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مصطفــی فاطمیان-فصل
نقلوانتقاالتفوتبالکهمیرسد
معموال بیشــتر مربیان به عنوان گزینه
سرمربیگری در تیم های مختلف مطرح می
شوندوآنهاییکهکارنامهدرخشانیدارندوبه
نوعیمطرحترهستندبهعنوانسرمربی،هدایت
یکــی از تیم هــای لیگ برتــری را در دســت می
گیرند.مربیانیهمکهشانسیبرایحضورروی
نیمکتتیمهایلیگبرتریراندارندبایدرایزنی
هایخودراباتیمهایدستهاولیادامهدهندتا
شایدازخانهنشینیرهاشوندودرفوتبالکشور
جایی داشته باشــند .در این بین سهم خراسان
رضوی از مربیان بدون تیم در سال جاری به اوج
خود رســیده و جایشــان در فوتبال کشور بسیار
خالی اســت .فوتبال این اســتان روزی صاحب
چند تیم در لیگ برتــر ،لیگ دســته اول و حتی
دستهدومبودومربیانخراسانیشانسبیشتری
برای حضور در تیم های خراســانی داشتند ،اما
امروزخبریازآنتعدادتیمنیستوشهرخودرو
تنهانمایندهاستاندرلیگبرتراستکهسرمربی
موفقی همچون یحیی گل محمــدی را در راس
خود دارد .در این شــرایط نباید انتظار داشــت
یکی از مربیان خراسانی در راس کادر فنی تیم
شهرخودروجاییداشتهباشدوتنهاشاهدکوچ
اینمربیانبهتیمهایخارجازاستانهستیم.
مربیان خراسانی آن قدرها هم در فوتبال کشور
بی دســت و پا نبوده اند ،چراکه این استان اکبر
میثاقیانی را دارد که به ناجــی تیم های در حال
سقوط معروف اســت و محمدرضا مهاجری که
سیاهجامگانراازلیگدستهدومکشوربهلیگ
برتــر آورد و در کنار نام ایــن افراد بایــد از عباس
چمنیانی نام برد که به عنوان یک مربی بادانش
با تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان شگفتی
ســاز شــده اســت .برخی ها بر این باور هستند
تعدادی از مربیــان فوتبالی نان ارتبــاط خود با
دالالنرامیخورندوهیچوقتبیکارنمیمانند
اما شــاید بتوان کارنامه نســبتا ضعیــف مربیان
خراســانی در آخرین بازه فعالیت شــان را دلیل
محکمی بر دوری ایــن روزهای آن هــا از دنیای
فوتبالدانست.
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نیمنگاهیبهوضعیتمربیانمطرحفوتبالاستان

مربیان نیمکتنشین
•ناجیسقوط

اکبــر میثاقیــان نــه تنهــا
نامی آشــنا برای فوتبال استان
بلکه شــخصیت شــناخته شــده ای
بــرای فوتبال کشــور اســت که بــا توجه به
خصوصیات اخالقی خاص او طرفداران زیادی
همدارد.اکبراوتیفوتبالایرانکهسابقههدایتتیم
هاییهمچونابومسلم،شموشکنوشهر،شهرداری
تبریز،آلومینیومهرمزگانوپدیدهمشهدرادرکارنامه
خودداردازخونهبهخونهبهعنوانآخرینتیمشنیز
جدا شد و زمزمه هایی مبنی بر حضورش در یکی دو
تیم لیگ برتری هم به گوش رســید کــه در نهایت با
انتخاب مربیان دیگری در آن تیم هــا حضور وی در
لیگبرترهممنتفیشد.
میثاقیانمتخصصنگهداشتنتیمهایلیگبرتری
اســت و معموال تیم های در حال ســقوط سراغ این
مربی می آیند تا ناجی آن ها در روزهای آخر شــود .
بعید نیســت این مربی را دوباره پس از اســتراحتی
کوتاهدرتیمهایلیگبرتریببینیم.
•مربیکمحاشیه

عباسچمنیانرابایدجزومربیانکمحاشیهفوتبال
استاندانست،مربیکهروزیرئیسهیئتفوتبال
خراسان رضوی بود و تخصص کار با تیم های پایه را
درکارنامهخوددارد.اوکهسابقههدایتپیاممشهد،
نفتوگازگچساران،ابومسلمخراسانوشهرداری
یاسوج در کارنامه اش به چشــم می خورد آن چنان
در فوتبال اســتان توفیق افتخار آفرینی با تیم های
خراسانی را نداشــته اما بعد از حضور پررنگ در تیم
ملی فوتبال نوجوانان و کســب نتایج خــوب در جام
جهانیهند،درتورنمنتاندونزینتایجخوبیکسب
نکرد و نتوانست تیم ملی را راهی جام جهانی کند.

تیم
ملــی
نوجوانــان
بــا هدایت عباس
چمنیان در دوره قبلی
جام ملــت ها نایــب قهرمان
شــده بــود و در جــام جهانــی هم
درخشید.امادرایندورهازجامملتها
باوجودهمگروهیباتیمهایاندونزی،هند
وویتنامازصعودبهمرحلهیکهشتمنهاییوکسب
ســهمیه جام جهانی باز ماند .چمنیان بــه تازگی از
سوی فدراســیون فوتبال به عنوان رئیس کارگروه
نظارت بر عملکرد تیم های ملی پایه برگزیده شــده
است.وی که بیشتر خارج از استان مربیگری کرده
از حضور در ابومسلم خراســان هم خاطرات خوبی
ندارد ،چرا کــه در آن مقطع جنگ مالکیتی بر ســر
ابومســلم به راه افتاده بود و تیمی با سرمربیگری او
در مشــهد تمرین می کرد و تیم دیگــری با مدیریت
فنی خداداد کمی آن طرف تر ،احتمال این که او را
همدرفصلجدیدلیگدستهاولکنارتیمیببینیم
زیاداست.
•آقایخاص

خــداداد عزیــزی یــا بهتــر بگوییــم همان حماســه
ســاز ملبــورن هــم مــدت هاســت کــه بــه عرصــه

بر تــر
شــر یک
باشد .خداداد
در هفتههای آغازین
فصل  ۸۸–۸۷مربیگری
این تیم را برعهده داشــت که به
دلیل مشــکالت مالی تیم از فعالیت
خــود کنــار رفت.ابومســلم ،پیام مشــهد،
استقالل اهواز ،شهرداری تبریز ،سیاهجامگان
وسپیدرودرشتتیمهاییبودندکهعزیزیهدایت
آنهارابرعهدهداشتهوکارنامهموفقیازخودبهجا
نگذاشتهاست.اوحتیدرروزهایآخرسقوطسیاه
جامگانهمرئیسسازمانفوتبالاینباشگاهبودو
نتیجهضعیفدیگریرادرکارنامهاشبهثبترساند.
خداداد این روزها به دور از دنیای مربیگری در حال
همکاریبابرنامهستارهسازاست.
•سلطاناخراج

مربیگــری وارد شــده و کارنامــه
ضعیفی از خود به جا گذاشته است .او که در دنیای
فوتبالبازیکنموفقیبودنتوانستباورودبهدوران
مربیگری همچنــان در اوج بماند و همیشــه در تیم
هایی حضور داشــته که یــا در حال ســقوط بودند یا
بیپول!
او پــس از خداحافظــی از فوتبــال توســط باشــگاه
ابومسلمبهعنوانرئیسسازمانفوتبالانتخابشد
و بعد به مربیگری و در نهایت ســرمربیگری این تیم
رســید ،اما اختالفات او با مدیران باشگاه ،صراحت
لهجــه و نتایج ضعیف باعث شــد تــا در ابتدای لیگ
 86از ســرمربیگری ایــن تیــم اخراج شــود .یکی از
عجیبترین اقدامات او در دوران هدایت ابومســلم
بیرون آوردن یکی از بازیکنــان از ترکیب و  10نفره
کردن تیم بود .او پس از آن مدیر فنی تیم دسته اولی
پیامخراسانشدوتوانستدرصعوداینتیمبهلیگ

علی حنطه دیگر مربی خراسانی اســت که نام اودر
بینمربیانموفقبهچشمنمیخوردومعموالدوران
مربیگریاشدرتیمهایمختلفعمرزیادیندارد
و عملکرد ضعیف وی باعث شــده تا کمتــر مدیران
باشگاههاهدایتتیمهایشانرابهاوبسپارند.
حنطه که گزینه همیشگی مدیران ابومسلم و سیاه
جامــگان در صورت پــای کار نیامدن ســایر مربیان
بوده،درایندوتیمهمنتوانستهچندانموفقعمل
کند و در ســایر تیم ها هــم به عنوان گزینــه اجباری
رویکارآمدهولیخبثباتیدرکارشنبودهوحتی
مربیاخراجیهملقبگرفتهاست.اینمربیسابقه
هدایت پیام مشهد ،ابومســلم خراسان ،شهرداری
اراک ،استقالل اهواز و مشکیپوشان را در کارنامه
خوددارد.
•سالهایدورازفوتبال

هادی برگی زر کــه روزی پیــام خراســان را از لیگ
دســته اول به لیگ برتر آورد ،نیز چندسال است که

خانهنشینشدهوازفوتبالجایی
که بــه آن تعلــق دارد فاصله گرفته
استوبهاستراحتمیپردازد.
او که عالوه بــر پیام خراســان ،در ابومســلم،
شــهرداری یاســوج ،اتکای گلســتان ،شــهرداری
تبریز،گسترشفوالدتبریز،تربیتیزدوشیرینفراز
کرمانشاهسابقهمربیگریدارد،تصمیمگرفتازاین
عرصهبهدورانمتفاوتیدرزندگیفوتبالیخودوارد
شود و طعم مدیریت را بچشد.برگی زر پس از آن که
بهعنوانمدیرعاملباشگاهپدیدهمعرفیشد،اعالم
کرد در این عرصــه موفق خواهد شــد و برنامه های
زیادی برای این تیم خواهد داشت اما عمر مدیریت
ویبهخاطراختالفاتزودرسدرپدیدهبسیارکوتاه
بود و نتوانســت در این حوزه به موفقیت دست یابد.
این مربی پس از تجربه ناموفق مدیریتی در باشگاه
پدیدهدوبارهخارجازمستطیلسبزنشستهومعلوم
نیست چه زمانی قصد بازگشت به دنیای فوتبال را
داشتهباشد.
•مربیصاحبسبک

به جرئت می توان گفت که محمدرضا مهاجری این
روزهامربیخراسانیاستکهخیلیخوبدرسطح
لیگ برتر شناخته شده اســت .وی سابقه حضور در
کادر فنی تیمهای ابومســلم خراســان ،اســتقالل
اهواز ،پاس تهران ،راهآهن ،داماش گیالن و صبای
قمرادارد.ویدرسال 94بهعنوانسرمربیهمراه
با تیم سیاهجامگان به لیگ برتر صعود کرد و سپس
به پدیده پیوســت .پس از ســه فصل حضــور در این
تیم هدایت ماشینسازی را پذیرفت .مهاجری این
روزها در تیم نســاجی مازندران حضور دارد و آینده
درخشــانی می توان برای این مربی صاحب سبک
متصوربود.
•مربیتازهکار

رضــا عنایتی بــه تازگی مربیگــری در ســطح باالی
فوتبال را آغاز کرده است .هر چند که وی در ابتدای
مربیگری در سیاه جامگان تجربه تلخی داشت ،اما
این روزها با تیم قشقایی شــیراز در لیگ دسته یک
کشورفعالیتدارد.اینمربیجوانوتازهکارهرچند
کهدردورانبازیکنیخودجزوبهترینهابود،اماباید
دیدکهدراینعرصهمیتواندموفقباشدیانهکهنیاز
بهزماندارد.

سوژهها و خبرها
مدیر کل ورزش و جوانان استان:

باوفا پس از قهرمانی در آسیا:

برنامه ای برای بازی های لیگ در ورزشگاه ثامن االئمه(ع) نداریم
مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان این
که ما هیچ برنامهای برای انتقال بازیهای لیگ
برتر به ورزشــگاه ثامن االئمــه(ع) نداریم گفت:
باتوجه به حساسیتهای بازی و نتایج خوبی که
تیم فوتبال شــهر خودرو در ســال گذشته گرفته
و رقابتهــای آســیایی پیــش روی شــهر خودرو
احتمالدارد شورایتامیندربرخیازبازیهای
حســاس که پیش بینی میشــود تعــداد تماشــاچیان
بیشــتری عالقهمند به تماشای بازی باشــند ،بخواهد

اخبار
ورزش

رقابت کشتی گیران در جام توس
یکدورهمسابقاتکشتیپهلوانیباعنوان«جامتوس»
در آرامگاه فردوسی با حضور کشتی گیرانی از سراسر
کشور برگزار می شــود.این مســابقات به صورت تک
وزنباعنوان«جامتوس»درمشهدبرگزارخواهدشد.
مسعود ریاضی  ،رئیس هیئت کشتی خراسان رضوی
در این باره گفت :هدف اصلی از این مســابقات ترویج
فرهنگ پهلوانی اســت .وی تصریح کــرد :این رقابت
ها  ،جمعه  21تیرماه در جلو خان فردوســی با حضور
چهره های برتر کشــوری برگزار می شــود .همچنین
به مناسبت ســالروز صدور فرمان معظم رهبری برای
احیای توس ،برنامه پیاده روی و دو همگانی نیز صبح
جمعهساعت 6ازابتدایبولوارشاهنامهآغازمیشود و
تاجلوخانآرامگاهفردوسیادامهپیدامیکند.

برترین دوومیدانی کاران بانوان
مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگ ساالن بانوان
اســتان انتخابی قهرمانی کشــور بــا معرفی نفرات
برتر در ماده های مختلف برگزار شــد   .مســابقات
قهرمانــی بــزرگ ســاالن اســتان در بخــش بانوان
باحضور  120ورزشکار از شهرستان های سبزوار ،
نیشابور  ،طرقبه وسرخس به میزبانی مشهد برگزار
شد .در پایان فائزه آشــور پور  ،آرزو محمد رضایی ،
مرضیه نعمتی  ،ســمیرا خدا تــرس  ،تکتم محمدی
 ،مانــع رقیــه خلیلــی  ،مانع جمیلــه ســیفی  ،فائزه
طباطبائی  ،ســوگل نویــدی  ،مهالمقنــی  ،رومینا
پیمانــی زاده  ،زهره فرزیــن بقا و هانیه اســدیان به
عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

بازیها به ورزشــگاه ثامن االئمه (ع)منتقل شــود ،که تا امــروز هیچ گونه
بحثی در این خصوص انجام نشده اســت .فرزاد فتاحی افزود :مهم ترین
نکته این اســت که برگزاری مســابقات هیچ ارتباط موضوعی با اداره کل
ورزش و جوانان استان ندارد و این که بازی کجا باید برگزار شود در مرحله
اولبهباشگاهبرمیگردد،هیئتفوتبالوشورایتامیننیزتصمیمگیرنده
نهایی هستند.وی از ساخت زمین تمرینی فوتبال خبرداد و گفت :در نظر
داریم زمین فوتبال تمرینی برای شــهرخودرو بسازیم که به زودی مراسم
کلنگ زنی آن با حضور بازیکنان شهر خودرو برگزار می شود تا دغدغه این
موضوع نیز برطرف شود.

کار سختی در مسابقات جهانی داریم

تیم ملی کشــتی فرنگــی جوانان کشــورمان موفق شــد با ســکانداری یک
خراســانی در مســابقات آســیا بــه قهرمانی دســت پیــدا کند.حمیــد باوفا
سرمربی فریمانی توانســت به قهرمانی زودهنگام در رقابت های قهرمانی
آســیا دســت یابد و حاال تیم خود را باید برای مســابقات جهانی آماده کند.
باوفا بعد از قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات
قهرمانی آســیا گفت :افتخار میکنم که چنین شــاگردانی دارم که با دل و
جان برای کشورشان تالش میکنند  .همچنین به داشتن چنین همکاران
قدرتمندی در کادر فنی نیز افتخار میکنم .امیدوارم بتوانیم همین روند را
در مسابقات جهانی هم ادامه دهیم و موفق باشیم .این قهرمانی را به مردم

ایران تبریک میگویم.وی افزود :به دلیل فاصله
کوتاهی که تا مسابقات جهانی وجود دارد ،کار
سختی برای حضور در این رقابتها داریم ،اگر
میخواهیم قهرمانی ســال گذشــته
را تکرار کنیم ،بایــد بالفاصله
بعــد از بازگشــت کار را آغــاز
کنیم ،اما با انگیــزهای که در
ایــن بچهها میبینم رســیدن به
این هدف دور از دسترس نیست.

دروازهبان سابق پرسپولیس

اخبار

خیلی ها سرمایهگذاران فوتبالی را فراری می دهند

مربیدروازهبانانتیمشهرخودرودربارهحواشی
باشگاههایخصوصیگفت:باشگاهشهرخودرو
کامــا خصوصی اســت و من میدانــم که حتی
ریالیازهیچنهاددولتیگرفتهنمیشود.حتی
هزار تومان از ســمت حق پخش به ما نرســیده و
امیدوارمکارینکنندکهآقایحمیداویرافراری
دهند .خیلیها آمدند در فوتبال سرمایهگذاری
کنند،امابعدهاآنهارافراریدادند.نبایدچوب
الی چرخ این افراد بگذاریم  .چرا که حمیداوی
فکرهایبزرگیبرایشهرخودرودارد.
داوود فنایــی در خصــوص فصل گذشــتهای که
تیم شهرخودرو پشت ســر گذاشت ،گفت :سال
قبل که با آقای گلمحمــدی تصمیم گرفتیم به
تیمشهرخودروبرویممیدانستیمکارسختیدر
انتظار ماست ،اما با همه سختیها کار را خیلی
خوب شروع کردیم و نتایج خوبی هم گرفتیم اما
در ادامه مشــکالتی پیش آمد که باعث شــد کار
سخت شود .مشکالت آن قدر زیاد بود که حتی
احتمال انحالل باشــگاه وجود داشت ،اما آقای
حمیداوی مثل یک ناجی به کمک تیــم ما آمد و
تکتکمشکالترابهخوبیحلکرد.بهطوری
که شرایط روحی روانی تیم ما خیلی خوب شد.
بعــد از تالشهــای همهجانبه در نهایــت موفق
شدیمدرپایانلیگسهمیهپلیآفآسیارابگیریم
که یک اتفاق خیلی خوب بود.در فوتبال مشهد
سابقه نداشــت که این اتفاق رخ دهد و امیدوارم
در آینده ایــن موفقیتها ادامهدار باشــد .وی در
خصوص نقل و انتقاالت باشــگاه شــهرخودرو و
جذب مهدی رحمتی از اســتقالل که مهم ترین
انتقال لیگ بود ،افزود  :از وقتی که مشخص شد

ورزش

خوبی داشــته باشــیم .به هر حال خیلی سخت
استکهدرجنگنقلوانتقاالتباتیمهاییمثل
پرسپولیس،استقالل،تراکتورسازیوسپاهان
برنده شوید و خوشبختانه ما توانستیم این کار را
انجامدهیم.
•حمیداوی:درفرودگاهپشتسراستقالل
وپرسپولیسآبمیریزیم!

درپلیآفآسیابازیمیکنیم،تصمیمگرفتهشد
که بازیکنانی جذب شوند که بتوانند به ما کمک
کنند .خوشــبختانه آقــای حمیــداوی خودش
دروازهبــان تیم ملــی نوجوانــان بــوده و کام ً
ال با
مســائل فنی آشناســت و میتوانم بگویم او دید
خیلی خوبی به مســائل فنــی دارد و در همه این
سالها من ندیدم که یک مالک باشگاه این قدر
فوتبالی باشــد .همین حاال باشگاه استقالل به
دنبال رحمتی اســت و دوســت دارند او برگردد
و این نشــان میدهد کــه چه کار ســختی انجام
دادیم .گرفتــن مهدی رحمتی از اســتقالل کار
بسیارسختیبودکهفقطازعهدهآقایحمیداوی
برمیآمد .منادی هــم دروازهبان بســیار خوبی
استوخوشحالیمکهدودروازهبانخوبداریم.
همچنین میالد عباسی دروازهبان ماست که در
تیم ملی امید هم حضــور دارد و یــک دروازهبان

مشهدی زیر 23سال داریم که در ترکیه آموزش
دیده و با این نفرات کارهــا را پیش میبریم .باید
از آقای حمیداوی تشــکر کرد که همه تالشــش
را کرد تــا بهترینها جذب شــوند و واقعــ ًا در این
شرایط اقتصادی کشــور او دل شــیر دارد که در
فوتبــال کار میکند .امیدوارم مســئوالن شــهر
مشــهد هم بــا او همــکاری کنند تا شــهرخودرو
بتواند قطب جدیــدی در فوتبــال ایران باشــد.
مربی دروازهبانان تیم شهرخودرو با بیان این که
رحمتی را به اســتقالل نمیدهیم افزود :وقتی
رحمتی را گرفتیــم دو دروازهبان تیم خودمان را
آزادکردیموایننشانمیدهدکهمارویمهدی
رحمتی حســاب کردیــم .این مســائل حرفهای
نیستکهبادروازهبانیکهقراردادبستهصحبت
شود ،اما خوشــبختانه با درایت آقای حمیداوی
موفق شــدیم در جنگ نقل و انتقــاالت عملکرد

مالک شهرخودرو نیز درباره لغو اردوی خارجی
گفت:باتوصیهوزارتورزشورئیسفدراسیون
فوتبال بــه اردوی ترکیه نمیرویــم اما نمی دانم
چرا این قانون برای همه یکسان نیست؟ فرهاد
حمیداوی در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت
ایــن تیــم در تابســتان و تکلیــف اردوی خارجی
آن افزود :خــدا را شــکر  ،تیم تمرینــات خوبی را
پشــت ســر میگذارد و امیــدوارم اردوی تهران
نیز به گلمحمدی و بازیکنان کمک کند تا برای
لیگ نوزدهم با قدرت هر چه بیشتر آماده شویم.
متاسفانه اردوی خارجی ما لغو شد و دیگر وقت
هماهنگیآنرانداریم.
وی ادامه داد :ما با توصیه وزارت ورزش و رئیس
فدراســیون فوتبــال اردوی خارجــی خــود را به
داخلــی تبدیــل کردیــم امــا نمیدانیم چــرا به
تیمهای دیگر توصیه نشــد .مالک شــهرخودرو
با کنایه گفت :با رفتن اســتقالل و پرســپولیس
به ترکیه ،قرار اســت از امروز واحد پول ترکیه به
ریالتغییرکند!فکرکنمفقطحنایشهرخودرو
رنگ نداشــت .تنها کاری که االن از دســت ما بر
میآید این است که به فرودگاه برویم و پشت سر
پرسپولیس،استقاللوتراکتورآببریزیم.

دوندگان جاده والیت در بردسکن
رئیــس اداره ورزش و جوانان بردســکن از حضور
دوندگان جاده والیت در این شهرستان وشرکت
آن ها در همایش پهلوانی خبر داد .دانشــور ثانی
در ایــن خصــوص افــزود :همایش بــزرگ ورزش
پهلوانی با حضور  500ورزشکار ،مرشد ،پهلوان
و پیــش کســوت ایــن رشــته از سراســر کشــور در
بردســکن برگزار میشــود .وی گفــت :دوندگان
فاصله شلمچه تا مشــهد را  ۱۷روز طی میکنند،
شــعار این جشــنواره «امام هشــتم ،جلوه رأفت و
محور وحدت» اســت که هر ســاله قبــل از والدت
امــام رضــا(ع) برگــزار میشــود .وی بیــان کرد:
عصر روز  20تیرماه (امروز)بیش از  17ورزشکار
دونده جاده والیت که بهمناسبت ایام دهه کرامت
و والدت حضــرت رضــا(ع) مســیر شــلمچه را تــا
مشهدالرضا پیموده اند ،وارد بخش انابد بردسکن
میشوند.

مدال آوری سنگ نوردان
ســنگ نوردان نوجوان خراســانی در نوزدهمین
دوره مســابقات ســنگ نوردی قهرمانی کشور دو
مدال طــا و دو مدال برنز کســب کردنــد .رئیس
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان
رضــوی در ایــن بــاره گفت :در مســابقات ســنگ
نوردی قهرمانی کشور سید رضا تقی پور دو مدال
طال در رشــتههای «لیــد» و «بولدرینگ» به گردن
آویخت و علی اصغر عمار لو در رشته «لید» و محمد
یوســفی هم در رشــته «بولدرینگ» مــدال برنز به
دست آوردند.

