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نفوذ هکرها به سیستم

حمل و نقل سانفرانسیسکو

هکرها با نفوذ به سیستم حمل و نقل شهر سانفرانسیسکو
در آمریکا باعث شــدند مردم در طول دو روز آخر هفته به
طور رایگان از قطار و بس استفاده کنند.
آنها از آژانس حمل و نقل شــهری سانفرانسیسکو  ۷۰هزار
دالر باج خواستهاند.
کارمندان قطار در یک اقدام احتیاطی همه دســتگاههای
فروش تکت را خاموش کردند.
رایانهها در سراسر شبکه حمل و نقل ،از جمله ایستگاههای
قطار از کار افتاد و صفحه اعالنات پیامی را از سوی هکرها
نشان میداد که نوشته بود« :شما هک شدهاید!»
هکرها همچنین نوشــته بودند که برای یافتن کلید رمز به
یک آدرس انترنتی که حاوی نام شــرکت «یاندکس» بود
تماس بگیرید .شرکت یاندکس یک شرکت روسی انترنتی
است که بسیاری از خدمات از جمله ایمیل و ابزار دسترسی
به شــبکههای اجتماعی را فراهم میکنــد .برنامه رفت و
آمد قطارها در اثر نفوذ هکرها مختل نشــده بود و مقامات
سانفرانسیســکو اعالم کردند که تحقیقات خود را در این
خصوص آغاز کردهاند .سخنگوی شهرداری سانفرانسیسکو
در این مورد به بیبیسی گفت« :خدمات حمل و نقل تحت
تاثیر واقع نشد ه و اطالعات شخصی مشتریان نیز محرمانه
باقی مانده اســت .اما تحقیقات در مــورد چگونگی نفوذ
هکرها در دست انجام است( ».بی بی سی)

 ۷۶سرنشین هواپیمای

بن علی یلدیریم ،نخست وزیر ترکیه از آماده
شــدن پیشنویس اصالحیه قانون اساسی در
روزهای آینده خبر داده است.
آقای یلدیریم که روز سهشنبه  ۲۹نوامبر در
جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه
در آنکارا صحبت میکرد ،از نهایی شدن این
پیشنویس پس از دیــدار آتی خود با دولت
باغچه لی ،رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی
خبر داد.
حزب حرکت ملی کــه یکی از احزاب مخالف
دولت در پارلمان ترکیه است ،با حزب عدالت
و توسعه برای تهیه پیش نویس اصالح قانون
اساسی بیشــترین همکاری را دارد و در این
رابطه تاکنون چندیــن دیدار بین رهبران دو
حزب صورت گرفته است.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه
خواهان اصالح قانون اساســی با هدف تغییر
نظام حکومتی پارلمانی به نظام ریاســتی و
افزایش اختیارات ریاست جمهوری است.

آقای باغچه لی هم دیروز در ســخنانی گفت
که پیشنویس الیحه دولت برای تغییر قانون
اساســی به یکی -دو تغییر احتیاج دارد و به
زودی آماده میشود.
پیشتر ،یکی از مقامهای ارشد حزب عدالت و
توسعه از تقدیم الیحه اصالح قانون اساسی به

ترامپ ،پتریوس را برای مقام

سقوط کرده در کلمبیا
جان دادند

الیحه تغییر نظام حکومتی ترکیه
آماده میشود

وزارت خارجه در نظر دارد

مقامها اعالم کرده اند که  ۷۶سرنشــین هواپیمای حامل
بازیکنان فوتبال یک تیم برازیلی در کلمبیا کشــته شده و
تنها شش تن نجات یافته اند .این هواپیما از بولیویا به جانب
میدان هوایی مدلین کلمبیا پرواز کرده بود.
مقامهای کلمبیا روز ســه شــنبه گفتند که به درخواست
اضطراری یک هواپیمای حامل اعضای تیم شاپِکوونســی
برازیل که در مسیر راه سقوط کرده است ،پاسخ میگویند.
الفریدو بوکانگرا ،رئیــس اداره هوانوردی کلمبیا گفت که
نجات یافتن پنج تن تایید شده است که شامل سه بازیکن
فوتبال ،دو خدمه هواپیما و یک خبرنگار میشــوند .یک
نجات یافته دیگر در شفاخانه جان داد.
خوزه گراردو اکویدو ،قرمانده محلی پولیس گفت« :شــش
تن زنده نجات یافتند ،اما متاسفانه یکی از آنها بعدا َ جان
باخت .باقی سرنشینان متاسفانه جان داده اند .رقم تلفات
این حادثه تراژیک  ۷۶کشته است».
رســانههای محلی گزارش داده اند کــه چهار تن از نجات
یافتگان به شمول االن روشل ،دروازه بان تیم فوتبال برازیل
و یک خدمه هواپیما به جای مصون انتقال داده شــده اند.
آنها قب َ
ال به شفاخانه شهر ال سخا معالجه شدند.
مســئوالن هوانوردی گفتند که به دلیل خراب بودن آب و
هوا ،تنها از طریق هوایی میتوانند به محل سقوط برسند.
مقامها گفتند که این هواپیما  ۷۲مسافر و ن ُه خدمه و پیلوت
داشت .رســانههای برازیلی گزارش داده اند که  ۲۱تن از
سرنشینان این هواپیما خبرنگار بوده اند( .دویچه وله)

دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده ایاالت
متحده امریــکا با جدیت در تالش یافتن
افراد برای مقامهای کلیدی اســت .او از
جمله به عنوان وزیر خارجه کشور ،حاال
دوید پتریوس جنرال و رئیس پیشــین
«سی آی ای» را در نظر گرفته است.
به نظر می رســد که دست کم سه ،چهار
نفر دیگر نیز در تالش احــراز باالترین
مقام دیپلوماتیــک ایاالت متحده امریکا
هستند .دونالد ترامپ بعد از یک ساعت
دیدار و تبــادل نظر با پتریــوس ،روز
دوشــنبه در صفحه تویتر نوشت که او
«همین حاال با بــا جنرال پتروس دیدار»
کرده و «بسیار تحت تاثیر او قرار گرفته
است ».ترامپ برای جستجوی یک وزیر

خارجه ،دوید پتریوس جنرال پیشین و
رئیس سابق «سی آی ای» را برای یک
مالقات در نیویــارک دعوت کرده بود.
پتریوس توســط بعضی هــا احتماالً به
عنوان وزیر دفاع کشور نیز مطرح بحث
اســت .او بعد از دیدار با ترامپ در برابر
خبرنگاران گفت که در مورد موضوعات
مهم جهانی صحبــت کرده اند و ترامپ
از خــود تفاهم بزرگی در ارتباط با تنوع
چالش های و چانس ها نشان داده است.
ترامپ که در  ۲۰جنوری به عنوان رئیس
جمهور سوگند وفاداری به جا می آورد،
می خواهد برای دومین بار با میت رامنی
دیدار کند .رامنی نیز به عنوان نامزد مقام
وزیر خارجه مطرح است( .دویچه وله)

تیم ملی مویتای با سه مدال برنز
به کشور برگشت

تیم ملی مویتای با بهدســتآوردن سه مدال برنز از
رقابتهای جام جهانی مویتای ،که در ورسیه برگذار
شده بود ،روز سه شنبه به کشور برگشت.
این پیکارها با حضــور مویتایکاران برت ِر بیش از ۴۰
کشــور دنیا با میزبانی شهر زاگرب برگذار شده بودند
که با قهرمانی روسیۀ میزبان و نایبقهرمانی اوکراین
پایان یافتند.
سید روحاهلل موسوی ،احمدشــجاع جمال و سهراب
سلحشور ،سه ملیپوش کشــور استند که سه مدال
برنز را به نام افغانستان رقم زدند.
روح اهلل موسوی ،عضو تیم ملی مویتای ،گفت« :من
در این مســابقات در وزن  ۵۱کیلو گرام داخل رینگ
مسابقه شــدم و با یک پیروزی و یک شکست مدال
برنز گرفتم».
احمد شــجاع جمال ملی پوش دیگــر در وزن ۵۴
کیلوگرم گفت« :مسابقات بســیار قوی برگذار شده

بود و ما هم ســه ماه پیش برای حضور در این بازیها
آمادهگی گرفتیم و خوشبختانه به یاری خدا توانستیم
که مدال بگیریم».
در همین حال ،امیر حسین حسینی ،رئیس فدراسیون
مویتای کشور ،گفت« :این مسابقات در سطع بسیار
بلندی و در کالس «ای» برگذارشــده بود و به همین
خاطر شمار زیادی از کشورها نتوانستند در این بازیها
مبارز روان کنند .در پایان این پیکارها ورزشکارانی که
مدالهای طال و نقره را بدســت آوردند ،جواز حضور
به رقابتهای قهرمانی ســتارههای مویتای جهان را
بهدست آوردند».
مویتای یک ورزش رزمی اســت که در سال ۱۳۸۵
خورشــیدی عضویت خانوادۀ کمیتــۀ ملی المپیک
افغانستان شد و از آن زمان تا اکنون بیش از  ۵۰مدال
طال ،نقره و برنز از رقابتهای آسیایی ،جنوب آسیا و
قهرمانی جهان در کارنامه دارد( .طلوع)

دل بوسکه :انتخاب بهترین بازیکن از
بین رونالدو و مسی سخت است

سرمربی ســابق تیم ملی اســپانیا معتقد است ،دیگو
ســیمئونه باید بهترین مربی جهان در سال  2016لقب
بگیرد .او همچنین اعالم کــرد نمی تواند از بین رونالدو
و مسی یکی را انتخاب کند.
مراسم انتخاب بهترینهای فوتبال جهان از طرف فیفا به
زودی برگزار میشــود و بهترینهای سال جهان معرفی
خواهند شد .ویسنته دل بوسکه سرمربی سابق تیم ملی
اسپانیا که در ســال  2012به عنوان بهترین مربی جهان
انتخاب شد ،یکی از کسانی است که در چند سال گذشته
در این رای گیری شــرکت داشت ولی اینبار بازنشسته
شــده و نمیتواند در رایگیری بهترین ها حضور داشته
باشد.
دل بوســکه درباره اینکه کدام بازیکــن باید بهترین
بازیکن سال لقب بگیرد ،گفت :واقعا سخت است از بین
کریستیانو رونالدو و لیونل مسی یکی را به عنوان بهترین
بازیکن جهان انتخاب کرد .این دو هر دو در تیم هایشان
سال خیلی خوبی داشــتند و میتوانند بهترین بازیکن
شــوند .در واقع یکی از این دو باید بــه عنوان بهترین

بازیکن سال انتخاب شود و هر چه جامعه فوتبالی بگوید
را باید قبول کرد .ولی درباره بهترین مربی رای من دیگو
سیمئونه است .او بهترین مربی جهان در سال  2016بود.
در کل دوست دارم یک اسپانیایی برنده این جایزه شود
ولی سیمئونه هم چون در فوتبال اسپانیا فعالیت می کند
از نظر من اسپانیایی است.

مجلس تا دو هفته دیگر خبر داده بود.
پیش بینی میشــود پــس از تصویب الیحه
تغییر نظام حکومتــی در مجلس ترکیه ،این
اصالحیه بهار آینده به همه پرســی گذاشته
شود( .بی بی سی)

دنمارک می خواهد
روند پناهندگی را
تغییر بدهد

حکومت جدید دنمارک در نظر دارد سیاســت اش در
رابطه با روند پناهندگی را تغییر دهد .این کشــور می
خواهد از جمله از فشار بر سرحدات اروپا بکاهد.
روزنامۀ دنمارکی «برلینگســکِ ه» شام دیروز دوشنبه
گزارش داد که متقاضیــان پناهندگی دیگر نمیتوانند
در مرز دنمارک تقاضــای پناهندگی کنند .به قول این
روزنامه حکومت در کوپنهاگن پایتخت این کشور گفته
اســت که متقاضیان پناهندگی در آینده باید پیش از
اینکه راه اروپا را در پیــش میگیرند ،تقاضای خود را
ارایه کنند .اینگر ستویبرگ وزیر امور مهاجرت و ادغام
دنمارک گفته اســت «کاهش فشار در مرز های بیرونی
اروپا و همزمان دشوار ســاختن هرچه بیشتر شرایط
برای قاچاقبران انسان ،هدف اعالم شدۀ دولت دنمارک
است» .ستویبرگ افزوده اســت« :از همین رو ما حاال
به دنبال گفتگو با کشــور های اروپایی هستیم که با ما
همنظر شــوند ».حکومت راستی میانه رو نخست وزیر
الرس لوکِه راسموسن همین دوشنبه گذشته رسم ًا به
کار آغاز کرد .ائتالف حاکــم در دنمارک طرفدار وضع
محدودیت ها در سیاست پناهندگی است.
در حال حاضر خارجی ها باید در دنمارک اقامت داشته
باشــند تا بتوانند تقاضای پناهندگی کنند .دنمارک در
سال روان میالدی تاکنون  ۵۷۰۰متقاضی پناهندگی را
ثبت کرده است .رقم پناهجویان در سال گذشته در این
کشور به  ۲۱هزار تن میرسید( .دویچه وله)

اولیور کان :آنچلوتی چیزی
از فوتبال سرش نمیشود

کاپیتان ســابق بایرن مونیخ به انتقاد شــدید از سرمربی
ایتالیایی این تیم پرداخت و او را یک مربی بیدانش توصیف
کرد.به نقل از نشریه بیلد ،بایرن مونیخ این فصل با هدایت
کارلو آنچلوتی نتایج خوبی نمیگیرد .بعد از اینکه مشخص
این تیم به عنوان تیــم دوم از گروهش در لیگ قهرمانان
صعود میکند ،در بوندســلیگا نیز باواریاییها نتایج خوبی
کســب نکردند و بعد از الیپزیک در رده دوم جدول قرار
گرفتند.اولیور کان دروازهبان و کاپیتان سابق بایرن مونیخ
با انتقاد از کارلو آنچلوتی گفت :آنچلوتی فقط یک سیستم
 ۴-۳-۳میداند و دیگر هیچ چیز از سیســتم و تاکتیک
ســرش نمیشــود .او اصال نمیداند باید چطور تیم تغییر
آرایش بدهد و با شرایط بازی تغییر کند و در تمام بازیها با
یک سیستم بازی کرده است .زمان گواردیوال بایرن مونیخ
شــرایط بهتری داشت و در طول یک مســابقه به راحتی
تغییر سیســتم میداد و بازیکنان انعطاف بیشتری در تیم
او داشــتند .اما االن میبینید که آنچلوتی نتوانسته چنین
کارهایی بکند و بایرن مونیخ را به  ۱۵سال پیش ،عقب برده
اســت .من فکر نمیکردم آنچلوتی درکی پایین از تاکتیک
و سیستم در بایرن مونیخ داشته باشد ولی او متاسفانه در
سادهترین مسائل نیز نمیتواند موفق شود.

پیروزی خانگی اینتر و
توقف ناپولی

اینتر با هدایت پیولی به اولین برد خود دست یافت و ناپولی
متوقف شــد.در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ ایتالیا ۲
دیدار برگزار شــد که در یکی از دیدارها اینتر در خانه با
نتیجه  ۴بر  ۲توانســت فیورنتینا را از پیش روی بردارد و
اولین برد پیولی با این تیم ثبت شود.اینتریها در همان ۲۰
دقیقه نخست کوبنده ظاهر شدند و  ۳بار دروازه حریف خود
را باز کردند .بروزوویچ ابتدا گل نخســت را به ثمر رساند.
در ادامه ایکاردی و ســپس کاندروا گلهای دیگر اینتر را
به ثمر رســاندند .و در دقیقه  ۹۱نیــز ایکاردی گل چهارم
اینتر و دومین گل خودش در این بازی را به ثمر رســاند.
البته فیورنتینا در ادامه دو گل خورده را پاسخ داد .کالینیچ
و ایلیچ برای فیورنتینای میهمان شکســت را قابل هضمتر
کردنــد و این دیدار با برتری  ۴بر  ۲اینتر پایان یافت .البته
تیم فلورانسی از دقیقه  47در پی اخراج یکی از بازیکنان
خود با یک یار کمتر به بازی پرداخت.در دیگر دیدار ،ناپولی
با نتیجه یک بر یک برابر ساســولو متوقف شد .اینسینیه
برای ناپولی در این دیدار گلزنی کرد .در جدول ،یوونتوس
در صدر قرار دارد و رم و میالن دوم و سوم هستند.

گزارش جدید  IAAFدرباره
محرومیت دوومیدانی روسیه

مدیر رســانهای فدراســیون جهانــی دوومیدانی اعالم
کرد گــزارش جدیدی درباره محرومیت روســیه و تعلیق
فدراسیون دوومیدانی این کشور از سوی فدراسیون جهانی
به زودی منتشر خواهد شد .به نقل از ، TASSاین گزارش
در روزهای  30نوامبر و یک دسامبر در جلسه هیات مدیره
 IAAFدر موناکو بررسی میشود.
سال گذشته وادا بررسیهایی درباره دوپینگ سیستماتیک
در روسیه انجام داد و گزارشهایی در این باره ارائه کرد که
باعث شد دوومیدانی روسیه محروم شود و دوومیدانیکاران
این کشور نتوانند در المپیک ریو شرکت کنند .فدراسیون
جهانی معیارهایی را برای روســیه تعیین کرد تا در صورت
رعایت آنها بتواننددوباره اعتبار خود را کسب کنند.

رئیس جمهوری کوریای

جنوبی خواستار طرح پارلمان
برای استعفای خود شد

پارک گون-هه ،رئیس جمهوری کوریای
جنوبی ،گفته اســت که اگر پارلمان طرح
الزم برای انتقــال قدرت را تدوین کند از
سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
روز سهشنبه ،پارک گون-هه در سخنانی
از پارلمان خواست تا در مورد چگونگی و
زمان کنارهگیری او از قدرت تصمیم گیری
کند تا انتقال قدرت به شــکل مناسب و
بدون ایجاد وقفــه در اداره امور دولتی
صورت گیرد.
وی گفت «من آینده سیاســی از جمله
کاهش دوره ریاســت جمهوری خود را به
تصمیم نمایندگان پارلمان واگذار میکنم»
و افزود «به محض اینکه راهی یافت شود
که انتقال قدرت بتوانــد با تضمین ثبات
کشــور و جلوگیــری از ناآرامی و خالء
سیاســی صورت پذیرد ،مــن آمادهام از
سمت خود کنارهگیری کنم».
ماه گذشــته میالدی رســانههای خبری

کوریای جنوبی گــزارش کردند که چوی
سن-ســیل ،از دوســتان نزدیک پارک
گون-هه ،با اســتفاده از موقعیت خود در
دفتر خانم پارک به اعمال نفوذ در انتصاب
مشــاوران رئیس جمهــوری و همچنین
سوءاســتفاده مالی به نفع یک موسسه
غیرانتفاعی مرتبط با خود مبادرت کرده
است.
خام چوی که در خارج به سر میبرد ،برای
پاسخگویی به اتهامات به کوریای جنوبی
بازگشت و بازداشت شد.
رئیس جمهوری در سخنانی ضمن انتقاد از
سوءاستفاده افراد نزدیک به خود ،از این
وضعیت ابراز تاسف کرد اما بعدا سارنوالی
کوریــای جنوبی گفت کــه خانم پارک
احتماال از اقدامات دوســت خود بیخبر
نبوده است .دفتر رئیس جمهوری هرگونه
ارتباط او با اقدامات خانم چوی را تکذیب
کرده است( .بی بی سی)

کاخ سفید ادعای ترامپ
دایر بر میلیونها رای
غیرقانونی را رد کرد

کاخ ســفید می گوید که هیچ شاهدی
برای تایید ادعــای دونالد ترامپ دایر بر
به صندوق ریخته شــدن میلیون ها رای
غیرقانونی علیه او در انتخابات ریاســت
جمهوری وجود ندارد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید ضمن
رد این ادعاها خبرنــگاران را برای اظهار
نظر بیشتر به تیم آقای ترامپ ارجاع داد.
او در کنفرانس روزانه خبری کاخ ســفید
گفت« :چیــزی که می توانــم به عنوان
یک واقعیت عینی بگویم این اســت که
هیچ شاهدی دال بر چنین ادعایی وجود
ندارد».
دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور منتخب
آمریکا گفته که اگر آرا «میلیونها نفری
که غیرقانونی رأی دادهاند» در نظر گرفته
نشود ،تعداد آرای عمومی او در انتخابات

هشــتم نوامبر از هیالری کلینتون بیشتر
می بود .مجموع آرای خانم کلینتون ،نامزد
دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا در کل ایالتها دو میلیون بیشتر از
کل آرای آقای ترامپ بود ،اما آقای ترامپ
اکثر کرسیهای کالج انتخاباتی را برد و به
عنوان رئیس جمهور منتخب معرفی شد.
آقای ترامپ در توییتی نوشت« :عالوه بر
بردن آرای الکتــرال ،اگر رأی میلیونها
نفری کــه غیرقانونی رأی دادند را در نظر
نگیریم ،برنده آرای عمومی هم بودم».
آقای ترامپ همچنین مدعی «تقلب جدی»
در ایالت های ویرجینیا ،نیوهمپشــایر و
کالیفرنیا شده و رســانهها را متهم کرده
اســت که چشــم خود را روی این تقلب
بســته اند .خانم کلینتون در این ایالتها
اکثریت آرا را بدست آورد( .بی بی سی)

مسابقات فوتسال جوانان کابل
پایان یافت

مسابقات فوتسال در سطح والیت کابل که میان هشت
تیم از شهر کابل و شماری از ولسوالی های این والیت راه
اندازی شده بود ،به پایان رسید.
نبی اهلل رحیمی مسوول برگزاری این مسابقات گفت که
این بازی ها ،ســه روز قبل از سوی مجتمع جامعه مدنی
افغانســتان(مجما) راه اندازی شده بود .به گفته وی ،این
رقابــت ها در ۶قوس ،با حضور هشــت تیم در دو گروه
چهار تیمی از شهر کابل و ولسوالی های پغمان ،قره باغ و
بگرامی آغاز گردید .رحیمی افزود که  ،آخرین دیدارهای
تیم های رقیب برگزار شــد و در نهایت؛ تیم فوتســال

مجتمع جامعه مدنی مقام اول ،بگرامی دوم و پغمان مقام
سوم را کسب کرد .وی خاطر نشان کرد که این رقابت ها
به منظور رشد ورزش فوتسال و ترویج فرهنگ همدیگر
پذیری در بین جوانان ،راه اندازی شده بود.
همچنان ،در پایان این رقابت ها ،حمیداهلل رفیعی از تیم
مجتمع جامعه مدنی به عنوان بازیکن برتر شناخته شد و
تیم فوتسال بگرامی ،کپ اخالق را به دست آورد.
نبی اهلل رحیمی تصریح کرد که این مسابقات قبل ازاین
در والیات بلخ ،ننگرهار و هرات برگزار شده و قرار است
به زودی در بامیان نیز راه اندازی گردد( .پژواک)

پیروزی صدرنشین کنفرانس غرب
در لیگ NBA

بامداد دیروز در رقابتهای بســکتبال لیگ 7 ،NBA
بازی انجام شد .در مهمترین بازیها گلدن استیت وریرز
صدرنشین کنفرانس غرب به پیروزی رسید و تورنتو پترز
تیم رده دوم کنفرانس شــرق نیز حریف خود را شکست
داد.
به نقــل از  ،Foxsportsدر مهمترین بازی بامداد دیروز
گلدن استیت وریرز صدرنشین کنفرانس غرب با نتیجه
 105بر  100آتالنتا هاکس را شکست داد.
در این بازی کوین دورانت و استفن کری ستارههای گلدن
استیت هر کدام  25امتیازآوری داشتند و به ترتیب  14و
 3ریباند انجام دادند.
کلی تامپسون نیز  20امتیاز اضافه کرد تا وریرز با نتیجه
نزدیک هاکس را از پیش رو بردارد.

در بازی حســاس دیگر ،تورنتو ریتــرز که در رده دوم
کنفرانس شرق قرار دارد توانســت با نتیجه  122بر 95
فیالدلفیا سونی سیکسرز را شکست دهد.
در این مسابقه کایل الری توانست  6سه امتیازی به ثمر
برساند و در نهایت  24امتیاز برای ریترز کسب کند .این
ســیزدهمین بار پیاپی بود که ریترز سونی سیکسرز را
شکست میداد.
نتایج دیگر بازیهای بامداد دیروز:
واشنگتن ویزاردز  – 101سکرمنتو کینگز 95
اوکالهاما سیتی تاندر  – 112نیویورک نیکس 103
بوستون سلتیکس  – 112میامی هیت 104
یوتا جاز  – 112مینه سوتا تیمبرولوز 103
شارلوت هورنتز  – 104ممفیس گریزلیز 85

