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يعتقد البرتغالي لويس فيغو إداري انتر ميالن االيطالي أن معرفة مدرب النيرادزوري 24
جوزيه مورينيو بجميع خفايا تشلسي فريقه السابق ومنافسه احلالي في دور الـ 16 
من دوري األبطال تعطي األفضلية النتر من أجل الفوز واملرور إلى األدوار القادمة من 
البطولة األوروبية. وبدا األسطورة البرتغالية متفائال خالل حديثه لقناة سكاي سبورت 
حيث قال »كل فريق وصل إلى هذه املرحلة يعتبر فريقا قويا، لكن اإلنتر لديه اإلمكانيات 
الالزمة من أجل التغلب على أي فريق. واضاف »نكن لتشلسي كامل االحترام، لكنني 

سنحجز مكاننا في الدور ربع النهائي. لدينا مجموعة عظيمة من الالعبني«.

فيغو: معرفة مورينيو بتشلسي تعطي األفضلية إلنتر
حتدث مدرب ريال مدريد مانويل بيلليغريني عن قرعة دور الـ 16 من 
دوري أبطال أوروبا والتي اوقعت فريقه مع أوملبيك ليون الفرنسي، حيث 
عبر املدرب التشيلي عن أن املهم هو املضي قدما بغض النظر عن الفريق 
املنافس. وقال بيلليغريني: »هناك أكثر من اسم كنت اتوقعه، ما يهم هو 
كيف ميكن للفريق أن يواصل عمله، واضاف: »ليون فريق صعب متاما مثل 
بايرن ميونيخ وإنتر«.وفيما يتعلق باملنافسة على الدوري ومباراة اليوم 

ضد سرقسطة قال: »أهم شيء هو إنهاء هذا العام مع بفوز كبير«.

بيلليغريني: ليون فريق صعب تماما

ريال مدريد للفوز أمام سرقسطة.. وميالن مطالب بالفوز على فيورنتينا.. وبايرن ميونيخ للتخلص من عقبة هرتا برلين

مان يونايتد ضيفًا ثقياًل على فوالم.. والهدف الـ 500 بين ليڤربول وبورتسموث
يسعى مان يونايتد الى مواصلة 
الضغط على تشلسي عندما يحل 
التاســــع في  ضيفا علــــى فوالم 
ملعب »كرايفن كاتدج« اليوم في 
الثامنة والعشــــرين من  املرحلة 
بطولة اجنلترا لكرة القدم )برميير 
ليــــغ(. وكان فريق »الشــــياطني 
احلمر« اســــتعاد توازنه الثالثاء 
املاضي بفوزه الصريح على ضيفه 
ولڤرهامبتــــون 3 - 0، ليعوض 
اخلسارة التي مني بها على ارضه 
امام اســــتون ڤيال )0 - 1(،  لكن 
فريق املدرب االسكوتلندي اليكس 
فيرغسون نفض عنه هذه اخلسارة 
وابى ان يســــقط فــــي ارضه امام 
ولڤرهامبتون، فحسم مواجهته مع 
فريق املدرب االيرلندي ميك ماكارثي 
دون عناء يذكر بفضل الثالثي واين 
روني والصربي نيمانيا ڤيديتش 
واالكوادوري انطونيو ڤالنســــيا 
الــــذي واصل عروضــــه اجليدة. 
وســــيفتقد فيرغسون مجددا الى 
الدفاعــــي ريو فرديناند  الرباعي 
ايڤانز وااليرلندي جون  وجوني 
اوشي وغاري نيڤيل بسبب اصابته، 
وقد يفتقــــد يونايتد ايضا ثنائي 
البرتغالي لويس ناني  الوســــط 
والويلــــزي املخضرم راين غيغز 
بسبب تعرضهما ايضا لالصابة.

 وسيكون ارسنال متربصا ملان 
يونايتد الن اي تعثر لالخير سيقرب 
فريق املدرب الفرنسي ارسني ڤينغر 
من رجال فيرغسون. وكان ارسنال 
اهدر نقطتني ثمينتني في املرحلة 
السابقة بتعادله مع بيرنلي 1 - 1، 
واي تعثر جديد امام ضيفه هال 
سيتي سيجعله يبتعد مجددا عن 
صراع اللقــــب ألنه يتخلف حاليا 
بفارق 8 نقاط عن جاره تشلسي، 
كما انه سيتنازل عن مركزه الثالث 
ملصلحة استون ڤيال الذي يتخلف 

عنه بفارق االهداف فقط.
 مــــن جهته يســــعى توتنهام 
للبقاء قريبا من رباعي الصدارة 
عندما يحل ضيفا على بالكبيرن 
روڤرز، لكن مهمــــة فريق املدرب 
هاري ريدناب لن تكون سهلة النه 
لم يفز على ملعــــب مضيفه منذ 

5 اعوام.
 وينطبــــق االمــــر ذاتــــه على 
ليڤربول اجلريح عندما يحل ضيفا 
على بورتسموث في افتتاح املرحلة.
ويأمل ليڤربول ان يكون صاحب 
شرف حتطيم الرقم القياسي من 

عندما يستقبل لوريان التاسع 
اليوم في املرحلة الثامنة عشرة 

من بطولة فرنسا )ليغ 1(.
ويتصدر بـــوردو الترتيب 
برصيد 37 نقطة من 17 مباراة 
بفارق 6 نقاط عن مرسيليا الذي 
لعـــب مباراة أقل و7 نقاط عن 
مونبيلييه الذي خاض ايضا 16 
مباراة. ويحل مرسيليا الوصيف 
على ســـانت اتيان اليوم بعد 
املتتالي  الثالث  حتقيقه فوزه 
على لوريان 2 - 1 االســـبوع 
املاضي.ويستقبل مونبيلييه 
الثالث نانسي الثالث عشر.وفي 
باقي املباريات، يلعب بولوني 
مع سوشو وغرونوبل مع نيس 
ورين مع باريس سان جرمان 

وڤالنسيان مع لنس.

ألمانيا

تعتبر املرحلة السابعة عشرة 
من الدوري االملاني مهمة للفريق 
»الباڤاري« للتخلص من عقبة 
ضيفه هرتا برلني الذي يقبع في 
املركز االخير مع انتصار واحد 
حتـــى اآلن.وكان من املفترض 
ان يســـتعيد بايـــرن ميونيخ 
الدولي  خدمات جنم وســـطه 
الفرنسي فرانك ريبيري اليوم، 
لكن مشـــاركة العب مرسيليا 
السابق اصبحت غير مؤكدة بعد 
تعرضه الصابة خالل التمارين. 
وذكر بايرن ميونيخ في موقعه 
الرسمي ان ريبيري الذي ابتعد 
عن املالعب منذ 3 اكتوبر املاضي 
بسبب اصابة في ركبته، ترك 
احلصة التمرينية بعد تعرضه 
لضربة في قدمه اثر اصطدامه 
بأحد زمالئه، ما تسبب بالتهاب 
في احـــد اظافر قدمه.وكان من 
املتوقع ان يلعب ريبيري لدقائق 
معدودة امـــام هرتا برلني بعد 
غياب دام لشـــهرين ونصف، 
لكـــن يبـــدو ان هـــذه العودة 
ستتأجل حتى 15 يناير املقبل 
عندما يعاود الدوري نشـــاطه 
مبباراة بايرن ميونيخ بالذات 

مع هوڤنهامي.
وفي املباريات االخرى، يلعب 
بعد بوروســـيا دورمتوند مع 
فرايبورغ، وهانوڤر مع بوخوم، 
واينتراخـــت فرانكفورت مع 
اللقب،  ڤولفســـبورغ حامـــل 
وشـــتوتغارت اجلريـــح مع 

هوڤنهامي.

حيث االهداف املسجلة حتى اآلن 
في حال جنح في افتتاح التسجيل 
على ملعب »فراتون بارك«. وشهدت 
املراحل الـ 16 السابقة تسجيل 499 
هدفا في 167 مباراة، ما سيسمح 
لصاحب الهدف االفتتاحي في مباراة 
ليڤربول وبورتسموث في ان يرفع 
عدد االهداف املسجلة الى 500 مع 
بقاء 17 مرحلة على انتهاء املوسم، 
ليتحطم بذلك الرقم القياسي الذي 
سجل خالل موسم 1994 - 1995.

وفي املباريات االخرى، يلعب 
اليوم مانشستر سيتي الذي سقط 
امام توتنهام االربعاء 0 - 3، مع 

سندرالند.

إسبانيا

يطمح ريال مدريد الى االستفادة 
من مشاركة برشــــلونة املتصدر 
وحامل اللقب فــــي بطولة العالم 
لالندية من اجل تضييق اخلناق 
عليه عندما يستقبل ريال سرقسطة 
اليوم في املرحلة اخلامسة عشرة 

من الدوري االسباني.
ويتصدر برشــــلونة الترتيب 

بفارق 5 نقاط عــــن ريال مدريد، 
لكنه خاض مباراة أكثر من الفريق 

امللكي.
ومنــــذ خســــارته املؤملــــة في 
»الكالسيكو« على أرض برشلونة، 
رد ريــــال بقوة وفاز في مبارياته 
الثالث االخيرة، وهو سيعول مجددا 
على مهاجمه البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بعــــد غيابه عن مواجهة 
ڤالنسيا االخيرة )3 - 2( بسبب 
االيقــــاف. ويبدو مــــدرب الفريق 
التشيلي مانويل بيلليغريني قلقا 
الصابة قلب دفاعه البرتغالي بيبي 
الذي ســــيبتعد نحو 6 أشهر عن 
املالعب لتعرضه لقطع في أربطة 
ركبتــــه، كما يحوم الشــــك حول 
مشاركة زميله في خط الدفاع راوول 
البيول بعد تعرضه لكدمة. ويتوقع 
ان يسحب بيلليغريني البرازيلي 
مارسيلو من خط الوسط الى الدفاع 
ليعوض غياب احد زميليه، فقال 
االخير »أريــــد اللعب دوما لريال 
مدريد، سواء كان في مركز الظهير 
الهجوم.  أو  الوسط  االيسر، خط 
سيكون جيدا ان أشارك في مركز 

الظهير االيسر امام سرقسطة. هذا 
هو موقعي األساسي«. وستكون 
مواجهة ريــــال مبنزلة معمودية 
نار خلوسيه غاي املدرب املؤقت 
لسرقســــطة بديل مارســــيلينو 
غارســــيا املقال مــــن منصبه بعد 

خسارة اتلتيك بلباو.
ويســــتقبل اشــــبيلية الثالث 
خيتافي الثامن وهو يبتعد 9 نقاط 
عن برشلونة املتصدر، لكن جنم 
هجومه املالــــي فريدريك كانوتي 
يعتقد ان فريقه االندلســــي غير 
قادر على مقارعة برشلونة وريال 
»نحن في درجة أدنى منهما، لكننا 
سننافس مبا منلك كي نبقى على 
مسافة قريبة«. ويلعب اتلتيك بلباو 

مع اوساسونا اليوم.

إيطاليا

سيكون ميالن مطالبا بالفوز 
وال شيء سواه عندما يحل ضيفا 
على فيورنتينا اليوم في املرحلة 
السابعة عشرة من بطولة ايطاليا 
)سيري أ(، وذلك اذا ما اراد البقاء 
قريبا من جاره انتر ميالن حامل 

اللقب واملتصدر.
ويأمل فريق املدرب البرازيلي 
ليونــــاردو ان ينهي العام احلالي 
بفوز يبقيه على األقل على بعد 5 
نقاط من انتر ميالن الذي يستقبل 

بدوره التسيو اجلريح.
ويدخل الــــدوري االيطالي في 
العطلة التقليدية ملدة اســــبوعني 
ونصف قبل ان يعاود نشاطه مع 

افتتاح باب االنتقاالت الشتوية.
ولــــن تكون مهمــــة ميالن في 
فلورنسا سهلة بتاتا الن فيورنتينا 
يسعى بدوره الى استعادة توازنه 
والبقاء ضمن دائرة الصراع على 
املراكز االربعة االولى املؤهلة الى 
دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل، 
علما انه الفريق االيطالي الوحيد 
الدور  الذي تصدر مجموعته في 
االول من مســــابقة هذا املوســــم. 
ويلعب اليــــوم ايضا بولونيا مع 

اتاالنتا.

فرنسا

يسعى بوردو حامل اللقب 
الى احراز لقب بطل الشـــتاء 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إيطاليا )المرحلة الـ 17(

اجلزيرة الرياضية +81بولونيا ـ أتالنتا
اجلزيرة الرياضية +10:451فيورنتينا ـ ميالن

إنجلترا )المرحلة الـ 18(
شو سبورت 3:451بورتسموث ـ ليڤربول
شو سبورت 61فولهام ـ مان يونايتد

شو سبورت 63مانشستر سيتي ـ سندرالند
شو مسلسالت اكسترا 61استون ڤيال ـ ستوك سيتي

شو كوميدي اكسترا 6بالكبيرن ـ توتنهام
شو سبورت 8:301أرسنال ـ هال سيتي

إسبانيا )المرحلة الـ 15(
8أتلتيك بلباو ـ أوساسونا

اجلزيرة الرياضية +102اشبيلية ـ خيتافي
اجلزيرة الرياضية +122ريال مدريد ـ ريال سرقسطه

ألمانيا )المرحلة الـ 17(
5:30فرانكفورت ـ ڤولفسبورغ

5:30دورمتوند ـ فرايبورغ
دبي الرياضية 5:302بايرن ميونيخ ـ هرتا برلني

5:30هانوڤر ـ بوخوم
دبي الرياضية 5:301ليڤركوزن ـ مونشنغالدباخ

دبي الرياضية 8:302شتوتغارت ـ هوفنهامي

فرنسا )المرحلة الـ 18(
9بولوني ـ سوشو
9بوردو ـ لوريان

9ڤالينسيان ـ لنس
9رين ـ سان جرمان
9مونبلييه ـ نانسي
9غرونوبل ـ نيس

11سانت ايتيان ـ مرسيليا

كشـــف قلب دفاع ليڤربول جاميي كاراغـــر في حديث لصحيفة 
»تاميـــز« البريطانية انه رفض عرضا من املـــدرب االيطالي فابيو 
كابيللو للعودة الى صفوف املنتخب االجنليزي. وقال كاراغر الذي 
خاض 34 مباراة دولية وشـــارك مع املنتخب في كأس اوروبا 2004 
ومونديـــال 2006 قبل ان يقرر تكريس وقته لفريقه فقط: »كان من 
املفترض ان التقي فرانكو بالديني )مســـاعد كابيللو(، لكني الغيت 
املوعد في اللحظة االخيرة. كنت ساقوم به )اللقاء( بداعي اللباقة«. 
وواصل »ال اعتقد ان وضعي ســـيتغير اذا عدت الى املنتخب. جون 
تيـــري وريو فرديناند هما قلبا الدفاع( االساســـيان ويعتبران من 

افضل العبي قلب الدفاع في العالم. 

كاراغر رفض دعوة كابيللو

قرعة »نارية«في دوري أبطال أوروبا.. وريال مدريد يواجه ليون.. وبرشلونة مع شتوتغارت

صراع إنجليزي ـ إيطالي بين إنتر وتشلسي.. وميالن ومان يونايتد
سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي 
من مسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم وقد أوقعت ميالن االيطالي 
في مواجهة مان يونايتد االجنليزي وصيف بطل املوسم املاضي، وجاره 
انتر ميالن مع الفريق االجنليزي اآلخر تشلسي. ولن يجد برشلونة 
االســــباني حامل اللقب صعوبة كبرى في تخطي عقبة شتوتغارت 
األملاني، فيما سيكون غرميه احمللي ريال مدريد أمام اختبار صعب 
يجمعه بليون الفرنسي. اما بايرن ميونيخ األملاني الذي خطف بطاقة 
تأهله في اجلولة االخيرة على حساب يوڤنتوس االيطالي، فسيواجه 
فريقا ايطاليا آخر هو فيورنتينا، في حني وقع أرسنال االجنليزي مع 
بورتو البرتغالي، واشبيلية االسباني مع سسكا موسكو الروسي، 
وبوردو الفرنسي مع أوملبياكوس اليوناني. وستقام مباريات ذهاب 
الدور ثمن النهائي في 16 و17 و23 و24 فبراير املقبل، واإلياب في 9 

و10 و16 و17 مارس املقبل.
وستحتضن الفرق التي احتلت املركز الثاني في مجموعاتها مباريات 
الذهاب. وحصل اإلجنليزي ديڤيد بيكام على أمنيته وسيتواجه ميالن 
مع مانش يونايتد في إعادة لنصف نهائي موسم 2006ـ  2007 عندما 
أطاح الفريق اللومباردي بـ »الشــــياطني احلمر« بالفوز عليه ايابا 3 
ـ 0 بعد ان خســــر امامه ذهابا 2ـ  3. ويشــــكل الفريق االيطالي عقدة 
ملان يونايتد الن االخير لم ينجح في جتاوز عقبة منافســــه في اي 
من املواجهات الـ 4 التي جمعتهما حتى اآلن. اما بالنسبة للمواجهة 
االجنليزيـ  االيطالية األخرى بني تشلسي وانتر ميالن، فهي ترتدي 

طابعا مميزا جدا الن مدرب بطل ايطاليا البرتغالي جوزيه مورينيو 
سيعود الى ملعب »ستانفورد بريدج« ملواجهة فريقه اللندني السابق 
الذي قاده الى لقب الدوري احمللي عامي 2005 و2006 قبل ان يتركه 

في بداية موسم 2007 ـ 2008. 
وستكون هذه املباراة نارية، الن الفريقني يضمان عددا كبيرا من 

النجوم خصوصا من الناحية الهجومية حيث سيتواجه هداف تشلسي 
العاجي ديدييه دروغبا مع الكاميروني صامويل ايتو. 

اما بالنســــبة ملباراة ريال مدريد الذي يحمل الرقم القياســــي من 
حيث عدد األلقاب )9( ومن حيث الوصول الى الدور ثمن النهائي )14 
مقابل 13 ملان يونايتد(، مع ليون فهي ستحمل نكهة خاصة بالنسبة 

ملهاجم النادي امللكي الفرنسي كرمي بنزمية الذي ترك ليون في بداية 
املوســــم احلالي للبحث عن مغامرة مع فريق النجوم. وميكن القول 
ان برشــــلونة كان األكثر حظا في هذه القرعة ألنه وقع في مواجهة 
فريق »يحتضر« هو شتوتغارت الذي لم ينجح في حتقيق أكثر من 

فوزين في الدوري احمللي خالل 16 مباراة. 

»يوروبا ليغ«

ومن جانب آخر ســـحبت قرعة دور الـ 16 من مسابقة الدوري 
األوروبي »يوروبا ليغ«، وجاءت على الشكل التالي: روبن كازان 
الروسي مع هابويل تل ابيب واتلتيك بلباو االسباني مع اندرخلت 
البلجيكي، وباناثينايكوس اليوناني مع روما االيطالي، واياكس 
امستردام الهولندي مع يوڤنتوس االيطالي، وكلوب بروج البلجيكي 
مع ڤالنسيا االسباني، وفوالم االجنليزي مع شاختار دانييتسك 
االوكراني، وليڤربول االجنليزي مع اونيريا اورزيتشيني الروماني، 
وهامبورغ األملاني مع ايندهوفن الهولندي، وڤياريال االســـباني 
مع ڤولفسبورغ األملاني، وستاندار لياج البلجيكي مع سالزبورغ 
النمساوي، وتونتي انشكيده الهولندي مع ڤيردر برمين األملاني، 
وليل الفرنسي مع فنربغشـــه التركي، وايفرتون االجنليزي مع 
سبورتينغ لشـــبونة البرتغالي، وهرتا برلني األملاني مع بنفيكا 
البرتغالي. وتقام مباريات الذهاب في 18 فبراير املقبل على ارض 

الفرق املذكورة اوال.

عالميةمتفرقات تشلسي لتعويض ريبيري بشڤاينشتايغر
يســــتعد نادي تشلسي االجنليزي لدفع مبلغ 25 
مليون جنيه استرليني للتعاقد مع العب وسط بايرن 
ميوينخ األملاني الدولي باستيان شڤاينشتايغر بحسب 
ما ذكرت صحيفة »ذي صن« االجنليزية امس. وكتبت 
الصحيفة ان تشلسي فقد األمل بضم الفرنسي الدولي 
فرانك ريبيري الذي عبر له عن رغبته باالنتقال الى 
ريال مدريد اإلســــباني الصيف املقبل، فقرر حتويل 
جهوده الى زميله شڤاينشــــتايغر. ويراقب املدرب 
االيطالي كارلو أنشيلوتي الالعب صاحب التسديدات 
الصاروخية والعــــني الثاقبة نحو املرمى ويرى فيه 
قيمة مضافة لتشكيلته. ويعتبر »شفايني« القادر على 
اللعب في اجلهتني اليسرى واليمنى، من االختصاصيني 
في تنفيذ الركالت الثابتة، وهو خاض 200 مباراة مع 

الفريق الپاڤاري محرزا معه لقب الدوري 4 مرات، كما 
مثل منتخب أملانيا 72 مرة سجل خاللها 19 هدفا.ويرى 
أنشيلوتي في شڤاينشتايغر )25 عاما( بديال محتمال 
ملواطنه ميكايل بــــاالك )33 عاما( الذي ينتهي عقده 
نهاية املوسم احلالي. وكان البرازيلي لويز فيليبي 
سكوالري مدرب تشلسي السابق حاول العام املاضي 
ضم اجلناح االملاني، بعد ان لعب الدور االكبر في فوز 
أملانيا على البرتغال 3 ـ 2 في الدور ربع النهائي من 
كأس اوروبا 2008 عندما جنح حتت أنظار سكوالري 
في تســــجيل الهدف األول وصنع الهدفني اآلخرين. 
وسيضطر تشلسي إلنفاق املزيد من األموال، بحال أراد 
ايضا ضم األرجنتيني سيرجيو أغويرو من أتلتيكو 

مدريد مقابل نحو 32 مليون جنيه أسترليني.

هيدينك يرفض عرضين لتدريب 
مانشستر سيتي ويوڤنتوس

كشــــف مدير أعمال املدرب الهولندي غوس هيدينك امس ان األخير 
رفض عرضني لإلشراف على مانشستر سيتي االجنليزي ويوڤنتوس 
االيطالي. وأكد سيس فان نيوويهيوزن ان املدير التنفيذي في مانشستر 
سيتي غاري كوك اتصل به ليطلب منه التحدث الى هيدينك، لكن األخير 
رفــــض هذا األمر، كما فعل مع يوڤنتوس ايضا. وقال فان نيوويهيوزن 
لصحيفة »ذي دايلي تلغراف« البريطانية »نعم، فعلت ذلك )حتدث مع 
كوك(. لكن غوس سعيد مع املنتخب الروسي«. وتابع »تلقيت اتصاالت 
من حول العالم بشــــأن غوس. كان هناك اتصال من يوڤنتوس ايضا«. 
وأشار مدير اعمال هيدينك انه لم يكن اكيدا اذا كان كوك يريد التحدث 
مع املدرب الهولندي بشأن اإلشراف على الفريق بدال من الويلزي مارك 

هيوز او العمل الى جانب االخير.

أكد نادي فنربخشة التركي رحيل الظهير 
األيسر البرازيلي املخضرم روبرتو كارلوس 
عن صفوف الفريق، بعد أن خاض معه اول 
من أمس آخر مباراة له عندما فاز على ضيفه 
شيريف تيراسبول املولدوفي 1ـ  0 في اجلولة 
األخيرة من مباريات املجموعة الثامنة لبطولة 

الدوري األوروبي لكرة القدم.
عث��ر رجال إنق��اذ في اليابان على س��ائق 
الفورموال واحد السابق أوكيو كاتاياما على قيد 
احلياة امس، بعد فقدان��ه املجموعة املرافقة له 

على جبل فوجي املغطى بالثلوج. 

حقق ميامي هيت فوزا س��هال على ضيفه 
اورالن��دو ماجي��ك 104 � 86 ضمن دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني. 
 حقق نادي هامبورغ األملاني لكرة القدم 
أرباحا قياسية بلغت 13.4 مليون يورو )19.5 
مليون دوالر( في العام املالي املنتهي، حسبما 

أشارت صحيفة »هامبورغر ابيندبالت«
قال املدير الفني للمنتخب اإلسباني فيسنتي 
دل بوسكي إنه من »املؤلم« عدم قيامه باستدعاء 
راوول غونزاليز قائد ومهاجم ريال مدريد إلى 

منتخب املاتادور منذ توليه املنصب.

مهاجم ليڤربول فرناندو توريس يسعى لتسجيل الهدف رقم 500 في الدوري اإلجنليزي أمام بورتسموث


