محاولة االنقالب التي احبطتها االجهزة األمنية

تغطية اعالمية عاملية الفتة ملوكب املومياوت امللكية الذي انتقل من املتحف املصري الى املتحف القومي للحضارة 

طاقم فيلم «نوماندالند» يحتفلون بفوزهم كأفضل فيلم في حفل االوسكار جنازة مهيبة لالمير فيليب ويبدو النعش مغطى بـ «العلم اخلاص» وعليه قبعته البحرية وسيفه واكليل من الزهور

«نومادالند»

جنم الليلة التاريخية 

لألوسكار في زمن 

«كورونا»

«السوبر الكروي» 

يزلزل أوروبا

ابريل مبا سماه «اإلبادة األرمنية»، 
بينما تراجعــت إدارته في بداية 
الشهر، معتبرة ان الضفة الغربية 
«أرض محتلة» من قبل اسرائيل.

في ملف آخر، شهدت اندونيسيا 
هذا الشهر غرق إحدى غواصاتها 
قبالة جزيرة بالي وباءت محاوالت 
إنقاذ طاقمها املؤلف من ٥٣ شخصا 

بالفشل.
الرياضة والفنون

حفل تاريخي لألوسكار في زمن 
«كورونا» اجري في ٢٦ أبريل كان 
فيه فيلم «نومادالند» جنم الليلة 
بفوزه بـ ٣ جوائز مع فوز تاريخي 

للنساء بـ١٧ جائزة.
رياضيًا، شهد هذا الشهر اعالن 
١٢ ناديا أوروبيا كبيرا رسميا إطالق 
بطولة دوري السوبر األوروبي، 
وهي مسابقة خاصة الهدف منها 
منافسة دوري أبطال أوروبا، لتعلن 
رابطة دوري السوبر الحقا تعليق 

عملياته حتت الضغوط.
ملف «كورونا»

اهتز العراق في ٢٥ أبريل على 
وقع مأساة حريق مستشفى ابن 
اخلطيب املخصص لعالج املصابني 
بڤيروس كورونا وأسفر عن مقتل 
ما ال يقل عن ٨٢ شخصا وإصابة 
١١٠ آخريــن في مشــاهد تناقلتها 
وســائل اإلعالم العاملية وشكلت 
صدمة كبيرة في وقت وقعت الهند 
حتت وطأة تفشي كبير للڤيروس.

الوفيات

غيب املوت هذا الشهر األمير 
فيليــب زوج امللكــة إليزابيث 
الثانيــة ونقيــب الصحافيــني 
املصريني الســابق مكرم محمد 
أحمد واملعارض السوري ميشيل 

كيلو.

املوالــني لروســيا علــى حــدود 
أوكرانيا في ٨ أبريل، حيث تزايدت 
االشتباكات املســلحة وفي وقت 
طلبت برلني الى الكرملني خفض 
قواتــه عند احلدود مــع أوكرانيا 
وحذرت واشــنطن موســكو من 
عواقــب اي عــدوان علــى البلــد 
وفرضــت ادارتــه فــي ١٥ أبريــل 
عقوبات مالية قاسية على روسيا 
وطردت عشرة من ديبلوماسييها.

أميركيا، آثار جو بايدن غضب 
تركيــا العضــو في حلف شــمال 
األطلسي (الناتو) باعترافه في ٢٤ 

تنديــد دولــي وتأييد واشــنطن 
الســلمي للسلطة وفقا  لالنتقال 
للدستور. إيرانيًا، تبادلت ايران 
واســرائيل التهديد والوعيد على 
خلفية الهجــوم الذي تعرض له 
مفاعل نطنز النووي وسط ايران 
في ١١ أبريــل والذي جاء في أوج 
اجلهود الغربيــة إلحياء االتفاق 
النووي املوقــع عام ٢٠١٥ ووجه 
وزير اخلارجيــة االيراني محمد 
جواد ظريف االتهام صراحة الى 
اســرائيل. حدث دولــي آخر بدء 
مع نشوب نزاع بني االنفصاليني 

هزمية حاكما جديدا للمصرف في 
٢٠ أبريل.

امللف الدولي

استحوذت تشاد على االهتمام 
الدولي مع دخول هذا البلد منعطفا 
جديدا عقب مقتل الرئيس ادريس 
ديبي ايتنو، متأثرا بجروح أصيب 
بها على خط اجلبهة في معارك ضد 
املتمردين الشماليني، الذين رفضوا 
«رفضا قاطعا»، تشكيل املجلس 
العسكري االنتقالي برئاسة جنل 
الرئيس محمد ادريس ديبي وسط 

ســنوات التوتر، فــي وقت حذر 
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
إثيوبيا من خطر نشــوب صراع 
علــى خلفية بنائها ســد النهضة 
علــى النيــل األزرق، وذلك عقب 
انتهاء محادثات كينشاسا الثالثية 
باالشتراك مع السودان دون إحراز 

تقدم.
كان  الســوري،  امللــف  فــي 
االقتصاد العنوان األبرز هذا الشهر 
مــع إقالة حاكم مصرف ســورية 
املركــزي حــازم قزقــول في ظل 
تدهور سعر الصرف وتعيني محمد 

أعلنــت اململكــة األردنية هذا 
الشــهر «وأد الفتنة» والسيطرة 
على محاولة زعزعــة أمن البالد 
وسيطرتها الكاملة على حتركات 
استهدفت أمن اململكة واستقرارها 
بعد إعالن اعتقال الشريف حسن 
بن زيد وباسم عوض اهللا الرئيس 
السابق للديوان امللكي وشخصيات 

أمنية وعشائرية كبيرة.
علــى صعيد اإلجنازات، بدأت 
محطة «براكــة» للطاقة النووية 
السلمية في اإلمارات في ٧ أبريل 
إنتاج الكهرباء، بعد نحو ٨ اشهر 
على انطالق العمل في أول مفاعل 
في العالم العربي لتدخل بذلك أول 
ميغاواط مــن أول محطة نووية 
عربية شبكة االمارات الكهربائية، 
كما دخلت االمارات في ٢٩ أبريل 
موســوعة غينيــس بأكبر لوحة 

فسيفسائية للعلم اإلماراتي.
خليجيًا ايضا، أعلنت اململكة 
العربية الســعودية حظر دخول 
اخلضار والفواكه من لبنان بسبب 
استغاللها من قبل البعض لتهريب 
املخدرات، ولقيت اململكة تضامنا 
واسعا الستهداف احلوثيني األعيان 

املدنية في جازان.
في الشــأن املصري، أدهشت 
مصر العالم في ٣ أبريل بتنظيمها 
«املوكــب  الحتفاليــة  املبهــر 
امللكــي» لنقــل ٢٢ مومياء ملكية 
مصريــة بينها رمســيس الثاني 
وحتشبسوت، في عربات صممت 
خصيصا لذلك، في موكب ضخم 
مهيب لتستقر في موقعها اجلديد 
داخل املتحــف القومي للحضارة 

املصرية في جنوب القاهرة.
مصريا ايضا، دخلت العالقات 
املصرية- التركية مرحلة جديدة 
مــع تأكيــد تركيا أنها اســتأنفت 
االتصاالت الديبلوماسية مع مصر 
وأنها تريد مزيدا من التعاون بعد 
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«حي الشيخ جراح».. فلسطني تقاوم.. واالحتالل يتعنت
فضيحة جتسس أميركية على حلفائها األوروبيني

االربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ 06

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتزوج من خطيبته كاري سيموندس في حفل زفاف انتشرت صوره بشكل كبير

 ملكة جمال املكســيك اندريا ميســا تفوز  بلقب ملكة جمــال الكون التي أقيمت في 
الواليات املتحدة

الرئيس السوري بشار االسد وزوجته اسماء األسد يدليان بصوتهما في االنتخابات 
الرئاسية السورية

زعيمة احلزب الوطني االسكتلندي نيكوال ستورجن حتتفل بعد فوزها في االنتخابات 
التشريعية البرملانية في اسكتلندا

اتلتيكو مدريد وفوز ثمني هذا الشهر بلقب بطولة الدوري االسباني

آلة احلرب االسرائيلية تشن حربا مدمرة على الفلسطينيني بعد محاوالت التغيير الدميوغرافي في حي الشيخ جراح

انقالب مالي أتى بعد ساعات قليلة من اعالن التشكيلة احلكومية اجلديدة

مصر وتركيا تعقدان 

أول مشاورات 

مشتركة منذ ٢٠١٣

العمالت الرقمية 

تنهار.. وتريليون دوالر 

اخلسائر

لالستقالل نيكوال ستورجن التي 
تضغط من اجل تنظيم استفتاء 
حول تقرير املصير مدعومة بفوز 

حزبها في االنتخابات احمللية.
وفي ملف آخــر اقر الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون بدور 
بــالده في اإلبادة اجلماعية التي 
وقعت فــي رواندا وقتل فيها ما 
يزيد على ٨٠٠ ألف من التوتسي 
الهوتــو املعتدلــني، طالبا  ومن 
الصفح، وذلك خالل زيارته لنصب 
تذكاري في كيغالي في ٢٧ مايو.

اقتصاديــا ســجلت العملــة 
الرقمية املشفرة االشهر بالعالم 
«بيتكوين» خالل تعامالت ١٩ مايو 
اكبر هبوط لها في يوم واحد منذ 
مارس ٢٠٢٠، وهو ما تسبب في 
خسائر للقيمة السوقية لقطاع 
العمالت الرقمية املشفرة بكامله 
تالمــس نحو تريليــون دوالر، 
حيث جاءت هــذه االنخفاضات 
احلــادة بعد ان حظــرت الصني 
على املؤسسات املالية وشركات 
املدفوعات تقدمي خدمات العمالت 

املشفرة.
ملف كورونا

اســتمر ڤيــروس كورونــا 
العالــم هــذا  بانتشــاره حــول 
الشــهر ولكن في املقابل مت اخذ 
خطوات تخفيفية عديدة، حيث 
اعلنت اململكة العربية السعودية 
الســماح بســفر مواطنيها ممن 
تلقوا اللقاح بعد توقف ١٦ شهرا 
تقريبا وأعلنت السماح بدخول 
القادمني من ١١ دولة بدءا من ٣٠ 
مايو وبدأت اوروبا استعداداتها 

الستقبال السياح.
مقابــل هذا اســتمرت معاناة 
الهند التي سجلت ربع الوفيات 
العامليــة و٤٦٪ مــن اصابــات 

كورونا.

«راين اير» وإرغامها على الهبوط 
العتقال الصحافي املعارض رومان 
بروتاسيفيتش، إلى ازمة جديدة 
بني مينسك ومن ورائها موسكو 
وبني الغرب في حني أعلنت روسيا 
ان حرب العقوبات مع الغرب لم 
تبدأ منوهة باســتعدادها إلنهاء 

املواجهة العبثية بني الطرفني.
في الشــأن البريطاني بدأت 
املواجهة في ٩ مايو بني احلكومة 
البريطانيــة برئاســة احملافــظ 
بوريــس جونســون ورئيســة 
الــوزراء االســكتلندية املؤيــدة 

األبــرز تفاعــل قضية جتســس 
الواليات املتحــدة اجلديدة على 
عبــر  األوروبيــات  حليفاتهــا 
الدمنارك، حيث كشــفت تقارير 
إعالميــة عــن فضيحــة تنصت 
وكالة األمن القومي االميركية على 
كابالت االنترنت الدمناركية حتت 
املاء من ٢٠١٢ الى ٢٠١٤ للتجسس 
على كبار السياسيني في أملانيا 

والسويد والنرويج وفرنسا.
حدث آخر بارز جرت وقائعه 
هــذا الشــهر فــي ٢٤ مايــو مع 
اعتــراض بيالروســيا لطائــرة 

الساحل ومحيط حميميم.
امللف الدولي

دوليا استيقظت مالي في ٢٥ 
مايو على ثاني انقالب خالل ١٠ 
اشهر تقريبا، حيث قام اجليش 
باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس 
اللذيــن  الــوزراء مختــار وان 
مت تعيينهمــا لقيــادة املرحلــة 
االنتقالية، وذلك بعد ساعات قليلة 
من اعالن التشــكيلة احلكومية 

اجلديدة.
أمــا أميركا فقــد كان احلدث 

بلبنان مع زيارة وزير اخلارجية 
الفرنســي جان ايــف لودريان 
لبيروت إلجناز املهمة الصعبة.
عراقيا شهد هذا الشهر عدة 
هجمات صاروخية على القوات 
االميركية كما مت اغالق املنطقة 
اخلضراء في بغداد في ٢٦ مايو.
في الشأن السوري مت اعالن 
فوز الرئيس السوري بشار األسد 
بوالية رئاســية رابعة بنسبة 
٩٥٫١٪ مــن اصــوات الناخبــني 
وشــهدت البــالد عــدة غــارات 
اســرائيلية منهــا األولــى على 

حتولت األراضي الفلسطينية 
هذا الشــهر الى ســاحات حرب 
حقيقيــة وامتــدت املواجهــات 
مــن القدس احملتلــة الى قطاع 
غــزة ونابلس وكامــل الضفة، 
بــني الفلســطينيني الرافضــني 
للتعديات السافرة على املقدسات 
ومحاوالت التغيير الدميوغرافي 
وطرد سكان القدس السيما حي 
الشيخ جراح، فشنت اسرائيل 
حربا مفتوحة على الفلسطينيني 
خاصــة في قطاع غــزة الرازخ 
حتــت آلة احلرب اإلســرائيلية 
وسط إدانات خجولة ال تتجاوز 
مرحلة الدعوة لضبط النفس.

سياسيا كان البارز هذا الشهر 
عقد اول مشــاورات مصرية-

تركية في ٥ مايو وذلك منذ العام 
٢٠١٣ وتركــزت املباحثات على 
ملفات ليبيا وشــرق املتوسط 
وســورية والعراق كمــا تلقى 
الرئيــس املصــري عبدالفتاح 
السيســي فــي ٢٥ مايــو دعوة 
مــن أمير قطر لزيــارة الدوحة 
في وقت شددت فيه مصر على 
املصاحلــة الوطنية بني القوى 
الفلســطينية ودعتهم للتوحد 
مؤكدة على تثبيت التهدئة في 

قطاع غزة.
امللف العربي

في الشأن اللبناني وكأن البلد 
الغارق فــي ازماته االقتصادية 
والسياســية لم يكــن تنقصه 
إال تصريحــات كالتي أدلى بها 
وزيــر خارجيته شــربل وهبة 
في مقابلة تلفزيونية لتضيف 
املزيد من التدهور الى عالقاته 
العــرب عمومــا  مــع اشــقائه 
واخلليجيني خصوصا في وقت 
كانت فيه الدول حتاول حلحلة 
االنهيار االقتصادي الذي يعصف 

برعـاية

M
A
Y

يو
ما

هر 
ش

ل 
خال

ة 
مي

عال
 ال

ث
دا

ألح
م ا

ه
أ

2
0
2
1



لبنان يغرق في أزمة اقتصادية بني األشد حدة عامليًا منذ ١٨٥٠
صفعة «ماكرون» جتتاح مواقع التواصل عامليًا

07االربعاء ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١

بعد ١٢ عاما في رئاسة الوزراء بنيامني نتنياهو يفقد منصبه ليخلفه نفتالي بينيت

العب التنس نوفاك ديوكوفيتش يقبل الكأس بعد فوزه في بطولة روالن غاروس للتنس

تسارع في االنهيار االقتصادي وسعر الصرف في لبنان

بشعار  «تسقط املاكرونية» الرئيس الفرنسي تلقى صفعة احدثت ضجة عاملية واسعة

وضع الزهور في موقع جرمية الدهس في حق العائلة املسلمة مبقاطعة اونتاريو في كندا

جرمية كراهية 

ضد عائلة مسلمة

تهز كندا

رئيسي رئيسًا إليران.. 

وهرتسوغ إلسرائيل

جائحــة جديدة وخطــة عاملية 
لتعزيــز البنــى التحتية للدول 
النامية ومواجهة تهديد الهجمات 

اإللكترونية.
أمــا كندا فقــد هزتها جرمية 
قتل متعمد في ٨ يونيو تعرضت 
لهــا عائلة مســلمة توفي ٤ من 
افرادها واصيب صبي بجروح، 
عندما قام شاب عشريني بدهسهم 
بشــاحنته، وهــو مــا اعتبرته 

الشرطة «جرمية كراهية».
امللف األوروبي

انتخابيا شهد امللف األوروبي 
حجب البرملان الســويدي الثقة 
في ٢١ يونيو عن رئيس الوزراء 
االشتراكي الدميوقراطي ستيفان 
لوفني، في سابقة بتاريخ البالد 

السياسي.
امــا فــي ارمينيا فقــد حقق 
رئيس الوزراء األرميني نيكول 
باشــينيان فــوزا مريحــا فــي 
االتخابــات التشــريعية املبكرة 

في البالد.
مواقــع  ضجــت  فرنســيا 
التواصــل االجتماعــي مبقطــع 
مصور لفرنسي غاضب يصفع 
الرئيس اميانويل ماكرون هاتفا 

«تسقط املاكرونية».
الوفيات

غيب املوت هذا الشهر الشاعرة 
العراقيــة مليعة عمارة وشــيخ 
املخرجــني الســوريني فردوس 
اتاســي اثــر اصابتــه بكورونا 
واملوســيقي وامللحن السعودي 
القدير طالل باغر عن عمر ناهز 

الـ٦٥ عاما.
كما توفيت هذا الشهر كاتبة 
السيناريو الكوبية ديليا فيالو 
امللقبة بأم التيلنوفيال في اميركا 

الالتينية عن ٩٦ عاما.

التغيير احلكومي برئاسة اليميني 
املتطــرف نفتالي بينت في نيل 
ثقة «الكنيست» واإلطاحة برئيس 
الوزراء املنتهية واليته بنيامني 
نتنياهو بعد ١٢ عاما من احلكم.

وشــهد هــذا الشــهر حدوث 
اول قمة بني الرئيسني االميركي 
والروسي في جنيڤ في ١٦ يونيو 
مــع اتفاق على عودة الســفراء 
ومشاورات حول االمن اإللكتروني 
كما عقدت هذا الشــهر قمة قادة 
الدول السبع في بريطانيا والتي 
انتهت باتفاق تاريخي ملنع تفشي 

النفطيــة  الســيما  اإليرانيــة 
والنووية وســط غموض حول 
أسبابه، حيث اندلع حريق كبير 
جنوب طهران في مصفاة نفطية 

في ٢ يونيو.
وانتخبت ايران هذا الشــهر 
ابراهيم رئيســي رئيســا في ١٩ 
يونيو حيث وعد ببذل قصارى 

جهده حلل مشاكل البالد.
الكنيســت  انتخــب  كمــا 
اإلســرائيلي في ٢ يونيو زعيم 
حــزب العمل األســبق اســحق 
هرتسوغ رئيسا، وجنح ائتالف 

كما شــهد هذا الشــهر تنفيذ 
امر الرئيس االميركي جو بايدن 
بشن ضربات جوية انتقامية ضد 
ميليشيات مسلحة مدعومة من 
ايران في العراق وســورية، ردا 
على هجمات بطائرات مســيرة 
«درونز» شــنتها تلك الفصائل 
على اميركيني ومنشآت اميركية 

في العراق.
امللف الدولي

شهدت إيران هذا الشهر جتدد 
مسلســل احلرائق في املنشآت 

قمــة ثالثية بينــه وبني رئيس 
وزراء العراق مصطفى الكاظمي 
وعاهل اململكة االردنية عبداهللا 
الثاني على اهمية احلفاظ على 
االمــن املائي املصــري والعربي 
كما شــهدت القاهرة هذا الشهر 
اجتماع الفصائل الفلســطينية 

لترتيب البيت الداخلي.
في الشأن الســوري استمر 
التصعيد الروسي السوري على 
جنوب إدلب وســط حتذير من 
نزوع جماعي وانهاء وقف اطالق 

النار.

وصلت األزمــة االقتصادية 
اللبنانية هذا الشهر إلى مستويات 
خطيرة مع تصنيف البنك الدولي 
لألزمة بني اسوأ ٣ أزمات عاملية 
منذ ١٨٥٠ ومن بني اشــد عشــر 
ازمــات عاملية، منتقدا التقاعس 
الرســمي عن تنفيذ اي سياسة 
إنقاذية وســط شــلل سياســي 
وانهيار اقتصادي متســارع هو 

األسوأ في تاريخ البالد.
خليجيا تســلم نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير خارجية 
قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني في ٢١ يونيو رسميا اوراق 
اعتماد اول سفير للمملكة العربية 
السعودية بعد «قمة العال» التي 

انهت األزمة اخلليجية.
ديبلوماسيا ايضا دشن وزير 
اخلارجية اإلسرائيلي يائير البيد 
في ٢٩ يونيو فــي ابوظبي اول 
ســفارة اســرائيلية في اخلليج 
داعيــا دول املنطقة الى الســير 
على خطى االمارات واالعتراف 

بإسرائيل.
في ملف آخــر، اعلن حتالف 
دعم الشرعية في اليمن بقيادة 
اململكة العربية الســعودية في 
١٠ يونيو انه علق عملياته ضد 
املتمردين احلوثيني إفساحا في 
املجال امام ايجاد حل سياســي 

للنزاع.
امللف العربي

عربيــا شــهدت اجلزائر اول 
انتخابــات برملانية منذ احلراك 
مــع ادالء الناخبــني اجلزائريني 
بأصواتهم فــي ١٢ يونيو حيث 
تصــدر احلــزب احلاكــم نتائج 

االنتخابات.
مصريا بقي ملف سد النهضة 
املستحوذ على صدارة االحداث 
مع تأكيد الرئيس املصري خالل 
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وزير اخلارجية اإلســرائيلي يائير البيد خالل تدشــينه مبنى السفارة اإلسرائيلية 
في االمارات

حلظة سقوط العب املنتخب الدمناركي كريستيان اريكسون من اللحظات البارزة التي طبعت يورو ٢٠٢٠



إيطاليا.. بطلة يورو ٢٠٢٠
تونس تشهد أكبر أزماتها السياسية منذ ثورة الياسمني
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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مستقبال السلطان هيثم بن طارق سلطان ُعمان لدى زيارته السعودية

 فيضانات أوروبا .. اكبر الكوارث االوروبية الطبيعية منذ احلرب العاملية الثانية

٩٢ قتيالً في حريق مستشفى احلسني جنوب العراق

قوات االمن التونسي تطوق مبنى البرملان بعد  قرار الرئيس التونسي جتميد العمل به

اغتيال الرئيس الهاييتي في منزله وسط تنديد دولي

املنتخب االيطالي بطل يورو ٢٠٢٠ للمرة الثانية في تاريخه

تظاهرات غير مسبوقة في كوبا ضد نظام احلكم

عودة حرب الناقالت 

النفطية بني إسرائيل 

وإيران إلى الواجهة

فيضانات أوروبا.. أكبر 

الكوارث األوروبية 

الطبيعية منذ احلرب 

العاملية الثانية

هاييتي في حالة حصار 

بعد اغتيال رئيسها

الكترونيا على شــركة «كاسيا» 
املتخصصــة فــي تكنولوجيــا 
املعلومات وشركات اخرى يقدر 
باحثون بأن عددهــا قد يتجاوز 
األلف، بينها سلسلة متاجر كبرى 
في السويد اضطرت إلغالق نحو 
٨٠٠ فــرع مؤقتــا بعدمــا فقــدت 
السيطرة على آالت الدفع التابعة 

لها.
الكوارث الطبيعية

في حدث نادر اودت الفيضانات 
التي ضربــت اوروبا واجزاء من 
أملانيا بعد هطول امطار غزيرة، 
بأكثر من ١٩٧ شــخصا منهم ١٥٩ 
في املانيا وحدهــا التي اعتبرت 
الفيضانات اخطر الكوارث التي 
شهدتها البالد منذ احلرب العاملية 

الثانية.
وباء كورونا

علــى صعيــد ملــف كورونا 
تسارع انتشار الوباء في العالم هذا 
الشهر وسط تخوف من موجات 
متتالية في وقت اصبحت بريطانيا 
هذا الشــهر اول دولة ترفع قيود 
كورونا بشكل شبه كامل حتديدا 

في ١٩ يوليو.
عربيا شــهدت تونس اســوأ 
موجــات التفشــي حيــث دعــت 
مغتربيها لدعــم النظام الصحي 
كما شهد العراق حريقا مأساويا 
في مستشفى ملرضى كورونا في 
١٣ يوليو اودى بحياة العشرات 

وأشعل غضب العراقيني.
الوفيات

غيب املوت هذا الشهر سيدة 
مصــر األولــى جيهان الســادات 
واحمد جبريل ومفتي البقاع في 
لبنان خليل امليس ووزير الدفاع 
االميركي السابق دونالد رامسفيلد.

مت على ايدي اجانب لتتفاقم االزمة 
ويصبح للبالد رئيسان مع انتخاب 
مجلس الشيوخ زعيمه جوزيف 
المبــرت خليفة مؤقتــا للرئيس 
الراحل جوفينيــل مويس. وفي 
اميركا الالتينية وحتديدا في كوبا 
تظاهر آالف الكوبيني الغاضبني من 
االزمــة االقتصادية في كل انحاء 
البالد في ١٢ يوليو هاتفني «حرية» 
و«لتسقط الديكتاتورية» فيما دعا 
الرئيس ميغيل ديــاز كانيل من 
جهته انصاره الى الرد في الشارع.

اميركيا شهدت البالد هجوما 

الواجهــة بعد تعرض ناقلة نفط 
يابانية تديرها شركة اسرائيلية 
في بحر العرب، الى هجوم وجهت 
فيه اســرائيل اصابع االتهام الى 

طهران.
دوليــا دخلت هاييتــي، افقر 
دول االميركتــني فــي ٧ يوليــو 
بحالة حصار ذاتــي بعد اغتيال 
رئيســها جوفينيــل مويــس في 
منزله وسط تنديد دولي بالعمل 
املروع، حيث تسلم قيادة البالد 
رئيــس الــوزراء االنتقالي كلود 
جوزيف، الذي اعلن ان االغتيال 

خــادم  اســتقبل  خليجيــا 
احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز في قصر نيوم في 
١١ يوليو صاحب اجلاللة السلطان 
هيثم بن طارق سلطان ُعمان في 
زيارة هي األولى له خارجيا منذ 
توليــه مقاليد احلكم فــي يناير 
من عام ٢٠٢٠ بعد وفاة السلطان 

قابوس بن سعيد.
امللف الدولي

عادت «حرب الناقالت» اخلفية 
بني إسرائيل وإيران هذا الشهر الى 

ميقاتي بتشكيل احلكومة اجلديدة.
في الشأن السوري ادى الرئيس 
بشــار األسد في ١٧ يوليو اليمني 
الدستورية لوالية رئاسية رابعة 
من سبع سنوات، بعد نحو شهرين 
مــن اعــالن فــوزه باالنتخابات 
بنســبة ٩٥٫١٪ في وقت شــهدت 
البالد استهداف القاعدة العسكرية 
االميركية في حقل العمر النفطي 
بريف دير الزور الشرقي بالقذائف، 
كما نفذت حكومة رئيس الوزراء 
االســرائيلي نفتالــي بينت اول 

غارات لها في سورية.

فرض احلدث الرياضي نفسه 
علــى املشــهد العام مــع تتويج 
منتخب ايطاليا بلقب امم اوروبا 
للمرة الثانيــة في تاريخه في ١١ 
يوليو بعدما حقق فوزا صعبا على 
نظيره االجنليزي بركالت الترجيح 
٣-٢ عقب انتهاء الوقت االصلي 
واالشــواط االضافيــة بالتعادل 

االيجابي.
عربيا اتى احلــدث االبرز في 
تونــس التي واجهــت اكبر ازمة 
سياســية منــذ ثورة الياســمني 
اثر اطاحة الرئيس قيس ســعيد 
باحلكومة وجتميد انشطة البرملان 
وإعالنه توليه السلطة التنفيذية، 
في خطــوة مدعومة من اجليش 
ووصفها خصومــه بأنها انقالب 
وجاءت هذه القرارات على خلفية 
ازمة خطيرة مع توجيه انتقادات 
للحكومة بسبب سوء ادارتها لوباء 

كوفيد-١٩.
حــدث آخــر شــهدته املنطقة 
العربية هذا الشهر بإعالن الرئيس 
االميركــي جــو بايــدن ورئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
في ٢٦ يوليو انهاء املهام القتالية 
للجيــش االميركــي فــي العراق 
بعد ١٨ عامــا على دخول القوات 
االميركية العراق الذي شــهد في 
٢٠ يوليو ايضا هجوما داميا في 
مدينة الصدر اوقع عشرات القتلى 

واجلرحى عشية عيد األضحى.
لبنانيا.. شهد امللف اللبناني 
هذا الشهر تطورا بارزا مع اعتذار 
رئيــس احلكومــة املكلف ســعد 
احلريري عن تشــكيله احلكومة 
بعد وصول االمــور مع الرئيس 
اللبناني ميشال عون الى طريق 
مســدود في وقــت تســارع فيه 
انهيار الليرة اللبنانية امام الدوالر 
واندالع تظاهرات غاضبة في عدة 
مناطق، ليتم بعدها تكليف جنيب 
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«طالبان» تستعيد أفغانستان بعد عقدين من اخلروج
ميسي يوّدع برشلونة بالدموع ويلتحق بباريس سان جرمان بـ ٤٠ مليون يورو سنويًا
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القمر بدرا في موقع االكروبوليس االثري في اثينا

اكثر من ٢٢٠٠ قتيل في زلزال هاييتي

أزمة محروقات تاريخية في لبنان وطوابير هائلة من اللبنانيني تصطف على احملطات 
طلبا للوقود

أكثر الصور الصادمة لهذا العام لفــرار مئات األفغان على منت طائرة من كابول بعد 
سقوطها بأيدي طالبان

جانب من حفل ختام دورة االلعاب االوملبية الصيفية طوكيو ٢٠٢٠

ليونيل ميسي يودع برشلونة باكيا بعد اكثر من ٢٠ عاما في صفوفهفيضانات وحرائق كارثية ضربت شرق العالم وغربه في كوارث طرحت أزمة تغير املناخ

رحيل دالل عبدالعزيز 
متأثرة مبضاعفات 

ڤيروس كورونا

العالم يحترق من سيبريا 
شرقًا إلى بوليڤيا غربًا 

وموجة فيضانات كارثية

٥ قــارات هــي آســيا واوروبا 
وأفريقيــا وأميركا الشــمالية 
وشــقيقتها اميــركا اجلنوبية 
وامتدت من ســيبيريا شــرقا 
الى بوليڤيا ووالية كاليفورنيا 
مرورا باجلزائــر وتونس في 
شــمال افريقيا، واليونان في 
اوروبا حيث اسفرت عن مقتل 
عدد من السكان في عدة دول، 
واحتــراق آالف الهكتارات من 
االحــراش والغابات باالضافة 
لفيضانات في عدة دول كتركيا 
والصني وأعاصير كالذي ضرب 
والية لويزيانا وأغرق اكثر من 
مليون اســرة فــي الظالم في 
مؤشــر على جدية ازمة تغير 

املناخ.
امللف الفني.. والرياضي

احلــدث الفني االبــرز هذا 
الشــهر كان برحيــل الفنانــة 
املصريــة دالل عبدالعزيز في 
٧ اغســطس متأثرة بتداعيات 

فيروس كورونا.
رياضيا سجلت املنتخبات 
العربيــة حضورا مشــرفا في 
اليوم قبــل االخيــر ألوملبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ في ٧ أغســطس 
وذلك بعدما حصد ابطال العرب 
عــدد ٥ ميداليــات موزعة بني 
الذهب، والفضــة، والبرونز، 
لتصل غلتهــا الى ١٨ ميدالية، 
ورفعــت مصــر رصيدها الى 
٦ ميداليــة وهو األعلى لدولة 
عربية في نسخة أوملبية واحدة.

حدث رياضي آخر بارز هذا 
الشهر بوداع النجم االرجنتيني 
ليونيل ميسي نادي برشلونة 
الــذي امضــى في  االســباني 
صفوفــه اكثــر مــن ٢٠ عامــا 
بالدمــوع، وليوقع مــع نادي 

باريس سان جرمان.

باالضافة الى شقيقني آخرين، 
ونحو ١٠٠ جريح ومغدوشــة 
كمــا شــهد البلد حادثــا امنيا 
آخــر مع حتول بلدة خلدة في 
بداية الشــهر لساحة مواجهة 
حقيقية عنيفة أثناء تشــييع 

قيادي حلزب اهللا.
الكــوارث  صعيــد  علــى 
الطبيعية شــهدت االرض في 
هذا الشهر حالة كارثية مدمرة 
متثلت في احلرائق التي لفت 
األرض من شــرقها الى غربها 
حيــث اســتعرت احلرائق في 

١٠ أغســطس في وقت شهدت 
أطراف احياء مدينة درعا البلد 
احملاصرة، اشــتباكات عنيفة 
بني القوات احلكومية السورية 

ومسلحني معارضني.
امللف اللبناني حمل احداثا 
عديدة هذا الشهر، حيث استفاق 
اللبنانيون في ١٥ أغسطس على 
فاجعة جديــدة أدمت قلوبهم 
مع انفجار خزان للمحروقات 
في بلدة «التليل» في محافظة 
عــكار، أوقع ٢٨ قتيــال بينهم 
أربعة اشقاء من عائلة واحدة، 

الديبلوماســية مع املغرب في 
٢٤ أغسطس حيث اتهم وزير 
اخلارجيــة اجلزائرية رمطان 
املغــرب بارتــكاب  لعمامــرة 
«اعمال غير وديــة وعدائية» 
ضد اجلزائر وسحبت سفيرها 

من الرباط.
الرئيــس  ســوريًا أصــدر 
السوري بشار األسد في بداية 
الشهر مرسوما بإعادة تكليف 
رئيس الوزراء حسني عرنوس 
بتشكيل احلكومة اجلديدة التي 
صدر مرســوم بتشــكيلها في 

وتضررت طائــرة مدنية بعد 
ســاعات من هجــوم مماثل لم 
يوقع اصابات في وقت استمر 
فيه االرهاب احلوثي مع سقوط 
٣٠ قتيال من القــوات اليمنية 
املوالية للحكومة املعترف بها 
دوليا فــي هجــوم بصواريخ 
وطائرات مسيرة استهدف قاعدة 
عسكرية حكومية جنوب اليمن.

امللف العربي

في الشــأن العربــي قررت 
عالقاتهــا  قطــع  اجلزائــر 

شكلت افغانســتان محور 
احلــدث العاملــي هذا الشــهر 
مع اســتعادة حركــة طالبان 
ألفغانستان وسقوط العاصمة 
كابــول بأيديهــا، حيث دخلها 
مقاتلــو حركــة طالبان في ١٠ 
اغســطس بعــد ١٠ ايــام فقط 
من بدء سقوط اولى الواليات 
األفغانية في ٦ أغسطس وعادت 
احلركــة الــى العاصمــة التي 
طردت منهــا قبل عقدين دون 
مقاومة تذكر. وغادر الرئيس 
أشرف غني وكبار املسؤولني 
البالد لتعلن بعدها احلركة في 
١٦ أغسطس ان احلرب انتهت 
فــي افغانســتان، فيمــا وقف 
الغــرب حائــرا بشــأن كيفية 
معاجلة تداعيات هذا االنهيار 
الســريع جلهود ٢٠ ســنة من 
محاوالت بنــاء الدولة والذي 
لم يستغرق أكثر من ١٠ أيام.

خليجيــا أصــدر صاحــب 
السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير قطر في ١١ أغسطس 
القرار األميري رقم ٢٩ لســنة 
٢٠٢١ بتعيني بندر محمد عبداهللا 
العطية ســفيرا فــوق العادة 
مفوضا لــدى اململكة العربية 

السعودية.
كمــا التقــى أميــر قطر في 
٢٨ أغسطس بصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء في االمارات على هامش 
انعقاد مؤمتر بغداد للتعاون 

والشراكة.
الســعودي،  الشــأن  فــي 
اعترضت الدفاعات السعودية 
نهاية الشــهر مسيرة مفخخة 
حاولت الهجوم على مطار أبها 
الدولــي ما أســفر عــن إصابة 
ثمانيــة أشــخاص بجــروح 
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إكسبو دبي.. احلدث األبرز عامليًا بعد «كورونا»
أملانيا تنهي حقبة ميركل.. وصفقة الغواصات األسترالية تؤسس لتحالفات جديدة.. والتونسية بوردن أول رئيسة وزراء في تاريخ املنطقة
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 عودة اصطفاف املصلني في املسجد احلرام

بيغ رامي يرفع الكأس بعد فوزه بلقب مستر اوملبيا للعام الثاني على التوالي

املمثلة الروسية يوليا بيريسيلد اثناء عودتها من الفضاء بعد تصوير اول فيلم في الفضاء

عملية هروب هوليوودية ألسرى فلسطينيني من سجون االحتالل 

احتفال منتخب فرنسا بعد فوزهم بلقب بطولة دوري االمم االوروبية الثانية لكرة القدم

افتتاح تاريخي ملعرض اكسبو دبي.. احلدث األهم في مرحلة ما بعد كورونا

موسم الرياض.. 

افتتاح استثنائي وحضور 

هائل ومتابعة باملاليني

أضخم عطل بتاريخ 

«فيسبوك» يترك خسائر 

باملاليني

املهيب الى املسجد احلرام.
ضمن إطار آخر، ضرب االعصار 
شــاهني ســلطنة عمان واالمارات 
وسجلت الســلطنة ٧ حاالت وفاة 

جراء االعصار.
سياسيا، انفجر الوضع املتأزم 
في الســودان وأعلن قائد اجليش 
الســوداني الفريق اول عبدالفتاح 
البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي 
الوزراء والسيادة، واعتقال معظم 
الشــركاء املدنيني وفــي مقدمتهم 

رئيس الوزراء عبداهللا حمدوك.
عراقيا، شهدت البالد مشاركة 
خجولة في االنتخابات في ١ اكتوبر 
ليعلن التيار الصدري فوزه باملركز 

االول في االنتخابات.
حكوميا، شهدت اململكة االردنية 
في ١١ اكتوبر تعديال وزاريا شــمل 
٩ وزراء وشهدت تونس في اليوم 
التالي والدة احلكومة التونســية 
برئاسة جنالء بوردن وسط تعهدات 

بإطالق احلوار.
تكنولوجيا، شهد شهر اكتوبر 
اضخــم عطــل بتاريخ فيســبوك 
وتطبيقات انســتغرام وواتســاب 
وماسنجر التابعة له كما تفجر في 
هذا الشهر فضيحة وثائق بندورا 
التــي طالت نحــو ٣٣٦ مــن كبار 
املسؤولني والسياسيني حول العالم.

منوعات ورياضة

تزينــت الريــاض هذا الشــهر 
بافتتاح استثنائي وحضور هائل 
ومتابعة باملاليني ملوســم الرياض 

.٢٠٢١
رياضيــا، احتفلــت جماهيــر 
نيوكاســل في ١٧ اكتوبــر بانتقال 
ملكية النادي الى صندوق االستثمار 
الســعودي، حيث اشادت جماهير 
«املاكبايــس» بتلــك اخلطوة، كما 
جنح (بيج رامي) في التتويج بلقب 

(مستر أوملبيا ٢٠٢١).

الشــورى القطري كما اجرى امير 
قطر ســمو الشــيخ متيم بن حمد 
آل ثانــي فــي ١٩ اكتوبــر تعديــال 
وزاريا واسعا شمل فصل وزارات 
واستحداث وزارات للبيئة والتغير 
املناخــي وزيــادة عــدد الوجــوه 
النســائية وتعيني رئيــس جديد 

ألركان القوات املسلحة القطرية.
وشهدت السعودية هذا الشهر 
عــودة التراص في الصالة بعد 
نحــو عــام ونصف العــام من 
تطبيــق اجــراءات احتــرازات 
كورونا ليعود املشهد اإلمياني 

ليكون احلدث االبرز على مستوى 
العالم بعد جائحة كورونا لتواصل 
االمارات مهماتها مع اعالنها ايضا في 
٥ اكتوبر عن مهمة جديدة في مجال 
الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية 
إماراتية تقطع رحلة مقدارها ٣٫٦ 
مليــارات كيلومتر تصــل خاللها 
كوكب الزهرة و٧ كويكبات ضمن 
املجموعة الشمسية وتنفذ هبوطا 
تاريخيا على آخــر كوكيب ضمن 

رحلتها التي تستمر ٥ سنوات.
خليجيا، ايضا شهدت قطر اقباال 
كبيــرا فــي اول انتخابات ملجلس 

اللبنانــي القديــر برهــان علوية 
واملمثل الفرنسي جان بول بلموندو 
واملمثل السوري فاروق اجلمعات.
سياســيا، فقــدت اجلزائر هذا 
الشهر رئيسها السابق عبدالعزيز 
بوتفليقــة وودعــت مصــر في ٢١ 
ســبتمبر املشــير محمــد حســني 

طنطاوي.
أكتوبر

فــي ليلة اختصرت املســافات 
وجمعت األمم والثقافات شهدت دبي 
افتتاح فعاليات معرض اكسبو ٢٠٢٠ 

ميركل، بينما شهدت روسيا حتقيق 
احلــزب احلاكم بزعامــة الرئيس 
فالدمييــر بوتني فوزا ســاحقا في 
االنتخابات البرملانية التي اجريت 

على مدى ٣ ايام.
 بينما في الشأن األفريقي كان 
االبرز اعالن االنقالب في غينيا في 
٥ ســبتمبر واعتقال الرئيس الفا 
كونــدي وحل احلكومــة وتعليق 

الدستور.
الوفيات

غّيب املوت هذا الشهر املخرج 

سيطر احلدث الفلسطيني على 
املشهد العربي في شهر سبتمبر حيث 
جنح ٦ من املعتقلني الفلسطينيني 
احملكومني باملؤبد في تنفيذ عملية 
هروب جماعي «هوليوودية» من احد 
اشد سجون االحتالل حتصينا في ٦ 
سبتمبر، ما اثار صدمة وانتقادات 
للحكومة اإلسرائيلية، فيما اندفع 
الفلسطينيون لالحتفال في الشوارع 
غير ان الفرحة لم تكتمل مع اعتقال 
االحتالل جميع األسرى الفارين يوم 

١٩ سبتمبر.
سياســيا.. تشــكلت حكومــة 
جديــدة فــي االمــارات، حيث ادت 
اليمني الدستورية في ٢٩ سبتمبر 
في وقت شهدت فيه تونس تعيني 
اول امرأة رئيسة للوزراء ولتصبح 
جنالء بوردن أول سيدة في تاريخ 
تونس واملنطقــة العربية حتظى 
بهذا التكليف في خضم احتجاجات 

شعبية شهدتها تونس.
مغاربيــا ايضا تعــرض حزب 
العدالة والتنمية االسالمي لهزمية 
قاســية في االنتخابات البرملانية 
املغربية بعد عشرة اعوام قضاها 
في رئاسة احلكومة، لصالح حزب 
التجمع برئاسة رجل االعمال عزيز 

اخنوش. 
في الشــأن الدولــي كان االبرز 
في ١٨ سبتمبر االزمة الفرنسية - 
االميركية حيث تفاعلت إلغاء صفقة 
الغواصات بني فرنسا من جهة وبني 
كل من الواليات املتحدة واستراليا 
من جهــة اخرى، حيث اســتدعت 
باريــس ســفيريها لــدى البلدين 
في قــرار غير مســبوق ولتتوالى 
التحديات مع اتفاق الشراكة االمنية 
االميركي - البريطاني - االسترالي 

اجلديد املسمى (اكوس).
علــى صعيــد االنتخابــات في 
اوروبا طوت أملانيا في ٢٦ سبتمبر 
صفحــة املــرأة احلديديــة اجنيال 
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جنالء بودن اول امرأة في تاريخ تونس واملنطقة العربية تصبح رئيسة للوزراء



اجلزائر  تتّوج بـ «كأس العرب».. و«أوميكرون» يرعب العالم
عودة أزمة الالجئني ووصفها بأكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ احلرب الباردة
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روسيا حتقق لقبها الثالث في كأس ديفيس للتنس بعد فوزها على كرواتيا

سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورموال ١» على ثاني أطول حلبة في العالم

املهاجرون العالقون يتجمعون على معبر كوزنكا احلدودي مع پولندا خالل مواجهتهم 
الشرطة الپولندية

ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا يودي بحياة العشرات

التظاهرات ضد قيود كورونا في النمسا

املوت يغّيب صباح 
فخري وسهير البابلي 

وزهير رمضان

محاولة اغتيال الكاظمي 
تصب الزيت على نار 

التوتر في العراق

اجلنائيــة  للشــرطة  الدوليــة 
«اإلنتربول» عن فوز مرشح دولة 
اإلمارات العربية املتحدة اللواء د. 
أحمد ناصر الريسي برئاستها ملدة 

٤ سنوات.
ليبيًا، كان األبرز تقدمي سيف 
اإلســالم القذافي ترشحه رسميا 
ان  اال  الرئاســية  لالنتخابــات 
مفوضية االنتخابات رفضت قبول 

الترشيح.
دوليا، تصاعدت املخاوف من 
غزو روســي حــذر منــه الغرب، 
ألوكرانيا، على خلفية النية التي 
ابدتها كييڤ الستعادة شبه جزيرة 
القــرم التي ضمتها موســكو عام 

 .٢٠١٤
اقتصاديا، كان األبرز اشتعال 
صــراع الذهب األســود مــع قرار 
الرئيــس األميركــي جــو بايــدن 
فــي ٢٣ نوفمبــر االفــراج عن ٥٠ 
مليون برميل من احتياطي النفط 
االستراتيجي ألميركا وذلك ملواجهة 

ارتفاع اسعار النفط.
امللف الفني

فنيــا، فقدت االوســاط الفنية 
العربية قامات كبيرة برحيل ملك 
القدود احللبية صباح فخري، كما 
غيب املوت في ٢١ نوفمبر املمثلة 
املصريــة الكبيرة ســهير البابلي 

واملمثل السوري زهير رمضان.
امللف الرياضي

احلدث الرياضي األبرز في نهاية 
العام احتضنته قطر التي شهدت 
افتتاحا مبهــرا لكأس العرب على 
ستاد البيت في العاصمة الدوحة 
بعد ٩ ســنوات مــن التوقف وفاز 
منتخــب اجلزائــر بالبطولة، كما 
شهدت اململكة العربية السعودية 
حدثاً رياضياً بارزاً وهوسباق جائزة 

السعودية الكبرى للفورموال ١.

كما شهد شهر نوفمبر لقاء بارزا 
بني أمير قطر ســمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني وســلطان ُعمان 
السلطان هيثم بن طارق في الدوحة 
تطرقت الى العالقات الثنائية بني 

البلدين الشقيقني.
فيما شهد شهر ديسمبر لقاء بني 
صاحب السمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان ولي العهد السعودي 
الفرنســي إميانويــل  والرئيــس 
ماكرون في قصر السالم بجدة مت 
خالله إعالن مبادرة ملعاجلة االزمة 

بني الرياض وبيروت.
خليجيا أيضا، اعلنت املنظمة 

التــي تضم حتالف قوى «احلرية 
والتغيير» وجتمع املهنيني اللذين 

اعلنا رفضهما لالتفاق.
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس 
السوري بشار األسد في دمشق في 
٩ نوفمبر وزير اخلارجية اإلماراتي 
الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، 
في أرفع زيارة ملسؤول إماراتي منذ 
عــام ٢٠١١ كما قام بن زايد في ٢٤ 
نوفمبر بزيارة إلــى تركيا التقى 
الرئيس رجب طيب اردوغان وشهدا 
توقيع مذكــرات تفاهم باإلضافة 
لتأســيس صندوق إماراتي بـ ١٠ 
مليارات دوالر لالستثمار في تركيا، 

وفي الشأن السوداني، جنحت 
الضغوط الدولية والتلويح بعصا 
احلرمان من املساعدات، في حمل 
العسكر السودانيني في ٢١ نوفمبر 
علــى التراجع عــن انقالبهم على 
الشركاء املدنيني، حيث وقع قائد 
اجليــش الســوداني الفريق أول 
عبدالفتــاح البرهــان مــع رئيس 
الــوزراء عبــداهللا حمــدوك الذي 
عزله سابقا اتفاقا سياسيا إلنهاء 
األزمة، أعاد مبوجبه حمدوك إلى 
منصبه وألغى قرار اعفائه ووضعه 
رهن اإلقامة اجلبرية، لكن االتفاق 
لم يلــق قبوال من القوى الثورية 

واجلزائر وارتفاع احلرارة في غرب 
كنــدا إلى نحــو ٥٠ درجة مئوية 
لتتعهــد نحو ٢٠٠ دولــة في قمة 
«كــوب٢٦ للمنــاخ» فــي النهاية 
بتسريع وتيرة املعركة ضد ارتفاع 

درجات احلرارة.
عودة إلــى األحــداث العربية 
البارزة في نهايات العام احملاولة 
«الفاشلة» الغتيال رئيس الوزراء 
العراقــي مصطفى الكاظمي في ٧ 
نوفمبــر،  حيث نفذ الهجوم على 
منــزل الكاظمــي بأســلوب جديد 
بواسطة طائرات مسيرة مفخخة 

(درونز).

بعد جرعة أمل كبيرة بأن يكون 
عام ٢٠٢١ عام االنتهاء من خطر وباء 
كورونا حمل الشــهران األخيران 
مــن هــذا العام أخبارا ســيئة مع 
ظهــور متحور جديــد في جنوب 
أفريقيا أرعب العالم وأعاد شــبح 
االغالق ملطارات عدة حول العالم في 
محاولة حملاصرة املتحور اجلديد 
وسط ضبابية علمية حول جناعة 
اللقاحات وقدرتهــا على تخفيف 

اعراض املتحور اجلديد.
الهجــرة فــي  أزمــة  وعــادت 
نهايــات العام لتقلــق اوروبا من 
جديد مع تخييم آالف املهاجرين، 
معظمهــم من الشــرق األوســط، 
فــي ظل درجات حرارة قريبة من 
التجمد عند احلدود بني بيالورس 
وپولندا سعيا للوصول إلى االحتاد 
األوروبي، حيث اتهم الغرب مينسك 
بالوقوف وراء تدفــق املهاجرين 
ردا علــى عقوبــات فرضــت بعد 
قمع الســلطات البيالروسية في 
٢٠٢٠ حركة احتجاجية مناهضة 
للرئيس ألكسندر لوكاشنكو لتنفي 
بيالروسيا وروسيا إثارة األزمة، 
وتنددا باالحتاد األوروبي لرفضه 
استقبال املهاجرين وسط مخاوف 
من حتول األزمة الى حرب خاصة 
بعد حتذير پولندا بأن هذه األزمة 
هي أكبر محاولة لزعزعة استقرار 

أوروبا منذ احلرب الباردة.
أزمة عاملية أخرى وضعت على 
بســاط البحث في نهايــات العام 
مــع انطــالق قمــة األمم املتحــدة 
للمناخ في غالســكو باســكتلندا 
في بداية نوفمبــر على أمل كبير 
بإنقاذ البشرية مع عواقب تغيير 
املنــاخ الذي ضرب العالم بشــدة 
هذا العام، مــع فيضانات كارثية 
فــي أملانيا وبلجيــكا وصوال الى 
حرائق غابات في الواليات املتحدة 
وروسيا وتركيا واليونان واسبانيا 
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«زين»... ورحلة التحول إلى كيان رقمي مستدام
توسعت في التكنولوجيا املالية واخلدمات السحابية واألمن السيبراني في العام األخير

مثل العام األخير ٢٠٢١ محطة 
مهمة للغاية لعمليات مجموعة زين 
في استراتيجيتها التشغيلية، التي 
تتحرك من خاللها في أكثر مسار، 
إذ تســتهدف املجموعــة التحول 
إلى كيــان رقمي مســتدام يخدم 
القطاعات احلكومية ومؤسسات 

القطاع اخلاص.
وجنحــت زيــن في اســتثمار 
قدراتها التكنولوجية في الذهاب 
فــي نطاق خدماتهــا إلى أبعد من 
خدمــات االتصاالت التقليدية، إذ 
قامت بتأسيس منصات للحلول 
الذكيــة، واخلدمــات الســحابية، 
واألمن الســيبراني، إال أن املسار 
األخير الذي اجتهت فيه املجموعة 
مؤخرا اخلــاص بإطــالق كيانها 
التكنولوجي اجلديد ZainTech الذي 
جمــع كافة عملياتهــا في القطاع 
الرقمي في مكان واحد، كان إيذانا 
بدخول استثمارات زين في مجاالت 
النمو اجلديدة، وفرص املشروعات 

الناشئة.
في هذه الفترة عززت املجموعة 
أعمالها في تقدمي خدمات اتصاالت 
شاملة مع ضمان جودة املنتجات، 
وكفاءة اخلدمات املقدمة للعمالء، 
وبالتزامــن مع ذلــك، جنحت في 
التوسع في فرص األعمال املربحة 
اخلاصــة، ولــم تغفل زيــن منح 
شــركائها الفرصة للوصول إلى 
مســتويات جديدة من النمو من 
خالل حلولهــا وقدراتها الرقمية، 
إذ شهدت أسواق املنطقة تغيرات 
جذرية على صعيد تطوير البنية 
التحتيــة لقطــاع تكنولوجيــا 
املعلومات، خصوصا مع البدء في 
ظهور تشريعات وقوانني تواكب 

تطور ومنو اخلدمات الرقمية.
وفي مسارات موازية خلططها 
االستراتيجية في استثمار فرص 
النمو في القطاعات التكنولوجية، 
كانــت زين حريصــة على تلبية 
الطلب املتنامي الستخدامات خدمات 
النطاق العريض وتطبيقات اجليل 
اخلامس، والتوسع في اخلدمات 
الرقمية واالستضافات السحابية، 
وهو مــا عزز من منو أعمالها في 
هذه املجاالت، إذ متتلك زين واحدة 
من أكبر شبكات اجليل اخلامس في 
أسواق الشرق األوسط، والعديد 
مــن الكيانات الرقميــة اإلقليمية 
في مجاالت التكنولوجيا املالية، 
واحلوسبة السحابية، واخلدمات 
املــدارة، والبيانــات الضخمــة، 

وإنترنت األشياء.
شــهدت عمليات زين منوا في 
قطاع البيانات واخلدمات الرقمية، 
فقد حققت خدماتها الرقمية منوا 
صحيا خالل العام ٢٠٢١، وجنحت 
فــي تنويــع محفظــة خدماتهــا، 
وتقــدمي سلســلة مــن املنتجات 
واحللول الشاملة لقاعدة عمالئها 
مــن الكيانــات احلكومية وقطاع 

املشاريع واألعمال.
التكنولوجيا املالية

اهتمامــا  زيــن  أبــدت  كمــا 
التكنولوجيــا  متناميــا بقطــاع 
املاليــة «فينتــك»، حيث اعتمدت 
في استراتيجية منو أعمالها على 
قطاع التكنولوجيا املالية بشكل 
كبير، إذ وجهــت بوصلة أعمالها 
إلى فرص األعمال املربحة، وسعت 
للحصول على ترخيص أول بنك 
رقمي لقيادة قطاع االتصاالت في 
تأســيس (البنوك املنافســة) في 
املنطقة، حيث تتطلع إلى املساهمة 
بقوة في هذا القطاع احليوي الذي 

ينتظر فرص منو هائلة مستقبال 
في أســواق الشرق األوسط التي 
تفتقد هذه النوعية من اخلدمات 

املتطورة.
واستكملت مجموعة زين خطط 
التوســع في قطاع التكنولوجيا 
املالية مــن خالل محفظــة (زين 
كاش) فــي األردن، التــي أبرمــت 
اتفاقيــة مــع شــركة (ويســترن 
املاليــة  يونيــون) للتحويــالت 
الدوليــة، كمــا تســتعد إلطــالق 
بطاقاتها االئتمانية بعد حصولها 
على ترخيص من البنك املركزي 
األردني كأول محفظة إلكترونية 
على الهاتف النقال تصدر البطاقات 
االئتمانية فــي اململكة، وتخطط 
شركة زين السودان إلطالق خدمات 
في التكنولوجية املالية خالل هذا 
العام، كما جتري الشركة مناقشات 
نشــطة مع شــركة VISA العاملية 
لتصبــح جهــة إصــدار بطاقات 
مباشرة أو عن طريق بنك شريك 

مرخص.
وأحــرزت شــركة (متــام) - 
ذراع التمويل االستهالكي املصغر 
التابعة لشــركة زين الســعودية 
- منــوا قويا في حجــم أعمالها، 
وهو األمر الذي شهد منو محفظة 
القروض خالل هذه الفترة، وأيضا، 
مع إصــدار ترخيص التحويالت 
املالية لشركة (متام السعودية)، 
ومن املتوقع أن تستفيد محفظة 
أعمال الشركة من هذه التطورات 
اإليجابية في السوق السعودية، 
التي تنتظر منوا هائال في خدمات 

التمويل االستهالكي املصغر.
تستمر أعمال شــركة «متام» 
في التوسع، مستفيدة من الطلب 
الكبيــر علــى خدمــات القروض 
االستهالكية املصغرة، خصوصا 
بعــد أن وافق مصــرف البحرين 
املركزي على طلب احلصول على 
ترخيص شــركة متويــل لتقدمي 

خدمات مماثلة في البحرين.

الســتراتيجية أعمــال الشــركة، 
فهي تقــود زين إلى فتــح املزيد 
من آفاق الفرص االستثمارية في 
رأس املال املغامر، والتكنولوجيا 
املالية مع التركيز على االبتكارات 
الرقمية في منظومة بيئة اخلدمات 
اإللكترونية، وريادة األعمال التي 
تشهد منوا متسارعا، حيث جنحت 
Zain Ventures مؤخرا في االستثمار 
في عدد من الشــركات الناشــئة 
التي تنتظر منوا قويا لعملياتها 

.SWVLو PIPEمستقبال مثل
وانضمت Zain Ventures مؤخرا 
إلى مجموعة مستثمرين عامليني 
 ZoodPay لالســتثمار في منصــة
التي تقدم حلوال مبتكرة في أنظمة 
 (BNPL)«اشتر اآلن وادفع الحقا»
فــي األســواق الناشــئة، بعد أن 
شــاركت في اجلولة االستثمارية 
 ZoodPay إليهــا  دعــت  التــي 

مستثمرين دوليني مؤخرا.
وتعمــل Zain Ventures عــن 
كثب مع فريق ZoodPay املسؤول 
عن حلــول التكنولوجيــا املالية 
(فينتك)، والفريق املســؤول عن 
حتفيز وتســهيل عمليات الطلب 
 ZoodMall والشــراء على منصــة
العابرة للحدود، واملتخصصة في 
مجاالت التجارة اإللكترونية، وذلك 
لتسريع منو العمليات والتوسع 

في املزيد من األسواق الناشئة.
وتستهدف Zain Ventures من 
 ZoodPay اســتثمارها في منصة
املساعدة أيضا في حتفيز معامالت 
التجــارة اإللكترونيــة احملليــة 
والعابرة للحدود، إلى جانب تعزيز 
النشاط االجتماعي واالقتصادي، 
وخلق املزيد من فرص العمل في 

األسواق الناشئة.
على جانب آخر، شهدت أعمال 
املجموعة في دفع فرص النمو في 
مجاالت الرياضات اإللكترونية في 
أسواق املنطقة تطورا نوعيا خالل 
٢٠٢١، إذ أحدثت زخما هائال في هذا 
املجال خالل الفترة القصيرة التي 

ZainTech

في إطار توحيد جهود عملياتها 
في القطــاع الرقمي، اتخذت زين 
خطــوة هائلــة بإطــالق كيانهــا 
التكنولوجي اإلقليمي «زين تك» 
(ZainTech)، إذ يعد واحدا من أكبر 
املتاجــر اإلقليمية الشــاملة التي 
توفر منصات احللول واخلدمات 
الرقمية للمؤسســات احلكومية 
والشــركات املتعددة اجلنسيات، 
حيث تستعد املجموعة من خالل 
هذا الكيان أن توفر احللول الرقمية 
املتعددة اجلنســيات  للشــركات 
عبر نقطة اتصال واحدة شــاملة 
للمبيعات وخدمة العمالء، بعد أن 
جمع أعمال شركة «NXN» ذراعها 
التشغيلي في مشاريع املدن الذكية، 
وأعمال شركتها «زين داتا بارك» 
(Zain Data Park) املركز اإلقليمي 
الســحابية واألمن  لالســتضافة 

السيبراني.
الطلــب  املجموعــة  دعمــت 
املتزايد باســتمرار على البيانات 
عاليــة اجلــودة في مجــال قطاع 
املشاريع واألعمال، إذ تعد كفاءة 
االتصال الدولي والسعة أمرا بالغ 
األهمية فــي تقدمي خدمات عالية 
اجلودة للعمالء، لذا، قامت الشركة 
بالتوسع في أعمال البيع باجلملة، 
بهدف أن تصبــح الناقل املفضل 
في املنطقة لشــركات االتصاالت 
وشــركات النقــل األخــرى، عبر 
االستثمار في املنصات والكابالت 

الدولية ومراكز البيانات.
Zain Ventures

اســتثمارات  صعيــد  علــى 
املجموعة فــي رأس املال املغامر 
والتكنولوجيات الناشئة، أطلقت 
زين خــالل العــام ٢٠٢١ عالمتها 
 Zain Ventures التجارية اجلديدة
إدارة احملفظــة  املســؤولة عــن 
االســتثمارية لعملياتها، إذ متثل 
أحــد محــركات الدفع الرئيســية 

أعقبت تأسيســها، حيث تواصل 
Zain esports عالمة زين التجارية
مسار منوها في مجاالت األلعاب 
اإللكترونية، ويتفاعل مع أحداثها 
اإلقليمية املاليني من املشــتركني 
على شبكات التواصل االجتماعي.

واجهة التطبيقات

في املقابل أحــرزت زين منوا 
صحيا على مستوى أعمال منصة 
 ،(API) واجهة برمجة التطبيقات
حيث تواصل زين االستفادة من 
منصة واجهة برمجة التطبيقات 
(API) من أجــل تنويع اخلدمات 
الرقمية املقدمة للعمالء، إذ تشكل 
منصة واجهة برمجة التطبيقات 
(API) اخلاصــة باملجموعة رأس 
احلربة في جهود زين الرامية إلى 
أن تصبح مجمــع خدمات رقمية 

متكامل.
وتقــدم زين أفضــل محتوى 
ترفيهي رقمي في أسواق الشرق 
األوسط وأفريقيا، ومؤخرا وفرت 
الشراكات الرقمية التي قامت بها 
املجموعة عمليــات ربط موحدة 
للشركاء، بهدف استخدام املنتجات 
واخلدمات، ونظام فوترة مباشر، 
كمــا اجتذبت املجموعــة من هذه 
اخلطوة مزودي محتوى رئيسيني 
 Apple، Google، :عامليــني، مثــل
 DOCOMO Digital، OSN، Digital

.Virgo، Codapay، Centili
وتتيح منصة التسوق الشاملة 
والفعالة ملجموعة زين توســيع 
نطــاق شــراكاتها واالزدهــار في 
إذ يســتطيع  الرقمــي،  العصــر 
الرقمييون استخدام  املشــغلون 
واجهة برمجة تطبيقات مجموعة 
زين بسالسة من خالل ربط وعقد 

واحد كمنصة واحدة مشتركة.
رحلة الذكاء االصطناعي

تعمل حلول وتطبيقات الذكاء 
االصطناعي (AI) جنبا إلى جنب 
مــع تقنيــات اجليــل اخلامــس 

علــى نقــل صناعــة االتصــاالت 
حلقبة جديــدة، لذا، فــإن الذكاء 
االصطناعي والتحليالت املتقدمة 
واألمتتة تشكل جزءا رئيسيا من 

استراتيجية زين.
 يتزامــن تطور هذه التقنيات 
مــع تطلعات زين إلــى املزيد من 
التطور لتصبح مزود منط حياة 
رقمي، وسيقود الذكاء االصطناعي 
املوجة التالية لثورة البيانات، وقد 
مت بالفعل اعتماد تطبيقات الذكاء 
االصطناعــي في بعــض مجاالت 
األعمال، حتديدا في مجاالت إدارة 
جتارب العمالء من خالل املساعدين 
االفتراضيني إلى جانب إدارة قيمة 
العمالء القائمة على أساس الذكاء 

االصطناعي.
حاليــا..، متضي زيــن إلى ما 
هو أبعد من ذلك في استكشــاف 
فوائد الذكاء االصطناعي والتعلم 
اآللي على نطاق واسع في وظائف 
إدارة الشبكة، إذ تواصل زين طرح 
شبكات وخدمات اجليل اخلامس، 
وتعمــل في على متكــني عمليات 
الشبكات اآللية الذكية، وابتكارات 
اخلدمات الرقمية التي تعتمد على 
الذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي.

«زين لألعمال»

جنحت زين في توحيد العالمة 
التجارية «زين لألعمال» التي تعمل 
كمظلة جلميــع محافظ عملياتها 
فــي قطاع املشــاريع واألعمال الـ 
B٢B، وهي تشمل: اخلدمات املتنقلة 
والثابتة، إنترنت األشياء، اخلدمات 
املدارة املستضافة، خدمات األمن 
املدارة، وشهد العام األخير حركة 
نشطة لهذه العالمة التجارية على 
نطاق واســع فــي جميع عمليات 

زين.
علــى الرغم مــن التباطؤ في 
النشاط االقتصادي الذي تسببت 
فيه جائحة كوفيد-١٩، وسياسات 
التخفيف احلكومية، حققت «زين 
لألعمــال» منوا قويــا، وجاء هذا 

النمــو مدفوعــا بتوســيع قاعدة 
العمــالء، مبــا في ذلك حســابات 
املكاتب املنزلية، الشركات الصغيرة 
واملتوسطة، حســابات الشركات 
الكبيرة، واجلهات احلكومية، فضال 
عن زيادة انتشــار املنتجات غير 
املتنقلة، مع التركيز على اخلدمات 

الثابتة.
حقق قطاع «إنترنت األشياء» 
منوا جيدا خالل هذه الفترة، حيث 
حصلت زين على مشاريع عقود 
العدادات الذكية اجلديدة في كل من 
األردن والعراق والبحرين، وهو 
األمر الذي عزز مكانة الريادية في 
السوق في قطاع العدادات الذكية.

وقدمــت حلــول «زيــن داتــا 
بارك» (ZDP)، وهي شركة جديدة 
تلعب دورا حيويا في رحلة زين 
لتصبــح مزود خدمات رقمية، إذ 
أنها املسؤولة عن محافظ اخلدمات 
املدارة واألمنية املستضافة، وهي 
اخلدمات املتاحة لعمالء B٢B، دعما 

قويا حملفظة «زين أعمال».
يعتبر مركز «زين داتا بارك» 
عنصرا رئيسيا في استراتيجية 
«زين لألعمال» التجارية لتصبح 
العبا متكامال في مجال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصــاالت، وتلبية 
احتياجات العمالء لنقل البيانات 
وحتويلها وتخزينها وتأمينها على 

مستوى كافة أسواقها.
وبفضل االســتفادة من شبكة 
مراكز البيانات اإلقليمية التابعة 
ملجموعة زين - التي تشمل مركز 
Bunker The الفريد من نوعه في 
الشرق األوسط من حيث التحصني 
النــووي - فإن محفظة اخلدمات 
املدارة اخلاصة مبركز «زين داتا 
بــارك» اشــتملت علــى مجموعة 
واسعة من اخلدمات السحابية التي 
تتراوح بني األجهزة االفتراضية 
وخدمات مراكز البيانات اخلاصة 
االفتراضية، وهي اخلدمات التي 
ميكن تنفيذها من خالل مجموعة 
متنوعة من السيناريوهات سواء 
داخل املقر من مراكز بيانات زين، 

أو في إعدادات بيئات هجينة.
االستدامة واالشتمال

من أجل متكني املجتمعات على 
مستوى أسواقها في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا، تدرك زين ضمان 
دورهــا بتوفير إمكانية الوصول 
إلى االتصاالت لتمكني املجتمعات، 
وبالنســبة للمجتمعات املهمشة 
واحملرومة، تخطو زين خطوات 
منســقة لضمان االشــتمال، كما 
تهدف املجموعة من خالل خدماتها 
األساسية إلى زيادة الوصول إلى 
شبكاتها وحتسني كفاءة التكاليف 
من خالل اخلدمات الرقمية، وفي 
ذلك، تقوم زين بتوفير مجموعة 
واسعة من الفرص لتمكني عمليات 
االجتماعيــة  التنميــة  ازدهــار 

واالقتصادية ملجتمعاتها. 
وتلتزم زين بأن تكون شركة 
شــاملة من خالل توفير الفرص 
ملســتقبل أفضل ميكــن للجميع 
الوصول إليــه، وفي النهاية عدم 
تــرك أي شــخص ليتخلــف عن 
الركــب، وتهــدف املجموعــة إلى 
سد الفجوات املوجودة حاليا في 
مجتمعاتها، مع التركيز على دمج 
الشــرائح االجتماعيــة الضعيفة 
واملهمشة، حيث يســاعد حتديد 
مجــاالت التركيز شــركاتها على 
العمل من أجل خلق موقف قوي 
للتوافق مع أنشطة زين اجلوهرية 

وغير اجلوهرية.
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