
اكتشاف عالج لمرض هشاشة العظام دون إجراء عملية جراحية
فريــق  توصــل 
مركــز  مــن  بحثــي 
بيوفارمــا  بارادجــم 
األســترالي الضطرابــات 
العظــام،  هيــاكل 
بيتــر  العالــم  بقيــادة 
عــاج  إلــى  غــوش، 
الفريــق  وصفــه  جديــد 
الكبيــرة”  بـ”االنفراجــة 
هشاشــة  لمرضــى 
الحاجــة  دون  العظــام 

جراحيــة. عمليــات  إلجرائهــم 
ــن اكتشــفوا دواء بينتوســان بوليســولفات  ــة أن ” الباحثي ــل” البريطاني ــي مي ــة “ديل ــرت صحيف وذك
الصوديــوم، والــذي يُســتخدم عــادًة لعــاج جلطــات الــدم والتهابــات المســالك البوليــة، ويؤخــر إزالــة 
نتــوءات الــورك والركبــة، ويحــد مــن األلــم بنســبة 70%، وذلــك مــن خــال قتلــه االلتهابــات الناجمــة عــن 

هشاشــة العظــام”.
يُذكــر أن مــرض هشاشــة العظــام يُشــاع ظهــوره فــي منتصــف العمــر، وتبــدأ أعراضــه بالتهــاب 
المفاصــل فــي الغضــروف، واليديــن والوركيــن والركبتيــن والكاحليــن، ويُســبب ألمــًا وصابــًة شــديدين.

ويُعــد الســبب الرئيــس لنتــوء الركبــة، ويُمكنــه إعاقــة اســتقال الشــخص فــي الحيــاة االجتماعيــة، 
والعمــل، وذلــك وفقــًا للمعهــد األســترالي للصحــة والرعايــة.

المشي حافيًا مفيد لصحة القدم
قــال طبيــب األمــراض الجلديــة جيرهــارد بوتنــر 
ــذا ينبغــي  ــن، ل ــدأ مــن القدمي إن راحــة الجســم تب

العنايــة بهمــا جيــداً.
األلمانــي  الطبيــب  ينصــح  الغــرض،  ولهــذا 
مــع  الصابــون،  بواســطة  بانتظــام  القــدم  بغســل 
مراعــاة عــدم إغفــال الفراغــات بيــن األصابــع أثنــاء 
اإلصابــة  لتجنــب  وذلــك  والتجفيــف،  الغســل 
بالفطريــات، التــي تجــد فــي الرطوبــة تربــة خصبــة 

بســرعة. لتكاثرهــا 
ــًا مــن وقــت آلخــر مــن  كمــا يعــد المشــي حافي
األمــور المفيــدة للغايــة لصحــة القــدم، حيــث إنــه 

ــل  ــن، مث ــك بعــض األماك ــن ذل ــع يُســتثنى م ــى تنشــيط النظــام الحســي الحركــي. وبالطب يعمــل عل
ــي  ــًا ف ــي حافي ــا المش ــبب فيه ــد يتس ــي ق ــس، والت ــر الماب ــرف تغيي ــات الســباحة والســاونا وغ حمام

اإلصابــة بالبكتيريــا أو الثآليــل.
وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي تدليــك القدميــن مــن آن آلخــر بواســطة كــرة التدليــك علــى ســبيل 
المثــال. ويمكــن االســتعانة بكــرة التدليــك أيضــًا لتدريــب عضــات القــدم مــن خــال محاولــة اإلمســاك 

بهــا عــن طريــق األصابــع.
وبشــكل عــام، ينبغــي مراعــاة ارتــداء حــذاء مريــح وذي مقــاس مناســب بحيــث ال يشــكل أي ضغــط 
علــى القــدم، كمــا ينبغــي الذهــاب إلــى الطبيــب عنــد الشــعور بألــم فــي القــدم، والــذي قــد يصــف نعــًا 

طبيــًا علــى ســبيل المثــال.

10 فوائد مذهلة لتناول اللب السوري
كثيــرا مــا يتــوارد إلــى أذهاننــا أن اللــب والفشــار والســوداني والمقرمشــات وغيرهــا مــن المســليات 
تعتبــر تســالي فقــط فــي أوقــات الفــراغ وأثنــاء مشــاهدة التلفزيــون، لكــن هــذا غيــر صحيــح تمامــا، فبعــض 
مــن هــذه األنــواع ال تعــد مجــرد تســالي وإنمــا أطعمــة وقــد تصلــح أن تكــون وجبــات غذائيــة خفيفــة يوجــد 

بهــا العديــد مــن الفيتامينــات التــي تمــد الجســم بفوائــد كثيــرة.
وكنــا شــرحنا لــك فــي مقــال ســابق أهــم الفوائــد التــي تعــود عليــك مــن تنــاول الفشــار، تعرفــي عليهــا 

اآلن يحمــي مــن الســرطان ومفيــد لمرضــى الســكري "7 معلومــات قــد ال تعرفيهــا عــن الفشــار".
ــواع فــي  ــذي يأتــي كأهــم األن ــب الســوري ال ــد الل ــوم فوائ ــك الي ومــن بيــن هــذه التســالي، نذكــر ل
:"Dailymedicalinfo" هــذه الفتــرة خاصــة بعــد اشــتهاره كثيــرا بالبيــوت العربيــة، وحســبما ذكرهــا موقــع
1-يســاعد اللــب الســوري فــي تحســين عمليــة التمثيــل الغذائــي وحركــة الجهــاز الهضمــي لذلــك فهــو 

يقلــل مــن احتماليــة اإلصابــة باإلمســاك وانتفاخــات البطــن.
2-يســاعد اللــب الســوري فــي تقليــل نســبة الكوليســترول الضــار بالجســم، فيعتبــر مــن أشــهر 

ــيس. ــي للتخس ــام غذائ ــاع نظ ــاء اتب ــا أثن ــح به ــي ينص ــة الت األطعم
3-يوفــر اللــب الســوري نســبة كبيــرة مــن عنصــر الحديــد الــذي يحتاجــه الجســم، لذلــك يمكنــك 

تنــاول ربــع كــوب مــن اللــب الســوري مــع كــوب مــن اللبــن الحليــب كوجبــة عشــاء.
4-يحتــوي اللــب الســوري علــى أوميجــا 3، الــذي يســاعد علــى الوقايــة مــن اإلصابــة بـــ ارتفــاع ضغــط 

الــدم ، وأمــراض القلــب مثــل الســكتة القلبيــة وتصلــب الشــرايين، وأمــراض األوعيــة الدمويــة.
5-يحتــوي اللــب الســوري علــى فيتاميــن أ، وهــو أحــد الفيتامينــات المهمــة لتجديــد خايــا البشــرة 

ولتغذيــة الجلــد والشــعر وبالتالــي فهــو يحــارب التجاعيــد.
ــي  ــاعد ف ــي تس ــة الت ــات المهم ــد الفيتامين ــو أح ــن هـــ، وه ــى فيتامي ــوري عل ــب الس ــوي الل 6-يحت

تنشــيط الــدورة الدمويــة.
7-يحتوي اللب السوري على فيتامين د، وهو أحد الفيتامينات المهمة لألسنان.

8-يحتوي اللب السوري على فيتامينات مضادة لألكسدة.
9-يعتبر ضمن المسليات التي تساعد في اإلقاع عن التدخين لدى بعض األشخاص.

10-يعتبــر اللــب الســوري مــن أبــرز المســليات المفيــدة للمــرأة الحامــل، فاحتوائــه علــى حمــض 
الفوليــك يجعلــه مهمــا لنمــو الجنيــن.

أجهزة إلكترونية تُزرع بالجسم لعالج أمراض كثيرة
يقــول باحثــون بريطانيــون إن األدويــة المســتعملة فــي كثيــر مــن األمــراض -بينهــا الســكري 
وااللتهابــات  والصــرع  واالكتئــاب  والســرطان 
ــزة  ــم االســتعاضة عنهــا بأجه ــد يت الروماتيزميــة- ق

الجســم. فــي  زرعهــا  يتــم  إلكترونيــة 
الطبيــة  المقاربــة  تلــك  أن  الباحثــون  ويــرى 
الرائــدة فــي العــاج قــد تســاهم بتخفيــف حــدة 
ــا فــي الشــفاء  بعــض األمــراض وقــد تســاهم أحيان

مــن اآلالم الناجمــة عنهــا.
ــا بمعالجــة أعــراض بعــض  ــت نجاعته ــي الجســم وثبت ــة ف ــزة إلكتروني ــب زرع أجه ــم تجري ــد ت وق

ــة. ــات الروماتيزمي ــرع وااللتهاب ــاب والص ــل االكتئ ــراض، مث األم
وتعتــزم شــركة أميركيــة البــدء العــام المقبــل فــي إجــراء أولــى التجــارب بــزرع أجهــزة إلكترونيــة فــي 

أجســام نســاء حوامــل مــن أجــل إنقاذهــن فــي حــال حصــول نزيــف أثنــاء الوضــع.
ويتوقــع رئيــس معهــد فينســتاين البريطانــي للبحــث الطبــي كيفــن ترايســري أن يكــون الماييــن 
مــن البشــر فــي المســتقبل حامليــن بأجســامهم أجهــزة إلكترونيــة لمعالجــة الكثيــر األمــراض، وهــو مــا 

يعنــي اســتغناءهم عــن األدويــة.

6 ةضيرعالم الـ.... ا

مويا: نادال يمكنه البقاء لسنوات على القمة
مويــا،  كارلــوس  قــال 
إنَّ  نــادال،  رافاييــل  مــدرب 
مواصلــة  يمكنــه  الاعــب 
أعلــى  علــى  المنافســة 
لســنوات  المســتويات 
حافــظ  إذا  مقبلــة،  طويلــة 
وابتعــدت  صحتــه،  علــى 
عنــه اإلصابــات، بعــد فــوزه 
بلقبيــن بالبطــوالت األربــع 

العــام. هــذا  الكبــرى، 
ــف  ــا المصن وانضــم موي

األول عالميًــا ســابًقا، للفريــق التدريبــي لنــادال ليعمــل إلــى جــوار عمــه تونــي نــادال، فــي ديســمبر/كانون األول 
العــام الماضــي، وســاعد فــي إحيــاء، وتجديــد مســيرة الاعــب اإلســباني، 31 عامًــا.

وبعــد أن طاردتــه اإلصابــات، خــال العاميــن الماضييــن، اســتطاع نــادال أن يعــود لقمــة التصنيــف العالمــي، 
وفــاز هــذا العــام بلقبــه العاشــر فــي فرنســا المفتوحــة، والثالــث فــي أمريــكا المفتوحــة.

وقــال مويــا لموقــع اتحــاد العبــي التنــس المحترفيــن: »إذا حافــظ علــى صحتــه، وابتعــدت عنــه اإلصابــات، 
ولــم يفقــد حماســه، واســتمر فــي العنايــة بنفســه كمــا يفعــل حاليًــا فإنَّنــا ســنواصل الحديــث عــن رافاييــل 

لســنوات طويلــة مقبلــة«.
وتابــع »إنــه العــب حطــم أرقامًــا قياســية فــي شــبابه، وعــاد ليحطمهــا اآلن كاعــب مخضــرم. هــذا شــيء 

لــم نشــاهده كثيــرًا فــي تاريــخ التنــس«.
ــه إذا  ــر ليقدم ــه الكثي ــزال لدي ــه ال ي ــن بان ــت أؤم ــي كن ــادال التدريب ــق ن ــت بفري ــا التحق وأضــاف »عندم
ــة، والثقــة فــي النفــس«. ــة، والحمــاس، والرغب ــات وواصــل التــدرب بمثــل هــذه الدافعي ــه اإلصاب ابتعــدت عن

راشفورد يحتفظ بعادته مع مانشستر يونايتد أمام بازل
احتفــظ ماركــوس راشــفورد، جنــاح مانشســتر يونايتــد، بعادتــه بالتســجيل فــي ظهــوره األول بــكل بطولــة 

إذ شــارك كبديــل، وأحــرز الهــدف الثالــث فــي االنتصــار )3-0( علــى بــازل، فــي دوري أبطــال أوروبــا، الثاثــاء.
وســجَّل الاعــب، 19 عامًــا، الهــدف بالدقيقــة )84( علــى ملعــب أولــد ترافــورد، وبعــد 7 دقائــق فقــط مــن 

مشــاركته كبديــل فــي ظهــوره األول بــدوري األبطــال.
ــد  ــام ميتيان ــي أم ــدوري األوروب ــد بال ــع يونايت ــوره األول م ــي ظه ــن ف كان راشــفورد، هــزَّ الشــباك مرتي
فــي 2015، وبعــد أيــام قليلــة، افتتــح مشــواره بالــدوري اإلنجليــزي الممتــاز، بإحــراز هدفيــن فــي الفــوز )3-2( علــى 

أرســنال.
ــة،  ــة اإلنجليزي ــي كأس رابطــة األندي ــوره األول ف ــي ظه ــا راشــفورد ف ــام الماضــي، ســجَّل أيضً ــي الع وف
أمــام نورثامبتــون تــاون، ثــمَّ هــز الشــباك فــي مباراتــه األولــى الوديــة مــع منتخــب إنجلتــرا، أمــام أســتراليا.

ــام  ــي أم ــبوع الماض ــرا، األس ــع إنجلت ــمية م ــاراة رس ــي أول مب ــا ف ــجيل أيضً ــي التس ــفورد ف ــح راش ونج
ســلوفاكيا، ضمــن تصفيــات كأس العالــم.

باألسماء..10 مرشحين لجائزة القدم الذهبية
صــدرت امــس قائمــة المرشــحين لجائــزة القــدم الذهبيــة، التــي تقــدم لاعبيــن األكثــر نجاحــا، مــن بيــن 

النجــوم الذيــن يزيــد عمرهــم عــن 28 ســنة.
الجائــزة مــن قبــل شــركة World Champions Club باإلمــارة الفرنســية موناكــو، فــي 7 نوفمبــر/ 

ــل. ــي المقب ــرين الثان تش
وجاءت قائمة المرشحين كاآلتي:

1- ليونيل ميسي )برشلونة(. 2-كريستيانو رونالدو ريال مدريد(. 3-إيكر كاسياس )بورتو(.
4- ســيرجيو رامــوس )ريــال مدريــد(. 5-مانويــل نويــر )بايــرن ميونيــخ(. 6-آريــن روبيــن )بايــرن ميونيــخ(. 
7-تياجــو ســيلفا )باريــس ســان جيرمــان(. 8- لويــس ســواريز )برشــلونة(. 9- يايــا توريــه )مانشســتر ســيتي(. 

10 أندريــا بيرلــو )نيويــورك ســيتي(.
وبــدأت هــذه الجائــزة فــي عــام 2003 وفــاز بهــا العبــون مثــل رونالدينيــو وإنييســتا ودروجبــا والظاهــرة 

رونالــدو.
وتوج الحارس اإليطالي جيانلويجي بوفون بهذه الجائزة العام الماضي.

طائرتنا تقلب الطاولة على أميركا بكأس االبطال 2017

قلــب منتخبنــا للكــرة الطائــرة تأخــره امــام نظيــره االميركــي، بشــوطين، الــى فــوز بثاثــة اشــواط متتاليــة 
امــس االربعــاء، وذلــك فــي اطــار منافســات بطولــة كأس االبطــال الكبــرى المقامــة فــي اليابــان.

وتقدمــت اميــركا بالشــوطين االول والثانــي 25- 20 و25-17، غيــر أن منتخــب ايــران انتفــض وحســم 
االشــواط الثاثــة بنتيجــة 27-25 و25-21 و12-15.

وكانت ايران قد استهلت مشوارها بالبطولة الثاثاء، بالفوز على ايطاليا 2-3.
وبذلك تصدرت ايران الترتيب بـ 4 نقاط مؤقتا، وستواجه البرازيل يوم الجمعة.

ــان  ــا الياب ــرة، تشــارك فيه ــرى للكــرة الطائ ــة كأس االبطــال الكب يذكــر أن النســخة الخامســة مــن بطول
ــران. ــا واي ــات المتحــدة وايطالي ــل والوالي ــف( وفرنســا والبرازي )المضي

صحف إيطاليا تقسو على يوفنتوس: ركعوا أمام ميسي
بـــ  الــذي وصفتــه  ليونيــل ميســي،  القبعــة لألرجنتينــي  األربعــاء،  امــس  اإليطاليــة،  الصحافــة  رفعــت 
»المريخــي«، لقيــادة فريقــه 
بثاثــة  للفــوز  برشــلونة 
علــى  نظيفــة،  أهــداف 
أولــى  فــي  يوفنتــوس، 
جــوالت دوري أبطــال أوروبــا، 

الماضيــة. الليلــة 
الصحافــة  واعتبــرت 
ــة، أن فــوز برشــلونة  اإليطالي
مــن  الثــأر  بمثابــة  كان 
فــي  حــدث  ممــا  اليوفــي 
ربــع نهائــي التشــامبيونزليج 
الموســم الماضــي، حيــن حقــق نــادي »الســيدة العجــوز« الفــوز بثاثيــة نظيفــة أيضــا فــي تورينــو، وتعــادل ســلبيا 

نــو. الكامــب  علــى 
وذكــرت )ال جازيتــا ديلــو ســبورت( علــى غافهــا أن »ميســي صعــق« خصومــه، ووصفــت النجــم األرجنتينــي 

بـ«المريخــي« الــذي أحــرز »جوهرتيــن« فــي مرمــى جيانلويجــي بوفــون.
ونشــرت الصحيفــة بجــوار المقــال، صــورة يظهــر بهــا ميســي فــي الصــدارة أمــام مواطنــه باولــو ديبــاال، إلبــراز 

التفــوق الــذي أبــداه صاحــب القميــص رقــم عشــرة فــي المبــاراة.
بينمــا تحدثــت صحيفــة )توتــو ســبورت( فــي صفحتــه األولــى عــن »عثــرة علــى طــراز كارديــف« ليوفنتــوس، 

ولفتــت إلــى وجــود »العديــد مــن جوانــب القصــور الفادحــة« فــي أداء اإليطالييــن.
واســتخدمت الجريــدة »طــراز كارديــف« لإلشــارة إلــى الهزيمــة التــي تعــرض لهــا يوفنتــوس بهــذه المدينــة 

الويلزيــة أمــام ريــال مدريــد 1-4 بنهائــي دوري األبطــال الموســم الماضــي.
ــاال ومواطنــه هيجوايــن وأليكــس ســاندرو ودوجــاس كوســتا والمغربــي المهــدي بــن  واحتلــت صــور ديب

ــة، الصفحــة األولــى بأســرها، وبجــوار صــور وجوههــم »درجــة 4«. عطي
وتحــت عنــوان »ركعــوا أمــام ميســي«، نشــرت )كوريــري ديلــو ســبورت( تصريحــات للمديــر الفنــي لليوفــي، 
ماســيميليانو أليجــري فــي نهايــة المواجهــة، قــال فيهــا »برشــلونة لديــه العــب قــادم مــن المريــخ يغيــر مجريــات 

المباريات«.
وأبــرزت صحــف إيطاليــة أخــرى غيــر متخصصــة، انتصــار البارســا المــدوي الليلــة الماضيــة، مثــل )ال ريبوبليكا( 

الخميس 23 ذو الحجة، 1438 هـ ق 23 شهريور 1396 هـ ش، 14  ايلول 2017م العدد )9664( السنة السابعة والثاثون

صعــد نــادي برســبوليس طهــران الــى الــدور 
ــرة  ــي بمســابقة دوري ابطــال آســيا لك نصــف النهائ
القــدم بعــد فــوزه المثيــر علــى االهلــي الســعودي 1-3 
فــي المبــاراة التــي اقيمــت مســاء الثاثــاء فــي ايــاب 

ــدور ربــع النهائــي. ال
ــد  ــن زاي ــد ب ــى محم ــاراة اســتاد عل ــت المب اقيم
ــن  ــي م ــع النهائ ــدور رب ــاب ال ــي اي ــي ف ــو ظب ــي اب ف
دور ابطــال آســيا لكــرة القــدم علمــا ان مبــاراة الذهــاب 
ــادل  ــي اقيمــت فــي ســلطنة عمــان انتهــت بالتع الت

.2-2
ســجل هــدف برســبوليس االول، علــي عليبــور 
لينتهــي  المبــاراة  بــدء  علــى  خمــس  مــرور  بعــد 

النتيجــة. الشــوط االول بهــذه 
وفــي الشــوط الثانــي ســجل الهــال الســعودي 
هــدف التعــادل بواســطة صالــح العمــري فــي الدقيقــة 
51. اال ان برســبوليس تمكــن مــن تســجيل هــدف 
الفــوز الثانــي فــي الدقيقــة 80 مــن ركلــة جــزاء انبــرى 
لهــا غوديــن منشــا، وجــاء الهــدف الثالــث بتوقيــع 
مهــدي طارمــي مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 94، اثــر 
عرقلــة دفــاع االهلــي الســعودي للعراقــي بشــار رســن 

العــب برســبوليس.
واكمــل نــادي برســبوليس المبــاراة منــذ الدقيقــة 
ــي  ــد ان اشــهر الحكــم الصين ــن بع 12 بعشــرة العبي

البطاقــة الحمــراء بوجــه الاعــب كمــال كاميابــي نيــا، 
ــز  ــاراة الاعــب الســعودي معت ــم المب ــا طــرد حك كم
اثــر لمســه الكــرة علــى خــط المرمــى  هوســاوي 
والــذي علــى اثــره احتســب الحكــم ركلــة الجــزاء 
االولــى التــي جــاء منهــا الهــدف الثاني لبرســبوليس.
بيرانونــد  رضــا  علــي  برســبوليس:  تشــكيلة 
حســين  انصــاري،  محمــد  المرمــى(،  )لحراســة 
كاميابي نيــا،  كمــال  خليــل زاده،  شــجاع  ماهينــي، 
محســن ربيع خــواه، علــي عليبــور، فرشــاد احمــدزاده 
)علــي مصلــح(، محســن مســلمان )بشــار رســن( ، 

مهــدي طارمــي ووحيــد اميــري.
ــس  ــد العوي ــي الســعودي : محم تشــكيلة االهل
)لحراســة المرمــى(، محمــد عبــد الشــافي، معتــز 
هوســاوي، محمــد آل فتيــل، ســعيد المولــد، تيســير 
الجاســم، وليــد باخشــوين، كاوديميــر، ليونــاردو، 

ــري. ــح العم ــومة وصال ــر الس عم
نصــف  الــدور  فــي  برســبوليس  وســيواجه 
النهائــي نــادي الهــال الســعودي الــذي تغلــب علــى 
العيــن االماراتــي 3-0 علمــا ان مبــاراة االيــاب انتهــت 

بالتعــادل ســلبا بــدون اهــداف.
ــو  ــبوليس »برانك ــدرب برس ــال م ــه ق ــن جانب م
إيفانكوفيتــش« أن تأهــل فريقــه الــى مرحلــة نصــف 
النهائــي لــدوري أبطــال آســيا علــى نــادي األهلــي 

الســعودي كان دراماتيكيّــا.
ــيّ  واكــد إيفانكوفيتــش خــال مؤتمــره الصحاف
بعــد تأهــل فريقــه الــى مرحلــة نصــف نهائيــات دوري 
أبطــال آســيا علــى حســاب نــادي األهلــي الســعودي 
حيــث انتهــت نتيجــة المبــاراة بواقــع ثاثــة أهــداف 

مقابــل هــدف واحــد لصالــح النــادي اإليرانــي.
ــى  ــل ال ــى التأه ــه عل ــي فريق ــو العب ــأ برانك وهن
مرحلــة النصــف نهائيّــات؛ موضحــا أن الفريــق لعــب 
ببــرودة أعصــاب وقــال: »أود أن أهنــئ الفريــق، ألن 
الاعبيــن أنجــزوا عمــا كبيــرا؛ لقــد كان هــذا الفــوز 

ــا«. ــوزا دراماتيكيّ ف
ــي أن  ــادي برســبوليس اإليران ــدرب ن ــر م واعتب
المبــاراة كانــت صعبــة للغايــة خصوصــا بعــد طــرد 
ــى  ــب عل ــث توج ــي، حي ــق اإليران ــن الفري ــب م الع

الفريــق أن يلعــب بعشــرة العبيــن مبكــرا.
وأضــاف : »لــو عمدنــا الــى شــنّ هجمــات علــى 
مرمــى الفريــق الخصــم بطريقــة عميــاء لكنــا تلقينــا 

األهــداف بــكل تأكيــد، وكان علينــا أن نلعــب بــكل 
تأنــي«.

بمنظمــة  المســابقات  مســؤول  وأعلــن  هــذا 
ــاز لكــرة القــدم، أرجــاء موعــد الذهــاب  ــدوري الممت ال
اســتقال  الغريميــن  بيــن  طهــران  لديربــي 
ــادم،  وبرســبوليس الــى 27 اكتوبر/تشــرين االول الق
اثــر تأهــل االخيــر للــدور النصــف نهائــي لبطولــة 

آســيا. أبطــال  دوري 
ــة  ــحب قرع ــد س ــي أن عن ــعيد فتاح ــح س واوض
الــدوري االيرانــي بدايــة الموســم الحالــي، قــد أعلــن 
حينهــا عــن امكانيــة تغييــر موعــد الديربــي المقــرر 20 
اكتوبر/تشــرين االول، فــي حــال تأهــل برســبوليس.

وصعــد برســبوليس للــدور النصــف نهائــي الول 
مــرة فــي النســخة الجديــدة مــن دوري أبطــال آســيا، 
اثــر فــوزه علــى االهلــي الســعودي بمجمــوع مباراتــي 
الذهــاب وااليــاب 5- 3 مســاء الثاثــاء فــي ابوظبــي.

رغم النقص العددي...

برسبوليس يبلغ نصف نهائي دوري ابطال آسيا بفوز مثير على اهلي جدة
*برانكو: الالعبون أنجزوا عمال كبيرا؛ لقد كان هذا الفوز 

فوزا دراماتيكيا
* إرجاء ديربي طهران اثر صعود برسبوليس لنصف 

نهائي االبطال


