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هزاران نفردر

کواالالمپورعلیه نخستوزیر
مالزیا تظاهرات کردند

دهها هزار نفر در مالزیا در اعتراض به رسوایی ناپدید شدن
میلیاردها دالر پول در صندوق دولتی علیه نخســتوزیر
این کشــور تظاهرات کردند .این رسوایی که مردم مالزیا
را خشــمگین کرده دامن لئوناردو دیکاپریو را نیز گرفته
است.
ماجرای ناپدید شــدن میلیاردها دالر پول دولت در مالزیا
موجی از اعتراضها را به وجود آورده است .دهها هزار نفر
از مردم این کشور به دلیل این رسوایی به خیابانها آمده
و خواستار برکناری نجیب رزاق ،نخستوزیر مالزیا شدند.
تنها چند ســاعت پیش از برپایی این تظاهرات شماری از
رهبران اپوزیسیون بازداشت شدند .با وجود این معترضان
روز شــنبه  ۱۹نوامبر از مسیرهای مختلف به طرف مناطق
مرکزی کواالالمپور ،پایتخت این کشور راهپیمایی کردند.
مقامهای مالزیا تظاهرات جنبش دمکراسی بریش (پاک) و
همچنین راهپیمایی هــواداران دولت را ممنوع اعالم کرده
بودند .تظاهرات به دلیل امکان زد و خورد این دو گروه تحت
تدابیر شــدید امنیتی و با حضور پرشمار نیروهای پولیس
برگزار شد.
به گفته رسانهها ،حدود ۷هزار پولیس مأموریت حفظ امنیت
را بر عهده داشتند .پولیس مجهز به موترهای آبپاش و گاز
اشکآور در شهر مســتقر شد و به تظاهرکنندگان هشدار
داد از هر گونه درگیری دوری کنند( .دویچه وله)

بمبارانهای شدید
فعالیت شفاخانه ها در
شرق حلب را به حال
تعلیق درآورد

مقامات بهداشــتی ،پزشــکی در شــهر حلب گفتهاند
بمبارانهای شــدید باعث شــده که فعالیتهای تمامی
شــفاخانه ها در بخش شــرقی این شــهر که در کنترل
شورشیان قرار دارد ،به حال تعلیق درآید.
مسئول بخش بهداشتی در شــرق حلب هدف قرار دادن
شــفاخانه ها را در  ۴۸ساعت گذشته از سوی جنگندههای
سوری و روسی «عامل اختالل» در فعالیتهای شفاخانه ها
عنوان کرده است.
روز جمعه  ۱۸نوامبریک شــفاخانه کــودکان هدف حمله
قرار گرفت و گزارش ها از استفاده از گاز کلر در این حمله
حکایت داشت.
بخش غربی حلب که در کنترل نیروهای دولت سوریه قرار
دارد هم روز جمعه هدف حمله قرار گرفت که در جریان این
حمالت دست کم  ۵نفر کشــته شدند .یان ایگلند ،مشاور
اموربشردوستانه سازمان ملل متحد ،درباره وضعیت اهالی
شــرق حلب هشدار داده و گفته اســت که با فرا رسیدن
زمستان «وضعیت تیره و تاری» در انتظار آنان خواهد بود.
او گفته اگرچه شورشیان در شرق حلب و روسیه هر دو خود
را موافق رساندن کمک و خارج کردن بیماران میدانند ،اما
هنوز جزئیات این کار مشخص نیست( .بی بی سی)

نشست اپک زیر سایه مخالفت ترامپ با پیمان
مقامات امریکایی برای
ارزیابی درخواست
تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس آرام
پناهجویان به آسترالیا رفتند

خبرگزاری دولتی چین ،شــینهوا ،به دونالد
ترامپ ،رئیــس جمهور منتخب آمریکا درباره
مخالفت او بــا توافق های تجاری در آســیا
هشدار داده است.
همزمان نشســت رهبران کشــورهای عضو

ســازمان همکاریهای اقتصادی و اقیانوسیه
(اپک) ،تحت تاثیر مخالفــت آقای ترامپ با
پیمان تجاری کشــورهای حاشــیه اقیانوس
آرام قرار گرفته اســت .چیــن هم عضو این
سازمان است .آقای ترامپ در جریان مبارزات

دومین آتش بس در یمن
اعالم شد

ائتالف نظامی تحت رهبری عربســتان
سعودی می خواهد از روز شنبه یک آتش
بس  ۴۸ساعته را در یمن برقرار کرد .این
آتش بس ،در صورت برآورده شدن یک
شرط ،احتماالً تمدید خواهد شد.
این آتش بس ازروز شــنبه ( ۱۹نوامبر
 )۲۰۱۶ســاعت  ۱۲ظهر به وقت محلی
(ساعت  ۱۰صبح به وقت اروپای مرکزی)
آغاز گردیــد .این مطلب در یک اعالمیۀ
ائتالف نظامی تحت رهبری عربســتان
ســعودی ،که در صفحــۀ انترنت ادارۀ
استخبارات این کشــور به نشر رسیده
است ،گفته شده اســت .ائتالف نامبرده
همچنان از یک تمدید آتش بس ســخن
گفته اســت ،به شــرط آنکه شورشیان
حوثــی نیز از جانب خود آتشــباری را
متوقف سازند .در یمن از سپتمبر  ۲۰۱۴به
این طرف قطعات عبد ربه منصور هادی،
رئیس جمهور ســنی مذهب یمن ،علیه

شورشــیان حوثی ،که از جانب ایران
حمایت می شوند ،و ملیشه های دیگری
که به علی عبداهلل صالح رئیس جمهور
پیشــین وفادار مانده اند ،می جنگند.
ائتالف نظامی تحت رهبری عربســتان
سعودی از ماه مارچ سال  ۲۰۱۵به اینسو
حمالت هوایی را باالی شورشیان انجام
می دهد .به اساس تخمین سازمان ملل
متحد از آن زمــان تا حال حدود ۷۰۰۰
انســان در این حمالت جان باخته اند،
که بیشتر شــان افراد ملکی بوده اند.
میلیون ها شهروند یمن در این جریان
از کمبود مواد خوراکی و آب آشامیدنی
رنج می برند .عالوه بــر آن در صنعاء
پایتخت یمن اولین وقایع بیماری کولرا
یا وبا دیده شده است.
جان کــری وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ
امریکا در این هفته از یک فاجعۀ بشری
در یمن سخن گفت( .دویچه وله)

تیم ملی کرکت افغانستان جهت
اشتراک در تورنمنت به
امریکا میرود

مســووالن اداره کرکت بورد افغانستان ،میگویند :قرار
اســت بازیکنان تیم ملی کرکت افغانســتان در یک
تورنمنت کرکت در امریکا شرکت کنند.
عزیزاهلل فضلــی ،معاون اداره کرکت بورد افغانســتان،
میگوید« :ایــن تورنمنت در ایالــت فلوریدای امریکا
با اشــتراک شانزده تیم ورزشــی برگزار میشود که به
تاریخ بیستم ماه روان میالدی ،شماری از بازیکنان تیم
ملی کرکت افغانستان غرض شــرکت در این تورنمنت

به امریکا ســفر میکنند ».به نقل از معاون اداره کرکت
بورد افغانســتان ،بازیکنان تیم ملی کرکت کشــور به
تاریخ بیســت و چهارم نوامبر نخستین بازی خود را در
این تورنمت به نمایش خواهند گذاشت .بر پایه معلومات
معاون اداره کرکت بورد افغانســتان ،در این تورنمنت،
هشت تیم محلی و هشت تیم از کشورهای مهمان ،سهم
میگیرند که جریان این مسابقات از طریق تلویزیون هم
به گونه زنده به نشر خواهد رسید( .کلید)

انتخاباتیاش وعده داد که توافقهای تجاری
آمریکا را مورد بررسی و بازنگری قرار داده و
بر واردات کاال از کشورهایی مثل چین تعرفه
گمرکی وضع میکند.
رهبران شــرکت کننده در نشســت اپک از
تجارت آزاد دفاع کــرده و مخالفت خود را با
گرایش روز افزون بــه محدودیتهای تجاری
توسط بعضی از کشورها ابراز کردند.
این آخرین نشست اپک است که باراک اوباما
به عنوان رئیس جمهور آمریکا در آن شرکت
کرده است.
قبل از برگزاری این نشســت ،پــدرو پابلو
کوچینســکی ،رئیس جمهور پرو ،با اشاره به
این که گرایش بــه محدودیت های تجاری در
آمریکا و بریتانیا قوت گرفته ،خواستار آن شد
که با این قبیل گرایشها مقابله شود .نخست
وزیران استرالیا و ســنگاپور هم در خواست
مشابهی در این مورد داشتهاند( .بی بی سی)

نیروهای هند و پاکستان
بار دیگر در کشمیر
درگیر شدند

اردوی پاکستان گفته اســت که نیروهای اردوی هند
«بدون دلیل» از مرز این کشور عبور کرده و با نیروهای
پاکستانی درگیر شــده اند .در عین زمان پاکستان از
بیرون کــردن یک زیردریایی هندی از آب های تحت
قلمروش با اعمال «فشار» خبر می دهد.
در یک خبرنامه اردوی پاکســتان آمده که نیروهای
هندی در منطقه هیمالیای کشمیر نیروهای پاکستانی
را تحریک به تبادله آتش کرده اند .گفته شــده که در
این درگیری به نیروهای این دو کشــور تلفاتی وارد
نشده است.
در این خبرنامه که روز شــنبه نشر شده ،گفته شده
اســت که نیروهای اردوی پاکستان دست به شلیک
زدند و «پاســخ درخوری» دادند؛ اما یک افسر ارتش
هند نیروهای پاکســتانی را متهم به آغاز شــلیک و
درگیری می کند .این افســر هنــدی از خبرگزاری
اسوشتیدپرس خواست نامش گرفته نشود.
این درگیری یــک روز پس از آن صورت می گیرد که
نیروی دریایی اردوی پاکســتان اعــام کرد که یک
زیردریایی هندی را شناسایی کرد و از آب های تحت
قلمرو این کشــور در خلیج عمان بیرون کرد .هند به
سرعت این ادعای پاکستان را رد کرد .نیروی دریایی
پاکستان در خبرنامه ای نوشته است که این زیردریایی
هندی که تالش می کرد پنهان بماند ،توســط نیروی
دریایی این کشــور کشف شــد؛ اما هند این ادعای
پاکستان را «دروغ آشکار» خوانده است( .دویچه وله)

الیپزیگ صدرنشین جدید
رقابتهای بوندسلیگا

الیپزیگ با پیروزی که برابر لورکوزن به دســت آورد جای
بایرن مونیــخ را در صدر جدول رده بنــدی رقابت های
بوندسلیگا گرفت.
هفته یازدهم رقابتهای بوندسلیگا با انجام یک دیدار آغاز
شد که در آن الیپزیگ ،تیم شگفتی ساز فصل جاری دست
به کار بزرگی زد و توانست با نتیجه سه بر دو بایرلورکوزن
را در خانهاش شکست دهد.
این دیدار در ورزشــگاه خانگی لورکوزن برگزار شــد و با
وجود آنکه تیم میزبان دو بار از حریف خود پیش افتاد اما
الیپزیگ هر دو بار جبران کرد و در نهایت هم گل پیروزی
را به ثمر رساند.
الیپزیگ با این پیروزی که به دست آورد موقتا جای بایرن
مونیــخ را در صدر جدول رده بنــدی گرفت تا رقابتهای
بوندسلیگا یک شگفتی بزرگ را به خود ببیند.
بایرنمونیخ در حســاسترین بازی هفته یازدهم باید در
خانه دورتموند به میدان رود و اگر میخواهد به صدر جدول
ردهبندی برگردد باید در این دیدار به پیروزی برسد.

پیروزی چونبوک موتورز
بر العین در دیدار رفت
فینال لیگ قهرمانان آسیا

بارسلونا در نبود مسی حریف ماالگای
 ۹نفره نشد

بارسلونا در نبود مهاجم ارجنتینی خود نتوانست دروازه
ماالگای  ۹نفره را باز کند و برابر مهمانش متوقف شد.
در یکی از مهمترین دیدارهــای هفته دوازدهم اللیگا،
بارسلونا شنبه شــب در نوکمپ میزبان ماالگا بود .بازی
بدون حضور لیونل مســی و لوییس سوارس شروع شد.
آبیاناریها مهاجم ارجنتینــی خود را به علت وضعیت
نامناسب جســمانیاش در اختیار نداشتند .سوارس نیز
به علت محرومیت در این دیدار حضور نداشت .نبود دو
مهاجم تأثیرگذار بارسا در این بازی احساس می شد.
نخستین موقعیت مهم میزبان در دقیقه  ۱۱توسط جرارد
پیکه از دست رفت .کامنی ،دروازهبان حریف این ضربه
را دفع کرد .تیم کاتاالنی بــه حمالت خود ادامه داد اما
نمیتوانســت موقعیتهای خطرناکی روی دروازه ایجاد
کند .در دقیقه  ۳۱رافینیا یک فرصت خوب را از دســت
داد و باز هم کامنی مانع از عبور توپ از خط دروازه شد.
ماالگا نیز میتوانست گلزنی کند اما این اتفاق نیفتاد و در
نهایت نیمه نخست بدون گل به پایان رسید.
در نیمــه دوم در دقیقه  ۵۲نیمار یک فرصت خوب را از
دست داد .کامنی به راحتی ضربه سر مهاجم برازیلی را
مهار کرد .دقایقی بعد خوان کارلوس نتوانســت دروازه
خالی میزبان را باز کند و ضربهاش به بیرون رفت.
در حالی که میزبان تالش میکرد گل نخســت بازی را به

ثمر برساند ،یورنتر ،بازیکن ماالگا روی نیمار خطا کرد و
با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد .تیم مهمان
مجبور شد  ۲۱دقیقه پایانی بازی را  ۱۰نفره دنبال کند .در
ادامه نیمار چند موقعیت خوب را نیز از دست داد .بازیکن
برازیلی بارها توسط بازیکنان حریف با خطا متوقف شد
اما تعداد خطاهای هر دو تیم تا دقیقه  ۸۰برابر بود.
ضربه ســر ایوان راکیتیچ که از نیمه دوم به میدان آمده
بــود از کنــار دروازه بیرون رفت .با نزدیک شــدن به
دقایق پایانی بازی حمالت بارسلونا بیشتر و بیشتر شد.
آبیاناریها در دقیقــه  ۸۳دروازه ماالگا را باز کردند اما
داور گل را آفساید اعالم کرد.
در حالی که شش دقیقه به پایان مانده بود ،داور خطایی
کــه روی پیکه در محوطه جریمه انجام شــد را نادیده
گرفت که این موضوع با اعتراض آبیاناریپوشان همراه
شد .در دقیقه  ۹۴بازی ،کامنی به طرز عجیبی ضربه نیمار
را دفع کرد و اجازه نداد دروازهاش باز شود .چند دقیقه
بعد باز هم با درخشــش کامنی دروازه ماالگا بسته ماند.
در حالی کــه داور چهار دقیقه وقت اضافه در نظر گرفته
بود اما بازی تا دقیقه  ۹۷در جریان بود که این موضوع با
اعتراض بازیکن ماالگا همراه شد و داور به او کارت قرمز
نشان داد.
بارسلونا با این تساوی با  ۲۶امتیاز در جایگاه دوم ماند.

چونبوک موتورز در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا
دو بر یک از سد العین امارات گذشت .در دیدار رفت بازی
پایانی لیگ قهرمانان آسیا در فصل  ،2016چونبوک موتورز
کوریای جنوبــی در خانه میزبان العین امــارات بود و در
نهایت با نتیجه دو بر یک به پیروزی رســید .در این بازی
دانیلو آســپریا ( )68در ابتدا برای میهمان گلزنی کرد اما
لئوناردو پریرا دو بار ( 70و  )77برای تیم کوریا گلزنی کرد
تا چونبوک در بازی رفت پیروز از میدان خارج شود.

انتشار صحبتهای رونالدو
در رختکن پس از قهرمانی
در یورو

ویدئو صحبتهــای مهاجم پرتگالــی در رختکن پس از
قهرمانی در یورو  ۲۰۱۶منتشر شد.
به نقل از مارکا ،پرتگال ســال جاری با شکســت یک بر
صفر فرانســه در وقتهای اضافه قهرمان یورو  ۲۰۱۶شد.
فدراســیون فوتبال پرتگال پس از پنج مــاه ویدئویی از
بازیکنان تیم ملی لحظاتی پس از قهرمانی منتشر کرد.
صحبتهای کریســتیانو رونالدو ســتاره تیم ملی با هم
تیمیهایش در رختکن بخشــی از این ویدئو است .مهاجم
پرتگالی گفت :نه عناویــن فردی و نه لیگ قهرمانان ...این
لحظه بهترین لحظه زندگیام است.
رونالــدو در پایــان از همه به خصوص فرناندو ســانتوس
(ســرمربی تیم ملی پرتگال) به خاطر این موفقیت تشکر
کرد .مهاجم پرتگالی در نیمه نخست دیدار فینال به علت
آسیب دیدگی محبور شــد زمین بازی را با چشمان گریان
ترک کند .پرتگال با وجود این که ســتاره اش را در بیشتر
دقایق بازی در اختیار نداشــت توانست برای نخستین بار
قهرمان اروپا شود.

مقامــات امریکایی برای آغــاز ارزیابی
درخواســت پناهجویانی کــه در جزیره
مانوس پاپوا گینه نو و ناورو نگهداری می
شوند ،وارد آســترالیا شدند .این خبر را
نخست وزیر آسترالیا روز شنبه اعالم کرد.
آسترالیا هفته گذشــته اعالم کرد که با
ایاالت متحده به توافق رســیده است که
حدود  1200پناهجوی را که در کمپ های
آسترالیا در جزایر اقیانوس آرام نگهداری
می شوند ،بپذیرد .هرچند انتخاب دونالد
ترامپ به ریاست جمهوری امریکا ،شک
و تردیدهایی را دربــاره اجرای این طرح
دامن زد .ترامپ کارزار انتخاباتی خود را با
تمرکز بر سیاست ممنوعیت مسلمانان به
ایاالت متحده آغاز کرد اما بعدتر اظهارات
خــود را مالیمتر ســاخت و گفت چنین
ممنوعیتی شــامل کسانی می شود که از

کشورهای «مرتبط با تروریسم» می آیند.
ایــن در حالی اســت که بســیاری از
پناهجویانی که در کمپ های آســترالیا
نگهــداری می شــوند ،مســلمان و از
کشــورهای بحرانــی عراق ،ســوریه،
افغانستان و پاکستان هستند.
مالکوم ترنبول ،نخســت وزیر آسترالیا
روز شنبه در پرو گفت« :مقاماتی از اداره
امنیت داخلی امریــکا در حال حاضر در
آسترالیا هستند و آنها به زودی به ناورو
خواهند رفت».
اســکان این پناهجویان بعید به نظر می
رسد که پیش از به انتقال رسمی قدرت به
ترامپ در  20جنوری ،انجام شود .نخست
وزیر آسترالیا گفت که جدول زمانی برای
ارزیابی و انتقال پناهجویان توسط مقامات
امریکایی تعیین خواهد شد( .دویچه وله)

دونالد ترامپ  ۲۵میلیون
دالر غرامت میپردازد

دونالــد ترامپ ،رئیسجمهــور برگزیده
ت دانشجویانی
آمریکا در مواجهه با شکای 
که او را به «کالهبــرداری» متهم کردهاند
تصمیم به پرداخت غرامت گرفت .ترامپ
با پرداخت این غرامت از دادگاهی شــدن
نجات یافته است.
پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که
با سه شکایت در کالیفرنیا و نیویورک روبرو
بود تصمیم به پرداخــت  ۲۵میلیون دالر
غرامت و رهایی از محاکمه گرفت.
اریک اشنایدرمن ،سارنوال نیویورک این
پرداخت غرامت را «عقبگرد حیرتانگیز»
دونالد ترامپ و پیروزی فوقالعادهای برای

قربانیان «دانشگاه» کالهبردار او خواند.
حدود ۶هزار دانشــجوی سابق این غول
امالک و مســتغالت را متهم کردهاند که
آنها را با وعدههایی دروغین فریب داده
و از آنها تا  ۳۵هــزار دالر برای هر دوره
آموزش درس «اســرار خریــد و فروش
امالک» به جیب زده است .در «دانشگاه»
ترامپ که در ســال  ۲۰۰۴تأســیس شد
(مؤسســهای تجاری که هرگز به عنوان
مکتب عالی به رســمیت شناخته نشد) از
قرار معلوم دانشجویان باید یاد میگرفتند
چطور میتوانند در خرید و فروش امالک
سریع به پول برسند( .دویچه وله)

رکابزنی برای رساندن پیام صلح به
بدخشان رسید

ایمل نبی زاده ،بایسکل سواری که بخاطر رسانیدن پیام
صلح به والیتهای شمال و شــمال شرق کشور از کابل
حرکت کرده بود به والیت بدخشان رسید.
این رکاب زن مســیرکابل تا بدخشان را پنج روز رکاب
زد و توانست که پیام صلح را به والیتهای شمال کشور
برســاند .وی همچنین عضو تیم بایسکل سواری کشور
است و مسیر شاهراه کابل بدخشــان را با بایسکلاش
رکابزده است و سرانجام پس از سپری کردن پنج روز و
با عبور از راههای پرخم و پیچ به بدخشان رسید.
این رکابزن میگوید که بخاطر رســانیدن پیام صلح به
والیتهای شمال کشور فاصله کابل تا بدخشان را در این
هوای سرد رکابزده است.
ایمل نبی زاده گفت« :ما دو نفر از کابل حرکت کردیم ،اما
همکارم به دلیل مسمومیت در بغالن ماند .ولی من پس از
پنج روز از کابل به بدخشان رسیدم».
درهمین حال مسووالن ریاســت تربیت بدنی و ورزش

کشور باستایش از این بایســکل سواران میگویند که،
ورزشکاران پیام آوران صلح استند و از تمامی مخالفان
مسلح دولت میخواهند تا به جنگ ،خشونت و بدختی نه
بگویند و راه صلح را در پیش گیرند.
عارف پیمان ،مســوول رسانههای ریاست تربیت بدنی و
ورزش ،گفت« :این قهرمان ثابت کرد که اگر ورزش کاران
کشور خواسته باشند میتواتنند هر گونه مسابقات را در
داخل و خارج از کشــور انجام دهند .ورزش کاران پیام
آوران صلح در کشور استند».
جان آغا خالد ،آمر ورزشی والیت بدخشان ،گفت« :ما از
این کار آقای ایمل نبی زاده ستایش میکنیم .ما از دولت
میخواهیم که ورزش کاران کشور را حمایت کنند تا در
مسابقههای خارجی شرکت کنند و مدال بیاورند ».دراین
سفر فواد ،بایسکل سوار دیگر کشور نیز تا والیت بغالن
همراه با ایمل نبی زاده رکابزد ،اما به علت مسمومیت در
والیت بغالن از ادامه این سفر باز ماند( .طلوع)

سویا در لحظات پایانی شکست را به
پیروزی تبدیل کرد

ســویا در دقایــق پایانی توانســت دو بــار دروازه
دپورتیووالکرونیا را باز کند و شکست را با پیروزی عوض
کند .نخستین بازی هفته دوازدهم در روز شنبه با دیدار
دپورتیوو الکرونیا و سویا آغاز شد .این دیدار با با نتیجه
دو بر دو به پایان رسید .تنها چند ثانیه از بازی گذشته
بود که ریان بابل دروازه سویا را باز کرد .فلورین آندونه در
دقیقه  42برای دپورتیوو الکرونیا گلزنی کرد اما استیون

انزونزی در دقایق پایانی نیمه نخســت توانست یکی از
گلهــا را جبران کند .در نیمــه دوم تا دقیقه  86توپی
از خط دروازهها عبور نکرد اما ســویا توانست همچون
بازیهای گذشتهاش در دقایق پایانی گلزنی کند .ویتولو
در دقیقه  87گل مساوی را به ثمر رساند و سه دقیقه بعد
گل پیروزی توسط گابریل مرکادو زده شد.
سویا با این برد با  24امتیاز به رتبه سوم صعود کرد.

صدرنشینی موناکو با درخشش فالکائو

موناکو با پیروزی برابر لوریان در آغاز هفته ســیزدهم
رقابت های لیگ فرانسه موقتا به صدر جدول رده بندی
صعود کرد.
هفته ســیزدهم رقابت های لیگ فرانســه با انجام یک
دیدار آغاز شد که در آن موناکو در خانه لوریان به میدان
رفت و موفق شد با سه گل به پیروزی برسد.
نیمه نخســت این دیدار با تســاوی بدون گل به پایان
رسید .در نیمه دوم موناکو توانست سه بار توسط فالکائو،

توماس لمار و بوچیال به گل برســد و سه امتیاز ارزشمند
خارج از خانه را به دست آورد.
موناکو با این پیروزی که به دســت آورد با  29امتیاز و
تفاضل گل بهتر نسبت به نیس موقتا در صدر جدول رده
بندی قرار گرفت.
نیس اگر بتواند در دیدار برابر سن اتین به پیروزی برسد
و یا حتی یک تساوی کسب کند به صدر جدول رده بندی
برخواهد گشت.

