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جسر ميلو

جسر ميلو (بالفرنسية: Viaduc de Millau) هو أعلى وأطول جسر في 
ميلو  جسر  يقع  اليونان.  في  أنتيريون  ريون  جسر  بالطول  يليه  العالم 
 "Aفي الجنوب الفرنسي على وادي نهر تارن وعلى الطريق السريعة "٧٥
في  بيزييه  ومدينة  الوسط  في  فيران  كليرمون  مدينة  بين  الواصلة 
الجنوب في إقليم أفيرون. استمرت الدراسات لهذا المشروع ثالثة عشر 
عاًما وبعد ذلك ثالت سنوات من ا¢عمال ا¡نشائية، بدأت الدراسات سنة 
من  عامَا  عشر  ستة  فترة  إن   .٢٠٠٤ عام  في  الجسر  افتتاح  وتم   ١٩٨٨
الدراسات والبناء ليست طويلة إذا ما قورنت بالصعوبات االسثنائية التي 
وخصوصية  والمناخي  التقني  المستوى  على  المشروع  اعترضت 
المكان، إذ ليس من السهل إقامة وصلة بجودة عالية وبطول يتجاوز 
٢٥٠٠ متر وعمق ٢٧٠ متر (في النقطة ا¢كثر ارتفاعَا) وذلك في منطقة 
زلزالية تعج« بالرياح التي تتجاوز سرعتها ٢٠٠ كيلو متر في الساعة. يعتبر 
في  ا¢على  الجسر  هو  السطور  هذه  كتابة  لحظة  إلى  العمل  هذا 
وهما  متر   ٢٠٠ من  أكثر  إلى  ارتفاعهما  يصل  دعامتين  فيه  إذ  العالم، 
بحسب المخطط p ٢ == ٢٤٤, ٩٦، P٣ == ٢٢١, ٠٥، وكذلك بسطح ارتفاعه 
ا¢قصى عن سطح النهر ٢٧٠ م. كما أن فيه أطول سطح جسر معلق 
العالم، وهذا السطح مركب من دعامات رقيقة ومزدوجة ومن  في 

سطح معدني رقيق جدÄ مع سبع دعائم فقط مرتكزة على ا¢رض.
التصميم

 Äتنفيذ وذلك  فريقه  مع  فيرلوغو   ميشال  المهندس  المشروع  نفذ 
لفكرة المهندس المعماري نورمان فوستر Norman Foster، وقد كّلف 
ل من ِقبل إيفاج  في إطار امتياز لمدة  المشروع ٣٢٠ مليون يورو وقد ُموِّ
أن  فوستر  نورمان  البريطاني  المهندس  الجسر  مصمم  أراد  سنة.   ٧٥
التي  الفريدة  الطبيعية  المناظر  داخل  ملحوظة  غير  بطريقة  يدمجه 
النتيجة  وكانت  فرنسا.  في  السياحي  الجذب  مناطق  أهم  من  تعد 
شكال جذابÐ فريدÄ يرتفع بميل بسيط (%٣٫٠٢٥) من الشمال إلى الجنوب 
ليعطي شكل منحنى خفيف (نصف قطر التقوس ٢٠٠٠ متر). وفوستر 
بلباو  مدينة  ومترو  ألمانيا  في  برلين  برلمان  قبل  من  صمم  كان 
ا¢سبانية، با¡ضافة إلى مطار مدينة هونغ كونغ ومقر الصليب ا¢حمر 
في لندن. وحول تصميمه جسر ميلو الذي يشق غابات وأنهار الجنوب 
الفرنسي، قال: "إنه راعى أن تكون المواد المكونة للجسر متناغمة مع 
والتي  به  المحيطة  الطبيعة  على  دخيل  كأنه  يظهر  ال  كي  الطبيعة 
ا¢بعاد  البريطاني  المهندس  يخف  ولم  جنباتها".  مساره  يشق 
تصريحات  في  قال  حيث  الجسر،  تصميمه  في  راعاها  التي  الروحانية 
نقلتها صحيفة "لومند" الفرنسية ١٤-١٢-٢٠٠٤: "أي شخص يتخذ الجسر 
طريقا له سينتابه شعور روحاني بالسمو والعلو؛ إذ يتجاوز هذا الجسر 
ارتفاع برج إيفل (في فرنسا) بـ٢٣ مترÄ، مشيرÄ إلى أن المناظر الطبيعية 
 Ðسعي- أنه  فوستر  وأوضح  الروحاني".  الشعور  هذا  ستغذي  المحيطة 
إلى تأكيد هذه ا¢بعاد الروحية في جسر ميلو- صممه مشدودا إلى 
ا¢دبيات  في  بالرموز  المشحون   (٧) رقم  وهو  ضخمة،  أعمدة  سبعة 
الروحانية. وأضاف أن "هندسة الجسر الذي استغرق تصميمه ٨ أعوام، 
المحيطة  وا¢نهار  الغابات  بمناظر  االستمتاع  من  السيارة  سائق  تمكن 

به، وكذا مشاهدة مدينة ميلو بسهولة".
هذا العمل فيه خمس أرقام قياسية:

١. السطح المعلق ا¢طول في العالم.
٢. الدعامة ا¢طول في العالم. ٣. قمة قبة ا¢على في العالم.

 Ä٤. سطح الجسر الطرقي ا¢على في العالم. مع العلم أن هناك جسر
في الواليات المتحدة ا¢مريكية في والية كولورادو يصل ارتفاعه إلى 
٣٢١ متر ولكن هذا الجسر ليس طرقيÐ وهو مخصص للمشاة فقط. ٥. 

الوزن ا¢على في العالم لسطح جسر محمول.
المواد  كميات  تقليل  وهي  بالبيئة  متعلقة  المشروع  لهذا  ميزة  وآخر 

المستخدمة في الموقع اي ان عدد المحركات اقل وكذلك عدد 

سيارات النقل وبالتالي كميات الرمل والحجارة والحصى...
منظمات  عدة  قبل  من  االعتراضات  من  العديد  المشروع  هذا  القى 
مثل منظمة البيئة الفرنسية وكذلك من عدد من رجال السياسة ؛ وقد 

تركزت االعتراضات على :
كلفة المشروع العالية جدÄ بالرغم من وجود دراسات بكلفة أقل.

وبالتالي  يأخذوه  لن  فالناس  مدفوع  الجسر  أن  بما  العبور،  تعرفة 
سيفقد الكثير من قيمته المدعاة...

إن الدعامات التي تجاوزت أرقامÐ قياسية لن تكون على درجة عالية من 
القوة بسبب ارتكازها على حوض نهري.

إن الجسر الذي يوفر على الناس عناء المرور بمدينة ميلو سيفقد هذه 
المدينة أحد مصادرها السياحية.

البناء: ا�عمدة
إن لكل عامود من أعمدة الجسر السبعة قاعدة مرتكزة في العمق 
على أربعة أعمدة (حفرة) قطر الحفرة بين ٤,٥ و ٥ أمتار وعمق بين ٩ و
من  مكعب  متر   ٢١٠٠ و   ١١٠٠ بين  استهلكت  القواعد  بعض  إن   .Äمتر  ١٧
الخرسانة، ووصلت مدة ضخ الخرسانة في بعض ا¢حيان إلى ٣٠ ساعة. 
صممت ا¢عمدة الحاملة للجسر بحيث تحتمل التمدد الحراري للطريق 
إلى ٢٧ م في  العرض قد تصل  الرياح. وهي من حيث  وكذلك أعراض 
الجزء  في  مزدوجة  ا¢عمدة  وتصبح  امتار.  بعشرة  وتنتهي  ا¢سفل 
العامود؛  النظر عن طول  الـ ٩٠ متر ا¢خيرة بغض  العلوي منها أي في 
االعتبار  بعين  أخذ  ولكنه  للجسر  الجمالية  الناحية  يراع  لم  ا¢مر  وهذا 
تجاوب العامود مع تمدد سطح الجسر إلى ٤٠ سم. استعمل لبناء هذه 
 .béton hautes performances (BHP) Bا¢عمدة إسمنت ذو أداء عاٍل ٦٠
عن  عبارة  هي  مؤقتة  أوتاد  من  صفوف  خمسة  وضع  ـّب  تطل كما 
عمودين  بين  كدعامات  تستخدم  االرتفاع  شاهقة  معدنية  أعمدة 
أعلى  إن  الجسر.  جسم  من  وصالت  أو  ا¢جزاء  أطول  لرفع  متتاليين 
ارتفاع لهذه ا¢عمدة سيكون ١٧٥ مترا سيتم رفعها باستخدام أساليب 
تليسكوبية لتوفير االمان التام. إن كل وصلة من وصلتي سطح الجسر 
يتم  سوف  طرفه  في  مؤقتة  داعمة  وبأسالك  مربع  بعمود  مزودة 

دفعها الواحدة تلو ا¢خرى إلى أن تلتحما نهائيا على ارتفاع ٢٤٥ مترا ً.
سطح الجسر

ُصممت على شكل تجويف انسيابي يتناسب مع سرعة رياح تصل إلى 
بوزن  وهي  طن  ألف   ٣٦ السطح  وزن  الساعة.  في  كلم   ٢٠٥ من  أكثر 
أربعة أضعاف برج إيفل، صممت الحواف بحيث ال تقاوم الرياح وتحمي 

العابرين بنفس الوقت بالرغم من أن الجسر محظر على المشاة.
ا¢مان الصناعي

خلف  أرضية  مواقع  في  ستكون  العمال  عمل  ساعات  من   %  ٩٦ ان 
قاسية  جوية  ظروف  في  العمل  لعناء  التعرض  دون  أي  الدعامات 
كالبرد والرياح والثلوج، وبعيدÄ عن مخاطر العمل في ارتفاعات شاهقة. 
ا¢مان  أيضا  ولكن  للعمال  ا¢مان  بتوفير  المنفذة  الشركة  تقوم  إذن 
الهندسي ¢ن عوارض الصندوق المعدني (درابزون الجسر) المرصوصة 
التي  الكبرى  المشاكل  إحدى  ـ  الجانبية  بالرياح  تأثرا  أقل  هي  عرضيا 
يواجهها المشروع ـ من الدعامات الخرسانية المثبتة من طرف واحد 
ثالث  طوال  تقع  ولم  الشديدة.  العواصف  جراء  من  تهتز  قد  والتي 

سنوات استغرقها إنشاء الجسر أي حادثة عمل قاتلة.
تعرفة  لجباية  مركز  يوجد  الجسر  من  مترات  كيلو  أربعة  بعد  على 
المرور من العابرين التي تتراوح بين ٣ يورو للدراجات النارية وتصل إلى ٢٧ 
يورو للشاحنات الكبيرة. ويعبر الجسر يوميÐ حوالي ١٠ آالف سيارة خالل 

فصل الخريف، وحوالي ٢٨ ألفا خالل الصيف...
جاك  السابق  الرئيس  مثل  السياسية  الشخصيات  من  العديد  الجسر  زار 
الناحية  من  واستعلموا  فريقه.  مع  الصيني  المواصالت  وزير  شيراك، 
التكنيكية والتمويلية للجسر، وذلك من أجل بناء جسر مشابه في الصين.

https://bit.ly/2Wa1X2F المصدر



كشفت شبكة “سكاي سبورتس” الشهيرة، على أن الهولندي 
ماتياس دي ليخت، نجم أياكس أمستردام، سوف ينضم إلى 

نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

نادي  إلى  ينضم  سوف  ليخت  دي  أن  “يبدو  الشبكة:  وقالت 
ا¢ندية  اهتمام  عن  النظر  بغض  الصيف،  هذا  برشلونة 
على  المطلعة  مصادرنا  علمته  لما  وفًقا  ا¡نجليزية، 

المفاوضات”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أنَّ برشلونة ينتظر تضحية 
الميركاتو  في  معه  للتعاقد  الهولندي  الالعب  جانب  من 

الصيفي المقبل.

٢

أخبار  أن  ا¢ربعاء،  اليوم  مساء  ا¡سبانية  ا¡عالم  وسائل  قالت 
مع  للتعاقد  برشلونة  نادي  بين  المفاوضات  وشائعات 
مدريد  أتلتيكو  العب  جريزمان  أنطوان  الفرنسي  المهاجم 

وصلت غرفة خلع مالبس النادي الكتالوني بالفعل.

العبي  أن  قليل،  منذ  ا¡سبانية  ”سبورت“  صحيفة  وذكرت 
برشلونة ال يرحبون هذه المرة بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي 

أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.

إدارة  أن  كتالونيا،  إقليم  من  تصدر  التي  الصحيفة  وتابعت 
أنطوان  مع  التعاقد  بعدم  الفريق  العبي  رغبة  تعلم  برشلونة 
سوق  في  إليه  النظر  عدم  بالفعل  المتوقع  ومن  جريزمان، 

االنتقاالت الصيفية القادمة.

جريزمان  أن  من  الرغم  على  أن  ا¡سبانية  الصحيفة  وأفادت 
عرض خدماته على برشلونة ا¡سباني، إال وأن النادي الكتالوني 
أن  قبل  الفرنسي  مع  التعاقد  من  فترة  منذ  اقترب  كان  الذي 
بالتعاقد مع  أتلتيكو مدريد، ال يفكر  يجدد ا¢خير تعاقده مع 

.Ðحالي

أتلتيكو  صفوف  عن  الرحيل  يريد  جريزمان  أنطوان  أن  ويبدو 
دوري  من  المهين  بالخروج  ا¢خير  الموسم  انهيار  بعد  مدريد 
الدوري ا¡سباني على  أوروبا على يد يوفنتوس وخسارة  أبطال 

الورق لصالح برشلونة.

العبو برشلونة يرفضون 
التعاقد مع جريزمان

https://bit.ly/2JJT2ym المصدر:

دي ليخت سينضم إلى نادي 
برشلونة في الميركاتو الصيفي

https://bit.ly/2MdqS13 المصدر:



٣

أعلن نادي ريال مدريد ا¡سباني تمديد عقد العبه ا¢لماني توني 
في  عليه  النادي  تعويل  إلى  إشارة  في   ،٢٠٢٣ عام  حتى  كروس 
عملية إعادة البناء التي يعتزم المدرب زين الدين زيدان القيام بها.

كروس  وتوني  مدريد  "ريال  فيه:  جاء  بيانا  الملكي  النادي  وأصدر 
توصال إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد الالعب حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣".

والعقد القديم لكروس البالغ ٢٩ عاما، والذي انضم إلى ريال في 
عام ٢٠١٤ قادما من بايرن ميونخ ا¢لماني بعدما ساهم في تتويج 

منتخب بالده بلقب مونديال البرازيل، ينتهي في عام ٢٠٢٢.

لقبا،  بـ١٢  ا¡سباني  الفريق  مع  كروس  توج  الفترة،  هذه  وخالل 
أوروبا في ٢٠١٦ و٢٠١٧ و ألقاب متتالية في دوري أبطال  أبرزها ثالثة 

٢٠١٨. وسجل ا¢لماني ١٣ هدفا في ٢٣٣ مباراة مع الميرينغي.

ويأتي تمديد عقد كروس الذي تحول إلى ركيزة في خط وسط 
للفريق،  لآلمال  مخيب  موسم  بعد  الملكي،  النادي  تشكيلة 
شهد تراجعه محليا وفقدانه لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به 

في المواسم الثالثة ا¢خيرة.

وتشير التقارير ا¡سبانية إلى أن زيدان الذي عاد إلى ا¡دارة الفنية 
بنهاية  رحيله  بعد  سوالري،  سانتياغو  لèرجنتيني  خلفا  للفريق 
تحضيرا  العبيه  من  عدد  عن  التخلي  يعتزم   ،٢٠١٧-٢٠١٨ موسم 
للموسم المقبل، وبذل نشاطا كبيرا في سوق االنتقاالت، وسط 
إيدين  البلجيكي  أمثال  من  بارزين  العبين  بضم  برغبته  ترجيحات 
هازارد مهاجم تشيلسي حاليا، والفرنسي بول بوغبا العب وسط 

مانشستر يونايتد.

ريال مدريد يجدد عقد 
كروس لغاية عام 2023
https://bit.ly/2QqeF7B المصدر:



ارتفعت أسعار المشتقات النفطية خالل ا¢سبوع الثالث لشهر 
مايو مقارنة مع أسعارها في ا¢سبوع الثاني من نفس الشهر، 

بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

سعر  أن  "المملكة"  عليها  أطلعت  التي  الوزارة  بيانات  وبينت 
 ،%٢٫٨ بزيادة  للطن  دوالرا   ٦٦٨٫٨ إلى  ارتفع   ٩٥ أوكتان  البنزين 

وارتفع سعر البنزين أوكتان ٩٠ إلى ٦٤٩٫٧ دوالرا بزيادة ٢٫٩%.

"أسعار الديزل والكاز ارتفعت هذا ا¢سبوع، مقارنة مع ا¢سبوع 
التي  الطاقة  وزارة  بيانات  بحسب  الشهر"،  نفس  من  الثاني 
أوضحت أن سعر الديزل زاد ١٫٨% ليصل إلى ٦٣١٫٧ دوالرا من ٦٢٠٫٧ 
 ٦٦٤٫٤ إلى  ليصل   %٢٫٤ ارتفع  الكاز  سعر  إن  حيث  للطن،  دوالرا 

دوالرا من ٦٥٢٫٩ دوالرا للطن.

وبينت أن معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر مايو استمر 
عند ٥٢٨٫٨ دوالرا بانخفاض ٠٫١% عن معدل سعره لشهر أبريل.

إلى  ا¢سبوع  هذا  برنت  خام  سعر  ارتفاع  إلى  البيانات  وأشارت 
٧٣٫٤ دوالرا للبرميل مقارنة مع ٧١٫١ دوالرا في ا¢سبوع الثاني من 

الشهر بزيادة ٣٫٢%.

ستواجه  إيران  إن  االثنين،  ترامب،  دونالد  ا¢ميركي  الرئيس  قال 
الواليات  مصالح  ضد  شيء  أي  فعل  حاولت  إن  هائلة"  "قوة 
المتحدة في الشرق ا¢وسط، مضيفÐ أنها أبدت عدائية شديدة 

تجاه واشنطن.

البيت  مغادرته  أثناء  للصحافيين  حديث  في  ترامب  وأضاف 
ا¢بيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه ال يزال مستعدا ¡جراء 

محادثات مع إيران "عندما يكونوا مستعدين".

االثنين،  متأخرة  ساعة  في  قال  روحاني  حسن  ا¡يراني  الرئيس 
ظل  في  يقبلهما  ال  لكنه  والدبلوماسية  المحادثات  يحبذ  إنه 

الظروف الراهنة.

وأضاف أن "الوضع اليوم غير موات ¡جراء محادثات وخيارنا هو 
المقاومة فحسب".

تسع  لم  بالده  إن  االثنين،  سابقة  تصريحات  في  قال  ترامب 
فيتعين  التفاوض  طهران  أرادت  إذا  وأنه  إيران،  مع  حوار  ¡جراء 

عليها القيام بالخطوة ا¢ولى.

ا¢خبار  إعالم  "وسائل  أن  تويتر  على  تغريدة  في  ترامب  وكتب 
الكاذبة نشرت كعادتها خبرÄ كاذبÐ دون أن يكون لها أي علم 
إجراء  تحاول  المتحدة  الواليات  أن  مفاده  الشأن)  (بهذا 
مفاوضات مع إيران. هذا تقرير كاذب"، من دون أن يوضح عن أي 

تقرير تحديدا يتحدث.

لذلك.  جاهزة  تكون  ومتى  حين  بنا  ستتصل  "إيران  أن  وأضاف 
 Äجد حزين  أنا  االنهيار.  في  اقتصادها  يستمر  االنتظار،  وفي 

للشعب ا¡يراني!".

٤

ترامب: طهران ستواجه "قوة هائلة"
إن تصرفت ضد مصالح واشنطن

https://bit.ly/2XdksA2 المصدر:

ارتفاع أسعار النفط في ا�سبوع
الثالث من مايو

https://bit.ly/2WXsIEa المصدر:

أخبار العالم
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أخبار العالم

2.2 مليون شخص
يواجهون انعدام

ا�من الغذائي
https://bit.ly/2WwweYQ المصدر:

الصومال  في  شخص  مليون   ٢٫٢ نحو  يواجه  أن  يتوقع 
شهر  بحلول  الغذائي  ا¢من  انعدام  من  "طارئة"  مستويات 

تموز/يوليو، حسبما قالت ا¢مم المتحدة، االثنين.

شهر  مع  مقارنة   ،%٤٠ بنسبة  ارتفع  الرقم  هذا  أن  وأوضحت 
كانون الثاني/يناير من العام ٢٠١٩.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن "العديد من المناطق (في 
إنتاج  الصومال) تعاني من نقص حاد في المياه، وإخفاق في 
بعد  المواشي  حالة  وضعف  واسع،  نطاق  على  المحاصيل 

موسمين غير كافيين من ا¢مطار".

لالستجابة  خطة  المتحدة  ا¢مم  أطلقت  لذلك،  ولمواجهة 
خاللها  من  تسعى  العربي،  البلد  الصومال  في  للجفاف 
مليون   ٤٫٥ مساعدة  أجل  من  دوالر،  ماليين   ٧١٠ على  للحصول 

متضرر من الجفاف في أكثر المناطق تأثرا في البالد.

وتهدف هذه الخطة إلى تغطية احتياجات من شهر أيار/مايو 
الجاري وحتى نهاية كانون ا¢ول/ديسمبر ٢٠١٩.

موسم  في  الجفاف  ظروف  فإن  المتحدة،  لèمم  ووفقا 
تم  الذين  عدد  ارتفاع  إلى  أدت   ،٢٠١٩ إلى   ٢٠١٨ بين  ا¢مطار 
منذ  الغذائي  ا¢من  انعدام  من  يعانون  بأنهم  تصنيفهم 

تشرين ا¢ول/ أكتوبر من العام الماضي.

فصول  ¢ربعة  امتد  الذي  الجفاف  أّثر  الماضي،  العام  في 
حاجة  في  فأصبحوا  شخص  مليون   ٦٫٢ حوالي  على  متتالية 
دفع  وقد  والمأوى.  والمياه  الغذاء  مثل  طارئة  مساعدات  إلى 
المتحدة إلى إطالق نداء بقيمة ١٫٦ مليار دوالر  هذا ا¢مر ا¢مم 

لمعالجة ا¢زمة.
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