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القصف الذري
على هيروشيما

وناجازاكي

شنته  نووي  هجوم  هو  وناجازاكي  هيروشيما  على  الذّري  القصف 
الواليات المتحدة ضد ا�مبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية 
مدينتي  بقصف  المتحدة  الواليات  قامت   ،١٩٤٥ أغسطس  في  الثانية 
هيروشيما وناجازاكي باستخدام قنابل نووية بسبب رفض تنفيذ إعالن 
مؤتمر بوتسدام وكان نصه أن تستسلم اليابان استسالما كامال بدون 
التقرير  هذا  رفض  سوزوكي  الياباني  الوزراء  رئيس  أن  إال  شروط،  أي 
دها إعالن بوتسدام. وبموجب ا®مر التنفيذي  وتجاهل المهلة التي حدَّ
بإطالق  المتحدة  الواليات  قامت  ترومان،  هاري  الرئيس  أصدره  الذي 
 ٢٧ االثنين  (يوم  هيروشيما  مدينة  على  الصغير  الولد  النووي  السالح 
تالها  ثم  م).   ١٩٤٥ عام  أغسطس   ٦ الموافق   / هـ   ١٣٦٤ عام  شعبان 
إطالق قنبلة الرجل البدين على مدينة ناجازاكي في التاسع من شهر 
باستخدام  التي تمت  الوحيدة  الهجمات هي  أغسطس. وكانت هذه 

ا®سلحة النووية في تاريخ الحرب.
في  و٨٠،٠٠٠  هيروشيما،  في  شخص   ١٤٠،٠٠٠ إلى  يصل  ما  القنابل  قتلت 
ناغازاكي بحلول نهاية سنة ١٩٤٥،  حيث مات ما يقرب من نصف هذا 
الرقم في نفس اليوم الذي تمت فيه التفجيرات. ومن بين هؤالء، مات 
والحروق  والصدمات،  الحروق،  آثار  بسبب  أو  بالجروح  متأثرين   ٪  ١٥-٢٠
ا�شعاعي.  والتسمم  التغذية  وسوء  ا®مراض،  يضاعفها  ا�شعاعية، 
حالة)   ٢٣١) الدم  سرطان  بسبب  كبير  عدد  توفي  الحين،  ذلك  ومنذ 
لËشعاعات  التعرض  نتيجة  تأتي  حالة)،   ٣٣٤) الصلبة  والسرطانات 
في  المدنيين  من  الوفيات  معظم  وكانت  القنابل.  من  المنبثقة 

المدينتين.
عشر  الخامس  في  ناغازاكي،  على  القنبلة  تفجير  من  أيام  ستة  وبعد 
من أغسطس، أعلنت اليابان استسالمها لقوات الحلفاء. حيث وقعت 
الحرب في  أنهي  الثاني من شهر سبتمبر، مما  وثيقة االستسالم في 
كما  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  ثم  ومن   ،Îرسمي الهادئ  المحيط 
وقعت ألمانيا وثيقة االستسالم في السابع من مايو، مما أنهى الحرب 
في أوروبا. وجعلت التفجيرات اليابان تعتمد المباديء الثالثة غير النووية 

بعد الحرب، والتي تمنع ا®مة من التسلح النووي.
من  السادس  في  النووي  للتفجير  ا®ساسي  الهدف  هيروشيما  كانت 
شهر أغسطس، بينما كانت كوكورا أو ناغازاكي الهدف اÕخر. ولقد تم 
الهدف.  حجبت  وأن  سبق  قد  الغيوم  ®ن  شهر  من  السادس  اختيار 
الجوية  القاعدة  من  جاي  إينوال   ٣٩٣d B٢٩ الطائرات  سرب  انطلق 
قائد  يقوده  وكان  الهادئ.  المحيط  غرب  تينيان،  بجزيرة  الشمالية 
(التي  جاي  إينوال  ورافق  تيبتس.  بول  الكولونيل   ٥٠٩ رقم  المجموعة 
القاذفة  قامت   .Bال٢٩ من  اثنين  تيبتس)  الكولونيل  أم  باسم  سميت 
بنقل  سويني،  دبليو  تشارلز  الرائد  بقيادة  الكبير،  الفنان  وتسمى  ا®ولى 
الضروري  بالشر  ذلك  بعد  سميت  أخرى  طائرة  إلى  با�ضافة  المعدات؛ 

(طائرة التصوير الضوئي)، والتي كان يقودها الكابتن جورج ماركوارت.
وبعد مغادرة جزيرة تينيان، اتخذت كل طائرة طريقها على حدى إلى 
إلى  وانطلقا  قدم)   ٨٠٠٠) متر   ٢٤٤٠ ارتفاع  على  تقابال  حيث  جيما،  اليو 

اليابان.٢,٤٤٠ متر (٨,٠١٠ �) وصلت الطائرة إلى الهدف، وكانت الرؤية 

واضحة على ارتفاع ٩٨٥٥ متر (٣٢٣٣٠ قدم). ٩,٨٥٥ متر (٣٢,٣٣٣ �) وأثناء 
القنبلة، حيث لم يكن تم  الرحلة، قام الكابتن وليام بارسونز بتسليح 
الكابتن،  مساعد  وأزال  ا�قالع.  أثناء  المخاطر  لتقليل  بعد  تسليحها 
إلى  الوصول  قبل  السالمة  أجهزة  جيبسون،  موريس  الثاني  المالزم 

الهدف بثالثين دقيقة.
إن  المالبس.  الختراق  يكفي  بما   Ýجد قوية  المنبعثة  الطاقة  كانت 
ا®جزاء السوداء في الملبس الذي يرتديه الضحية وقت وقوع االنفجار 
انتشرت على الجسد.وقبل االنفجار بحوالي ساعة، اكتشف رادار ا�نذار 
الياباني.  الجنوبي  الجزء  من  ا®مريكية  الطائرات  بعض  اقتراب  الياباني 
وتم تنبيه البالد، وتوقف البث ا�ذاعي في مدن كثيرة، من بينها مدينة 
مدينة  في  الرادار  حدد   ،Îصباح الثامنة  الساعة  وقرابة  هيروشيما. 
هيروشيما اليابانية عدد الطائرات القادمة بأنه ال يتعدى الثالث طائرات، 
الوقود والطائرات، قرر  التأهب. وللحفاظ على  ومن ثم تم رفع حالة 
ا�ذاعة  رت  حذَّ الصغيرة.  التجمعات  هذه  مثل  اعتراض  عدم  اليابانيون 
الناس أنه قد يكون من المستحسن الذهاب إلى مالجئ تحميهم من 
يتوقعوا  ولم  تقترب،   ٢٩  B الطائرات  شاهدوا  ما  إذا  الجوية  الغارات 
حدوث أي غارات حيث اعتقدوا أن الطائرات في رحلة استطالعية فقط.

الثامنة والربع (بتوقيت هيروشيما) كما كان  انطلقت القنبلة الساعة 
مخطط، وهي قنبلة تعمل بقوة الجاذبية تسمى "ليتل بوي"، كما أنها 
من  باوند)   ١٣٠)  Îكيلوجرام  ٦٠ وتحمل  مصوب.  انشطار  ذات  قنبلة 
اليورانيوم ٢٣٥. واستغرقت القنبلة ٥٧ ثانية لتسقط من الطائرة وتصل 
فوق  قدم)   ٢٠٠٠) متر   ٦٠٠ حوالي  وهو  فيه،  ستنفجر  الذي  االرتفاع  إلى 
القنبلة مسارها  �) حولت   ٢,٠٠٠) (١٣٠ رطل)٦٠٠ متر  المدينة.٦٠ كيلوغرام 
بحوالي ٨٠٠ قدم (٢٤٠ متر) بسبب الرياح المتعامدة، لتسقط على عيادة 
شيما للجراحة بدًال من الهدف المخطط له، وهو جسر أيوي. ونتج عن 
ذلك انفجار يعادل حوالي ١٣ كيلوطن من الTNT أو ١٣ كيلوطن من تي 
حيث  فعال،  غير   ٢٣٥ اليو  سالح  (ويعتبر   .(JT تـجول)(٥٤   ٥٤) تي  أن 
دائرة  قطر  نصف  وبلغ  له.)   المكونة  المواد  من  فقط   ٪  ١٫٣٨ يتشطر 
الدمار نحو ميل واحد (١٫٦ كم)، با�ضافة إلى الحرائق التي انتشرت في 
كيلومتر   ١١)  Îتقريب مكعب  ميل   ٤٫٤ مساحة  على  مختلفة  أنحاء 
 ١٢) مكعب  ميل   ٤٫٧ تدمير  إلى  ا®مريكية  التقديرات  وتشير  مكعب). 
المسؤولون  حدد  بينما  المدينة.  مساحة  من  مكعب)  كيلومتر 
إلحاق  إلى  با�ضافة   ،٪ بـ٦٩  هيروشيما  في  المباني  خسارة  اليابانيون 

الضرر بـ٦-٧ ٪ من مباني أخرى.
هيروشيما،  سكان  من    ٪  ٣٠ حوالي  أي  شخص،   ٧٠،٠٠٠-٨٠،٠٠٠ َلِقَى 
من   ٪  ٩٠ من  أكثر  مات  كما  آخرون.   ٧٠،٠٠٠ وُجِرَح  الفور،  على  َحْتَفٌهم 
ا®طباء و٩٣ ٪ من الممرضين في هيروشيما أو اصيبوا بجروح، حيث كان 
معظمهم في منطقة وسط المدينة التي تأثرت باالنفجار أكثر من أي 

منطقة أخرى.
المتحدة قد سبق وألقت منشورات ُتحذر  الواليات  أن  الرغم من  على 
فيها المدنيين من الغارات الجوية على اثنتى عشر مدينة يابانية أخرى،  

لم يتم تحذير سكان هيروشيما من إسقاط القنبلة الذرية.
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أخبار العالم

ا�يعاز  قرر  الوزراء  مجلس  أن  الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئيس  أعلن 
لشركة المدن الصناعية ا®ردنية بتخفيض أسعار البيع وبدالت ا�يجار 

في المدن الصناعية الجديدة بمحافظات الطفيلة ومادبا والسلط.
®سعار  بالمئة   ٨٠ إلى   ٣٠ بين  تتراوح  التخفيض  بنسب  أن  الرزاز  وأوضح 
كل  في  للشراء  تتقدم  استثمارية  صناعية  شركة   ١٥ و®ول  ا®راضي، 
ا�يجار  بدالت  تخفيض  الى  با�ضافة  دونمات،  خمسة  و®ول  مدينة، 
للمباني الصناعية الجاهزة، وبنسب تتراوح من ٤٠ إلى ٧٠ بالمئة بكلفة 
تبلغ ٧ ماليين دينار تتحملها الحكومة بصفتها الهيئة العامة لشركة 

المدن الصناعية.
وخالل مشاركته امس الثالثاء في جلسة مسائية ضمن مؤتمر رجال 
الصناعية  "المدن  عن  الخارج  في  االردنيين  والمستثمرين  االعمال 
استقطاب  في  ودورها  والحرة  والخاصة  التنموية  والمناطق 
االستثمارات  ا®ردنية"، اكد رئيس الوزراء الحرص على استفادة المدن 
ان  يؤمل  الذي  القرار  من  اكبر  بشكل  المحافظات  في  الصناعية 
يسهم في استقطاب المزيد من االستثمارات المولدة لفرص العمل 
المغتربين  االردنيين  االعمال  الوزراء رجال  رئيس  ا®ردني. ودعا  للشباب 
لالطالع على هذا القرار وايجابياته على االستثمار في المدن الصناعية. 
للمدن  التنافسية  الميزة  تعزيز  إلى  الوزراء  مجلس  توجيه  ويهدف 
الصناعية في هذه المحافظات وزيادة قدرتها على جذب االستثمار 
الصناعي، باعتباره محفزا أمام االستثمارات الصناعية في هذه المدن، 
وتنشيط  المحافظات  تلك  ®بناء  العمل  فرص  توفير  في  يسهم  ما 

الحركة الصناعية والتجارية والعمرانية فيها.
أال  على  تنص   Îاسس الصناعية  للمدن  الوزراء  مجلس  توجيه  وتضمن 
االجتماعي  الضمان  في  المسّجلين  ا®ردنيين  الموظفين  عدد  يقّل 
١٠ موظفين، بحيث ال تقّل  منذ بدء االستثمار ولغاية تمّلك ا®رض عن 
نسبة العمالة ا®ردنّية في المشاريع المستفيدة منه عن ٨٠ بالمئة من 

إجمالي عدد العّمال.

أظهرت نتائج استطالع مقياس الديمقراطية العربي ٢٠١٨-٢٠١٩، الثالثاء، 
أن ٤٥٪ من ا®ردنيين فكروا أو يفكرون بالهجرة إلى خارج ا®ردن، وهي 

ضعف ما كانت عليه في ٢٠١٦.
هذه النسبة هي ثاني أعلى نسبة عربيÎ بعد السودان ٥٠٪، وا®على في 
الدراسات  مركز  به  قام  الذي  لالستطالع،  وفقا   ،٢٠٠٧ عام  منذ  ا®ردن 

االستراتيجية، الجامعة االردنية.
للهجرة،  رئيسي  كسبب   ٪٨٣ نسبة  احتلت  االقتصادية  ا®سباب 
مفضلة  كجهة  ا®على  النسبة  وكندا  المتحدة  الواليات  واحتلت 

للهجرة (٤٠٪) تلتها دول مجلس التعاون الخليجي (٣١٪) وأوروبا (١٦٪).
مدير دائرة االستطالع في مركز الدراسات االستراتيجية وليد الخطيب 
الشباب  فئة  هي  بالهجرة  ترغب  التي  الفئة  إن  المملكة"  ل"  قال 

والمتعلمين.
الفساد

الفساد منتشر  أن  المشاركين في االستطالع  يعتقد حوالي ٩٠٪ من 
عربية  دول   ٥ أعلى  ضمن  ا®ردن  أن  إلى  البيانات  وتشير  ا®ردن؛  في 
الفساد  بأن  الناس  فيها  يعتقد  وفلسطين)  وليبيا،  لبنان،  (العراق، 

منتشر.
بالعمل  تقوم  الحكومة  أن  المستجيبين  من   ٪٥٩ يعتقد  بالمقابل 

على القضاء على الفساد في ا®ردن.
الوضع االقتصادي والمشاركة السياسية

الوضع  إن  آراؤهم  المستطلعة  من   ٪٧١ قال  الوقت،  نفس  في 
المالي  الفساد  ا®ردن، تاله تحدي  التحدي ا®هم في  االقتصادي هو 

وا�داري، بنسبة ١٧٪.
وقّيم ٧٧٪ من المواطنين المشاركين الوضع االقتصادي الحالي في 

ا®ردن بأنه "سيء".

%45 من ا�ردنيين يفكرون 
في الهجرة
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سيتخذ  ا®ميركي)  المركزي  (البنك  ا®ميركي  الفيدرالي  االحتياطي 
الضغط  من  مزيدا  شكل  مما  الفائدة،  لتخفيض  ا�جراءات  من  مزيدا 

على الورقة الخضراء.
موجة بيع قوية

يوم  تعامالت  خالل  خسائرها  ا®ميركية  ا®سهم  مؤشرات  عمقت 
معظم  وتراجعت  نقطة،   ٨٠٠ من  أكثر  جونز  داو  تجاوز  إذ  االثنين، 
نهاية  بدأتها  التي  الهبوط  رحلة  مستكملة   ،%٣ بأكثر  المؤشرات 

ا®سبوع الماضي.
جديدة  ورسوم  تعرفات  تطبيق  بأن  عالميين  محللين  توقعات  وتشير 
على الصين بنسبة ١٠% لمدة أطول من ٥ أشهر، "ستبقي النمو العالمي 
سوف  العالمي  الركود  أن  من  محذرين   ،"%٢٫٨%-٣ نطاق  في  ضعيًفا 

يحدث عندما "يتباطأ نمو االقتصاد العالمي ®قل ٢٫٥%".
أسعار النفط تنخفض

في نفس الوقت، انخفضت أسعار النفط االثنين، ولم تدعهما التوترات 
التجارية  الحرب  تعني  قد  فيما  هرمز،  مضيق  في  الجيوسياسية 
المتصاعدة بين الواليات المتحدة والصين تباطؤ نمو الطلب على النفط 
دوالرا   ٦٠ مستوى  فقد  برنت  خام  العالم.  في  مستهلكيه  أكبر  في 
انخفض  كما   ،%٣ من  بأكثر  ليهبط  االثنين،  التداوالت  خالل  للبرميل 

الخام ا®ميركي بنسبة ٢%، ليبقى متداوال دون ٥٥ دوالرا للبرميل.
أسعار الذهب تقفز

كان المعدن ا®صفر أكبر الرابحين، إذ وصل سعر الذهب خالل تداوالت 
يوم  إغالقه  عن   %٢ بحوالي  مرتفعا  لíونصة،  دوالرا   ١٤٦٩ إلى  االثنين 
 ،٢٠١٣ أيار/مايو  منذ  للذهب  مستويات  أعلى  وهي  الماضي،  الجمعة 
هبوط  وسط  الماضي  ا®سبوع  نهاية  حققها  التي  مكاسبه  مدعما 
االقتصاد  تباطؤ  بشأن  المستمرة  المخاوف  وأدت  العالمية.  ا®سهم 
وكانت  اÕمن،  المالذ  ®صول  المستثمرين  شهية  زيادة  إلى  العالمي 
المعدن  شراء  وتزايد  ا®ميركي،  الدوالر  بضعف  أيًضا  مدعومة  ا®سعار 
ا®صفر من قبل البنوك المركزية العالمية خالل النصف ا®ول من هذا 

العام.

٣

أخبار العالم

كانت بداية تصعيد الحرب التجارية بين الواليات المتحدة والصين من 
تغريدة، الخميس الماضي، أعلن فيها الرئيس ا®ميركي، دونالد ترامب، 
مليار   ٣٠٠ بقيمة  صينية  واردات  على   %١٠ بنسبة  جمركية  رسوم  فرض 
دوالر، من بداية سبتمبر/أيلول القادم، ثم قال الحقÎ إن هذه الرسوم 
قد تتجاوز ٢٥%. القرار دفع با®سهم ا®ميركية للتراجع بشكل سريع، 

فيما انخفضت أسعار عقود النفط أكثر من ٦% في نفس اليوم.
الرد الصيني

شركائها  طالبت  الصين  أن  ذكرت  صحفية  بتقارير  ا®مر  تفاقم 
وشركاتها الكبرى بوقف استيراد منتجات زراعية من الواليات المتحدة، 

ردÝ على القرار ا®ميركي بفرض تعريفات على سلع صينية.
الصينية،  للعملة  المرجعي  السعر  الصيني  المركزي  البنك  وخفض 
الى أكثر من ٧ يوان، لتسجل بذلك أدنى  الدوالر  يوان، وهبطت مقابل 
من  كبير  انتهاك  بأنه  ذلك  وصف  ترامب  سنوات.   ١٠ نحو  منذ  مستوى 

قبل الصين وشن حرب عمالت.
وبالرغم من نفي بنك الشعب الصيني تخفيض قيمة اليوان من أجل 
العملة  حركة  بأن  وتأكيده  ا®ميركية،  الجمركية  التعريفات  مواجهة 
المحلية  العملة  تداول  نطاق  تحديده  أن  إال  السوق،  يحددها  الصينية 
عند ٦٫٩٢٢٥ يوان لكل دوالر أدى إلى هبوط اليوان ®دنى مستوى أمام 

الدوالر منذ أكثر من عقد.
أسواق  في  عنيفة  بيع  موجة  حدوث  إلى  االثنين  أدى  التوترات  تصاعد 
ا®سهم ا®ميركية وا®وروبية، وحدوث تقلبات كبيرة في أسواق السلع 

والطاقة.
الدوالر يعمق خسائره

عمق الدوالر ا®ميركي خسائره أمام العمالت الرئيسية ®دنى مستوى 
في أسبوعين خالل تداوالت يوم االثنين، وسط تصاعد الحرب التجارية 
لمعدل  خفض  من  بمزيد  والمستثمرين  ا®سواق  توقعات  وزيادة 

الفائدة ا®ميركية.
معدل  بخفض  الماضي  ا®سبوع  ا®ميركي  المركزي  قام  قد  وكان 

الفائدة ®ول مرة منذ عشر سنوات.
ومع تجدد التوترات التجارية، ارتفعت تكهنات المستثمرين بأن مجلس 

الحرب التجارية بين
واشنطن وبكين
تعصف بأسواق

العالم

https://bit.ly/2yF028h المصدر:



يونايتد  مانشستر  نادي  أن  نيوز  سكاي  في  مصادر  ذكرت 
بسبب  ديباال  باولو  يوفنتوس  بمهاجم  اهتمامه  سينهي 

مطالب الالعب ووكيله.
في  رغبتها  فقدت  يونايتد  مانشستر  أن  نيوز  سكاي  وذكرت 
ضم الالعب ديباال بسبب مطالبه با®جور والطلبات الزائدة من 
ترافورد  أولد  إلى  سيصل  الالعب  بأن  العام  والشعور  وكيله 

®سباب خاطئة.
الذين  الالعبين  المدير أولي غونار سولسكيار يريد فقط تجنيد 
يريدون أن يكونوا جزءا من مشروع النادي على المدى الطويل.

وافق يونايتد على صفقة تبادل مبدئية مع يوفنتوس تشمل 
ديباال وروميلو لوكاكو ، وفًقا لما ذكرهسكاي في إيطاليا.

على  واتفاقه  ديباال  تفضيل  على  متوقفة  الصفقة  كانت 
الشروط الشخصية مع فريق الدوري ا�نجليزي الممتاز.

إلى  ا®رجح  على  يشير  ديباال  توقيع  عن  يونايتد  إحجام  لكن 
نهاية ®ي مقايضة مقترحة مع يوفنتوس تشمل لوكاكو.

لوكاكو  للسماح  مستعد  سولسكيار  أن  المفهوم  ومن 
وهو  الخميس،  يوم  لالنتقال  النهائي  الموعد  قبل  بالمغادرة 
مثل  الناشئين  الشباب  الالعبين  من  لالستفادة  استعداد  على 

ماسون غرينوود في مواقع الهجوم.

٤

– احرز مانشستر سيتي لقب درع إتحاد الكرة  الوكيل االخباري 
بركالت  ليفربول  على  فوزه  عقب  الخيرية"  "الدرع  ا�نجليزية 
بالتعادل ١-١،  انتهاء الوقت ا®صلي للمباراة  الترجيح (٥-٤) بعد 

اليوم ا®حد.
افتتح مانشستر سيتي التسجيل عبر رحيم سترلينغ في (د.١٢)، 

قبل أن يعادل جويل ماتيب النتيجة لليفربول في (د.٧٧).
الوقت  انتهاء  بعد  الترجيح  ركالت  إلى  الفريقان  واحتكم 
التشيلي  حارسه  بفضل  لسيتي  الحظ  فابتسم  ا®صلي، 
جورجينيو  الهولندي  محاولة  صد  الذي  برافو  كالوديو 
الثانية تواليا  فينالدوم، مانحا فريقه لقب درع المجتمع للمرة 

والسادسة في تاريخه، قبل أسبوع من انطالق الدوري الممتاز.
منذ  ا®ولى  للمرة  الدرع  إحراز  في  ليفربول  فشل  المقابل،  في 
أن  حين  في  الكأس،  بلقبه  فوزه  بعد  المباراة  خاض  حين   ٢٠٠٦
مشاركته فيها خالل نسخة ٢٠١٩ ناجمة عن حلوله وصيفا في 

الدوري و®ن سيتي أحرز لقب "بريميير ليغ" والكأس ا�نجليزية.

مانشستر سيتي يتوج بطال للدرع 
الخيرية على حساب ليفربول

https://bit.ly/2NpqFqx المصدر:

مانشستر يونايتد ينهي رغبته في 
باولو ديباال بسبب مطالب الالعب

https://bit.ly/31ktgWk المصدر:



٥

منتخب بالده في مونديال روسيا ٢٠١٨ وأسهم باحتالله المركز الرابع.
يونايتد  مانشستر  أن  إنجليزية  صحفية  تقارير  كشفت  ثانية،  ناحية  ومن 
يوفنتوس  العب  ديباال  باولو  ا®رجنتيني  مع  بالتعاقد  اهتمامه  عن  تخلى 
البلجيكي  ا�يطالي، بينما ما يزال يتواصل مع أندية أخرى بشأن مهاجمه 

روميلو لوكاكو الذي أكد إنتر ميالن رغبته بالتعاقد معه.
من  العديد  كشفت  التي  ا�نجليزية  سبورتس“  ”سكاي  شبكة  وأوردت 
مع  للتعاقد  الحمر“  ”الشياطين  سعي  بشأن  ا®خيرة  اÕونة  في  التفاصيل 
بمهاجم  اهتمامه  أنهى  يونايتد  ”مانشستر  أن  ا®رجنتيني،  الدولي 

يوفنتوس باولو ديباال نظرا إلى مطالب الالعب ووكيل أعماله“.
الراتب،  بشأن  ”طلباته  سببه  عاما)   ٢٥) ديباال  عن  يونايتد  تخلي  أن  وأفادت 
والطلبات المبالغ بها من قبل وكيل أعماله، وشعور عام بأنه يأتي إلى أولد 
ضم  فقط  ”يريد  سولسكاير  المدرب  وأن  الخاطئة“،  لíسباب  ترافورد 

الالعبين الراغبين في أن يكونوا جزءا من المشروع الطويل ا®مد للنادي“.
وكان اسم ديباال قد ورد في إطار التقارير التي تحدثت عن احتمال انتقال 
ورغم  ا�نجليزي.  النادي  إلى  ا®رجنتيني  وقدوم  يوفنتوس،  إلى  لوكاكو 
الحديث عن طي صفحة قدوم ديباال، يبدو أن رحيل لوكاكو (٢٦ عاما) عن 
إلى صفوف  نار حامية، لكن ليس  يزال على  الحمر“ ما  ”الشياطين  صفوف 

بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، بل نادي إنتر.
وفي تأكيد على رغبة إنتر بالتعاقد مع لوكاكو، قال مدرب الفريق أنتونيو 
طريقة  بأفضل  الموضوع  على  العمل  ”نواصل  أمس  من  أول  كونتي 

ممكنة“.
أن ثمة ثغرات  ”أعرف  ا�نجليزي  ١-١ وديا ضد توتنهام  التعادل  وأضاف بعد 

يجب سدها، لكن في هذا الوقت أنا متفائل جدا بأن ذلك سيحصل“.
وذّكر كونتي بأنه كان يرغب أثناء تدريبه فريقه السابق تشلسي ا�نجليزي 
(بين ٢٠١٦ و٢٠١٨) في ضم لوكاكو إلى النادي اللندني، لكن ا®خير انتقل الى 
يونايتد في صيف العام ٢٠١٧ من إيفرتون إلى ناديه الحالي مقابل ٧٥ مليون 
جنيه استرليني، في صفقة كانت في ذلك الحين ا®كبر على صعيد القيمة 

المالية، بين ناديين إنجليزيين.

ليستر  مدافع  مع  تعاقده  أمس،  ا�نجليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي  أعلن 
سيتي ومنتخب إنجلترا هاري ماغواير، في صفقة قدرت التقارير الصحفية 
أغلى  (٩٧ مليون دوالر)، ما يجعل منه  بـ٨٠ مليون جنيه استرليني  قيمتها 

مدافع في العالم.
وتفوق الكلفة المقدرة لصفقة ماغواير (٢٦ عاما)، الرقم القياسي السابق 
لضم  ليفربول  دفعها  استرليني،  جنيه  مليون   ٧٥ والبالغ  مدافع،  النتقال 

الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثمبتون في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨.
وأورد مانشستر في بيان على موقعه االلكتروني ”يعرب مانشستر يونايتد 
عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي“، 

موضحا أنه وقع ”عقدا لمدة ستة أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية“.
فهذه  بابك،  يونايتد  مانشستر  يطرق  ”عندما  فقال  عاما)   ٢٦) ماغواير  أما 

فرصة مدهشة“.
”من  متابعا  العظيم“،  النادي  هذا  مع  وقعت  لكوني  مغتبط  ”أنا  وأضاف 
أنا  سولسكاير)  غونار  أولي  (النرويجي  المدرب  مع  محادثاتي  خالل 
أولي  أن  الواضح  من  للفريق.  الموضوعة  والمخططات  للرؤية  متحمس 

يقوم ببناء فريق من أجل الفوز با®لقاب“.
قلب  مركز  يشغل  من  أفضل  ”أحد  هو  ماغواير  بأن  سولسكاير  واعتبر 
العب  انه  توقيعه.  على  الحصول  في  لنجاحنا  سعيد  وأنا  اليوم  الدفاع 
وقدرة  الملعب  أرض  على  طاٍغ  بحضور  ويتمتع  جيدا  اللعب  قراءة  يجيد 

على المحافظة على الهدوء وسط الضغوطات“.
وأضاف ”يتمتع بشخصية رائعة وهو إضافة ممتازة للنادي“.

ولم يكشف الناديان قيمة الصفقة، لكن ليستر أشار في بيان الى أنه أبرم 
”صفقة قياسية“ (بالنسبة إليه) النتقال المدافع الدولي من ملعب كينغ 

باور ستاديوم الى أولد ترافورد.
لكن العديد من التقارير الصحفية ا�نجليزية، مثل هيئة االذاعة البريطانية 
”بي بي سي“ وشبكة ”سكاي“، أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت ٨٠ مليون 

جنيه، ما يجعل ماغواير بالتالي أغلى مدافع في تاريخ اللعبة.
سيتي  هال  من  قادما  عامين  قبل  ليستر  صفوف  إلى  ماغواير  وانضم 

وخاض معه ٧٦ مباراة سجل خاللها خمسة أهداف. كما شارك مع 

https://bit.ly/2Ngo5D3 المصدر:

مانشستر يونايتد يعلن 
التعاقد مع المدافع هاري 
ماغواير لستة أعوام



الحلقة 55


