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{ لندن - وكاالت - شهدت نهايـة مباراة وست هام يونايتـد مع بيرنلي اول امس السبت في اجلولة  30 من منافسات الدوري اإلجنلـيزي أحداثا مؤسفة
بنزول مشجع الهامرز ألرضية ملعب "لندن" غضبا من خسارة فريقه بثالثية دون رد.

ا دفع ـدة األخيرة  لعب إلبـداء غضبه من سوء نـتائج الفريق في ا ونشرت صحـيفة "ديلي مـيل" البريطـانية صورا لـنزول مشجع وست هـام يونايـتد إلى ا
ستطيل األخضر وتعنيفه بلهجة ومالمح غاضبة. مارك نوبل العب وسط الهامرز حملاولة إخراجه من ا

لـعب بقـوة وسط محـاوالت من جـو هارت حـارس مرمى الـفريق وأضافت الـصحـيـفة أن نـوبل اعتـدى على مـشـجع وست هام وحـاول إخراجه من أرضـيـة ا
وزمالئه لتهدئة قائد الفريق اللندني.

وسم اجلاري. ولفتت أيضا إلى أن جماهير وست هام رفعت الفتات تطالب برحيل اإلدارة خالل مباراة بيرنلي بسبب سوء نتائج الفريق في ا
ركز الـ 16في ترتيب الدوري اإلجنليزي برصيد  30 نقطة. ويحتل وست هام ا
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{ مـــــدن - وكــــاالت - يـــــدرك مــــدرب
مانشستر يونـايتد جوزيه مورينيو
أن عــلـيـه إظـهــار قـدراتـه الـتــدريـبــيـة
الفذّة في موسم صـعب يتميّـز بكثرة
ـدرّبــ أصـحـاب األفـكــار اخلـلّـاقـة ا
وأمــام لــيـفــربــول اول امس الــسـبت
ـمـيّـز" في ـدرب "ا أثـبت أنه ال يـزال ا

الكرة اإلجنليزية.
تــغـلّـب مــانــشــســتـر يــونــايــتــد عــلى
لـيـفـربــول بـنـيـتـجـة  1-2عـلى مـلـعب
ركز "أولد ترافورد" ليبتـعد الفائز با
الثاني عـلى سلم ترتـيب فرق الدوري
متـاز بفارق  5نقاط عن اإلجنليـزي ا
اخلـــــاســــــر الــــــذي بـــــدوره وقـع في
األخـــطـــاء نـــفـــســـهــــا الـــتي يـــســـقط

. ضحيّتها منذ موسم
أجـرى موريـنـيـو عـدّة تغـيـيـرات على
تـشـكـيـلـته األسـاسـيـة مـسـتـفـيـدا من
مـرونـة العـبـيـه الـتـكـتـيـكـيـة في وقت
تـمـسّـك فـيه مـدرب لـيــفـربـول يـورجن
عهودة في الهجوم كلوب بطريقته ا
والـضـغط عـلى حـامل الـكـرة دون أن

جتدي نفعا. جلأ مورينيو إلى طريقة
ـدافع الـلـعب  ?3-1-2-4حـيث عــاد ا
إيريك بـيلي إلى التـشكـيلة األسـاسية
عـــلى حــســاب الــســـويــدي فــيــكــتــور
ليـنديـلـوف ليـلعب إلى جـانب كريس
سـمـولــيـنج في عــمق اخلط اخلـلـفي
وقــدّم مــدافع فــيــاريــال الـســابق أداء
ــيّــزا ال سـيــمــا في الــشـوط األول
ولم يـــفــســـد الـــهـــدف الـــذي ســجّـــله

انيو يومه. باخلطّأ في مرمى ا
وبــدا واضـــحــا أن مــوريــنــيــو أوعــز
بــضـرورة عــدم مـبـالــغـة أشــلي يـاجن
وأنطـونيـو فـالنـسيـا في التـقدّم نـحو
األمــام خــصــوصـا األول الــذي راقب
جنم لــيـفــربـول مــحـمــد صالح طـوال
ـباراة لـيـفـقد الـفـريق اخلـصم أحد ا
أهم مـزايــاه الـهـجـومـيــة فـيـمـا لـعب
الصربي نيمانـيا ماتيتش أمام اخلط
الـدفاعي وتـمـتّع بـدعم ال مـحدود من
الـنـجم االسـكتـلـنـدي الـشـاب سـكوت

ماكتوميناي.
افتـقـد يونـايتـد خلـدمات بـول بوجـبا

بـــســـبب اإلصـــابـــة فــــلـــعب مـــكـــانه
اإلسباني خوان ماتا الذي كان شعلة
ــــثــــلث الــــهـــجــــومي نـــشــــاط وراء ا

ــتـــحــرّك وهــو األمــر الــذي يــشــكّل ا
ضـــغــطــا كـــبــيــرا عــلـى العب وســطه
الفـرنسـي الذي بـات مطـالبـا بتـقد

أداء استثنائي لتبـرير قيام يونايتد
بدفع  89مـلــيـون جـنـيه إســتـرلـيـني
ـــوسم الســـتـــقـــطـــابه قـــبل بـــدايـــة ا

ـبـاراة مـاركـوس ـاضي. أمـا بــطل ا ا
راشفورد فاستغل الثقة التي منحها
له موريـنـيـو على أكـمل وجه فـسجّل
هدفـ وشكل اخلـطورة الالزمـة على
ـــرجّح أن يــعــود اجلــنـــاحــ ومن ا
ــدرب الــبــرتــغــالي لالســتــعــانــة به ا
مـجـدّدا أمام إشـبـيـلـيـة في إيـاب ثمن
نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ـــهــاجم الـــبـــلــجـــيــكي كــمـــا واصل ا
روميلو لـوكاكو عمـلّه الدؤوب ليؤكّد
أنه بـالـفـعـل "جـنـدي" مـوريـنـيـو كـمـا
ذكر في تـصـريحـات سابـقة بـينـما ال
يـزال اجلـهد الـذي يـقـدّمه ألـيـكـسيس
سانشيز غير مستغل من قبل زمالئه.
ـلعب لم يغيّر في الطرف اآلخر من ا
عهودة -4-3 كلوب من طريقـة لعبه ا
ــبـــهــر  3وأشـــرك ثالثي الـــهــجـــوم ا
مـحــمـد صالح وروبـيـرتـو فــيـرمـيـنـو
وساديـو ماني مـنذ الـبدايـة واألخير
كـان األكثـر نـشاطـا في فـريـقه بيـنـما

عانى  األول من رقابة لصيقة.
يقدم بـرشلـونة مسـتويات رائـعة هذا

درب وسم في الليـجا حتت قيادة ا ا
إرنــيــســـتــو فــالـــفــيــردي إذ يـــنــفــرد
بـصـدارة التـرتـيب ويـقـتـرب أكـثر من
حتقيق الـلقب باإلضـافة خلوض 28
مــــبــــاراة حـــتـى اآلن دون تـــلــــقي أي

ة. هز
وذكرت صـحيفـة "مونـدو ديبورتـيفو"
ــعــادلــة رقم أن فــالــفــيــردي يــســعى 
مـدرب الـبـلـوجـرانـا الـسـابق في عـدد
ـة ــتــتـالــيــة بـدون هــز ــبــاريـات ا ا
خـارج األرض حــيث أكـمل اول أمس
ـــــــبـــــــاراة الـ  15بـ  11فــــــوزا و4 ا
تــعــادالت فـي حــ قــاد جــوارديــوال
الـفــريق في  16مــبـاراة فــاز في 13

وتعادل في .3
وســـيــكــون أمــام بــرشــلــونــة فــرصــة
القاة عادلة هذا الرقم عندما يخرج 
إشــبــيــلــيــة عــلـى مــلــعب ســانــشــيــز

بيزخوان في اجلولة الـ.30
ة ووصل بيب لـ  31مباراة دون هز
في مـــوسم  ?2011-2010بـــيــــنـــمـــا
يـحــتـاج فــالـفــيـردي إلى  4مـبـاريـات
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اإلصــــابـــة الــــتي يـــشــــكـــو مــــنـــهـــا
سـليـمـاني. وفي الـدوري الـكرواتي
ســجل نــادي ديــنــامــو زغــرب الـذي
يــلــعب له اجلـزائــري هالل الــعـربي
سوداني سقوطا مدويا على أرضه
أمـام لـوكـومـوتـيـفـا زغـرب بـنـتـيـجة
لعب ماكسيمير ستاديون. 4-1) )
وفي تـركـيا تـعـثر كـارل مـجاني مع
فـريـقه ســيـفـاس سـبــور أمـام قـاسم
بــاشــا الــذي فــرض الــتــعـادل (2-2
ـلـعب  4تـمــوز ضـمن مـنـافـسـات
اجلـولـة  25من الـدوري. كـمـا حـقق
بـاريس سـان جـرمـان فـوزا كـاسـحـا
على مـيتز الـذي ينـشط في صفوفه
الالعب اجلـزائـري فـريـد بـواليا في
ـــلــعب حـــديــقــة مـــبــاراة أقـــيــمت 
األمــراء مــســاء اول امس الــســبت
حلـــســاب اجلـــولــة  29من الــدوري
الفرنسي. ورهن نادي أُحد حظوظه
في الـــبــقـــاء بــالــدوري الـــســعــودي
لــلـمــحــتـرفــ حــيث تـلــقت شــبـاك
احلـــارس عـــز الـــدين دوخـــة ثالثـــة
أهــداف أمــام الــرائـــد عــلى مــلــعب
األميـر محمـد بن عبد الـعزيز خالل

اجلولة الـ .24

كبـير عـلى وست برومـيتش ألـبيون
بنـتيـجة  1-4اول امس السبت في
اجلولة  30من الدوري اإلجنـلـيزي.
ســـجل مــحـــرز هـــدفــا وصـــنع آخــر
لـزميـله جيـمي فـاردي ليـقلب تـأخر
يرليج عام  2016بهدف بطل البر

{ مـــدن - وكـــاالت - حــــقق جنـــوم
اجلزائر احملترفون في عدة دوريات
عـربــيـة وأوروبــيـة نــتـائـج مـخــيـبـة
لـلـغـايـة بـيــنـمـا كـان ريـاض مـحـرز
جنم ليـستر سيـتي الناجـي الوحيد
من هذه الـكبوة بقـيادة فريـقه لفوز
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ـبـاراة بصـورة جـيدة". وانـهـال زيدان ا
ديح عـلى كريسـتيانـو رونالدو الذي با
سـجل ثـنـائـيـة الـفـوز  مـشددا عـلى أنه
"العب مـن مــــجــــرة أخــــرى
وإيـجابي لـلغـاية ودائـما
يـــريـــد الــــتـــســــجـــيل
ــتــلك شــخــصــيــة و
قــادرة عــلـى صــنــاعـة

الفارق".

أخبار النجوم
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ـانـشسـتر ـدافع الـسابق  { لنـدن - وكـاالت - يعـتزم نـيـمانـيا فـيـديتش ا
يونايتد السيـر على خطى مدربه السابق أليـكس فيرجسون وأن يصبح
"مديرا فنيا حقيقيا". ولعب فـيديتش حتت قيادة فيرجسون ألكثر من سبع
سـنـوات في يـونـايـتـد وقــاده حلـصـد لـقب الـدوري خـمس مـرات ودوري
أبطال أوروبا في مناسبة واحدة بـاإلضافة إلى عدة ألقاب للكؤوس قبل
أن يــنــتــقل الالعب الــصــربي إلى إنــتــر مــيالن اإليــطــالـي عـام 2014 .
وفيرجسون هو أجنح مـدرب في تاريخ يونايتد إذ نال  38لقبا في أكثر
من  26 عاما في أولد تـرافورد قبل أن يـعتزل في نـهاية موسم -2012

2013.

{ روما - وكاالت حتدث الـرئيس السابق إلنـتر ميالن ماسـيمو موراتي
خالل حـــفل الـــذكــرى الـ 110 لـــتــأســـيس الـــنـــادي عن ذكـــريـــاته داخل
النيراتزوري. و منح موراتي ووالده الراحل أجنيلو جائزة خاصة في
ـسـاهـمـاتـهم الـكـبـيـرة في تـاريخ اإلنـتـر. وقـال ـشـاهـيـر بـالـنـادي  قـاعـة ا
موراتي في تصـريحات إلذاعـة "آر إم سي" اإليطالـية: "خلف اإلنـتر هناك
ـتحـدين لـدى إنـتـر معـنى حـقـيقي ماضٍ طـويل من األحالم واألصـدقـاء ا
وهو واحد من أكثر األشياء التي أحبـبتها في حياتي". وتابع: "كان والدي
سؤولية الكبيرة.. في بعض األحيان كنا نعاني عبقريًا ألنه أعطانا تلك ا
يزة للـغاية حققنا فيها العديد مع هذا النادي لكن كانت هناك سنوات 

من البطوالت".
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برشلونة
يواصل

انتصاراته
في الليغا

يز ظهور 
للجزائري
محرز في
الدوري
االنكليزي

{ مدريـد - وكاالت - اعـترف الـفرنسي
ـديـر الـفـني لـفـريق زين الـدين زيـدان ا
ـعانـاة فـريقه ريـال مـدريد اإلسـبـاني 

أمام إيبار وقال زيدان
في تــــــصــــــريــــــحـــــات
نشرتها صحيفة "آس"
اإلسـبـانـيـة إنه سـعـيد
بــالـــفــوز عــلـى مــنــافس
قـــــوي مــــثل إيـــــبــــار في

مبـاراة ندية لـلغايـة مشيرا
إلـى أن فـريـقـه لم يـقــدم مـبـاراة

فـنيـة عـاليـة وعـانى من أول دقيـقة
حتى النهاية.

وأضـاف أن فــريــقه افــتــقـد
لالســتـحـواذ عـلى الـكـرة 
ولكـنه امتـلك أمورا أخرى

مثل الشخصية والقتال.
وتـابع "لــوكـا مـودريـتش العب

مـهم لـلغـايـة في ريال مـدريـد فبـالرغم
من عدم لعبه منذ  20يوما إال أنه ظهر
ــسـتــوى رائع كــنـت ال أريـد إشــراكه
حتى نـهاية اللـقاء لكن الـكرواتي أكمل
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{ بــــاريس - وكـــــاالت - في مــــفــــاجــــأة
كبـيـرة كـشفت تـقـاريـر صحـفـية عن
أن الـــنـــجم الـــبـــرازيـــلي نـــيـــمــار دا
ــا قــد لــعب بــالــفــعل ســيــلــفــا ر
مـبـاراته األخـيـرة بـقـمـيص فـريق
بــــــاريس ســــــان جــــــيــــــرمــــــان

الفرنسي.
وتـعـرض البـرازيـلـي مـؤخرا
إلصــابـــة قــويـــة في مــشط
الــــقــــدم تـــــســــبـــــبت في
خـــضــــوعه لــــعـــمــــلـــيـــة
جـراحــيــة وغـيــابه عن
العـب لـــــنـــــهـــــايـــــة ا

وسم احلالي. ا
ووفــقــا لـــصــحـــيــفــة
ABC" "
اإلســـبـــانــــيـــة فـــإن
نــيـــمـــار قــد أخـــبــر
والـده بــأنه ال يــريـد
الــــعــــودة مــــجــــددا
للـنادي البـاريسي
فيما أعطاه الضوء
األخــــضـــــر لــــبــــدء
فاوضات النتقال ا
مـحــتــمل إلى ريـال
مدريد في الصيف

قبل. ا

{ مـدن - وكاالت - اعتاد جمهور ريال
مــدريــد بــعــد كـل مــبــاراة يــقــدم فــيــهـا
الــفــريق مــســتــويــات رائـعــة في دوري
أبـطال أوروبا أن يعود ليظهر نسخته
ـسابقـات احمللـية وهو الـشاحـبة في ا

باراة أمام إيبار. ما حدث في ا
تــكـفل كــريـسـتـيــانـو رونـالــدو بـخـطف
ــبـاراة بــهــدف في الــثـالث نــقـاط فـي ا

الــدقــائق اخلــمس األخــيـرة لــيــعـوض
األداء الــسيء الـذي قــدمه زمالؤه قـبل
أن يـفـتـتح النـتـيـجة بـهـدف من مـاركته

اخلاصة.
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اعـتـمـد زين الدين زيـدان عـلى أكـثر من
العـب في الـتـشـكـيـلـة األساسـيـة حـيث
عـاد لـطـريـقة  2-1-3-4بـربـاعي الـدفاع
ـكـون من كـارفاخـال ورامـوس وفاران ا
ومـارسيلـو وثالثي الوسط كاسـيميرو
وكــروس ومـودريـتش ومـثـلث مـقـلـوب
مكون من رونالدو وبيل في األمام ومن

خلفهم إيسكو.
لـم يـقـدم ريال مـدريـد أي شئ يـذكـر في
ـباراة حـيث ظـهر خط أغـلب شـوطي ا
الـــوسط فـي أســوأ حـــلــة لـه بــتـــواجــد
كـروس العـائد لـلتـشكـيلـة للـمرة األولى
بــعـد اإلصــابـة ولــكـنه بــدا بـعــيـدا عن
مستواه بشكل واضح بجانب إيسكو.
ســــاد عـــلى أداء العـــبي زيـــدان الـــبطء
الـشـديـد فـي الـتـحضـيـر بـاإلضـافـة إلى
غــيـاب الـضـغط والــتـواصل الـضـعـيف
بـ الـوسط والـهجـوم وهـو مـا تزامن
مـع تـألق احلــارس كــيـلــور نــافـاس في
عدة كرات خطيرة بسبب أخطاء تمركز

اخلط اخللفي.
ـسـتـوى لـم يـقـدم إيــسـكـو أو كــروس ا
ـنـتظـر مـنهـمـا علـى مسـتـوى صنـاعة ا
الـفـرص للـمـهاجـمـ أو بنـاء الـلعب
فـي ح حـاول مودريـتش أكـثر من
مــــــرة فـي حتــــــقـــــيـق الــــــزيـــــادة
ـلـعب الــهـجــومـيـة في وسـط ا
إلـى أن أمـدّ رونــالــدو بــهـدفه

األول الرائع.
يزة تبديالت 

قــرر زيــدان إبـقــاء أكــثـر من
ن ســـــاهــــمــــوا في العـب 
الـــفــوز عــلى بــاريس ســان
ــــبـــاراة جــــيــــرمــــان فـي ا
ا اضية مثل كر بنز ا
ولــــوكــــاس فــــاســــكــــيــــز
بـــاإلضـــافـــة إلـى مـــاركــو
أســـيــنـــســيـــو ومــاتـــيــو
كـوفاسـيتش ليـكون لهم
مـــفـــعـــول الـــســـحـــر في

الشوط الثاني.
وقـع االختيار في الشوط
الـــــثـــــاني عـــــلى إشــــراك
ا وفاسكيز الـثنائي بنـز
بـدال مـن الثـنـائي الـغـائب
ــــبـــــاراة إيــــســــكــــو فـي ا
وكــروس لـيـعــيـد لـلــمـلـكي
فـــاعـــلــيـــة األطـــراف الــتي
ـــــبــــاراة غـــــابـت طــــوال ا
بــعــدمــا قــاد بــيل اجلــبــهـة
الـيـسـرى وفاسـكـيز في الـيـمنى
وثـــنــائي هــجــومي صــريح رونــالــدو

أخـرى لـيـتـخـطى الـرقم الـقـيـاسي في
ـسجل ـباريـات دون خـسارة ا عدد ا
باسم ريـال سـوسـيداد بـ  38مـباراة
في مـــوســمي  1979-1978و-1979

1980.
وحــقق فـالــنـسـيــا فـوزا ثــمـيــنـا عـلى
مـضـيفـه إشبـيـلـيـة في مـلـعب رامون
سانـشيـز بيـثخوان بـثنـائيـة نظـيفة
حلــــســــاب اجلــــولــــة  28بــــالــــدوري

اإلسباني اول امس السبت.
ـهاجمه ويدين فالـنسـيا بهـذا الفوز 
رودريجو موريـنو الذي سجل هدفي
باراة في الدقيقت  25و .68وعزز ا
فــالـنـســيـا بـهــذا الـفــوز تـواجـده في
ـؤهل لـدوري أبـطـال ـركـز الـرابع ا ا
أوروبـا بـعــدمـا رفع رصـيـده إلى 56
نقطة على بعد نقطة واحدة من ريال
مــدريــد الــثـــالث وخــمس نــقــاط من
أتـلتـيـكو مـدريـد الـثاني و 13نقـطة
ـتصدر.ووسع فالـنسيا من البارسا ا
أيــضـا فــارق الـنــقـاط مع إشــبـيــلـيـة

اخلامس برصيد  45نقطة.
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واكــــتـــسـح بـــايــــرن مـــيــــونخ ضــــيـــفه
باراة هامبورج بسداسية نظيفة في ا
الـتي جمعتهـما اول امس السبت على
مـلـعب "ألـيـانز أريـنـا" ضمـن منـافـسات

اجلولة الـ 26من عمر البوندسليجا.
ورفـع الــفــريق الــبــافــاري رصــيــده من
الــنــقـاط إلى  66نــقــطـة في الــصـدارة
بـينما جتـمد رصيد الديـناصورات عند
ــركـــز قـــبل األخـــيــر  18نـــقـــطـــة في ا
لــيـقـتـرب هـامـبــورج أكـثـر من الـهـبـوط

ألول مرة في تاريخه.
وســجل أهــداف بـايــرن مـيــونخ كل من
فـــرانك ريـــبــيـــري هــدفــ ( (8و(?(81
ولـيـفـانـدوفـسـكي هـاتريك ( (12و((19

و( ?(90وآري روبن (.(55
ومــنح فـرانك ريـبـيــري الـتـقـدم لـبـايـرن
مـيونخ بـعدمـا استغل إبـعاد جـوتوكو
ســـاكــاي مـــدافع هــامـــبــورج اخلــاطئ
للكرة لينفرد باحلارس قبل أن يراوغه

ويسجل في الدقيقة .8
وأضـاف روبـيـرت لـيـفـانـدوفـسـكي
الـهدف الـثاني للـفريق الـبافاري
في الدقيقة  ?12بعدما ترجم
عـرضية جوشوا كيميتش
فـي الـشــبــاك بــرأســيـة

متقنة.

ا. وبنز
أدى دخـول فـاسـكـيـز إلـى إجـبـار إيـبار
ـساحات خلف عـلى التراجع لـتغطية ا
الـظـهـيريـن وهو مـا فـشلـوا فـيه نـظرا
لـلفاعلية الهجومية الكبيرة لكارفاخال
الــذي وجــد من يــعـاونـه في الـنــاحــيـة
الـيمنى بدخول فاسكيز وهو ما أسفر

عن الهدف الثاني.
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لـوال مشـاركة كـريسـتيـانو رونـالدو في
مـباراة كـتلك لعـانى ريال مدريـد بشكل
كــبـيـر في اخلـروج من مـلـعب إيـبـوروا
بـنتيـجة الفوز حـيث تمكن من حتويل
رمى إلى أهداف الفرص القليلة على ا

باراة. في حلظات حرجة من ا
ــرور ـــا كـــان زيـــدان مـــحـــظـــوظـــا  ر
تـوهجة لـيصلح دة ا رونـالدو بتـلك ا
جـزء كبـير من أداء فـريقه بـعدما أدرك
بـاريات أن خـطـأه في اسـتبـعاده فـي ا

األخيرة خارج برنابيو.
ظـــــهـــــر الـــــدون بـــــروح مـــــعـــــنـــــويــــة
وأصــراركــبـيــرين لــتـســجــيل األهـداف
حـيث كـان األداة الـهـجـوميـة الـوحـيدة
لدى زيدان في ظل تراجع مستوى بيل
وشــبـه انـعــدام مــســانــدة إيــسـكــو من

العمق.
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قـدم فـريق إيـبـار مبـاراة جـيـدة للـغـاية

فـي الـشـوط األول كـمـا اسـتـحـوذ عـلى
الـكـرة فـي الـكـثيـر مـن األحـيـان خـاصة
قــبـيل لـقــطـة اسـتـقــبـاله الـهـدف األول
حـيث تمكن بشل كـبير من إغالق منافذ
الــتـمـريـر أمـام وسط الـريـال فـضال عن

ستمر على حامل الكرة. الضغط ا
وعـلى الرغم من الـتنظيـم الذي ظهر به
العــــبـــو إيـــبـــار ولـــكن أدت األخـــطـــاء
الــدفــاعـيــة الــقـاتــلــة في الـرقــابــة عـلى
كـريستيـانو رونالدو إلـى خسارة نقاط

باراة الكاملة. ا
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وعـــزز فــريـق بــاريس ســـان جــيـــرمــان
مــوقـعه فـي صـدارة الـدوري الــفـرنـسي
بــفــوز سـاحق عــلى ضــيـفـه مـيــتـز
بـنتيجة  ?0 -5اول امس السبت

رحلة  29للمسابقة. في ا
افــتــتح الــبــلــجــيــكي تــومـاس
مــونــيــيــر الــتــســجــيل لــسـان
جـــــيــــرمـــــان في الــــدقـــــيــــقــــة
اخلـــــــامـــــــســـــــة ثـم أضــــــاف
كـريـستـوفـر نكـونـكو الـهـدف
الـثاني والثالث في الدقيقت
 20و ?28قـــــبل أن يــــســــجل
كـيلـيان مـبابي الـهدف الرابع
فـي اللحظات األخيرة للشوط
األول. وفـي الــشــوط الــثــاني
تـكفل البرازيلي تـياجو سيلفا

بـتسـجيل الـهدف اخلـامس في الدقـيقة
 .82الــفـوز رفع رصــيـد سـان جــيـرمـان
فـي الصـدارة إلى  77نـقـطـة بـفارق 14
ــركــز نـــقــطـــة عن مــونـــاكــو صــاحـب ا
الـثاني بـينـما جتـمد رصـيد مـيتـز عند

ركز  20واألخير.  20نقطة في ا
وداوى الـعمالق الـباريـسي بهـذا الفوز
الـكبـير عـلى ضيـفه جراح اخلروج من
دوري أبــطـال أوروبـا مـنـذ أيــام قـلـيـلـة
أمـــام ريـــال مــدريـــد اإلســـبــانـي حــامل

اللقب.

إلى فــوز عــريـض بــاألربــعــة خــارج
ــقـابل غــاب مـواطـنه مـلـعــبه. في ا
إسالم سليماني عن اللقاء الذي فاز
به فـــريـــقه فــريـق نــيـــوكــاسـل عــلى
حساب سـاوثهامـبتون بنـتيجة (-3
لعب سان جيمس بارك بداعي 0 
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