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ـتحدث الـرسمي باسم بـرشلونـة احترام النـادي لرأي جمـاهيره في مـعرض تعـليقه على أبدى جوسـيب فيفس ا
باراة التي فاز بها البلوجرانا (2-0) صافرات االستهجان ضد أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خالل ا
اضي.وقال فيفس خالل تصريحات نقـلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" في الليجا على ملـعب كامب نو السبت ا
ـتـوقعـة".وحول صـافرات الكـتالـونـية: "ضم جـريزمـان? نـحن ال نتـحدث عن العـبي األنـدية األخـرى أو الـصفـقات ا

مشجعي البارسا ضد الدولي الفرنسي أجاب: "اجلماهير أحرار ونحترم رأيهم".
اضي وكان جـريزمان قد أثـار غضب جمـاهير الفـريق الكتالـوني عندما رفض االنـتقال إلى كامب نـو الصيف ا

وفضل البقاء في أتلتيكو مدريد.
نافس سيلعبون الكثير من وعن إمكانية حتقيق الثالثية رد فيفس: "نحن نريدها لكننا بحاجة إلى الوقت ألن ا
بـاريات.. لم نـتوج بـاللـيجـا وفالـنسـيا خـصم صعب فـي نهـائي الكـأس ونفس األمـر مع مانـشسـتر يـونايـتد في ا

دوري األبطال".
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في هــدوء تــام بـــعــيــدًا عن ضــجــيج
ــيـركـاتـو أبـرم نـادي بـاريس سـان ا
جــيــرمــان أربع صــفــقــات مع بــدايـة
ـــــوسـم اجلـــــاري كـــــان أبـــــرزهـــــا ا
احلـــــارس اإليـــــطــــــالي اخملـــــضـــــرم
جــيـانـلـويـجي بـوفـون ثم اإلسـبـاني
اني تيلو كيرير خوان بيرنات واأل
بـيــنـمــا كـان انـضــمـام الـكــامـيـروني
مـاكـسـيم تـشـوبـو مـوتـيـنج مـفـاجـأة

للكثيرين.
انـضـمت هـذه الصـفـقـات بالـتـنـسيق
اني مع مـدرب جديـد لـلفـريق هـو األ
تـــــومـــــاس تــــوخـــــيـل الــــذي تـــــولى
ـسـؤوليـة بـعـقد مـدته عـام خـلـفا ا
ري الذي انتقل لإلسباني أوناي إ

لقيادة آرسنال اإلجنليزي.
عــمل تـشــوبــو مــوتــيـنج ( 30عــامـا)
حتت قـــيـــادة تـــوخــيـل في صـــفــوف
ـاني إال أن الـكــامـيـروني مـايـنــز األ
انـــضم إلى الــــعـــمالق الــــبـــاريـــسي
لـغـرض آخر وهـو مـوظف الـطوار
الــــذي يــــجــــلس بــــديـال لـــلــــربــــاعي
الـهجـومي آنخـيل دي ماريـا كيـليان
مـبـابي إديـنـسـون كـافـاني ونـيـمـار

جــونـيـور. وفي ظل اإلصــابـات الـتي
ضـربت اخلط األمامـي لبي إس جي
تـسـلل مـوتـيـنج لـلـتـشـكيـل األساسي
في الــــفـــتـــرة األخـــيـــرة إال أن أداءه
قوبل بعاصفة شديدة من االنتقادات
في مـبـاراتي نـانت وتـولـوز ووصلت
إلى حـد الـسـخـريـة مـنه عـبـر وسائل
اإلعالم في الـعـالم بـعـدمـا تسـبب في

حرمان زميله كريستوفر نكونكو من
إحراز هدف في مرمى ستراسبورج.
كـانت هذه الـفـرصة الـضائـعـة كافـية
لــتـتــويج الــفـريق الــبـاريــسي بــلـقب
الدوري قـبل آخر  8مبـاريات له كـما
حــرمت تـومــاس تــوخــيل من تــكـرار
اإلجنـاز الــذي حـقـقه لـوران بالن في
2016 بـقـيـادة سـان جـيـرمـان لـلـفـوز

ببطولة "الليج وان" قبل 8 مباريات.
وسم خـاض تـشوبـو مـوتيـنج هـذا ا
27 مباراة معظـمها كبديل بواقع 18
فـي الــــدوري 4 بـــــدوري األبـــــطـــــال
ومباراة بكأس فرنسا وأخرى بكأس
رابـطـة احملـتـرفـ إال أنه لم يـسـجل
ــا يــصـعب سـوى 3 أهــداف فــقط 
مـن مـهمـة الـتـخـلص مـنه بـبـيـعه في
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وأخـبـرنـا يـوفـنـتـوس حـيـنـها أنه
إذا قـرر بيع الالعب فـنـحن نرغب

في التعاقد معه".
وأضـــاف: "عـــنــــدمـــا قــــرروا بـــيع
بـوجـبـا أخـبرونـا بـالـثـمن ونحن
ـطـلـوبة لم نـسـتـطع دفع الـقـيمـة ا
لـضمه لـذلك ذهب إلى مـانـشسـتر
يــونــايـــتــد (صــيف 2016). وهــو
يساهم في تطور فريقه حاليًا ألنه
واحــد من أبــرز الــنـجــوم فـي كـرة

القدم بالوقت احلالي".
وحــول مـدى اهــتــمــام بـرشــلــونـة
بـضم بـوجبـا في الـفـترة احلـالـية
قــــال: "أفــــضل عــــدم احلــــديث عن
الالعـبــ الـذيـن يـلــعـبــون ألنـديـة
أخــرى ألنـــني واثق من أن هـــنــاك
العـبــ في بـرشـلــونـة بـإمــكـانـهم
حتــسـ الــفـرق األخــرى".وتـطـرق
بـارتـوميـو لـلـحديث عن مـواجـهة

تـــاريـــخـــيــــة خـــارج قـــواعـــده في
لـيـتأهل بـاريس بـنـتـيـجـة (3-1)  

لربع نهائي األبطال.
بـهـرة في مسـيرته ومع نـتائـجه ا
مع مــانـــشــســتـــر ظــلت مـــعــانــاة
سولسكاير تتمثل في خط الدفاع
والـذي يعـد نـقطـة الـضعف األكـبر
بـــفــريق مـــانــشـــســتـــر مــنـــذ عــدة

سنوات.
ـدرب الـنـرويـجي فــتـحت قـيـادة ا
تلقى مـانشستـر يونايتد 20 هدفًا
في  21 مـبـاراة لـعـبـهـا حتى اآلن
ـسـابقـات فيـمـا سجل ـخـتلف ا

الفريق  43 هدفًا.
وسيـصـطـدم مـانـشسـتـر يـونـايـتد
بــالــهــجــوم الــقــوي لــبــرشــلــونـة
الســـــيــــــمــــــا وأن اخلط األمــــــامي
لـــلـــبـــلـــوجـــرانـــا يــعـــد مـن أقــوى
اخلطوط الـهجومـية في الدوريات

مـــنــــافــــســــات ذهـــاب الــــدور ربع
النهائي من دوري أبطال أوروبا.
ــقــرر أن يـحـل الـيــونــايــتـد ومن ا
ضيـفًا على نـظيره الكـتالوني في
مـبـاراة الـعـودة والـتي سـتـقام في
16 مـن شــــهـــــر أبــــريـل اجلــــاري

لعب الكامب نو.
وتـولى الــنــرويــجي أولي جــونـار
ـدير الـفني سـولسـكايـر مـنصب ا
انـشستـر يونـايتد بـصفة مـؤقتة
ـاضي خــلـفًـا في 19 ديـســمـبــر ا
لــلــبــرتــغــالي جــوزيـه مــوريــنــيـو
ـة ثقـيلة بـعدمـا تلـقى الفـريق هز
أمــام لــيــفــربــول  3ـ1 في الـدوري

اإلجنليزي.
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جنح ســـولـــســـكــايـــر فـي قـــيــادة
سـفـينـة الـشيـاطـ احلمـر بـخطى
ـراكز ـنافـسـة على ا ثـابتـة نـحو ا
ــؤهــلــة لــدوري أبــطـال األربــعــة ا
قـبل فبـعدما ـوسم ا أوروبا في ا
ــنــافــســة بـات كــان بــعــيــدًا عن ا
مــنـافــسًـا قــويًـا ألنــديـة تــوتـنــهـام
هـوتـسـبـيـر آرســنـال وتـشـيـلـسي

ركزين الثالث والرابع. على ا
وفـي أولى مـبـاريــاته كـمــديـر فـني
لليونـايتد حقق الفـريق فوز كبير
عـلى كارديف بـنـتيـجة (1-5) ومن
بـــــعـــــدهــــا جنـح في حتـــــقـــــيق 6
يرليج انتصارات متتالـية بالبر
وخـاض  12 مــبــاراة بــالــدوري
ـــــة قــــبل أن بـــــدون أي هــــز
ـة األولى في يــتــلـقى الــهــز
انـشستر مشواره كـمدرب 
أمام آرسنـال باجلولة
30 في  10مارس

اضي. ا
فـــيــــمـــا كـــان
ســولـســكـايـر
قــــــد تــــــلــــــقى
ـة األولى الـهـز
أوروبـــــيًـــــا أمــــام
بـاريـس سـان جـيـرمـان في ذهـاب
دور ال 16بـــــاألولـــــد تـــــرافـــــورد
بــنــتـــيــجــة (0-2) قـــبل أن يــعــود
ــــونـــتـــادا ويـــحــــقق الــــفـــريق ر
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ـدير الـفني لفـريق تشيـلسي عن رأيه فـيما يـتردد في اآلونة كشف اإليطـالي ماوريسـيو ساري ا
األخـيرة حول مسـتقبل جنـمه األول البلجـيكي إدين هازارد مع الـفريق في ظل ارتباط الالعب

باالنتقال إلى ريال مدريد.
وقـال ساري إن مبلغ 100 مليـون جنـيه إسترلـيني (الـذي يعرضه الـريال) سـيكون ثـمنًـا زهيدًا

للتخلي عن جنم بقيمة هازارد.
وقاد هازارد تشـيلسي للفوز على ضيفه وست هام يونايتد 0-2 ضمن اجلـولة الثالثة والثالث

متاز بتسجيله هدفي اللقاء.  من الدوري اإلجنليزي ا
ـهارة يـحـسد وسـرق الـهدف األول األضـواء بـعدمـا تـخـطى الالعب البـلـجـيكي أكـثـر من العب 
عليها قبل أن يـضع الكرة الشباك.وقال سـاري في تصريحات لشبـكة "سكاي سبورتس" عقب
انـتـهـاء اللـقـاء: "لـعب هـازارد مـبـاراة رائـعـة وأدى بـشـكل جـيـد أمـام بـرايـتـون أيـضًا. نـحن

باريات عندما يكون قادرًا على صناعة الفارق". محظوظون لقدرتنا على الفوز با
وأضاف: "إنه ( 100مليون جـنيه استرليني) سعـر قليل في السوق. رأينا في
اضـيـة كل األسـعـار لذلك من فـتـرات االنتـقـاالت في الـسـنـوات القـلـيـلـة ا
ا أن نحـظى بالعب مثـله. ال أسـتطـيع فعل شيء عـلى ما الصـعب جـدً
أعـتـقـد والـنـادي يـوافـقـني الـرأي لـكن إذا أراد هـازارد خـوض

جتربة أخرى فمن الصعب االحتفاظ به هنا".

الــيـونــايــتــد في مــبــاراتي ذهـاب
وإيــاب ربـع نــهـائـي دوري أبــطـال

أوروبا.
وفي هــذا الــصـــدد صــرح رئــيس
بـرشـلونـة: "مـا يـجب أن أدركه هو
أن مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد في
السـنوات األخـيرة أنشـأ مجـموعة
قــويـة من الالعـبــ لـديه العـبـون
رائــعـــون وســـيــســـتـــقـــدم آخــرين
أبــــــطــــــال. أنــــــا واثـق من أنـه في
قـبل سينـافس على لقب وسم ا ا
ــوسـم يــنـــافس الـــدوري وهـــذا ا
بقوة على التأهل لدوري األبطال".
وخــتم: "نـحن لم نــلـعب في األولـد
تــــرافـــورد مــــنـــذ عـــام 2008 لـــذا
الـعودة إلى هـنـاك شرف لـنـا نكن
الـكـثـيـر من االحــتـرام لـلـيـونـايـتـد
الــذي هـو واحـد من أكــبـر األنـديـة

في أوروبا".
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اخلمس الكبرى.
ــتـــلـك الــفـــريق الـــكـــتــالـــوني و
األسـطـورة األرجـنـتيـنـيـة لـيـونيل
ميسي ولويس سواريز وغيرهما

من ماكينات التهديف.
وخالل  31 مــــبــــاراة خــــاضــــهــــا
ـــوسم في بـــرشــــلـــونـــة هـــــــــذا ا
الـدوري تــمـكن العـبـو الـفـريق من

تسجيل 81 هدفا.
ومن جـــانـــبه اعـــتـــرف جــوســـيب
ماريا بارتوميـو رئيس برشلونة
ـــحــاولـــة نـــاديه الـــتـــعــاقـــد مع
الفـرنسي بول بـوجبـا خالل فترة
تـــواجــده بــصــفــوف يــوفــنــتــوس
اإليــــطــــالـي وقــــبل رحــــيـــــله إلى

مانشستر يونايتد.
وقـال بـارتـومـيـو في تـصـريـحـات
لـشـبـكة "ESPN في صيف 2015
بـــوجـــبــا كـــان يـــلـــعب لـــلــيـــوفي

UŠuLÞ ∫ يسعى فريق اليونايتد الى حتقيق طموحه يعود برشلونه في  دوري االبطال
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فترة االنتقاالت الـصيفية خاصة أن
ـقبل ـوسم ا عـقـده يـنتـهي بـنـهايـة ا

في صيف 2020.
من جانـبه دافع تومـاس توخيل عن
ـنتـخب الـكـامـيرون الـقـائـد احلـالي 
قـائـال: "تـشوبـو مـوتـيـنج يـعـمل بـكل
جدية فهو لم يأت إلينا ليكون العبا
أسـاسـيا لـذا فهـو لـيس معـتـادا على
ـدة 60 أو 70 دقـيـقة ضـغط الـلـعب 
بل إن وظـيفـته أن يـكون بـديال وهو

همة بشكل جيد". يؤدي هذه ا
 وبــخالف تـراجع قـيـمـته الـسـوقـيـة
وثـقـة توخـيل في قـدراته فـإن فرص
تشوبو موتينج في االستمرار داخل
قلـعة حـديقـة األمراء تبـقى محل شك
شــديـد فـي ظل حــاجــة الـفــريق
لــتـجــديــد الــدمـاء وصــفــقـة
هـــجــومــيــة قـــويــة تــنــافس
نــيـمــار ومــــــــبــابي في ظل
تـــردد أنـــبـــاء قـــويـــة حـــول
التفكير في االستغناء عن
كافاني واالستفادة من
ادي لبيعه قبل قابل ا ا
انتهاء تعاقده في صيف

.2020
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هــورنـتـس الـذي هــزم بــيـســتــونـز
91-104 في مـــبـــاراة أخـــرى جــرت

أمس األحد.
وســـجل دويـن ويــد 21 نـــقـــطـــة مع
هيـت الذي خـسر 4 مبـاريـات على
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أحـــرز داني جــرين 21 نـــقــطــة من
بينها 7 في الوقت اإلضافي ليفوز
تــورونـتــو رابـتـورز 109-117 عـلى
مــــيـــامي هـــيـت في دوري الـــســـلـــة

األمريكي للمحترف .
وأضاف بـاسكال سـياكام 23 نقطة
واسـتــحـوذ عـلى 10 كـرات مــرتـدة
كـمـا سـجل نـورمـان باول  23نـقـطة
بـعـد مـشاركـته كـبـديل مع رابـتورز
الـذي حــقق انــتـصــاره الــرابع هـذا

وسم على هيت. ا
وتـضــررت بـشــدة آمـال مــيـامي في
الـتــأهل لألدوار اإلقـصــائـيــة بـهـذه

اخلسارة.
ـــبــاراة ويـــتـــأخـــر هـــيـــــــت اآلن 
واحـدة وراء ديـترويـت بيـســـتـونز
ــركــز الــثـامن في الــســبـاق عــلى ا
ـــؤهـــــــــــلــة ـــراكـــز ا وهـــو آخـــر ا
لـألدوار اإلقـــصـــائـــيــــة في الـــقـــسم

الشرقي.
ويـــتــســـاوى هــيـت مع تــشـــارلــوت

كريستيانو
رونالدو 

ــنــافــســ الـــصــعــبــ لــلــغــايــة".وعن من ا
فـاجأة األبـرز في مسـيرة رافـا: "سأخـتار ا
لـقب رومـا عام 2005 حـيث دخل الـنـهائي
وهـو يـعـاني من إجـهـاد شـديـد بـعد خـوضه
ــبـاريــات وأخــبـرتـه بـأن ذلك الــكـثــيــر من ا
الـنـهـائي يـجـب أن تـكـون مـدته قـصـيـرة كي
يـحـصل على فـرصـة للـفوز بـالـلقب ومن ثم
فـاز بـالـلـقـاء في 5 سـاعـات بـعـد خـوض 5
ـفـاجأة من مـجـمـوعات". وتـابع: "شـعـرت بـا
ـبـاراة; حيث قـدرته عـلى الـتـعـامل مع تـلك ا
كـان يــعـانـي من إصـابــة في الــقـدم في ذلك
العـام وظننـا بأنه لن يـلعب التـنس مجددًا".
وتــطـرق تـونـي لـلــقب اخلـاص بــالـنـســبـة له:
"لــقب رافـا األول في بـطــوالت األسـاتـذة في
مـونتي كارلو عام 2005 كـانت تلك اللحظة
خـــاصــة لـــلــغــايـــة خــاصـــة وأن اسم رافــا
سـيـوضع إلى جــانب عـظـمـاء تــوجـوا بـلـقب
تــلك الــبــطــولــة من قــبل مـن بــيـورن
بـــــورج ويــــلي نـــــاســــتــــازي

وإيفان ليندل".
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ــدرب الــســابق حتـــدث تــوني نــادال عـم وا
لـرافـايــيل نـادال عن اخلــصم األبـرز لـرافـا
طـوال مـسيـرته والبـطـولة األهم بـالـنسـبة له.
El" وقـال تـوني في تـصـريـحـات لـصـحـيـفة
Periodico اإلسبانية: "روجر فيدرر هو
الـــغــر األول لــنــادال فــعــنــدمــا بــدأ رافــا
ــيًـا ـصــنـف أول عــا مــواجـهــتـه كــان هــو ا
بـاريات بيـنهـما جـيدة للـغايـة للـعبة وكـانت ا

الــتــنس وبــالــطــبع
كـــــــــــــــــــان
نـــــوفــــاك
ديــوكـو
فـيـتش
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قــال مـدرب يــوفــنـتــوس الـســابق مــارشـيــلــو لـيــبي إن الــبـرتــغـالـي كـريــسـتــيــانـو رونــالـدو جنم
الـــبـــيــانـــكـــونـــيـــري لن يـــكـــفي لـــلـــتـــتــويـج بـــدوري األبــطـــال إن لـم يــقـــدم زمالؤه %100 من
مـستـواهم.وأضاف ليـبي في مقـابلـة مع إذاعة (راي راديو 1© يـوفنـتوس لديـه قيمـة مضـافة هذا
ضافة حـاسمة فقط إن أعطى بـقية الفريق العـام (كريستيـانو) لكن سبق وشاهـدنا أن القيمـة ا
درب "لو لـم يقدم بـقيـة الالعب %100 من مـستـواه كما حـدث ضد أتـلتـيكو مـدريد".صـرح ا
من مستواهم فحتى كريستيانو نفسه ليس كافيا للفوز أعتقد أن يوفنتوس لديه هذا  100%
الـعـام كل الـفرص احملـتـملـة لـلـتتـويج بـدوري األبـطال وأنـا أتـمنـى هذا".وأبـدى لـيبـي قنـاعـته بأن
درب ماسـيملـيانو ستـوى فرق مثل ريـال مدريـد وبرشلـونة مشـيدا بـا يوفـنتوس وصل بـالفـعل 
ألـيجري.وواصل "الفوز بـدوري األبطال صعب. لقـد قلت سابقا إن ثـمة فريق هـما ريال مدريد
كنها وبرشلونة متقدمـان دوما على البقية. يوفنتوس اآلن مسـتقر وهذه اجملموعة من الالعب 
ــقـارنـة بـ فـريق يــوفـنـتـوس احلـالي وعـام 1996 حـيـنـمــا تـوج الـفـريق الـفـوز".ورفض لـيـبي ا

اإليطالي باللقب بعد الفوز على أياكس الهولندي في النهائي.

الـــــــتـــــــوالي وأضـــــــاف
جـيـمس جـونـسون 18

نقطة.

رافاييل نادال
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يــــــــــحـل فــــــــــريق
بـرشــلـونـة ضـيـفًـا
ثـــــــــقــــــــــيالً عــــــــــلى
مانشستر يونايتد
اإلجنــــلـــيـــزي
الــــــــــيـــــــــوم
االربــــعـــاء
ـــــلـــــعب
أولدترافو

رد
حلــســاب
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عبـر كيـليـان مـبابي مـهاجـم باريس سـان جيـرمان
عن انـبهاره الـشديد بلـقاء األسطـورة البرازيـلي بيليه

اضي في الـعـاصمـة الفـرنـسيـة.وقال مـبابي األسبـوع ا
في حـوار جمللـة "فرانس فـوتبول": "كـنت على اسـتعداد
لــلـذهـاب إلـى أي مـكـان لــرؤيـته ســواء في الـبـرازيل أو
الـقطب الشـمالي فـاجللوس أمـامه جعـلني أشـعر أنني
بـجــوار نـصب تــذكــاري وأنـني ضــئـيـل جـدا وكــأنـني

شـخص أســفل اجلـبل ولــيس لـديه أي خـطــة لـلـوصــول إلى قـمـتـه".وأضـاف: "لـقـد
ـكن أن تطـلب بل إما سيـطر بـيـليه عـلى األجـواء في الغـرفة فـهي مـيزة فـطريـة ال 
تـتوافـر لـديك أو ال وعنـدمـا لم أجـد كلـمـات أحتدث بـهـا اكـتفـيت فـقط بـالنـظـر إليه
هاجم الفرنسي الشاب: "الشخص واستغالل هذه اللحظة بكل تفاصيلها".وأشار ا
الوحيد الذي أبـهرني كان زين الدين زيدان عـندما رأيته في عمـر صغير وهو نفس
ـا أكـبر فـهـو بالـنـسبـة لي مـلك كرة الـشعـور الـذي انتـابـني في لقـائي مع بـيـليه ور
القدم وجزء أصيل من تـاريخ اللعبة".وواصل كيلـيان: "األمر كان يبدو لي وكأنه بطل
روايـة هرب فـجـأة من الكـتـاب وبصـراحة كـنت أرى أنـني لن ألتـقي به في حـياتي بل

شاهدته عبر شرائط الفيديو". سأكتفي 

سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون.
ـز إن ليـبـرتي مـيـديـا ومقـرهـا الـواليات وقـالت فـايـنـنشـال تـا
ـراحل األخـيـرة مـن الـتـوصل التـفـاق مع نـادي ــتـحـدة في ا ا

الك حللبة سيلفرستون. سائقي السباقات البريطاني ا
واسـتـضـافت سـيـلـفـرسـتـون أول سـبـاق في تـاريخ فـورموال 1
عـام 1950 لكن احلـلـبة قـامت بتـفـعيل بـنـد يسـمح لـها بـفسخ
الـتعاقد في 2017 ما جـعل مصـير سـباق بريـطانـيا في مهب

الريح.
ـز يسعى الطـرفان حاليـا للوصول ووفق تقـرير فاينـنشال تا
إلى تسـوية إذ تـطلب لـيبـرتي ميـديا احلـصول على 18 مـليون
جـنـيه إســتـرلـيـني (23.51 مـلـيــون دوالر) في الـعــام الـواحـد
بيـنـما عـرض نـادي سائـقي الـسبـاقـات البـريـطاني 15 مـلـيون

جنيه إسترليني.
ـاضي قال روس بـراون مدير سـباقـات فورموال وفي الـشهر ا
1 إن الـــريـــاضـــة قـــد تـــعـــود إلى لـــنـــدن إذا فـــشـــلـت حـــلـــبــة
سيـلفـرستـون في الـوصول التـفاق من أجل اسـتضـافة جـائزة

بريطانيا الكبرى بعد العام احلالي.
ولم ترد بـعد مجـموعة لـيبرتي مـيديا ونـادي سائقي الـسباقات

البريطاني على طلب من رويترز للتعقيب.
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ــز نـقال عن مـصـادر الـيـوم ذكـرت صـحـيـفــة فـايـنـنـشـال تـا
الكـة لسباقات فورموال 1 اإلثنـ أن مجموعة ليبـرتي ميديا ا
للـسـيارات اقـتـربت من التـوصل التـفاق من أجـل اإلبقـاء على

جانب من سباق الفورموال للسيارات

جانب من احدى
مباريات الدوري
الفرنسي


