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شورشیان سوریه آمادگیها برای
مذاکرات صلح را متوقف کردند

رئیس اجرایی سابق
هانگکانگ به جرم فساد
مالی محاکمه میشود

محاکمه رئیس اجرایی سابق هانگکانگ به اتهام فساد مالی
و تخلف اداری آغاز شده است.
روز سهشــنبه ،محاکمه دونالد تســانگ ،رئیس اجرایی
هانگکانگ به اتهام دریافت رشوه آغاز شد .پرونده اتهامی
علیه آقای تســانگ به دادن امتیــازات دولتی به افراد در
برابر دکور رایگان یک آپارتمان مجلل در شــهر شنژن ،در
همسایگی هانگکانگ در خاک اصلی چین ارتباط دارد.
دونالد تسانگ ٧٢ ،ساله ،اتهام یک فقره «دریافت امتیازات»
و دو فقره «تخلف اداری حین خدمت» را رد کرده و خود را
بیگناه دانسته است.
این نخســتین مــورد از محاکمه یکی از مقامات ارشــد
هانگکانــگ به اتهام فســاد مالی در تاریــخ معاصر این
سرزمین است.
طبق ادعانامه سارنوالی ،آقای تســانگ متهم است که به
طور رایگان از خدمات تغییر دکوراســیون یک پنتهاوس
سه طبقه در شهر شنزن که آن را از گروه پاسیفک شنزون
اجــاره کرده بود ،برخوردار شــد و در برابــر آن ،به طور
غیرقانونــی امتیازات دولتی را به افــراد خاصی داد .گروه
پاســیفیک به بیل وونگ چوبائو ،از سرمایهداران ثروتمند
هانگکانگ ،تعلق دارد .آقای تســانگ ،که مطابق معمول
با پاپیونی در دادگاه حاضر شــده بود ،از افشــای جزئیات
گفتگوهای خود با آقــای وونگ برای اجاره این پنتهاوس
خودداری کرد .به گفته نماینده کمیسیون مستقل مبارزه با
فساد در هانگکانگ که در دادگاه حضور داشت ،هم زمان
با این گفتگوها ،مذاکراتی هم بیــن کارکنان دفتر دونالد
تســانگ و مدیران یک شرکت خبررسانی کمپیوتری برای
کســب مجوز فعالیت در جریان بود .اکثر سهام این شرکت
به آقای وونگ تعلق داشت( .بی بی سی)

شورش در زندانی در

ایالت آمازون برازیل ۵۶
کشته بر جای گذاشت

مقامهای برازیل میگویند در جریان شورش در زندانی در
شهر مانائوس واقع در ایالت آمازون آن کشور ،حداقل ۵۶
نفر کشته شدهاند.
این شورش روز یکشنبه آغاز شــد ،اما به گفته مقامهای
پولیس اکنون پایان یافته است.
مقامهــای پولیس میگویند اوایل روز دوشــنبه زندانیان
اسلحه خود را تسلیم کردند و آخرین گروگانهای بازمانده را
هم آزاد کردند و به این ترتیب شورش پایان یافت.
در جریان شورش در مجموع  ۱۲زندانبان به گروگان گرفته
شده بودند .بنابر گزارشها تعدادی از زندانیان فرار کردهاند.
به گفته یکی از کشــیشهای زندان ،شورش به دنبال بروز
درگیری میان زندانیانی از دارودسته های رقیب رخ داد.
برازیل چهارمین جمعیت بزرگ زندانی در جهان را دارد .عده
زندانیان در برازیل حدود  ۶۰۰هزار نفر است و زندانهای آن
کشور با مشکل ازدحام مواجهاند( .بی بی سی)

قرار بود در ادامه مــاه جاری مذاکرات صلح
سوریه برگزار شود .اما پس از آنکه شورشیان
به دلیل نقض مکرر آتــش بس ،آمادگی های
خود برای اشتراک در این مذاکرات را متوقف
نمودند ،روشن نیســت که آیا این مذاکرات

حکومت ترکیه می خواهد
«وضعیت اضطراری» را
تمدید کند

حکومت ترکیه قصــد دارد تا وضعیت
اضطراری را که اواســط ماه جوالی پس
از کودتای نافرجام برقرار شــد ،تمدید
نماید .در همین حال مقامات این کشور
خبر داده اند که دو فــرد خارجی را به
ظن ارتباط با حمله شب سال نو دستگیر
کرده اند.
بنعلی یلدیریم ،نخست وزیر ترکیه روز
سه شنبه به نمایندگان پارلمان از جناح
حزب حاکم «عدالت و توسعه» گفت که
طرح تمدید وضعیت اضطراری به مدت
 ۹۰روز دیگر از تاریــخ  ۱۷جنوری این
هفته به پارلمان ترکیه فرستاده خواهد
شد.
رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پس از
کودتای نافرجام در پانزدهم ماه جوالی
سال گذشته میالدی ،فرمان وضع حالت
اضطراری را صــادر کرد .اردوغان رقیب
سیاســی و منتقد خود ،فتح اهلل گولن را
مسئول کودتا دانست.
اردوغان گفته اســت که تمدید وضعیت
اضطراری ســبب می شــود تا جنگ
موثرتــری علیه تروریســم ادامه یابد.

تیم منتخب فیفا برای سال
 ۲۰۱۶فاشد شد ؟

با منتشــر شدن بهترینهای فوتبال جهان توســط نشریه اکیپ ،شایعاتی
درباره مشخص شدن تیم منتخب ســال  ۲۰۱۶فیفا قبل از مراسم به وجود
آمده است.
به نقل از اکیپ ،مراســم بهترین های فوتبال جهان در سال  ۲۰۱۶قرار است
هفته آینده در زوریخ سوییس برگزار شود و بهترین های سال  ۲۰۱۶جهان
در این مراسم معرفی خواهند شد.
یکی از بخش های این مراســم همچون ســالهای قبل ،تیم منتخب سال
فوتبال جهان بوده است .اینبار در آستانه شروع مراسم ،روزنامه اکیپ تیم
منتخب سال  ۲۰۱۶فیفا را که بر اســاس رای کاربران به صورت انترنتی به
دست آمده است ،به شرح زیر اعالم کرد:
دروازهبان:
مانوئل نویر (آلمان  -بایرن مونیخ)
مدافعان:
سرخیو راموس (اسپانیا  -رئال مادرید) ،جرارد پیکه (اسپانیا  -بارسلونا)-
تیاگو سیلوا (برازیل  -پاری سن ژرمن) ،مارسلو (برازیل  -رئال مادرید)
هافبک ها:
تونی کروس (آلمان  -رئال مادرید) ،لوکا مودریچ (کرواسی  -رئال مادرید)،
آندرس اینیستا (اسپانیا  -بارسلونا)
مهاجمان:
لیونل مسی (ارجنتین  -بارســلونا) ،نیمار (برازیل  -بارسلونا) ،کریستیانو
رونالدو (پرتگال  -رئال مادرید)

پائولو دیباال خواستار حضور
در رئال مادرید شد

برگزار خواهد شد یا نه .چندین گروه شورشی
سوریه ضمن انتشــار یک اعالمیه مشترک،
اســتدالل کرده اند که به دلیل « نقض مکرر»
آتش بس در جریــان چهار روز اخیر از جانب
نیروهای اردوی سوریه ،اقدام به توقف آمادگی

رسانههای ایتالیایی از عالقه ســتاره جوان یوونتوس برای حضور در رئال
ن در حالی است که بارسلونا هم به دنبال این
مادرید سخن به میان آوردند ای 
بازیکن اســت.به نقل از کالچیو مرکاتو ،پائولو دیباال یکی از بااستعدادترین
ل حاضر فوتبال جهان است .این بازیکن جوان ارجنتینی
فوتبالیست های حا 
در یوونتوس بازی میکند و خبرهای زیادی درباره عالقه دو باشــگاه بزرگ
ل مادرید و بارسلونا به جذب او به گوش میرسد.
رئا 
دیباال در فصل جابه جایی تابســتانی دو سال قبل از پالرمو راهی یوونتوس
شد و در این دو فصل حضورش در ترکیب بیانکونری عملکرد خوبی از خود
نشان داده است .یوونتوس به دنبال تمدید کردن قرارداد دیباال تا سال ۲۰۲۱
است اما کالچیو مرکاتو ایتالیا اعالم کرد این بازیکن ارجنتینی عالقهای به
ل مادرید شود.
انجام این کار ندارد و میخواهد راهی رئا 
این سایت ایتالیایی نوشت یوونتوس برای تمدید قرارداد دیباال حقوق ۵.۵
میلیون یورو را به او پیشــنهاد داده اما این بازیکن خواســتار حقوق ۷.۵
میلیون یورویی اســت .این همان رقمی است که گونسالو ایگواین دریافت
میکند اما باشگاه یوونتوس با چنین پیشنهادی مخالفت کرده و همین باعث
شده تا احتمال جدایی دیباال از یووه زیاد شود.
دیباال لقب مســی جدید فوتبال ایتالیا را یدک می کشــد .هر دو باشگاه
ل مادرید به جذب این بازیکن جوان عالقه دارند .باید دید او
بارســلونا و رئا 
در نهایت راهی کدام یک از این دو تیم میشود.

این هفته ترکیــه بار دیگر حمله هدف
تروریســتی قرار گرفت .در حمله یک
مرد مســلح به یک کلوب شــبانه در
استانبول  ۳۹تن کشته و حدود  ۷۰نفر
زخمی شدند .فرد مهاجم توانسته است
بگریزد .مســئولیت این حمله مرگبار
را گروه تروریســتی «دولت اسالمی»
(داعش) بر عهده گرفت.
در همین حال ،مقامات ترکیه روز ســه
شــنبه خبر دادند که دو تبعه خارجی
را به ظن ارتباط با این حمله در میدان
هوایی استانبول دســتگیر کرده اند.
جزئیات بیشتری در این باره ارائه نشده
است.
وضعیت اضطــراری بــه رجب طیب
اردوغان رئیس جمهــور ترکیه اجازه
می دهد تا پیــش از تصویب قانون در
پارلمان دست به اقداماتی بزند .بنابراین
با تمدید وضعیت اضطراری ،اختیارات
فراقانونی اردوغان حفظ خواهد شــد.
(دویچه وله)

ها برای اشتراک در این مذاکرات کرده اند .در
این اعالمیه آمده اســت« :تمام مشورتها در
قبال این مذاکرات متوقف خواهد شد».
جمع ًا دوازده گروه معتدل شورشــی شــامل
«اردوی آزاد ســوریه» در این اعالمیه تأکید
کرده اند که آنان آتش بس سراسری در سوریه
را رعایت کرده اند ،اما رژیم اسد و متحدین آن
بار بار این آتش بس را نقض کرده اند.
قرار بود نمایندگان حکومت اسد و شورشیان
برای اشــتراک در مذاکرات صلح ،ماه جنوری
ســال روان میــادی در آســتانه پایتخت
قزاقستان با هم دیدار نموده و تشکیل جلسه
دهند .روســیه و ترکیه به عنوان میانجی این
مذاکرات نیز قرار بود در این اجالس اشتراک
کنند .آتش بس سرتاســری در سوریه نیز با
میانجیگری هر دو کشــور روسیه و ترکیه سر
از جمعه گذشته وضع گردیده بود .اما با وجود
این آتش بس در شــماری از نواحی ســوریه
جنگ ادامه یافته است( .دویچه وله)

پولیس اسرائیل از

بنیامین نتانیاهو در رابطه
با اتهام رشوهگیری
بازجویی میکند

پولیس اســرائیل از بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر این
کشور ،در رابطه با اتهامات فساد مالی بازجویی میکند.
رسانههای اســرائیلی میگویند این اقدام پس از آن
انجام میشود که پولیس اطالعات تازهای از یک منبع
نزدیک به آقای نتانیاهو دریافت کرد .بنا بر گزارشها،
پولیس مظنون اســت که آقــای نتانیاهــو هدایای
گرانبهایی دریافت کرده باشــد .بازجویی از نخست
وزیر اسرائیل به دستور آویخای مندلبلیت ،سارنوال کل
کشور ،انجام میشود که بعد از تحقیقات مقدماتی حاال
پرونده کیفری را رســما به جریان انداخته است .یک
تیم کارآگاهان پولیس عصر دوشــنبه به محل سکونت
رسمی نخست وزیر اســرائیل در بیت المقدس رفت.
صفحه تیره رنگی در مقابل منــزل آقای نتانیاهو قرار
داده شد تا خبرنگاران و عکاسان نتوانند ورود بازجوها
را ثبت کنند .جزئیات زیادی از پرونده منتشــر نشده
است؛ با این حال ،این ماجرا چند روز است در اسرائیل
بازتاب گســتردهای داشته اســت .روزنامه اسرائیلی
هاآرتص گــزارش داده که آقای نتانیاهــو دهها هزار
شــکل (واحد پول اسرائیل) از سرمایه داران اسرائیلی
و خارجی دریافت کرده است که میتواند خالف قانون
بوده باشد .این در حالیست که نخست وزیر اسرائیل،
این اتهامات را بیاساس میداند( .بی بی سی)

آشوب مهاجران در ایتالیا
در پی مرگ یک زن

پناهجویان در ایتالیا در پی مرگ یک زن
جوان در یک مرکــز نگهداری مهاجران،
دست به آشــوب زدند .رسانه های محلی
می گویند که این افــراد  ۲۵کارمند این
مرکــز را حبس کردند تا وقتی که پولیس
آنها را نجات داد .خبرگــزاری ایتالیایی
«انســا» روز سه شــنبه گزارش داد که
معترضان در پــی مرگ یک زن جوان در
بخش خدمات صحی دست به آشوب زدند.
این افراد می گویند که در رساندن این زن
به شفاخانه تعلل صورت گرفته است .یک
زن  ۲۵ساله از ساحل عاج ،پس از آن که
در حمام یک مرکــز پناهجویان بیهوش

شــد ،جان خود را از دست داد .این کمپ
پناهجویان در  ۵۰کیلومتری شــهر ونیز
ایتالیا موقعیــت دارد .مقامات همچنان
در حال بررسی علت مرگ این زن جوان
هستند .حدود  ۱۴۰۰پناهجو در حال حاضر
در این کمپ که پیــش از این یک پایگاه
نظامی بود ،زندگی می کنند .پس از مرگ
این زن جــوان ،مهاجران لین های برق را
قطع کردند ،در محل آتش برافروختند و
راه های خروجی را مسدود کردند .حدود
 ۲۵کارمند این کمپ به شمول یک داکتر و
دو پرستار چندین ساعت داخل ساختمان
گیر مانده بودند( .دویچه وله)

وزیر داخله آلمان می خواهد
مراکز اخراج پناهجویان
ایجاد کند

توماس دیمیزیر ،وزیر داخله آلمان گفته
است که حکومت مرکزی آلمان باید اجازه
داشته باشد تا کسانی را که تهدید امنیتی
ایجاد می کنند ،اخراج نمایند .ایجاد مراکز
اخراج بخشــی از طرح های برلین برای
تقویت امنیت است.
تقریبا دو هفته پس از حمله تروریســتی
با موتر الری بر بازار کریسمس در برلین،
وزیر داخله آلمان روز دوشنبه چارچوب
اولیه برنامه هایی را به منظور سر و سامان
دادن به سیاســت پناهجویی و دستگاه
امنیتی آلمان مطرح کــرد .دیمیزیر در
مقاله ای در روزنامه «فرانکفورتر الگماینه
سایتونگ» نوشته اســت که او پیش تر
پیشــنویس طرحی را ارائه کرده است که
بر اساس آن حکومت مرکزی اجازه خواهد
داشــت تا پناهجویانــی را که تهدیدات
امنیتی ایجاد می کنند ،دستگیر و اخراج
کند .وزیر داخله آلمان نوشته است« :من
پیشنهاد می کنم که حکومت فدرال باید

برخی رؤسای والیتی فدراسیون
فوتبال خواهان برگزاری انتخابات
ریاست این نهاد شدند

قدرت بیشــتری برای لغــو مجوز اقامت
(پناهجویان خطرناک) داشته باشد» .اگر
چنین شود ،اخراج «مســتقیما» توسط
حکومت فــدرال انجام خواهد شــد ،نه
توسط هر ایالت به طور جداگانه.
این سیاســتمدار «دموکرات مسیحی»
گفته است که او قصد دارد تا مراکز اخراج
زیر نظر حکومت فــدرال ایجاد کند .به
این ترتیب پناهجویان رد شده ،از مراکز
تحت مدیریت ایالت ها به مراکز نگهداری
حکومت فــدرال منتقل خواهند شــد.
دیمیزیر نوشته اســت« :مراکز دیپورت
ماندگار و به لحاظ قانونی [موجه] نزدیک
میدان های هوایی ایجاد می شوند».
حکومت مرکزی آلمان پیــش از این به
حکومت های ایالتی فشار وارد کرده است
تا روند اخراج را ســرعت بخشند .با این
همه ،این مسئله پس از حمله تروریستی
 ۱۹دســمبر در برلین که به مرگ  ۱۲تن
انجامید ،تشدید شده است( .دویچه وله)

یازده بازیکن با یازده ملیت
مختلف در ترکیب لسترسیتی

لسترســیتی از  ۱۰بازیکن خارجی در ترکیب اصلیاش برابر میدلزبورو بهره
برد تا بار دیگر مساله استفاده بیرویه از بازیکنان خارجی در تیمهای لیگ
انگلیس مطرح شود.
به نقل از دیلی میل ،لسترسیتی دوشنبه در هفته بیستم لیگ برتر انگلیس
برابر میدلزبورو قرار گرفت و بدون گل برابر میزبانش متوقف شد اما اتفاقی
تاریخی در این بازی رخ داد.
هر یازده بازیکن اصلی شاگردان کلودیو رانیری متعلق به یک کشور جداگانه
بودند .ایــن اتفاق دوباره نگرانی انگلیســیها در رابطه با حضور بازیکنان
خارجــی در ترکیب اصلی تیمها را به وجــود آورد چون این موضوع روی
تیم ملی انگلیس اثر میگذارد .یازده بازیکن لسترسیتی در بازی اشمایکل
(دنمارک) ،سیمپسون (انگلیس) ،مورگان (جامائیکا) ،هوث (آلمان) ،فوکس
(اتریش) ،آمارتی (غنا) ،کینگ (ولز) ،مندی (فرانسه) ،محرز (الجزایر) ،اویوا
(ارجنتین) و اوکازاکی (جاپان) بودند .حتی نخســتین تعویض لستر ،احمد
موسی نیز از یک ملیت دیگری بود.
البته این اتفاق تازه ای در انگلیس نیست .واتفورد در زمان مربیگری کیکه
ســانچس فلورس در فصل  ۲۰۱۵ – ۱۶نیز از یــازده بازیکن با یازده ملیت
مختلف بهره برد و آرسنال نیز چنین تجربهای را داشت .در اسپانیا نیز سویا
با خورخه سامپائولی در هفت ه چهارم اللیگا از چنین ترکیبی استفاده کرد و
برای نخستین بار چنین اتفاقی در این کشور رخ داد.

پیروزی دوباره کلیولند با وجود
شماری از مســووالن والیتی فدراسیون
فوتبال ،مدعی اند کــه همزمان با نزدیک
شــدن انتخابات ریاست این نهاد ،برکنار و
تهدید به برکناری شــده اند؛ اما مسووالن
فدراسیون از این مســئله ابراز بی خبری
می کنند.
حمید اهلل فروتن آمر فدراســیون فوتبال
نیمروز با شــماری دیگر از نمایندگان این
فدراســیون در والیات ،در یک نشســت
خبری در کابل گفت که به تازگی از سوی
رئیس فدراسیون ملی فوتبال برکنار شده
است.
وی مدعی شد که رئیس فدراسیون فوتبال
در تبانی با برخی از اعضای شورای والیتی
نیمــروز ،وظیفه وی را بــه حالت تعلیق
درآورده است.
فروتن افزود« :طبق اساسنامه فدراسیون
فوتبال ،چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات،
رئیس فدراسیون فوتبال صالحیت تعلیق
و برطرفی هیچ یک از رؤســای والیتی را
ندارد».
فروتن گفت« :فشــار هایی از مرکز باالیم
وجود داشــت که یا از وظیفه ام کنار بروم
و یا هم به نفع آنان کار کنم».
عنایت اهلل صاحب زاده رئیس فدراســیون
فوتبال هلمند نیز گفت« :ســه هفته قبل
هئیتی از کابل به ایــن والیت آمده بود و
در تبانی با یک عضو شورای والیتی بدون
آنکه مقام والیت و رئیس شــورای والیتی
خبر شــوند ،انتخاباتــی را برگزار کرده و
شخص دیگری را به حیث رئیس فدراسیون
والیت برگزیدند».
وی با ابــراز نگرانی از مســئله گفت که

فدراســیون فوتبال ،نباید خالف موازین
ورزشــی و اساســنامه این فدراسیون در
زمینه گزینش رؤسای والیتی اقدام کند.
امان اهلل فیضی رئیس فدراســیون فوتبال
جوزجان نیز گفت« :چندین بار برایم اخطار
داده شده است که باید از کرام الدین کریم
رئیس کنونی فدراسیون در انتخابات آینده
حمایت کنم و هرگاه این کار را انجام ندهم
مرا از وظیفه ام برکنار خواهند کرد».
سید علی اصغر اکبرزاده مربی پیشین تیم
ملی فوتبال گفت« :دیریســت فدراسیون
فوتبــال در وضعیت خوبی قــرار ندارد،
زورگویی ،ناتوانی و نبود برنامه سبب شده
تا برخی ورزش دوســتان متحد شــده و
صداى خود را مشترکا بلند کند».
وی با بیان اینکه سه ماه از زمان برگزاری
انتخابات ریاســت فدراسیون سپری شده
است ،افزود که در گام نخست ،فدراسیون
فوتبال باید زمان دقیق انتخابات ریاســت
این نهاد را مشــخص کنــد و از تغییر و
تبدیلی رؤسای والیتی دست بردارد.
معترضان در پایان این نشست ،در قطعنامه
یی خواســتار انتخابات شفاف ،عادالنه در
مطابقت به اساســنامه فیفا و تعیین تاریخ
مشــخص و قابل قبول زمــان برگزاری
انتخابات شدند.
در این قطعنامه تاکید شده است که طبق
فیصله آخرین نشســت رؤســای والیتی
فدراســیون ،رئیس فدراسیون نمی تواند
این رؤسا را همزمان با نزدیک شدن زمان
انتخابات ریاســت نهاد تغییــر دهد و یا
برکنار کند .یکی از مســووالن فدراسیون
فوتبال ،ضمن تاکید بــر اهمیت برگزاری

انتخابات ریاست این نهاد گفت که در مورد
ادعاهای مطرح شده معلومات ندارد.
قبــل از این نیز علی عســکر لعلی کمک
مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان،
به پــژواک گفته بود که بخاطــر «قانون
شکنی» و «بروز مشکالت» در فدراسیون
فوتبال کشور ،به فدراســیون بین المللی
فوتبال (فیفا) شکایت کرده است.
به گفته وی ،کارهایی که در حال حاضر در
فدراســیون فوتبال جریان دارد ،نمایشی
بــوده و هیچ برنامه یی که در آن چشــم
اندازی برای آیندۀ روشــن فوتبال کشور
باشد ،وجود ندارد.
به باور کمک مربی پیشین تیم ملی ،سپری
شــدن زمان برگزاری انتخابات ریاســت
فدراســیون فوتبال ،میتواند عواقب بدی
داشته باشد و رشد فوتبال در کشور ،روند
حضور افغانستان در مسابقات بین المللی و
همچنان جایگاه اجتماعی و اعتبار جهانی
آن را به خطر بیندازد.
ســید علی رضا آقازاده ســکرتر جنرال
فدراسیون فوتبال ،روز گذشته در صحبتی
با رســانه ها ۲۵ ،حوت  ۱۳۹۵تا  ۲۶حمل
 ۱۳۹۶را به عنوان زمان احتمالی برگزاری
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال اعالم
کرده بود.
به گفته وی ،این انتخابات با حضور داشت
نمایندگان فدراســیون جهانی فوتبال و
کنفدراسیون فوتبال آسیا در کابل برگزار
خواهد شــد .رئیس کنونی فدراســیون
فوتبال ،کــرام الدین کریم اســت که از
 ١٣ســال بدینســو ،به حیث رئیس این
فدراسیون فعالیت می کند( .پژواک)

مصدومیت ستارگان این تیم

بامداد دیروز در لیگ بســکتبال  NBAهشــت بازی انجام شد که در این
بازیها گلدن استیت وریرز و کلیولند کاوالیرز ،صدرنشینان کنفرانس غرب
و شرق به پیروزی رسیدند.
به نقل از  ،foxs sportدر مهمترین بازیهای بامداد روز سهشــنبه گلدن
اســتیت وریرز با نتیجه  ۱۲۷بر  ۱۱۹دنور ناگتز را از پیشرو برداشت .در این
بازی دریموند گرین توانست دومین تریپل دابل فصل خود را انجام دهد .او
همچنین  ۱۵امتیاز کسب کرد و  ۱۳پاس منجر به گل داشت .کلی تامپسون
نیز با کسب  ۲۰امتیاز بیشترین امتیازآوری را برای گلدن استیت داشت.
استفن کری دیگر ستاره استیت  ۲۲امتیاز به دست آورد .در بازی مهم دیگر
کلیولند کاوالیرز نیز با نتیجه  ۹۰بر  ۸۳نیواورالنز پلیکانز را شکست داد .با
وجود اینکه بازیکنان کلیولند در چند هفت ه اخیر دچار آسیب دیدگی زیادی
شــدند ،این تیم هم چنان به پیروزیهای خود ادامه میدهد .لبرون جیمز
مهمترین بازیکن کلیولند با وجود ســرما خوردگی در این بازی نیز با کسب
 ۲۶امتیاز و انجام  ۶پاس منجر به گل و هفت ریباند عملکرد بســیار خوبی
داشت .کایری ایروینگ در این بازی غایب بود.
ی شده است .کوین الو،
او از ناحیه همسترینگ پای راست دچار آسیبدیدگ 
دیگر بازیکن رم کلیولند نیز دچار مسمومیت غذایی شده است .با این حال
او توانست ۲۴دقیقه برای تیم بازی کند و  ۱۲امتیاز کسب کند .کوین الو در
روزهای اخیر به دلیل بیماری حدود پنج کیلو وزن کم کرده است.

