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١

جون كينيدي

كرجل  السياسة  إلى  كينيدي  جون  انضم 
بدايته  وكانت  الحرب،  انتهت  عندما  ديمقراطي 
عضو في مجلس النواب عام ١٩٤٦م، والحًقا في 

مجلس الشيوخ عام ١٩٥٢م.
الحزب  عن  كمرشح  أمريكا  لرئاسة  انتخب 
عاًما   ٤٣ الوقت  ذلك  في  وعمره  الديمقراطي 
فيه  واجه  والذي   ١٩٦٠ عام  انتخابات  في  وذلك 
ربح  وقد  نيكسون،  ريتشارد  الجمهوري  خصمه 
أول  وهو  ضئيل.  بفارق  االنتخابات  تلك  في 
لكرسي  يصل  روماني  كاثوليكي  أمريكي 
الرئاسة بينما جميع رؤساء الواليات المتحدة من 
رئيس  أصغر  وهو  مختلفة،  بروتستانتية  مذاهب 

أمريكي منتخب.
وفرض  إجراءات  كينيدي  اقترح  المال،  صعيد  على 
ضرائب على أصحاب الثروات الخيالية فأغضبهم، 
الحقوق  حركة  ساند  االجتماعي  صعيد  وعلى 
المدنية، فاغضب الواليات الجنوبية، وبعض السود 
شعروا بأنه معتدل زيادة عن اللزوم، مّثل كينيدي 

أمل الشباب والشابات وطموحاتهم، وكانت شهرته 
الذين  الملونين  مّثل  كما  غيرها،  من  أكثر  الشباب  بين 

وفاعلّية  جديد،  عالم  بناء  أجل  من  إليه  يتطلعون  كانوا 
المخابرات المركزية، وإمكانية انتشار اÄحساس بالفنون في 

والدساتير  القوانين  وقيام  الرفيعة،  المناصب  أصحاب  أوساط 
الدخل  مستوى  كان  مهما  واÇفراد  اÄنسان  حقوق  بحماية 

السنوي أو المركز االجتماعي أو العرق أو التطّلعات، وذلك تمامÈ كما 
طمح واضعو الدستور.

الخنازير  خليج  اقتحام  عملية  واليته  فترة  في  اÇحداث  أهم  من  وكان 
فيتنام  لحرب  اÇولى  واÄرهاصات  برلين  جدار  وبناء  الكوبية،  الصواريخ  وأزمة 

وحركة الحقوق المدنية اÇمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد 
الشهير بإنزال إنسان على القمر. كما كان معارضÈ النتشار الشيوعية.

في يوم الزيارة، تحوّل المناخ فجأة من الجو الماطر إلى الجو المشمس مما جعل 
الرئيس يرفع غطاء السيارة المضادة للرصاص وهكذا سار الموكب الرئاسي عبر 
كما  كينيدي  جاكلين  زوجته  برفقة  مكشوفة  بسيارة  تكساس  داالس،  شوارع 

كان يرافقه في نفس السيارة حاكم والية تكساس جون كونالي.
وفي الساعة ١٢:٣٠ انطلقت الرصاصة اÇولى لتخترق عنق الرئيس من الخلف، وتمّر 
عبر حنجرته.. وتصيب جون كونالي حاكم والية تكساس، ثم انطلقت الرصاصة 
الرصاصة  بالدماء، وهنا انطلقت  الرئيس وتلطخ جاكلين  الثانية لتصيب جمجمة 
ورمى  مقعدها  إلى  كينيدي  زوجة  ودفع  المرافق  اÇمن  رجل  اندفع  ثم  الثالثة، 
السائق  وأصيب  الرئيس  سيارة  توقفت  بالرصاص،  ُتصاب  ال  كي  فوقها  نفسه 
بالتجمد، واندفعت سيارة الرئيس باتجاه مشفى باركالند، وهناك فتح الجراحون 
القصبة في عنق الرئيس لتسهيل عملية التنّفس، وقاموا بإجراء عملية نقل الدم، 

وعند الواحدة ظهرÕ توفي الرئيس جون كينيدي.

https://bit.ly/2MSCOWd المصدر:



طلب اÇمين العام لØمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، االثنين، من 
أن  طهران  إعالن  بعد  النووية  التزاماتها  تطبيق  تواصل  أن  إيران 
 ٢٧ في  سيتخطى  المخصب  اليورانيوم  من  احتياطها 
الدولي  االتفاق  في  عليه  المنصوص  المستوى  حزيران/يونيو 

المبرم عام ٢٠١٥.
"يشجع  العام:  اÇمين  باسم  المتحدث  دوجاريك  ستيفان  وقال 
غوتيريش إيران على مواصلة تطبيق التزاماتها في المجال النووي 
ويدعو كافة اÇطراف إلى احترام واجباتها والدول اÇعضاء اÇخرى 

إلى دعم تطبيق" اتفاق ٢٠١٥.
كل  "يدعو  غوتيريش  أن  صحافي  مؤتمر  خالل  المتحدث  وأضاف 
في  التوتر  حدة  تأجيج  إلى  يؤدي  قد  اجراء  أي  لتفادي  اÇطراف 

المنطقة".
الست  والدول  إيران  بين  المبرم   ٢٠١٥ اتفاق  أن  غوتيريش  واعتبر 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  والواليات  والصين  (ألمانيا  الكبرى 
وروسيا) لمنع طهران من حيازة السالح النووي لقاء رفع العقوبات 
النووي  االنتشار  من  الحد  في  كبيرا  إنجازا  "يشكل  عنها،  الدولية 

والدبلوماسية".
وتابع "ساهم االتفاق في تحقيق السالم واÇمن الدوليين".

وفي أيار/مايو ٢٠١٨ انسحبت واشنطن من االتفاق ووصفه الرئيس 
عقوبات  مجددا  وفرض  جدا"  "سيء  بأنه  ترامب  دونالد  اÇميركي 

اقتصادية على طهران.

نّظم أشخاص ذوو إعاقة، الثالثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة 
المالية، رفضÈ لتعديالت "نظام إعفاء مركبات اÇشخاص ذوي االعاقة 

لسنة ٢٠١٩"، الذي صدر في الجريدة الرسمية في ١٦ نيسان/ أبريل ٢٠١٩.
سقوف  بتحديد  تتعلق  النظام  في  مواد  بتعديل  محتجون  وطالب 

رسوم وضرائب معفاة، وسعة محركات مركبات.
وقال مراسل "المملكة" إنهم يرون أن نظام إعفاء المركبات "ال يؤثر 
المركبات  تجارة  على   Èأيض ينعكس  بل  اÄعاقة  ذوي  على  فقط 

ويعّمق حالة الركود االقتصادي في المناطق الحرة".
الحالي  اÄعفاءات  "نظام  عليها:  كتب  يافطات  محتجون  ورفع 

مرفوض جملة وتفصيال"، و "حقي وحريتي باختيار سيارتي".
النشاش  سهيل  المحتجين،  البصرية  اÄعاقة  ذوي  عن  ممثل  وقال 
لـ"المملكة": "اجتمعنا مع وزير المالية الثالثاء بعد الوقفة االحتجاجية 
 ... الجمارك  عن  مندوب  بحضور  اÇربعاء  موسع  لقاء  على  واتفقنا 
لطرح  حركيا  والمعاقين  المكفوفين  من  لجنة  هنالك  سيكون 

المطالب." ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة المالية.
بأنه ناشط حقوقي، أن مطالب  الذي وصف نفسه  النشاش،  وأضاف 
ذوي  اÇشخاص  مركبات  إعفاء  نظام  بتعديل  تتعلق  المحتجين 
اÄعاقات ورفع سعة  بين  التمييز  "إلغاء  إلى  االعاقة لسنة ٢٠١٩ وصوال 
صلة  حصر  وعدم  الجمركي  اÄعفاء  سقف  ورفع  للجميع  المحرك 

القرابة بالدرجة للمخول بقيادة المركبة مع المكفوفين".
ال   ،٢٠١٩ لسنة  اÄعاقة  ذوي  اÇشخاص  مركبات  إعفاء  لنظام  ووفقا 
رسوم  من  الكهرباء  على  تعمل  التي  فيها  بما  المركبة  تعفى 
تزيد  وال  دينار،  آالف   ١٠ على  المقدرة  الرسوم  إجمالي  زاد  إذا  وضرائب، 

قيمة الرسوم الجمركية المعفاة على ٤٠٠٠ دينار.
الضريبية  الرسوم  وإجمالي  اÄعفاء  بين  الفرق  يتجاوز  أن  يجوز  وال 
سعة  تزيد  وأال  دينار،   ٤٠٠٠ عن  اÄعفاء  محل  المركبة  على  المقدرة 
على  تعمل  كانت  إذا  سي)  سي   ١٦٠٠) على  المعفاة  المركبة  محرك 
(هايبرد)،  هجين  بمحرك  تعمل  كانت  إذا  سي)  سي  و(٢٠٠٠  البنزين، 

بحسب النظام.
٢

دعوة إيران لمواصلة االلتزام
باالتفاق النووي

https://bit.ly/2xeNJyF المصدر:

ذوو إعاقة يحتجون على
تعديالت نظام إعفاء المركبات

https://bit.ly/2FikiQI المصدر:

أخبار العالم



مرسي  محمد  السابق  الرئيس  جثة  إن  مصرية  أمنية  مصادر  قالت 
ُدفنت في مقابر الوفاء واÇمل شمال شرقي العاصمة القاهرة صباح 
الثالثاء وذلك بعد ساعات من وفاته أثناء جلسة محاكمته في قضية 

التخابر مع حركة حماس.

إثر  عاما،   ٦٨ مرسي،  وفاة  أعلن  قد  المصري  الرسمي  التلفزيون  وكان 
إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته.

وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب 
إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.

أو  مرسي  ذوي  حضور  من  التأكد  سي  بي  بي  لمراسل  يتسن  ولم 
محاميه عملية الدفن صباح اليوم.

وكان محامي العائلة عبد المنعم عبد المقصود قد صرح لبي بي سي 
القاهرة  في  دفنه  على  وافقت  مرسي  أسرة  بأن  سابق  وقت  في 
بالرغم من وصية تركها طلب فيها بأن يدفن في مقابر أسرته بقرية 

العدوة بالشرقية.

بعد  القصوى،  اÇمني  االستنفار  حالة  المصرية  الداخلية  وزارة  وأعلنت 
إعالن خبر وفاة مرسي.

الحيوية،  المنشآت  لحماية  قواتها  نشر  عن  الداخلية  أعلنت  كما 
والكنائس، والفنادق، وغيرها من المؤسسات المهمة في البالد.

ماذا حدث؟

خالل  أنه  فيه  جاء  الوفاة  حول  بيانا  المصري  العام  النائب  أصدر 
المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد 

أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.

وباقي  العياط  مرسي  محمد  المتهم  وجود  "وأثناء  البيان:  وأضاف 
المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا 

للمستشفى، وتبين وفاته".

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة 

٣

أخبار العالم

وفاة محمد مرسي
دفن جثمان الرئيس المصري السابق

في مقابر شمال شرقي القاهرة

https://bbc.in/2Nm4R0C المصدر:

المتهمين  أقوال  وسماع  المتوفى،  جثمان  ومناظرة  المحكمة،  بقاعة 
الموجودين معه في قفص االتهام.

وطالما أعرب نشطاء وأسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه 
ضغط  بارتفاع  الخاصة  اÇدوية  على  حصوله  عدم  من  مخاوف  بسبب 
االنفرادي  السجن  في  محتجزا  يكون  قد  أنه  ومن  والسكري،  الدم 

بصورة دائمة.

المصرية  السلطات  التي تصنفها  المسلمين،  اÄخوان  وطالبت جماعة 
تنظيما إرهابيا، بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة 

للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.

نبذة عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

والعدالة،  الحرية  حزب  داخل  السياسين  القادة  أبرز  أحد  مرسي  وكان 
لمنصب  يترشح  أن  قبل  المسلمين،  اÄخوان  لجماعة  السياسية  الذراع 

رئيس الجمهورية.

منافسه  على  بسيط  بفارق   ،٢٠١٢ الرئاسية  االنتخابات  في  مرسي  وفاز 
الفريق أحمد شفيق.

الخامس  ثورة  بعد  منتخب  مدني  رئيس  أول  مرسي  أصبح  وبعدها، 
يتولى  الذي  الخامس  والرئيس   ،٢٠١١ الثاني  يناير/كانون  من  والعشرين 

سدة الحكم في مصر.

الفتاح  عبد  أعلن  إذ  واحد،  لعام  إال  الحكم  في  مرسي  يستمر  ولم 
في  منصبه  من  مرسي  عزل  آنذاك،  للدفاع  وزيرا  كان  الذي  السيسي، 
من  الثالثين  احتجاجات  أعقاب  في   ،٢٠١٣ عام  يوليو/تموز  من  الثالث 

يونيو/حزيران.

ولم يظهر مرسي بعد ذلك إال بعد أشهر قليلة من عزله، إذ ظهر على 
شاشات التلفاز وهو خلف القضبان بعد توجيه عدة اتهامات له، منها 
حركة  بينها  من  أجنبية  جهات  مع  والتخابر  السجن،  من  الهروب 

حماس.



جيرمان  سان  باريس  نجم  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي  بات 
برشلونة  إلى  العودة  من  مضى  وقت  اي  من  أقرب  الفرنسي، 

اÄسباني خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

االنتقاالت  فترة  خالل  جيرمان  سان  باريس  إلى  نيمار  وانتقل 
قيمة  يورو  مليون   ٢٢٢ بدفع  قام  بعدما   ٢٠١٧ لعام  الصيفية 
ذلك  في  الكتالوني  الفريق  مع  عقده  في  الجزائي  الشرط 

الحين.

بدأ  برشلونة  إن  البريازيلية  سبورت"  "جلوبو  صحيفة  وقالت 
بالفعل في التواصل مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد 

مع نيمار خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية.

الحصول  الباريسي  نظيره  على  الكتالوني  النادي  وسيعرض 
على ١٠٠ مليون يورو، باÄضافة إلى بعض الالعبين.

كوتينيو  فيليبي  والبرازيلي  ديمبلي  عثمان  الفرنسي  ويعتبر 
في  يدخلون  الذين  الالعبين  أبرز  راكيتيتش  إيفان  والكرواتي 

الصفقة التبادلية.

نادي  رئيس  الخليفي،  ناصر  القطري  تصريحات  بعد  ذلك  يأتي 
باريس سان جيرمان، التي هاجم فيها النجم البرازيلي، وطالبه 
على  إجباره  يتم  لم  أنه  مؤكدا  المسؤولية،  بتحمل  خاللها 

االنتقال إلى النادي.

٤

جويديس يسجل هدف المباراة الوحيد

نجح المنتخب البرتغالي في التتويج بالنسخة اÇولى من بطولة 
دورى اÇمم اÇوروبية، بعد تغلبه على نظيره الهولندي بنتيجة ١ 
ملعب  على  اÇحد  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  اÇسطورة  يحصد  وبذلك 
رفقة المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق له التتويج بلقب يورو ٢٠١٦ 

ولم يخسر رفاق كريستيانو رونالدو أي مباراة في دوري اÇمم 
في  الثانية  للمرة  هولندا  منتخب  خسر  حين  في  اÇوروبية، 

البطولة.

وكيل فيليكس يصل إسبانيا لحسم
صفقة انتقال الالعب إلى أتليتكو

https://bit.ly/2NbWN2m المصدر:

100 مليون يورو و3 العبين تقرب 
نيمار من العودة إلى برشلونة

https://bit.ly/31SsIYY المصدر:



٥

القبض على ميشيل 
بالتيني في قضية 

"فساد مونديال قطر"
https://bit.ly/2Ft6PWo المصدر:

كشفت صحيفة ميرور اÄنجليزية، صباح اليوم الثالثاء، عن اعتقال 
القدم  لكرة  اÇوروبي  االتحاد  رئيس  بالتيني،  ميشيل  الفرنسي 

السابق، للتحقيق بتهم الفساد.

معه  للتحقيق  بالتيني  اعتقال  نبأ  اÄنجليزية  الصحيفة  ونشرت 
إلى   ٢٠٢٢ العالم  كأس  بطولة  إسناد  عملية  خالل  فساد  بتهم 

قطر.

الثالثاء،  اليوم  صباح  بالتيني،  احُتجز   ،MediaPart أفادت  وحسبما 
للتحقيقات الخاصة بمنح قطر كأس العالم ٢٠٢٢.

السابق لالتحاد  الرئيس  أنه تم نقل  وسائل إعالم فرنسية نشرت 
اÇوروبي إلى مكتب مكافحة الفساد في فرنسا.

لكرة  اÇوروبي  االتحاد  رئيس  منصب  تولى  الفرنسية  اÇسطورة 
القدم، في وقت سابق، قبل أن يتم إيقافه عن رئاسة "يويفا" بعد 

في  السابق،  فيفا  رئيس  بالتر،  سيب  مع  معامالته  تسببت  أن 
جره إلى خضم الفضيحة التي ضربت االتحاد الدولي للعبة.

بالتيني حصل على أفضل العب أوروبي في ١٩٨٣ و١٩٨٤ و
مجلة  من  العالم  في  العب  أفضل  وجائزة   ،١٩٨٥

فرانس فوتبول عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥.
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