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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

بقرار  الثالثاء  "هواوي"  العمالقة  الصينية  االتصاالت  شركة  نددت 
الشركات  تعامل  على  المفروض  الحظر  تنفيذ  وقف  واشنطن 
تعّرضها  حقيقة  تغير  ال  الخطوة  إن  وقالت  معها،  ا®ميركية 

لـ"معاملة جائرة".
تنفيذ  يوما   ٩٠ ولمدة  الثانية  للمرة  ا®ميركية  التجارة  وزارة  وعّلقت 
إجراءات صارمة تمنع بيع شركة "هواوي" مكونات وخدمات، وتحظر 

شراء تجهيزاتها.
كذلك أعلنت الوزارة أنها ستدرج ٤٦ كيانا إضافيا في قائمة الشركات 
تطبيقه  تم  حال  في  الحظر  سيشملها  والتي  لـ"هواوي"  التابعة 
أكثر  إلى  القائمة  في  المدرجة  الكيانات  عدد  يرفع  مما  تام،  بشكل 

من مئة.
وردت هواوي في بيان جاء فيه أنه "من الواضح أن هذا القرار المّتخذ 
القومي"  با®من  له  عالقة  وال  مسّيس  بالذات  التوقيت  هذا  في 
ا®ميركي، مضيفة أن ا�جراءات ا®ميركية "تنتهك المبادئ ا®ساسية 
للمنافسة في السوق الحرة. ال تصب في مصلحة أي طرف، بما في 
"لن  هواوي  خنق  محاوالت  أن  وأضاف  ا®ميركية"،  الشركات  ذلك 
المجال  في  الريادة  تحقيق  في  المتحدة  الواليات  تساعد 

التكنولوجي. ال يغير حقيقة أن هواوي تعّرضت لمعاملة جائرة".
أميركية تستخدمها  الخطوة لهواوي مواصلة شراء مكّونات  وتتيح 
ا®ميركية  للشركات  تسمح  كما  وشبكاتها،  هواتفها  صناعة  في 

بمواصلة شراء تجهيزات الشركة الصينية.
وأعلن وزير التجارة ا®ميركي ويلبور روس في بيان "فيما نواصل حض 
المستهلكين على االبتعاد عن منتجات هواوي، نقر بأن هناك حاجة 

لمزيد من الوقت للحؤول دون حدوث أي خلل".
وكانت "هواوي" قد قّدمت في وقت سابق من الشهر الحالي نظام 
تسمية  عليه  أطلقت  النقالة  هواتفها  به  تجهز  جديد  تشغيل 

"هارمونيوس".

الفرنسي  لنظيره  االثنين،  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  قال 
قوات  تشنها  التي  الهجمات  تدعم  موسكو  إن  ماكرون،  إيمانويل 

الجيش السوري ضد "إرهابيين" في إدلب شمال سوريا.
قال  إدلب،  في  النار  إطالق  وقف  احترام  إلى  ماكرون  دعوة  وعقب 
لهذه  حد  لوضع   ... السوري  الجيش  جهود  ندعم  "نحن  بوتين: 
إدلب  في  ا�رهابيين  أن   Ýأبد نقل  "لم   Îمضيف ا�رهابية"،  التهديدات 
سيشعرون بالراحة"، بينما قال ماكرون يجب االلتزام بوقف إطالق النار 
إدلب،  في  الوضع  حيال  البالغ"  "القلق  عن  أعرب  حيث  المنطقة،  في 
آخر محافظة ال تزال خارجة كليÎ عن سيطرة قوات سوريا الحكومية.
وقال ماكرون: "ال بّد لي من إبداء قلقي البالغ حيال الوضع في ادلب. 
الملح  من  ُيقتلون.  وا®طفال  القصف،  تحت  يعيشون  ادلب  فسكان 
للغاية التقيد بوقف اطالق النار الذي تم االتفاق عليه في سوتشي" 

في أيلول/سبتمبر الماضي.
حركة  تشبه  موسكو  في  احتجاجات  خروج  بمنع  بوتين  وتوعد 
"السترات الصفراء" التي هزت باريس وغيرها من المدن الفرنسية أواخر 

العام الماضي.
 ... الروسية  العاصمة  في  يحدث  أن  ا®مر  هذا  مثل  نريد  "ال  وقال: 
وسنفعل كل ما بوسعنا لضمان أن يبقى الوضع ضمن إطار القانون".
الصفراء في فرنسا  السترات  بوتين حصيلة بضحايا تظاهرات  وقدم 
السلطات  أن  العلم  مع  جريح"،  و٢٥٠٠  قتيال   ١١" قوله  حسب  بلغت 
مسيلة  قنبلة  نتيجة  قتلت  فقط  ثمانينية  أمرأة  أن  تؤكد  الفرنسية 
عشرة  قتل  حين  في  منزلها،  شرفة  على  تقف  كانت  بينما  للدموع 
على  المتظاهرون  أقامها  حواجز  على  جرت  حوادث  في  أشخاص 

الطرقات.
ورفض ماكرون بشدة أي مقارنة بين طريقة تعاطي قوات ا®من مع 
لقد  صحيحة.  غير  "المقارنة  وقال  وروسيا.  فرنسا  في  المتظاهرين 
شارك أصحاب السترات الصفراء في االنتخابات االوروبية ونحن في بلد 
حيث يستطيع الجميع التعبير بحرية والتظاهر بحرية" في إشارة الى 
شفافة  المقبلة  االنتخابات  تكون  بأن  الروس  المتظاهرين  مطالبة 

وحرة وعدم رفض ترشيحات المعارضين.

بوتين: روسيا تدعم سوريا 
ضد "إرهابيين"
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ا®ردن  في  االستثمار  إلى  البلغاري  الخاص  القطاع  الصفدي  ودعا 
وا�فادة من الفرص التي يوفرها.

وقال الوزيران إنهما بحثا ا®زمات ا�قليمية وسبل تجاوزها.

هي  الفلسطينية  القضية  أن  على  الصفدي  شدد  المجال،  هذا  في 
يضمن  الذي  الدولتين  حل  أن  وأكد  المنطقة  في  المركزية  القضية 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  المستقلة  الفلسطينية  الدولة  قيام 
السالم  لتحقيق  الوحيد  السبيل  الشرقية هو  القدس  ١٩٦٧ وعاصمتها 

الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها.

لمحاربة  الدولية  الجهود  استمرار  ضرورة  على  اتفاقهما  الوزيران  وأكد 
ا�رهاب وظالميته.

وأشادت الوزيرة بالدور الهام الذي تؤديه اجتماعات العقبة في حشد 
جهود المجتمع الدولي لمحاربة ا�رهاب وهزيمة فكره الظالمي.

وأكد الصفدي أن "ا�رهاب عدو مشترك. وسيستمر ا®ردن في التصدي 
لهزيمة  المملكة  جهود  إلى  الفتا  الدولي"،  المجتمع  مع  بالتعاون  له 
ظالميته التي ال تنتمي إلى أي حضارة أو دين وال عالقة لها بقيم السالم 

والمحبة التي يجسدها الدين ا�سالمي الحنيف.

الذي  ا®ردن  التعاون مع  اهتمام بالدها تعزيز  البلغارية  الوزيرة  وأكدت 
وصفته بأنه "واحة لالستقرار" وشريكا موثوقا لبالدها ولالتحاد ا®وروبي، 
ا®ردن  بين  الشراكة  تطوير  على  بالعمل  ستستمر  بلغاريا  أن  مؤكدة 

واالتحاد.

ووقع الصفدي وزاخارييفا اتفاقية بين اْالردن وبلغاريا بخصوص "ا�عفاء 
جوازات  لحاملي  المدى  القصيرة  ا�قامة  تأشيرة  شروط  من  المتبادل 

سفر دبلوماسية".

بلغت صادرات ا®ردن إلى بلغاريا خالل عام ٢٠١٧ ما يقارب ٣ ماليين كانت 
كانت  فيما  كيميائية،  وصناعات  عادية  معادن  منتجات  غالبيتها 
المستوردات ١٧ مليون دينار من منتجات نباتية وأغذية ومصنوعات من 

حجر وصناعات كيميائية وحيوانات حية وشحوم وآالت وأجهزة.

٣

أخبار العالم

وشؤون  الخارجية  وزير  الثالثاء  راديف  رومين  البلغاري  الرئيس  استقبل 
التقى  بلغاريا  إلى  رسمية  بزيارة  يقوم  الذي  الصفدي  أيمن  المغتربين 
لËصالح  الوزراء  رئيس  ونائبة  بوريسوف  بويكو  الوزراء  رئيس  خاللها 

القضائي وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زاخارييفا.

إلى  الثاني   ïعبدا الملك  جاللة  من  شفهية  رسالة  الصفدي  ونقل 
القيادة البلغارية حول سبل تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التنسيق حول 

قضايا المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

الرئيس والجهود  الوزراء تثمينهما للدور  البلغاري ورئيس  الرئيس  وأكد 
المنطقة  في  واالستقرار  ا®من  لتعزيز  الملك  يقودها  التي  المستمرة 
شتى  في  المملكة  مع  العالقات  تطوير  حرصهما  على  وشددا 

المجاالت.

وأجرى الصفدي ونظيرته البلغارية محادثات ركزت على زيادة التعاون 
بحث  كما  البلدين.  بين  والتعليمي  والسياحي  والتجاري  االقتصادي 
التطورات  مقدمها  وفي  ا�قليمية  المستجدات  وزاخارييفا  الصفدي 
لðزمة  سلمي  لحل  التوصل  وجهود  الفلسطينية  بالقضية  المرتبطة 

السورية والجهد الدولي لمكافحة ا�رهاب وظالميته.

وعقد الصفدي وزاخارييفا مؤتمرا صحافيا مشتركا أكدا خالله أهمية 
يتخذانها  التي  البلدين والخطوات  بين  العالقات  الذي تشهده  التطور 
لزيادة التعاون منذ لقاء الملك والرئيس البلغاري في عمان نهاية العام 

الماضي.

لتعميق  مشتركة  وإرادة  واسعة  مساحة  وجود  على  الوزيران  واتفق 
االقتصادية  اللجنة  الجتماع  القائمة  التحضيرات  إلى  ولفتا  التعاون، 
المشتركة قريبا لبحث آفاق التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري.

وأكدا أن البلدين يعمالن على إنجاز االتفاقيات الالزمة �يجاد البيئة التي 
تحفز التبادالت التجارية واالقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.

أشار  الذي  الصفدي،  وفق  أوسع"،  اقتصادي  لتعاون  واعدة  آفاق  "ثمة 
إلى أن ا®ردن يشكل البوابة إلى أسواق المنطقة.

بحث تطوير
العالقات

ا�ردنية البلغارية
https://bit.ly/2zrqdzL المصدر:



لندن- ”القدس العربي“: كشفت  صحيفة ”توتو سبورت“ 
ا�يطالية أن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ا®وروغواياني 
سوق  نهاية  قبل  برشلونة،  مهاجم  سواريز  لويس 

االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحسب الصحيفة، فإن يوفنتوس ُيخطط لحركة ثالثية 
االتجاه في الميركاتو، حيث سُيغادر العبه باولو ديباال إلى 
وبعدها  نيمار،  البرازيلي  ضم  مقابل  جيرمان،  سان  باريس 

سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة.
الرياضي  المدير  باراتيتشي  ”فابيو  الصحيفة:  وأضافت 
ا�ثنين،  أمس  برشلونة  مدينة  في  كان  الذي  ليوفنتوس 
قام  ضمنها  ومن  ملفات،  عدة  البارسا  إدارة  مع  ناقش 

بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز“.
ضمن  قبل  من  يظهر  لم  سواريز  أن  إلى  التقرير،  وأشار 
لكن  العجوز،  السيدة  صفوف  في  المطلوبين  قائمة 
البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن ا®مور المالية 
بتلبية احتياجات الفريق، كما  لن تكون عائًقا فيما يتعلق 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من  حدث سابًقا مع 

ريال مدريد.

أعلن نادي يوفنتوس ا�يطالي أن مدربه ماوريسيو ساري 
(٦٠ عاما) تعرض اللتهاب رئوي حاد.

جاء في البيان الرسمي أن المدرب أجرى بعض الفحوصات 
استمرار  نتيجة  رئوي  بالتهاب  أصيب  أنه  أظهرت  اليوم 

ا�نفلونزا التي تعرض لها ا®سبوع الماضي.
إلى  ونابولي  لتشيلسي  السابق  المدرب  وسيخضع 

فحوصات أخرى مع اتباعه العالجات التي وصفت له.
وال يزال مجهوال ما إذا كان ساري سيكون الئقا بما يكفي 
في  السبت  يوم  بارما  ضد  البدالء  مقاعد  على  للجلوس 

افتتاح الدوري ا�يطالي.
ُيعرف ساري بأنه مدخن شره، وغالبا ما يؤدي التدخين إلى 

تفاقم أعراض ا�نفلونزا.

٤

يوفنتوس يحول أنظاره إلى 
مهاجم برشلونة

https://bit.ly/2MERI1s المصدر:

عاجل: يوفنتوس يعلن إصابة ساري 
بالتهاب رئوي

https://bit.ly/34266Gg المصدر:



٥

على عكس كثيرين، يرى مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أن 
سان  باريس  نجم  نيمار  مع  للتعاقد  بحاجة  ليس  الملكي 
يتمنى  فريق  أي  أن  بالرغم  االنتقاالت،  سوق  في  جيرمان 

وجود نجم سانتوس السابق بين صفوفه.

ا�سبانيين  القطبين  بين  ا®خيرة  الفترة  في  الصراع  اشتعل 
نيمار، مع أفضلية طفيفة  ريال مدريد وبرشلونة على ضم 

للعمالق الكتالوني ®نه أكثر جدية في ضمه.

يرى مارسيلو أن المرينجي ليس بحاجة للتعاقد مع نيمار 
الالعب،  يملكها  التي  الكبيرة  الموهبة  من  بالرغم 

وبإمكانها صناعة الفارق في أي وقت.

بيلد والتي قال  جاء ذلك في تصريحاته لصحيفة 
فريقنا  التعاقدات،  من  لمزيد  بحاجة  لسنا  فيها: 
جيد، هذا صعب ولكن إذا قمنا بالتركيز جيدÝ في 

عملنا، سنفوز بكل شئ.

كان باريس سان جيرمان قد قام بعرض نيمار على 
الالعب  سعر  لرفع  منه  محاولة  في  مدريد  ريال 
المطلوب بقوة من برشلونة، ولكن زيدان ال يريد ضمه.

قام ريال مدريد هذا الصيف بالتعاقد مع هازارد من 
بيع  عدم  ومع  يورو،  مليون   ١٠٠ بحوالي  تشيلسي 
السيولة  أوروبا  ملك  يملك  لن  بيل،  أو  خاميس 

الكافية لتمويل صفقة بحجم نيمار.

https://bit.ly/30IEi84 المصدر:

مارسيلو: ريال مدريد 
ليس بحاجة لضم نيمار
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