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پولیس مقدونیه با گاز اشک آور مهاجران را متفرق کرد
بحــران مهاجرت در اروپا حادتر می شــود .صدها
مهاجر در مرز یونان با مقدونیه به حصار مرزی هجوم
بردند .از ســوی دیگر در شهر کال ِه فرانسه آوارگان
علیه تخلیه کمپ محل زندگی شــان مقاومت می
کنند.
صدها مهاجر بخش هایی از حصار مرزی مقدونیه را
از جای برکندند .اما آن ها موفق به گشودن دروازه
نشدند.
ماموران پولیس مقدونیه آوارگان را با استفاده شدید
از گاز اشک آور پراکنده کردند و بخشی از آن ها با
سراسیمگی به خاک یونان عقب نشینی کردند.
سازمان امدادی داکتران بدون مرز اعالم کرد که گاز
اشک آور باعث شده تا بسیاری از اطفال نفس تنگی
پیدا کنند و شــمار زیادی به خاطر مشکالت صحی
نیازمند معالجه طبی شدند.
پولیس یونان به خاطر هــراس از وخامت اوضاع از

دخالت خودداری کرد .در کمــپ آوارگان واقع در
ایدومینی تقریبا  7هزار آواره گیر مانده اند و هر روز
فقط شمار کمی از اجازه عبور از مرز را دریافت می
کنند.
چند روز پیش کشــورهای واقع در مســیر بالقان،
مقدونیه ،صربستان ،کرواسیا و سلوانیا در نشستی
با رهبری اتریش در این مورد به توافق رســیدند که
روزانه فقط اجازه عبور حداکثــر  580مهاجر را به
سوی شمال و غرب اروپا بدهند.
اما از آن جایی که ســرازیری آوارگان از ترکیه به
یونان ادامه دارد ،در ایــن میان حدود  25هزار تن
در خــاک یونان گیر مانده اند و شــمار آن ها رو به
افزایش است.
حکومت یونان چند روز اســت کــه از این وضعیت
انتقاد می کند ،اما تا به حال تغییری در اوضاع ایجاد
نشده است( .دویچه وله)

آلمان و آمریکا:

پیشرفتهای واقعی در
سوریه بهدست آمده است

وزیــران خارجه آمریــکا و آلمان ادامه
آتشبس در سوریه را نشانهای «امیدبخش»
برای حل بحران در این کشور خواندند .به
گفته جان کری آمریکا و روسیه در صدد
اتخاذ تدابیری هســتند تــا از حمله به
شورشیان میانهرو خودداری شود .فرانک
والتر اشتاینمایر ،وزیر امورخارجه آلمان
با جان کری ،همتــای آمریکایی خود در
واشنگتن دیدار و گفتوگو داشت .بنا به
گزارش خبرگزاری آلمان وزیران خارجه
دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک
در روز دوشــنبه تاکید کردند که دوره
کنونی «دورانی سخت ،خطرناک و پرفراز
ونشــیب» برای جهانیان است .وزیران
خارجه دو کشور ادامه آتشبس در سوریه
را «مثبــت و امیدبخش» ارزیابی کردند و
آن را نشانهی «پیشرفت» در حل بحران
سوریه دانستند .توافق بر سر آتشبس در
سوریه در پی رایزنیهای روسیه و آمریکا

در کنفرانس امنیتی مونیخ بهدست آمد.
بنا به توافق میان گروههای متخاصم پس
از آتشبس دو هفتهای در ســوریه باید
مقدمات برگــزاری کنفرانس صلح در روز
 ۷مارچ فراهم شود .بهرغم درگیریهای
محدود میان ارتش ســوریه و شورشیان،
به گفته کارشناســان نظامی آتشبس در
کلیت خــود همچنان برقرار اســت و از
سوی شورشیان مســلح و ارتش سوریه
رعایت میشود .وزیر امورخارجه آمریکا
درباره آتشبس گفت« :عجیب نیست که
هواپیماهای جنگی در آســمان مشاهده
شــوند یا حتی مناطقی را بمباران کنند.
مهم این اســت که چه مناطقی بمباران
میشــوند و در این مناطق چه کســانی
مستقر هستند ».کری افزود بهرغم برخی
درگیریها هنوز «نشانهی مهمی» مبنی بر
شکسته شــدن آتشبس در سوریه دیده
نمیشود( .دویچه وله)

کشمکش بر سر برچیده
شدن اردوگاه کاله

پولیس فرانسه با کمک بولدوزر در حال تخریب
اردوگاه کاله اســت اما پناهجویان با آتش زدن
چادرها و سنگربندی در برابر این اقدام مقاومت
میکنند .پولیس با گاز اشکآور و موترهای اب
پاش به مصاف مهاجران رفت.
بر سر برچیده شدن بخش جنوبی اردوگاه کاله
در مرز فرانسه و بریتانیا ،بین نیروهای انتظامی
و ســاکنان اردوگاه درگیری جریان دارد .این
اردوگاه در ســطح بینالمللی به نام «جنگل»
شهرت یافته است.
تخریب این اردوگاه از دوشــنبه شروع شده
و با وجود اعتراض پناهجویان و ســازمانهای
امــدادی ،ســرپناههای موقت ،ســنگرها و
چادرهایی که مهاجران برای خود ساخته بودند،
با بولدوزر بر چیده شدند.
از شامگاه دوشنبه ،اعتراضات گستردهتر شدند.
شــبکه جهانی بیبیسی گزارش داد که رویهم
رفته  ۱۰۰سرپناه موقت ویران شده و دستکم ۱۲
چادر نیز به آتش کشیده شدهاند .مهاجران در
واکنش به اقدامات پولیس ،خودشان چادرها و
آلونکها را آتش زدهاند.
دوشــنبه شــب یک گروه حدودا  ۱۵۰نفره از
پناهجویان ،جادهای در نزدیکی اردوگاه کاله را
مسدود کردند .برخی از آنها به خودروهایی که
در مسیر بریتانیا در حرکت بودند ،سنگ پرتاب
کردند .پولیس پس از مدتی این گروه را متفرق
کرد.
گزارش دیگری از شــبکه تلویزیونی «بی اف
ام» نشــان میدهد که پولیــس در مواجهه با
پناهجویــان معترض از موتــر آب پاش و گاز
اشکآور اســتفاده میکند .یکی از کنشگران
ســازمان امدادی «نه به مرز» ،در این تنشها
دستگیر شده است( .دویچه وله)

مبارزه
پینگپنگباز
بیدست با
قهرمان جهان
ابراهیم حمدتو پینگ پنگبازی که دو دست ندارد ،پیش
از بــازی فینال پینگپنگ قهرمانی جهــان زنان ،با میو
هیرانوی جاپانی مسابقه خواهد داد.
به نقل از سایت  ،ITTFحمدتو مصری که از  10سالگی از
ناحیه دو دست معلول شده است ،با نگه داشتن راکت در
دهانش پینگپنگ بازی میکند.
در مســابقهای که پیش از فینــال قهرمانی جهان زنان
برنامهریزی شــده ،حمدتو با هیرانو مسابقه خواهد داد.
این مسابقه بخشــی از برنامه «ورزش برای فردا» است و

با هماهنگی شــورای ورزش جاپان و انجمن پینگپنگ
جاپان انجام شده است.
ورزش برای فردا برنامهای است که از سوی دولت جاپان
پایهریزی شده تا ورزش را بین  10میلیون نفر از  100ملیت
مختلف بین ســالهای  2014تا  2020گسترش دهد .این
برنامه بعد از انتخاب شدن توکیو به عنوان میزبان المپیک
 2020ریخته شده است.
میو هیرانو پینگپنگ باز  15سالهای است که سه بار در
تور جهانی زیر  21سال زنان قهرمان شده است.

تایگر وودز در سالمت کامل به سر میبرد

یکی از گلف بازان پیشــین مطرح آمریکایی اعالم کرد
تایگر وودز در سالمت کامل به سر میبرد.
به نقل از سایت یورو اسپورت ،جک نیکالس قهرمان 18
دوره گلف جهان ،بعــد از مهمانی که در آن گلف بازان را
دعوت کرده بودند ،درباره وودز گفت او در سالمت کامل
است .وودز از ماه آگوســت تاکنون در هیچ مسابقهای
شرکت نکرده است .نیکالس درباره وودز افزود :او خیلی

خوب به نظر میرســید .خیلی سالم بود .دلش برای بازی
کردن تنگ شــده اســت .گفت که حالش خوب است و
دردی ندارد .وودز برنامهای برای بازگشت ندارد.
وودز در ماه سپتمبر عمل جراحی بر روی کمر انجام داده
است .خبرهایی اخیرا منتشر شــده بود که وودز بعد از
جراحیهایش حتی نمیتواند تکان بخورد.
وودز  40ساله تاکنون  14بار قهرمان جهان شده است.

رزمایش بزرگ روسیه در
دریای خزر

وزرات دفاع روســیه با صــدور بیانیهای
از انجام یک مانور نظامــی در دریای خزر
خبر داد .در این مانور بیش از ۵۰فروند ناو
ارتش روسیه شرکت میکنند .کارشناسان
میگویند در دریای خــزر بیش از  ۲۰۰ناو
جنگی مستقر هستند.
در بیانیه وزرات دفاع روســیه که درروز
دوشنبه انتشار یافت،اعالم شده که مقدمات
برگزاری مانور نظامی در دریای خزر به پایان
رسیده و کشتیهای جنگی روسیه مستقر
در ایــن دریا برای عملیــات نظامی آماده
میشــوند .وزرات دفاع روسیه اعالم کرده

اســت که در رزمایش بزرگ خزر از جمله
پرتاب موشک و تیراندازی به سوی اهداف
زمینی ،دریایی و هوایی تمرین میشود.
برگزاری رزمایش ارتش روســیه در دریای
خزر با توجه به عملیات جنگی این کشــور
در سوریه اهمیت دارد .ارتش روسیه برای
نخســتین بار  ۷اکتبر  ۲۰۱۵از دریای خزر
 ۲۶موشک کروز در حمایت از ارتش سوریه
شلیک کرد.
این موشکها از روی  ۴نا و جنگی روسیه در
خزر شلیک شــدند .این موشکها از خاک
ایران عبور کردند( .دویچه وله)

رئیس جمهور جدید میانمار (برمه) روز دهم
مارچ توسط پارلمان انتخاب خواهد شد.
قرار بود که جلسه انتخاب رئیس جمهور یک
هفته دیرتر برگزار شود .جلو افتادن تاریخ
انتخاب رئیس جمهور به این معنی اســت
که احتماال مذاکرات برای برداشــتن منع
قانونی ریاست جمهوری آنگ سانسوچی
پایان یافته اســت .علیرغم پیروزی قابل
توجه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به
رهبری آنگسانســوچی در ماه نوامبر که
فصل تازهای در تاریخ میانمار گشود ،قانون
اساسی فعلی به علت اینکه فرزندان خانم
آنگ دارای تابعیت بریتانیایی هســتند ،او
را مجاز به در اختیار گرفتن مقام ریاســت

جمهوری نمیداند .با این حال خانم سوچی
گفته است که در هر صورت کشور را رهبری
میکند .رئیس جمهور از میان سه نامزدی
که نماینــدگان معرفی میکنند ،توســط
مجلس علیا و سفلی انتخاب میشود.
دوره تین شــین ،رئیس جمهور فعلی آخر
مارچ پایان مییابــد و روند انتخاب رئیس
جمهور و معاون اول او از  ۱۰مارچ در پارلمان
آغار میشــود .اصالح بخشهایی از قانون
اساســی کنونی ،که در سال  ٢٠٠٨تصویب
شد ،مستلزم کســب اکثریت سه چهارم
اعضای پارلمان اســت و بخشهای دیگری
از آن هم تنها با برگزاری همهپرســی قابل
تغییر است( .بی بی سی)

رئیسجمهور جدید میانمار
هفته آینده انتخاب میشود

رویای قهرمانی
لسترسیتی به خطر افتاد

ســتاره لسترســیتی در میانه میدان با آسیب دیدگی
مواجه شد تا شرایط صدرنشــین جدول رده بندی به
خطر افتد .به نقل از یورو اسپورت ،لسترسیتی در فصل
جاری رقابت های لیگ برتر انگلیس عملکرد درخشانی
از خود نشان داده است .هدف این تیم تا قبل از شروع
فصل جنگیدن برای سقوط نکردن به لیگ پایین تر بود
اما االن نه تنها خطر ســقوط را احساس نمیکند بلکه
به کابوسی برای تیمهای مدعی عنوان قهرمانی تبدیل
شده و با اقتدار در صدر جدول رده بندی جای دارد.
یکی از بهترین بازیکنان لسترسیتی در فصل جاری که
لقب ماکلله جدید فوتبال اروپــا را به او دادهاند ،نگولو
کانته هافبک فرانســوی این تیم اســت که در پست
هافبک دفاعی بازی میکند و بســیار فراتر از انتظارات
ظاهر شده اســت .این بازیکن فرانسوی که نخستین
فصل حضورش در لسترســیتی را پشت سر میگذارد
در دیدار برابر نورویچ مصدوم شد و کلودیو رانیری روز
سه شنبه اعالم کرد که آسیب دیدگی این بازیکن جدی
است و او در دو بازی آینده تیمش غایب خواهد بود.
رانیری گفت :متاســفانه باید بگویم که آسیب دیدگی
کانته جدی است .او در دو بازی آینده نمیتواند تیم ما
را همراهی کند اما امیدوارم که غیبت او تنها در دو بازی
باشد و بتواند در دیدارهای آینده تیم ما را همراهی کند.
آســیب دیدگی این بازیکن کلیدی لسترسیتی باعث
شده تا شرایط این تیم در صدر جدول رده بندی به خطر
افتد و این احتمال وجود داشــته باشد که این تیم در
دیدارهای آینده خود امتیاز از دست دهد.

زیدان :نگران موقعیتم در
رئال نیستم

محرومیت قهرمان دوی  1500متر جهان

قهرمان پیشــین دوی  1500متر زنان المپیک از کشــور
سویدن ،به دلیل دوپینگ محروم شد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesآببا آرگاوی اصلیت
اتیوپیایی دارد .فدراســیون د وومیدانی ســویدن اعالم
کرده اســت بعد از گرفته شدن تست از او ،وی از تمامی
مســابقات دو کنارهگیری کرده است .البته آرگاوی دلیل
ی از ناحیه کمر اعالم
کنارهگیریهای خود را آسیبدیدگ 
کرده بود.
 IAAFدر بیانیهای در این باره اعالم کرد :این ورزشــکار
به صورت داوطلبانه از تمامی مسابقات کنارهگیری کرده

است .نمونه  Bاو را بررســی میکنیم و تا آن زمان هیچ
نظری اعالم نخواهد شد.
ل حاضر قهرمان دوی  1500متر داخل سالن
آرگاوی در حا 
است .او در ســال  2013قهرمان دوی  1500متر خارج از
سالن شد 2013 .اولین سالی بود که آرگاوی برای سویدن
مسابقه داد .آرگاوی در المپیک  2012مقام پنجم را کسب
کرد.
دو سال پیش نیز آرگاوی متهم شد که برای گرفتن اقامت
سویدن با یک اتیوپیایی مقیم سویدن ازدواج کرده است.
او چند ماه بعد از این ازدواج طالق گرفت.

سرمربی رئال مادرید نگران موقعیت خود در این باشگاه
نیســت .به نقل از آس ،رئال مادرید چهارشنبه شب در
هفته بیست و هفتم اللیگا به مصاف لوانته میرود .زین
الدین زیدان در نشست خبری پیش از بازی گفت :مثل
همیشه به میدان خواهیم رفت .آنها میخواهند با تمام
قوا بازی کنند و مادریــد را آزار دهند .از این موضوع
آگاهیم .باید آماده باشیم تا بتوانیم بازی همیشگی خود
را ارائه دهیم و برای پیروزی تالش کنیم .سرمربی رئال
مادرید درباره شکست یک بر صفر در داربی اظهار کرد:
باید با بازیکنان تیم و ســپس با تک تک آنها صحبت
شود .در آن بازی شکست خوردیم و کسی انتظار آن را
نداشت اما همه چیز گذشته است .باید به بازی هایی که
پیش رویمان است بیندیشیم .زیدان در مورد آیندهاش
در مادرید گفت :از همه مهمتر کاری اســت که من هر
روز انجام میدهم که از آن خشــنود هستم .من هر روز
بهتر میشوم .زمانی که دو ماه پیش به اینجا آمدم همه
چیز قشنگ بود اکنون که شکست خوردهایم همه چیز
سیاه شده است .نگرانی شما را درک میکنم ولی آن به
من مربوط نیست .من باید با بازیکنانم کار کنم .تنها به
بازی فکر میکنم .نمیدانم سه ماه بعد چه اتفاقی خواهد
افتاد .به بازی فکر می کنم چون من باید پاسخگو باشم.

روحانی :انتخابات معناداری
انجام شد

حســن روحانی در همایش صنعت موتر ایران گفت نتایج
انتخابات هفتم حوت مبارک اســت و به اندازه صدها جلد
کتاب ،حرف و ســخن و رهنمون دارد .او بــر لزوم ایجاد
اشــتغال ،تحرک صنعت حمل و نقل و خصوصی شــدن
خودروســازی نیز تاکید کرد .حســن روحانی در همایش
صنعت موتر ایران گفت نتایج انتخابات هفتم حوت مبارک
است و به اندازه صدها جلد کتاب ،حرف و سخن و رهنمون
دارد .او بر لزوم ایجاد اشتغال ،تحرک صنعت حمل و نقل و
خصوصی شدن موترسازی نیز تاکید کرد .رئیس جمهوری
ایران در ســومین همایش بینالمللی موتر ،نتایج انتخابات
اخیر را معنادار خواند و گفت« :مردم ایران در این انتخابات
مسیر توسعه را مشخص کردند و گفتند در میان سلیقههای
مختلف کدام ســلیقه به نظر آنها نزدیکتر است ».او صبح
سهشنبه از «حضور هوشمندانه» مردم در انتخابات مجلس
و خبرگان تمجید کرد و گفت نتایج این انتخابات برای ملت
مبارک خواهد بــود« :آرای مردم صدها جلد کتاب حرف و
رهنمود برای همگان دارد ».روحانی افزود که مردم صاحب
کشور هستند و نظرت آنها باید برای همه مسئوالن محترم
باشد و محترم هســت« :رضایت مردم برای دولت یازدهم
اهمیت ویــژهای دارد ».او در عین حال یادآوری کرد که با
پایان انتخابات ،دوران رقابت سیاســی و اجتماعی پایان
یافته و باید همکاریهای بیشتر از گذشته مد نظر باشد.
رئیس جمهوری ایران در همایــش موتر ،به توضیح فضای
سیاســی و مشــکالت دولت نیز پرداخت و گفت که در
انتخابات  ۹۲مردم به دنبال اعتدال و پس زدن افراطگرایی
بودند« :امروز دوران تقابل به ســر آمده و اگر کسانی هنوز
فکر میکنند کشور باید در تقابل با دیگران باشد هنوز پیام
سال  ۹۲را با تاخیر دو ســاله دریافت نکردهاند ».روحانی
از لزوم ایجاد کار برای جوانان ،تحرک اقتصادی و رشــد ۸
درصدی حرف زد و گفت« :البته ساده نیست کشوری که در
سال  ۹۱و  ۹۲دارای رشد منفی بود ،در شرایط رکود جهانی
بتواند رکود داخلی را بشکند( ».دویچه وله)

آلمان ممنوعیت فعالیت
‹حزب دمکراتیک ملی› را
بررسی میکند

عالیترین دادگاه آلمان بررســی ممنوعیت فعالیت حزب
راست افراطی «دمکراتیک ملی» را آغاز میکند.
این پرونده را سنای آلمان که معتقد است این حزب «نژاد
پرست» و «ضد یهودی» است ،به دادگاه فرستاده است.
به عقیده ســنای آلمان «حــزب دمکراتیک ملی» خطری
برای امنیت آلمان محســوب میشود .این حزب عضوی در
بوندســتاگ (مجلس آلمان) ندارد ،اما در شوراهای محلی
نمایندگانی دارد .قرار بود فعالیت این حزب در سال ۲۰۰۳
ممنوع شود ،اما دادگاه قانون اساسی مدارکی را که ماموران
مخفی از نفوذ در داخل حزب تهیه کرده بودند ،نپذیرفت.
بر اساس یک نظرســنجی که چند سال پیش برگزار شد،
دو ســوم مردم آلمان خواهان ممنوعیت فعالیت این حزب
شــدند« .حزب دمکراتیک ملی» در سال  ۱۹۶۴بر اساس
ایدههای ملیگرایی بازمانده از حزب رایش آلمان و حکومت
نازیها پایهگذاری شــد .این حزب کــه از آن معموال به
عنوان بزرگترین «نئو نازی» یــاد میکنند ،تاکید می کند
که برچسب راست افراطی زدن به این حزب باعث میشود
آنهایی که میخواهند به آن رای دهند ،جرئتش را نداشته
باشند .منتقدان بسیاری از برخوردها با مهاجران را ناشی از
سیاستهای این حزب میدانند( .بی بی سی)

جاستین گاتلین
با کمک باد رکورد
بولت را شکست
در یک رکوردگیری در جاپان ،جاستین گاتلین توانست
رکورد  100متر یوسین بولت را بشکند که البته فنهای
تولید باد به رکوردشکنی او کمک کردند.
به نقل از  ،ABCیوســین بولت در سال  2009توانست
رکورد دوی  100متر را بشکند .او این مسیر را در  9ثانیه
و  58صدم ثانیه طی کرد.
اما جاســتین گاتلین توانســت در یک رکوردگیری در
جاپان  100متر را در  9ثانیه و  45صدم ثانیه بدود .البته
در این رکوردگیری فنهای تولید باد روی پیست نصب
شده بودند تا مشخص شود که گاتلین با کمک باد موافق

میتواند رکورد بولت را بشــکند که همین طور هم شد.
البته این رکورد به صورت رسمی قابلیت ثبت شدن ندارد
و رکورد جهان همچنان در دستان بولت است.
گاتلین  34ساله یکی از اصلیترین رقیبان بولت به شمار
میآید .رکورد رســمی گاتلین در دوی  100متر  9ثانیه
و  74صدم ثانیه اســت .گاتلین در ســال  2001به دلیل
مصرف آمفتامین محروم شــد .او مجددا در سال 2006
به دلیل دوپینگ به مدت هشــت سال از ورزش محروم
شد اما محرومیت او به دلیل همکاریاش با مسئوالن ضد
دوپینگ به چهار سال کاهش پیدا کرد.

تاخیر در ساخت پیست دوومیدانی ریو 2016
کار ســاخت پیســت دوومیدانی موندو در استادیوم
المپیک ریو به خاطر شــرایط آب و هوایی ،یک ماه به
تعویق افتاد .به نقل از ســایت ،Inside the games
آندریا والوری ،مدیر این قسمت از استادیوم اعالم کرده
اســت با وجود به تعویق افتادن کار ساخت پیست ،این
مکان برای بازیهای آزمایشی که قرار است  14تا  16می
برگزار شــوند ،آماده میشود .والوری در این باره افزود:
همه چیز تحت کنترل است .در ماه دسمبر ،والوری اعالم

کرده بود تا پایان ماه مارچ کار ســاخت پیست به پایان
میرسد .از آن زمان مشکل در منابع برق و آب استادیوم
پیش آمد زیرا هزینه آن زیاد بود .این مشــکل به دلیل
تعطیالت جنوری با تاخیر حل شد.
در هفتههای اخیر نیز مشکل بدی آب و هوا ،کار ساخت
را به تاخیر انداخت .ولوری بعــد از بازدید اخیر خود از
استادیوم گفت :تمامی مصالح الزم آماده شده است .طی
دو تا سه هفته ،کار را شروع خواهیم کرد.

پیروزی کاوالیرز در بازیهای دیروز لیگ NBA
صبح دیروز در لیگ  ،NBAهفت بازی انجام شــد که
در مهمترین آنها کلیولند کاوالیرز و بوستون سکتیلس
به پیروزی دســت یافتند .به نقل از سایت  ،ESPNدر
بازیهــای صبح دیروز لیــگ  ،NBAکلیولند کاوالیرز
توانست حریف خود ایندیانا پیسرز را با نتیجه  100بر 96
شکست دهد .در این بازی لبرون جیمز بهترین عملکرد
را برای کاوالیرز داشــت .او  33امتیاز کسب کرد و پنج
ریباند و چهار پاس منجر به گل داشــت .پاول جرج نیز

موثرترین بازیکن پیســرز بود .او  23امتیاز کسب کرد و
هشت ریباند و شــش پاس منجر به گل داشت .در بازی
مهم دیگر بوستون سلتیکس توانست با نتیج ه  100بر 95
یوتا جاز را شکســت دهد .در این بازی جایی کرادر برابر
بوستون ســلتیکس خوب عمل کرد .او  22امتیاز کسب
کرد و سه ریباند و چهار پاس منجر به گل داشت .بهترین
بازیکن جاز نیز در این بــازی دریک فیورز بود .او یازده
امتیاز آورد و  16ریباند و دو پاس منجر به گل انجام داد.

