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اردوغان اروپا را به ناکامی توافقنامه مهاجران تهدید کرد

رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده
است که اگر در مذاکرات روی لغو مکلفیت ویزای اتحادیه
اروپا برای شــهروندان ترکیه پیشرفتی صورت نگیرد،
روند باز پس گیری مهاجران از یونان را متوقف می کند.
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهــور ترکیه در اجالس
کمک های بشردوســتانه ســازمان ملل متحد گفت که
کشورش ادامه اجرای توافقنامه مهاجران با اتحادیه اروپا
را به پیشرفت در لغو مکلفیت ویزا مشروط می سازد .او
اضافه کرد مبلغ پول وعده داده شــده از سوی اتحادیه
اروپا به عنوان بخشــی از این توافق نیز تا حاال پرداخت
نشده است .انگال مرکل ،صدر اعظم آلمان روز دوشنبه
بعد از گفتگو با اردوغان روشــن ســاخت که لغو ویزای
شهروندان ترکیه تا تاریخ تعیین شده یعنی اول ماه جون
تصویب نخواهد شد .دلیل این امر ،خودداری اردوغان از
اصالح قانون ضد ترور است که پیش شرط اتحادیه اروپا

برای لغو ویزای شهروندان ترک در هنگام سفر به حوزه
شینگن است .مرکل گفتگوهای بیشتر با ترکیه را اعالم
کرده است .براساس ترجمه رســمی اظهارات اردوغان
در این جلسه ،او گفته اســت« :اگر این مذاکرات پرثمر
باشــند ،خوب .در غیر آن صورت ،باید گامی در پارلمان
ترکیه برداشته شــود و قانون اجرای توافقنامه باز پس
گیری مهاجران تصویب نخواهد شد».
این قــرارداد ترکیه را موظف به پذیرش پناهجویانی می
کند که از طریق آبهای اژه خود را به یونان می رســانند.
در عوض اتحادیه اروپا مستقیما پناهجویان سوریایی را
از ترکیه می پذیرد و در مرحله دوم تا شش میلیارد یورو
برای مراقبــت از پناهجویان می پردازد .عالوه بر آن ،به
شهروندان ترکیه امکان سفر بدون ویزا به حوزه شینگن
فراهم می شود ،در صورتی که تمام خواسته های اتحادیه
اروپا برآورده شود( .دویچه وله)

شولتس :ایدومینی
لکه ننگی برای اروپا است

مارتین شولتس ،رئیس پارلمان اتحادیه
اروپا کمپ ایدومینــی در یونان را «لکه
ننگــی» برای دولت هــای اتحادیه اروپا
خوانــد .او از کشــورهای اتحادیه اروپا
انتقاد کرد که یونان را در بحران مهاجرت
تنها گذاشته اند .مارتین شولتس رئیس
پارلمان اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه
آلمانی «نویه اوسنابروکر سایتونگ» گفت:
«ایدومینی لکه ننگی برای آن دولت های
عضو است که آماده نیستند تا مهاجرین
را در کشــورهای شان بپذیرند و یونان را
با این مشکل تنها گذاشته اند ».او افزود
که این دولت ها اتحادیه اروپا را «به یک
چنین وضعیتی سوق داده اند».
پولیس یونان روز سه شنبه به تخلیه کمپ
مهاجرین در ایدومینی ،منطقه مرزی این
کشور با مقدونیه آغاز کرد .هزاران مهاجر
در آنجا چندین ماه زیر بدترین شــرایط
زیر بارش باران های شــدید و در سرما
به ســر می بردند .رئیس پارلمان اتحادیه
اروپا افــزود که یونــان در یک بحران
عمیق اقتصادی و مالی قــرار دارد و در
مســاله بحران مهاجرت نیز نیاز فوری به
همبستگی و کمک دارد.

مقام های یونان روز دو شنبه از عملیات
برچیــدن این کمپ خبــر داده بودند.
صبح سه شــنبه پولیس ابتدا این کمپ
را محاصره کرد و ســپس به تخلیه آن
آغاز نمود.
شولتس از همه  ۲۸دولت اتحادیه اروپا
خواستار تالش بیشتر در مساله مهاجرت
شد« :من انتظار دارم که همه دولت های
عضو در تقسیم مهاجرین سهم بگیرند».
اتحادیه اروپا در ســال گذشــته روی
تقســیمات  ۱۶۰هزار پناهجــو توافق
کردند ،اما اجرای این توافق بســیار به
کندی پیش می رود .تــا به حال ۱۶۰۰
مهاجر تقسیمات شــده اند ،یعنی فقط
یک درصد .رئیس پارلمان اتحادیه اروپا
به این ســوال که چه امری باعث تغییر
فکر دولت های اتحادیــه اروپا در این
ارتباط خواهد شــد ،جواب داد« :شاید
درک این نکته که در یک دنیای جهانی
شــده در قرن  ۲۱که ما در آن زیســت
می کنیم ،هیچ پاسخ کوچک ملی برای
مشــکالت جهانی مانند مهاجرت دیگر
وجود ندارد .این دیگر به این ســادگی
دیگر کارکرد ندارد( ».دویچه وله)

گواردیوال :الم اسطوره بایرنمونیخ
است

ســرمربی اسپانیایی بایرن مونیخ با تمجید از فیلیپ الم او را اسطوره بایرن
مونیخ معرفی کرد.
به نقل از اســکای اسپورت ،فیلیپ الم مدافع راست بایرن مونیخ که در این
تیم زیر نظر پپ گواردیوال عملکرد خوبی داشــت در زمره اسطوره های این
تیم از نظر گواردیوال قرار گرفت .پپ گواردیوال در طول  3ســال حضور در
بایرن مونیخ نتوانست با این تیم به قهرمانی در لیگ قهرمانان برسد ،با این
حال در هر  3فصل حضور در لیگ آلمان به عنوان قهرمانی در بوندســلیگا
رسید.
این مربی اســپانیایی بعد از پایان کارش در این تیم به تمجید از فیلیپ الم
پرداخت و او را در زمره اسطوره های بایرن مونیخ معرفی کرد.
گواردیوال با تمجید از الم گفت :فیلیپ الم در مدت  3ســال حضور در من
در بایرن مونیخ چه در داخل زمین و چه خارج از زمین همیشه به من کمک
کرد و من یاد ندارم که او حتی یک بازی ضعیف داشــته باشد .بایرن مونیخ
اسطوره های بزرگی در تیم خود داشته است .بازیکنانی چون فرانتس بکن
باوئر ،اولی هوینس و کارل هاینس رومنیگه همگی از اســطوره های بایرن
مونیخ هســتند ولی اگر نظر من را بخواهید فیلیپ الم را نیز باید اسطوره
این تیم دانست.
او مغز متفکر تیم است و همیشه در تمام موارد توانست الگوی مناسبی برای
بقیه بازیکنان باشد.
پپ گواردیوال قرار اســت بعد از استراحتی کوتاه به منچستر برود و هدایت
تیم سیتی را بر عهده بگیرد و مشغول آماده سازی این تیم برای شروع فصل
جدید لیگ برتر شود.

آیتاهلل سیستانی خواهان
خویشتنداری در عملیات
بازپسگیری فلوجه شد

آیت اهلل علی سیســتانی ،مرجع پرنفوذ شــیعیان در
عراق همزمان با باالگرفتن نگرانیها در مورد سرنوشت
غیرنظامیان در فلوجه از نیروهــای حاضر در عملیات
بازپسگیری این شهر خواست که خویشتنداری نشان
دهند .شیخ عبدالمهدی کربالیی ،نماینده آقای سیستانی
روز چهارشنبه  ۲۵می گفته است که این مرجع شیعیان
بر لزوم رعایت «آداب جهاد» تأکید کرده و گفته که این
آداب حتی در جنگ با غیرمسلمانان هم باید رعایت شود.
آقای سیستانی سخنی از پیامبر اسالم را یادآوری کرده
که به پیروانش گفته بود در جنگ با دشــمنان «تجاوز و
خیانت» نکننــد و پیران ،کودکان و زنان را نکشــند.
هشدار آیت اهلل سیستانی در حالی منتشر می شود که
سازمان ملل متحد نســبت به سرنوشت حدود  ۵۰هزار
ساکن غیرنظامی فلوجه که در این شهر گیر افتاده اند به
شدت اظهار نگرانی کرده است .یک سخنگوی سازمان
ملل دیروز گفت که غیرنظامیان در فلوجه به شــدت در
خطر هستند و خواهان تأمین مسیرهای امن برای خروج
آنها از شهر شد .شهر فلوجه در  ۶۰کیلومتری غرب بغداد
نخستین شهر بزرگ عراق بود که در جنوری سال  ۲۰۱۴به
تصرف نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش) در
آمد .نیروهای دولتی عراق به همراه نیروهای شبه نظامی
شیعه (حشد شعبی) و نیروهای قبایلی مورد حمایت دولت
از روز دوشنبه عملیات بزرگی را برای باز پس گرفتن شهر
فلوجه آغاز کرده اند( .بی بی سی)

توافق وزرای دارایی حوزه
یورو بر سر کمکهای
جدید به یونان

وزرای دارایی حوزه یورو بعد از  ۱۱ساعت
بحث و تبادل نظر در بروکســل بر ســر
پرداخت بیش از  ۱۰میلیارد یورو وام تازه به
یونان به توافق رسیدند .صندوق بینالمللی
پول نیز در تأمین این بسته کمکی شرکت
خواهد کرد.
یرون دیســلبلوم ،رئیس گروه یورو (یورو
گروپ) شامگاه سهشنبه بعد از مذاکراتی
طوالنی و فشرده در بروکسل اعالم کرد که
وامدهندگان بینالمللی بر سر کمکهای
تــازه به یونان و تســهیل بدهیهای این
کشور به توافق رسیدهاند.
بر این اساس ،دولت یونان در دو مرحله /۳
 ۱۰میلیارد یورو ( ۱۲میلیارد دالر) وام جدید
دریافت خواهد کرد.
در ماه جون  ۷ /۵میلیارد یورو و بقیه نیز
در ماه سپتمبر پرداخت میشود .یونان به
این پول برای بازپرداخت دو بدهی بزرگ
خود به بانک مرکزی اروپا نیاز دارد.
پیش از پرداخت وام ،یونان باید پیششرط
ن کشــورهای
هایی را اجرا کند و پارلما 

وامدهنده ،از جمله آلمان باید این بسته را
تأیید کنند.
صندوق بینالمللی پول گفته است که در
طرح نجات ملی یونان مشــارکت خواهد
داشت.
این صندوق قائل شــدن تسهیالتی قابل
مالحظه در بدهیهای یونان را پیششرط
ادامه حضور خود در این طرح اعالم کرده
بود.
پل تامســن ،رئیس بخش اروپای صندوق
بینالمللی پول گفت ،به هیأت مدیره این
نهاد پیشنهاد داده خواهد شد که تا پایان
ســال جاری کمکهای مالی تازهای برای
حمایت از روند اصالحات یونان آماده کند.
تامسن همچنین گفت که در نهایت هیأت
مدیره صندوق بینالمللی پول در این باره
تصمیم خواهد گرفت.
ک جدید قســمتی
 ۱۰ /۳میلیارد یورو کم 
از سومین بسته نجات برای یونان است که
تابستان گذشــته کشورهای گروه یورو بر
سر آن به توافق رسیدند( .دویچه وله)

ناواس و رئال مادرید به دنبال ثبت
رکوردی تاریخی
رئــال مادریــد بــه همــراه دروازه بان
کاســتاریکایی اش می تواند در فینال لیگ
قهرمانان رکورد تاریخی را به ثبت برساند.
به نقل از مارکا ،رئال مادرید می تواند شنبه
شــب در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر
اتلتیکو مادرید تاریخسازی کند .این تیم نه
تنها با پیــروزی در این دیدار به عناوینش
در این رقابت ها می افزاید بلکه اگر کیلور
ناواس گلــی دریافت نکنــد ،اولین تیمی
خواهد شد که به تنهایی کمترین گل را در
این رقابت ها خورده است.
پیش از ایــن منچســتریونایتد در فصل

 2007-08با رکــورد  6گل خورده قهرمان
شده بود اما در آن ســال بارسلونا ،بنفیکا،
آیندهوون و والنسیا نیز همین تعداد گل را
دریافت کرده بودند.
فصل پیش بارســلونا در حالــی با  11گل
خورده لیگ قهرمانان را فتح کرد که تیمی
با پنج گل خورده نیز وجود داشت .در فصل
 2013-14مادریــد  decimaرا بــا  10گل
خورده (دو برابر فصل جاری) باالی سر برد.
 6گل کمترین گل خــورده یک تیم در آن
فصل بود .بایرن مونیخ در فصل 2012-13
لیگ قهرمانــان را در حالی فتح کرد که 11

بار دروازه اش باز شده بود .باز هم تیمی که
تنها  6گل دریافت کرده بود رکورد کمترین
گل خورده را به خود اختصاص داد.
بر این اســاس به طور معمــول تیمی که
کمترین گل را می خورد به فینال نمی رسد.
با این حال اگر مادرید شنبه شب در میالن
بدون دریافت گل اتلتیکو را شکست دهد،
لیگ قهرمانان را با پنچ گل خورده به پایان
خواهد رساند و می تواند تنها تیم قهرمانی
باشد که کمترین گل را دریافت کرده است.
اگر این اتفاق بیفتد رکــورد تاریخی را به
ثبت خواهد رساند.

استن واورینکا با شکست دادن حریف کوریایی خود به راند سوم مسابقات
اپن فرانسه راه یافت .به نقل از یورو اسپرت ،استن واورینکا توانست حریف
کوریای خود تارو دنیل را با نتیجه ی  ٣بر صفر شکست دهد .نتایج سه ست
این بازی به ترتیب  ٣-٦ ،٦-٧و  ٤-٦بود .در بازی مهم دیگر کی نیشیکوری
حریف کراوت خود اندره کوزنتســف را با نتیجه ی سه بر صفر از پیش رو
برداشت .این بازی در سه ست با نتایج ٣-٦ ،٣-٦و  ٣-٦به پایان رسید.

لیو شــیوان یکی از قهرمانان پینگپانگ چین که در پنج سال اخیر همواره
در بین ســه پینگپانگ باز برتر جهان بوده است ،برای المپیک ریو سهمیه
مسابقه انفرادی کسب نکرد.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesلیو شیوان در مسابقات قهرمانی
جهان  2014 ،2012و  2015و  216قهرمان شده است .او هشت بار قهرمان تور
حرفهای شده اســت .لیو در سال  2010به مدت  9ماه پینگپانگ باز شماره
یک زنان جهان بود .بین ســالهای  2012تا  2015نیز او در رنکینگ یک و
دوی جهان قرار داشــت .با وجود همه این افتخارات از سال گذشته تاکنون
لیو شــیوان در چندین مسابقه بازی را به حریفان خارجی خود واگذار کرده
اســت .مربی تیم چین درباره او گفت :در چهار سال اخیر عملکرد او خوب
بوده است ،اما در سال گذشته باختهای زیادی داشت .این مساله باعث شد
که مربیان تصمیم بگیرند دینک نینگ را به جای او در مسابقات انفرادی ریو
بفرستد و لیو در مسابقات تیمی بازی کند.
دینگ نینگ در مسابقات المپیک لندن مدال نقره کسب کرده است.

«داعش سایت مرکز آمار
ایران را هک کرد»

رســانههای ایران از هک ســایت مرکز آمار ایران توسط
هکرهای گروه «دولت اســامی» خبر دادهاند .مرکز آمار
ایران تا کنون توضیحی در این باره ارائه نداده است.
رســانههای ایران از هک ســایت مرکز آمــار ایران خبر
میدهند .خبرگزاری مهر مینویسد ،سایت مرکز آمار ایران
از شامگاه سهشنبه از دسترس خارج شده است و کاربرانی
که به این ســایت مراجعه میکنند نمیتوانند از بخشهای
آن استفاده کنند.
مهر نوشت ،کاربرانی که از طریق جستوجوگر گوگل قصد
ورود به ســایت مرکز آمار ایران را دارنــد با متنی عربی
روبهرو میشوند که ترجمه آن به فارسی «هکشده از سوی
داعش» است.
رسانههای ایران میگویند ،هنوز مسئوالن مرکز آمار ایران
در باره علت از دســترس خارج شــدن این سایت و هک
احتمالی آن توضیحی ارائه نکردهاند( .دویچه وله)

درگیری مخالفان ترامپ
با ماموران پولیس در
نیومکزیکو

در محل سخنرانی دونالد ترامپ در نیومکزیکو معترضان با
پولیس درگیر شــده و به سوی ماموران تیشرت شعلهور و
سنگ پرتاب کردند .دهها تن توسط پولیس بازداشت شدند.
ترامپ نیز بار دیگر به مخالفانش توهین کرد.
مخالفان دونالد ترامپ ،نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه
آمریکا ،روز سهشــنبه در محل ســخنرانی او در شــهر
نیومکزیکو دســت به تجمع زده و در سخنرانی او اخالل
ایجاد کردند.
دونالد ترامپ در محل اجتماعات «آلبوکرک» در نیومکزیکو
سخنرانی داشــت .بعد از این که نیروهای پولیس مانع از
ورود معترضان ترامپ به محل سخنرانی شدند ،معترضان
بطریهای پالستیکی به سمت ماموران پرتاب کردند.
شبکه خبری «ایبیسی» آمریکا تصاویری را پخش کرد که
معترضان را در حالی نشان میداد که به سمت پولیسهای
اسبسوار تیشرتهای شعلهور و سنگ پرتاب میکردند.
بیشــتر معترضان التینتبار بودند .دونالد ترامپ در کارزار
انتخاباتی خــود بارها به التینتبارها به اشــکال مختلف
توهین کرده و آنهــا را «دزد و قاچاقچی» و «خالفکار» یا
«متجاوز» توصیف کرده است.
به گزارش رســانهها تظاهراتکنندگان شــعارهایی چون
«ترامپ فاشیســت اســت» و «به اندازه کافی تحملات
کردیم» سر دادند.
ماموران پولیس نیز با پرتاب گاز اشــکآور و اسپری مورج
با معترضان مقابله کردند .بنا به گزارشها پولیس دهها تن
را در این درگیری بازداشــت کرده است .هنوز شمار دقیق
بازداشتشدگان اعالم نشده است( .دویچه وله)

ماسکرانو با یوونتوس به توافق رسید

مدافع و هافبک ارجنتینی بارســلونا برای پیوستن به یوونتوس با این تیم
ایتالیایی به توافق رسید.
به نقل از اسپورت ،خاویر ماسکرانو مدافع و هافبک ارجنتینی بارسلونا که
قبال در لیورپول و وســتهام بازی کرده بود ،برای پیوستن به یوونتوس به
توافق رسید .این بازیکن قرار است به زودی به ایتالیا سفر کند تا در تست
پزشکی یوونتس شرکت کند و در صورت تایید در این تست های پزشکی
می تواند با یوونتوس قرارداد امضا کند.
البته هنوز دو باشــگاه یوونتوس و بارسلونا برای جذب این بازیکن توافق
نکردند و قرار است به زودی مذاکرات بین دو طرف ادامه پیدا کند.
ماســکرانو  31ساله تاکنون  6فصل است که در این تیم بازی کرده است و
در پست های هافبک دفاعی و دفاع برای این تیم به میدان رفته است.
به نقل از این منبع ،در صورتی که پیوســتن ماسکرانو به یوونتوس ایتالیا
قطعی شود باید منتظر حضور مارکینیوش مدافع برازیلی پاری سن ژرمن
در بارسلونا باشیم.
این بازیکن برازیلی در روزهای گذشته از عالقه برای رفتن به بارسلونا خبر
داده بود .هرچند این بازیکن قرار بود فصل قبل نیز راهی بارسلونا شود که
در نهایت در تیم فرانسوی ماندگار شد.

گلف باز شماره  3جهان به خاطر زیکا
از المپیک کنارهگیری میکند

استن واورینکا به دور سوم
مسابقات اپن فرانسه راه یافت

قهرمان پینگپانگ چینی در
مسابقات انفرادی ریو بازی نمیکند
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رکوردهای فوقالعاده اینیستا با بارسلونا

هافبک بارسلونا تاکنون پنج بار به عنوان
بهترین بازیکن در دیدارهای نهایی انتخاب
شده است .به نقل از آس ،آندرس اینیستا
مرد لحظات است و آن را زمانی که دروازه
چلسی را در اســتمفوردریج در سال 2009
باز کــرد ،ثابت کــرد .گل تاریخیاش در
ژوهانســبورگ در فینال جام جهانی 2010
آفریقای جنوبی برابــر هالند که همه را به
ســکوت واداشــت نیز گویای این حقیقت
است .او تنها در بازیهای مهم گلزنی نکرده
است بلکه او در این بازیها تاثیرگذار بوده
اســت .کســب پنج جایزه بهترین بازیکن
زمیــن در فینالها این موضــوع را ثابت

میکند .اولین جایــزه را در فینال هلند و
اسپانیا در جام جهانی به دست آورد .سپس
در ســوپر کاپ اروپا در سال  2011که میان
پورتو و بارسلونا برگزار شد ،بهترین بازیکن
میدان انتخاب شــد .در فینال یورو 2012
در دیدار تیمهای اســپانیا و ایتالیا جایزه
بهترین بازیکن را به او دادند .اینیســتا در
این بازیها سه بار به این عنوان دست یافته
بود .در آن سال یوفا جایزه بهترین بازیکن
فصل را به او داد .هافبک  32ســاله در دو
فصل اخیر به عنوان برترین بازیکن انتخاب
شد .ســال گذشــته در دیدار نهایی لیگ
قهرمانان اروپا میان بارســلونا و یوونتوس

او دوبــاره به این عنوان دســت پیدا کرد.
در آخریــن فینال برابر ســویا نیز بهترین
بازیکن انتخاب شــد .بخشی از موقعیتش
در این زمینه به لوئیس انریکه بازمیگردد.
اینیستا بازیکن ثابتی شوده است که کمتر
از دیگران برای بارســلونا بازی کرده است.
در این فصــل  3516دقیقه بازی کرد و در
فصل گذشــته حتی به سه هزار دقیقه هم
نرسید .هافبک اســپانیایی باید بتواند فرم
خوبش را تا پایان فصل حفظ کند .این اتفاق
برای بارسلونا و اسپانیا خوب است .اینیستا
تاکنون  31جام را کســب کرده است28( .
جام با بارسلونا و سه جام به همراه اسپانیا).

روی مک ایلووی اعالم کرد احتمال دارد به دلیل شــیوع ویروس زیکا در
المپیک ریو شرکت نکند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesمک ایلــووی تاکنون چهار بار
ل بررسی شرایط است.
قهرمان گلف جهان شده است .او اعالم کرد در حا 
مک ایلووی در شرف ازدواج است و به همین دلیل از شرکت در بازیهای
برازیل احساس خطر میکند.
ویروس زیکا باعث میشــود نوزادان با مغز نارس به دنیا بیایند .محققان
اخیرا اعالم کردند ویروس زیکا خطرناکتر از آن چیزی اســت که تصور
میشود.
مک ایلووی در این باره به  BBCگفت :میخواهم زندگی جدیدی را شروع
کنم و این مساله برایم مهم است .در حال حاضر قصد دارم که به المپیک
بروم .گزارشهای زیادی درباره زیکا خواندم و در بعضی از آنها عنوان شده
زیکا خطرناکتر از آن چیزی است که فکر میکنیم.
مک ایلووی نماینده ایرلند در المپیک اســت .مارک لیشــمان ،گلف باز
اســترالیایی نیز چندی پیش اعالم کرد در المپیک شرکت نخواهد کرد تا
آسیبی به همسرش نرسد.
ورزشــکاران دیگری نیز تاکنون اعالم کردند بــه دلیل زیکا در المپیک
شرکت نمیکنند.

پیروزی اوکالهاما در پلیآف NBA

در ادامه بازیهای پلیآف  ،NBAصبح دیروز یک بازی انجام شــد که در
آن اوکالهاما سیتی تاندر به پیروزی رسید.
به نقل از سایت  ،ESPNدر تنها بازی کنفرانس غرب ،اوکالهاما سیتی با
نتیج ه  118بر  94گلدن اســتیت وریرز را شکست داد .در این بازی راسل
وســت بروک برای تاندر درخشد .او  36امتیاز کسب کرد و یازده ریباند و
یازده پاس منجر به گل داشت.
کلی تامپســون نیز عملکرد خوبی برای وریرز داشت .او  26امتیاز آوری،
پنج ریباند و یک پاس منجر به گل انجام داد.
این چهارمین بازی اوکالهاما و وریرز بود .در نیمه نهایی  NBAبود .بهاین
ل حاضر اوکالهاما سه بر یک از وریرز پیشی گرفته است.
ترتیب در حا 

