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اردوی طوالنی بعد از جام تختی

بعــد از لغو جام جهانی کشــتی فرنگی که 
قرار بود روزهای 8 و 9 آذر در ســالن 12 هزار 
نفری آزادی برگزار شــود، اردوی تیم کشتی 
فرنگی نیز تعطیل شــد و با تصمیم کادر فنی 
تشــکیل اردوی بعدی به بعــد از رقابت های 
بین المللی جام تختی موکول شــد. در همین 
راستا نخستین مرحله اردوی فرنگی کاران برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و گزینشی 
المپیک، بالفاصله بعد از اتمام جام بین المللی 
تختی آغاز شــده و تا روز اعزام به مســابقات 
آسیایی ادامه خواهد داشت. رقابت های جام 
تختی در رشــته فرنگی روزهای 3 و 4 بهمن 
در شیراز برگزار می شــود و بعد از آن اردوی 
تیم ملی آغاز خواهد شــد. این در حالی است 
که رقابت های قهرمانی آســیا نیز در روزهای 
پایانی بهمن مــاه در چین به انجــام خواهد 
رسید. بعد از آن تیم ملی کشــتی فرنگی که 
سه سهمیه رقابت های المپیک را در مسابقات 
جهانی 2019 نورســلطان کسب نکرده، باید 
خود را برای شــرکت در دو مسابقه گزینشی 
که در ماه های فروردین و اردیبهشت در چین 

و بلغارستان برگزار می شود، حضور پیدا کند.
     

معروف امروز در اردو
اردوی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در 
انتخابی المپیک 2020 از 13 آذرماه در تهران با 
حضور بازیکنان حاضر در لیگ داخلی آغاز شده و 
همه منتظر ورود لژیونرهایی هستند که ترکیب 
اصلی را تشــکیل می دهند. طبق اعالم خوش 
خبر، سرپرست تیم ملی  پوریا فیاضی به عنوان 
اولین لژیونر وارد اردوی تیم ملی خواهد شــد. 
این بازیکن که اخیرا قرارداد خود را با تیم بدزین 
در لیگ والیبال لهستان فســخ کرده، به ایران 
بازگشــته و از دیروز در تمرینات حاضر خواهد 
بود. از امروز نیز سعید معروف که برای همراهی 
تیم بایک موتور در لیگ چین به این کشور سفر 

کرده بود، در تمرینات تیم  ملی حاضر می شود.
     

10 کاراته کا به شیلی می روند
در فاصله 10 روز تا پایــان مهلت ثبت نام 
حضور در رقابت های لیگ جهانی سری A در 
شیلی، تنها 182 کاراته کا از 39 کشور ثبت نام 
کرده اند. به نظر می رسد حوادث داخلی چند 
وقت اخیر در اســتقبال نکردن ســتاره های 
کاراته دنیا از این مســابقات بی تاثیر نباشــد. 
این دوره از مسابقات اولین سری از رقابت های 
هفتگانه کســب امتیاز ورودی المپیک است 
و بدون شــک اهمیت ویژه ای بــرای مدعیان 
باالنشین رنکینگ جهانی دارد. به عنوان مثال 
در وزن ۷۵- کیلوگرم فاصله نفر اول رنکینگ 
یعنی بهمن عسگری با نفر ششم این وزن که 
سهمیه کسب نکرده چیزی نزدیک به 1۷00 
امتیاز است و یا کسب طال در این رقابت ها برای 
سارا بهمنیار و طراوت خاکسار می تواند تبعات 
خیلی مثبتی داشته باشد. به همین دلیل است 
که هیچ کدام از مسابقات پیش رو را ملی پوشان 
کاراته نباید از دســت بدهند. بر همین اساس 
کاراته ایران در این مســابقات با 10 کاراته کا 
به میدان مــی رود. ذبیح ا... پورشــیب، بهمن 
عسگری، سجاد گنج زاده، صالح اباذری، سارا 
بهمنیار، طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، حمیده 
عباسعلی، فاطمه صادقی و شاهین جعفری در 
این مسابقات حضور دارند. شاهین جعفری که 
اکنون در انگلستان مشغول تحصیل است، با 

هزینه شخصی در شیلی روی تاتامی می رود.
     

طالیی های روئینگ در تایلند
رقابت های روئینگ کاپ آسیا 2۷ آذر تا اول 
دی ماه به میزبانی تایلند برگزار می شود و تیم 
ملی ایران نیز برای حضور در این رویداد راهی 
این کشور شــد. بهمن نصیری و نازنین مالیی 
ملی پوشان ایران هستند که با هدایت افشین 
فرزام در کاپ آسیا شرکت خواهند کرد. بهمن 
نصیری قرار است در مسابقه تک نفره سنگین 
وزن پارو بزند و نازنین مالیی نیز در مســابقه 
تک نفره سنگین و سبک وزن مسابقه خواهد 
داد. این دو ملی پوش کشورمان در رقابت های 
قهرمانی آسیا به مدال طالی سنگین و سبک 
وزن آسیا رسیدند و حاال دوباره در کاپ آسیا به 

آب می زنند و مسابقه می دهند.

منهای فوتبال

آریا طاری

به ســرعت برق و بــاد، یک 
»نیم فصل« از لیگ برتر نیز سپری 
شــد. هرچند که هنوز 6 دیدار از 
این نیم فصل باقی مانده و اساســا 
تعطیالت نیم فصل در لیگ برتر، 
همیشه دیرتر از هفته پانزدهم اتفاق 
می افتد. تا امروز، گروهی از ستاره ها 
در لیگ فوق العاده ظاهر شده اند 
و گروهی دیگر نیز نتوانســته اند 
انتظارها را برآورده کنند. هنوز نیمی 
از راه باقی مانده و ماجراهای زیادی 
ممکن است در این لیگ رقم بخورند. 
این گزارش به معرفی بهترین های 
نیم فصل اول لیگ می پردازد. نفراتی 
که با سیستم سه-پنج-دو و دفاع 

خطی آندره آ استراماچونی، کنار 
هم قرار می گیرند. سرمربی ایتالیایی 
استقالل، می تواند بهترین گزینه 
برای انتخاب به عنوان مربی برتر 
نیم فصل باشد. مردی که شنیده 
می شود قرار است امروز دوباره به 

ایران برگردد.
     

دروازه بان: پیام نیازمند
روند کلین شیت های متوالی پیام، 
باالخره قطع شد اما بدون تردید او بهترین 
و آماده ترین سنگربان لیگ برتر نوزدهم 
بود. پیام بارها با واکنش های درخشانش 
در این فصل به کمک سپاهان آمد. او در 
این سال ها پیشرفت درخشانی داشته 
و حاال پای ثابــت اردوهای تیم ملی نیز 
به شمار می رود. نیازمند در اوج جوانی، 

یکی از اصلی ترین دالیل باالنشینی تیم 
ژنرال در جدول رده بندی لیگ برتر است. 
اصلی ترین رقیب او در طول فصل رشید 
مظاهری بود که این هفته ها، گل های 

ناامیدکننده ای دریافت کرد.
 مدافع میانی: ایوب والی

با چهار گل زده، بهترین گل زن این 
فصل فوالد خوزستان است. در واقع در 
تیمی که لوسیانو پریرا را در نوک حمله 
دارد، یک مدافع بدون زدن ضربه های 
پنالتی چهار بار موفق به گل زنی شــده 
است. والی حضور درخشانی در ضربات 
شــروع مجدد فوالد دارد و در این فصل 
چند گل ســه امتیازی برای تیم جواد 
نکونام به ثمر رسانده است. کاپیتان فوالد 
این روزها بهترین فرم دوران فوتبالش را 

سپری می کند.

 مدافع میانی: محمد طیبی
نفــت مسجدســلیمان در آخرین 
ثانیه های هفته پانزدهم، از شکســت 
برابر پارس جنوبی گریخت. آنها با روندی 
باورنکردنــی، یک نیم فصــل را بدون 
شکست پشت سر گذاشــتند. تجربه 
طیبی در قلب دفاع، کمک زیادی به تیم 
مهدی تارتار کرد تا 1۵ هفته بدون باخت 
را سپری کند. نفت مسجدسلیمان، یکی 
از غافلگیرکننده ترین تیم های این فصل 

لیگ برتر به شمار می رفت.
مدافع میانی: گئورگی گولسیانی

مصدومیت عزت پورقاز، زوج میانی 
آماده ســپاهان را تا آخر فصل به هم زد 
اما گولسیانی همچنان به درخشیدن در 
ترکیب تیم ژنرال ادامه می دهد. سپاهان 
فصل گذشته تیم خوبی بود اما در خط 
دفاعی مشکالت زیادی داشت. با ورود 
گولسیانی، این باشــگاه صاحب خط 
دفاعی مستحکمی شد. او به جز تبحر 
در دفاع، روی ضربه های شــروع مجدد 
و حتــی پنالتی ها نیز تاثیــر زیادی در 

سپاهان دارد.
هافبک راست: محمد محبی

دریافت دو کارت قرمز در یک فصل، 
یک نمره منفــی بزرگ بــرای پدیده 
سپاهان به شــمار می رود اما او فارغ از 
این موضوع، فصل فوق العاده ای را تجربه 
کرده است. محبی از شاهین به سپاهان 
آمد و در این تیم به سرعت چهره شد و 
حتی در دیدارهای حساس تیم ملی نیز 
به میدان رفت. او به سرعت با لیگ تطیبق 
پیدا کرد و نشان داد که چه قابلیت های 

ویژه ای دارد.
هافبک چپ: مهدی ترابی

او ایــن روزهــا تنهــا راه نجــات 
پرسپولیس کالدرون است. بازیکنی که 

هم خوب گل می زند، هم یک شوت زن 
ایده آل اســت، هم پاس هــای خوبی 
می دهد و هم در طراحی ضدحمله ها، 
به تیمش کمــک می کند. با حفظ این 
کیفیت، ترابی می توانــد دیر یا زود در 
یک باشــگاه خوب اروپایی به میدان 

برود.
هافبک مرکزی: امید نورافکن

استقاللی ها حاضر به پرداخت مبلغ 
رضایتنامه او نشدند اما امید در سپاهان به 
خوبی جا افتاد. او بهترین نمایش هایش 
در فوتبال ایران را در اصفهان پشت سر 
گذاشــته اســت. امید در سپاهان یک 
هافبک با خصوصیت هجومی شده و در 
چند هفته گذشته، چند بار برای تیمش 

گل زنی کرده است.
هافبک مرکزی: احسان حاج صفی

در فصلــی کــه هیچ کــدام از 
ســتاره های گرانقیمــت و مهره های 
خارجی تراکتورســازی انتظــارات را 
برآورده نکرده اند، احســان حاج صفی 
امیدوارکننده ترین بازیکن این تیم بوده 
اســت. او زیر نظر دنیزلی از سمت چپ 
خط دفاعی جدا شــد و در خط هافبک 
قرار گرفت. موضوعی که احســان را در 

فرمی ایده آل قرار داد.
 هافبک مرکزی: احمد نوراللهی

او که در بسیاری از هفته های فصل 
»کاپیتان« پرسپولیس بود، حاال دیگر 
به پختگی الزم در ترکیب قرمزها رسیده 
است. احمد مثل همیشه هم جنگ های 
میانه میدان را برای تیم می برد و هم در 
گل زنی، موفق نشان می دهد. او یکی از 
مسلط ترین هافبک های این فصل لیگ 

برتر بوده است.
مهاجم: مهدی قائدی

وقتی در ابتــدای فصل وعده زدن 

10 گل با پیراهن شماره 10 استقالل 
را داد، هیچ کس او را جدی نمی گرفت 
اما مهدی حاال فقط دو گل با آن وعده 
فاصله دارد. با هشــت گل زده و پنج 
پاس گل، قائــدی موثرترین بازیکن 
این فصل لیگ برتر نوزدهم بوده است.

مهاجم: شیخ دیاباته
چند هفته طول کشید تا مصدومیت 
را پشت سر بگذارد و خودی نشان بدهد 
اما وقتی به فرم خوب رسید، دیگر مهارش 
ممکن نبود. شــیخ کابوس بزرگ این 
روزهای همه مدافعان لیگ برتری است. 
بازیکنی که اگر مصدوم نشود، استقالل را 

به طرف قهرمانی لیگ خواهد برد.
نیمکت ذخیره ها

سوشا مکانی و رشــید مظاهری، 
گزینه هایی برای نیمکت نشــینی در 
تیم منتخب نیم فصل اول هســتند. 
در خط دفاع، اهل شــاخه از صنعت 
نفت آبادان، ترکمان از پارس جنوبی 
و عارف غالمی از اســتقالل می توانند 
روی نیمکت قرار بگیرند. علی کریمی 
و وریا غفــوری می توانند بــه عنوان 
هافبک روی نیمکت حضور پیدا کنند 
و عیســی آل کثیر و شــهریار مغانلو، 
ذخیره های ایده آلــی برای مهاجمان 

لیگ هستند.

ترکیب منتخب بهترین های نیم فصل اول لیگ نوزدهم

دفاِع زرد، هافبک قرمز، حمله آبی!

سوژه روز

عدد به عدد

پانــزده هفته طــول کشــید تا هــواداران 
بایرن مونیخ، باالخره به توانایی های فیلیپه کوتینیو 
اعتقاد پیدا کنند. مرد برزیلی فصل درخشانی را در 
مونیخ شروع نکرده بود اما دیدار با وردربرمن، همه 
چیز را برای او تغییر داد. فیلیپه بازیکن محبوب 
سرمربی سابق باواریایی ها نبود و در تیم کواچ، یک 
مهره کلیدی به شمار نمی رفت. او زیر نظر کواچ، 
تنها سه حضور 90 دقیقه ای را در بوندس لیگا پشت 
سر گذاشت. سه گل و سه پاس گل، حاصل کار این 
ستاره تا پایان هفته چهاردهم بود اما او در هفته 
پانزدهم، دست به یک شاهکار بزرگ زد. او در یک 
مسابقه به اندازه همه هفته های گذشته فصل گل 

زد. با سه گل دیدنی و دو پاس گل، کوتینیو هم یکی 
از بهترین نمایش های دوران فوتبالش را پشت سر 
گذاشت و هم توانست بایرنی ها را از بحران خارج 
کند. آمار 91 درصدی پاس های صحیح در کنار 
هشت شوت و 6 شــوت درون چارچوب، نشان 
می دهد که »تشویق« ایستاده هواداران مونیخی 
برای او کامال سزاوارانه بوده است. بالفاصله پس از 
این نمایش جذاب از کوتی، هم تیمی  او داوید آالبا 
در یک اظهارنظر رسمی از مدیران باشگاه خواست 
تا قرارداد قرضی این بازیکن را قطعی کنند. خیلی ها 
حاال از بازگشت این هافبک به فرم ایده آل دوران 
لیورپول حرف می زنند اما هنوز برای قضاوت در 

مورد عملکرد این بازیکن کمی زود به نظر می رسد. 
به ویژه با توجه به اینکه او برای مدت ها از فرم خوب 
دور بوده و درون زمین، آمادگی چندانی از خودش 

نشان نداده است.
»احســاس خیلی خوبی دارم. اگر همه چیز 
خوب پیش برود، دوســت دارد اینجــا بمانم«. 
کوتینیو با این جمالت پس از دیدار با برمن، رسما 
اعالم کرد که دوست دارد در بایرن ماندگار شود. 
ماجرا اما به همین سادگی ها هم نخواهد بود. اگر 
مونیخی ها خواهان قطعی کــردن این قرارداد 
قرضی هســتند باید 120 میلیون یورو به بارسا 
پرداخت کنند. رقمی که با توجه به سیاست های 
نقل و انتقاالتی باشــگاه آلمانی، کمی زیادی به 
نظر می رســد. حتی ارزش فعلی این بازیکن در 
ترانسفرمارکت 90 میلیون یورو عنوان شده اما 
بارسا در متن قرارداد قرضی، بند خرید اختیاری 

را 120 میلیون یورو قرار داده است. این رقم البته 
60 میلیون کم تر از مبلغ قرارداد اولیه کوتینیو 
با بارسلونا است. به نظر می رسد در کاتالونیا، 

دیگر هیچ کس ستاره برزیلی را نمی خواهد. 
او هرگــز در تیم والورده بــه یک مهره 
استثنایی تبدیل نشــد اما در ماه های 

اول حضورش در نیوکمپ، به مراتب بهتر از 
دومین فصل بود. حاال بایرنی ها نگران این موضوع 
هستند که 120 میلیون برای این ستاره بپردازند و 

همان سرنوشت بارسا، برایش رقم بخورد.
 به نظــر می رســد فیلیپه، اســتعدادهای 
فوق العاده ای دارد اما اساسا نمی تواند با فشار کنار 
بیاید و فشــار در لیگی مثل بوندس لیگا، حداقل 
از اللیگا کمتر اســت. او تقریبا هیچ وقت در لیگ 
قهرمانان اروپا، مهره ای کارســاز و تعیین کننده 
نبوده و حاال قصد دارد در مونیخ، به همه ثابت کند 

که توانایی انجام یک کار بزرگ در لیگ قهرمانان 
را نیز دارد. یک نمایش برای کوتی کافی نیست. 

او باید دوباره به همان بازیکنی تبدیل 
شــود که بایرنی ها از ماه ها قبل در 

انتظارش بوده اند.

آریا رهنورد

هفته پانزدهم لیــگ برتر هم باالخره به پایان رســید و 
نیم فصل اول با 6 دیدار معوقه و برگزاری 114 بازی و رد و بدل 
شدن 222 گل »تقریبا« تمام شد. در جدول فعلی لیگ برتر، 
استقالل صدرنشین است اما سپاهان و پرسپولیس هنوز هم 
شانس قهرمانی نیم فصل را دارند و در صورت پیروزی در دیدار 
باقی مانده، در جدول باالتر از استقالل قرار خواهند گرفت. در 
انتهای جدول نیز شاهین بوشهر و گل گهر سیرجان با تمام 
توان به طرف »سقوط« می روند. در هفته های سپری شده، 

مهم ترین عددهای لیگ برتر چه عددهایی بودند؟
 صفر:نفت مسجدسلیمان در 1۵ هفته و سپاهان در 14 
هفته، هرگز طعم شکست را نچشــیدند. آنها تنها تیم های 
بدون شکست این فصل لیگ برتر به شمار می روند. در نقطه 
مقابل، جدول چند »خط تیره« دیگر هم دارد. شاهین بوشهر 
و گل گهر سیرجان، در این فصل هنوز نتوانستند پیروزی در 
هیچ مسابقه ای را جشن بگیرند. آنها روی هم تنها 13 امتیاز 
دارند. البته که گل گهر، هنوز یک دیدار معوقه دارد و همچنان 
می تواند از کابوس بزرگ یک نیم فصل بدون برد فاصله بگیرد.
 یک: پرسپولیس با »یک« تساوی، کم ترین تساوی ها را 

در لیگ برتر نوزدهم تجربه کرده است. اگر علی علیپور کمی 
دقت به خرج می داد و تصمیم متفاوتی برای پنالتی دیدار با 
ماشین سازی تبریز می گرفت، شاید پرسپولیس همان یک 

تساوی را نیز در این فصل پشت سر نگذاشته بود.
5 : چهارده بازی و فقط پنــج گل زده. این آمار فاجعه بار 
گل گهر ســیرجان در رقابت های لیگ نوزدهم است. تیمی 
که کارش را با وینگو بگوویچ شــروع کرد و با مجید جاللی 
ادامه داد اما هرگز از بحران خارج نشد. آنها هنوز در جدول، 
باالتر از شاهین بوشهر هستند اما در زمینه گل زنی، با اختالف 
ضعیف ترین تیم این فصل لیگ بوده انــد. عدد پنج نمادی 
بر یک طرف بردهای این فصل لیگ نیز هست. پرسپولیس 
در بوشهر پنج بار دروازه شاهین را باز کرد و استقالل نیز در 

ورزشگاه آزادی، پنج گل به تیم دراگان اسکوچیچ زد.
6: سپاهان و شهرخودرو، صاحبان بهترین خطوط دفاعی 
این فصل لیگ هستند. طالیی ها با درخشش خط دفاعی شان 
و البته پیام نیازمند و شاگردان یحیی به کمک سیوهای عالی 
مهدی رحمتی، در این فصل تنها 6 گل دریافت کرده اند. آنها 
تقریبا به ازای هر دو بازی، تنها یک گل خورده اند و حفط این 

آمار، می تواند به باالنشینی شان در جدول کمک کند.
8: پرگل ترین دیدار این فصل لیگ برتر، هشــت گل در 

خود داشت. در آن مسابقه پیکان 6 بار دروازه ماشین سازی 
را باز کرد و دو گل نیز از این حریف خورد. پیکان با حســین 
فرکی، یکی از خطوط هجومی قدرتمند لیگ را ساخته اما در 
خط دفاعی، تیم درخشانی نیست و همین موضوع، این تیم 

را به دردسر انداخته است.
9: تعداد بردهای این فصل پرسپولیس، از همه تیم های 
دیگر لیگ برتر بیشــتر اســت. قرمزها در شــرایط فعلی 
صدرنشین جدول نیستند اما همچنان می توانند بردهای 
این فصل شــان را »دورقمی« کنند. تیم کالدرون در 14 
دیدار گذشته 9 بار برنده شده و چهار بار نیز شکست خورده 
است. شاهین بوشــهر با همین تعداد شکست، بیشترین 
باخت را در این فصل از رقابت هــای لیگ برتر تجربه کرده 

است.
10: ســپاهان اصفهان با 10 کلین شــیت، از این حیث 
موفق ترین تیم لیگ برتر به شمار می رود. پیام نیازمند در همه 
هفته های لیگ، گلر ثابت تیمش بوده و در این تیم فوق العاده  
ظاهر شده اســت. پیام تا قبل از جدال با استقالل، تنها یک 
گل از روی نقطه پنالتی دریافت کرده بود اما پس از آن، دیگر 

نتوانست این روند را برای خودش حفظ کند.
11: شــاگردان مهدی تارتار، ســالطین بــدون رقیب 
»مساوی« در لیگ برتر هســتند. آنها در 1۵ بازی این فصل 
11 تساوی را تجربه کرده اند. به نظر می رسد این تیم در همه 
بازی ها با نیت رسیدن به تساوی وارد زمین می شود. زردهای 
نفت مسجدســلیمان، در این فصل بارها و بارها چشم ها را 
خیره کرده اند. شکست دادن پرسپولیس در آزادی، یکی از 

نقطه های عطف این فصل نفتی ها بوده است. آنها این هفته 
تا یک قدمی شکست رفتند اما در آخرین لحظات، به بازی 

برگشتند و روندی بی شکستی شان را حفظ کردند.
15: بیشــترین هفته های متوالی بدون پیروزی در این 
فصل، سهم شاهین بوشهر شده است. این تیم 1۵ هفته تمام 
برای بردن انتظار کشــیده و هنوز هم نتوانسته به این هدف 
مهم برسد. اگر گل گهر در دیدار معوقه اش برنده نباشد، آنها 
نیز کنار شاهین 1۵ هفته بدون برد را تجربه خواهند کرد. این 
یکی از طوالنی ترین زمان های انتظار برای پیروزی در لیگ 

برتر به  شمار می رود.
28: با دریافت 28 گل، شــاهین صاحب بدترین خط 
دفاعی این فصل لیگ بوده اســت. به نظر می رسد این تیم 
اصال برای »لیگ برتر« بســته نشده و با همان حال و هوای 
لیگ یکی، به ســطح اول فوتبال ایران ورود کرده اســت. 
شاهین زمانی در خانه یکی از تیم های شکست ناپذیر لیگ 
به شمار می رفت اما این فصل کامال سخاوتمندانه به همه 

رقبا امتیاز دارد.
32: با به ثمر رساندن 32 گل در 1۵ بازی، استقالل بهترین 
خط حمله این فصل لیگ برتــر را دارد. خط حمله ای که با 
درخشش مهدی قائدی و شیخ دیاباته، جان تازه ای گرفته 

است. این دو بازیکن حاال در اوج هماهنگی هستند.
80000: بیشترین میزان اســتقبال از یک بازی، به دیدار 
تراکتورسازی و استقالل در تبریز برمی گردد. جایی که هشتاد 
هزار تراکتوری از نزدیک، شاهد شکست چهار بر دو تیم شان 

برابر تیم استراماچونی بودند.

کوتی و پیامی که با هت تریکش به بایرن مونیخی ها منتقل کرد

می خواهم بمانم!

عددبازی با نیم فصل اول لیگ برتر

دویست و بیست و دو!

سرمربی ایتالیایی استقالل، 
می تواند بهترین گزینه 

برای انتخاب به عنوان مربی 
برتر نیم فصل باشد. مردی 

که شنیده می شود قرار 
است امروز دوباره به ایران 

برگردد
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