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وزیر دفاع بریتانیا :روسیه مسئول قربانیان انفجارها در دو کلیسا در مصر
حمله کیمیاوی در سوریه است
بیش از  ۳۰کشته به جا گذاشت

یک کشتی طیاره
بردار آمریکایی به
سوی کوریا راه افتاد

پس از آزمایش های اخیر راکت توســط کوریای شــمالی،
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحدۀ آمریکا این کشور
را با واکنش جدی تهدید کرد .به قول اردوی آمریکا در قدم
نخســت تنها حضور نظامی در منطقۀ غربی اوقیانوس آرام
تقویت میگردد .یک کشــتی طیاره بــردار ایاالت متحده
آمریکا با کشتی های پشتیبان آن به سوی شبه جزیره کوریا
راه افتاده اند .سخنگوی اردوی آمریکا گفته است که این یک
اقدام احتیاطی به منظور تقویت حضور و آمادگی نظامی در
حوزه غربی اقیانوس آرام اســت .این سخنگو افزوده است
که کوریای شمالی مثل گذشته بزرگترین تهدید در منطقه
بوده و با «بی پروایی و بی مسئولیتی» به برنامه های بی ثبات
کننده راکتی و اتومی خود ادامه می دهد .این کشور تجرید
شده ،با وجود تعزیرات گسترده ،از سال ها به اینطرف روی
برنامۀ هســتهیی خود کار می کند .کوریای شمالی از سال
 ۲۰۰۶به این طرف پنج آزمایش اتومی را انجام داده اســت،
که دو آزمایش در همین سال گذشته میالدی صورت گرفت.
رهبری پیونگ یانگ همزمان روی انکشاف راکت های قاره
پیما کار میکند که قابلیت حمل کالهک اتومی را تا ایاالت
متحده آمریکا داشته باشند .رهبری این کشور کمونیستی
روز چهارشنبه گذشته در ساحل شرقی این کشور یک راکت
آزمایشی بالستیک را به جهت بحر شلیک کرد .در آغاز ماه
مارچ امسال از همین ساحل شرقی کوریای شمالی  ۴راکت به
سمت جاپان به بحر شلیک شد .پیونگ یانگ در آن زمان از
یک تمرین برای حمله بر پایگاههای اردوی ایاالت متحده در
جاپان سخن گفت( .دویچه وله)

عامل حمله مرگبار
سویدن قراربود از این
کشور اخراج شود

پولیس ســویدن میگوید عامل حمله مرگبار روز جمعه،
هفتم آپریل قراربود از ســویدن اخراج شود .مظنونی که
در ارتباط با این حمله دســتگیر شــده یک مرد  ۳۹ساله
تبعه ازبکستان اســت که به گفته پولیس قبال درخواست
پناهندگی داده بود .رئیس پولیس سویدن در یک کنفرانس
خبری گفت که در دســامبر  ۲۰۱۶به او چهار هفته فرصت
داده شده بود که کشوررا ترک کند اما او این کار را نکرده
است .در حمله روز جمعه دراســتکهلم ،پایتخت سویدن،
چهار نفر کشــته و  ۱۵نفر زخمی شــدند .پولیس سویدن
اعالم کرد که دو شــهروند ســویدنی ،یک بلجیمی و یک
شهروند بریتانیایی از جمله کشتهشدگان حمله روز جمعه
هستند .روز یکشنبه  ۹آپریل هزاران نفر برای بزرگداشت
یاد قربانیان حمله روز جمعه در میدانی در مرکز استکهلم
گرد آمدند .این حمله دریکی از خیابانهای شلوغ شهر که
بیشتر محل تجمع و گذر عابران پیاده است ،انجام شد و در
جریان آن ،راننده یک الری ،با زیر گرفتن عابران پیاده ،به
داخل یک فروشــگاه راند .این مرد ساعاتی پس از حمله و
در شمال شهر استکهلم بازداشت شد( .بی بی سی)

مایکل فالون ،وزیر دفاع بریتانیا ،گفته است
که در حمله اخیر کیمیاوی در سوریه ،روسیه
مسئول «کشته شدن غیرنظامیان» است.
آقای فالون در نوشتاری در هفتهنامه «ساندی
تایمــز» گفته اســت که روســیه به صورت

«نیابتی» به عنوان «حامی اصلی» بشار اسد،
در رابطه با این حمله مسئول است.
به گفته وزیر دفاع بریتانیا اســتفاده از سالح
کیمیاوی علیه مردم یــک «جنایتی جنگی
اســت» که در زیر نظر روسها اتفاق افتاده

شمار باالی متهمان مقتدی صدر :بشار اسد به خاطر
جرایم راستگرایانه سوریه از قدرت کنار برود

افراطیدرارتشآلمان

گزارشی دولتی نشان میدهد که تحقیقات بر سر ۲۷۵
مورد ظن به ارتکاب جرایم راســتگرایانه افراطی در
ارتش آلمان در جریان اســت« .سرویس ضد اطالعات
نظامی» این موارد را دنبال میکند .بسیاری از متهمان
هنوز هم به سالح دسترسی دارند.
طبق یک گزارش دولتی آلمان ،سرویس ضد اطالعات
نظامی ( )MADدر حال حاضر مشــغول پیگیری ۲۷۵
مورد جرایم احتمالی راستگرایانه افراطی در ارتش این
کشور اســت ۱۴۳ .مورد از این جرایم احتمالی به سال
 ۲۰۱۶برمیگردند و در ســال جاری میالدی نیز تنها در
عرض حدود ســه ماه  ۵۳مورد از این نوع جرایم ثبت
شــدهاند .بقیه موارد نیز پروندههایی هستند که پیش
از ســال  ۲۰۱۶تشکیل شــدهاند .این اطالعات توسط
«گروه رســانهای فونکه» ،به نقل از پاسخی از وزارت
دفاع به درخواســتی از پارلمان آلمان ،منتشــر شده
است .بر اساس این گزارش ،هانس پتر بارتلز (Hans-
 ،)Peter Bartelsمأمــور دولت آلمــان در ارتش از
حزب سوســیال دمکرات ۶۳ ،حادثــه در عرصههای
افراطیگری ،یهودیستیزی و بیگانهستیزی را در ارتباط
با سال گذشــته میالدی گزارش کرده است .از گزارش
دولت آلمان چنین برمیآید که  ۱۱مورد از این موارد به
انفصال از خدمت انجامیدهاند؛ در دیگر موارد سربازان
محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدهاند و در یک مورد
هم استعفای داوطلبانه وجود داشته است( .دویچه وله)

شکست اینتر و پیروزی رم و میالن
در سری A

شکست اینتر و برد تیم های رم و میالن مهمترین نتایج
عصر یکشنبه در ایتالیا بود.
در هفته جاری رقابت های لیگ ایتالیا چند دیدار برگزار
شــد که در یکی از دیدارها رم تیم دوم جدول با  3گل
بولونیا را شکســت داد .فازیو ،محمد صالح و ادین ژکو
گلزنان رم در این دیدار بودند.
در این دیدار میالن با  4گل پالرمو را شکست داد .دلوفو،
سوسو ،پاسالیچ و کارلوس باکا برای میالنی ها گل زدند.

اما اینتر با شکست  2بر یک برابر کروتونه دیگر امیدی
به کسب سهمیه لیگ قهرمانان ندارند و باید برای کسب
سهمیه لیگ اروپا بجنگند.
همچنین در دیگر دیدار مهم ســامپدوریا و فیورنتینا به
تساوی  2بر  2رضایت دادند و جنوا نیز با  3گل به اودینزه
باخت.
در جدول رده بندی یوونتــوس باالتر از رم و ناپولی در
صدر قرار دارد.

کوتینیو گلزنترین برازیلی تاریخ
لیگ انگلیس شد

فیلیپه کوتینیو با گلی که در بازی برابر استوک سیتی به
ثمر رساند ،به گلزنترین برازیلی تاریخ لیگ برتر تبدیل
شــد.به نقل از  BBCاســپورت ،لیورپول توانست روز
شنبه با نتیج ه دو بر یک استوک سیتی را شکست بدهد
تا یکی از سه امتیازهای ارزشمند فصل را کسب کند.
فیلیپه کوتینیو با گلی که وارد دروازه استوک سیتی کرد،
شمار گلهایش را در تاریخ لیگ برتر به عدد  ۳۰رساند تا
با عبور از جونینیو پرنامبوکانو ،گلزنترین برازیلی تاریخ

لیگ جزیره لقب بگیرد .یکی از بازیکنانی که ممکن است
بتواند به کوتینیو برسد ،روبرتو فیرمینیو است که تاکنون
 ۲۵گل برای لیورپول به ثمر رسانده است.
کوتینیو پیشتر در اینتر توپ میزد که البته در این تیم
عملکرد چندان خوبی نداشــت ولی در سال  ۲۰۱۳که به
لیورپول پیوســت ،در ترکیب این تیم انگلیسی نمایش
بسیار خوبی داشــته است و توانسته با بازیهای خوبش
به تیمملی برازیل نیز راه یابد.

 850میلیون یورو سود خالص یوفا
از بازیهای یورو ۲۰۱۶

آخرین گزارش مالی یوفا نشان داده است این سازمان از
بازیهای فوتبال یورو  ۲۰۱۶فرانسه ۸۴۷ ،میلیون یورو به
صورت خالص سود داشته است.
به نقــل از  ،Inside the gamesســود خالص یوفا از
بازیهای یورو  ۲۰۱۶حدود  ۸۵۰میلیون یورو بوده است.
این سود نسبت به دوره قبل در سال  ،۲۰۱۲بیش از ۵۰۰
میلیون یورو افزایش داشته است.
پرتگال در بازیهای یورو  ۲۰۱۶به قهرمانی رســید .این
تیم در بازی فینال مقابل فرانســه با نتیجه یک بر صفر
پیروز شــد .درآمد کلی بازیهای یورو  ،۲۰۱۶دو میلیارد
دالر بوده است .بیش از یک میلیارد دالر این مبلغ از دادن

است .آقای فالون از اقدام دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور روسیه ،در حمله به سوریه نیز در این
خصوص دفاع کرده است.
اظهارات وزیــر دفاع بریتانیا کوتاه زمانی پس
از سخنان بوریس جانسون ،وزیر خارجه این
کشور ،و در رابطه با حمله کیمیاوی در سوریه
منتشر شده است.
آقای جانسون تنها دو روز پیش از سفر از پیش
مقرر شــدهاش به مسکو ،با استناد به حمالت
کیمیاوی سوریه اعالم کرد به روسیه نخواهد
رفت چرا که «اوضاع کامال عوض شده» است.
او تاکیــد کرد که با «عوض شــدن اوضاع به
طور بنیــادی» اکنون اولویت او «فراهم کردن
حمایت بینالمللی بــرای حفظ آتشبس» در
سوریه است.
وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه  ۱۹حمل (هشتم
آپریل) گفت کشــورش از روسیه خواسته از
همه توانش برای عملی شــدن یک «راه حل
سیاسی» در سوریه استفاده کند( .بی بی سی)

در پی وقوع انفجاری در یک کلیســای
قبطی در شــهر طنطا در شمال قاهره که
دست کم  ۲۵کشته به جا گذاشت ،انفجار
دیگری هم در یک کلیسای قبطی در شهر
اسکندریه در ساحل دریای مدیترانه رخ
داده که دســتکم  ۱۱نفر در آن کشــته
شدند.
گروه موســوم به دولت اسالمی (داعش)
مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته
است.
گزارشها حاکی است که بر اثر انفجار اول
که در کلیسای مارجرجیس در طنطا ،رخ
داد ،دســت کم « ۲۵نفر کشته و  ۷۰نفر
مجروح شدهاند.
شــهر طنطا در دلتای نیل در حدود ۱۲۰
کیلومتری شمال قاهره واقع شده است.
به گــزارش تلویزیون دولتــی مصر ،در
اســکندریه هم یک بمبگذار انتحاری
ســعی کرده وارد کلیسای مرقص قدیس

شــود اما یک مأمور پولیس مانع او شده
است.
شخص حمله کننده نیز خود را منفجر می
کند و مامور پولیس همراه با او کشته می
شود.
به گزارش خبرنگار بیبیسی در مصر یکی
از کشته شدگان انفجار اسکندریه سرگرد
عماد رکایبی ،رئیس اداره آگاهی منطقه
عطارین اسکندریه بوده است .یک افسر
زن به نام نجوا نجار به همراه یک افســر
دیگر و یک درجه دار پولیس هم در انفجار
اسکندریه کشته شده اند.
ایــن انفجارهــا در حالــی رخ داده که
مســیحیان مصر در حال برگزاری جشن
«عید سباسب» یا «عید شعانین» از اعیاد
مسیحی بودند.
وزیر داخله مصر رئیــس پولیس والیت
غربیه مصر را که طنطا مرکز آن اســت،
برکنار کرده( .بی بی سی)

حق پخشها به دست آمده است.
پرتگال برای قهرمانــی در این بازیها  ۲۷میلیون یورو
دالر جایزه دریافت کرد.
افزایش درآمد یوفــا از بازیهای یورو به یوفا این امکان
را داد تا بتواند به هر کدام از  ۵۵فدراســیون عضو این
ســازمان یک میلیون یورو کمک کند .گزارشهای مالی
یوفا همچنین نشــان داد درآمد یوفا از حق پخشهای
تمامی بازیها و برنامهها در سال  ،۲۰۱۶سه میلیارد یورو
بوده است.
گزارشهای یوفا در حالی چاپ شــد که فیفا به تازگی
اعالم کرد  ۳۶۹میلیون دالر خسارت مالی داشته است.

مقتدی صدر ،روحانی شیعه عراقی در
بیانیهای از بشار اســد رئیس جمهوری
سوریه ،خواسته اســت ،در «تصمیمی
قهرمانانه و تاریخی از قدرت کنار برود»
تا بــه گفته او ،از خونریزی بیشــتر در
کشورش جلوگیری شود.
در بیانیه مقتدی صدر که در وبســایت
او آمده نوشــته شده است« :انصاف این
است که آقای بشــار اسد پیش از آنکه
وقت بگذرد و پشــیمانی بــه بار بیاید
اقدامی تاریخی و قهرمانانه انجام دهد و
از سر عشق به سوریه عزیز استعفایش
را تقدیــم کند و از ریاســت جمهوری
کناره بگیرد تا کشورش را از بالی جنگ
و چیرگی تروریســتها برهاند و زمام
امور را به نهادهایــی مردمی و کارآمد

بسپارد که بتوانند در برابر تروریستها
بایســتند و در کوتاهترین زمان ممکن
سرزمین سوریه را رهایی بخشند».
آمریکا ،روز جمعه ( ۷آپریل) ،درآنچه
واکنش به حمله کیمیــاوی در والیت
ادلب خواند ،یــک پایگاه هوایی ارتش
سوریه را موشک باران کرد.
ســوریه میگوید این حمله کیمیاوی
کار مخالفان است؛ اما آمریکا حکومت
آقای اسد را متهم به بمباران کیمیاوی
در والیــت ادلب میکنــد که گزارش
شــده درآن بیش از هفتاد نفر از جمله
کودکان کشته شدند .مقتدی صدر گفته
موشک باران آمریکا «منطقه را به جنگ
میکشد» و میتواند به «قدرت گرفتن
داعش» کمک کند( .بی بی سی)

هازارد :برد بورنموث
امتحان سختی بود

ستاره بلجیمی چلسی از پیروزی قاطع آبی شوان در بازی
برابر بورنموث سخن گفت .به نقل از گاردین ،چلسی در هفته
ســی و دوم لیگ برتر در حالی برابر بورنموث قرار گرفت.
پیش از این دیــدار ،تاتنهام با برتری برابر واتفورد اختالف
را در صدر جدول به چهار رسانده بود ولی شاگردان کونته
توانستند با برتری  ۳بر یک در این بازی  ۳امتیاز مسابقه را
از آن خود کنند .ادن هازارد بعد از گلزنی و پیورزی تیمش
برابر بورنموث گفت :در حالــی برابر بورنموث قرار گرفتیم
که میدانســتیم تاتنهام بازی خود را برده و فشار روی ما
زیاد اســت .در این شرایط ،سختی بازی برای ما دو چندان
شد ولی تیم عملکرد خوبی داشت و توانستیم پیروز شویم.
هــازارد ادامه داد :به نظر من تســت بزرگی را با موفقیت
پشتسر گذاشتیم .حاال باید به خودمان باور داشته باشیم.
یک گام دیگر به قهرمانی نزدیکتر شــدیم .اکنون تنها ۷
بازی تا پایان رقابت ها بازی مانده است.
چلسی در بازی بعدی خود باید برابر منچستریونایتد قرار
بگیرد که این دیدار در ورزشگاه اولدترافورد برگزار میشود.

درخواست فدراسیونهای
جهانی برای حضور در
المپیک ۲۰۲۰

برخی فدراســیونهای جهانــی برای اضافه شــدن به
مسابقههای المپیک توکیو درخواست دادند.
به نقل از  ،Iside the gamesبرخی فدراســیونها اعالم
کردند  ۲۵مسابقه از  ۱۵رشته ورزشــی برای پیوستن به
المپیک توکیو  ۲۰۲۰پیشنهاد شدند که در میان این رشتهها
شیرجه از ارتفاع ،ســنکرونایز میکس ،بسکتبال  ۳.۱۳و
 BMXآزاد وجود دارند .این رشــتهها در بین رشتههایی
نیســتند که پیشتر به صورت مســتقیم به بازیها اضافه
شدند .سال گذشته رشتههای ورزشی بسیال ،سافت بال،
کاراته ،اســکیت بورد ،ورزشهای مردمی و موج سواری به
برنامه المپیک توکیو  ۲۰۲۰اضافه شــدند .رشتههای تیر و
کمان ،آبی ،بسکتبال ،بوکس ،جودو ،پنجگانه مدرن ،تنیس
روی میز ،تکواندو ،سهگانه و وزنهبرداری هر کدام درخواست
اضافه شدن مسابقات یا مادههایی را برای بازیهای المپیک
 ۲۰۲۰دادند .کانو ،رومینیگ و تیراندازی نیز درخواســت
کردند مســابقات جدیدی جایگزین مسابقات قبلی شوند
تا بیشتر تساوی جنسیتی برقرار شــود .فدراسیون دو و
میدانی هنوز درخواســتهای خود را نهایی نکرده است.
بیش از  ۶۰ورزشــکار علیه خارج شــدن مســابقات ۵۰
کیلومتر از المپیک اعتراض کردند IOC .درخواســتهای
فدراسیونهای مختلف را بررسی خواهد کرد و تا ماه جوالی
تصمیمگیریهای نهایی انجام میشود.

هوملس دیدار با رئال
مادرید را از دست داد

مدافع مســتحکم باواریایی ها دیدار حساس بایرن مونیخ
برابر رئال مادرید را از دست داد.
متس هوملس مدافع ملی پــوش بایرن مونیخ در تمرینات
تیمش مصدوم شد و به همین دلیل بازی تیمش برابر رئال
مادرید را از دســت داد .دیدار بایرن مونیخ و رئال مادرید
چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود.

اتا باید گذشته تروریستی
خود را محکوم کند

گروه چپگرا و جداییطلب باســک (اتا)
با تســلیم کامل ذخایر ســاحهای خود
به مقامهای فرانســه به  ۶۰سال مبارزه
مســلحانه پایان داد .این گروه خواهان
کاهش مدت حبس اعضــای زندانی خود
است .گروه جداییطلب باسک موسوم به
«اتا» ( )ETAانبارهای اسلحه خود را در
اختیار مقامهای پولیس فرانسه قرار داد.
این اقدام اتا بخشــی از وعده این گروه
مسلح برای خلعسالح کامل بود .اتا از چند
سال پیش عملیات مسلحانه خود را تقریبا
متوقف کرده بود.
برنار کازنوو ،نخستوزیر فرانسه ،با اعالم
این خبر گفت ،حــدود  ۳و نیم تن انواع

ســاح و مهمات و مواد اولیه برای ساخت
بمب در انبارهای گروه اتا یافت شده است.
دولت فرانســه تحویل ذخایر اسلحه از
سوی گروه «اتا» را «گامی مهم» توصیف
کرده اما اســپانیا میگوید بــه اقدامات
بیشتری در این باره نیاز است .گروه اتا روز
شنبه آدرس  ۸انبار ذخیره اسلحه خود در
منطقه جنوبغرب فرانســه را در اختیار
مقامهای پولیس این کشــور قرار داد .به
گفته مقامهای سارنوالی فرانسه ،پولیس
در این انبارها دهها قبضه اسلحه ،چندین
هزار گلوله ،چند صد کیلو مواد منفجره و
قطعات بمب و صدها چاشــنی انفجاری و
تایمر پیدا کرده است( .دویچه وله)

پیروزی آسان منچستریونایتد
با درخشش زالتان

شیاطین سرخ موفق شدند با ســه گل ساندرلند را در
خانه خود شکست دهند.
هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر دیروز
با برگزاری یک بازی در ورزشــگاه الیت ادامه یافت که
در آن منچســتریونایتد موفق شد با سه گل حریف خود
ساندرلند قعر جدولی را شکست دهد.
زالتان ابراهیموویچ در دقیقه  ۳۰موفق شــد با شــوتی
زیبا دروازه حریف را باز کنــد تا هفدهمین گل خود در
لیگ برتر را به ثمر رســانده باشد .در اواخر نیمه نخست

سباستین الرسن سویدنی از زمین مسابقه اخراج شد .او
به دلیل تکل خشــن روی پای هررا از زمین بازی اخراج
شــد تا بیش از یک نیمه از زمان بــازی را تیم میزبان
 ۱۰نفره بازی کند .یونایتد در همان شــروع نیمه دوم با
گلزنی هنریک مخیتاریان توانســت به گل برســد .در
ادامه یونایتد بــازی را کنترل کرد و در نهایت در دقیقه
 ۹۰بار دیگر ایبراهیموویچ در نقش ســازنده ظاهر شد تا
مارکوس راشفورد گل سوم تیمش را نیز به ثمر برساند و
منچستریونایتد این بازی را  ۳بر صفر پیروز شود.

قهرمان لویس همیلتون در مسابقات
گرندپری فرمول یک چین

راننده انگلیســی در مســابقات فرمول یک گرند پری
چین به قهرمانی رســید .به نقل از یورو اسپورت ،لویس
هملیتون توانست در شرایط سخت آب و هوایی و باران
در مسابقات گرندپری چین به قهرمانی برسد.
سباستین فتل و کیمی رییکونن از تیم فراری تمام تالش
خود را بــرای متوقف کردن همیلتون انجام دادند .دانیل

ریچیاردو و مکس ورســتاپن نیــز در این رقابت حضور
داشتند .به نظر میرسد والتری بوتاس ،همتیمی هملیتون
هنوز در نقش جدید خود خوب جای نگرفته است .چهار
رقیب هملیتون شروع خوبی مانند او نداشتند که باعث
شــد همیلتون از این شرایط اســتفاده کند و جلوتر از
رقیبان خود قرار بگیرد و به قهرمانی برسد.

لواندوفسکی خیال هواداران بایرن را
راحت کرد

مهاجم سرشناس بایرن مونیخ قبل از دیدار حساس برابر
رئال مادرید در لیــگ قهرمانان اروپا هواداران تیمش را
از نگرانی درآورد و تاکید کرد که به این دیدار میرسد.
به نقل از فورفورتو ،روبرت لواندوفســکی در دیدار برابر
بوروسیا دورتموند در بوندسلیگا توانست دو گل به ثمر
برساند تا تیمش چهار بر یک حریف را شکست بدهد.
لواندوفسکی که در دقیقه  ۷۲از ناحیه شانه احساس درد
میکرد ،از بازی بیرون رفت تــا باعث نگرانی هواداران
تیمش قبل از دیدار حســاس برابر رئال مادرید شــود.

این بازیکن لهســتانی هواداران بایــرن را قبل از دیدار
حســاس برابر کهکشــانیها از نگرانی درآورد و گفت:
آسیب دیدگیام جدی نیست .کمی احساس درد داشتم.
نمیخواستم ریســک کنم .برای بازی حساس برابر رئال
مادرید آماده خواهم شد.
لواندوفســکی با دو گلی که در دیدار برابر دورتموند به
ثمر رساند ،تعداد گل هایش را در فصل جاری به عدد ۲۶
رســاند و به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان قرار
گرفت.

پیروزی والنسیا با درخشش زاتزا

والنسیا با شکست گرانادا توانست سه امتیازی
بازی را کسب و جایگاهش را حفظ کند.
هفته سی و یکم اللیگا دیروز پیگیری شد که در
نخستین بازی ،والنسیا برابر گرانادا قرار گرفت
و توانست سه بر یک میزبانش را شکست بدهد.
گل نخست این بازی را سیمونه زاتزا در دقیقه
 ۱۹به ثمر رساند .او دو دقیقه بعد برای دومین بار
دروازه گرانادا را بازکرد و نیمه نخست با پیروزی
والنسیا به پایان رسید.
در نیمه دوم ســانتی مینا گل ســوم تیمش را
به ثمر رساند و در ادامه اســکیل پونسه تنها
توانســت یکی از گلها را جبران کند .والنسیا
بــا این پیروزی  ۳۹امتیازی شــد و در جایگاه
داوزدهم باقی ماند.

