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١

جون كينيدي

ويشار   ،(١٩٦٣ نوفمبر   ٢٢  -  ١٩١٧ مايو   ٢٩) كينيدي  "جاك"  فيتزجيرالد  جون 
الرئيس  منصب  توّلى  أمريكي  سياسي  هو   ،JFK ا�ولى  بأحرفه  عادة  إليه 
الخامس والثالثين للواليات المتحدة من ٢٠ يناير ١٩٦١ حتى اغتياله في ٢٢ 
نوفمبر ١٩٦٣. خدم كينيدي كرئيس في ذروة الحرب الباردة، وركز في ُجلِّ 
فترة رئاسته على إدارة العالقات مع االتحاد السوفيتي. كينيدي هو عضو 
في الحزب الديمقراطي، ومثَّل والية ماساتشوستس في مجلس النواب 

ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح رئيسا.
ولد كينيدي في بروكلين، ماساتشوستس وهو ابن جوزيف كينيدي ا�ب 
مقاطعة  من  هاجرت  التي  كينيدي  عائلة  سليل  وهو  كينيدي.  وروز 
إلى قوات  التحق بجامعة هارفارد قبل انضمامه  أيرلندا،  وكسفورد في 
االحتياط في بحرية الواليات المتحدة عام ١٩٤١. قاد كينيدي سلسلة من 
(قوارب بي تي) في جبهة المحيط الهادئ خالل الحرب العالمية الثانية، 
بعد  خدمته.  عن  البحرية  ومشاة  البحرية  سالح  ميدالية  على  وحصل 
في  عشرة  الحادية  الكونغرس  منطقة  كينيدي  مثل  الحرب، 
إلى   ١٩٤٧ من  المتحدة  الواليات  في  النواب  مجلس  في  ماساتشوستس 
ا�مريكي وعمل كسيناتور  الشيوخ  وانتخب بعد ذلك في مجلس   .١٩٥٣
كتابه  الفترة  هذه  خالل  نشر   .١٩٦٠ حتى   ١٩٥٣ من  ماساتشوستس  من 
الذاتية.  السيرة  فئة  عن  بوليتزر  بجائزة  فاز  والذي  الشجاعة"،  في  "مالمح 
ترشح كينيدي في االنتخابات الرئاسية عام ١٩٦٠، وانتصر بفارق ضئيل على 

نائب الرئيس وقتها ونظيره الجمهوري ريتشارد نيكسون.
الباردة.  الحرب  في  الشيوعية  الدول  مع  بالتوترات  كينيدي  فترة  اتسمت 
حيث زاد عدد المستشارين العسكريين ا�مريكيين في فيتنام الجنوبية. 
أبريل ١٩٦١، فشل الجيش ا�مريكي عندما حاول اÌطاحة بالحكومة  في 
الكوبية والرئيس فيدل كاسترو في عملية غزو خليج الخنازير. ورفض بعد 
ذلك خطط رؤساء ا�ركان المشتركة لتنظيم هجمات كاذبة على ا�رض 
أكتوبر  وفي  كوبا.  على  حرب  شن  على  الشعب  موافقة  لنيل  ا�مريكية 
صواريخ  قواعد  وجود  ا�مريكية  التجسس  طائرات  اكتشفت   ،١٩٦٢
سوفياتية في كوبا؛ تبع هذا فترة من التوتر عرفت باسم أزمة الصواريخ 
الكوبية، وكادت تقود العالم إلى حرب نووية. عمل كينيدي في الصعيد 
المحلي على إنشاء فرق السالم ودعم حركة الحقوق المدنية، لكنه لم 
بمرتبة  كينيدي  يحظى  الجديدة.  الحدودية  سياساته  إقرار  في  ينجح 
الرؤساء  حول  الناس  وعامة  المؤرخين  استطالعات  في  متقدمة 
ا�ميركيين. متوسط االستطالعات اÌيجابية له على مؤشرات غالوب هو 

٧٠٪ وهو ا�على بين جميع الرؤساء في تاريخ مؤسسة االستطالعات.
اغتيل كينيدي في مدينة داالس في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣. وأدى نائب الرئيس 
وخلص  اليوم.  ذلك  من  الحق  وقت  في  رئيسا  اليمين  جونسون  ليندون 
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي وتقرير وارن رسميا إلى أن لي هارفي 
أوزوالد كان القاتل الوحيد، ولكن ترى مجموعات مختلفة أن كينيدي كان 
من  بالعديد  قوانين  إصدار  تم  كينيدي،  وفاة  بعد  مؤامرة.  ضحية 
وقانون   ١٩٦٤ لعام  المدنية  الحقوق  قانون  ذلك  في  بما  مقترحاته، 

اÌيرادات لعام ١٩٦٤.

https://bit.ly/2MSCOWd المصدر:



عواقب  من  الثالثاء،  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزارة  حذرت 
كان  التي  ا�قصى  المسجد  ضد  اÌسرائيلية  االنتهاكات  استمرار 
أرئيل مع مستوطنين  أوري  اÌسرائيلي  الزراعة  وزير  اقتحام  آخرها 

لباحات المسجد.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي استمرار االنتهاكات اÌسرائيلية ضد 

المسجد ا�قصى.
سفيان  المغتربين  وشؤون  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق 
القضاة حذر "من عواقب هذه التصرفات االستفزازية التي تشكل 

خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر".
"بوقف  باالحتالل،  القائمة  القوة  القضاة إسرائيل بصفتها  وطالب 
 ،Ûفور المقدسات  على  واعتداءاتها  االستفزازية  ممارساتها  كل 
احترام  وكذلك  الدولي،  القانون  بموجب  التزاماتها  واحترام 
صالحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية 

المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي".
الشيخ  القدس،  في  العامة  اÌسالمية  ا�وقاف  دائرة  عام  مدير 
المسجد  لباحات  الثالثاء  اقتحاما موسعا  إن  الخطيب، قال،  عزام 
ا�قصى بقيادة وزير الزراعة اÌسرائيلي، أوري أرئيل، استمر ٣٠ دقيقة.
وأضاف الخطيب لـ "المملكة" أن: "االقتحام ليس ا�ول ... المقصود 

منه، أن يقود السياسيون االقتحام على مستوى رسمي".
أرئيل قاد االقتحام الموسع "يرافقه مستوطنون متطرفون، عبر 
مشددة"،  وحراسة  االحتالل  لقوات  انتشار  وسط  المغاربة،  باب 

بحسب ما أكد الخطيب.

خبرني - قالت دائرة اÌحصاءات العامة، إن نسبة الفقر بين ا�فراد 
ضمن  متواجدون  أردني  مليون   ١٫٠٦٩ أن  أي   ،٪١٥٫٧ بلغت  ا�ردنيين 

منطقة الفقر، ما يعادل ١٨٨ ألف أسرة أردنية.
وعلى مستوى فقر الجوع، أشارت بيانات اÌحصاءات إلى انخفاض 
انتشارها في ا�ردن، حيث بلغت ٠٫١٢ نقطة مئوية وبلغ عدد ا�فراد 

ا�ردنيين الذين يعانون من فقر الجوع ٧٩٩٣ فردا.
سجلت  حين  في   ،٪٣٫٥ بلغت  فقد  الفقر،  بفجوة  يتعلق  وفيما 

نسبة شدة الفقر ١٫٢٪.
في  الفقر  لمؤشرات  الرئيسية  النتائج  أصدرت  العامة  اÌحصاءات 
حيث  ا�سرة،  ودخل  نفقات  مسح  إلى   Ûاستناد  ٢٠١٨  -٢٠١٧ ا�ردن 
والدخل  اÌنفاق  عن  شاملة  بيانات  توفير  إلى  المسح  يهدف 
الوطني،  المستوى  على  للسكان  الديمغرافية  والخصائص 
والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب 
سياسات  ومتابعة  تقييم  لغايات  أردني)  غير  (أردني،  الجنسية 
الموجهه  التنمية االقتصادية واالجتماعية وخصوصâ تلك  وبرامج 

للتخفيف من حدة مشكلة الفقر.

٢

ا�ردن يحذر إسرائيل من عواقب
انتهاكات ا�قصى
https://bit.ly/2MTocpr المصدر:
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https://bit.ly/2KW5aMB المصدر:

أخبار العالم



قالت السفيرة النرويجية في عّمان تونه أليش، إن النرويج قّدمت 
االستمرار  من  لتمكينه  الماضي  العام  دوالر  مليون   ٢٨ لãردن 
"سيتم  أنه  إلى  مشيرًة  السوريين،  لالجئين  الخدمات  بتقديم 

تقديم نفس المبلغ تقريبا هذا العام".

ومع  ا�ردنية  الحكومة  مع  مستمرا  حوارا  هناك  أن  وأضافت 
الكبير  العبء  مؤكدًة  للدعم،  جديدة  آليات  لتنسيق  مانحين 
السوريين،  الالجئين  استقباله  نتيجة  ا�ردن  يتحمله  الذي 
والتعليم  والمستشفيات  التحتية  البنية  على  وانعكاساته 

وغيرها.

العالقات  ٥٠ عاما على تأسيس  بمرور  بمناسبة  أليش،  وأوضحت 
أن  للنرويج،  الوطني  العيد  وبمناسبة  البلدين  بين  الدبلوماسية 
العالقات بين البلدين ممتازة على مختلف المستويات، وتدعمها 

العالقة المتميزة بين العائلتين المالكتين في كال البلدين.

وأضافت أن هناك تعاونا مستمرا بين ا�ردن والنرويج في مجال 
في  عضوان  الجانبين  وأن  والتطرف،  اÌرهاب  ومكافحة  الدفاع 
باسم  المعروف  اÌرهابي،  الدولة"  "تنظيم  الدولي ضد  التحالف 

"داعش".

وأشارت أليش إلى أن السفارة النرويجية، التي تحتفل هذا العام 
بمرور ٢٥ عاما على افتتاحها في عّمان، أصبحت اåن أكبر سفارة 
نرويجية في المنطقة وتمنح التأشيرات لمنطقة الشرق ا�وسط 
وما  ا�ردن،  لموقع  نظرا  الخليج؛  دول  باستثناء  إفريقيا  وشمال 
ومركزا  محورا  تعد  أنها  إلى  إضافة  واستقرار،  أمن  من  به  يتميز 

للعديد من المشاريع وا�نشطة في المنطقة.

"الدعم النرويجي لãردن ال يقتصر على الالجئين السوريين، وإنما 
مستضيفة  محلية  مجتمعات  تستفيد  أن  على  النرويج  تحرص 
لالجئين من هذا الدعم، إضافة إلى العمل أيضا مع المنظمات 

٣

أخبار العالم

النرويج تخّصص
28 مليون دوالر

لدعم ا�ردن

https://bit.ly/2ZelUT7 المصدر:

لدعم  والتعليم  التربية  ووزارة  المتحدة  وا�مم  الدولية 
المجتمعات المضيفة"، أضافت السفيرة، الفتة النظر إلى وجود 
الطاقة  أبرزها  مجاالت  عدة  في  ا�ردن  في  نرويجية  استثمارات 

الشمسية.

الذي  النرويج  تدعمه  الذي  "صحارى"  مشروع  أهمية  أليش  وبينت 
الطاقة  باستخدام  ا�حمر  البحر  مياه  تحلية  خالله  من  يتم 
الصحراوية  المناطق  ري  في  منها  واالستفادة  المتجددة 
المجاورة في منطقة العقبة وزراعتها بالخضروات وغيرها، الفتة 
بالتعاون مع الوكالة  النرويج  النظر إلى أن المشروع الذي تنفذه 
ا�ميركية للتنمية الدولية واالتحاد ا�وروبي الذي بدأ منذ عام ٢٠١٧ 
يجري اåن التحضير للمرحلة الثانية للمشروع وجذب المستثمرين 

له.

والتجاري  االقتصادي  التعاون  أن  النرويجية،  السفيرة  وأوضحت 
لزيادته  متوافرة  إمكانيات  هناك  ولكن  متواضع،  البلدين  بين 

خاصة بعد إقامة سفارة أردنية في أوسلو عام ٢٠١٧.

وأشارت إلى أن أعداد السياح النرويجيين انخفضت؛ بسبب ا�زمة 
مباشر  طيران  وهناك  المنطقة،  في  الوضع  وتطورات  السورية 
مع كوبنهاغن، وهناك أرضية مشجعة، وإمكانية لزيادة حجم 
في  ا�مني  الوضع  يستقر  أن  أملها  عن  معربة  السياحة، 
السياحة خاصة في ظل  إيجابا على  الذي سينعكس  المنطقة 

ما يزخر به ا�ردن من إرث تاريخي وحضاري مميز.

والفلسطينيين  السالم  لعملية  النرويج  دعم  السفيرة،  وأكدت 
والتزامها بما جاء باتفاق أوسلو عام ١٩٩٣ والتأكيد على أن النرويج 
المالي  الوضع  من  قلقها  عن  معربة  الدولتين،  حل  تدعم 
المالية  التزاماتها  بتقديم  النرويج  التزام  ومؤكدة  لـ"أونروا" 

السنوية تجاه هذه الوكالة.



بقوة  المرشح  هولندا،  منتخب  مدافع  ليخت،  دي  ماتيس  قال 
إن  المقبلة،  ا�سابيع  في  أمستردام  أياكس  لمغادرة 
بطل  يوفنتوس  إلى  االنتقال  منه  طلب  رونالدو  كريستيانو 
إيطاليا خالل المباراة النهائية لدوري ا�مم ا�وروبية، يوم ا�حد.

 ١٩) ليخت  دي  أحبط  مما  هولندا،  على  ١-صفر  البرتغال  وفازت 
عاًما) الذي ارتبط باالنتقال إلى عدة أندية كبرى في أوروبا.

وهو  يوفنتوس،  مهاجم  رونالدو،  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
اللقاء وأكد دي  الهولندي في نهاية  الدفاع  يتحدث مع قلب 
عن  معه  تحدث  ذهبية  كرات  بخمس  الفائز  الالعب  أن  ليخت 

انتقال محتمل لناديه اÌيطالي.

في  أفهمه  “لم  الهولندية:  إن.أو.إس  محطة  ليخت  دي  وأبلغ 
لم  لكنني  ضحكت،  لذا  الشيء  بعض  مصدوًما  كنت  البداية. 

أقل أي شيء.

“بعد المباراة مباشرة لم أنشغل كثيًرا با�مر. أنا محبط بسبب 
وبفضل  فيه”.  أفكر  الذي  الوحيد  الشيء  هو  وهذا  الهزيمة 
الدور  إلى  مسيرته  خالل  أياكس  مع  ليخت  لدي  المبهر  ا�داء 
الالعبين  أكثر  من  أصبح  أوروبا  أبطال  دوري  في  النهائي  قبل 

المطلوبين في سوق االنتقاالت.

لكن المدافع الشاب قال إنه لم يحسم مستقبله وليس على 
عجلة من أمره.

٤

جويديس يسجل هدف المباراة الوحيد

نجح المنتخب البرتغالي في التتويج بالنسخة ا�ولى من بطولة 
دورى ا�مم ا�وروبية، بعد تغلبه على نظيره الهولندي بنتيجة ١ 
ملعب  على  ا�حد  مساء  المنتخبين  جمع  الذى  اللقاء  فى   ،٠  –

"دراجاو".

هدف المباراة الوحيد جاء عبر نجم فالنسيا جونكالو جويديس 
عرضية  إثر  قوية  تسديدة  من  المباراة،  زمن  من   ٦٠ بالدقيقة 

مميزة، فشل حارس هولندا فى التصدى لها.

الثانية  بطولته  رونالدو  كريستيانو  ا�سطورة  يحصد  وبذلك 
رفقة المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق له التتويج بلقب يورو ٢٠١٦ 

ولم يخسر رفاق كريستيانو رونالدو أي مباراة في دوري ا�مم 
في  الثانية  للمرة  هولندا  منتخب  خسر  حين  في  ا�وروبية، 

البطولة.

البرتغال بطال لدوري ا�مم ا�وروبية 
�ول مرة على حساب هولندا

https://bit.ly/2WRKNaw المصدر:

دي ليخت يضحك بعد عرض  
لالنتقال إلى يوفنتوس

https://bit.ly/2FtgRaf المصدر:



ساعات ودقيقة واحدة.
وقدم تييم أداء صلبا في المجموعة ا�ولى التي ارتكزت بشكل كبير على 
تبادل الكرات من الخط الخلفي، وبدا أقرب لكسب ا�فضلية السيما في 
الشوط الثالث الذي احتاج نادال إلى نحو سبع دقائق ليتمكن من الفوز فيه 
منافسه  إرسال  النمساوي  كسر  الخامس،  الشوط  وفي   .٢-١ والتقدم 
للمرة ا�ولى وتقدم ٣-٢، لكن "الماتادور" رد سريعا ليعادل ٣-٣ ويحافظ 
بعدها على إرساله متقدما ٤-٣، وبعدها مباشرة ٥-٣ من خالل كسر ثان.

ولم يفرط نادال بفرصة حسم المجموعة على إرساله، وأنهاها ٦-٣ في 
نحو ٥٣ دقيقة.

المجموعة  من  الثاني  القسم  في  لعبه  أسلوب  من  نادال  بدل  وبعدما 
القاه  الشبكة،  إلى  والتقدم  الهجوم  نحو  أكبر  بشكل  ومال  ا�ولى 
أشواطها  مرت  التي  الثانية  المجموعة  في  ذاته  با�سلوب  النمسوي 
بنتيجة  الـ١٢  أشواطها  من  خمسة  انتهاء  خالل  من  ذلك  وظهر  سريعة، 

نظيفة.
وحافظ كل من الالعبين على إرساله طوال المجموعة، وصوال إلى الشوط 
ا�خير حين تقدم تييم ٤٠-١٥ على إرسال نادال، وتمكن من حسم النتيجة 

٧-٥ لصالحه بخطأ مباشر وكرة خارج الملعب من اÌسباني.
في  ٤-صفر  وتقدم  ساحقة  بداية  نادال  حقق  الثالثة،  المجموعة  وفي 
نحو ربع ساعة فقط، كسر خاللها مرتين إرسال النمساوي الذي بدا أداؤه 
ضعيفا ولم يحرز سوى نقطة واحدة في أول أربعة أشواط. وعلى الرغم 
من أن المصنف رابعا تمكن من الفوز بالشوط الخامس على إرساله، إال أن 
نادال رد بقوة في الشوطين السادس والسابع منهيا المجموعة في ٢٨ 

دقيقة فقط.
الرابعة، واصل اÌسباني هيمنته وتقدم ٣-صفر بعدما  المجموعة  وفي 
كسر اÌرسال ا�ول لتييم، ووسع الفارق إلى ٥-١ بعد كسره للمرة الثانية 
المجموعة  ليحسم  الكثير  إلى  نادال  يحتج  ولم  السادس.  الشوط  في 
والمباراة على إرساله في الشوط السابع، بفضل خطأ مباشر وكرة خارج 
الملعب  أرض  على  نادال  أثرها  على  تمدد  النمساوي،  من  الملعب  حدود 

احتفاال بلقب جديد في البطولة التي توج فيها للمرة ا�ولى عام ٢٠٠٥.

عزز اÌسباني رافايل نادال رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة روالن 
غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطوالت ا�ربع الكبرى، بتتويجه 
التوالي، بفوزه على  تاريخه والثالثة على  الثانية عشرة في  ا�حد للمرة 
وصيفه في العام الماضي النمساوي دومينيك تييم ٦-٣، ٥-٧، ٦-١، و

.٦-١
الالعب  على  ا�حد  الثاني  المصنف  نادال  رافايل  اÌسباني  تغلب 
في  و٦-١   ،٦-١  ،٥-٧  ،٦-٣ رابعا  المصنف  تييم  دومينيك  النمساوي 
ثانية  للتنس،  الفرنسية  غاروس  روالن  بطولة  من  النهائية  المباراة 
ساعات  ثالث  استغرقت  مباراة  في  العالمية  الكبرى  ا�ربع  البطوالت 
بهذه  الفوز  بمرات  القياسي  رقمه  نادال  بذلك  وعزز  واحدة.  ودقيقة 
الثانية  للمرة  لقبها  ويحرز  الترابية  المالعب  على  تجري  التي  البطولة 

عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.
عصر  في  والسيدات،  الرجال  (بين  التاريخ  في  العب  أول  نادال  وأصبح 
متفوقا  مرة،   ١٢ واحدة  كبرى  بطولة  لقب  يحرز  قبله)،  ما  أو  االحتراف 
على ا�سترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أستراليا ١١ مرة، 
البطوالت  ألقاب  عدد  في  المطلق  القياسي  الرقم  تحمل  بأنها  علما 
وما  االحتراف  عصر  قبل  ما  بين  ما  موزعة   ٢٤) الالعبات  لدى  الكبرى 

بعده).
الغراند  بطوالت  في  رصيده  عاما،   ٣٢ البالغ  اÌسباني  "الماتادور"  ورفع 
القياسي  الرقم  حامل  عن  فقط  اثنين  بفارق  لقبا،   ١٨ إلى  سالم 
السويسري روجيه فيدرر الذي سقط أمامه في الدور نصف النهائي في 
ومالعبها  الفرنسية  البطولة  "ملك"  منازع  بال  أنه  وأثبت  غاروس،  روالن 
المالعب  على  خاضها  مباراة   ٩٥ في  الـ٩٣  فوزه  بتحقيقه  الترابية، 

الباريسية.
وفي مواجهة تييم المصنف رابعا، والذي سبق له الفوز على نادال أربع 
كعبه  علو  ثانيا  المصنف  اÌسباني  أثبت  الترابية،  المالعب  على  مرات 
بال  هجوما  ليشن  بصعوبة،  الثانية  المجموعة  خسر  بعدما  السيما 
له  ويسمح  والرابعة،  الثالثة  المجموعتين  في  منافسه  على  هوادة 

بالفوز بشوط واحد فقط في كل منهما، في مباراة استغرقت ثالث 

٥

روالن غاروس: نادال يعزز رقمه 
القياسي ويحرز اللقب للمرة 

الثانية عشرة في تاريخه
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