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انفجار بمب در برلین اقدامی
تروریستی نبود

پولیس آلمان میگوید مردی که بامداد سهشنبه در انفجار
موتر کشته شد ۴۳ ،ساله بود و از جمله به خاطر قاچاق مواد
مخدر در اداره اگاهی پرونده داشت.
اداره پولیس برلین و مقامات قضایی بر اساس تحقیقات به
عمل آمده ،بر این نظرند که انفجار این موتر به تشــکیالت
و باندهای تبهکار ارتباط دارد و اقدامی تروریســتی نبوده
است.
وبسایت «اشــپیگل آنالین» مینویسد مردی که در انفجار
موتر بمبگذاری شده در برلین جان باخت ۴۳ ،ساله بود و
در اداره آگاهی برلین پرونده داشت.
کارشناسان اداره آگاهی برلین در بررسیتکهپارههای موتر
نتیجــه گرفتهاند که مواد منفجــره روی موتر یا داخل آن
کارگذاری شده بود.
موتر استیشــن فولکسواگن مدل پاسات ،ساعت  ۸صبح
سهشنبه  ۱۵مارچ در محله شارلوتنبورگ برلین و در حین
حرکت به سمت مرکز شهر منفجر شــد .شدت انفجار به
حدی بود که تکههایی از موتر دهها متر آن طرفتر پرتاب
شدند.
شــاهدان ماجرا گفتهاند که راننده سعی کرد از موتر خارج
شــود اما نتوانست .یک امدادگر آتشنشــانی به روزنامه
«بیلد» گفته اســت« :وقتی به محل سانحه رسیدیم تنها
توانستیم جنازه قربانی را بیرون بکشیم».
اداره جنایی پولیس برلین ،پروندهای در ارتباط با یک قتل
در این زمینه گشوده است( .دویچه وله)

خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه آغاز شد
ســاعاتی پس از دستور والدیمیر پوتین ،نخسین گروه از
جنگندههای روسیه خاک سوریه را ترک میکنند .شورای
امنیت از تصمیم پوتین اســتقبال کرد اما مخالفان سوری
میگویند منتظر اقدام عملی روسیه هستند.
تلویزیون دولتی روسیه چندین ساعت تصاویری را پخش
کرد که سربازان روس را در حال انتقال هواپیماهای جنگی
به داخــل هواپیماهای باری این کشــور در پایگاه هوایی
«حمیمیم» در والیت الذقیه نشان میدهند .وزارت دفاع
روسیه میگوید اینجنیران در حال آمادهسازی هواپیماها
برای بازگشت به روسیه هستند.
رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه دستور خروج بخش
عمده نیروهای نظامی کشــورش از سوریه را صادر کرد.
عملیات نظامی روسها در ســوریه  ۵ماه پیش ،سپتمبر
 ۲۰۱۵آغاز شده بود.
عمــده واحدهای نظامی روســیه در بندر طرطوس و در

پایگاه هوایی «حمیمیم» ،واقع در والیت الذقیه مســتقر
هستند.
پوتین گفته اســت «اهداف عمده» حضور نظامی نیروهای
کشورش در ســوریه تحقق یافته است .او روز دوشنبه در
فرمانی خطاب به وزیران دفاع و خارجه روسیه گفت« :کار
موثر نظامی ما ،شرایط را برای آغاز روند صلح ایجاد کرده
است».
به گفته مقامهای روسیه خارجسازی بخشی از نیروهای این
کشور از ســوریه با مقامهای دمشق هماهنگ شده است.
مقامهای دولت بشار اسد گفتهاند که روسیه قول داده است
همچنان دمشق را در مبارزه با تروریسم یاری دهد.
از سوی دیگر خبرگزاری روسی «ریانووستی» روز سهشنبه
( ۱۵مارچ) به نقل از مقامهای نظامی روسیه گزارش داد که
«حمالت هوایی ارتش این کشور علیه مواضع تروریستها
همچنان ادامه خواهد یافت»( .دویچه وله)

رئیسجمهور جدید میانمار
انتخاب شد

تشدید حمالت ترکیه به مواضع
پکک در شمال عراق


در ادامه حمالت فشرده نیروی هوایی ترکیه به پایگاههای
حزب کارگران کردستان در شــمال عراق ۴۵ ،پیشمرگه
پکک کشته شــدند .خبرگزاری آناتولی گزارش داد که
برخی زاغههای اسلحه و مهمات این حزب منهدم شدهاند.
دولت ترکیه بر این گمان اســت که پکک در ســوءقصد
انتحاری آنکارا در شــامگاه یکشنبه دست داشته است .در
این بمبگذاری  ۳۷نفر کشته و بیش از  ۱۲۰تن دیگر زخمی
شدند .احمد داوداوغلو ،نخســت وزیر ترکیه گفته است:
«شواهدی جدی و معتبر از مشارکت گروههای تروریستی
تجزیهطلب در این اقدام وجود دارند».
پولیس ترکیه تا کنون  ۱۱فــرد مظنون به همکاری در این
انفجار را دستگیر کرده است .هنوز فرد یا گروهی مسئولیت
این اقدام را بر عهده نگرفته است.
نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شــرقی این کشــور نیز
همچنان به پیشــروی علیه نیروهای کرد ادامه میدهند.
خبرگزاری رویترز مینویسد طی درگیری طرفین در دیاربکر
در بامداد  ۱۵مارچ ،یک مامور پولیس و سه شبهنظامی کرد
کشته شدهاند .پس از این درگیری ،در دیاربکر مقررات منع
رفت و آمد برقرار شده است .این مقررات در سایر شهرهای
کردنشین ترکیه از صبح دوشنبه اجرا میشد.
پکک در جوالی
از زمان نقض آتشبس بین دولت ترکیه و 
 ،۲۰۱۵آتش جنگ بین طرفین دوباره شــعلهور شده است.
پکک در ماههای گذشــته به مواضع نیروهای
رزمندگان 
دولتی حمل ه بردهاند.
پکک را بمباران
ارتش ترکیه نیز به طــور مداوم مواضع 
میکند و شهرهای کردنشین را با استقرار تانک و زرهپوش
به محاصره در میآورد( .دویچه وله)

پارلمان میانمار (برمه) تین چیاو ،از یاران
نزدیــک آنگ سانســوچی را به عنوان
رئیس جمهور جدید این کشــور انتخاب
کرد.
او که از ســوی حزب اتحــاد ملی برای
دموکراسی به رهبری خانم سوچی حمایت
میشد ،نخســتین رئیسجمهور میانمار
است که در روندی دموکراتیک پس از ۵۰
سال برگزیده میشود.
آقای چیاو ۷۰ ،ساله در رای گیری پارلمان
 ۳۶۰رای از  ۶۵۲رای مجلس را به دســت
آورد.
موینت ســو ،جنرال محافظــهکار مورد
حمایت ارتش با  ۲۰۰رای و هنری فان تیو،
نامزد دیگر حزب اتحاد ملی با  ۷۹رای دو
نامزد دیگری بودنــد در انتخابات حضور
داشــتند که به ترتیب به عنوان معاونان
اول و دوم رئیــس جمهور جدید انتخاب
شدند.
با توجه به اکثریت «حزب اتحاد ملی برای

دموکراسی» در مجلس پیشبینی میشد
که آقــای چیاو برای ریاســت جمهوری
انتخاب شود.
گفته میشــود که با توجه به منع قانونی
خانم ســوچی برای ریاســت جمهوری
داشــت ،عمال با انتخاب آقای چیاو ،خانم
سوچی رهبری کشــور را دست خواهد
داشت.
خانم سوچی پیشــتر هم گفته بود که او
«باالتر» از رئیس جمهور خواهد بود.
علیرغم پیــروزی قابل توجه حزب اتحاد
ملی برای دموکراســی بــه رهبری آنگ
سانسوچی در ماه نوامبر که فصل تازهای
در تاریخ میانمار گشــود ،قانون اساسی
فعلی به علت اینکــه فرزندان خانم آنگ
دارای تابعیت بریتانیایی هســتند ،او را
مجاز به در اختیار گرفتن مقام ریاســت
جمهوری ندانست.
دوره تین شین ،رئیس جمهور فعلی آخر
مارچ پایان مییابد( .بی بی سی)

مسابقات پینگ پانگ جام گل سرخ
در بلخ آغاز شد

پنتاگون :وزیر جنگ داعش
کشته شده است
وزارت دفــاع آمریکا اعــام کرد که
«ابوعمر الشیشــانی» وزیر جنگ گروه
«دولت اســامی» کشــته شده است.
الشیشــانی که از منطقه قفقاز به گروه
داعش پیوســته بود چند روز پیش در
حمله هوایی ائتالف ضدداعش در سوریه
زخمی شده بود.
وزارت دفــاع آمریــکا (پنتاگون) روز
سهشــنبه مرگ «ابو عمر الشیشانی»
وزیر جنگ گروه «دولت اســامی» را
تایید کرد.
به گفته ســخنگوی پنتاگون ،ابوعمر
الشیشانی هفته گذشته در حمله هوایی
ائتالف ضد داعش زخمی شده بود.
الشیشانی ،متولد  ۱۹۸۶در گرجستان،
یکی از مهمتریــن فرماندهان نظامی
گروه داعش بهشمار میرفت .او که به
«چچنی» نیز معروف بود ،در کشــور
خود در یــک واحد نظامــی خدمت
میکــرد و در ســال  ۲۰۱۲به «دولت

شکست عجیب اندی ماری در
تنیس ایندین ولز

اندی ماری در دور ســوم بازیهای ایندین ولز شکست
خورد و حذف شــد .به نقل از یورو اسپورت ،اندی ماری
در عین ناباوری در دور سوم مســابقات ایندین ولز از
فدریکو دلبونیس تنیس باز شــماره  53جهان شکست
خورد و از دور مسابقات حذف شد .فدریکو ،تنیس باز
ارجنتینی است که توانست با نتیجه دو بر یک اندی ماری
را شکســت دهد .این بازی در سه ست با نتایج ، 4 – 6
 6 – 4و  6 – 7به پایان رسید .اندی ماری هفت ه گذشته
به انگلیس کمک کرد تا در بازیهای دیویس کاپ سه بر
یک تیم جاپان را شکست دهد .با این حال در بازیهای
ایندین ولز او عملکرد موفقیت آمیزی نداشت .فدریکو
دلبونیس ،سه ســال پیش در هامبورگ توانست راجر
فدرر را شکست دهد .او در دور بعد بازیهای ایندین ولز
با گائل مونفیس یا آلبرت راموس روبرو میشود.

کاستا :گواردیوال استثنایی است

مســابقات پینگ پانگ جام گل ســرخ میان  20تن از
ورزشکاران زن در والیت بلخ راه اندازی شده است.
در این مسابقات ورزشکاران چهار والیت بلخ ،سمنگان،
جوزجان و کابل اشتراک دارند.
محمد ابراهیم عثمان رئیس کمیته المپیک بلخ میگوید
هدف از راه اندازی مســابقات یاد شده ترغیب بانوان به

ورزش پینگ پانگ و گزینش چهره های برتر به تیم ملی
پینگ پانگ کشور میباشد .مســئوالن کمیته المپیک
در بلخ میگویند که همه ســاله در ایام جشن نوروز در
بخش های مختلف جهت رشد استعداد های ورزشکاران
و گزینش برترین چهره های ورزشــی مسابقات مختلف
والیتی را راه اندازی میکنند( .رادیو آزادی)

آلوس :مسی نیستم اما هر سال در تیم سال
حضور دارم

مدافع بارسلونا معتقد است همچون لیونل مسی نیست اما
هر سال در مراسم توپ طال حاضر است.
به نقل از اسپورت ،دنی آلوس در مصاحبه با گاردین درباره
بارسلونا ،آینده ،شرایط فعلی و موضوعاتی دیگر صحبت
کرد .مدافع بارســلونا درباره حضوررش در این باشگاه
گفت :شاید فتح جام به همراه بارسلونا آسان باشد اما فکر
نمیکنم چند ســال در چنین تیمی حضور داشتن آسان
باشد .اگر بخواهم یک فصل را انتخاب کنم ،فصل گذشته
اســت که درباره من تردیدهایی وجود داشت و برخیها
معتقد بودند که بارسلونا باید مرا بفروشد .آن موضوع مرا
آزار داد .از شغل خودم لذت می برم و برای فوتبال زندگی
میکنم .بــرای من از همه مهمتر تیــم و هم تیمیهایم
اســت .اگر تنها به خودم فکر کنم ،به هیچ کجا نخواهم
رفت .آلوس در ادامه افزود :همیشه ما را زیر ذرهبین قرار
میدهند و به دنبال نقایصمان هستند .به طور مثال اگر
کلودیو براوو جایزه سامورا را کسب کند ،بخشی از آن به

لطف من است .بخش کوچکی اما من در آن تاثیر داشتم.
اگر تیم های حریــف دروازه ما را نمیتوانند باز کنند ،به
این خاطر است که همه خوب کار میکنند .اگر مردم تنها
از من تمجید کنند ،مــرا ضعیف خواهد کرد .به برخی از
انتقادها میخندم ولی به بعضی از آنها اهمیت میدهم.
بازیکن برازیلی در مورد حضورش در مراسم توپ طال نیز
اظهار کرد :لیونل مسی نیستم اما هر سال به مراسم توپ
طال می روم چون در تیم ســال فیفا حضور دارم .شاید به
این خاطر است که دوستی میان داوران دارم اما تاکنون
پنج جایزه در این مراسم کسب کردم.
آلوس که دوست دارد بازی در لیگ برتر را تجربه کند ،در
این باره گفت :نمی دانم چه زمانی به این لیگ خواهم رفت
اما این لیگ را دوست دارم و میخواهم به جای تماشای
بازیهای انگلیس از تلویزیون ،آن را به طور واقعی تجربه
کنم .فکر نمیکنم پپ گواردیوال ،ســرمربی فصل آینده
منچسترسیتی مرا بخواهد.
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ستاره برازیلی بایرن مونیخ به ستایش از پپ گواردیوال
پرداخت و او را یک مربی اســتثنایی دانست .به نقل از
 ،ESPNداگالس کاستا بدون شک بهترین خرید بایرن
مونیخ در فصل جابهجایی تابســتانی بود .این بازیکن
برازیلی عملکرد درخشــانی در بایرن داشته و فراتر از
انتظارات ظاهر شده است .کاستا به ستایش از گواردیوال
پرداخت و گفت :گواردیوال یک مربی اســتثنایی است.
تاکنون چنین چیزی ندیده بــودم .رفتار و تفکرات او
برای من کامال جدید اســت .با او چیزهای جدید زیادی
یاد گرفتم و این مربی بــزرگ تاثیر زیادی در موفقیت
من داشته است .ستاره برازیلی بایرن مونیخ درباره این
سوال که نقطه ضعف اساسی او چیست نیز گفت :منگل
های زیادی به ثمر نرســاندم و این نقطه ضعف من در
بایرن بوده است .باید گل های بیشتری به ثمر رسانم و
تالش کنم تا بیشتر در محوطه جریمه حضو یابم .کاستا
درباره دیدار حساس برابر یوونتوس نیز اظهار کرد :بدون
شک دیدار آسانی نخواهد بود و باید با یک حریف بسیار
خوب بازی کنیم .در تورینو نشــان دادیم که تیم بسیار
خوبی هســتیم و باید در آلیانس آره نا هم توانایی های
خود را ثابت کنیم .دیدار رفت دو تیم بایرن و یوونتوس
با تســاوی دو بر دو به پایان رسید و دیدار برگشت هم
چهارشنبه شب برگزار خواهد شد.

اسالمی» ملحق شد.
بعدها الشیشــانی به عنوان فرمانده
نظامی داعش شناسایی شد .عالوهبر
این ،گفته میشد او در شورای رهبری
گروه «دولت اســامی» که عالیترین
نهاد تصمیمگیری ایــن گروه در رقه
بود نیز عضویت داشت .دولت آمریکا
برای بازداشت یا کشتن الشیشانی پنج
میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
نخســتین خبرها درباره احتمال مرگ
الشیشــانی هفته گذشته منتشر شد.
شبکه خبری ســیانان و خبرگزاری
رویترز بــه نقل از مقامهــای نظامی
آمریــکا این خبرها را منتشــر کرده
بودند.دیدهبان حقوق بشــر ســوریه
نیز که در لندن مســتقر اســت ،روز
یکشــنبه خبر داده بود که الشیشانی
در شــفاخانه ای در شمال والیت رقه
بستری اســت و از نظر «بالینی» مرده
محسوب میشود( .دویچه وله)

صدها پناهجو در مقدونیه
بازداشت و به یونان
رانده شدند

پولیس مقدونیه صدها پناهجــو که حصار مرزی را
شکسته و وارد خاک آن کشور شده بودند بازداشت و
هر یک را به پرداخت  ۲۵۰یورو جریمه محکوم کرد.
مقدونیه پناهجویان را به یونان بازگرداند .آنها از چند
هفته پیش در منطقه مرزی سرگردانند.
پولیس مقدونیــه صدها تن از پناهجویــان را روز
سهشنبه به یونان بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس این برخورد
پولیس با پناهجویان یــک روز بعد از آن رخ داد که
پناهجویان یکی از حصارهای ســاخته شده از سیم
خــاردار در مرز مقدونیه را خــراب کردند تا بتوانند
به حرکت خود به ســمت دیگر کشورهای اروپا ادامه
دهند .پولیس مقدونیه عــدهای از نیروهای داوطلب
و امدادرســان بــه پناهجویان را متهــم کرد که به
پناهجویان در تخریب دیوار مرزی کمک کردند.
روز دوشــنبه نزدیــک به  ۱۵۰۰نفــر از پناهجویان
توانستند بخشی از دیوار مرزی مقدونیه را پشت سر
گذاشته و وارد خاک مقدونیه شوند .این پناهجویان
هفتهها بود که در چادرهــای مندرس در این منطقه
مرزی در انتظار بهسر میبردند.
یک مقام مسئول در مقدونیه که نخواست نامش فاش
شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که دستکم
 ۷۰۰پناهجو شبانه بازداشت و به یونان پس فرستاده
شدند .بنا به گفتهی این مقام  ۵۰روزنامهنگار و نیروی
داوطلب نیز که به پناهجویان در منهدم کردن ســیم
خاردارها کمک کرده بودند ،بازداشت شدند.
پناهجویان بازداشتشده ناچار شدند هریک معادل
 ۲۵۰یورو غرامت به جرم «ورود غیرقانونی» به خاک
مقدونیه پرداخت کنند تا آزاد شوند .آنها بالفاصله به
خاک یونان پس فرستاده شدند.
پولیس یونان تایید کرد که دســتکم  ۲۰۰پناهجو از
بخش محافظتنشــدهای از مرز یونان و مقدونیه به
داخل خاک یونان بازگشتند( .دویچه وله)

بیشترین گل از روی ضربه کاشته؛
رئال اول ،بارسا سوم

رئال مادرید در میان دیگر تیمهای اروپایی بیشترین گل
را از طریق ضربات کاشته وارد دروازه حریف کرده است.
ل مادرید در دیدار یکشــنبه شب برابر
به نقل از آس ،رئا 
الس پاالماس با دو ضربه سر سرخیو راموس و کاسیمیرو
به گل دست یافت و بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
این توپها از روی نقطه کرنر ارسال شده بود.
مادرید در اللیگا بیش از تیمهای دیگر از ضربات کاشته
به گل رســیده است .آنها در میان پنج لیگ برتر اروپایی
نیز با  22گل رتبه نخست را در این مورد به خود اختصاص
دادند .ســفید پوشــان تاکنون  83گل در اللیگا به ثمر
رســاندند که  26.5درصد آن از روی ضربات کاشته وارد
دروازه حریفان شــده اســت .آنها از تاتنهام ،تیم دوم
لیگ برتر انگلیس با  21گل پیش هســتند .سپس از آن
بارسلونا و موناکو  19گل قرار دارند .در آلمان ،اشتوتگارت
تیمی است که بیشــترین بهره را از ضربات کاشته برده
است .در ایتالیا نیز تیم فوتبال رم با  16گل از همه باالتر
اســت .در لیگ قهرمانان اروپا نیز مادرید از این ضربات
بیشترین اســتفاده را کرده است و جلوتر از بایرن مونیخ
( 12گل) ،پاریســن ژرمن ( 15گل) ،منچسترسیتی (12
گل) ،اتلتیکومادرید ( 10گل) و یوونتوس ( 13گل) است.
کریستیانو رونالدو با  10گل در میان مادریدیها بیشترین

گل را از این نقاط به ثمر رســانده است .او  6گل از روی
نقطــه پنالتی ،یک گل از طریق ضربه آزاد ،یک گل ضربه
غیر مستقیم و دو گل از ارســال از روی نقطه کرنر زده
اســت .ســپس از گرت بیل با چهار ،کریم بنزما با سه،
راموس با دو و کاسیمیر و پهپه و خامس رودریگس با یک
گل قرار دارند.
اســامی تیمهای اروپایی که بیشترین گلها را از ضربات
کاشته به دست آوردهاند به شرح زیر است:
ل مادرید – اسپانیا 22
رئا 
تاتنهام – انگلیس 21
بارسلونا – اسپانیا 19
موناکو – فرانسه 19
مون پلیه – فرانسه 17
اشتوتگارت – آلمان 17
رم – ایتالیا 16
سنت اتین – فرانسه 16
آنژه – فرانسه 16
کریستال پاالس – انگلیس 16
درام اشتات – آلمان 16
لسترسیتی – انگلیس 15
پاریسن ژرمن – فرانسه 15

چراغ سبز کاپلو به آتزوری

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال روسیه ،از آمادگی خود
برای برعهده گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا خبر
داد .به نقل از فاکس اسپورت ،آنتونیو کونته هدایت تیم
ملی فوتبال ایتالیا را بر عهــده دارد اما خبرهای زیادی
درباره پیوستن او به چلسی به گوش می رسد و به احتمال
خیلی زیاد ،بعد از یورو  2016از آتزوری جدا خواهد شد.
یکی از مربیانی که شــانس باالیی برای جانشینی کونته
دارد ،فابیو کاپلو ،سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال روسیه
و باشگاه رئال مادرید اســت .هرچند کاپلو پیش از این
تاکید کرده بود نمی خواهد هدایت تیم ملی کشورش را
بــر عهده بگیرد اما او به یکباره تغییر موضع داد و تاکید
کرد آماده مربیگری اســت .او گفت :در حال استراحت
کردن هســتم .بعد از جدایی از تیم ملی روسیه تصمیم
گرفتم از دنیای مربیگری دور باشم .اکنون مفسر برنامه
های ورزشی هستم و از این کاری که انجام می دهم ،لذت
می برم چراکه هیچ فشــاری را تحمل نمی کنم و خیالم
راحت است .وقتی هدایت تیمی را بر عهده دارم ،بعد از
شکســت باید جواب انتقاد همه را بدهم اما اکنون الزم
نیست به کســی پاسخ بدهم .البته باید این را هم بگویم
که در زندگی هر احتمالی وجود دارد و می توانم بگویم که
آماده بازگشت به مستطیل سبز هستم.

پیروزی گلدن استیت و شکست کلیولند
در NBA

صبح روزسهشــنبه  9بازی در  NBAانجام شــد که در
مهمترین آنها گلدن استیت وریرز به پیروزی دست یافت
و کلیولند کاوالیرز بازی را به حریف خود یوتا جاز واگذار
کرد .به نقل از ســایت  ،ESPNدر مهمترین بازی صبح
دیروز گلدن اســتیت وریرز توانست با نتیجه  125بر 107
حریف خود نیواورالنز پلیکانز را شکست دهد.
در این بازی استفن کری برای گلدن استیت درخشید .او
 27امتیاز کسب کرد و پنج امتیاز و پنج پاس منجر به گل
داشت .تونی داگالس نیز بهترین عملکرد را برای پلیکانز
داشت .او  22امتیاز کسب کرد و پنج ریباند و هشت پاس
منجر به گل داشت.
در بازی مهم دیگر یوتــا جاز با نتیجه  94بر  85کلیولند
کاوالیــرز را شکســت داد .در این بازی شــلوین مک،

تاثیرگذارترین بازیکن جاز بود .او  17امتیاز کســب کرد
و هفت ریباند و  10پاس منجر بــه گل انجام داد .لبرون
جیمز نیز بیشــترین امتیاز آوری را برای کاوالیرز داشت.
او  23امتیاز کســب کرد و  12ریباند و سه پاس منجر به
گل انجام داد.
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