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مسرور بارزانی خواستار
تقسیم عراق به سه بخش
شیعه ،سنی و کردنشین شد

یک مقام بلندپایه اقلیم کردســتان عراق معتقد است که
عراق باید پس از شکســت «دولت اســامی» (داعش) به
سه بخش شیعه ،سنی و کردنشین تقسیم شود تا بتوان از
خونریزیهای بیشتر ناشی از درگیریهای فرقهای در این
کشور جلوگیری کرد.
مســرور بارزانی ،رئیس شــورای امنیت اقلیم کردستان
عراق ،روز چهارشــنبه ( ۱۵جون) در مصاحبه با خبرگزاری
رویترز در شهر اربیل گفته است که میزان بیاعتمادی میان
گروههای مختلف در عراق به حدی رســیده است که این
گروهها نباید دیگر «زیر یک سقف» باقی بمانند.
مسرور بارزانی گفته است« :فدرالیسم در عراق نتیجه نداده
است ،از این رو یا باید کنفدرالیسم به وجود بیاید یا تجزیه
کامل صورت گیرد ».به عقیده فرزند مسعود بارزانی ،رئیس
اقلیم کردســتان عراق ،اگر عراق به سه واحد کنفدراتیو
تقسیم شود ،ســه پایتخت برابر خواهد داشت که موقعیت
هیچکدام برتر از دیگری نخواهد بود.
در حال حاضــر نیروهای ارتــش عراق ،شــبهنظامیان
«دولت اســامی» (داعش) را از برخی شــهرهای مهمی
که این شــبهنظامیان در ســال  ۲۰۱۴تصرف کرده بودند،
بیرون راندهاند .ارتش عراق در حال پیشــروی به ســمت
موصل،بزرگترین شهر تحت کنترل داعش است .در صورتی
که کنترل موصل هم از دســت داعش خارج شود ،میتوان
گفت که دوره خالفت خودخوانده داعش به پایان رســیده
است.
اما حتی نابودی «دولت اســامی» هم به معنای انسجام و
وحدت عراق نخواهد بود .سالهاســت عراق شاهد خشونت
ناشــی از درگیریهای فرقهای است و توافق بر سر تقسیم
قدرت در پایتخت نیز موجب رفع نارضایتیها و فساد نشده
است( .دویچه وله)

دیویدکامرون :بریتانیا با یک انتخاب حیاتی روبرو است
بماند ،گفته اســت که بریتانیا با «یک انتخاب حیاتی»
روبرو است و «هیچ راه برگشتی وجود نخواهد داشت».
کامرون در روزنامه «ساندی تلگراف» نوشته است« :اگر
مطمئن نیســتید ،خطر ترک اتحادیه اروپا را به جان
نخرید .اگر نمی دانید ،نروید».
او در ادامه مقاله اش گفته است« :اگر ما مجبور شویم
که اتحادیه اروپا را ترک کنیم ،این مسئله خیلی زود به
بزرگترین اشتباه تبدیل می شود .آن وقت نمی توانیم
فکر خود را عوض کنیم یــا این که راه دیگری را پیش
بگیریم.
این است مســئله» .در همین حال ،ژان اسلبورن وزیر
خارجه لوکزامبــورگ تصمیم کامرون بــرای برپایی
رفراندوم در مورد سرنوشــت بریتانیا را یک «اشتباه
تاریخی» خوانده اســت چرا که عواقب آن دامن دیگر
اعضای اتحادیه اروپا را نیز خواهد گرفت( .دویچه وله)

 3روز به رای گیری سرنوشــت ساز بریتانیا باقی مانده
است .شهروندان بریتانیا در این رفراندوم به باقی ماندن
یا خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای خواهند داد.
در حالیکه بریتانیا در شــوک قتل نماینده پارلمان ،جو
کاکس از حزب کارگر است ،کمپین نظرخواهی در مورد
آینده این کشور در اتحادیه اروپا همچنان جریان دارد.
این در حالی اســت که فقط چهار روز تا همه پرســی
درباره ماندن یــا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا ،باقی
مانده است .در پی قتل کاکس که روز پنجشنبه رخ داد،
کمپین موافقان و مخالفان مانــدن در اتحادیه اروپا به
مدت  3روز به حالت تعلیق در آمده بود.
حاال کارزار این دو گروه از ســر گرفته شده است .اما
نظرسنجی ها نشان می دهند که هر دو جناح در رقابت
تنگاتنگ با یکدیگر هســتند .دیوید کامرون ،نخست
وزیر بریتانیا که می خواهد کشــورش در اتحادیه اروپا

وزیر دفاع روسیه به
صورت غیر منتظره از
سوریه دیدن کرد

کانادا قانون مرگ
درخواستی را تصویب کرد

پارلمان کانادا الیحه مرگ درخواستی برای بیمارانی که به
لحاظ پزشکی العالج تشــخیص داده میشوند را تصویب
کرده است .این الیحه پس از آن به پارلمان کانادا برده شد
که دادگاه عالی این کشــور محدودیت کمک پزشکان به
مرگ درخواستی بیماران العالج را لغو کرد.
با تصویب این قانون ،کانادا رســما به جمع چند کشــور
معــدودی میپیوندد که اوتانازی و ‹خودکشــی کمکی› را
قانونی کردهاند .با وجود این منتقدان میگویند این الیحه
‹شرایط سختی› برای صدور این مجوز پیشبینی کرده است.
در برابر ،مقامهــای دولت کانادا گفتهاند که این قانون تنها
آغازی برای یک تغییر اســت و میتــوان در آینده بنا بر
نیازهای جدید و کاســتیهای شناسایی شده ،آن را بسط
داد .بعضی از ســناتورهای پارلمان کانادا ،پیش از تصویب
این الیحه خواستار بســط دادن مفاهیم آن شده بودند اما
در انتهای بحثهای پارلمانی با خواستههای دولت جاستین
ترودو ،نخســت وزیر لیبرال ،مبنی بر محدود کردن دامنه
این قانون ،موافقت کردند.
‹خودکشی کمکی› هم اکنون در کشورهای جاپان ،کلمبیا،
هالند ،ســوئیس و آلبانــی قانونی اســت .در آمریکا هم
ایالتهای واشنگتن ،کالیفرنیا ،اورگان ،ورمونت ،نیومکزیکو
و مونتانا آن را مجاز دانستهاند( .بی بی سی)

سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه در یک
سفر از قبل اعالم ناشده با بشار اسد رئیس
جمهور سوریه مالقات کرد .این اولین دیدار
یک سیاستمدار ارشد روسیه در پنج سال
گذشته از سوریه است .بر اساس گزارش
خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» ،این سفر
کاری وزیر دفاع روســیه به روز شنبه به
سوریه به دستور رئیس جمهور والدیمیر
پوتین صورت گرفته است.
همکاری های نظامــی و همچنان مبارزۀ
مشترک علیه «سازمان های تروریستی در
خاک سوریه» موضوعات اساسی این دیدار
را تشکیل می دادند .وزارت دفاع روسیه
گفته است که سرگئی شویگو همچنان از
پایگاه هوایی روســی «حمیمیم» در غرب
سوریه نیز دیدن کرده است .روسیه یکی
از نزدیکترین متحدان رهبری سوریه است.
قوای هوایی روسیه از سپتمبر سال گذشته
به اینســو با حمالت هوایی از قطعات اسد
حمایت می کند .این نیروها ،به قول مقامات
روســی« ،گروه های تروریســتی» مانند

کویت قوانین جدیدی را
مبنی بر دخالت دولت
در ورزش تصویب میکند

دولت کویــت قوانینی را تصویب میکند
که در آن دولــت میتواند در امور کمیته
المپیک این کشــور و فدراســیونها و
باشگاهها دخالت داشته باشد.
به نقل از سایت ،Inside the games
کویت بــه خاطر دخالتهــای دولت در
ورزش از حضور در رقابتهای بین المللی
محروم شده اســت .این اتفاق اما باعث
نشده است که سران این کشور به دنبال
اصالح قوانینشان باشند.
در صورتی که قانون جدید این کشور که
به دولت اجازه دخالت در امور ورزشــی
را میدهد به تصویب برســد ،هر مسئول
ورزشی در این کشور که با دولت همکاری
نکند ،از دو ســال تا سه ســال زندانی
خواهد شــد .دولت کویــت در کنترل
تصمیمگیریها و مشکالت مالی ارگانهای
ورزشی دخالت خواهد داشت .در صورتی
که این قوانین کامال تایید شــوند ،کویت
دوباره با ارگانهای جهانی ورزشی درگیر

حال حاضر نیز کمیت ه
خواهد شــد .در 
المپیک کویت از ســوی ( IOCکمیته
بین المللی المپیک) محروم شده است
و ورزشــکاران این کشور نمیتواند در
المپیک ریو شرکت کنند.
ورزشــکاران کویتی که پیــش از این
ســهمیه المپیک را گرفتند ،میتوانند
به صورت مستقل در این بازیها شرکت
کنند .در قوانین جدید آمده است شیخ
ســلمان ،وزیر ورزش کویت میتواند
در هــر کاری که بخواهد ،دخالت کند و
وزارت ورزش کویت میتواند در مسائل
فنی ،مالی و اداری ارگانهای ورزشــی
دخالت کرده و در صورتی که مسئوالن
ورزشی با دولت همکاری نکنند ،حکم
زندان برای آنها صادر خواهد شد.
کویت اعالم کرده است این قوانین برای
جلوگیری از فساد در ورزش این کشور
اســت .با این حال این قوانین با قوانین
 IOCهمخوانی ندارد.

پیروزی مقتدارنه ارجنتین برابر
ونزوئال در کوپا آمهریکا

ملیشه های جهادگرای «دولت اسالمی» را
هدف قرار می دهند.
شورشــیان میانه رو ســوریه و حامیان
خارجی شــان برعکس نیــروی هوایی
روسیه را متهم می ســازند که به منظور
کمک به اردوی ســوریه ،نخست از همه
جنگجویان اپوزیســیون معتدل را هدف
حمالت قرار می دهد .در این میان وزارت
دفاع آمریــکا در یک کنفرانس ویدیویی
با جانب روسی ،نگرانی عمیق خود را در
مورد حمالت اخیر نیروی هوایی روســیه
بر شورشیانی که با حمایت ایاالت متحدۀ
امریکا علیــه اســامگرایان تندرو می
جنگند ،ابراز داشــت .به قول سخنگوی
پنتاگون ،شورشــیان موسوم به «اردوی
جدید ســوریه» زمانی در جنوب سوریه
مورد حمله هوایی قــرار گرفته اند که به
مالقــات رزمندگان قبایلــی عراق رفته
بودند تا یک مبارزۀ مشــترک علیه گروه
تروریستی «دولت اسالمی» در سوریه و
عراق را همآهنگ سازند( .دویچه وله)

موتر های حامل کمک ها
برای مهاجرین شهر کاله
در دوور متوقف شدند

قطــار موتر های حامل کمک های بریتانیا برای کمپ
های مهاجرین در شمال فرانسه ،در بندر دوور بریتانیا
متوقف شد .براساس اظهارات سازمان دهندگان این
کمک ها ،از ادامه حرکت این موتر ها به دلیل تقاضای
ادارات فرانسوی جلوگیری شد.
هزاران مهاجر در یک کمــپ در کاله در بندر کانال
مانش در وضعیت ناگوار به ســر می برند .هدف آنها
این اســت تا توســط موتر های الری یا کشتی های
مسافربری ،به بریتانیا برسند.
شــمار زیادی از باشــندگان این کمپ از افغانستان
و سودان هســتند .حاال مقامات فرانسوی از آمدن
موتر های حامل کمک ها از بریتانیا به این مهاجرین
جلوگیری می کنند.
صد ها انسان در بریتانیا که در قطار موتر های حامل
کمک ها برای مهاجرین فرانســه ســهیم بودند ،در
برابر بندر دوور علیه متوقف کردن موتر ها به ســوی
شهر بندری کاله فرانسه اعتراض کردند .افزون برآن
ســازمان دهندگان این کمک ها ،اعتراض ها در برابر
سفارت فرانسه در لندن را نیز اعالم کردند.
مسئولین ادارات شمال و پا-دو-کاله فرانسه در هفته
های اخیر از حرکت قطــار موتر های حامل کمک ها
برای کمپ های نابسامان این مناطق ممانعت کردند.
در کمپ نابسامان شــهربندری کاله که از آن به نام
«کمپ جنگل» نیز یاد می شــود ،تــا  5000مهاجر و
در کمپ شهر گران ســنت ،دست کم  800مهاجر به
سر می برند .ادارات فرانســوی دلیل متوقف کردن
این کمک ها را ،فشار زیاد بر نیروهای پولیس کشور
عنوان کرده اند ،زیــرا آنها به دلیل حضور قوی برای
حفاظت نظم در مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا،
ظرفیت کافی ندارند تا نظم در شهر کاله را نیز تامین
کنند( .دویچه وله)

به مناسبت روز جهانی پناهجویان:

دست به دست علیه
نژادگرایی

در شــهرهای بــزرگ و کوچک آلمان
یک روز پیش از روزجهانی پناهجویان،
تجمع های بسیاری به این مناسبت برای
ابراز همبستگی با پناهجویان زیر عنوان
«دست به دست علیه نژادگرایی» برگزار
شد .در شــهر بوخوم آلمان روز شنبه
برگزاری چنین تجمع های همبستگی
آغاز شد.
ســازمان دهندگان عمل همبستگی
«دســت به دســت علیه نژادگرایی»،
دلیل راه اندازی چنین تجمع را ،افزایش
خشونت های راســت گرایان افراطی
در آلمان و سیاســت حکومت در قبال
پناهجویان عنوان کردند .در این اتحاد
عمل همبستگی ،از جمله اتحادیه های
اجتماعی ،انجمن اتحادیه های آلمانی،
کلسیای پروتستانت ها ،شورای مرکزی
مسلمانان آلمان و ســازمان عفو بین
المللی نیز شامل هستند.
در شــهر بزرگ مونشــن ،نیز هزاران
انسان دست به دســت زنجیره انسانی

مسی به رکورد باتیستوتا رسید

کاپیتان تیم ملی فوتبال ارجنتین توانســت
به رکورد گلزنی گابریل باتیســتوتا برسد .به
نقل از آس ،ارجنتین بامداد روزیکشنبه چهار
بر یک ونزوئــا را در یک چهارم نهایی کوپا
آمهریکا شکست داد .گل سوم آلبی سلسته
توسط لیونل مسی به ثمر رسید و او توانست با

رکورد گلزنی گابریل باتیستوتا ( )53مساوی
کند .عالوه بر این ،مسی به رکورد دیگری در
این دوره از رقابت ها دســت یافت .او با دو
پاس گلی که در این بازی برای همتیمیهایش
فرستاد ،تعداد آن ها را به  9رساند و به رکورد
رنه اورلندو ملندس چیلیایی رسید .او یکی از

بازیکنان دهه  50بود که در اورتون بازی می
کرد .او  15بازی در کوپا آمهریکا انجام داد که
چهار گل و  9پاس گل حاصل آن بود 6 .پاس
گلش در رقابت های  1953به ثبت رسید.
مســی نیز تاکنون  19بار در کوپا آمهریکا به
میدان رفته و هفت گل به ثمر رسانده است.

مکزیک با  7گل مغلوب چیلی شد

چیلی در آخرین بازی از مرحله یک چهارم
نهایی کوپا آمهریکا بــا  7گل مکزیک را از
پیش رو برداشــت تا حریف کلمبیا در نیمه
نهایی شود .مرحله یک چهارم نهایی رقابت
های کوپا آمهریکا با انجام یک دیدار به پایان

رسید که در آن چیلی ،مدافع عنوان قهرمانی
جشــنواره گل به راه انداخت و با هفت گل
مکزیک را در هم کوبیــد .گل های چیلی را
در این دیــدار ادوارد وارگاس (چهار گل)،
ادیسون ( دو گل) و الکسیس سانچس به ثمر

رساندند تا تکلیف چهار تیم راه یافته به نیمه
نهایی مشخص شــود .آمریکا ،کلمبیا ،چیلی
و ارجنتین ،چهار تیمی هســتند که به نیمه
نهایی راه پیدا کردند و طبق برنامه ،آمریکا با
ارجنتین و چیلی با کلمبیا بازی خواهند کرد.

رسوایی جدید روسیه در رابطه با پنهان کردن
دوپینگ ورزشکاران

تیم ملــی فوتبال ارجنتیــن با پیروزی
قاطعی که برابر ونزوئال به دســت آورد،
صعود خود را به جمع چهار تیم کوپا آمه
ریکا نهایی کرد.
مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای کوپا
آمهریکا با انجام یک دیدار آغاز شد که در
آن تیم ملی فوتبال ارجنتین جشنواره گل
به راه انداحت و موفق شد با نتیجه چهار
بر یک ونزوئــا را از پیش رو بردارد و به
دور بعد راه پیدا کند.
در این دیدار ارجنتین شــروعی طوفانی
داشت و در همان دقیقه  8توسط ایگواین
به گل رسید.
 20دقیقه بعد ایگواین گل دوم خود و آلبی
سلسته را به ثمر رساند.
ونزوئال در دقایق پایانی از نیمه نخســت
صاحب موقعیت گلزنی شد و یک پنالتی

را به دســت آورد اما مانوئل سیخاس
نتوانســت آن را تبدیل به گل کند تا
نیمه نخست با همین نتیجه دو بر صفر
به پایان رسد .با شروع نیمه دوم لیونل
مسی که در این دیدار در ترکیب اصلی
قرار گرفته بود توانســت خودی نشان
دهد و در دقیقه  60گل ســوم را به ثمر
رســاند .در دقیقه  70ونزوئال یکی از
گل های خــورده را جبران کرد اما تنها
یک دقیقه بعد المــا گل چهارم آلبی
سلسته را به ثمر رســاند تا شاگردان
خراردو ماردتینو بــا اقتدار به دور بعد
راه پیــدا کنند .ارجنتین با این پیروزی
که به دست آورد به جمع چهار تیم راه
یافته به دور بعد اضافه شد .پیش از این
آمریکا و کلمبیا توانستند جواز صعود به
جمع چهار تیم را به دست آورند.

یک منبــع آگاه اعالم کرد مســئوالن ضد
دوپینگ روســیه در زمان المپیک لندن از
فدراسیون شنای این کشــور خواستند در
مقابل پرداخت پــول ،از آزمایش نمونههای
شناگران جلوگیری کند.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesگفته
شده رودچنکوف ،رییس پیشین آزمایشگاه
ضد دوپینگ روسیه و کامائف ،رییس آژانس

ضد دوپینگ این کشور در سال  2011چندین
بار با رییس فدراسیون شنای روسیه جلسه
گذاشته اســت و از او خواستند تا سالی 45
هزار دالر پرداخت کند و تا تست دوپینگ از
شناگران گرفته نشود.
البته این ادعا از ســوی فدراسیون رد شده
اســت .این آخرین اتهامات منتشر شده در
رابطه با دوپینگ سیســتماتیک در روسیه

بوده است .کامائف در ماه فبروری درگذشت
اما رودچنکوف هنوز فعالیت ورزشی دارد و
اخیرا نیز رســواییهایی درباره دوپینگ در
المپیک سوچی را منتشر کرد.
فینا بعد از منتشــر شــدن این اتهامات در
بیانیهای اعالم کرد :این اتهامات جدی هستند
اما از هر کسی که شواهدی دارد ،میخواهیم
آنهــا را ارائه دهد .از مقامــات میخواهیم
اقدامات انضباطی الزم را سریعا انجام دهند.
فینا (فدراسیون جهانی شنا) تمام تالش خود
را برای مقابله با دوپینگ انجام میدهد تا از
ورزشکاران پاک حمایت شود.
وادا (آژانس جهانی ضد دوپینگ) نیز اعالم
کرده است اطالعات مربوط به این اتهامات را
به کمیت ه بازرسی خود میدهد.
چند روز پیش نیز فدراسیون جهانی دوومید
انی اعــام کردند محرومیت فدراســیون
دوومیدانی روســیه پابرجــا خواهد ماند و
ورزشکاران روســیه از این کشور نمیتوانند
در المپیک شرکت کنند.

را تشــکیل دادند و بــه این ترتیب
انزجار شــان را از نژادگرایی و نفرت
در برابر پناهجویان و دیگر اندیشــان
ابراز کردند .براساس اظهارات نیروی
پولیس ،در منطقه «کارلسپالتس» شهر
مونشن به ساعت  12ظهر ،حدود 4000
نفرگردهم آمدند .اشتراک کننده گان
بعد دست به دست به راه پیمایی آغاز
کردند و از برابــر مراکز دینی متعدد
مانند «همایش مونشــن برای اسالم»،
«مرکز دینی یهودیان» و «کلیســای
سکنت میشائل» گذشتند.انتظار می
رود که در تجمع های همبســتگی و
مبارزه علیه نژادگرایی و پناهجویان،
شخصیت سیاسی معروف آلمان مانند
کلودیا روت رئیس حزب ســبز ها در
پارلمان آلمان ،دیتــر رایتر از حزب
سوســیال دموکرات آلمان و شاروال
کل شهر مونشن مرکز ایالت بایرین و
نمایندگان کلیســاها و اتحادیه ها نیز
شرکت کنند( .دویچه وله)

حمایت  IOCاز تصمیم
 IAAFبرای محرومیت
دوومیدانی روسیه

کمیتــه بینالمللی المپیک از تصمیم فدراســیون جهانی
دوومیدانی برای ادامه محرومیت فدراســیون دوومیدانی
حمایت کرد.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesبه نظر ميرسد با
حمایت ( IOCکمیته بین المللی المپیک) از محروم شدن
دوومیدانیکاران روس ،این ورزشکاران نمیتوانند در هیچ
تورنمنت بینالمللی زیر پرچم کشورشان مسابقه دهند.
تصمیم نهایی برای محروم شــدن دوومیدانی روســیه،
به عهده  IOCبود اما این کمیتــه نیز از تصمیم IAAF
(فدراســیون جهانی دوومیدانی) حمایــت کرد .این خبر
برای روسها که تمام امیدشــان بــه مداخله  IOCبود،
ناخوشایند بوده است.
 IOCبعد از برگزاری جلســه هیات اجرایی در بیانیهای
عنوان کرد :تصمیم  IAAFبــا قوانین  IOCبرای مقابله
با دوپینگ ،هماهنگی دارد IOC .گزارش  IAAFو کمیته
اضطراری را بررسی کرده اســت و ما نیز کامال به تصمیم
 IAAFاحترام می گذاریم .شایســتگی ورزشــکاران در
مســابقات بینالمللی از جمله مســابقات المپیک برای
تمامی فدراسیونهای جهانی حائز اهمیت است.
 IAAFاعالم کرده اســت فقــط دوومیدانیکارانی که
ثابت کنند تحت نظر یک سیســتم مورد اعتماد مبارزه با
دوپینگ بودند ،میتوانند به صورت منفعل در مســابقات
بینالمللی شــرکت کنند .بهاین ترتیب دوومیدانیکاران
مطرح روس از جمله یلنا ایسینبایوا ،قهرمان پرش با نیزه
روســیه نیز با احتمال زیاد نمیتوانند در المپیک حضور
یابند.

تاکنون به نظر می رســید  IOCمخالف تعلیق دوومیدانی
روسیه باشــد زیرا این سازمان قصد داشت رابطه سیاسی
خود را با روسیه حفظ کنند .با این حال  IOCدر تصمیمی
بعد از جلسه هیات اجرایی از  IAAFحمایت کرد.
پیش از این جان کتس ،نایب رییس  IOCنیز اعالم کرده
بود که اگر  IOCتصمیم  IAAFرا تغییر دهد او بســیار
متعجب خواهد شــد .او در اینباره گفت :فدراسیونهای
جهانی حق دارند فدراسیونهای ملی را تعلیق کنند .فکر
نمیکنم باید در این تصمیمات دخالت کنیم.
 IOCو وادا نیز در بیانیهای مشترک نوشتند« :ورزشکاران
جهان به رعایت شدن عدالت در بازیهای المپیک امیدوار
خواهند شد».
ورزش جایی است که سیاســت نمیتواند قوانین را کنار
بزند .سباســتین کو ،رییس فدراسیون جهانی دوومیدانی
دربــاره اینکه آیا دیگر فدراســیونها نیــز باید مانند
فدراسیون جهانی دوومیدانی عمل کنند یا خیر ،در اظهار
نظری گفت :خوشــحال میشوم راهی را به دیگر ورزشها
نشان داده باشم .فکر میکنم تصمیمگیریها به نفع تمامی
ورزشکاران جهان بوده است.

