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١

جسر البوابة الذهبية (با�نجليزية: Golden Gate Bridge) َمْعلم 
مهم في والية كاليفورنيا وفي الواليات المتحدة كلها. وبسبب 
من  الذهبية  البوابة  جسر  أصبح  الخاص,  البرتقالي  ولونه  جماله 
 ١٩٣٣ عام  الجسر  صنع  بدأ  بأكمله.  العالم  في  الجسور  أشهر 
كجزء من برنامج "إدارة العمل والمشروعات" خالل عصر الرئيس 
ُوِضَعت  العمال،  على  الخطر  وبسبب  روزفيلت.  دالنو  فرانكلين 
وُاسُتْكِمل  فقط.  عامال   ١١ مات  حين  في  مْوتا   ١٩ َمنعت  شبكة 
جسر البوابة الذهبية عام ١٩٣٧, وبقى أطول جسر من نوعه حتى 
١٩٦٤. يمتد الجسر ١٫٢٢ ميًال (١٩٧٠ مترا) من مدينة سوساليتو في 
الشمال إلى سان فرانسيسكو في الغرب. من جانب، هناك خليج 
الهادي.  المحيط  يوجد  ا¿خر  الجانب  ومن  فرانسيسكو  سان 
الجسر طريق رئيسي لÁقتراب من مدينة سان فرانسيسكو من 
المدينة.  في  يعملون  الذين  للناس  الشمالية  الخليج  منطقة 
الجسر  هذا  ُيعتبر  دوالرات.  الجسر٦  يدفعوا  معبرأن  على  يجب 
وجهة  وهو  العصري  العالم  عجائب  من  واحدا  المشهور 
الجسر.  أن يقطعوا  للسيارات وللناس  للسياحة. ُيسمح  مفضلة 
وعلى الرغم من الرياح الشديدة يمشي عدد كبير من الناس كل 
مفتوح  الجسر  وÇن  السياحي.  الفصل  طوال  الجسر  على  يوم 
للمشاة تم ألف انتحار على اÇقل من على الجسر في السنوات 
الوقت.  هذا  كل  في  فقط  فردا   ٢٦ نجا  بناءه.  على  مضت  التي 
الثقافة الشعبية  الذهبية عنده مكانة مهمة في  البوابة  جسر 
في الفن واÇفالم والكتب. الصورة الرشيقة التي يرسمها الجسر 
الواليات  كل  في  مثيل  لها  ليست  اÇرض  يدي  بين  كامتداد 
المرورية  ا�ختناقات  وجود  الجسر  هذا  مشاكل  من  المتحدة. 
ا¿ن  حتى  المرورية.  الحوادث  من  كثير  في  تسبب  مما  والضباب 

يعتبر هذا الجسر رمزÍ من رموز سان فرانسيسكو اÇمريكية.

البناء
مليون   ٣٥ تتجاوز  تكلفتفته  وكانت   .١٩٣٣ يناير,   ٥ في  البناء  بدأ 
دوالرا أميريكيا. وجرى بناء جسر غولدن غيت المشروع من قبل 
شركة البناء مارشال McClintic ، والتي اسسها McClintic هوارد 
وكالهماLehigh University.[بحاجة  دال،  وتشارلز  مارشال 
لمصدر] ظل شتراوس رئيس المشروع، والمشرف على البناء يوما 
من  تخرجه  وبعد  الرائدة.  المساهمات  بعض  وجعل  يوم،  بعد 
التى  ألماطر  من  لبنة  وضع  انه  وقال   ، سينسيناتي  جامعة 
أستخدمت في 'هدم قاعة McMicken في جنوب المرسى قبل 
 movable safety netting beneath the ابتكر  الخرسانة.  صب 
construction استخدام شبكات السالمة المنقولة تحت موقع 
البناء ، والتي أنقذت حياة العديد من عمال الحديد والصلب على 
خالف هؤالء الذين لم يتمعوا بأى حماية . حيث قتل أحد عشر 
رجال من جراء السقوط أثناء البناء، وقتل عشرة (عند جسر شارف 
على االنتهاء) عند الشباك حيث سقطوا تحت وطأة الثقل على 
من  آخرين  عشر  تسعة  أصبح  هبطت.  قد  كانت  التي  السقالة 
البناء,هؤالء  مدار  على  اÇمان  شبكة  بواسطة  أنقذوا  الذين 

اÇعضاء كانو فخورين (غير رسمي).
وتم االنتهاء من المشروع بحلول نيسان / أبريل ١٩٣٧ ، ١٫٣ مليون 

دوالر في إطار الميزانية.

https://bit.ly/2DV4a75 المصدر:

جسر البوابة
الذهبية



توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل 
العب في إنجلترا والمقدمة من قبل رابطة العبي كرة القدم 
التي تعطى Çكثر من قدم مستويات مميزة في  المحترفين 

البطوالت المحلية.

زميله  ماني  ساديو  السنغالي  من  كل  على  دايك  فان  وتفوق 
في ليفربول، وثالثي مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ وبيرناردو 

سيلفا وسيرجيو أغويرو، والبلجيكي إيدين هازارد (تشيلسي).

منذ  ليفربول  لدفاع  صالبة  عاما   ٢٧ عمره  البالغ  الالعب  ومنح 
من  الثاني  كانون  يناير  في  ساوثامبتون  من  قادما  انضمامه 
الدوري  لقب  على  المنافس  الفريق  وساعد  الماضي،  العام 
 ١٩ في  نظيفة  شباكه  على  الحفاظ  على  الممتاز  ا�نجليزي 

مباراة في الدوري هذا الموسم.

من  الثاني  الالعب  هولندا  منتخب  مدافع  ديك  فان  وأصبح 
بعد  التوالي  على  الثاني  للموسم  بالجائزة  يفوز  الذي  ليفربول 
إلى  وانضم  الماضي  العام  في  صالح  محمد  المهاجم 
فان  وروبن  نيستلروي  فان  ورود  بيركامب  دينيس  مواطنيه 

بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

٢

 , يوفنتوس  نادي  أن  على   , فرنسية  صحفية  تقارير  قالت 
يستهدف التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد ا�نجليزي , 
, في نهاية  الصيفية  ا�نتقاالت  المقبلة من سوق  الفترة  خالل 

الموسم الحالي . 

يوفنتوس  نادي  فإن  الفرنسية   “ سبورت   ١٠ لي   “ لشبكة   àوفق
, من  , ديفيد دي خيا  يرغب في التوقيع مع الحارس ا�سباني 
الموسم  في   , المرمى  حراسة  مركز  وتدعيم  تعزيز  أجل 

المقبل . 

أن نادي يوفنتوس يخطط خطف دي خيا  وأشار المصدر على 
رئيسي  كهدف  الحارس  يضع  الذي  جيرمان  سان  باريس  قبل 
, خاصة أن الحارس لم يجدد عقده حتى ا¿ن مع  في الصيف 

اليونايتد . 

وينتهي عقد الحارس دي خيا مع مانشستر يونايتد في نهاية 
العام  حتى  العقد  لتمديد  خيار  وجود  مع   , الحالي  الموسم 
على  الموافقة  أجل  من  ضخم  راتب  الحارس  ويريد   , المقبل 

تجديد عقده . 

يوفنتوس يستهدف التعاقد 
مع هدف باريس سان جيرمان

https://bit.ly/301incb المصدر:

فان دايك يتوج بجائزة أفضل 
العب في الدوري ا نجليزي

https://bit.ly/2Vl3DpR المصدر:



à٨ ألقاب في ١١ عام

تاريخه  في   ٢٦ الـ  للمرة  ا�سباني  الدوري  بطولة  لقب  برشلونة  رفع 
ريال  باسم منافسه  الُمسجل  التاريخي  الرقم  واقترب من معادلة 
"الكتالوني"  النادي  مدريد والذي حصد اللقب في ٣٣ مناسبة. لكن 
جدارة  عن  اÇخيرة   ١١ الـ  المواسم  في  المحلية  سيطرته  أثبت 

واستحقاق.

 ،àوحصد برشلونة لقب "الليغا" في ثمانية مواسم في آخر ١١ موسم
 ،٢٠١٠  ،٢٠١١ اللقب أعوام (٢٠١٨، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٣،  "الكتالوني"  النادي  إذ حقق 
اليوم بإسقاطه منافسه ليفانتي في ملعب  ألقابه جاء  ٢٠٠٩)، وآخر 

"كامب نو".

برشلونة  تفوق  مدريد  ريال  فريق  كسر  اÇخيرة   ١١ الـ  السنوات  وخالل 
أسقط  كما  "الليغا"،  لقب  بخطفه  و٢٠١١-٢٠١٢   ٢٠١٦-٢٠١٧ موسمي  في 
 ،٢٠١٣-٢٠١٤ موسم  في  برشلونة  يد  من  الدوري  لقب  مدريد  أتلتيكو 
الجدول  وتصدر  نو"  "كامب  ملعب  في  معه  تعادل  عندما  وذلك 

متفوقà على "الكتالوني".

ُتوج فريق برشلونة بلقب الدوري ا�سباني لكرة القدم عن جدارة 
المحلي،  الصعيد  على   àرائع  àموسم قدم  أن  بعد  واستحقاق، 
أرض  على  مقابل  دون  بهدف  ليفانتي  خصمه  بتخطيه  وذلك 
 àملعب كامب نو، ليرفع كأس "الليغا" للمرة الثامنة في آخر ١١ عام
النادي  منافسيه  أبرز  على  الواضح  وتفوقه  سيطرته  ويؤكد 

"الملكي" وأتلتيكو مدريد.

وحسم برشلونة لقب الدوري ا�سباني لموسم ٢٠١٨-٢٠١٩، بعد أن 
تعادالت  ثمانية   ،Íفوز  ٢٥) مباراة   ٣٤ في  نقطة   ٨٣ جمع 
وخسارتين)، متفوقà على وصيفه أتلتيكو مدريد الذي رفع رصيده 
مواجهة  من  ساعات  قبل  الوليد  بلد  على  بفوزه  نقطة   ٧٣ إلى 

برشلونة المسائية.

حسم  مدريد  وأتلتيكو  برشلونة  بين  نقاط  التسع  فارق  وبسبب 
الدوري  منافسات  من  جوالت   ٣ لبقاء   Íنظر لقب  برشلونة  فريق 
اللحاق  "الروخيبالنكوس"  لفريق  يمكن  ال  وبالتالي  ا�سباني، 
إرنستو  المدرب  تفوق  مع   àخصوص "الكتالوني"،  بخصمه 

.àوإياب àفالفيردي ذهاب

٣

 برشلونة بطًال للدوري ا�سباني:
8 ألقاب في 11 عام�

https://bit.ly/2GNyJxB المصدر:



افتتح جاللة الملك عبداå الثاني، القائد اÇعلى للقوات المسلحة، الثالثاء، مباني قيادة درك مؤاب، في محافظة الكرك، والتي أنشئت 
ضمن استراتيجية قوات الدرك الهادفة لتعزيز االنفتاح اÇمني في المحافظات ومواكبة احتياجات المجتمع في إطار من الالمركزية 

التي تقلل من وقت االستجابة، وتضمن توفير الخدمة اÇمنية الفضلى للمواطنين، وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية.

وأعرب الملك عن اعتزازه بأداء منتسبي قوات الدرك، ومستوى جاهزيتهم، وجهودهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

حسين  الركن  اللواء  الدرك  لقوات  العام  المدير  استقباله  في  كان  مؤاب،  درك  قيادة  مباني  موقع  إلى  اÇعلى  القائد  وصول  ولدى 
الحواتمة، وكبار الضباط، حيث استعرض جاللته القطعة المنتظرة الخاصة.

باللواء الركن الحواتمة فترة من الوقت، تم خاللها بحث عدد من اÇمور ذات الطابع اÇمني والتنظيمي، المتعلقة  واجتمع الملك 
بقوات الدرك.

واستمع الملك إلى إيجاز حول عمل وواجبات القيادة الجديدة، وأهم خطط التحديث والتطوير التي تنتهجها قوات الدرك في سبيل 
االرتقاء بأداء منتسبيها، وتوفير أعلى درجات اÇمن للمواطنين والمقيمين، في جميع مناطق المملكة.

كما استعرض الملك سرية الرد السريع التابعة لقيادة درك مؤاب، والتي تم تشكيلها كواحدة من سرايا الرد السريع عالية الجاهزية 
في قوات الدرك، وتمتاز بقدرتها على االستجابة السريعة لæحداث اÇمنية، بكفاءة وقدرة عالية.

٤

https://bit.ly/2H3Lhjf المصدر:

الملك يفتتح مباني قيادة درك مؤاب

أخبار العالم



برئاسة  أردني  وفد  مع  ا�ثنين،  اليوم  اجتماعا  قطر  غرفة  عقدت 
حول  للتباحث  عبيدات  زياد  المهندس  العمل  لوزارة  العام  اÇمين 
العمل،  مجاالت  في  الجانبين  بين  التعاون  عالقات  تعزيز  سبل 
العمالة  استقطاب  في  القطري  الخاص  القطاع  دور  وتنشيط 
وظيفة  آالف   ١٠ توفير  في  قطر  دولة  لمبادرة  استجابة  اÇردنية 

لæردنيين.
عن  وممثلون  أردنيون  مسؤولون  حضره  الذي  االجتماع  وناقش 
وزارة التنمية ا�دارية والعمل والشؤون االجتماعية في قطر، سبل 
من  وانتقالهم  العمل  تأشيرات  على  اÇردنيين  حصول  تسهيل 

اÇردن للعمل في قطر.
أبناء  بتوظيف  القطرية  للمبادرة  اÇردن  تثمين  عن  عبيدات،  وأعرب 
بين  تربط  التي  اÇخوية  العالقات  عمق  يعكس  الذي  المملكة 
تسير  المبادرة  تنفيذ  خطوات  أن  إلى  مشيرا  الشقيقين،  البلدين 
آالف  خمسة  إصدار  ا¿ن  حتى  تم  حيث  الصحيح،  المسار  ضمن 
موافقة عمل، حصل ٢٠٠٠ من أصحابها على تأشيرات للعمل، في 

حين يجري العمل حاليا على الـ ٣٠٠٠ المتبقية.
غرفة  من  مسؤولين  تضم  ثالثية  لجنة  تشكيل  عبيدات  واقترح   
والشؤون  والعمل  ا�دارية  التنمية  ووزارة  قطر  وصناعة  تجارة 
مصاعب  أي  لتذليل  اÇردنية،  العمل  ووزارة  القطرية  االجتماعية 
في  والصناعية  التجارية  القطاعات  في  اÇردنيين  توظيف  تواجه 

قطر.
التنمية  ووزارة  قطر  غرفة  بين  تنسيق  وجود  إلى  الشرقي  وأشار 
الخاص  القطاع  وشركات  االجتماعية  والشؤون  والعمل  االدارية 
اÇردنية،  العمالة  جلب  عملية  تواجه  قد  تحديات  أي  لتسهيل 
اضافة  وتعد  عالية  بمهارات  تتمتع  االردنية  العمالة  أن  مضيفا 
ذات  والمجاالت  المهن  في  خاصة  القطرية  للسوق  مهمة 

المستوى المتوسط والعالي.

قعوار  ماري  الدكتورة  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزيرة  وقعت 
جيم   USAID الدولية  للتنمية  اÇمريكية  الوكالة  بعثة  ومدير 
الواليات  بين  التنموية  للمساعدات  اتفاقيات  ثالث  اليوم  بارنهارت 
برنامج  ضمن  أمريكي  دوالر  مليون   ٣٢٩ وبقيمة  واÇردن  المتحدة 
المساعدات االقتصادية المقدمة للمملكة من الواليات المتحدة 

اÇمريكية للسنة المالية ٢٠١٨ .
في  باÇعمال  القائم  من  كّل  بحضور  االتفاقيات  توقيع  وجرى 
وأعضاء  ورئيس  ساساهارا  كارين  عّمان  في  اÇمريكية  السفارة 

مجلس المحافظة ومحافظ جرش مأمون اللوزي.
وتحّدد االتفاقيات كيفية إنفاق الوكالة اÇميركية للتنمية الدولية 
رؤية  تعزيز  في  للمساهمة  التنموية  المساعدات  هذه   USAID
الحكومة اÇردنية طويلة اÇمد لالستقرار االقتصادي والقدرة على 
 USAID الدولية  للتنمية  اÇمريكية  الوكالة  وتعمل  التكّيف. 
بالشراكة مع حكومة اÇردن وشعبه لدعم االستقرار االقتصادي، 
وتعزيز الحوكمة الديمقراطية، وتطوير جودة الخدمات اÇساسية 

لتلبية احتياجات الشعب اÇردني في كافة أنحاء المملكة.
اÇساسية  ُجبا  مدرسة  افتتاح  حفل  ضمن  التوقيع  تّم  قد  وكان 
وتعّد  جرش.  محافظة  في   Íمؤخر تجديدها  تم  التي  المختلطة 
قبل  من  تجديدها  تم  حكومية  مدرسة   ١٣٠ من  واحدة  المدرسة 
الماضية  السنوات الخمس  المحلية على مدار  المقاوالت  شركات 
مع   USAID الدولية  للتنمية  اÇمريكية  الوكالة  شراكة  إطار  في 
وبفضل  وا�سكان.  العامة  اÇشغال  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة 
با�ضافة   ،à٤٠,٠٠٠ طالب سنوي التجديدات سيتاح لما يقارب  عمليات 
إلى معلمي ومدراء المدارس الوصول إلى بيئات التعلم المجهزة 
با�ضاءة والتدفئة والتهوية والتمديدات الصحية المالئمة، إضافًة 
احتياجات  مراعاة  مع  تجديدها  تم  قد  المساحات  جميع  أن  إلى 

اÇشخاص ذوي ا�عاقة.

٥

أميركا تدعم ا�ردن
بـ 329 مليون دوالر
https://bit.ly/2DQrAKQ المصدر:

5 آالف أردني يحصلون على
موافقات للعمل في قطر

https://bit.ly/2DTbeB3 المصدر:

أخبار العالم
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