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جسر دانيانغ-كونشان
الكبير

(با�نجليزية:   (Dānyáng-Kūnshān dà qiáo تنطق   丹阳－昆山大 (بالصينية:  الكبير  دانيانغ-كونشان  جسر 
Danyang–Kunshan Grand Bridge) هو جسر خاص بالسكك الحديدية يقع في منطقة جيانغسو في الصين يعتبر أطول 
حديد  سكة  بخط  خاص  هو  و  ميل)   ١٠٢٫٤) كيلومتر)   ١٦٤٫٨) الصيني  الجسر  هذا  طول  ويبلغ  العالم   في  جسر 

بكين-شانغهاي.
الموقع و البناء

بين  الحديدية  السكك  خط  Danyang–Kunshan Grand Bridge)على  (با�نجليزية:  الكبير  دانيانغ-كونشان  جسر  يقع 
شانغهاي ومدينة نانجينغ في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين في منطقة "إقليم نهر اليانغتسى" حيث تتميز الجغرافيا 

بحقول ا¬رز في ا¬راضي المنخفضة، والقنوات وا¬نهار والبحيرات.
للمراكز  الشمالية  الحواف  عبر  الجسر  يمر  و  يانغتسى،  لنهر  موازيا  الجنوب  إلى  ميال   ٥٠ إلى   ٥ حوالي  تقريبا  يمتد  الجسر 
السكانية (من الغرب إلى الشرق) تبدأ في دانيانغ، سوتشو تشانغتشو، ووشي، وتنتهي في كونشان. هناك مقطع طويل 

طوله ٩ كم (٥٫٦ ميل) عبر المياه المفتوحة عبر بحيرة يانغتشنغ في سوتجو.
البناء

بدأت اشغال بناء جسر دانيانغ-كونشان الكبير (با�نجليزية: Danyang–Kunshan Grand Bridge) في ٢٠٠٦ و تم االنتهاء منها 
في عام ٢٠١٠ وافتتح في عام ٢٠١١ وقد كلف بناء الجسر حوالي ٨٫٥ مليار دوالر.

أطول جسر في العالم
Danyang–Kunshan Grand Bridge) على لقب أطول جسر في العالم (١٦٤٫٨  حصل جسر دانيانغ-كونشان (با�نجليزية: 

كيلومتر) (حوالي ١٠٢٫٤ ميل) في سجالت غينيس لÁرقام القياسية في أي فئة اعتبارا من حزيران/يونيه ٢٠١١ .

https://bit.ly/2WIp3d8 المصدر:



اثر  بدران  شفا  منطقة  في   Åعام  ٢١ العمر  من  يبلغ  شاب  توفي 
حريق في احد المنازل على خلفية جريمة القتل باحداث المنطقة 

عصر االثنين.
واوضح مصدر امني، ان اعمال شغب وقعت عقب مقتل شاب في 
 Åالى ان شخص Èشفا بدران تخللها اغالق شوارع وحرق منزل، مشير
تم  حيث  بداخلها،  وهو  المنزل  حريق  جراء  باالختناق  اصيب 

اسعافه الى المستشفى، اال انه ما لبث ان فارق الحياة.
فيما تتواجد االجهزة االمنية في المكان وعملت على فتح تحقيق 
بالحادثة، فيما ال تزال منطقة شفا بدران تشهد توترÈ عقب احادث 

الشغب.

رصدت  الخاصة  االستكشافية  فرقها  أن  الزراعة  وزارة  أوضحت 
ضانا  بمناطق  الصحراوي،  الجراد  من  ثان  لسرب  تواجد  أماكن 
والعابور ومحطة الحسن والبرة في محافظة الطفيلة ودخولها 
اليوم  صحفي  بيان  في  الوزارة  وقالت  والحسينية.  الجفر  عبر 
حتى  واستمرت  اليوم،  فجر  بدأت  المكافحة  اجراءات  إن  االثنين: 
الوزارة  الكوادر  خاللها  واستطاعت  صباحا،  التاسعة  الساعة 
تزيد  مساحة  في  المتمركز  السرب  هذا  من  بالمئة   ٩٥ مكافحة 
وآليات  بالمبيدات  أن عشرة فرق مجهزة  ١٠ كيلومترات. وبينت  عن 
شاركت  الملكي  الجو  سالح  من  وطائرة  الزراعة  وزارة  من  الرش 
ثالثة  خالل  من  الوعرة  المناطق  في  والمكافحة  الرش  بحمالت 
بيانها  في  الوزارة  وثمنت  وإعالمي.  واستطالع،  مكافحة،  فرق؛ 
في  الكبير  والوعي  الدراية  الجنوبية  المناطق  وسكان  للمزارعين 
الرياح  تكون  ان  البيان  وتوقع  التعليمات.  جميع  مع  التعامل 
عكسية خالل ا¬يام المقبلة ما يمنع وصول الجراد الصحراوي إلى 
ا¬راضي ا¬ردنية. ونبهت الوزارة إلى أن الفيديوهات المتداولة على 
أنها جراد صحراوي، ما هي إال جنادب وبعض الخنافس تظهر في 

موسم الربيع بحثÅ عن الضوء.

٢

الزراعة تنتهي من مكافحة
سرب الجراد الثاني
https://bit.ly/2vTlk0C المصدر:

وفاة شاب بحريق منزل في شفا
بدران إثر اعمال شغب

https://bit.ly/2DTbeB3 المصدر:

أخبار العالم



قال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي أن اعداد المهندسين في االردن ١٦٣ الف مهندسة ومهندس، فيما 
توقع ان يتخرج العام الحالي قرابة ١٢ ألفا ممن يجلسون على مقاعد الدراسة.

واضاف الزعبي أن نسبة البطالة بين صفوف المهندسين بلغت قرابة ١٨٪ اي ما يقارب ٣٥ الف مهندس ومهندسة وهو ما يشكل 
التحدي ا¬كبر للنقابة.

 ١٠٨٠٠ اصل  من  االف   ٤ قرابة  الماضي  العام  خالل  التشغيل  أجل  من  التدريب  برنامج  من  استفادوا  الذين  المهندسين  عدد  أن  وقال 
مهندس ومهندسة في حين أن عدد المهندسين الذين استفادوا من البرنامج خالل الثلث ا¬ول من العام الحالي بلغ ١٤٠٠.

الظروف  ان  اال  الدول  مختلف  في  للمهندسين  جديدة  أسواق  فتح  إلى  وتسعى  االبرز  التحدي  الملف  هذا  تعتبر  النقابة  أن  واكد 
الوضع  على  سلبا  تنعكس  التي  السياسية  والتوترات  الصراعات  كثرة  بسبب  المساعي  هذه  تخدم  ال  العربية  الدول  في  االقليمية 

االقتصادي.

وقال إن النقابة ذهبت إلى أبعد من ذلك وتسعى لفتح أسواق جديدة خارج ا�قليم مثل أفريقيا، كاشفا عن لقاء قريب يجمع النقابة 
مع وزير العمل ا¬لماني بهدف فتح السوق ا¬وروبي وااللماني تحديدا أمام مهندسي االردن.

كافة  على  لالجابة  االردني  الوطني  المشروع  خلف  للوقوف  الجهود  وتوحيد  الصفوف  رّص  ضرورة  الى  الزعبي  دعا  اخر  جانب  من 
التحديات التي تواجه الدولة االردنية على كافة االصعدة.

وتشغيل  تدريب  فرص  عن  البحث  في  اهتمامها  جل  صبت  النقابة  أن  للنقابة  السنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  خالل  الزعبي  وأضاف 
للزمالء المهندسين رغم التضخم المستمر في اعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة بشكل ملحوظ، في ظل تراجع سوق العمل 

ووجود أزمة اقتصادية خانقة من اغالق العديد من االسواق.

وعرض إنجازات مجلس النقابة خالل العام الماضي، مبينا أنه شهد تطورات عديدة على صعيد الملف الوطني والنقابي والمهني.

وأكد إن االنسجام الموجود داخل المجلس رغم التباين والتعدد، ساهم في ايجاد عمل مشترك موحد ضمن العديد من الملفات 
على صعيد اقتصادي ونقابي واجتماعي، ووطني، مشيرا الى ان المجلس وبوقوف الهيئة العامة خلفه تمكن من انجاز العديد من 

تلك الملفات.

وقال إن النقابة تمكنت من انجاز العديد من االنظمة كنظام المسؤولية المهنية ونظام التأهيل واالعتماد المهني وتوكيد الجودة 
التشريعات  بعض  على  تعديالت  الجراء  لجنة  تشكيل  إلى  اضافة  المهنية،  والصحة  العامة  والسالمة  المساحة  قطاع  وتنظيم 

النقابية المختلفة كاالنتخابات، ولجنة استشارية تضم كل مكونات العمل النقابي والوطني داخل النقابة.

٣

أخبار العالم

(35) الف مهندس
في االردن عاطلون

عن العمل
https://bit.ly/2JAHEE6 المصدر:



ليخت،  دي  ماتياس  المدافع  الهولندي،  أياكس  قائد  رفض 
عرًضا لالنتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف المقبل مقابل ٦٠ 
فيه  يحاول  الذي  الوقت  في  وذلك  إسترليني،  جنيه  مليون 
بناء  إعادة  سولسكاير  جونار  أولي  الحمر  الشياطين  مدرب 
المدافع  أن  إال  أولوياته،  رأس  على  ليخت  دي  ووضع  الفريق 
أوروبا  أبطال  بات قريًبا من خوض نهائي دوري  الذي  الهولندي 
هذا الموسم بعد فوزه على توتنهام ا¬سبوع الماضي بهدف 
نظيف قبل خوض مباراة ا�ياب غًدا في أمستردام، أخبر إدارة 
من  ليخت  دي  وقال  آخر.  مدافع  عن  البحث  بضرورة  اليونايتد 
ال  إنه  يونايتد  مانشستر  �دارة  رايوال  مينو  أعماله  وكيل  خالل 
مقابل  سنوات،  لخمس  يمتد  عقد  على  التوقيع  في  يرغب 
الحصول على ٢٥٠ ألف جنيه إسترليني أسبوعًيا، على الرغم من 

أن رايوال قال إنه لن يحصل على عرض مالي أفضل من ذلك.

العالم،  في  ا¬فضل  المدافع  سيصبح  أنه  ليخت  دي  ويرى 
يهتم  ال  وهو  فيه،  يرغب  ناد  أي  إلى  االنتقال  فرصة  وسيملك 
الجذاب،  بالنادي  يراه  ال  والذي  يونايتد  مانشستر  إلى  باالنتقال 
كما يرى بأن أسهمه ترتفع بشدة حالًيا، كواحد من أبرز الالعبين 

الذين تطاردهم كبرى ا¬ندية ا¬وروبية.

المقبل،  الصيف  أياكس  عن  ليخت  دي  يرحل  أن  المنتظر  ومن 
بعدما قال مدرب الفريق إيريك تين هاج بأنه ال توجد أي فرصة 
لبقائه مع الفريق، وستكون وجهته المقبلة أيا من ٣ أندية ما 

بين برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.

٤

إدخال  يريد  برشلونة  نادي  أن  إسبانية  صحفية  تقارير  ذكرت 
نادي  مع  تبادلية  صفقة  في  جوميز  أندريه  البرتغالي  العبه 
البرازيلي  الجناح  خدمات  على  للحصول  ا�نجليزي  تشيلسي 

ويليان.

ويليان  لضم  برشلونة  من  عرًضا  رفض  قد  تشيلسي  أن  يذكر 
البرازيلي  لضم  برشلونة  يتحول  أن  قبل  يورو،  مليون   ٧٠ مقابل 
 ، ٤١ مليون يورو  أولفييرا جناح نادي بوردو مقابل  اàخر مالكوم 
للرحيل  تمهيًدا  ويليان  ضم  في  ترغب  البارسا  إدارة  لكن 
بعد  الفريق،  صفوف  عن  ديمبلي  عثمان  للفرنسي  المحتمل 

المستوى غير المقنع الذي ظهر به وتكرار ا�صابات.

البارسا  إدارة  أن  ا�سبانية  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وذكرت 
عرضت مبلغ ٤٤ مليون يورو با�ضافة ¬ندريه جوميز للحصول 
مع  بالتعاقد  مهتًما  ليس  ا�نجليزي  النادي  لكن  ويليان،  على 

الالعب البرتغالي في الوقت الحالي.

وربطت بعض التقارير الصحفية جوميز باالنتقال لنادي أرسنال 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الحالية على سبيل ا�عارة ، لكن 

إدارة البارسا تريد استخدامه في الحصول على ويليان.

برشلونة يستخدم هدف 
أرسنال للحصول على ويليان

https://bit.ly/2Vra6ed المصدر:

دي ليخت يرفض 60 مليون 
إسترليني من مانشستر يونايتد

https://bit.ly/2JkAnZL المصدر:



أتحدث  لن  الموسم.  الذي سيحدث في نهاية  يونايتد. سنرى ما 
عنه مجددا"، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

وكانت عدة تقارير قد قالت إن انتقال بوغبا من مانشستر يونايتد 
أبطال  لدوري  التأهل  على  وقدرته  الفريق  بأداء  مرتبطا  سيكون 
في  الفريق  فشل  الذي  ا¬مر  وهو  المقبل،  الموسم  أوروبا 

تحقيقه.

ويوفنتوس،  مدريد  ريال  من  بكل  بوغبا  ربطت  أن  لتقارير  وسبق 
عودته  بعد  قوي  فريق  بناء  في  ورغبته  زيدان  تصريحات  لكن 
للفريق الملكي، شكلت مؤشرا قويا على وجهة بوغبا خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية المقبلة.

الكرة  ا¬خيرة بشأن مستقبل العب  اàونة  التقارير في  تزايدت 
المقبلة  ووجهته  يونايتد،  مانشستر  مع  بوغبا  بول  الفرنسي 
في فترة االنتقاالت الصيفية، إال أن مدرب ريال مدريد، زين الدين 
زيدان، أصدر تصريحات قد تكون بمثابة إشارة إلى انتقال الالعب 

إلى النادي الملكي.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه لفياريال، 
ا¬حد، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بـ٣ أهداف مقابل هدفين: 
"ستكون هناك الكثير من التغييرات على تشكيلة الفريق، إال أن 

العديد من الالعبين سيبقون".

وتابع: "بوغبا؟.. أعرفه جيدا، لكنه اليوم يلعب لدى مانشستر 

٥

بوغبا وريال مدريد..
زيدان يشعل التكهنات 

بتصريحات جديدة
https://bit.ly/2JfdbLE المصدر:
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