
الرياضية الجمعة
26 فبراير 2010

الدول����ي االيطالي 28 يغيب احل����ارس 
جانلويجي بوفون عن فريقه يوڤنتوس 
ملدة شهر بسبب تعرضه إلصابة في فخذه، 
حسبما أعلن فريق »السيدة العجوز«. 
وأصي����ب بوفون الذي ع����اد مؤخرا الى 
املالعب بعد ان افتقده يوڤنتوس ألكثر من 
شهر بسبب خضوعه لعملية جراحية في 

ركبته، خالل التمارين، وسيغيب بالتالي 
عن مباراة ايطاليا الودية مع الكاميرون 
في موناكو االربعاء املقبل. كما تعرض 
الظهير الدولي فابيو غروس����و إلصابة 
عضلية، وغاب عن مباراة يوڤنتوس مع 
ضيفه اياكس امستردام الهولندي امس 

في الدوري االوروبي »يوروبا ليغ«.

بوفون يغيب عن يوڤنتوس شهرًا
أك����د اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخ����ب اإلجنليزي لكرة القدم، أن واين 
روني واحد من أفضل 3 العبني على مستوى العالم حاليا، بجانب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو واألرجنتيني ليونيل ميسي. وأوضح كابيللو لصحيفة ذا صن »روني وميسي 
بجانب رونالدو هم نوعية من الالعبني يتمناهم أي شخص في فريقه«. وقال »روني العب 
استثنائي، إنه موهوب ولديه الرغبة في التعلم. سير أليكس فيرغسون علمه الكثير«. 
وأكد أنه ينصح روني صاحب ال�28 هدفا بالتركيز أكثر على اللعب داخل منطقة اجلزاء. 

وتابع كابيللو »رحيل رونالدو عن مان يونايتد منح املزيد من املسؤوليات لروني«.

كابيللو: روني ورونالدو وميسي األفضل

)رويترز( العب توتنهام سيباستيان باسونغ يطير فوق مهاجم بولتون الكرواتي إيڤان كالسنيتش  

مدافع اإلنتر األرجنتيني ولتر صامويل في صراع طائر على الكرة مع مهاجمي تشلسي العاجي دروغبا والفرنسي أنيلكا       )أ.پ(

إشبيلية عاد بتعادل ثمين مع سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

فوز متأخر لميالن يعيده إلى المنافسة.. وشالكه يواجه دورتموند

مورينيو »طعن« تشلسي في »جوزيبي مياتزا«

تأهل توتنهام وأستون ڤيال وخروج مانشستر سيتي من الكأس
بل���غ توتنهام واس���تون فيال 
ال���دور رب���ع النهائي م���ن كأس 
اجنلترا لكرة القدم، بعدما حسما 
مباراتيهما املعادتني مع بولتون 4 
� 0 وكريستال باالس من الدرجة 

االولى 3 � 1 على التوالي.
على ملعب »وايت هارت الين«، 
ساهم بولتون بشكل كبير في نيل 
توتنهام بطاقة ربع النهائي بعد ان 
حصل الفريق اللندني على هديتني 
من حارس االول الفنلندي يوسي 
ياسكاالينن وزميله اندرو اوبراين 
اللذين وضعا الكرة عن طريق اخلطأ 
في مرمى فريقهما في الدقيقتني 35 
و48،  فيم���ا كان الهدف االول من 
نصيب الروسي رومان بافليوشنكو 
س���جله في الدقيقة 23 ثم اضاف 

الرابع في الدقيقة 88.
واملفارقة ان ياس���كاالينن كان 
فرض نفسه جنما للمباراة االولى 
بني الفريقني بتصديه لركلة جزاء 
في الدقائق االخي���رة ليبقي على 

تعادل الفريقني 1 � 1.
وضرب توتنهام موعدا في ربع 
النهائي مع جاره اللندني فوالم الذي 

كان سبقه الى هذا الدور.
وعلى ملعب »فيال بارك«، تخطى 
استون فيال عقبة ضيفه كريستال 
باالس بعد كان اجبر على خوض 
مباراة معادة بالتعادل معه 2 � 2.
ويدين فريق املدرب االيرلندي 
مارتن اونيل بتأهله الى النرويجي 
جون كارو الذي سجل هدف التقدم 
الثاني )81 من ركلة جزاء(، ثم أضاف 
الثالث في الدقيقة االخيرة من ركلة 
ج���زاء ايضا، بعد ان افتتح زميله 
التس���جيل  غابرييل اغبونالهور 
)42(، قبل ان يدرك دارن امبروز 

التعادل )73(.
وحل���ق توتنه���ام واس���تون 
فيال بفرق تشلس���ي حامل اللقب 
وبورتسموث بطل 2008 وفولهام 
وبرمنغه���ام التي كانت حس���مت 

تأهلها الى ربع النهائي.
وتلقى مانشستر سيتي خسارة 
مفاجئة على أرض ستوك سيتي 1 
� 3 بعد التمديد وذلك بعد تعادلهما 
1 � 1 ف���ي املباراة االولى. س���جل 
لستوك دايف كيتسون )79( وريان 

شوكروس )95( والتركي تونكاي 
سانلي )99( وملانشستر الويلزي 

كريغ بيالمي )81(.
وط���رد مهاج���م مانشس���تر 
التوغولي اميانويل اديبايور بعد 
دقيقتني على هدف زميله بيالمي 
ملسكه شوكروس في عنقه، ما منح 
ستوك تفوقا عدديا في الشوطني 

اإلضافيني.
وبفوزه، تأهل ستوك الى الدور 
ربع النهائي للمرة االولى منذ عام 
1972 حيث سيلتقي تشلسي حامل 

اللقب على أرض األخير.
وتغلب ريدين���غ )أولى( على 
مضيفه وست برومويتش البيون 
)اول���ى( 3 � 2 في الوقت اإلضافي 
بعد تعادلهما ف���ي املباراة االولى 

.2 � 2
سجل لريدينغ الفرنسي املالي 

يان هونتيالر الذي دخل في ربع 
الساعة االخير، أدرك التعادل في 
الدقيقة 81 بعد متريرة من املدافع 

اينيازيو اباتي.
وعندم���ا كانت املب���اراة تلفظ 
أنفاسها األخيرة خطف باتو هدف 
اثر  الفوز مليالن بك���رة »طائرة« 
عرضية من مواطنه رونالدينيو 
بالتال���ي تف���وق  )92(، ليؤك���د 
»روسونيري« على مضيفه »فيوال« 
الذي لم يذق طعم الفوز على الفريق 
اللومباردي منذ 20 نوفمبر 2005 

عندما تغلب عليه 3 � 1.
البرازيلي  ورفع فريق املدرب 
ال���ى 51 نقطة  ليوناردو رصيده 
الثاني، متقدما  املركز  الى  وصعد 
بفارق نقطة واحدة على روما الذي 
تراجع املركز الثالث، ودخل بالتالي 
مجددا بقوة في الصراع على اللقب 

ألنه ال يتخلف سوى بفارق نقطة 
عن جاره انتر ميالن حامل اللقب 

واملتصدر.
وفي مب���اراة ثانية مؤجلة من 
املرحلة ذاتها، استعاد اودينيزي 
اجلريح ش���يئا من توازنه بفوزه 
على ضيفه القوي كالياري بهدفني 
اليكس���يس سانشيز  للتش���يلي 
)68( وانتون���ي دي ناتالي )70( 
الذي رفع رصيده الى 18 هدفا في 
صدارة ترتيب الهدافني، مقابل هدف 

للبرازيلي جيدا نيفيز )3(.

ألمانيا

تفتت���ح الي���وم املرحلة ال� 24 
من الدوري األملاني، مبباراة قوية 
جدا بني ش���الكه الثالث مع ضيفه 
بوروسيا دورمتوند اخلامس )39 

نقطة(.

مانشيني ال يشعر بالضغوط 
أكد اإليطالي روبرتو مانشيني املدير الفني ملانشستر سيتي، أنه 

ال يشعر بأي ضغوط برغم خروج فريقه من كأس إجنلترا.
وقال مانش���يني لصحيفة ذا صن »ال أش���عر بأي ضغوط، فقط 
أش���عر بخيبة أمل، لقد لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا ست أو سبع 
فرص حقيقية.. اآلن أمامن���ا 13 مباراة متبقية في الدوري ونحتاج 

إلى حتقيق نتائج جيدة«.
وأعرب مانشيني الذي دخل في مواجهة مع توني بوليس املدير 
الفني لستوك س���يتي، عن غضبه إزاء طرد اميانويل اديبايور بعد 

تدخله بعنف مع ريان شوكروس.
وقال »لم يكن تدخال خطيرا، هذه األمور حتدث عندما تلعب في 
مركز املهاجم وتس���تخدم يديك أثناء التحرك، األمر يستحق بطاقة 

صفراء على األكثر«.

كشف تقرير صادر عن االحتاد االوروبي 
لكرة القدم، ان االندية االجنليزية هي االكثر 
مديونية في القارة العج���وز، بل ان ديون 
اندية الدوري املمت���از »برمييير ليغ« اكثر 
من مجموع ديون اندية البطوالت االوروبية 

الكبرى االخرى.
وارتك���ز تقرير االحت���اد االوروبي على 
حسابات موسم 2007 � 2008، االخيرة املتوفرة 
له،  والتي شملت االندية ال� 732 املنضوية 

حتت لوائه.
واظهر هذا التقرير ان مجموع دين اندية 

الدوري االجنليزي بلغ 3.8 مليارات يورو، 
اي م���ا معدله 56% من مجموع الديون التي 

تعاني منها االندية االوروبية باكملها.
لكن التقرير يكش���ف ايض���ا ان »ثروة« 
االندية االجنليزية تبلغ 4.3 مليار يورو، اي 
م���ا معدله 48% من مجموع »الثروات« التي 

تتمتع بها االندية االوروبية باجمعها.
ويأتي تقرير االحتاد االوروبي في وقت 
يعاني خالله بورتسموث من ازمة مالية كبيرة 
قد تدفعه في االيام املقبلة الى اشهار افالسه، 
وهو االمر الذي سيسلط الضوء على اندية 

الدوري املمتاز وديونها التي اصبحت قريبة 
من حجم ثرواتها. واظهر التقرير ان ديون 
18 ناديا اجنليزيا )نحو 4 ماليني يورو( هي 
اكثر بأربع���ة اضعاف من حجم الدين الذي 
تعاني منه اندية الدوري االسباني الذي يحتل 

املركز الثاني من حيث املديونية.
ولم يش���مل التقرير الديون التي يعاني 
منها ناديا بورتس���موث ووست هام النهما 
لم يحص���ال على تصريح االحتاد االوروبي 
خالل موسم 2007 � 2008 بسبب مشاكلهما 

املالية.

3.8 مليارات يورو ديون األندية اإلنجليزية

كندا دخلت صراع الصدارة في فانكوفر
تألقت كندا الدولة املضيفة في اليوم الثاني عشر من دورة 
االلعاب االوملبية الشتوية املقامة في مدينة فانكوفر، محرزة 
ذهبية وفضيتني وبرونزيتني في 5 مسابقات، كما برزت الصني 
بتس����جيلها الرقم القياسي العاملي االول في االلعاب من خالل 

فريق التزحلق السريع لدى السيدات.
وأحرزت املانيا فضية مقابل برونزيتني للواليات املتحدة، 
م����ا اعاد االولى الى صدراة ترتيب امليداليات الذي دخلت اليه 

كندا بقوة باحرازها ذهبيتها السابعة.
وتأجل س����باق التعرج الطويل لدى السيدات بسبب سوء 
االحوال اجلوية، بعد ان كانت النمساوية اليزابيت غورغل في 
املركز االول، علما ان الس����باق شهد سقوط النجمة االميركية 
ليندساي فون حاملة ذهبية االنحدار وبرونزية التعرج السوبر 
الطويل، وتعرضها لكسر في اصبع يدها اليمنى. كما ان سقوط 
فون اثر على توقيت مواطنتها جوليا مانكوزو التي كانت خلفها 
على املس����ار، ما رفع حدة التوتر بني املتزجلتني خصوصا من 

طرف مانكوزو.
ووضعت الصني حدا لسيطرة كوريا اجلنوبية في سباقات 
الس����يدات على مضمار قصير في التزحلق الس����ريع، عندما 
احرزت ذهبية سباق 3 آالف متر برقم قياسي عاملي جديد بلغ 

4.06.610 دقائق.

خسارة ليكرز .. وهاورد حطم رقم أونيل
واصل داالس مافريكس سلس���لة انتصاراته وأس���قط لوس 
اجنيلي���س ليكرز حامل اللقب بصعوب���ة 101 � 96 في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
وحقق داالس فوزه اخلامس على التوالي بعدما تألق في صفوفه 
األملاني ديرك نوفيتس���كي )31 نقطة( وجيسون تيري )30 نقطة 
بينها 4 ثالثيات(، كما أضاف املوزع جيس���ون كيد 14 نقطة و13 

متريرة حاسمة.
وسجل الثنائي نوفيتسكي وتيري 22 من آخر 23 نقطة لداالس، 

متصدر مجموعة اجلنوب الغربي ورابع املنطقة الغربية.
وسجل كوبي براينت العائد من االصابة 20 نقطة لليكرز.

وتعملق العب ارتكاز اورالندو ماجيك دوايت هاورد وقاد فريقه 
الى الفوز على مضيفه هيوسنت روكتس 110 � 92.

وسجل هاورد 30 نقطة و16 متابعة رغم جلوسه معظم الربع 
األول عل���ى مقاعد البدالء بعد ارتكابه خطأين مبكرين في أول 22 
ثانية من اللقاء. وحطم هاورد رقم شاكيل اونيل بتحقيقه ثنائية 

مزدوجة »دوبل دوبل« للمباراة ال� 19 على التوالي.
وفاز سان انطونيو سبيرز على ضيفه أوكالهوما سيتي 95 � 
87 وميلووكي باكس على نيو اورليانز هورنتس 115 � 95 واتالنتا 
هوكس على مينيسوتا متبروولفز 98 � 92 وممفيس غريزليز على 
واشنطن ويزاردز 99 � 94 وبورتالند ترايل باليزرز على تورونتو 
رابتورز 101 � 87 وش���يكاغو بولز على انديانا بيس���رز 120 � 110 
وفينيكس صنز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 106 � 95 ويوتا 
جاز على تش���ارلوت بوبكاتس 102 � 93 ولوس اجنيليس كليبرز 

على ديترويت بيستونز 97 � 91.

روني: أنا »ملك« الضربات الرأسية
أكد واين روني أنه أصبح بطل الضربات الرأسية ملان يونايتد 
اإلجنلي���زي، ويأمل في أن يصبح على نفس الوتيرة مع املنتخب 

اإلجنليزي خالل كأس العالم في جنوب أفريقيا الصيف املقبل.
ورغم قصر قامة روني إال أنه اش���تهر بقدرته على هز ش���باك 

املنافسني من خالل الضربات الرأسية املتميزة.
وسجل روني هدفني برأسه في شباك ميالن اإليطالي على ملعب 
»سان سيرو« األس���بوع املاضي في دوري أبطال أوروبا، وسجل 

هدفني آخرين في شباك وست هام الثالثاء املاضي.
وأحرز روني 8 أهداف برأس���ه من أص���ل 27 هدفا أحرزها في 
املوس���م احلالي، وأثبت تفوقه في الضربات الرأسية مقارنة بأي 

مهاجم آخر في إجنلترا.
وقال روني لصحيفة »ذا صن«: »كنت أعمل على تس���ديداتي 
الرأسية مثلما أعمل على العديد من األمور األخرى، بدأت العمل على 

هذا األمر منذ قدومي إلى مان وبالتحديد في العامني األخيرين«.
وأضاف »أجني ثمار ذلك حاليا وممنت لذلك ألنني خصصت وقتا 

طويال لهذا األمر، وسعيد إلظهار هذه املوهبة داخل امللعب«.

االصل جيمي كيب���ي )9( وبراين 
هاورد )90( وااليس���لندي غيلفي 
سيغوردس���ون )95( ولوس���ت 
برومويتش الس���لوفيني روبرت 

كورين )6 و47(.
وتقام مباريات ربع النهائي في 

6 و7 مارس املقبل.

إيطاليا

قاد البرازيلي الكس���ندر باتو 
والهولن���دي كالس يان هونتيالر 
الثاني  املركز  الى استعادة  ميالن 

من روما بعدما حوال تخلفه امام 
مضيف���ه فيورنتينا الى فوز 2 � 1 
على ملعب »ارتيميو فرانكي« في 
مباراة مؤجلة من املرحلة ال� 17 من 

الدوري االيطالي.
الى  وكان فيورنتين���ا األقرب 
الفوز بعدما تق���دم حتى الدقائق 
التس���ع االخيرة بهدف سجله في 
الدقيقة 14 مهاجم ميالن الس���ابق 
البرت���و جيالردين���و اثر متريرة 
من املونتينغري الشاب ستيفان 
يوفيتيتش، إال ان الهولندي كالس 

بريدج يعتذر عن اللعب مع إنجلترا
قال مدافع تشلسي جون تيري ان أزمته األخالقية 
األخيرة لن تؤثر على مستواه، مشيرا إلى أنه يظل »مثاال 
يحتذى داخل امللع��ب«. ويأتي املؤمتر الصحافي الذي 
عقده تيري بعد جتريده من شارة قائد منتخب إجنلترا، 
على إثر عالقته غير الشرعية برفيقة زميله واين بريدج. 
واضاف »تريدون الالعب كمثال يحتذى؟ صدقوني أهتم 

فقط بأن أكون مثاال يحتذى به داخل امللعب. 
من جهته اعتذر مدافع مانشستر سيتي واين بريدج 
عن اللعب مع املنتخب االجنليزي، معتبرا ان وجوده في 

تشكيلة املدرب االيطالي فابيو كابيللو قد يؤثر على وحدة 
املنتخب ويشكل عامل شقاق. واصدر بريدج بيانا أمس 
عبر محاميه اشار فيه الى عدم رغبته في ان يكون ضمن 
تشكيلة كابيللو لنهائيات مونديال جنوب افريقيا الصيف 
املقبل، مضيفا »لقد فكرت طويال بوضعي في املنتخب 
االجنليزي على ضوء االحداث والتقارير التي شهدتها 
االس��ابيع القليلة املاضية، لطاملا كان شرفا لي ان العب 
الجنلترا، لكن بعد تفكيري مليا اعتقد ان وضعي اآلن ال 

يخولني للقيام مبهامي وقد يكون عامل شقاق«.

سيعود املدرب 
البرتغالي جوزيه 
ال����ى  موريني����و 
ملعب »ستامفورد 
بريدج« بأفضلية 
هدف واحد، بعد 
ف����وز انتر مي����الن االيطالي على 
ضيفه تشلسي االجنليزي 2 - 1 
على ملعب »جوزيبي مياتزا« في 
ذهاب الدور الثاني من دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وكانت املباراة 
هي املرة االولى التي يواجه فيها 
السابق  مورينيو »املميز« فريقه 
بعد ترك����ه ملعب »س����تامفورد 
بريدج« في س����بتمبر 2007، لكن 
فارق الهدف الذي خرج به فريقه 
احلالي من املواجهة قد ال يكون كافيا 
لتجنيب »نيراتزوري« اخلروج من 
الدور الثاني للم����رة الثالثة على 
التوالي على يد االجنليز. وسيعود 
مورينيو الى »ستامفورد بريدج« 
في 16 مارس املقبل خلوض مباراة 
االياب، وسيكون باب التأهل الى 
ربع النهائي مفتوحا على مصراعيه 
بني الفريقني ألن تشلسي ال يحتاج 
سوى للفوز 1 - 0 وانتر يحتاج 

الى التعادل فقط.
اذ  انت����ر نارية،  وكانت بداية 
افتتح التس����جيل منذ الدقيقة 4 
اث����ر لعبة جماعي����ة مميزة بدأها 
الكاميرون����ي صامويل ايتو الذي 
الهولندي ويسلي  الى  الكرة  مرر 
سنايدر فعكسها االخير لالرجنتيني 

دييغو ميليتو الذي تالعب بالقائد 
جون تيري ثم وضعها على ميني 
احلارس التش����يكي بتر تش����يك، 

ليسجل الهدف االول النتر.
العاجي ديدييه دروغبا  وكاد 
يطلق املباراة م����ن نقطة الصفر 
مجددا ف����ي الدقيقة 15 عندما نفذ 
كرة ح����رة صاروخية من حوالي 
25 مت����را لك����ن العارضة تدخلت 
البرازيلي  لتنوب عن احل����ارس 
جوليو سيزار الذي اضطر للتدخل 
بعدما عادت الكرة الى دروغبا ايضا 
فسددها قوية من خارج املنطقة. 
واجبر سيزار � الذي كان يخوض 
مباراته رقم 200 مع انتر ميالن � 
على التدخل مجددا في الدقيقة 30 
ليصد تسديدة بعيدة من العاجي 

اآلخر سالومون كالو.
ورد انتر بفرصة اخطر اال ان 
ايتو اخفق في تسديد الكرة التي 

وصلته بعد عرضية من سنايدر 
وهو في مواجهة املرمى )34(.

 وف����ي الثوان����ي االخيرة من 
الش����وط االول طالب تشلس����ي 
بركلة ج����زاء بعد س����قوط كالو 
داخ����ل املنطقة اث����ر احتكاك مع 
االرجنتيني وولتر صامويل لكن 
احلكم االسباني مانويل ميخوتو 
غونزاليز طالب مبواصلة اللعب.  
وفي بداية الش����وط الثاني، جنح 
الفريق اللندني في ادراك التعادل 
عبر كال����و الذي وصلت����ه الكرة 
خارج منطقة اجلزاء من الصربي 
برانيسالف ايڤانوڤيتش فسددها 
بيمناه بحنكة في الزاوية االرضية 
اليسرى ملرمى جوليو سيزار الذي 
يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية 
الهدف ألن الك����رة مرت بني يديه 
بعدما ارتطمت بأرضية امللعب )51(. 
لكن فرحة رجال انشيلوتي لم تدم 

س����وى 4 دقائق ألن االرجنتيني 
ايستيبان كامبياسو اعاد انتر ميالن 
الى املقدمة بكرة مميزة س����ددها 
»طائرة« من خ����ارج املنطقة الى 
الزاوية اليس����رى االرضية ملرمى 
تش����يك بعدما لعب سنايدر كرة 
عرضية اعترضه����ا ايڤانوڤيتش 
الذي  امام كامبياس����و  لتس����قط 
ايڤانوڤيتش  سددها فارتدت من 
ثم ع����ادت اليه مجددا فلم يخطئ 
هذه املرة )55(. وحاول مورينيو 
ان يعزز تقدم صاحب االرض من 
خالل الزج مباريو بالوتيلي بدال 
من البرازيلي تياغو موتا )58(، في 
وقت تعرض تشلسي الى ضربة 
باصابة تشيك ما دفع انشيلوتي 
الى االستعانة باحلارس البرتغالي 

هنريكه هيالريو )62(.
وحصل تشلس����ي بعدها على 
فرصة ثمينة الدراك التعادل مجددا 

عندما لعب الفرنسي نيكوال انيلكا 
كرة عرضية من اجلهة اليس����رى 
الذي  الى فرانك المبارد  فوصلت 
سددها مباشرة من نقطة اجلزاء 
لكن س����يزار تألق وحرم الفريق 
اله����دف )65(. وقام  اللندني من 
مورينيو بعدها باخراج ايتو والزج 
باملقدوني ايغور بانديف )68( دون 
ان يط����رأ اي تغيير على املباراة، 
باستثناء فرصة خطيرة جدا لباالك 
في الوقت بدل الضائع لكن محاولته 
مرت قريبة جدا من مرمى اصحاب 
االرض الذين سيسافرون الى لندن 

مع افضلية ضئيلة.

 تعادل ثمين إلشبيلية

وفي مباراة ثانية، عاد اشبيلية 
االس����باني من ملعب »لوجنيكي 
ستاديوم« اخلاص مبضيفه سسكا 
موسكو الروسي بتعادل ثمني 1 - 1. 
ويبدو النادي االندلسي في وضع 
جيد حلسم تأهله الى ربع النهائي 
عندما يستضيف منافسه الروسي 
على ملعب����ه »رامون سانش����يز 
بيزخ����وان« في 16 م����ارس، فيما 
اصبحت مهمة فريق اجليش في 
بلوغ رب����ع النهائي للمرة االولى 
في تاريخه صعبة، خصوصا ان 
اشبيلية لم يخسر سوى 3 مباريات 
هذا املوسم بني جماهيره في جميع 
املسابقات )مرتني في الدوري احمللي 
واخرى في الكأس احمللية من اصل 

19 مباراة حتى اآلن(.

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
ألمانيا )المرحلة الـ 24(
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