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جسر هايوان كوينغداو

جسر هايوان كوينغداو (بالصينية:青海湾大) هو أطول جسر عائم في العالم. جسر 
هايوان كوينغداو البالغ طوله نحو ٤٢,٥ كيلومترا هو أطول بنحو ٤٫٥ كيلومترات من 
ا�ميركية.  لويزيانا  والية  في  السابق  القياسي  الرقم  صاحب  بونتشارترين  ليك  جسر 
شانغدونغ  إقليم  شرق  في  المزدهرة  تشينغداو  مدينة  مركز  الضخم  الجسر  يربط 

الصيني بضاحية هوانغداو.

https://bit.ly/2VAz8Yh المصدر:

 البناء
دوالر  مليارات  ثمانية  تجاوزت  بكلفة  سنوات  أربع  الجسر  بناء  استغرق 
المهندسون  أحرزه  الذي  التقدم  مدى  المكتمل  مقياسه  ويكشف 

الصينيون في السنوات ا�خيرة.
هذه  في  غربية  خبرة  على  يعتمد  لم  الذي  الجسر  أن  إلى  ويشار 
وصممته  عمود،   ٥٢٠٠ من  بأكثر  مدعوم  المتطورة،  المشروعات 
الجسر  يحمل  أن  المتوقع  ومن  الصينية.  غاوشو  شاندونغ  مجموعة 
عندما ُيفتح لحركة المرور في وقت الحق من هذا العام، أكثر من ثالثين 
ألف سيارة يوميا وسيقطع الماّرون عبره المسافة بين مدينة كوينغداو 

وضاحية هوانغداو بين عشرين وثالثين دقيقة.

المتانة
يتحمل الجسر زلزاال بقوة ثماني درجات أو أعاصير أو تأثير ارتطام سفينة 

حمولتها ٣٠٠ ألف طن.



بجائزة  اÀنجليزي،  تشيلسي  نجم  هازارد،  إيدين  البلجيكي  فاز 
هدف الموسم الحالي في النادي اللندني.

وجاء الهدف المختار لهازارد في الدقيقة السادسة والثمانين 
في  أنفيلد،  ملعب  على   ،٢-١ بنتيجة  ليفربول  على  الفوز  من 

الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين اÀنجليزية.

وقاد هدف البلجيكي الفريق اللندني للوصول إلى الدور الرابع، 
والتي  النهائية،  المباراة  حتى  المشوار  الفريق  يكمل  أن  قبل 

خسرها أمام مانشستر سيتي بركالت الترجيح.

وسجل هازارد الهدف بعد مراوغة العديد من الالعبين قبل أن 
على  سكنت  بيمينه  قوية  كرة  ويسدد  الجزاء  منطقة  يدخل 

يمين الحارس اليلجيكي االخر سيمون مينيوليه.

ويعقد نادي تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن حفال في 
الوقت الحالي للكشف عن جوائز الموسم الحالي بالفريق.

وتشير العديد من التقارير إلى أن هازارد سيرحل عن تشيلسي 
اÀسباني  ريال مدريد  إلى  لالنتقال  الحالي  الموسم  نهاية  بعد 

في الصيف المقبل.

٢

اليوم  مساء  اÀسبانية  ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  كشفت 
السبت، عن تحديد نادي إنتر ميالن اÀيطالي، سعر شراء النجم 
سوق  خالل  برشلونة،  نادي  من  راكيتيتش  إيفان  الكرواتي 

االنتقاالت الصيفية الحالية.

الرسمي،  اÀلكتروني  موقعها  عبر  الشهيرة  الصحيفة  وأكدت 
على أن نادي إنتر ميالن اÀيطالي، ال يزال يصر على التعاقد مع 
 ،Çالدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يبلغ من العمر ٣٠ عام
حيث ال يمانع برشلونة فكرة بيعه خاصة وبعد ضم الهولندي 

فرينكي دي يونج.

شراء  سعر  يورو  مليون   ٦٠ حدد  اÀيطالي  النادي  أن  وأوضحت 
النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، وهو نفس السعر الذي تقدم 
الماضي  الصيف  في  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  به 

لضمه ولكن رد برشلونة كان بالرفض.

برشلونة  نجم  راكيتيتش  إيفان  يضع  ميالن  إنتر  أن  وذكرت 
الصيفي،  الميركاتو  في  أولوياته  قائمة  رأس  على  اÀسباني 
حيث يراه النادي اÀيطالي أنه الالعب المثالي لقيادة خط وسط 

الفريق.

وارتبط راكيتيتش بالرحيل عن البرسا منذ الصيف الماضي بعد 
على  للحصول  مغري  بعرض  جرمان  سان  باريس  تقدم  أن 
تتحدث  الماضية  ا�سابيع  في  جديدة  أنباء  وانتشرت  خدماته، 
وتجديد  يونج،  دي  فرينكي  مع  التعاقد  بعد  مستقبله  عن 
على  أخرى  كبيرة  أندية  ودخول  به  الباريسي  النادي  اهتمام 

الصفقة مثل إنتر ميالن.

إنتر ميالن يحدد سعر 
راكيتيتش

https://bit.ly/2WjVhhG المصدر:

هازارد يفوز بجائزة هدف 
الموسم في تشيلسي

https://bit.ly/2VOWr5w المصدر:



وتابعته كثيرÏ وأعرفه شخصيÇ. لكن ال جديد بشأنه كالعب: هو 
العب رائع".

ينتهي عقده مع تشلسي عام  الذي  من جهته، لم يخف هازار 
في  لذلك  فريقه  سعي  رغم  على  تمديده  على  يقدم  ولم   ٢٠٢٠
ا�شهر الماضية، رغبته في االنضمام في يوم من ا�يام لصفوف 

النادي اÀسباني العريق.

على  (فيفا)  الدولي  االتحاد  فرضها  التي  العقوبة  وتسّببت 
حتى  متتالية  انتقاالت  لفرتي  التعاقدات  من  بمنعه  تشلسي 
نهاية كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٠، في عرقلة المفاوضات بين الناديين 
التحكيم  محكمة  إلى  لجأ  تشلسي  لكن  والملكي.  اللندني 
عليه  فرضت  التي  العقوبة  هذه  لوقف  محاولة  في  الرياضية 

بسبب مخالفته قواعد انتقال الالعبين القّصر.

ا�خيرة  المباراة  عقب  ا�حد  تصريحاته  في   Çدبلوماسي هازار  وبدا 
بشأن  القرار  اتخذ  أنه   Ïمؤكد اÀنكليزي،  الدوري  في  لفريقه 
مستقبله، من دون أن يكشف ما إذا كان سيرحل أم يبقى. وقال: 

"لقد اتخذت قراري لكن ا�مر ال يتعلق بي فقط".

وقال مدربه اÀيطالي ماوريتسيو ساري: "آمل في أن يبقى معنا، 
لكن في الوقت الراهن ال أعرف. أعرف جيدÏ أن إدين حاول القيام 
لكن   (...) تشلسي  مع  السبعة  المواسم  في  يمكنه  ما  بأفضل 

أعتقد أيضÇ أن علينا أن نحترمه ونحترم قراره".

النقاذ  عودته  لدى  الماضي  آذار/مارس   ١١ في  وعد  زيدان  وكان 
سفينة ريال مدريد بعد خروجه المبكر من مسابقة دوري أبطال 
أياكس  يد  على  ا�خيرة  الثالثة  المواسم  في  لقبه  (فقد  اوروبا 
خدمة  نهاية  واقتراب  النهائي)  ثمن  في  الهولندي  أمستردام 

جيله الحالي، "بتغييرات" عقب نهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد اÀسباني وتشلسي اÀنكليزي يتوّصالن التفاق على 
انتقال نجم الثاني البلجيكي إدين هازار إلى صفوف ا�ول، على 
ا�وروبي  الدوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  بعد  ذلك  ُيعلن  أن 
الحالي،  مايو  أيار/   ٢٩ في  المقررة  ليغ)  (يوروبا  القدم  لكرة 

بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

على  التفاق  اÀنكليزي  وتشلسي  اÀسباني  مدريد  ريال  توّصل 
انتقال نجم الثاني البلجيكي إدين هازار إلى صفوف ا�ول، على 
ا�وروبي  الدوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  بعد  ذلك  ُيعلن  أن 
الحالي،  مايو  أيار/   ٢٩ في  المقررة  ليغ)  (يوروبا  القدم  لكرة 

بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة االنتقال ُيقارب ١٠٠ مليون يورو ما 
معه  يتعاقد  الذي  ا�غلى  الالعب  البلجيكي  الدولي  يجعل 
بايل  غاريث  الويلزي  على   Çمتفّوق تاريخه،  في  الملكي  النادي 
مليون   ٩٤) رونالدو  كريستيانو  والبرتغالي  يورو)  مليون   ٩٩,٧)

يورو) الذي انتقل إلى يوفنتوس اÀيطالي.

الناديين من جهة، وبين  بين  االتفاق  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
"تم  أخرى  جهة  من   Çعام  ٢٨ البالغ  والالعب  الملكي  النادي 
اÀعالن  تحديد  "سوى  يتبّق  ولم  أسابيع"،  قبل  إليه  التوصل 

الرسمي عن هذا االنتقال".

العائد  المدرب  يخف  لم  أبريل،  نيسان/  من  الخامس  وفي 
لقيادة الدفة التدريبية لريال، الفرنسي زين الدين زيدان، إعجابه 
نهائي  في  أرسنال  مواطنه  يالقي  الذي  تشلسي  بمهاجم 

"يوروبا ليغ" في باكو عاصمة أذربيجان.

وقال الفرنسي يومها: "ما يمكنني قوله هو أنه العب أقّدره، 
والجميع يعلم ذلك (...) سبق له أن لعب في فرنسا (مع ليل)، 

٣

هازار "مدريدي" قياسي 
بعد نهائي "يوروبا ليغ"

https://bit.ly/2VDkpf5 المصدر:



صدم  حادث  إثر  بالبسيطة،  وصفت  بإصابات  أشخاص   ٦ أصيب 
ودهس بين مركبتين في منطقة ماركا على إشارات الترخيص، 

اليوم اÀثنين.

الحمراء  الضوئية  إن تجاوز اÀشارة  المركزية  السير  إدراة  وقالت 
نقل  بباص  اصطدامها  إلى  أدى  (تكسي)  عمومية  لمركبة 

مشترك، ومن ثم دهس �حد ا�شخاص بالموقع.

موقع  إلى  تحركت  المدني  الدفاع  كوادر  أن  اÀدارة  وأضافت   
الحادث وجر

الرسمية أن شرطة إسرائيلية  الفلسطينية  ا�نباء  ذكرت وكالة 
لـ  وذلك  "بالقوة"،  ا�قصى  المسجد  في  معتكفين  طردت 

"الليلة الثالثة على التوالي".

ونقلت وكالة، وفا، عن مراسلها قوله إن "مجموعة من ضباط 
ا�قصى  المسجد  اقتحمت  الخاصة  االحتالل  شرطة  وعناصر 
القبلي  المصلى  أمام  إلى  المغاربة وتوجهت مباشرة  باب  من 

وأجبرت المصلين على مغادرة المسجد".

الماضية،  قبل  الليلة  فتحت  القدس  في  اÀسالمية  ا�وقاف 
بالمسجد  المتصلة  السعدية  بحارة  الحمراء  المئذنة  مسجد 

للمعتكفين الذين طردهم االحتالل من ا�قصى.

٤

االحتالل يطرد معتكفين
في المسجد ا�قصى للمرة الثالثة

https://bit.ly/2EnOny5 المصدر:

6 إصابات بحادث مروري في
ماركا

https://bit.ly/2JSOeGb المصدر:

أخبار العالم



٥

أخبار العالم

وزارة الطاقة تدرس عروضا فنية
لتركيب أنظمة خاليا شمسية �سر عفيفة

https://bit.ly/2HtIC3O المصدر:

وبينت، أهمية المشروع في نشر ثقافة ترشيد استهالك الطاقة 
الطاقة  مصادر  باستغالل  مستدامة  نظيفة  طاقة  إلى  والتوجه 
عن  عدا  الكلي  الطاقة  خليط  في  مساهمتها  وتعزيز  المحلية 
المزيد من فرص العمل  الفائدة المتحققة من المشروع بتوفير 

لßردنيين.

الوزارة المهندس زياد السعايدة، ان  الريف في  وقال مدير فلس 
الشركات  الختيار  الفنية  العروض  حاليا  تدرس  العطاءات  لجنة 
المؤهلة يعقبها دراسة العروض المالية المقدمة من الشركات 
المؤهلة فنيا لتنفيذ العطاءات التي تغطي مختلف محافظات 

المملكة.

وقال السعايدة، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية مستمرة في 
لهذه  المخصص  اÀلكتروني  الرابط  خالل  من  الطلبات  استقبال 
الوزارة  في  الرئيسية  والمكاتب  الوزارة  موقع  على  الغاية 

والمكاتب الفرعية في المحافظات.

واضاف، ان مديرية فلس الريف اختارت الطلبات المستفيدة وفقا 
وا�سر  العفيفة  با�سر  االستفادة  تحصر  التي  والمعايير  لßسس 
المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والتي ال يتجاوز معدل 
لبناء  مكانيا  حيزا  تمتلك  وان  ك.و.س   ٣٠٠ الشهري  استهالكها 

النظام الشمسي.

المشروع  ان  السعايدة،  المهندس  قال  المطلوبة  الوثائق  وعن 
يشمل "مخطط موقع تنظيمي ومخطط أراضي وسند تسجيل 
كهرباء  وفاتورة  المفعول  سار  وطنية  معونة  وكرت  أراضي 

للمستفيد وصورة عن هوية المستفيد".

ولفت السعايدة، الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية ال تتقاضى 
أنظمة  تركيب  خدمة  تقديم  مقابل  مالية  مبالغ  أو  رسوم  اي 

الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء للفئات المستهدفة.

الطاقة  وزارة  في  العطاءات  لجنة  باشرت  (بترا)-  أيار   ١٤ عمان 
لتركيب  عطاء   ١٢ لـ  الفنية  العروض  دراسة  المعدنية  والثروة 
أنظمة خاليا شمسية لمنازل الدفعة ا�ولى من ا�سر العفيفة 
ومنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية الذين تنطبق 
محافظات  مختلف  في  منازل   ٢٨٠٥ وعددها  الشروط  عليها 

المملكة.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي 
خالل  ستؤهل  اللجنة  ان  الثالثاء،  اليوم  صحفي  تصريح  في 
ا�سبوعين المقبلين الشركات الفائزة بالعروض الفنية تمهيدا 
ماليا  المؤهلة  الشركات  الختيار  المالية  العروض  لفتح 
من  المستفيدين  من  ا�ولى  الدفعة  تغطي  التي  للعطاءات 
مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية باستطاعة ٢ كيلو واط 

مرتبطة مع الشبكة من خالل فلس الريف.

لقرار  استجابة  يأتي  الذي  المشروع  أهمية  الوزيرة،  وأكدت 
المشروع  من  المستفيدين  لخدمة  المقدر  الوزراء  مجلس 
صندوق  من  تستفيد  أسرة  ا�ف   ٧ نحو  سنويا  وعددهم 
من  جديدة  قائمة  طرح  يتم  ان  متوقعة  الوطنية،  المعونة 
العفيفة  ا�سر  لمنازل  المشروع  من  المستفيدين 
والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية خالل الربع الثالث 

من العام الحالي .

للفئات  الخدمة  هذه  تقدم  الوزارة  ان  الوزيرة  وقالت 
المستهدفة مجانا دون أي رسوم.

عبء  تخفيف  في  يساعد  المشروع  ان  الى  زواتي،  واشارت 
شريحة  وتوسيع  الفقيرة  ا�سر  عن  الشهرية  الكهرباء  فواتير 
التنظيم  حدود  وخارج  داخل  الريف  فلس  من  المستفيدين 
وزارة  مساهمة  وتعزيز  الكهربائية  الشبكات  مع  المرتبطين 

الطاقة والثروة المعدنية في جهود استدامة التنمية.
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