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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.
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أخبار العالم

يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثالثاء، 
ا�مم  تنظمه  للمانحين  استثنائي  افتراضي  مؤتمر  في 
غوث  لوكالة  والسياسي  المالي  الدعم  لحشد  المتحدة، 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا).
ويترأس المؤتمر، الذي سيعقد عبر آلية االتصال المرئي بتنظيم 
الدولي  التعاون  ووزير  الصفدي  والسويد،  ا�ردن  بين  مشترك 

والتنمية السويدي بيتر إريكسون.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، يشارك في المؤتمر ا�مين العام 
ل½مم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية وممثلون عن 
الزاريني،  فيليب  �ونروا  العام  والمفوض  دولة،   ٥٠ من  أكثر 
المتحدة  ا�مم  في  ا�قليمية  المجموعات  عن  وممثلون 

والمنظمات الدولية.
للوكالة  والسياسي  المالي  الدعم  حشد  إلى  يهدف  المؤتمر 
تقديم  واستمرار  ا�ممي،  بتكليفها  القيام  من  لتمكينها 
خدماتها الحيوية لنحو ٥٫٦ مليون الجئ فلسطيني مسجلين 
العجز  وتخفيض  الخمسة،  عملياتها  مناطق  في  أونروا  لدى 
المالي الذي تواجه، الذي يبلغ نحو نصف تمويل ميزانيتها لعام 
ضمان  إلى  يهدف  كما  دوالر،  مليار   ١٫٥ بنحو  المقدرة   ،٢٠٢٠
تعهدات طويلة ا�مد، وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة.

المؤتمرات  من  سلسة  نظم  السويد،  مع  وبشراكة  ا�ردن 
الدعم  حشد  استهدفت  السابقة  ا�عوام  مدى  على  الدولية 
المالي  العجز  وتخفيض  الالزمين،  والمالي  السياسي  الدولي 

الذي واجه الوكالة في العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وأثمرت تلك الجهود في سد العجز المالي غير المسبوق، الذي 
بمقدار  كان  الذي  بالكامل،   ٢٠١٨ العامين  في  الوكالة  واجهته 
٤٤٦ مليون دوالر مع بداية العام، وتخفيضه كذلك في العام 

الماضي إلى ٥٥ مليون دوالر.

أعلن وزير الحج السعودي الثالثاء، أن قرار حج هذا العام بأعداد 
محدودة أمر البد منه، انطالًقا من الواجب الشرعي وا�نساني. 

موضحا أن "الحج هذا العام لمن هم أقل من ٦٥ عاًما".
وقال وزير الحج السعودي محمد بنتن في مؤتمر صحفي أنه 
حج  لتنظيم  استثنائية  تنفيذية  خطط  إعداد  على  العمل  "تم 
الصحية،  البيئة  وتوفير  الطبية،  المتطلبات  تراعي  العام  هذا 
في  الحجاج  سكن  �ماكن  اØمن  للتباعد  المطلوب  والحيز 
المناسك  مراحل  لجميع  خطط  وإعداد  المقدسة،  المشاعر 

تضمن االلتزام بالمعايير التي حددتها وزارة الصحة".
وتابع الوزير: "في حج هذا العام، اتبعنا مجموعةمن ا�جراءات 
لضمان  الحجاج  جميع  فحص  أولها  المهمة  الصحية 
الذين  العاملين  وفحص  مباشرة،  الحج  بداية  قبل  سالمتهم 
سيشرفون على صحتهم وأمنهم،وسيتابعون صحيا بشكل 
التباعد  إجراءات  جميع  وتطبيق  الحج،  فترة  خالل  يومي 

االجتماعي واالحترازات التي تضمن سالمتهم".
مناسكهم،  في  الحجاج  ترافق  طبية  طواقم  تجهيز  "سيتم 
وتم تخصيص مستشفى تحسبا �ي طارئ ومركز صحي في 

مشعر عرفات" أضاف الوزير.
"لنحو آحاد اØالف" من ا�شخاص  أنه سيتم السماح  إلى  وأشار 
كورونا  فيروس  من  المخاوف  بسبب  العام؛  هذا  الحج  بأداء 
المملكة  في  الجائحة  تفشي  يتواصل  بينما  المستجّد، 

والعالم.
"ما زلنا في مرحلة المراجعة، قد تكون ١٠٠٠ أو أقل أو أكثر بقليل"، 
مئات  نتوقع  وال  اØالف،  عشرات  نتوقع  "ال  موضحا  الوزير،  قال 

اØالف".

ا�ردن والسويد يترأسان مؤتمرا دوليا 
لدعم "أونروا" اليوم

https://bit.ly/2Beknq1 المصدر:

السعودية تسمح لمن هم أقل من 
65 عاما بأداء الحج

https://bit.ly/2YIRcUK المصدر:



٣

كان نجم الهجوم أحمد راضي الذي توفي االحد عن ٥٦ 
عاما بسبب فيروس كورونا المستجد، عالمة مضيئة في 

كرة القدم العراقية وأحد ابرز النجوم في تاريخها.
برز راضي بشكل الفت في منتصف الثمانينيات وكان أبرز 
وشارك  العراقية،  القدم  لكرة  الذهبي  العصر  العبي 
"أسود  منتخب  خاضها  التي  الثالث  المباريات  في  اساسيا 
ويكفيه   ،١٩٨٦ عام  المكسيك  مونديال  في  الرافدين" 

فخرا انه كان صاحب الهدف الوحيد لبالده فيها.
هّز شباك الحارس الممّيز جان-ماري بفاف بتسديدة قوية 
في المباراة التي خسرها العراق امام بلجيكا ١-٢، بعد ان 
الباراغواي  مباراة  في  برأسه  هدفا  الحكم  له  الغى 

(صفر-١) اثار االستهجان وغضب البعثة العراقية.
وكانت الحمد راضي، المتّوج بلقب الدوري العراقي خمس 
الصحافة  مع  عشق  عالقة  مرات،  سبع  والكأس  مرات 

المحلية التي اطلقت عليه لقب النورس الساحر.
لوكالة  تصريح  في   ،١٩٦٤ عام  المولود  راضي  استعاد 
وتحديدا  المونديال  ذكريات  من  بعضا  برس  فرانس 
"من  قال  حيث  بلجيكا  مرمى  في  سجله  الذي  الهدف 
شدة التعب في تلك المباراة لم أشعر بنشوة الهدف، الننا 
كنا نلعب في منطقة مرتفعة عن سطح االرض ونسبة 

االوكسجين كانت قليلة جدا".
ومضى صاحب ٦٢ هدفا في ١٢١ مباراة دولية مع منتخب 
وكنا  رائعا،  ثنائيا  سعيد  حسين  مع  "شكلت  قائال  العراق 

االحسن اسيويا حتى عام ١٩٨٨"

إعادة فتح المالعب الرياضية في 
فرنسا االثنين

https://bit.ly/2BU7eCa المصدر:

أحمد راضي "ساحر" كرة القدم 
العراقية وبصمتها المونديالية

https://bit.ly/38iKg46 المصدر:

أعلنت الحكومة الفرنسية، أّنها ستعيد فتح دور السينما 
والكازينوهات من االثنين، مضيفة أن المالعب ستستقبل 
الجماهير من جديد من ١١ تموز/يوليو بحضور ٥ آالف متفرج 

كحد أقصى. 
وقالت الحكومة، في بيان ليل الجمعة السبت، إّن "تحسن 
من  يجعل  كوفيد-١٩  بوباء  المرتبط  الصحي"  الوضع 
الممكن "رفع بعض التدابير شرط أن يحافظ الجميع على 

يقظته".
وقد توقفت بطولة كرة القدم الفرنسية ٢٠١٩-٢٠٢٠ نهائيا 
القدم  كرة  دوري  ويأمل  الوباء،  بسبب  آذار/مارس   ٨ في 
 ٢٣ في  المقبل  الموسم  يبدأ  بأن  للمحترفين 

آب/أغسطس. 
وسجلت فرنسا ١٤ وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا 
الماضية،  الـ ٢٤ ساعة  المستشفيات خالل  المستجد، في 
إلى ٢٩٦١٧،  الوباء  بدء  للوفيات منذ  العدد ا�جمالي  ليصل 

وفقا لبيان رسمي صدر الجمعة. 
العدد  مراجعة  الممكن  من  أنه  إلى  الحكومة،  وأشارت 
ا�قصى الذي حددته بـ ٥ آالف متفرج في المالعب وحلبات 
منتصف  بعد  الصحي  الوضع  تحسن  إذا  السباق 

آب/أغسطس. 
والمعارض  الليلية  المالهي  فتح  إعادة  أن  وأضافت، 
"في  تبت  قد  الدولية  البحرية  الرحالت  واستئناف 

أيلول/سبتمبر" إذا استمر الوباء في االنحسار.
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