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االيراني مهدي طارمي يتألق في الدوري البرتغالي 
ويسجل هدفين

االيرانــي  واصــل 
الدولــي مهــدي طارمــي 
منافســات  فــي  تألقــه 
البرتغالــي  الــدوري 
واختيــر  القــدم  لكــرة 
فــي  العــب  أفضــل 
بورتــو  فريقــه  مبــاراة 
علــى  تغلــب  بعدمــا 

.1-5 فارينــزي 
ــاراة  وفــي هــذه المب
كان المهاجــم اإليرانــي 

مهــدي طارمــي حاضــرا فــي تشــكيلة بورتــو منــذ البدايــة وقــدم أداء رائعــا، وســجل هدفيــن فــي الدقيقتيــن 
ــي  ــتبداله ف ــم اس ــث(، وت ــي والثال ــان الثان ــمة )الهدف ــرات حاس ــدم تمري ــع( وق ــان األول والراب 6 و 59 )الهدف

ــة 63. الدقيق
وحافــظ فريــق بورتــو علــى فرصتــه الضعيفــة فــي انتــزاع لقــب الــدوري البرتغالــي الممتــاز، بعدمــا تغلــب 

علــى فارينــزي 5-1 يــوم اإلثنيــن، بالمرحلــة الثانيــة والثالثيــن مــن المســابقة.
ــف المتصــدر ســبورتينج  ــاط خل ــارق 5 نق ــي بف ــز الثان ــي المرك ــى 74 نقطــة ف ــده إل ــو رصي ــع بورت ورف
لشــبونة، الــذي يخــوض مباراتــه فــي المرحلــة نفســها أمــام بوافيســتا اليــوم الثالثــاء، بينمــا تجمــد رصيــد 

فارينــزي عنــد 28 نقطــة فــي المركــز الســابع عشــر )قبــل األخيــر)
وســجل األهــداف الخمســة لبورتــو، مهــدي طارمــي )األول والرابــع( فــي الدقيقتيــن السادســة مــن ضربــة 
جــزاء و59، وتونــي مارتينيــز ولويــس ديــاز وجــواو ماريــو فــي الدقائــق 14 و20 و84، بينمــا ســجل لويــس 

كارلــوس بيريــرا كارنيــرو الهــدف الوحيــد لفارينــزي فــي الدقيقــة 89.
وحصــل مهــدي طارمــي مهاجــم بورتــو علــى 8.6 نقطــة فــي هــذه المبــاراة، واختيــر أفضــل العــب فــي 

هــذه المبــاراة حســب موقــع كل بوينــت.

حكيمي: 3 لحظات زينت موسم إنتر.. وهذا ما تعلمته من كونتي
تحــدث المغربــي أشــرف حكيمــي، ظهيــر إنتــر ميــالن، عــن موســمه األول بقميــص النيراتــزوري، 

ــزوري. ــدرب النيرات ــي م ــو كونت ــد أنطوني ــى ي ــا عل ــي تعلمه ــياء الت ــن األش ــفا ع كاش
وقــال حكيمــي، فــي تصريحــات لصحيفــة »الجازيتــا ديلــو ســبورت« اإليطاليــة: »هنــاك 3 لحظــات 
تلخــص موســمنا: خروجنــا مــن أوروبــا، الفــوز علــى يوفنتــوس وثانــي انتصــار لنــا فــي ديربــي ميالنــو، الــذي 

ســمح لنــا بالتفــوق بـــ4 نقــاط علــى الروســونيري”.
وأضــاف: »عندمــا ودعنــا دوري األبطــال وجميــع البطــوالت األوروبيــة )عــدم التأهــل للــدوري األوروبــي(، 

قلنــا ألنفســنا )ال يمكــن أن يفلــت لقــب الــدوري مننــا)
وتابــع حكيمــي: »نقطــة قــوة كونتــي الرئيســية أنــه يخــرج كل شــيء مــن العبيــه. لقــد علمنــي أن أركــز 
ليــس فقــط علــى الهجــوم، لكــن علــى الدفــاع أيضًــا، وعلمنــي أشــياء فــي المبــاراة لــم أكــن أعرفهــا جيــدًا. 

لقــد تحســنت كثيــرًا خــالل العــام الماضــي”.
وواصــل: »كونتــي يعمــل علــى التفاصيــل وهــذا يســهل علينــا الدخــول فــي أجــواء المبــاراة، مــع العلــم أنــه 

ال توجــد مفاجــآت، ألننــا نســتعد لــكل موقــف قــد نواجهــه”.
ــه  ــا، وكذلــك زوجتــي وابنــي أميــن، لكــن ال أعــرف مــا يخبئ ــة هن ــا ســعيد للغاي واختتــم حكيمــي: »أن

ــة«. ــرة طويل ــا لفت ــوز هن ــة اللعــب والف ــا اآلن وآمــل فــي مواصل المســتقبل، إال أننــي ســعيد هن

دي ليخت: صفة مشتركة بين رونالدو وكيليني وبوفون
ــو كيلينــي  ــه المخضــرم جورجي ــع يوفتــوس، عمــا تعلمــه مــن زميل ــاس دي ليخــت، مداف تحــدث ماتي

فــي الســيدة العجــوز.
ــذ  ــا ونضجــت من ــرت عقليً ــد كب ــا »لق ــول إيطالي ــع فوتب ــا موق ــي تصريحــات أبرزه ــال دي ليخــت ف وق
االنتقــال لليوفــي، كان علــي التعــود علــى أســلوب 
لعــب مختلــف فــي إيطاليــا، وعلــى الطريقــة التــي 

يتحــرك بهــا المهاجمــون”.
وأضــاف »عندمــا كنــت فــي أياكــس، كان التركيــز 
علــى مراقبــة المهاجــم بشــكل فــردي، بينمــا اآلن 
ــا.  ــا أيضً ــي أتواجــد به ــة الت يجــب أن أنظــر للمنطق
أنــت ال تطــارد الالعــب الــذي لديــه الكــرة دائمًــا، 
لكــن عليــك مراقبــة المهاجــم الــذي يركــض فــي 

المســاحة”.
وتابــع »كيلينــي خبيــر فــي هــذا األمــر ولديــه 
خبــرة كبيــرة، وتعلمــت منــه الكثيــر. الدفــاع فــن فــي 

إيطاليــا، ومــن الرائــع أن أكــون قــادرًا علــى إظهــار مــا يمكننــي تقديمــه هنــا”.
وواصــل »يــا لهــا مــن طريقــة رائعــة يعيــش بهــا كريســتيانو رونالــدو فــي الرياضــة، ويحافــظ علــى لياقتــه 
البدنيــة ويظــل متحفــزًا للغايــة فــي ســن 36 عامًــا، واألمــر نفســه ينطبــق علــى كيلينــي وحتــى بوفــون فــي 

ســن 43 عامًــا. إنهــم محترفــون للغايــة”.

كومان يقرر إعادة الحمض النووي لبرشلونة
قــرر الهولنــدي رونالــد كومــان، مــدرب برشــلونة، 
إجــراء تغييــر مهــم فــي أســلوب لعــب البارســا، إذا 
اســتمر علــى رأس الجهــاز الفنــي خــالل الموســم 

ــل. المقب
ــا لصحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« اإلســبانية،  ووفًق
ــى  ــرر العــودة فــي الموســم المقبــل إل ــإن كومــان ق ف
خطــة 4-3-3، إذا قــررت إدارة النــادي تجديــد الثقــة 

فيــه.
وتعــد هــذه الخطــة صاحبــة جــذور كبيــرة فــي 

الكتالونــي. النــادي  وإنجــازات  تاريــخ 
ــر أســلوب  ــوي تغيي ــان ين ــى أن كوم وأشــارت إل

لعــب برشــلونة، عــن طريــق تركيــز االســتحواذ فــي وســط ملعــب المنافــس، وتنفيــذ الضغــط األمامــي، مــع 
المخاطــرة فــي خــط الدفــاع.

وأوضحــت أن كومــان يتوقــع عــدم نجــاح أســلوب اللعــب الجديــد، إال عقــب وصــول الصفقــات الجديــدة 
إلــى برشــلونة.

وطلــب كومــان التعاقــد مــع ممفيــس ديبــاي وإريــك جارســيا وجورجينيــو فينالــدوم منــذ الصيــف 
الماضــي.

ريال مدريد يحتفل بقذيفة زيدان الذهبية
حــرص ريــال مدريــد، علــى االحتفــال بلقــب تاريخــي للميرنجــي، جــاء مــن خــالل هــدف لزيــن الديــن 

زيــدان، أســطورة النــادي الملكــي، ومدربــه الحالــي.
ــى  ــد عل ــال مدري ــمي لري ــاب الرس ــر الحس ونش
موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« صــورة زيــدان 
أثنــاء تســجيل هدفــه فــي بايــر ليفركــوزن خــالل 

نهائــي دوري أبطــال أوروبــا عــام 2002.
الصــورة  علــى  مدريــد  ريــال  حســاب  وكتــب 

للتاســعة”.  19 الـــ  الذكــرى  اليــوم،  »يصــادف 
يذكــر أن ريــال مدريــد انتصــر فــي هــذه المبــاراة 
للمــرة  األبطــال  دوري  لقــب  ليحقــق   ،1-2 بنتيجــة 

التاســعة فــي تاريخــه.
وتقــدم ريــال مدريــد فــي المبــاراة، عــن طريــق 
راؤول جونزاليــس، ثــم تعــادل لوســيو لبايــر ليفركــوزن، قبــل أن يســجل زيــدان، هــدف االنتصــار للميرنجــي.

انفالت المدرجات الخالية يفجر األزمات في الدوري المصري
ــوالت  ــر بالبط ــور الجماهي ــع حض ــدم، بمن ــرة الق ــري لك ــاد المص ــن االتح ــمي م ــرار رس ــدور ق ــم ص رغ
ــا، بخــالف اســتمرار الغيــاب الجماهيــري فــي المدرجــات المصريــة ألســباب  المحليــة بعــد جائحــة كورون

ــدوري. ــي ال ــرا ف ــات مؤخ ــدة أزم ــة فجــرت ع ــة، إال أن المدرجــات الخالي أمني
أعــداد محــدودة يســمح لهــا االتحــاد المصــري بحضــور المباريــات المحليــة، ال تزيــد عــن 25 فــردا لــكل 
فريــق، بخــالف الحضــور اإلعالمــي، لكــن األمــور ال تســير بالشــكل المقبــول فــي اللقــاءات األخيــرة، خصوصــا 

التــي يكــون أحــد طرفيهــا األهلــي أو الزمالــك.
تصــدرت أزمــة محمــود عبــد الــرازق »شــيكاباال«، قائــد الزمالــك، فــي لقــاء القمــة ضــد األهلــي المشــهد، 

بعدمــا أشــار شــيكاباال للحــذاء أثنــاء اســتبداله فــي مبــاراة الجولــة 21 للــدوري.
وأثــار تصــرف شــيكاباال انقســاما كبيــرا بيــن المتابعيــن، فالبعــض يــراه مظلومــا ألن تصرفــه كان رد فعــل الســتفزازات مــن 
بعــض الحاضريــن المنتميــن للنــادي األهلــي والذيــن ســخروا منــه وهــو مــا جعــل الزمالــك يصــدر بيانــا رســميا، أكــد خاللــه أن 

األهلــي ســمح بحضــور أعــداد زائــدة للمبــاراة، بخــالف وجــود تنمــر ضــد بعــض الالعبيــن ومــن بينهــم قائــد الفريــق.
ويــرى البعــض اآلخــر، أن شــيكاباال أخطــأ فــي هــذه الواقعــة وكان عليــه تجاهــل اســتفزازات الحاضريــن 

ومــن بيــن هــؤالء الذيــن يقــودون هــذا االتجــاه، محمــد فضــل عضــو اتحــاد الكــرة الســابق.
وأوقــف االتحــاد المصــري شــيكاباال لمــدة مباراتــي، كمــا أنــه قــرر تغريــم األهلــي لســماحه بحضــور أعــداد 

زائــدة، بجانــب الســباب المتكــرر مــن جانــب المنتميــن إليــه فــي مبــاراة الزمالــك.
لــم تكــن واقعــة شــيكاباال الوحيــدة، فمبــاراة الزمالــك ضــد إنبــي أمــس الجمعــة بالــدوري، شــهدت أيضــا 
اســتفزازات لمــدرب إنبــي حلمــي طــوالن المديــر الفنــي األســبق للزمالــك، مــن جانــب بعــض الحاضريــن 

المنتميــن إلــى القلعــة البيضــاء.
وهتــف الحاضــرون لمطالبــة طــوالن بالجلــوس علــى مقاعــد البــدالء ومناداتــه »أبــو أحمــد«، فــي محاولــة 
ــه أحمــد الشــهيرة وهــو مــا جعــل طــوالن ينفعــل ويطالبهــم بالصمــت، وإال ســيرد  ــة نجل الســتفزازه بقضي

بطريقــة غيــر مقبولــة.

فوائد رائعة تدفعك لتناول الحمص يوميًا
ــى. و مشــاكل  يعــد الحمــص مــن أشــهر العالجــات للعديــد مــن األمــراض قديمــًا، كحصــوات الكل

ــوم” : ــار الي ــة أخب ــع “بواب ــد الحمــص للبشــرة حســب موق ــرز فوائ الشــعر والبشــرة المعقدة.ماهــي أب
1- يساعد الحمص في عالج مشكلة التجاعيد وعالمات التقدم في العمر.

2- يساعد الحمص في عالج مشكلة حب الشباب وخصوصا ألصحاب البشرة الدهنية.
3- يعمــل الحمــص علــى ترطيــب البشــرة ومنــع جفافهــا فــي حالــة مــزك مســحوق الحمــص مــع 

الزبــادي.
4- يساعد الحمص في إزالة الجلد الميت من البشرة.

ــن  ــا م ــى صحــة البشــرة وحمايته ــظ عل ــذي يحاف ــن ســي« ال ــى »فيتامي ــوي الحمــص عل 5- يحت
ــا ألشــعة الشــمس الضــارة. ــا بســبب تعرضه ــود عليه ــي تع ــل الت العوام

بينها العسل واللبن..

أغذية تحارب البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي
ــا والجراثيــم والفيروســات  يتعيــن علــى جســم اإلنســان بشــكل طبيعــي أن يقــاوم بقــوة البكتيري
ــذي  ــه بعــدة طــرق، ســواء مــن خــالل األطعمــة التــي نتناولهــا أو مــن خــالل الهــواء ال التــي تدخــل إلي

نتنفســه.
ويحتــاج الجســم العديــد مــن العوامــل التــي تجعــل نظــام المناعــة لديــه قويــا وقــادرا علــى مكافحــة 
مختلــف أنــواع العــدوى، وبحســب مــا نشــره موقــع »أونلــي مــاي هيلــث« الطبــي، يعــد النظــام الغذائــي 

الصحــي أهــم وأبــرز تلــك العوامــل.
ــات  ــا والمضــادة للميكروب ــة المضــادة للبكتيري ــي الصحــي األطعم ــام الغذائ يجــب أن يشــمل النظ

ــرض. ــل المســببة للم ــا الضــارة والعوام ــة البكتيري لمحارب
وتشــمل أبــرز األغذيــة واألطعمــة التــي يمكنهــا محاربــة البكتيريــا والجراثيــم بشــكل طبيعــي، 

ــي: ــا يل ــة، م ــات البكتيري ــراض وااللتهاب ــة األم ــى محارب ــة عل ــدرة قوي ــع بق وتتمت
العسل: 

مــن المعــروف أن العســل يتمتــع بخصائــص قويــة وفريــدة تجعلــه مضــادا لاللتهابــات والبكتيريــا، 
فهــو مفيــد فــي عــالج التهابــات الحلــق ويســتخدم كعــالج طبيعــي لتقرحــات الفــم، ويســتخدم أيضــا فــي 
التعامــل مــع الجــروح والحــروق، ويمكــن خلطــه مــع المــاء الســاخن والليمــون كمشــروب مســائي رائــع 

لتهدئــة الجســم ومحاربــة الجراثيــم والحــث علــى النــوم.
الكركم:

يحتــوي الكركــم علــى خصائــص مذهلــة مضــادة لألكســدة ومطهــرة ومضــادة للميكروبــات، والتــي 
تســاهم فــي قتــل أي نــوع مــن الجراثيــم والبكتيريــا بشــكل طبيعــي، وهــو مــن أفضــل أنــواع البهــارات 

للتعامــل مــع االلتهابــات الجرثوميــة.
الزنجبيل:

الزنجبيــل مــن األطعمــة األخــرى التــي تســاعد فــي مكافحــة الجراثيــم والبكتيريــا، إذ يســاعد تنــاول 
كوبــا مــن شــاي الزنجبيــل فــي قتــل البكتيريــا المســببة للعــدوى، ويحتــوي الزنجبيــل علــى مجموعــة 
ــى الفيروســات التــي  ــة بكونهــا تقضــي عل ــة تســمى سيســكيتربين المعروف ــات الكيميائي مــن المركب

تســبب نــزالت البــرد.
األناناس: 

تشــمل فوائــد األنانــاس أيضــا محاربــة البكتيريــا والجراثيــم بشــكل طبيعــي، وتعــد الغــذاء المذهــل 
ــق، عــالوة  ــا الضــارة الموجــودة فــي الفــم والحل ــذي يســاعد فــي مكافحــة البكتيري ــا ال المضــاد للبكتيري
ــوب  ــف والجي ــاب األن ــل الته ــروف لتقلي ــي مع ــالج منزل ــازج ع ــاس الط ــر األنان ــإن عصي ــك، ف ــى ذل عل

األنفيــة.
اللبن الرائب:

ال يحافــظ اللبــن الرائــب علــى صحــة األمعــاء فحســب، بــل يتــم اســتهالكه أيضــا لتهدئــة المعــدة 
ومحاربــة البكتيريــا، يســاعد حمــض الالكتيــك الموجــود فــي اللبــن الرائــب فــي قتــل الجراثيــم التــي 
ــك  ــى البروبيوتي ــي عل ــن الرائ ــوي اللب ــة واإلســهال والدوســنتاريا، ويحت ــدة الدودي ــاب الزائ تســبب الته

التــي تعــد مــن البكتيريــا الجيــدة التــي تســاعد فــي مكافحــة جميــع أنــواع العــدوى.

اليكم افضل أنواع من الشاي للتغلب على االرق
تقريبــا  يعانــي 
30 فــي المئــة مــن 
ــن  ــم م ســكان العال
ومشــاكل  األرق 
وهــذا  النــوم، 
حتمــا  ينعكــس 
ســلبي  بشــكل 
علــى الصحــة العامة 
ــي  ــم، إذ يعان للجس
مــن  الشــخص 
مختلفــة  أمــراض 

العقليــة. واالضطرابــات  الجســدية  اآلالم  ذلــك  فــي  بمــا 
ــي  ــواع شــاي األعشــاب الت ــه أفضــل أن ــر في ــرا ذك ــي تقري ــث« الطب ــي مــاي هيل ــع »أونل ونشــر موق

ــوم. ــألرق ومشــاكل الن ــا ل ــر عالجــا طبيعي ــل، وتعتب ــدوء طــوال اللي ــوم به ــى الن تســاعد عل
وتشمل أفضل تلك األنواع ما يلي:

شــاي البابونــج: شــاي البابونــج واحــد مــن أفضــل أنــواع شــاي األعشــاب المهدئــة لألعصــاب، وأثبتــت 
الدراســات أنــه عــالج طبيعــي لمحاربــة التوتــر والقلــق ومفيــد لــألرق أيضــا، إذ يتمتــع بخصائــص مهدئــة 
يمكــن أن تســاعد أي شــخص علــى النــوم بشــكل أســرع، وتحتــوي مســتخلصات البابونــج علــى 
ــاغ المســؤولة عــن  ــي الدم ــى تنشــيط المســتقبالت الموجــودة ف ــل عل ــي تعم مضــادات األكســدة الت
النــوم، ولهــذا، إن كنــت ال تحصــل علــى قســط كاف مــن النــوم أو تســتيقظ فــي منتصــف الليــل ثــم تجــد 

صعوبــة فــي النــوم مــرة أخــرى، اشــرب شــاي البابونــج قبــل النــوم.
شــاي الالفنــدر: يســاعد تنــاول كــوب مــن شــاي الالفنــدر الدافــئ قبــل النــوم علــى تهدئــة العقــل 
ــل  ــح الراحــة للعق ــا لألعصــاب، ويمن ــه مهدئ ــوم واالســترخاء لكون ــز الن ــي تعزي والحــواس، إذ يســهم ف
والجســم، وبصــرف النظــر عــن شــاي الالفنــدر، يمكنــك أيضــا استنشــاق رائحــة زيــت الالفنــدر للحصــول 

علــى تجربــة نــوم أفضــل.
شــاي بلســم الليمــون: تصنــف عشــبة بلســم الليمــون ضمــن قائمــة األعشــاب ذات الخصائــص 
ــى نطــاق  ــا، وتســتخدم عل ــاع تقريب ــس رائحــة النعن ــا نف ــذه العشــبة له ــدة، ه ــدة والفري ــة العدي الطبي
واســع فــي العــالج بالروائــح العطريــة نظــرا لرائحتهــا المهدئــة وخصائصهــا التــي تقلــل التوتــر والقلــق، 
وهــذا مــا يجعــل شــاي بلســم الليمــون مهدئــا ومحفــزا للنــوم والراحــة والشــعور باالســترخاء التــام بعــد 

يــوم متعــب.
شــاي حشيشــة الهــر: تســتخدم العشــبة فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم كعــالج طبيعــي للتوتــر 
والقلــق واألرق، ويمكــن حــل أي مشــكلة تتعلــق بــدورة النــوم واالســتيقاظ مــن خــالل غلــي أوراق عشــبة 

حشيشــة الهــر واســتهالكها كشــاي مهــدئ قبــل النــوم.
شــاي زهــرة اآلالم: يصنــع شــاي زهــرة اآلالم مــن زهــرة اآلالم الشــائعة لمحاربــة القلــق، يتوفــر هــذا 
النــوع مــن الشــاي فــي أكيــاس مغلفــة جاهــزة، ويســتهلك هــذا النــوع مــن الشــاي مــن قبــل األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن األرق أو مشــاكل النــوم إلراحــة دماغهــم، إذ يســاعد فــي تحســين جــودة النــوم لــذا 

ينصــح بتناولــه يوميــا لمــدة أســبوع لحــل مشــكلة األرق بشــكل دائــم.

االحد 4شوال 1442 هـ ق 26ارديبهشت 1400 هـ ش، 16آيار 2021م العدد )10669( السنة الواحدة واالربعون

طهــران / ارنــا- اســتعاد برســبوليس صــدارة 
الــدوري االيرانــي الممتــاز بكــرة القــدم بفــوزه علــى 
اســتقالل طهــران 1-0 فــي اطــار الجولــة 23 مــن 

الــدوري.
وفــي هــذه المبــاراة التــي جــرت الجمعــة علــى 
اســتاد »آزادي« بطهــران، وهــو الدربــي رقــم 95 فــي 
تاريــخ اللقــاءات بيــن الفريقيــن، ســجل هــدف الفــوز 
عيســى آل كثيــر فــي الدقيقــة 56 مــن المبــاراة مــن 
ــدة مــن حــارس مرمــى اســتقالل رشــيد  ــرة مرت ك
مظاهــري كان قــد ســددها شــهريار مغانلــو مــن 

خــارج منطقــة الجــزاء.
الفريقيــن وذات  المبــاراة نديــة بيــن  وكانــت 
احتــكاكات قويــة جعلــت فــرص التهديــف نــادرة 
نظــرا للحساســية الزائــدة التــي طغــت علــى اجــواء 

ــي. ــا الفن ــن طابعه ــت م ــاراة وقلل المب
وخطيــرة  قويــة  كــرة  االول  الشــوط  وشــهد 

مستعيدا صدارة الدوري اإليراني؛

برسبوليس يهزم غريمه التقليدي نادي استقالل طهران بهدف نظيف في ديربي العاصمة
تصنيف االندية...برسبوليس في المركز 

الرابع آسيويا واالول ايرانيا
جــاء فريــق برســبوليس فــي المركــز الرابــع 
آســيويا واالول ايرانيــا فيمــا حــل اســتقالل طهــران 
فــي المركــز الثانــي علــى مســتوى ايــران والـــ 12 
فــي آســيا، وفــق احــدث تصنيــف صــادر عــن موقــع 

ــس”. ــا بي ــال ديت »فوتب
تصنيــف  يتولــى  الــذي  الموقــع  لهــذا  ووفقــا 
االنديــة فــي دول العالــم علــى المســتويات الوطنيــة 
والقاريــة والعالميــة، فقــد حافــظ فريــق برســبوليس 

ــا. ــع آســيويا واالول ايراني ــز الراب ــى المرك عل
وعلــى المســتوى العالمــي تراجــع برســبوليس 
ــاء اســتقالل  ــا ج ــز 102 فيم ــى المرك ــز واحــدا ال مرك
ــران  ــى مســتوى اي ــي عل ــز الثان ــي المرك ــران ف طه
لكنــه خــرج مــن قائمــة االنديــة العشــرة االولــى 

آســيويا متراجعــا الــى المركــز الـــ 12 .
علــى  مركــزا   24 طهــران  اســتقالل  وتراجــع 
.  224 المركــز  فــي  ليحــل  العالمــي  المســتوى 

وتاتــي فــرق ســباهان اصفهــان وتراكتــور ســازي 
الثالــث  المراكــز  فــي  خوزســتان  وفــوالد  تبريــز 
والرابــع والخامــس علــى مســتوى ايــران والمراكــز 

17 و 32 و 47 علــى المســتوى القــاري.

ســددها العــب برســبوليس مهــدي ترابــي فــي 
الدقيقــة 25 بعــد ان تخطــى العبيــن مــن اســتقالل 
اال ان كرتــه ذهبــت الــى الخــارج بفــارق ضئيــل فــوق 

العارضــة.
وســنحت لمهاجــم اســتقالل طهــران شــيخ 
دياباتــة فرصــة جيــدة فــي الدقيقــة 64 اال انــه اهدرهــا 

اذ اطــاح بالكــرة الــى الخــارج فــوق المرمــى.
طهــران  الســتقالل  فرصــة  اخطــر  وكانــت 
قــد جــاءت فــي الدقيقــة 82 حينمــا ســدد العبــه 
داريــوش يزدانــي الكــرة نحــو المرمــى اال ان العــب 
برســبوليس علــي شــجاعي ابعدهــا مــن علــى 

خــط المرمــى.
بــدل  الوقــت  مــن  الخامســة  الدقيقــة  وفــي 
الحمــراء  البطاقــة  المبــاراة  حكــم  اشــهر  الضائــع 
اثــر  فرجــي  فرشــاد  برســبوليس  العــب  بوجــه 

الفريقيــن. العبــي  بيــن  حصــل  شــجار 

وبهــذا الفــوز ارتفــع رصيــد برســبوليس الــى 
الوصيــف  الصــدارة متقدمــا علــى  فــي  نقطــة   45
ســباهان اصفهــان بفــارق االهــداف فيمــا تجمــد 
رصيــد اســتقالل طهــران عنــد 34 نقطــة )مبــاراة 

اقــل( متراجعــا الــى المركــز الخامــس.
الثالــث  المركــز  ســيرجان  كهــر  كل  ويحتــل 
برصيــد 35 نقطــة وبعــده المنيــوم اراك فــي المركــز 
وبفــارق  الرصيــد  بنفــس  اكثــر(  )مبــاراة  الرابــع 

االهــداف.
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