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بالتکلیفینمایندههندبالاستان
حضور تیم هندبال ســربداران ســبزوار در مسابقات
فصلجدیدلیگبرترهندبالقهرمانیکشور،بهدلیل
مشــکالت مالی در هاله ای از ابهام قرار دارد .این در
حالی است که براســاس برنامه فدراسیون هندبال،
تیم هندبال ســربداران ســبزوار قرار اســت فــردا در
چارچوب هفتــه اول لیــگ برتــر میزبان تیــم نیروی
زمینی کازرون باشــد اما تاکنون هیــچ گونه تبلیغات
محیطی در شــهر ســبزوار بــرای حضور طرفــداران
در ســالن ســربداران انجام نشــده اســت .بازیکنان
تیم نیز درخواســت دریافت  ۲۰تــا  ۳۰درصد میزان
قراردادشان را قبل از آغاز مسابقات لیگ برتر داشته
اند که تاکنون این موضوع محقق نشده است چرا که
نماینده هندبال اســتان هنوز حامی مالی ندارد .لذا
مسئوالن باشگاه ســربداران ســبزوار تا پایان ساعت
اداری امروز مهلــت دارند که مــدارک بازیکنان را به
فدراسیون هندبال ارسال کنند.

نیشابور،قهرمانکشتیفرنگی
استان
تیمکشتیفرنگینونهاالننیشابور،قهرمانخراسان
رضــوی شــد .مســابقات کشــتی فرنگــی نونهــاالن
قهرمانی اســتان با حضور  ۱۴۹کشــتی گیر در ۱۲
وزندرقوچانبرگزارشدکهدرپایانتیمهاینیشابور
مشــهد الف و قوچان در جایگاه های اول تا سوم قرار
گرفتند.در این دوره از مسابقات مهدی کاظم آبادی،
امیرحســین پروانه  ،امیررضا برزنونی  ،امیرحســین
بیــات تــرک ،ابوالفضــل احمــدی ،محمدامیــن
عــارف خانــی  ،علــی حســین آبــادی  ،محمدجــواد
رحمانی  ،مهدی شوره ای  ،امیررضا عشقی ،حسین
کســرایی و حمیدرضا ســیدآبادی به ترتیب در اوزان
،۷۵ ، 68 ، ۶۲ ،۵۷ ،۵۲ ،۴۸ ،۴۴ ، ۴۱ ،۳۸ ،۳۵
 ۸۵و  ۱۰۰کیلوگــرم مقام نخســت این رقابــت ها را
کســب کردند .در خور ذکر است ،مســابقات کشتی
آزاد نونهاالن اســتان نیز چندی پیش با قهرمانی تیم
مشهد الف برگزار شد.
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نگاه ما به هر 3جام است

مدافــع تیــم شــهرخودرو گفــت :بــرای هــر ســه جام
برنامهریزیکردهایمونمیخواهیمدرهیچکدامبازنده
باشیم .درهرسهجاممدعیهستیم.تنهامشکلیکه
احتماال گریبان تیمهای لیگ برتــری را بگیرد ،بحث
فشردگیمسابقاتاست.باتوجهبهاینکهلیگدیرتر
آغازمیشود،مسابقاتقطعافشردهبرگزارخواهدشد،
اما بدون تردید در هر سه جام به دنبال موفقیت و ثبت
نتایجیبهترازگذشتههستیم.
فرشــاد فرجی دربــاره انتخاب تیم شــهرخودرو برای
لیگ نوزدهــم گفــت :ابتدای فصــل نقــل و انتقاالت
پیشنهادهایمختلفیازتیمهایلیگبرتریداشتم،
اماپسازمشورتباچندتنازدوستانوبزرگان،بدون
شــک و تردید شــهرخودرو را انتخاب کردم .هدفم در
فوتبال پیشرفت است و مطمئنم با شهرخودرو به این
مهممیرسم.ویافزود:حضوریککادرفنیبادانش
و یحیــی گلمحمــدی در این تیــم ،به اضافه ســاختار
حرفهایومثالزدنیکهدکترحمیداویدرشهرخودرو
ایجاد کرده اســت ،باعث شــد درنگ نکنم و با این تیم
قرارداد ببندم .امیدوارم بتوانیم فصل فوتبالی خیلی
خوبیرادرکنارهواداراناینتیمداشتهباشیم.
فرجیتصریحکرد:درکنارساختارمنظموباشخصیت
باشــگاه ،یکی از مدرنترین بدن سازیهای ممکن را
پشت سر گذاشــتیم و به آمادگی مطلوبی رسیدهایم.
برگزاریمسابقاتتدارکاتیمتعددسببشدتاازنظر
آمادگیبدنیوتاکتیکی،بازیکنانهمگیشرایطوفرم
خوبیداشتهباشندوآمادهآغازلیگباشند.

نگاهیبهوضعیتتنهانمایندهاستاندرلیگدستهاولفوتسالکشور

تمریندرمشهد،بازیدرتربتجام!
فاطمیان-فصلجدیدرقابتهایلیگدستهاولفوتسالکشوردرحالیازمهرماه
آغازخواهدشدکهخراسانرضویدراینمسابقاتتنهایکنمایندهدارد.درشرایطی
کهایناستاندرسالهاینهچنداندورشاهدحضورسهتیمازمشهددررقابتهای
لیگدستهاولفوتسالکشوربود،اکنوناینتعدادبهیکتیمرسیدهاستکهآنهم
وضعیتچندانمطلوبیندارد.
تیم فوتسال «هبلکس رضوی» در فصل گذشته رقابت های لیگ دسته اول کشور به
عنوان نماینده شهر مشهد برابر حریفان صف آرایی کرد  ،اما با این که از حمایت های
مالییکیازشرکتهایوابستهبهآستانقدسرضویبهرهمیبرد،نتوانستبرخالف
ادعایکادرفنیخودراهبهجاییببردوتاآستانهسقوطبهدستهپایینترهمپیشرفت.
این تیم با جذب محسن زارعی بازیکن اسبق تیم ملی به عنوان مربی -بازیکن گام به
مسابقاتفصلگذشتهلیگدستهاولگذاشتولیبرخالفانتظاراتازظرفیتهای
بازیکنان مشــهدی آن طور که باید استفاده نشــد و غیربومی ها بدون این که تعویض
شوند40دقیقهمفیدبرایاینتیمبهمیدانرفتندوفرصتکمتریبهجوانانجویای
ناممشهدیرسید.نتایجضعیفتیمفوتسال«هبلکسرضوی»درفصلگذشتهباعث
شدتاحامیمالیقدرتمنداینتیمعطایکاررابهلقایشببخشدوقیدسرمایهگذاری
درورزشرابزند.
•وعدهلیگبرتری

درهمینزمینهرایزنیهاییتوسطکادرفنیاینتیموچندمجموعهاقتصادیانجام
شدکهدرنهایتامتیاز«هبلکسرضوی»درلیگدستهاولفوتسالبهشهرستانتربت
جاممنتقلشد.اینتیمقراراستباهدایتمحسنزارعیکهفصلگذشتههمعنوان
بازیکن-مربیراداشت،درفصلجدیدلیگدستهاولکشوربانام«وحدت»تربتجام
بهمیدانبرودوباتوجهبهوعدههایسرمربیبهمالکجدید،سودایلیگبرتریشدن
رادرسرداردکهالبتهسالپیشهمهمینوعدههادادهشداماعملینشد.
مطالبهجامعهفوتسالیاستان،صعوداینتیمبهلیگبرترکشوراستتاپسازوقفهای
چند ساله بازهم شــاهد حضور دو تیم از خراســان رضوی در لیگ برتر باشیم و شور و
هیجانرادربینهواداراناینرشتهبهاوجخودرساند.اماگفتهمیشوداینتیمقرار
است در شهر مشــهد تمرینات خود را پیگیری کند و تنها برای انجام مسابقات راهی
تربتجامشودکهایرادبزرگیبهمدیریتاینتیموارداست.چراکهاینتجربهپیشاز
اینتوسطفریمانیهابهاجراگذاشتهشدوسرنوشتخوبیبرایاینتیمشهرستانی
رقمنخورد.

عنایتی:

درخواست ما از استقالل
عجیبنبود

•تیمیهمیشهمهمان

ایکاشتمریناتاینتیمهمدرشهرستانتربتجامبرگزارمیشدوبازیکنانراباحال
وهوایمیزبانیدرآنجاوفقمیدادنهاینکههمانندتیمهایحریف،بازیکنانوحدت
همروزقبلازبازیراهیاینشهرستانشوندوبهنوعیخودشانهممهمانبهحساب
آیند!بنابرنظربرخیکارشناسانفوتسالیاستان،انجامتمریناتدرمشهدوبرگزاری
مسابقات در تربت جام می تواند امتیاز منفی برای نماینده استان در رقابت های لیگ
دستهاولفوتسالکشورباشدونبایدبرایصعودبهلیگبرترازآنانتظاریداشت.
ترکیباینتیمدستهاولیهمدستخوشتغییراتیشدهاست؛براینمونهگلرباتجربهای
همچون حســین عظیمی برای فصل جدید کنار این تیم نخواهد بود و گفته می شــود
کادرفنیوحدتتربتجامباچندبازیکنمشهدیواردمذاکرهشدهاندتاهرچهزودتر
مهیایرقابتبامدعیانصعودشوند.بههرحالبایددیدکادرفنیاینتیمچهتدابیری
برایصعودبهلیگبرتراندیشیدهاندومیتوانندبهاینمهمدستیابندیاهمچونسال
گذشتهبابیتجربگیجزومدعیانسقوطهملقبمیگیرند!

رضا عنایتی  ،سرمربی تیم قشقایی درباره درخواست
بــرای برگــزاری بازی دوســتانه بــا اســتقالل  ،گفت:
درخواست از استقالل برای مسابقه دوستانه عجیب
نبود  .چون ما هوادار داریم و اســتقالل هــم هواداران
زیادی در شیراز دارد .تیم اســتقالل  7-8سال است
که به شیراز سفر نکرده است و من این درخواست را به
نمایندگیازهوادارانماندادم.ولیقسمتنشداین
بازیبرگزارشود.عنایتیدربارهبازیباتیمهایلیگ
برتری افزود :با تیم هــای فوالد ،ذوب آهن و شــاهین
بوشهر بازی کردیم و دو مساوی گرفتیم .از شاهین در
دقایقپایانیگلدریافتکردیم ؛درمجموعازعملکرد
شاگردانمراضیهستم.

سوژه ها وخبرها

درخواست تفتیان برای مسابقات ُورلد چلنج

ملیپوشدوومیدانیکشورمانبهمنظورآمادهسازیخودبرایمسابقات
قهرمانــی جهان ،درخواســت حضــور در چهــار مرحلــه ورلد چلنــج را به
فدراسیوندادهاست.حسنتفتیانکهیکیازنمایندگانکشورمانبرای
حضور در مســابقات دوومیدانی قهرمانی جهان محسوب میشود ،برای
آمادهسازیخوددرخواستحضوردرچهارمرحلهرقابتهای ُورلدچلنج
را به فدراسیون داده است .سخنگوی ســازمان تیمهای ملی با اعالم این
خبربهفارسگفت:تفتیانبرایآمادهسازیخود دررقابتهایقهرمانی
جهان ،برنامههایش را به فدراســیون ارائــه کرده اســت .او میخواهد در
چهار مرحله ُورلد چلنج در اروپا شــرکت کند.حســین شــایان ادامه داد:
قرار بــود این دونده به هنــد و یک رقابت بیــن المللی دیگر بــرود که اعالم

از میان خبرها
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حضور مربی خراسانی در تیم ملی
وزنهبرداری
مربیخراسانیوزنهبرداریوقهرماناسبقاینرشته
بهعنوان یکی از مربیان تیم ملی وزنهبرداری انتخاب
شد .علیرضا حبیبپور که ســابقه قهرمانی آسیا را در
این رشــته در کارنامــه دارد ،بهعنوان مربــی تیم ملی
وزنهبرداریبزرگساالنانتخابشد.ویازقهرمانان
سابقایرانوجامباشگاههایآسیاستکهازپنجشنبه
هفتهقبلبهاردویتیمملیدرنورمازندراناضافهشد.

مدیرعاملباشگاهبسکتبالپارسا:

پارسال اصال حمایت نشدیم
مدیرعاملباشگاهآویژهصنعتپارسادربارهحمایتها
گفت:متاسفانهسالگذشتهبرخالفخیلیازرشتهها
تیم ما به هیچ وجه حمایت نشــد .شــاید راهــش را بلد
نبودیم و شاید هم به بسکتبال عالقهای وجود نداشت
 .اما امســال تــاش میکنیــم مذاکرات جــدی تری با
مدیریت شهری داشته باشیم .جعفر فالح افزود :هنوز
تکلیف ما به صورت صد درصدی مشخص نیست  .اما
تصمیمگرفتیمآمادگیخودراتاپایانمهلتفدراسیون
برایحضوردرلیگبرتراعالمکنیم.باتوجهبهاردوهای
تیمملیهنوزفاصلهزیادیتاآغازلیگباقیماندهاست
وبهزودیوضعیتقطعیتیممشخصخواهدشد.وی
خاطرنشــان کرد :قطعا اگر از ما حمایت شــود ،حضور
ما قدرتمندانه تر خواهد بود ،مــا بودجه و اعتبار خود را
داریم و این مســئوالن هستند که حضورشــان در کنار
ما به پیشرفت بســکتبال کمک میکند .سال گذشته
وعدههاییدادهشدامابهمرحلهاجرانرسید.

ستاره جوان شهرخودرو در انتظار بخشش
کرد ســطح دونــدگان هندی پایین اســت
و نمیتوانــد آن طور کــه باید خــود را برای
قهرمانی جهان آماده کنــد.وی بیان کرد:
تفتیان به رقابتهای چلنج دعوت شــده
و قرار اســت هزینههای رفت و برگشــت
و هتل را مســئوالن برگــزاری پرداخت
کنندوهزینهایمتوجهفدراسیونازاین
بابتنیست.چهارمرحلهاینرقابتهادر
اسپانیا ،سوئیس ،ایتالیا و یک کشور دیگر
برگزارمیشود.

بازیکنجوانتیمشهرخودروامیدواراستتابا
وساطت دستیاران گل محمدی دوباره
بهتمریناتبازگردد«.مهدیخانی»
اولین قربانی نظم و اصول یحیی
گــل محمدی در پیش فصل
لیگ نوزدهم است و سرمربی
شهرخودرو ایــن بازیکن خود
را که در تیم ملی امید ایران نیز
حضور دارد  ،بــه دلیل مسائل
انضباطی کــنــار گــذاشــتــه اســت.

سرمربیتیمفوتسالبانواناستان:

تالش ما برای قهرمانی لیگ برتر است
لیگ برتر فوتســال بانوان قــرار بود با حضــور  14تیم
از  18مردادماه آغاز شــود که این مسابقات یک هفته
به تعویق افتاد؛ حاال با اعالم فدراســیون فوتبال قرار
است مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان از  25مرداد
آغاز شــود .البته به دلیل انصراف دو تیم از لیگ برتر،
این مسابقات نیز قرار اســت دوباره قرعهکشی شود.
تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی طــی این مدت
تمرینات خود را پیگیری کرده و این روزها آماده رقابت
با حریفان است .سرمربی تیم فوتسال خراسان رضوی
در این باره می گوید :تمرینات منظم تیم را مدتی است
که شکل داده ایم و در تیم از بازیکنان بومی خراسانی
و ملی پوشــان بهره می بریم و از لحاظ رنج ســنی هم
تیم ما متشکل از جوانان پرانگیزه و بازیکنان باتجربه
اســت .فاطمه شــریف مــی افزاید :ســارا شــیربیگی
(خانم گل آسیا) و نســیمه غالمی (کاپیتان تیم ملی)
و زهرا لطف آبادی (دروازه بان تیم ملی) ملی پوشان
تیم ما هســتند و هفت بازیکن بومی هم در تیم حضور
دارند ،ان شاءا ...با همین ترکیب در رقابتها حضور
قدرتمنــدی خواهیــم داشــت و تمــام تالش مــا برای
قهرمانی است .وی خاطر نشــان می کند :لیگ سال
گذشــته از کیفیت باالیی برخوردار بود و دلیل اصلی
آن هم پخش شدن بازیکنان ملی پوش ما در تیمهای
مختلف لیگ برتری بود  .سال گذشته قانونی در لیگ
بانوان اعمال شــد مبنی بر این که هر تیم لیگ برتری
حداکثر اجازه جذب چهار بازیکن ملی پوشی را که در
مسابقات قهرمانی بازیهای آسیایی حضور داشتند،
دارد .این قانون باعث شــد ملی پوشان ما در تیمهای
مختلف پخش شــوند و امســال نیز این اتفاق بار دیگر
تکرار شــد و ان شــاءا ...شــاهد رقابتهای خوبی در
لیگ خواهیم بود.

•سوءتفاهمنامینو

سارا شیربیگی ،بازیکن جدید تیم فوتسال بانوان استان
نیز درباره شــرایط تیم می گوید:ما در این فصل نسبت به
تیمهــای دیگر خرید زیــادی نداشــتیم؛ درعینحال تیم
یکدستوجوانیداریمکهامیدوارمبتوانیمروزهایخوبی
رادراینفصلرقمبزنیم.شیربیگیکهبهعنوانخانمگلبه
تیمفوتسالخراسانرضویاضافهشدهاست،دربارهاین
موضوعکهچرابایدمبلغنقلوانتقاالتتااینحدکمباشد،
میگوید:بههرحالوقتیبازیهاپخشنمیشودوهیچ
تصویریازفوتسالبانواندیدهنمیشود،هیچانگیزهای
برایحامیمالیباقینمیماندکهبخواهدسرمایهاشرا
دراینحوزهخرجکندومنبهآنهاحقمیدهم.
ویدربارهمشکالتیکهبرایرضایتنامهاشبهوجودآمد،
میگوید:درابتداصحبتهاییازسویمسئوالنباشگاه
نامی نو انجامشــده بود که در ادامه با رفع ســوء تفاهمات
رضایتنامهمنصادرشدومناکنوندیگرمشکلیازاین
بابتندارم.گویامسئوالنباشگاهنامینوتصورمیکردند
حامی مالی تیم فوتســال خراســان رضوی ،باشگاه شهر
س از این که برایشان توضیح دادیم که
خودرو است ،اما پ 
این تیم از طرف هیئت فوتبال خراسان حمایت میشود،
ازدرخواست ۵۰میلیونتومانصرفنظرکردند.

مهدیخانی که اخباری دربــاره حضورش در جمع قرمزهای پایتخت،
پرسپولیس،نیزشنیدهمیشد،درنهایتدرجمعشهرخودروییهاباقی
ماند؛ اما یک موضوع انضباطی باعث شد تا گل محمدی او را کنار بگذارد.
با این حال بازیکن جوان تیم شهرخودرو همچنان عالقه دارد به ترکیب
تیم اضافه شود و امیدوار است  ،دستیاران گل محمدی نقش پر رنگی
در این زمینه ایفا کنند .در جریان دیدار گل گهر سیرجان و شهرخودرو،
مهدی خانی با لباس شخصی خود را به محل مسابقه رساند و دستیاران
گل محمدی از جمله فنایی با او برخورد گرمی داشتند .اتفاقی که باعث
شده است مهدی خانی امیدوارانه به موضوع بازگشت با توجه به وساطت
دستیارانگلمحمدیفکرکند.

واکنش تربیت بدنی آستان قدس به قهر گل محمدی
یحییگلمحمدیکهسابقهقهرکردنهمدارد،دوشنبهگذشته
قبل از بازی دوستانه مقابل گل گهر سیرجان دوباره در اعتراض
بهمشکلزمینتمرینیقهرکردکهاینبارحتیروینیمکتهم
حضور پیدا نکرد .بر اساس اعالم باشگاه شهرخودرو ،این بازی
قرار بود در یکی از ورزشگاه های امام رضا(ع) یا ثامن االئمه(ع)
مشــهد برگزار شــود اما با مخالفــت مدیران ایــن مجموعه های
ورزشیهمراهبودکهدرنهایت طبقهماهنگیکادرفنیدوتیم
این مسابقه در زمین چمن منزل آباد مشهد برگزار شد که همین
مسئله قهر گل محمدی را به همراه داشت.
در پی آن روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی به قهر
گل محمدی و گالیه هایش از تربیت بدنی آستان قدس واکنش
نشان داد و طی پیامی که برای روزنامه خراسان به منظور تنویر
افکار عمومی ارسال کرده است ،اعالم کرد:
متاسفانه مسئوالن شهرخودرو با وجود میزبانی صبورانه تربیت
بدنی آســتان قدس در تمام فصل قبــل نامهربانانه بــا رفتارها و
گفتارهای غیر واقعی ،ســعی در قرار دادن مــا مقابل هواداران
فهیم فوتبال و البته پوشــاندن ضعف های مدیریتی خود دارند.
در واقع تربیت بدنی آســتان قدس رضوی بــرای فصل پیش رو
با تمام امکانات و ظرفیت ســخت افزاری برای بازســازی چمن
استادیوم امام رضا (ع) اقدام کرده است تا نماینده استان بتواند
حضوری آبرومند هم در لیگ و هم در آســیا داشــته باشــد .همه
کارشناسان و اهالی فن متفق القول اذعان دارند که استادیوم
امام رضــا (ع) یکی از مهم تریــن ارکان موفقیت هــای اخیر تیم
شهرخودرو بوده است؛ لذا مدیران این تیم و سرمربی آن به جای
مصاحبه های فضایی و تحریک کننده قبول کنند که نگهداری
از چمن استادیوم برای شــروع فصل لطف بزرگی است که باید
قدردان آن باشند .ذکر این نکته ضروری است که در هیچ کجای
دنیا در فوتبال حرفه ای امروز چمن اصلی ورزشگاه را تحت هیچ
شرایطیدرگیربازیهایدوستانهوتمرینباشگاهینمیکنند.
یادآور می شویم هنوز هزینه بازی دوستانه با ذوب آهن که به رغم
میل باطنی و با اصرار دوستان ما در مجموعه شهرخودرو برگزار

شد ،پرداخت نشده است که این نشــان از همکاری همه جانبه
تربیت بدنی آستان قدس با آقای گل محمدی و تیمش را دارد.
شــاید بهتر باشــد ســرمربی شــهرخودرو به جــای قهر کــردن و
تحریک هواداران تکلیفش را با مدیران باشــگاه مشــخص کند
که هنوز نتوانســته اند اولین امکانات الزم را برای باشگاه داری
فراهم کنند .الزم است دوباره تعریف باشــگاه و باشگاه داری را
مرور کنیم  .وقتــی می گوییم لیگ حرفــه ای فوتبال ملزومات و
شاخصههای آن را با رفتارهایمان بسنجیم.
در پایان تربیت بدنی آســتان قدس رضوی برای ایجاد بســتری
آرام ،زیبــا و آبرومند بــرای میزبانی از هواداران فهیــم فوتبال از
هیچ کوششــی دریغ نکــرده و در فصل جدید هم چون گذشــته
که الگوی جدیدی از فرهنگ میزبانی در کشــور را ارائه کردیم ،
پذیرایحضورگرمهوادارانوتیمهایمهماندربهترینشرایط
خواهیم بود  .اعالم می کنیم که چمن ورزشــگاه امــام رضا (ع)
مهمترین اولویت ما در ورزشگاه است و هیچ بازی دوستانه و هیچ
تمرینی در آن برگزار نخواهد شد.
یحیی گلمحمدی نیزدر واکنش به پاســخ تربیت بدنی آستان
قدس گفت :هیچ قهری در کار نبود ،صرفــا از دیدار با بگوویچ و
مسئوالن گلگهر که این همه راه را طی کردند تا با ما در ورزشگاه
امام رضا(ع) روبهرو شــوند ،خجالت میکشیدم .وی ادامه داد:
بگوویچ بــزرگ تر من اســت و من بــرای او احترام ویــژه ای قائل
هســتم .وقتی با آن ها برای بازی دوســتانه صحبت کردم  ،او به
خاطر لطفش بــه من ،کیلومترهــا راه را به همــراه دیگر اعضای
باشگاهش طی کرد تا در ورزشــگاه امام رضا(ع)مشهد بتوانیم
بازی دوستانه داشته باشیم .نامه نگاری های این موضوع را هم
انجام دادیم اما اجازه برگــزاری بازی در آن جــا را ندادند .فعال
صحبتی نمیکنــم و به موقــع دربــاره خیلــی از مســائل باید با
هوادارانصحبتکنم.ویافزود:حرفهایناگفتهزیادیداریم
که به موقع گفته خواهد شد ،همه می گویند تنها نماینده فوتبال
خراسان ما هستیم اما وقتی زمین تمرین و بازی نداریم باید چه
کاری انجام دهم؟

