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روسیه :خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث
تضعیف اروپا شده است

آرکادی دوورکوویــچ ،معاون نخســتوزیر
روسیه گفته است که رای بریتانیا برای خروج
از اتحادیه اروپا ،باعث تضعیف اروپا شده است.
آقای دوورکوویچ ،در مصاحبه با بیبیســی

پوتین ،رئیسجمهوری روسیه طرفدار خروج
بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده را رد کرده و گفته
است که روسیه به شرکای قوی نیاز دارد.
در زمان همهپرســی بریتانیا ،گفته میشــد
که آقای پوتین چــون خواهان ضربه زدن به
اتحادیه اروپا است ،از خروج این کشور از این
اتحادیه حمایت میکند.
آقای دوورکوویچ که بر سیاستهای اقتصادی
کشــورش نظارت دارد ،گفته است که خروج
تدریجی بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیر چندانی
بر مواضع این اتحادیــه در قبال تحریمهای
وضع شده علیه روسیه نخواهد گذاشت.
اتحادیــه اروپا پس از آن که روســیه کریمه
در اوکراین را به خاک خــود الحاق کرد و از
شورشــیان در شــرق اوکراین حمایت کرد،
گفت که نتایج همهپرسی ماه ژوئن در بریتانیا تحریمهای گســتردهای را علیه این کشور به
باعث ایجاد بالتکلیفی و تردیدهایی شــده اجرا گذاشت.
است.
روابــط این اتحادیه و روســیه از آن زمان با
معاون نخستوزیر روســیه این که والدیمیر تنشهایی همراه بوده است( .بی بی سی)

پل معلق شیشهای چین
دو هفته بعد از افتتاح
بسته شد

طوالنیتریــن پل شیشــهای معلق جهــان که دو
هفته پیش در چین افتتاح شــده بود ،موقتا به روی
گردشگران بسته شده اســت .علت بسته شدن آن
رسما از سوی دولت چین اعالم نشده اما شبکه خبری
ســی.ان.ان .آمریکا به نقل یکی از سخنگویان دولت
چین گفته «استقبال فراتر از پیشبینی گردشگران از
پل ژانگجیگوا» علت تعطیلی موقت این سازه عظیم
در والیت هونان عنوان شده است.
روز جمعه دوم ســپتمبر این مقا م چینی تاکید کرد
هیچ نقص یا ترکی در ســازه این پل مشاهده نشده
و هیچ ســقوطی هم از فراز آن روی نداده که علت
مسدود کردن آن قلمداد شود.
با وجود این زمان بازگشــایی این پل هم اعالم نشده
است.
این پل  ۴۳۰متری که عرض آن  ۶متر است با هزینهای
بالغ بر  ۳میلیون و چهارصد هزار دالر ساخته شده و
دو هفته پیش در مراسمی پر زرق و برق افتتاح شد.
پل ژانگجیگوا که  ۳۰۰متر باالتر از سطح زمین قرار
دارد با  ۹۹شیشه شفاف ســه جداره پوشیده شده
است.
آن طور که این ســخنگوی دولت چین به ســی.ان.
ان .گفته ایــن پل هر روز ظرفیــت پذیرش  ۸هزار
بازدیدکننده را دارد اما پــس از افتتاح آن میانگین
گردشگرانی که برای رد شدن از این پل به این منطقه
در والیت هونــان آمدهاند  ۱۰برابــر ظرفیت روزانه
پیشبینی شده بوده است( .بی بی سی)

موگابه :مرده بودم ،اما
دوباره زنده شدم

رابرت موگابه ،رئیسجمهوری زیمبابوه،
روی شــایعههای مربوط به سالمت خود
آب پاکی ریخته و به شوخی گفته است
که مرده و دوباره زنده شده است.
آقای موگابه که  ۹۲ســال دارد ،از یک
ســفر خارجی وارد میدان هوایی اصلی
هراره ،پایتخت زیمبابوه شــد و به نظر
سرحال و خوش میآمد.
اطالعات پرواز نشان میداد که هواپیمای
او عازم شرق آسیا بود اما این هواپیما به
دوبی رفت .آقای موگابه گفته است که او
به دالیل خانوادگی به دوبی ســفر کرده
بود .در ماه می امســال ،گریس ،همسر
آقای موگابه گفت که شــوهرش حتی از
قبر بر زیمبابوه حکومت خواهد کرد.
تغییر مســیر هواپیما و شایعات دیگر
باعث شــد تا حدس و گمانهایی بر سر

وضعیت ســامت آقای موگابه مطرح
شــود و گفته شد که او دچار مشکالت
جدی است و در دوبی به دنبال درمان
است .ســایت خبری ساوترن دیلی که
یــک روزنامه زیمبابوهای اســت و در
آفریقای جنوبی اداره میشــود گفته
بود آقای موگابه سکته کرده و امرسون
منانگاگوا ،معاون آقای موگابه ،وظایف
او را عهدهدار شده است.
اما خبرگــزاری رویتــرز میگوید که
رابرت موگابه پــس از ورود به هراره
به زبان محلی شــونایی گفته است که
برای دالیل شــخصی مرتبط با یکی از
فرزندانش به دوبی رفته بود.
او گفته است« :من مردم ،درست است
که مرده بودم ولی مثل همیشــه زنده
شدم( « .بی بی سی)

کمیته ملی المپیک برای حل
اداره های موازی دست یاری
به سوی عبداهلل دراز کرد

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی قبل
از ظهر دیروز با ورزشکاران که در مسابقات یورو  ۲۰۱۶و
مســابقات قهرمانی جنوب آسیا شرکت کرده بودند ،در
قصر سپدار دیدار کرد.
ریاست اجرایی با انتشار خبرنامهء ای گفته است که آقای
عبداهلل در دیدار از این ورزشــکاران استقبال کرده و به
آنان وعده ای هر نوع همکاری و حمایت از ورزشــکاران
کشور را داده است.
این در حالی است که افغانستان در جنوب آسیا در تمام
بخش های ورزشــی مدعی اصلی قهرمانی است ،اما سه
ورزشــکار کشور که بدون سهمیه المیپک و با سه کارت
افتخاری در مســابقات المپیک ریو  ۲۰۱۶برازیل شرکت
کردند ،بدون دست آورد به کشور بازگشتند.
در مسابقات ریو ،توفیق بخشی جودوکار افغان در اولین
دیدار خود و تنها در  ۹ثانیه برابر حریفی از پرتگال ضربه
فنی شد و از دور رقابت ها کنار رفت.
همچنان کیمیا یوســفی و عبدالوهاب ظاهر نمایندگان
افغانستان در رشــته دوش صد متر (اتلتیک) نیز از دور
رقابت ها حذف شدند.
در همین حال ظاهر اغبر ،رییس کمیتهء ملی المپیک در
این دیدار از حکومت وحدت ملی خواسته است تا اداره
های موازی در کمیته ملی المپیک را از مسیر این کمیته
بردارد .آقای اغبر گفته اســت بودجه  ۲میلیون دالری

کمیته ملی المپیک بیشــتر در اداره های موازی مصرف
می شود که معاش یک ماه ســاختمان آن ها به  ۱۰هزار
دالر می رسد.
به گفته او اما ورزشکاران کشــور با هزینه ای شخصی
ورزش می کنند و با کشــور های قدرتمند که بودجه ای
بسیار باالی برای ورزش شان اختصاص می دهند ،رقابت
می کنند.
رییس کمته ملی المپیک گفته اســت ورزشکاران کشور
با دســتان خالی پیام مردم افغانستان را به مردم جهان
رساندند و توانسته اند دستاورد های بزرگ را در جنوب
آسیا کسب کنند.
این در حالی است که اکنون دو اداره زیر نام کمیته ملی
المپیک ،یکی تحت ریاست ظاهر اغیر به حمایت عبداهلل
عبداهلل و دیگری تحت ریاست فهیم هاشمی به حمایت
رییس جمهورغنی فعالیت در کشور می کنند.
بر عالوه ادارات موازی ،فساد اداری و تعصب نیز در اداره
های ورزش کشور بی داد می کند.
گفته شده بودجه ســاالنه المپیک از سوی وزارت مالیه
کشــور به کمیته ملی المپیک شــاخه فهیم هاشــمی
پرداخت می شود و بودجه اختصاصی المپیک آسیا را نیز
شاخه اغبر به مصرف می رساند .کارشناسان ورزش گفته
اند که با ادامه چنین وضعیت ،ورزش کشور پیشرفت نه،
بل عقبگرد خواهد داشت( .بخدی)

کولمن« :بیل» بهتر و بهتر می شود
ســرمربی تیم ملی ولز به تمجید از گرت بیل ستاره تیم
ملی این کشور در آستانه شروع انتخابی جام جهانی در
قاره اروپا پرداخت.
به نقل از گاردین ،ولز برای اولین بار در تابســتان 2016
حضور در جــام ملت های اروپا را تجربه کرد و در رقابت
های یورو عملکرد قابل قبولی داشــت و با حذف بلجیم
به جمع چهار تیم نخســت نیز راه یافت ولی با شکست
برابر پرتگال از رسیدن به مرحله بعد بازماند .ولز از روز
دوشــنبه کار خود را برای صعود به جام جهانی روسیه
آغاز خواهد کرد و باید در اولیــن گام برابر مولداوی به
میدان برود و در این راه طبیعتا حساب ویژه ای هم روی

گرت بیل ستاره تیم رئال مادرید اسپانیا باز کرده است.
کریس کولمن پیش از دیدار ولــز و مولدوای گفت :بیل
همانطور که دیدید  75ثانیه بعد از بازی هفته نخســت
با رئال مادرید شــروع به گلزنی کرد ولی من اصال از این
عملکرد شگفت زده نشدم.
من مطمئن هستم او قادر به انجام کارهای فوق العاده ای
است و رئال مادرید از اینکه این بازیکن را در اختیار دارد
به خود می بالد .بیل هر روز پیشــرفت می کند و هر روز
بهتر بهتر می شــود .عالوه بر این پیشرفت ،بیل ذهنیت
قوی نیز دارد و این برای کل تیم خیلی خوب است که از
این ذهنیت طبعیت کنند.

لحن آشتی جویانه تر
اتحادیه اروپا
در قبال ترکیه

بعد از اتهام زنی های متقابل ،بســیاری از وزرای خارجه
اتحادیه اروپا بار دیگر بــر تفاهم با ترکیه تاکید کردند .اما
در این مورد یک اســتثنای بزرگ نیز وجود دارد؛اتریش با
مذاکرات در مورد شمولیت ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت
می کند .وزرای خارجه اتحادیه اروپا در ســاختمان زیبای
قدیمی « ِردوتا» در براتیســاوا پایتخت سلواکیا روز جمعه
دربــاره موضوعات مختلفی مانند تعامــل اتحادیه اروپا با
ترکیه به بحث آغاز کردند .اســلواکیا که ریاست اتحادیه
اروپا را به دوش دارد ،ســعی می کنــد تا تنش با حکومت
ترکیه پایان یابد .میروســاو الیک ،وزیر خارجه این کشور
در آغاز نشست با همتایان اتحادیه اروپا تاکید کرد« :ترکیه
یک شریک مهم است».
او افزود که امیدوار اســت مذاکرات اتحادیه اروپا با عمر
چلیک وزیر مسئول امور اروپایی ترکیه «کمک خواهد کرد
تا فضا میان اتحادیه اروپا و ترکیه عادی شــود» .زبستیان
کورتس ،وزیر خارجه اتریش آشــکارا به مذاکرات بر سر
شــمولیت ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفتش را تکرار کرد و
گفت« :باوجود آنکه واکنش های این کشور در برابر کودتای
ناکام قابل فهم اســت ،اما ما موج پاکسازی و تالش به خفه
کردن صــدای دیگران را در این کشــور یک راه غلط می
دانیم».
اتریش با موضع گیری در برابر ترکیه ،بازهم به عنوان عضو
انعطاف ناپذیر در میان اروپایی ها اعتبار دارد( .دویچه وله)

آمریکا و چین معاهده
اقلیمی پاریس را
تصویب کردند

آمریکا و چین  ،تولید کننده حدود  ۴۰درصد از دی اکسید
کربن در جهان هر دو رسما معاهده اقلیمی پاریس را تصویب

کردند .به گفته تحلیلگران این گامی بزرگ در جهت عملی
شدن معاهده اقلیمی پاریس است.
میزان انتشار گاز دی اکسید کربن از عوامل مهم در پدیده
تغییرات اقلیمی به شمار می رود.
باراک اوباما ،رئیــس جمهور آمریکا هنگام ورود به اجالس
سران کشورهای گروه  ۲۰گفت« :تاریخ درباره تالش امروز
ما به عنوان موضوعی مهم قضاوت خواهد کرد».
آقــای اوباما گفت :توافق پاریس به ما لحظه ای را یاد آوری
می کند که تصمیم گرفتیم سیاره مان را حفظ کنیم.
آقای اوباما همچنین در کنفرانســی خبری با حضور شی
جینگ پینگ ،رئیس جمهورچین از تمایل دو کشــور برای
همکاری در این زمینه خبر داد.
رئیس جمهور آمریکا ابــراز امیدواری کرد که تصویب این
معاهده بتواند به دیگر کشورهای جهان انگیزه الزم را بدهد.
قبل از چین ۲۳ ،کشــوری که بیــش از یک درصد از دی
اکسید کربن را در جهان تولید می کنند ،موافقت خود رابا
این معاهده اعالم کردند.
هدف اصلی این معاهده گسترش اســتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر اســت و کشورهای عضو ســازمان ملل را به
کاهش تصاعد گازهای گلخانهای به میزان  ۳۲درصد تا سال
 ۲۰۳۰دعوت میکند( .بی بی سی)

سه نامزد نهایی ریاست
یوفا معرفی شدند

یوفا سه نامزد نهایی ریاست این نهاد را معرفی کرد.
به نقل از خبرگزاری تاس ،بعد از اتفاقاتی که برای میشــل
پالتینی در ریاســت یوفا رخ داد و در ادامه نیز جانشین او،
جیانی اینفانتینو به ریاست فیفا منصوب شد ،نهاد فوتبالی
یوفا بدون رییس ،امورات خود را جلو برد .در نهایت بعد از
چند ماه بررسی برنامه نامزدها ،یوفا اسامی سه نامزد نهایی
ریاســت این نهاد را اعالم کرد .آلکساندر کفرین ،میشائیل
فان پراگ و آنخل ماریا ویالر ،ســه نامزد نهایی هســتند
که یوفا آنها را به عنوان ســه نامزد نهایی ریاست این نهاد
انتخاب کرده است .هر ســه نامزد یوفا تاکید کردند این
نهاد نیاز به اصالحات زیادی اســت .ریاست فیفا قرار است
چهاردهم سپتمبر در کنگره یوفا در شهر آتن انتخاب شود.
طبق گذشته هر کسی که به عنوان رییس یوفا انتخاب شود،
به صورت خودکار به عنــوان نایب رییس فیفا نیز برگزیده
خواهد شد .پیش از این از سال  2007پالتینی فرانسوی به
عنوان رییس یوفا انجام وظیفه کرد ولی در نهایت به دلیل
فساد موجود در فیفا و همکاری با سپ بالتر از سمت خود
بر کنار شد.

تمایل روسیه و جاپان به
پایان مناقشه  ۷۰ساله
جزایر کوریل

شینزو آبه ،نخستوزیر جاپان در دیدار
با والدیمیرپوتین ،رئیس جمهور روســیه
در والدیوستوک خواســتار پایان دادن
به مناقشات  ۷۰ساله بین دو کشور بر سر
جزایر کوریل شد.
آقای پوتین هم در ایــن دیدار آمادگی
کشــورش را برای اتخاذ گامهایی مهم در
این زمینه ابراز کرد .جزایر کوریل که در
روســیه جزایر کوریل جنوبی و در جاپان
سرزمینهای شــمالی خوانده میشود در
پایان جنــگ جهانی دوم به تصرف اتحاد
جماهیر شوروی سابق درآمد.

در آن زمان نیروهای شــوروی سابق ۱۷
هزار جاپانی ساکن جزایر را بیرون راندند.
مسئله تملک بر این جزایر در هفت دهه
گذشته مناقشاتی را در روابط سیاسی دو
کشور ایجاد کرده است.
در حال حاضر حــدود  ۱۴هزار روس در
این جزایر زندگــی میکنند که عمدتا به
ماهیگیری اشتغال دارند.
چهار جزیره کوریــل ارزش اقتصادی یا
اســتراتژیک خاصی ندارند و بیشتر بر
مبنــای رویکردهای ملیگرایانه منشــا
مناقشه دو کشور هستند( .بی بی سی)

عربستان خواستار تغییر
سیاستهای ایران شد

وزیر خارجه عربستان میگوید ایران باید
مشخص کند آیا ســر جنگ دارد یا خیر.
او با انتقاد از فعالیتهای ایران در منطقه
ادامه این وضعیت را ناممکن خواند .ایران
در مقابل از عربســتان خواست «تعقل را
جایگزین توهم کند» .عادل الجبیر ،وزیر
امور خارجه عربستان سعودی ،روز شنبه
اظهــار کرد ایران به قوانیــن بینالمللی
احترام نمیگذارد .او ایران را متهم کرد که
با حمایت از رژیم اسد در سوریه ،حزباهلل
در لبنان ،و حوثیهــا در یمن به قوانین
بینالمللی بیاحترامی میکند .او از تهران
خواست در سیاستهای خود تغییر ایجاد
کند .جبیر کــه هماکنون برای دیداری از
جاپان در این کشور حضور دارد ایران را

متهم کرد که «در پس برخی عملیاتهایی
که امنیت ملی کشورهای منطقه را تهدید
میکنند حضور دارد».
به گزارش العربیــه ،جبیر با اعالم اینکه
«شاهد هیچ تغییری در سیاستهای ایران
نیســتم »،ایران را متهــم به تالش برای
ارسال تســلیحات به مخالفان در بحرین،
کویت و عربســتان سعودی کرد .او گفت
ایران باید تصمیم بگیرد که «آیا سر جنگ
دارد یا خــاف آن؟» جبیر کنار آمدن با
ایران را با مواضعی که او به آنها اشاره کرد
ناممکن خواند .جبیــر همچنین از ایران
خواست تا به خانواده جامعه بینالمللی»
بازگردد و ارتباطات تازهای را با کشورهای
منطقه شکل دهد( .دویچه وله)

پیروزی پر گل آمریکا و شکست کانادا
در انتخابی جام جهانی

رقابتهای انتخابی جامجهانی در قاره آمریکای شــمالی
و مرکزی با برگزاری چند دیدار وارد مرحله جدیدی شد.
به نقل از ساکرنت ،در ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی
در قاره آمریکای شمالی و مرکزی بامداد دیروز چند دیدار
برگزار شد.
در یکی از بازیها آمریکا با هدایت یورگن گلینزمن ،کاری
آسانی برابر سنت وینسنت داشت و با نتیج ه پر گل شش
بر صفر توانســت حریف نه چنــدان قدرتمند خود را از
پیشرو بردارد .کریستین پولسیچ دو بار ،ساشا کلستن،
ژوزی آلکیدور ،مت باســلر و بائی وود گلهای آمریکا را
وارد دروازه سنت وینسنت کرد.

در دیگر دیدار کاســتاریکا موفق شــد با یک گل از
ســد هائیتی بگذرد .تک گل این بازی را برولس به ثمر
رساند .همچنین کانادا نیز برابر هندوراس با نتیجه دو
بر یک شکست را پذیرا شد.
تابلوی نتایج انتخابی جام جهانــی در قاره آمریکای
شمالی و مرکزی
آمریکا  - ۶سن وینسنت صفر
ترنینیداد و توباگو  - ۲گواتماال ۲
هائیتی صفر  -کاستاریکا یک
هندوراس  - ۲کانادا یک
پاناما  - ۲جامائیکا صفر

دیباال ،وارث مارادونا و
مسی شد

پائولو دیباال در اولین دیــدار ملی خود برابر اروگوئه مانند
مارادونا و مسی از زمین بازی اخراج شد .به نقل از ساکرنت،
تیــم ملی فوتبال آرژانتین در اولیــن دیداری که ادگاردو
بائوسا ،ســرمربی جدید خود را روی نیمکت میدید برابر
اروگوئه در انتخابی جام جهانی روســیه به برتری یک بر
صفر رسید .در این دیدار که با بازگشت لیونل مسی به تیم
ملی این کشور همراه بود ،ستاره ارجنتینی موفق شد برای
تیمش گلزنی کند و سه امتیاز این دیدار را به نام کشورش
همــراه کند .در این دیدار ،پائولو دیباال از زمین مســابقه
اخراج شــد .این بازیکن اولین بازی ملی خود را برای آلبی
سلســته تجربه می کرد .این اتفاق در اولین دیدار مارادونا
و مســی نیز برای تیم ملی کشورشان رخ داد .مارادونا در
اولین دیدار ملی خود برابر هنگری و مســی نیز در اولین
دیدار ملی خود برابر هنگری با دریافت کارت قرمز از زمین
مسابقه اخراج شدند .حاال این اتفاق برای پائولو دیباال نیز
رخ داده است تا خیلیها شروع به مقایسه این بازیکن با دو
مهاجم نامدار فوتبال ارجنتین یعنی مارادونا و مسی کنند.

احتمال دوپینگ قهرمان
المپیک کشتی آذربایجان

به احتمال زیاد طغرل عســگراف ،به دلیل مثبت شــدن
آزمایــش دوپینگ مدال طالی المپیک لندن را از دســت
خواهد داد .به نقــل از  ،the hinduطغرل عســگراف،
قهرمان  60کیلوگرم کشتی آزاد لندن از کشور آذربایجان
اکنون با مشکل جدی مواجه شــده است و گفته میشود
که آزمایشهای دوپینگ این کشــتیگیر در المپیک 2012
لندن مثبت از آب در آمده اســت و در صورت تایید آن از
سوی کمیت ه بینالمللی المپیک ،مدال طالی این کشتیگیر
آذربایجانی از او گرفته خواهد شــد .عسگروف در المپیک
ریو هم به مدال نقره وزن  66کیلوگرم رســید .پیش از این
نیز مدال نقره بسیک کودوخوف از روسیه در همین وزن و
در المپیک لندن نیز مثبت از آب در آمده بود تا کشتیگیر
هندی یعنی یوگشوار دات که در آن رقابتها برنز گرفته بود،
حاال شانس کسب مدال طالی المپیک داشته باشد.

تداوم خوش شانسیهای جوکوویچ و
صعود نادال به یک هشتم نهایی
مرد شــماره یک تنیس جهان به همراه تنیســور برتر
اســپانیایی به مرحله یک هشتم نهایی تنیس اپن آمریکا
صعود کرد.
دور سوم تنیس آمریکا در بخشهای مختلف برگزار شد.
در یکــی از بازی های مهم نواک جوکوویچ برابر میخاییل
یوژنی قرار گرفت ،اما پس از گذشت نیم ساعت از دیدار
حریف جوکوویچ از ادامه بازی انصراف داد .آسیب دیدگی
یوژنی باعث شــد مرد شماره یک تنیس جهان به مرحله
یک هشتم صعود کند .جوکوویچ تنها در دور نخست بازی
کرد و در مراحل بعد به علت آسیب دیدگی حریفانش به
دور های بعد صعود کرد .در دیگر دیدار مهم رافائل نادال
با شکست آندری کوژنتسف روس
به یک هشتم صعود کرد .تنیسور
اسپانیایی در سه ست پیاپی و با
نتایج شش بر یک شش بر چهار
و شــش بر دو پیروز شد .حریف
بعدی نــادال در این مســابقات
لوکاس پویل فرانسوی خواهد بود.
تنیسور فرانســوی توانست در
دیداری نزدیک با شکســت سه
بر دو بائوتیستا اسپانیایی به یک
هشتم برسد.
اما حذف ایزنر یکــی از اتفاقات
مهم این روز بود .مرد شــماره 21

جهان نتوانســت در کشــورش برابر ادموند انگلیسی
پیروز شود و از صعود به دور بعد بازماند .این دیدار سه
بر یک به نفع ادموند به پایان رسید.
همچنین مونفیل فرانسوی توانست آلماگرو اسپانیایی
را سه بر صفر شکست دهد.
در بخش بانوان مدیســون کیز آمریکایی برابر اوساکا
جاپانی دو بر یک پیروز شد.
در دیگر دیدار مهم آنجلیک کربر به راحتی توانســت
بلیس آمریکایی را شکســت دهد .تنیسور شماره دو
جهان در دو ســت پیاپی و با نتایج مشابه شش بر یک
پیروز شد.

