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پوتین و ترامپ خواهان روابط در

حمله به یمن با دستور
ترامپ؛ یک آمریکایی
کشته شد

ارتش آمریکا گفته اســت در جریان حمله به پایگاههای
القاعده در یمن یکی از نیروهایش کشــته و سه نفر دیگر
هم مجروح شدند.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا شخصا مجوز این حمله
را صادر کرده بود .این اولیــن حمله نیروهای آمریکایی از
زمان روی کار آمدن آقای ترامپ بود.
براســاس این گزارش یکی از هواپیماهای آمریکایی که در
این حمله شرکت داشــته مجبور به فرود اضطراری شده
است.
به گفته ارتش آمریکا  ۱۴پیکارجو در این حمله که صبحگاه
در والیت البیضا صورت گرفت ،کشته شدند.
اما منابع دیگر شمار کشتهها را بیشتر از این میزان برآورد
کردهاند .این منابع همچنین از کشــته شــدن تعدادی از
غیرنظامیان در این حمله خبر دادند.
گزارش شده که چندین هلی کوپتر آپاچی در این عملیات
شرکت داشــتند و  ۳نفر از رهبران القاعده در میان کشته
شدگان این حمله بودند.
هواپیماهای بدون سرنشــین آمریکا حمــات متناوبی به
القاعده در یمن داشته اند(.بی بی سی)

مقتدا صدر و
حشد شعبی خواهان
اخراج آمریکاییها از
عراق شدند

بنا بر گزارشهــا از عراق نیروهای بســیج مردمی عراق
موسوم به حشد شعبی و مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه
خواهــان مقابله به مثل دولت عــراق در مقابل ممنوعیت
سفر شــهروندان این کشور به آمریکا و اخراج شهروندانی
آمریکایی از عراق شدهاند.
همزمان کمیته روابــط خارجی پارلمان عراق فرمان دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود شهروندان
هفت کشــور از جمله اتبــاع عراق به ایــاالت متحده را
«غیرمنصفانه» خوانده و از دولت عراق خواستهاند تا دست
به اقدام متقابل بزند.
به گزارش خبرگزاری رویترز در بیانیه کمیته روابط خارجی
پارلمان عراق در همین خصوص نوشته شده است که «عراق
در خط مقدم مبارزه علیه تروریسم است  ...و غیرمنصفانه
است که با عراقیها بدین گونه برخورد شود».
نیروهای شبهنظامی «حشد شعبی» (بسیج مردمی) عراق
از مقامات بغداد خواستهاند تا از ورود اتباع آمریکا به عراق
جلوگیری کنند .حشد شعبی همچنین از دولتمردان عراقی
خواســت ه تا در واکنش به اقدام آمریکا ،شهروندان ایاالت
متحده را که در عراق هســتند اخــراج کنند .مقتدا صدر
روحانی پرنفوذ شیعه هم درخواستی مشابه را برای اخراج
آمریکاییها از عراق مطرح کرده است( .بی بی سی)

رئیس جمهوری فرانسه:

به ترامپ هشدار دادم
برجام را محترم بشمارد

«سطح برابر» هستند

دونالد ترامپ رئیــس جمهور ایاالت متحده
امریکا برای نخستین بار با همتای روسی اش
والدیمیر پوتین صحبــت تلفونی کرد .هردو
سیاست مدار در این گفتگو از سخنان انتقادی
خودداری کردند و در عوض تمایل شــان را
نسبت به همدیگر ابراز کردند.
کرملین گــزارش داد که در این گفتگو دونالد

واکنش رهبران جهان به
فرمان مهاجرتی ترامپ

فرمــان دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریکا برای بستن مرزهای این کشور به
روی پناهجویان به مدت  ۴ماه و همچنین
توقف صدور ویزا برای شهروندان هفت
کشور عمدتا مسلمان به مدت سه ماه با
واکنش رهبران جهان روبرو شده است.
آنــگال مــرکل ،صدراعظــم آلمــان
محدودیتهــای اعمال شــده در مورد
ورود پناهجویان و شهروندان تعدادی از
کشورها را محکوم کرده است .سخنگوی
خانم مرکل گفته است که صدراعظم آلمان
معتقد است مبارزه با تروریسم نمیتواند
مظنون شــدن به افرادی را که متعلق به
یــک ملیت و یا عقیده خاص هســتند،

انریکه :یک امتیاز کسب کردیم

سرمربی بارسلونا کسب امتیاز در دقیقه  ۹۰را ارزشمند میداند.
به نقل از آس ،بارســلونا در هفته بیستم اللیگا برابر رئال بتیس یک بر یک
مســاوی کرد .لوییس انریکه پس از بازی گفت :در نیمه نخســت به جز دو
موقعیت از حریف آزار ندیدیم .نتوانســتیم خطر ساز ظاهر شویم .در نیمه
دوم حریف ما را تحت فشار قرار داد و نتوانستیم از توپ به خوبی بهره ببریم.
 ۳۰دقیقه خیلی خوب بازی کردند و از ما برتر بودند .یک امتیاز ارزشمند را
کسب کردیم .همه بازیکنان در شرایط خوبی برای بهترین نمایش خود قرار
داشتند اما این اتفاق نیفتاد .حریف به خوبی بازی را به نفع خود پیش برد اما
ما در مقابل خوب بازی نکردیم .آنها پیشرفت کردند .در فوتبال باید نشان
دهید که بهتر هستید.
داور در این بازی گل بارســلونا را مردود اعالم کرد .او معتقد بود که توپ از
خط عبور نکرده است .سرمربی بارسلونا در این رابطه اظهار کرد :عکسی را
در ارتباط با این صحنه دیدم .داوران نیاز به کمک دارند .شــاید تکنولوژی
بتواند به آنها کمک کند.

آلگری :بوفون نباید بعد از جام
جهانی بازنشسته شود

ســرمربی یوونتوس اظهار کرد جانلوییجی بوفون نباید بعد از جام جهانی
روسیه بازنشسته شود.
به نقل از توتواســپورت ،یوونتوس عصر دیروز باید در هفته بیست و دوم
لیگ ایتالیا برابر ساســولو به میدان برود .بیانکونری امیدوار است با کسب
ســه امتیاز این دیدار خارج از خانه ،موقعیت خــود را در صدر جدول رده
بندی حفظ کند .ماسیمیلیانو آلگری پیش از بازی برابر ساسولو گفت :انتظار
بازی ســختی برابر ساســولو داریم .برابر این تیم در کنار هواداران پرشور
حریف بازی میکنیم که کار ما را ســخت میکند .ساسولو تیم خوبی است
و بازیکنانی که مصدوم بودند را ایــن هفته در ترکیب خود دارد .آنها برابر
رم بازی پایاپایی به نمایش گذاشــتند و با حداقل اختالف شکست خوردند.
باید بازی فیزیکی و درگیرانه ســختی به نمایش بگذاریم .خوشبختانه تمام
بازیکنانــی که مصدوم بودند ،در این دیدار می توانند بازی کنند ،حتی دنی
آلوس و کلودیو مارکیسیو که مصدوم بودند نیز در این دیدار میتوانند تیم
ما را همراهی کنند .درباره بقیه بازیکنان باید تصمیم بگیریم.
آلگری درباره بوفون که روز شنبه  ۳۹ســاله شد نیز گفت :تصور نمیکنم
او  ۳۹سال داشته باشــد .او یک دروازهبان بسیار پرجنب و جوش است و
فعالیت زیادی دارد .فکر نمیکنم او اینقدر سن داشته باشد .بوفون به هیچ
وجه نباید بعد از جام جهانی روسیه بازنشسته شود .او باید همراه ما بماند.

بازگشت نیس به صدر جدول لیگ
فرانسه

نیس با پیروزی که برابر گنگام به دست آورد به صدر جدول ردهبندی رقابت
های لیگ فرانسه بازگشــت .در ادامه هفته بیست و دوم رقابت های لیگ
فرانســه یک دیدار برگزار شد که در آن نیس شــگفتی ساز در ورزشگاه
خانگی خود از گنگام پذیرایی کرد .نیس توانست از امتیاز میزبانی خود به
خوبی استفاده کند و با نتیجه سه بر یک بازی را به سود خود به پایان رساند.
گل سوم نیس را در این دیدار ماریو بالوتلی ستاره ایتالیایی سرشناس این
تیم به ثمر رســاند .نیس با پیروزی که در این دیدار به دست آورد موقت ًا با
 49امتیاز به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

«پایت» به مارسی پیوست

ترامپ رئیس جمهــور ایاالت متحده امریکا و
همتای روســی اش والدیمیر پوتین بر روابط
دوجانبه در یک «ســطح برابر» میان همدیگر
تاکید کردنــد .افزون برآن بایــد در آینده
توافقات میان ایاالت متحده امریکا و روســیه
در مبــارزه علیه گروه تروریســتی «دولت
اسالمی» در سوریه بهبود یابد.

ستاره فرانسوی وســتهام با قراردادی به ارزش  25میلیون پوند به مارسی
فرانسه پیوست .به نقل از بیبیسی اســپورت ،بعد از آنکه دیمتری پایت
اعالم کرد دوست ندارد در وستهام بازی کند سرمربی این تیم انگلیسی او
را بازی نداد و از تیم کنار گذاشت تا در نهایت یکی از بهترین بازیکنان یورو
 2016با قراردادی بــه ارزش  25میلیون پوند به خانه بازگردد و به عضویت
باشگاه مارسی درآید .او بعد از پاتریس اورا دومین بازیکن بزرگی است که
مارسی در بازار نقل و انتقاالت زمستانی به خدمت گرفته است.

توجیه کند .جاســتین ترودو ،نخست
وزیر کانادا در پیامی به پناهجویانی که
توســط فرمان دونالد ترامپ از ورود به
آمریکا منع شده اند ،گفته است« :کانادا
به شما خوشآمد میگوید» .آقای ترودو
همچنین گفته است که با دونالد ترامپ
درباره موفقیت سیاست پذیرش پناهجو
در کانادا صحبت خواهد کرد .دفتر ترزا
می ،نخســت وزیر بریتانیا اعالم کرده
که او با فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ،
رئیس جمهور آمریکا «موافق نیست» و
اگر این فرمان روی شهروندان بریتانیا
تاثیر بگذارد خواهان بازنگری آن خواهد
شد( .بی بی سی)

با در نظرداشــت تیرگی روابط میان روسیه و
ایاالت متحده امریکا در سال های اخیر ،هر دو
رئیس جمهور بر توســعه و ثبات بخشی روابط
دوجانبه میان کشــور های شان تاکید کردند.
آنهــا روی تماس های منظم شــخصی میان
همدیگر توافق کردند و به نمایندگان شــان
توصیه کردند که در مــورد زمان و مکان یک
دیدار میان آنها فکر کنند .گفته شده است که
در این صحبــت تلفونی میان پوتین و ترامپ،
موضوعات ثبات استراتیژیک ،منازعه در خاور
میانه ،برنامه هســته ای ایران ،وضعیت شبه
جزیره کوریایی و اوکرایین مطرح شده است و
در مورد این مسایل« ،همکاری های مشارکتی»
نیز توافق شــده است .در گزارش در باره این
صحبت تلفونی ،از لغو ممکن تحریمات ایاالت
امریکا علیه روســیه به دلیــل مداخالت این
کشــور در اوکرایین ذکر نشده است .ترامپ
گفته اســت که «مردم ایاالت امریکا با تمایل
به سوی روسیه و شــهروندان آن می نگرد».
ترامپ افزوده است که روسیه تمایل همسان
برای امریکایی ها دارد( .دویچه وله)

فرانســوا اوالند رئیس جمهوری فرانسه،
میگوید در تماس تلفنی با دونالد ترامپ
به او در مورد ایران هشــدار داده و گفته
که باید توافق هستهای با ایران را محترم
بشمارد.
آقای ترامپ ،توافق هســتهای پنج قدرت
جهانی را با ایران بر سر برنام ه هستهایش
«بدترین معاملــهای» خوانده که تاکنون
آمریکا امضــا کرده اســت و در دوران
مبارزات انتخاباتیاش هم گفته بود که اگر
به ریاست جمهوری برسد این توافق را لغو
خواهد کرد.
رهبــران اروپایی اما با ایــن موضع آقای
ترامپ موافق نیستند و از جمله به تازگی
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا گفته بود که
خانم می در دیــدارش با رئیس جمهوری
آمریکا از توافق هســتهای با ایران دفاع

وزیر مالیه آلمان:

سیاست مهاجرت ما
«اشتباه» بود

ولفگنگ شویبله ،وزیر مالیه آلمان روز یکشنبه اذعان
کرد که سیاســت درهای باز کشورش در قبال آوارگان
در دو سال گذشته اشتباه بوده است .او همچنان گفته
است که برلین تالش می کند تا از گام های اشتباهش
بیاموزد.
شویبله به روزنامه آلمانی «بیلد ام زونتاگ» گفته است:
«ما کوشــش کرده ایم تا آنچه را که در سال  ۲۰۱۵از
دست داده ایم ،جبران کنیم» .او در ادامه افزوده است:
«ما سیاستمداران هم انسان هســتیم؛ ما هم اشتباه
می کنیم .اما آدم می تواند حداقل از این اشــتباهات
بیاموزد».
شــویبله یکی از اعضای حزب محافظه کار «دموکرات
مســیحی» خانم انگال مرکل اســت .این حزب در پی
چندین حمله که از سوی مهاجران انجام شد ،حمایت
عمومی خود را از دست داد و حزب ضدمهاجرت «بدیلی
برای آلمان» آرای آن را کمایی کرد.
حاال گمان مــی رود که حزب «بدیلی بــرای آلمان»
( )AfDدر انتخابات سراســری ماه سپتمبر به عنوان
سومین حزب بزرگ وارد پارلمان آلمان شود.
مســئله پناهجویان و مهاجران از ســویی اتحادیه
اروپا را نیز متفرق کرده اســت؛ چــرا که برخی از
کشــورهای این اتحادیه از پذیرش مهاجران سر باز
می زنند( .دویچه وله)

 ۲۵نفر از سرنشینان قایق
مفقود مالزیایی پیدا شدند

مقامات در مالزیــا گفته اند از  ۳۱چینی
تباری که در قایقی در آبهای ســاحلی
مفقود شده بودند ۲۵ ،نفر آنها زنده پیدا
شدند.
گزارش شد ه که هنوز  ۶نفر از آنها هنوز
مفقود هستند.
به گفته مقامات دریانوردی مالزی ،دستکم
 ۲۸نفر از سرنشینان این قایق توریست
چینی هستند.
این حادثه در والیــت «صباح» رخ داده
است و به گفته گزارشها تماس این قایق

کاپیتان تیم ملی فوتبال افغانستان،
بازیکن جدید باشگاه پیکان تهران

فیصل شایســته ،کاپیتان تیم ملی فوتبال
افغانستان صبح روز یکشنبه طی قراردادی
رسمی به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست
و در آستانه به پایان رسیدن نقل و انتقاالت
نیم فصل لیــگ برتر ایران ،به عنوان خرید
تازه این تیم معرفی شد.
قرارداد شایسته با باشگاه «پیکان» به مدت
یک و نیم سال به امضا رسیده است.
این در حالی است که تاکنون خبری مبنی
بر رقم قرارداد این انتقال در اختیار رسانهها

قرار نگرفته است.
باشــگاه پیکان نیز در ســایت رسمیش
شایسته را به عنوان خرید جدیدش معرفی
کرد.
تیــم فوتبال پیکان در حــال حاضر با ۲۶
امتیاز تیم ششــم جدول رده بندی لیگ
ایران اســت .مجیدی جاللی ،سرمربی این
تیم امیدوار اســت بتواند با جذب هافبک
سرعتی تیم ملی فوتبال افغانستان با قرار
گرفتن در جمع  ۴تیم باالی جدول ،سهمیه

حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را
کسب کند.
شایسته نخستین فوتبالیست از افغانستان
است که وارد لیگ برتر ایران میشود.
پیکان روز پنجشــنبه در دیداری حساس
میزبان سپاهان است.
گفته میشــود که حضور شایسته در لیگ
ایران و تیم پیکان ،میتواند افغانهای مقیم
در تهران را برای تشویق تیم پیکان نیز به
استادیوم ببرد( .بی بی سی)

مهاجم تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم
اف اس وی فرانکفورت آلمان پیوست

مهاجم تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد
یکساله به تیم افاسوی فرانکفورت آلمان
پیوســت .فدراســیون فوتبال افغانستان
میگوید میالد سالم که ۲۸سال سن دارد،
در حالی که هنوز قراردادش به پایان نرسیده

بود ،به افاسوی فرانکفورت پیوست.
او پیش از این برای تیم هولشتایل کیل بازی
میکرد و بدون اینکه قراردادش با این تیم به
پایان برسد ،با فسخ قرارداد به تیم جدیدش
پیوست .تیم افاسوی فرانکفورت در حال

حاضر در لیگ سوم آلمان قرار دارد و فصل
گذشــته از لیگ دو به این لیگ سقوط کرد.
این تیم اکنون با  ۲۷امتیاز در جایگاه ۱۲هم
لیگ دستۀ سۀ آلمان قرار دارد و برای صعود
دوباره به لیگ دوم باید مبارزه کند( .خامه)

فدرر با شکست نادال قهرمان جام آزاد
راجر فدرر ،تنیس باز سوئیســی موفق شد
در فینال تنیس مردان جام آزاد اســترالیا،
رافائل نادال ،رقیب قدیمیاش را شکســت
دهــد و بــه هجدهمیــن قهرمانیاش در
مسابقات گرند اسلم دست یابد.
فدرر و نادال که سالها برترین تنیسبازان
ردهبندی جهانی بودند ،توانستند با حذف
زود هنگام اندی ماری و نوواک جوکوویچ،
نفرات اول و دوم جهان بار دیگر بخت حضور
در فینال یک گرند اسلم را پیدا کنند.
در این رقابت تنگاتنگ که یادآور مسابقات
این دو در دهه گذشــته بود ،فدرر با نتیجه

میکند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا هم پیــش از این با دفاع از
برجام گفته بود که پایــدار ماندن به این
توافق و اجرای آن از اولویتهای اتحادیه
اروپا است.
در تحولی تازه در روابط دو کشور ایران و
فرانســه ،ژان مارک ارو ،وزیر خارجه این
کشــور به زودی برای مذاکره با مقامهای
ایرانی در مورد روابــط دوجانبه به تهران
سفر خواهد کرد.
وزارت خارجه فرانســه در اطالعیه خود
درباره این سفر گفته است که آقای مارک
ارو در تهران نحوه اجرای توافق هستهای
ایران و قدرتهای جهانی را بررسی کرده
و بر اهمیت رعایت آن تاکید خواهد کرد.
(بی بی سی)

استرالیا شد

 ۳بر  ۲رقیب اسپانیاییاش را شکست داد.
فدرر ستهای اول ،سوم و پنجم را با نتیجه
 ۱-۶ ، ۴-۶و  ۳-۶به ســود خود پایان برد
و نادال در ســتهای دوم و چهارم با نتیجه
 ۶-۳و  ۶-۳پیروز شد.
راجرر فدرر  ۳۵ساله که اکنون نفر هفدهم
ردهبنــدی جهانی اســت ،پرافتخارترین
تنیسباز مرد مسابقات گرنداسلم است.
او بیــش از هر تنیس باز مــرد دیگری در
فینــال ،نیمهنهایی و یک چهارم نهایی این
مسابقات حضور داشته است.
نادال ۳۰ ،ســاله و نفر نهم ردهبندی کنونی

همراه با پیت سمپراس با  ۱۴قهرمانی در رده
دوم فهرست پرافتخارترین تنیسبازان مرد
در مسابقات گراند اسلم قرار دارد.
فدرر و نادال پیش از ایــن  ۸بار دیگر در
فینال گرند اسلمها روبهروی هم قرار گرفته
بودند که آخرین بــار آن فینال جام آزاد
فرانسه در سال  ۲۰۱۱بود که با برتری نادال
پایان یافت.
فدرر پیش از قهرمانی در فینالهای رودرو
با نادال در گرانداســلمها فقط دو بار پیروز
شده بود که هر دوبار در ویمبلدون ( ۲۰۰۶و
 )۲۰۰۷بود( .بی بی سی)

پس از ترک بندر قطع شده است.
به گفته مقامات ،آنهــا پیام کمک از این
قایــق دریافت کردند اما پــس از مدت
کوتاهی تماس با این قطع شد.
به گفته مقامات دریانوردی مالزیا عملیات
امداد و نجات به دلیل شــرایط بد آب و
هوایی با مشکل مواجه شده است.
این حادثه در اولین روز آغاز سال چینی و
تعطیالت یک هفته ای آن رخ داده است.
بسیاری از چینی تبارهای مالزیا این روز را
جشن میگیرند( .بی بی سی)

تنها تیم بدون باخت اروپا
سرانجام شکست خورد

یک تیم باشــگاهی آلمان که تاکنون شکســت نخورده بود ،سرانجام در
بوندســلیگا شکســت خورد تا هیچ تیمی در اروپا باقی نماند که شکست
نخورده باشد.
به نقل از نشریه کیکر ،الیپزیگ که نزدیکترین تعقیبکننده بایرن مونیخ
در جدول ردهبندی بوندسلیگا اســت ،توانست در ادامه روند خوب خود با
نتیجه دو بر یک هوفنهایم را از پیشرو بردارد تا اختالف سه امتیازی خود با
بایرن صدرنشین را حفظ کند.
به این ترتیب هوفنهایم تنها تیم بدون شکســت پنج لیگ معتبر اروپا ،در
نهایت طعم باخت را چشید و برابر الیپزیگ شکست خورد .این تیم با هفت
برد ۱۰ ،تساوی و یک باخت این فصل توانسته است  ۳۱امتیاز کسب کند.
در جدول ردهبندی ،بایرن مونیخ با  ۴۵امتیاز در صدر قرار دارد و الیپزیگ
هم با  ۴۲امتیاز در رده دوم اســت .فرانکفورت هم با  ۳۲امتیاز در جایگاه
سوم قرار دارد.

عصبانیت آرین روبن بعد از
پیروزی برابر وردربرمن

ستاره هالندی بایرن مونیخ با وجود پیروزی برابر وردربرمن در بوندسلیگا از
عملکرد تیمش ناراحت است.
به نقل از  ،dpaبایرن مونیخ در هفته هجدهم بوندسلیگا به سختی توانست
برابــر وردربرمن با نتیجه دو بر یک به پیروزی برســد .بایرن مونیخ تحت
هدایت کارلو آنچلوتی نســبت به دوران پپ گواردیوال تفاوت زیادی کرده
است و دیگر خبری از پیروزیهای پر گل باواریاییها نیست.
آرین روبن بعد از پیروزی برابر وردربرمن در گفتوگویی که با سایت رسمی
بایرن داشــت ،عصبی به نظر می رسید .او گفت :به راحتی میتوانستیم این
بازی را با چهار یا پنج گل اختالف به پیروزی برســیم اما با نتیج ه دو بر یک
بردیم .وقتی با دو گل از حریف پیش میافتی ،آنها به دنبال جبران هستند
و به ناچار جلو میکشــند .این بهترین فرصت را به شما میدهد تا در ضد
حمالت شرکت کنید.
او ادامه داد :در نیمه دوم باید گلهای بیشــتری به ثمر میرساندیم تا کار
برای ما راحت شود اما اینگونه نشد .اگر کمی با نظم و برنامه بازی میکردیم،
به راحتی میتوانســتیم با اختالف زیاد حریف را شکست بدهیم .به راحتی
اجازه فرصتسازی را به حریف دادیم .برای بهتر شدن ،کارهای زیادی برای
انجام دادن داریم.

پیروزی گلدن استیت در  NBAبا
درخشش استفن کری

بامداد دیروز هفت بازی در لیگ  NBAانجام شــد کــه در مهمترین این
بازیها گلدن استیت وریرز بوستون سلتیکس به پیروزی رسید.
در حساسترین بازی بامداد دیروز گلدن استیت وریرز با نتیج ه  ۱۴۴بر ۹۸
لس آنجلس کلیپرز را شکست داد.
در این بازی اســتفن کری  ۴۳امتیاز کسب کرد و  ۹ریباند انجام داد .کوین
دورانت نیز  ۲۳امتیازاضافه کرد تا وریرز به پیروزی برســد .کری  ۲۵امتیاز
از  ۴۳امتیاز را در سومین کوارتر کسب کرد .بهاین ترتیب وریرز نهمین برد
خود در  ۱۰بازی را کسب کرد .استفن کری بعد از این بازی گفت :باید جنگده
باشم .استعدادهای زیادی داریم .از تعادل خوبی در تیم برخوردار هستیم.
در بازی مهم دیگر ،بوستون سلتیکس  ۱۱۲بر  ۱۰۸میلواکی باکس را شکست
داد .در این بازی اسیایا توماس  ۳۷امتیاز کسب کرد و هشت پاس منجر به
گل داشت .چائه کرودر نیز  ۲۰امتیاز به دست آورد که چهار امتیاز آن در ۲۸
ثانیه پایانی بازی به ثمر رسید.
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