
أح���رز ليستر سيتي لقب كأس 
االحت��اد اإلنكليزي للمرة األول��ى في 
تاريخه عقب تغلبه على تشيلسي 
بهدف دون رد في امل��ب��اراة النهائية 

السبت.
وأقيمت املباراة على استاد وميبلي 
في العاصمة البريطانية لندن وسجل 
يوري تيليمانس هدف الفوز للثعالب 
في الدقيقة 63 من تسديدة رائعة من 

خارج منطقة اجلزاء.
وه��و اللقب األول لليستر سيتي 
في كأس االحتاد اإلنكليزي علماً بأن 
الفريق تأهل إلى املباراة النهائية أربع 
م��رات سابقة أع��وام 1949 - 1961 

.1969 1963- -
وأقيمت امل��ب��اراة ف��ي ظ��ل حضور 
جماهيري الفت بعد أن بدأت احلكومة 
البريطانية في تخفيف اإلج���راءات 
االحترازية التي فرضتها للحد من 

انتشار جائحة كوفيد 19.
 كما هو اللقب األول ملدرب ليستر 
اإليرلندي الشمالي براندن رودجرز 
ف��ي إن��ك��ل��ت��را ب��ع��د ق��ي��ادت��ه سلتيك 
االسكتلندي إل��ى لقبني في ال��دوري 

ومثلهما في الكأس.
وأك���م���ل ل��ي��س��ت��ر س��ي��ت��ي أل��ق��اب��ه 
احمللية بعد لقب ال��دوري عام 2016 
وكأس الرابطة أعوام 1964 و1997 
و2000، ووض���ع ح���داً للقب أكثر 
األندية وص��والً الى املباراة النهائية 

ملسابقة الكأس دون التتويج بلقبها.
في املقابل، فشل الفريق اللندني في 
التتويج بلقب املسابقة للمرة التاسعة 
في مباراته النهائية اخلامسة عشرة 

في املسابقة، كما عجز مدربه األملاني 
توماس توخيل في إح��راز أول لقب 
له معه بعدما انتقل إلى إدارته الفنية 
مطلع ال��ع��ام احل��ال��ي خلفا لفرانك 

المبارد.
وميلك تشيلسي وتوخيل فرصة 
إنقاذ املوسم بعد أسبوعني عبر املباراة 
النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا 

ضد مانشستر سيتي في بورتو.
وسيتجدد اللقاء بني ليستر سيتي 
وتشيلسي األسبوع املقبل في املرحلة 
ما قبل االخيرة من الدوري على ملعب 
“ستامفورد بريدج”، ف��ي م��ب��اراة 
بالغة األه��م��ي��ة ف��ي س��ب��اق األم��ت��ار 
األخيرة للمراكز املؤهلة إلى دوري 
األب��ط��ال، كونهما يحتالن املركزين 

الثالث والرابع توالياً.
شمايكل: “لقب مثل احللم”

وي���دي���ن ل��ي��س��ت��ر س��ي��ت��ي بلقبه 
التاريخي إلى حارس مرماه الدولي 
الدمناركي كاسبر شمايكل الذي تألق 
بشكل الف��ت خصوصاً ف��ي الشوط 
الثاني وأنقذه من انتفاضة تشيلسي 
أبرزها تصديه لتسديدة على الطاير 
ملايسون ماونت قبل ثالث دقائق من 

نهاية الوقت األصلي.
وق��ال شمايكل: “أنا سعيد ج��داً، 
ال ميكنني وصف مشاعري. إنه مثل 
احللم بالنسبة لي. حلمت به عندما 
كنت طفالً. لقد حتدثنا دائًما عن الفوز 
باأللقاب واألداء اليوم، وعزمنا الكبير، 
أنا فخور جًدا باجلميع. ساهم اجلميع 
في الوصول إلى هذا النهائي، لعب 

اجلميع وكان اجلميع مثيًرا، الفريق، 
ال��ف��ري��ق ال���ذي يقف خلف الفريق، 
الطاقم الطبي، اجلميع ... عندما نعمل 
م��ًع��ا، نفعل األش��ي��اء بشكل صحيح 
وتؤمن بها من الداخل، هذا نوع من 

األشياء التي ميكنك حتقيقها”.
وأض���اف “اليوم ه��و ي��وم رائ��ع، 
سنحتفل به كما يجب، لكننا نتدرب 
غًدا )األحد( مبباراة كبيرة أخرى يوم 
الثالثاء )في الدوري، مرة أخرى ضد 
تشيلسي(، لذلك غداً لن نكون قادرين 
حقا على التفكير في ما حققناه اليوم، 

ألنهم يريدون االنتقام”.
أحداث املباراة

ول��م تختلف امل��ب��اراة ك��ث��ي��راً عن 
مباريات مسابقات ال��ك��ؤوس حيث 
شابها احل���ذر منذ ال��ب��داي��ة فغابت 
ال��ف��رص احلقيقية للتسجيل من 
الطرفني وأن ك��ان الفريق اللندني 
ف����رض اف��ض��ل��ي��ة ن��س��ب��ي��ة ن��اح��ي��ة 

االستحواذ دون فعالية.
وك��ان��ت أول وأخ��ط��ر ف��رص��ة في 
امل��ب��اراة تسديدة م��اون��ت م��ن حافة 
املنطقة م��رت بجوار القائم األيسر 

للحارس شمايكل )23(.
وت��ل��ق��ى ليستر ض��رب��ة موجعة 
بإصابة مدافعه األيرلندي الشمالي 
دان����ي اي��ف��ان��ز ف��ت��رك م��ك��ان��ه مل��ارك 

ألبرايتون )33(.
وكاد املدافع الدولي التركي تشاالر 
سويوندجو مينح التقدم لليستر 
سيتي اثر كرة من ركلة حرة جانبية 
تابعها برأسه من مسافة قريبة بجوار 

القائم األمن للحارس االسباني كيبا 
أريساباالغا )42(.

ورد األملاني تيمو فيرنر مبجهود 
فردي انهاه بتسديدة قوية زاحفة من 
خارج املنطقة على ميني القائم االمين 

.)44(
وتابع تشيلسي بحثه عن التسجيل 
مطلع الشوط الثاني وك��اد مدافعه 
اإلسباني ماركوس ألونسو يفعلها 
بضربة رأس��ي��ة م��ن مسافة قريبة 
إث��ر ك��رة عرضية م��ن الع��ب الوسط 
الدولي الفرنسي نغولو كانتي بني 

يدي شمايكل )53(.
وجن����ح ت��ي��ل��م��ان��س ف���ي اف��ت��ت��اح 
التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه من 
خارج املنطقة أسكنها الزاوية اليمنى 

البعيدة للحارس كيبا )63(.
ودفع توخيل باألميركي كريستيان 
بوليسيك وبن تشيلويل مكان املغربي 
حكيم زياش وألونسو )68(، تبعهما 

األملاني كاي هافيرتس مكان اإليطالي 
جورجينيو )75( وكالوم هودسون 
أودوي مكان اإلسباني اآلخر سيسار 

أسبيليكويتا )76(.
وأن��ق��ذ شمايكل م��رم��اه م��ن هدف 
التعادل بإبعاده رأسية تشيلويل من 
مسافة قريبة إثر متريرة عرضية من 

كانتي )78(.
ولعب توخيل ورقته الهجومية 
األخ���ي���رة ع��ن��دم��ا دف���ع باملخضرم 
الفرنسي أوليفييه جيرو مكان فيرنر 

.)82(
وت��اب��ع شمايكل تألقه بتصديه 
لتسديدة قوية على الطاير ملاونت من 

داخل املنطقة إلى ركنية )87(.
تقنية الفيديو تتدخل لصالح 

ليستر 
وجنح تشيلسي في إدراك التعادل 
عندما مرر املدافع البرازيلي تياغو 
سيلفا كرة خلف الدفاع إلى تشيلويل 

املتوغل فلعبها على يسار شمايكل 
ح��اول امل��داف��ع سويوندجو أبعادها 
م��ن ب��اب امل��رم��ى ف��ارت��دت م��ن حمزة 
تشودري الى داخل املرمى لكن احلكم 
الغاه بعد اللجوء إلى حكم الفيديو 
املساعد بداعي التسلل على تشيلويل 

.)90(
م��ن جهته يتطلع جيمي ف��اردي 
إلى التتويج باملزيد من األلقاب مع 
فريقه ليستر سيتي، وذل��ك بعد أن 
ساعد الثعالب للظفر بكأس االحتاد 

اإلنكليزي للمرة األولى في تاريخهمز
  وق���ال ف���اردي واص��ف��اً شعوره 
باالنتصار “إنه شعور رائ���ع، لقد 

متكنا من القيام بذلك”.
وأض��اف: “عندما جاء امل��درب قبل 
أكثر من عامني، قال إنه يريد منا أن 
نستمر في التقدم، أرادن��ا أن نتحدى 
وأن ننافس على األلقاب، اآلن لدينا 
لقب جديد، سنرغب في املزيد. هو عمل 

شاق ويحتاج للتفاني ولكن سنواصل 
التقدم بقدر ما نستطيع”.

مثل ه��ذا اإلجن��از سيؤسس بقوة 
فريق امل���درب رودج���رز ليكون بني 

النخبة في كرة القدم اإلنكليزية.
وأبلغ رودج���رز م��ؤمت��راً صحفياً 
بعد املباراة “كان التحدي الكبير الذي 

أرغب في خوضه مع ليستر”.
وتابع “بعد أن عملت في أندية 
رائعة مثل ليفربول وسلتيك، كان 
التحدي متمثالً بذهابي إلى ناٍد خارج 
امل��راك��ز الستة األول����ى، ه��ل ميكننا 
تعطيل هذا التسلسل الهرمي داخل 
ال��دوري؟ سنكون دائًما مختلفني من 
حيث املنظور املالي، ولكن هل ميكننا 
املنافسة، وه��ل ميكننا تقدمي األداء 
وهل ميكننا الكفاح من أجل التحدي؟ 
من الواضح اليوم، عندما أتيحت لنا 
الفرصة لكتابة التاريخ، متكنا من 

القيام بذلك”.
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نهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في املغرب 
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فرحة العبي ليستر سيتي 

سيقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم 
في املغرب بحسب ما أعلن االحت��اد القاري السبت، 
عقب اجتماع مكتبه التنفيذي في العاصمة الرواندية 
كيغالي وشهد حضور جاني إنفانتينو رئيس االحتاد 

الدولي.
وأعلن االحت��اد القاري في بيان أّن نهائي دوري 

األبطال املقّرر في 17 يوليو املقبل سيقام في املغرب، 
فيما يقام نهائي كأس االحتاد “كونفدرالية” في بنني 

في 10 يوليو.
وكان االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” قد فتح 
املجال أمام ال��دول الراغبة في استضافة احلدث في 

شهر يناير املاضي.

وتقام حالياً مباريات ربع نهائي دوري األبطال 
بنظام الذهاب واإلي��اب. وشهد املوسم املاضي أول 
نهائي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية من 
مباراة واح��دة، حيث متكن األهلي املصري من حسم 
اللقب لصاحله في القاهرة على حساب غرميه احمللي 

الزمالك في املسابقة القارية األولى.

زيدان يزيد الشكوك حول مستقبله 
مع ريال مدريد

ألقى الفرنسي زي��ن الدين زي��دان م��دّرب ريال 
مدريد السبت بالشكوك حول مستقبله مع ثاني 
ترتيب ال��دوري اإلسباني لكرة القدم، معتبراً أن 

“هناك وقتاً يحني فيه التغيير”.
وينتهي عقد زيدان مع الفريق امللكي في 2022، 
لكنه رفض مراراً التأكيد ماذا إذا كان سيبقى داخل 

أسواره املوسم املقبل.
ول��زي��دان تاريخ من املفاجآت بعد استقالته 
الصادمة في 2018، قبل أن يعود في املوسم التالي 

لتدريب ريال.
وعندما كان العباً مميزاً، أعلن اعتزاله الدولي في 
2004 قبل أن يعود في كأس العالم 2006 ثم يعلن 
اعتزاله نهائياً. وقال زيدان، تتحّدث عن رحيلي في 
2006 و2018 كما لو أنني أتهّرب من املسؤولية أو 

أرحل عندما تصبح األمور صعبة”.
وت��اب��ع “كال ليس ك��ذل��ك، أق��وم ب��األم��ور حتى 
النهاية، وثم يأتي وقت يحني فيه التغيير. بالنسبة 
للجميع، لست لوحدي. للنادي، ملصلحته، للناس”.
وحت��ّدث امل��درب الذي قاد ريال إلى لقب دوري 
أبطال أوروبا بني 2016 و2018 عن العبيه واصفاً 

العالقة معهم بأنها تتمتع ب�”احترام كامل”.
وتابع زي��دان “يجب أن نركز على ما ميكننا 

السيطرة عليه. األهم هو حتقيق الفوز”.
وانضم الع��ب الوسط األمل��ان��ي توني ك��روس، 
إلى الئحة الغائبني عن ري��ال، بعد مخالطته أحد 

املصابني بفيروس كورونا.
ويفتقد ري��ال إلى مدافعيه سيرخيو رام��وس، 
الفرنسيني رافايل فاران وفيرالن مندي واجلناح 

لوكاس فاسكيس.
كومان غاضب

على الطرف الكاتالوني، دافع مدرب برشلونة 
الهولندي رونالد كومان عن نفسه بعد التعثر ثالث 

مرات في آخر أربع مباريات.
وت��زداد التكهنات حول تخلي إدارة برشلونة 

اجلديدة برئاسة جوان البورتا عن املدرب كومان 
في نهاية املوسم اجلاري، بعد اخلروج من دوري 
أبطال أوروب��ا وتضاؤل آماله في استعادة لقب 

الدوري.
وأّك��د كومان السبت أن��ه التقى الب��ورت��ا دون 
اإليضاح عما إذا كان قّدم له ضمانات حول وظيفته.
ق��ال ك��وم��ان ف��ي مؤمتر صحافي: “ال ميكنني 
ال��ش��رح كثيراً. حتدثنا ع��ن برشلونة، الفريق، 
امل��وس��م، النتائج األخ��ي��رة واتفقنا على احلديث 

مجددا في نهاية املوسم”.
وبدا كومان مشككاً بالدعم الذي تلقاه وغاضبا 
م��ن االن��ت��ق��ادات التي طالته ف��ي وس��ائ��ل اإلع��الم 
بعد اكتفائه بفوز يتيم في آخر أربع مباريات في 

الدوري.

األهلي يتخطى صن داونز بثنائية
ويقترب من نصف نهائي أبطال أفريقيا

اقتنص األهلي املصري ف��وًزا مثيًرا 
ع��ل��ى ضيفه م��ام��ي��ل��ودي ص��ن داون���ز 
اجل��ن��وب أف��ري��ق��ي، بنتيجة )0-2(، 
السبت، بجولة الذهاب ل��دور الثمانية 

لدوري أبطال أفريقيا.
سجل لألهلي العبه طاهر محمد طاهر 
من تسديدة قوية في الدقيقة )23( من 
عمر اللقاء، ث��م أض��اف ص��الح محسن 
الهدف الثاني في الدقيقة )89( من خطأ 

فادح للحارس دينيس أونياجنو.
ويحل األهلي ضيفا يوم السبت املقبل 
على صن داون��ز في جنوب أفريقيا، من 
أج��ل تأكيد التفوق في مشوار الفريق 
املصري، للحفاظ على لقبه القاري الذي 

سبق أن حققه 9 مرات.
املباراة كان عنوانها الصراع التكتيكي 
بني بيتسو موسيماني م��درب األهلي، 
أم��ام تلميذه ماجنوبا ماجنيثي مدرب 
صن داون��ز، كما استغل الفريق األحمر 

هدايا احلارس أونياجنو.
ب��دأت املباراة سريعة بني الفريقني، 
وح����اول محمد ش��ري��ف االن��ط��الق من 
اجلبهة اليسرى ولكنه سقط في منطقة 
اجل���زاء، وح��اول صن داون��ز السيطرة 
على الكرة مع متريرات طولية لم تسفر 

عن أي خطورة.
ووجه أفشة تسديدة بعيدة، وسيطر 
الصراع التكتيكي على واقع الربع ساعة 
األولى، ولكن مورينا انطلق سريعا وكاد 
أن يصنع اخل��ط��ورة ل��وال تدخل رام��ي 

ربيعة الذي نال إنذارا للخشونة.
ورد القائم ضربة رأس من املهاجم 
م��وت��وب��ا ف��ي الدقيقة )21( ف��ي أق��رب 

محاولة للضيوف، وضاعت ضربة رأس 
أخرى من جانب صن داونز مرت بجوار 

القائم في محاولة قريبة للغاية.
ورد األهلي بهدف التقدم عن طريق 
طاهر محمد طاهر م��ن تسديدة قوية 
في الدقيقة )23(، بعد أن استلم الكرة 
في اجلبهة اليسرى، وانطلق ببراعة 
ووجه تصويبة صاروخية سكنت شباك 

أونياجنو.
ون��ال بدر بانون إن��ذارا، واهتز صن 
داون��ز بعد هدف تقدم األهلي مع تألق 

الف��ت م��ن أل��ي��و دي���اجن، وأب��ع��د بانون 
فرصة خطيرة من جانب صن داونز من 
ك��رة عرضية، وطالب األهلي بضربة 
جزاء بعد سقوط محمد شريف إثر تدخل 

عنيف من حارس صن داونز.
هدأ إيقاع األهلي بشكل واضح وحاول 
غلق املساحات أم��ام هجوم صن داونز 
ال��ذي ك��اد أن ي��درك التعادل عن طريق 
شالوليلي ال��ذي انطلق وم��رر عرضية 
اصطدمت بالشناوي، وأبعدها أمين 

أشرف مع نهاية الشوط األول.

وأشرك األهلي مدافعه ياسر إبراهيم 
على ح��س��اب رام���ي ربيعة م��ع بداية 
ال��ش��وط ال��ث��ان��ي، وح���اول ص��ن داون��ز 
السيطرة على اإليقاع بعدة متريرات في 
وسط امللعب، وتألق دي��اجن في إيقاف 

خطورة سيرينو بالضغط املكثف.
وأبعد الشناوي رأسية خطيرة من 
ليبوسا مدافع صن داون��ز، ون��ال أمين 
أشرف إنذارا للخشونة، وأشرك األهلي 
مهاجمه ص��الح محسن على حساب 

حسني الشحات في الدقيقة )61(.
ث��م أب��ع��د ي��اس��ر إب��راه��ي��م عرضية 
سريعة من صن داونز، وحترك سيرينو 
وصنع محاولة خطيرة، ثم ضاعت كرة 
عرضية سريعة، بينما جلأ صن داونز 
إلشراك كيرميت إيراسموس على حساب 
سيرينو. وارتدى الشناوي قفاز اإلجادة 
وأبعد تسديدة مباغتة من موتوبا في 
الدقيقة )70(، ودف��ع األهلي باملهاجم 
النيجيري جونيور أج��اي على حساب 
طاهر محمد طاهر، ونال موكليسي إنذارا 

للخشونة ضد السولية.
ودف��ع ص��ن داون���ز بالثنائي الك��اي 
وموكوما، وأبعد الدفاع اجلنوب أفريقي 
ان��ط��الق��ة س��ري��ع��ة م��ن محمد ش��ري��ف، 
وأش���رك األه��ل��ي الثنائي وال��ت��ر بواليا 
ومحمود وحيد على حساب أمين أشرف 

ومحمد شريف في الدقيقة )83(.
واستغل صالح محسن خطأ فادح من 
أونياجنو في الدقيقة )89(، من متريرة 
أخطأ احل��ارس في تقديرها، ووصلت 
لصالح الذي هز الشباك، ثم انتهى اللقاء 

بفوز األهلي بثنائية دون رد.

صالح محسن سجل هدف األهلي الثاني
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ليستر سيتي يتوج بلقب كأس االحتاد 
اإلنكليزي على حساب تشيلسي 

زيدان

مالكو أرسنال يرفضون عرض دانيال إك لشراء النادي
أك��د م��ؤّس��س منصة املوسيقى عبر 
اإلن��ت��رن��ت “سبوتيفاي” امل��ل��ي��اردي��ر 
السويدي دانيال إك ان عرضه لشراء 
نادي أرسنال اإلنكليزي جوبه بالرفض 
م��ن ق��ب��ل امل��ال��ك��ني األم��ي��رك��ي��ني لفريق 

“الغانرز”.
وك��ت��ب إك ف��ي صفحته على موقع 
“تويتر” السبت “مت تقدمي هذا األسبوع 
ع��رض جل��وش ك��رون��ك��ي وامل��ص��ارف، 
يتضمن إش��راك اجلماهير ب��رأس املال 
ومتثيلهم في مجلس اإلدارة وهو +إجراء 
ذهبي+ )يعطي حق النقض لصاحبه(”.

وتابع مشجع أرس��ن��ال منذ نعومة 
أظافره، إن عائلة كرونكي واملصارف 
الداعمة لها “أجابوا أنهم ال يحتاجون 

لهذه األموال”.
وأضاف “أحترم قرارهم ولكن سأبقى 
مهتماً وحاضراً في حال تبدل هذا الوضع 

في يوم من األيام”.
وأب����دى ال��ع��دي��د م��ن جن���وم ال��ن��ادي 

السابقني ومن بينهم الهداف التاريخي 
“للمدفعجية” الفرنسي تييري هنري 
الدعم الكامل لهذا املشروع، فيما شبه 
البعض إك ب� “الفارس األبيض” القادر 

على انتشال النادي من أزمته التي مير 
بها في األعوام األخيرة. 

وكانت جماهير نادي أرسنال عّبرت 
عن غضبها من مشاركة مالكه األميركي 

ستان كرونكي، والد جوش )41 عاماً(، 
عبر مجموعته “كرونكي سبورتس 
أند إنترتاينمنت” )ك��اي أس اي(،  في 
املشروع الفاشل إلطالق دوري السوبر 

االنفصالي عن دوري أبطال أوروبا.
وكان أرسنال أحد ستة أندية إنكليزية 
من أصل 12، شاركت في إطالق دوري 
السوبر  قبل االنسحاب منه سريعاً بعد 
يومني بسبب االعتراضات الشديدة من 

جماهيره.
واشترى ستان كرونكي )73 عاماً( 
أول مرة حصة في أرسنال عام 2007. 
لكن نادي شمال لندن أخفق بعدها على 
صعيد النتائج خصوصاً في ال��دوري 
احمللي، محققاً أربعة ألقاب في الكأس 

ولم يخض دوري األبطال منذ 2017.
ويحتل “املدفعجية” راهناً، بقيادة 
امل��درب اإلسباني ميكيل أرتيتا، املركز 
ال��ت��اس��ع ف��ي ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي قبل 

مرحلتني من النهاية.

 مالك أرسنال يرفضون بيع النادي

أينتراخت فرانكفورت يسقط أمام شالكه
تلقى أينتراخت فرانكفورت 
صفعة كبيرة، عندما عجز عن 
تخطي ب��وروس��ي��ا دورمت��ون��د 
ال��راب��ع مؤقتا، بخسارته على 
أرض شالكه األخير والهابط إلى 
الدرجة الثانية 3-4، السبت في 
إطار املرحلة الثالثة والثالثني 
“قبل األخيرة” م��ن ال���دوري 
األملاني. وسجل للفائز-اجلريح 
الهولندي املخضرم كالس يان 
هونتيالر )15(، الكوسوفي 
بلندي إدري��زي )52(، فلوريان 
فليك )60( واألم��ي��رك��ي ماثيو 
هوب )64(، ولفرانكفورت الذي 
أخفق في حتقيق الفوز للمرة 
الثالثة تواليا، البرتغالي أندري 
سيلفا )29 و73( والفرنسي 

إيفان نديكا )51(.
وب���ات برصيد فرانكفورت 
57 نقطة، مقابل 58 لدورمتوند 
الذي يحل على ماينتس الثالث 

عشر األح��د بعد تتويجه بلقب 
الكأس على حساب اليبزيغ )4-
1( اخلميس، و60 لفولفسبورغ 
الثالث الذي يحل على اليبزيغ 

الثاني )64(.
وع��ل��ى غ���رار ف��ران��ك��ف��ورت، 
أه��در باير ليفركوزن السادس 

نقطتني بتعادله م��ع م��ط��ارده 
وضيفه أون��ي��ون برلني 1-1. 
افتتح ليفركوزن )52 نقطة( 
التسجيل عبر الواعد فلوريان 
فيرتس )27(، قبل أن يعادل 
الفنلندي ي��وي��ل بوهيانبالو 

لفريق العاصمة )72(.

حسرة العبي أينتراخت فرانكفورت 


