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خروج البرازيل من «كوبا �أميركا» بلم�سة يد

البرتغال في مه ّمة �سهلة �أمام �آي�سلندا
وحرب �إثبات الذات بين النم�سا والمجر
ُت��ق��ام ال��ي��وم م��ب��ارات��ان ض��م��ن م��ن��اف��س��ات ال��ج��ول��ة األول���ى
للمجموعة السادسة من بطولة كأس األمم األوروبيّة لكرة القدم
«يورو ،»2016المقامة حاليا ً في فرنسا ،حيث ستلعب البرتغال
مع آيسلندا والنمسا مع المجر.
فعلى ملعب بوردو ،يخوض منتخب النمسا مواجهة محفوفة
بالمخاطر أمام جاره ونظيره المجري ،في مباراة يسعى من
خاللها كال الفريقين الستهالل البطولة القاريّة بانتزاع النقاط
الثالث ،وإثبات أنّ التأهّ ل ألمم أوروبا لم يكن وليد الصدفة.
ويبحث منتخب النمسا في مشاركته الثانية بـ»يورو»2016
عن عبور مرحلة المجموعات ،والتأهّ ل لدور الـ( 16ثمن النهائي)،
وألاّ يكون موجودا ً بالبطولة كضيف شرف.
ويبرز ديفيد أالب��ا ،نجم بايرن ميونيخ األلماني ،كأفضل
العبي النمسا بقيادة المدرب مارسيل كولر ،الذي ح ّذر العبيه
في تصريحات صحافية من خطورة المنافس وعدم التقليل من
شأنه ،وخوض المباراة بمنتهى الجديّة منذ اللحظات األولى.
على الجانب اآلخر ،يعود المنتخب المجري للبطولة القاريّة
بعد غياب  4عقود ،بعد مشاركته في نسختي  1964و.1972
ويع ّول المنتخب المجري كثيرا ً على حارسه المخضرم جابور
كيرالي ( 40عاماً).

والمباراة هي األول��ى بين الفريقين في بطولة رسمية منذ
عام  ،1934عندما تواجها في ربع نهائي كأس العالم ،وانتهت
المباراة بفوز النمسا بهدفين لهدف.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها على ملعب غوفروا
غيشار في مدينة سانت إتيان ،يخشى المنتخب البرتغالي
صاحب الخبرة في البطولة القاريّة من مفاجآت آيسلندا ،التي
تطمح إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل والخروج بالنقاط
الثالث .ويع ّول المنتخب البرتغالي بشكل كبير على تأ ّلق نجمه
األول كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف ري��ال مدريد
اإلسباني ،والذي سيكون أحد األوراق الرابحة في صفوف الفريق،
وستكون األضواء مسلّطة عليه بشكل كبير.
وأعربت الجماهير البرتغاليّة عن تفاؤلها بمباراة اليوم،
وطموحها بتحقيق البطولة في ظ ّل وجود العب من طينة رونالدو
على رأس المنتخب .وص ّرح المتحدّث الرسمي لنادي ناسيونال
ماديرا البرتغالي «ساتورنينو» في سياق رفع المعنويات:
«المنتخب البرتغالي لديه كريستيانو رونالدو أفضل العب في
العالم ،وبالتأكيد هو قادر على قيادته لحصد اللقب األول في
تاريخه» .ليكمل« :أعتقد أنّ البرتغال مستعدّة لتقديم بطولة
أوروبيّة رائعة ،وتغيير صورة المنتخب لجميع الجماهير في

العالم».
واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة البطولة هذه النسخة،
بسبب تقارب مستوى المنتخبات في الوقت الحالي.
ّ
المرشح لنيل اللقب
يُذكر أنّ المنتخب البرتغالي ليس بالفريق
من قِبل العديد من الجماهير ،ولكن أنصاره أظهروا عكس ذلك
تماما ً بتفاؤلهم وثقتهم غير الطبيعية في الوصول إلى نهائي
باريس وتكرار تجربة .2004
وعلى الجانب اآلخر ،يخوض المنتخب اآليسلندي المباراة في
أول مشاركة له بالبطولة القارية إلثبات الذات ،ساعيا ً للعب دور
الحصان األسود ،وتحقيق إنجاز كبير له.
ويتو ّلى تدريب المنتخب اآليسلندي المدير الف ّني الرس
الجرباك ،ال��ذي يعتمد على مجموعة جيدة من الالعبين ،في
مقدّمتهم إي��دور جوديونسن ( 37ع��ام�اً) ،ال��ذي ع��اد لصفوف
منتخب بالده بعد إعالنه اعتزال اللعب الدولي في العام ،2013
وق ّرر تمثيل منتخب بالده في البطولة القارية.
والتقى الفريقان م ّرتين في التصفيات المؤهّ لة ألمم أوروبا
 ،2012وح ّقق المنتخب البرتغالي الفوز في المباراتين ذهابا ً
وإيابا ً ( )1-3و(.)3-5

بيكيه يُنقذ �إ�سبانيا من ّ
فخ التعادل مع ت�شيكيا
عانى المنتخب اإلسباني كثيرا ً قبل أن ينعم
بالتقدّم على نظيره التشيكي بنتيجة ( 1ـ ،)0
حيث جاء الهدف في الدقيقة  87من توقيع
منقذه في اللحظات الحرجة المدافع المتقدّم
جيرارد بيكيه بعدما استغ ّل عرضيّة أندرياس
أنيستا على خير ما ي��رام ،علما ً ب��أنّ المهاجم
ألفارو موراتا أهدر فرصة حقيقيّة في الدقيقة
 16إثر تمريرة رائعة وصلته من دايفيد سيلفا،
وأتبعها بتسديدة تصدّى لها بيتر تشيك ببراعة
(د  ،)25مع اإلشارة إلى أنّ التشيك عمدوا إلى
الخشونة في ظل سيطرة ميدانيّة لإلسبان
فرص كثيرة بقدر إمعانهم
الذين لم تسنح لهم
ٌ
ف��ي االس��ت��ح��واذ م��ن دون ف��ائ��دة ،وم��ع مطلع
الشوط الثاني أضاع سيرجيو راموس فرصة
التقدّم (د ،)47وأيضا ً حاول موراتا ولم يُفلح،
وفي الوقت الذي أيقن التشيك أنّ التعادل قد
أصبح في جيوبهم ،اندفع الالعبون إلى العمق
الهجومي حتى جاء الفرج مع المدافع بيكيه،
ال��ذي حرص في آخر ربع ساعة على مواكبة
المهاجمين والكرات الطويلة ،فجاء القطاف
هدفا ً وثالث نقاط ،وبذلك تساوى اإلسبان مع
الكروات في جدول الترتيب للمجموعة الرابعة،
فيما تساوى التشيك واألتراك في خل ّو جعبتهما
من أيّة نقطة.

أُقصي منتخب البرازيل من دور
المجموعات للنسخة المئوية لبطولة
كوبا أميركا ال ُمقامة في أميركا بعد
خسارته بنتيجة ( )1-0أمام منتخب
البيرو ،وذلك في الجولة الثالثة من
منافسات المجموعة الثانية.
ه��دف ال��م��ب��اراة ال��وح��ي��د ل��م ي��أتِ
بتسديدة من ق��دم أح��د الالعبين ،أو

بضربة رأس � ّي��ة ،وإ ّن��م��ا عبر تحويل
كرة عرضيّة بيد مهاجم البيرو راؤول
ريدياز إلى داخ��ل المرمى البرازيلي
صحته
( ،)75ليُحدث لغطا ً كبيرا ً حول ّ
انتهى أخ��ي��را ً باحتسابه ،وبالتالي
حلول الضياع البرازيلي ميدانياً.
وبهذا الفوز ،اعتلت البيرو صدارة
ال��م��ج��م��وع��ة ب��رص��ي��د  7ن��ق��اط أم��ام

تل ّقى ن��ادي الصفاء عبر االتحاد
اللبناني لكرة القدم رسالة تهنئة
من رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) جياني إنفانتينو ،وذل��ك
بمناسبة إحراز النادي للقب الدوري
اللبناني لموسم .2016 – 2015
وقال إنفانتينو في رسالته« :إنّ هذا
اإلن��ج��از ج��اء بفضل جهد وتصميم
موجها ً التحية
ال��ن��ادي اللبناني،
ّ
إل��ى العبي الفريق وم��د ّرب��ه ،وإل��ى
أع��ض��اء ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي وال��ط��ب��ي،
مشجعي ال��ن��ادي».
باإلضافة إل��ى
ّ
وتوجه إنفانتينو بالشكر إلى نادي
ّ
الصفاء بالنيابة عن أسرة كرة القدم
العالميّة ،وذل��ك «لنشره الرسالة
اإليجابيّة والحضاريّة عن لعبة كرة
القدم».

ً
م�شاغبا في «اليورو»
القب�ض على 116
من منطلق حرصها على سالمة ضيوفها وسيّاحها من الرياضيين ،ا ّتخذت
الحكومة الفرنسية قرارا ً قضى بعدم بيع المنتجات الكحولية في مدينة ليون طوال
اليوم ،تج ّنبا ً أليّ أعمال شغب قد تندلع قبل لقاء إيطاليا وبلجيكا مساء االثنين
ضمن مباريات المجموعة الخامسة من كأس أمم أوروبا.
القرار ت ّم تطبيقه أيضا ً في مدينة النس بدءا ً من يوم أمس وحتى إشعار آخر،
وهي المدينة التي ستستضيف لقاء إنكلترا وويلز بعد ثالثة أيام ،وذلك بعد تصنيف
الشرطة الفرنسيّة لمباريات المجموعة الثانية بأ ّنها خطرة ،عقب أحداث الشغب
مشجعي روسيا وإنكلترا.
التي اندلعت في مدينة مارسيليا بين
ّ
جانب أخر ،أعلنت الشرطة الفرنسية عن ارتفاع عدد المقبوض عليهم إلى
على
ٍ
مشجع من مختلف الجنسيات ،أغلبهم من الجنسيّتين اإلنكليزيّة والروسيّة.
116
ّ

هودج�سون وروني ينا�شدان الجمهور

�إيقاف درايموند في المباراة الخام�سة
وليبرون جيم�س مطلوب �إلى � 9أندية

مواجهة �أخويّة كرويّة
في ظاهرة فريدة من نوعها في
تاريخ مسابقة كأس أوروب��ا ،التقى
الشقيقان تاوالنت تشاكا وغرانيت
تشاكا وجها ً لوجه في المباراة التي
جمعت بين ألبانيا وسويسرا ضمن
منافسات المجموعة األولى.
وك���ان���ت ق���د ش���ه���دت ال��م��ب��اراة
سلسلة م��واج��ه��ات م��ي��دان� ّي��ة بين
نجم وسط سويسرا غرانيت تشاكا
وشقيقه األكبر تاوالنت اللذين لعبا
كأساسيَّينُ .ولد الشقيقان في مدينة
بال السويسرية من والدين ألبانيَّين
من كوسوفو ،وكالهما م ّثال سويسرا
على مستوى الفئات العمرية ،وقد
دخال التاريخ كأول شقيقين يلعبان
ض� ّد بعضهما البعض في البطولة
القارية ،تاوالنت في صفوف ألبانيا
وغرانيت في صفوف سويسرا.
وك��ان م��ون��دي��اال  2010و2014

شهدا مشاركة مدافع ألمانيا جيروم
بواتنغ ض � ّد شقيقه كيفن برينس
بواتنغ ال��ذي خسر المباراة األولى

وجه روي هودجسون ،المدير الفني للمنتخب اإلنكليزي ،والنجم المخضرم واين
ّ
روني ،قائد الفريق ،ندا ًء مؤ ّثرا ً للجماهير اإلنكليزية يطالبان من خالله بتج ّنب أي
سلوك سيّئ ربما يتسبّب في إقصاء الفريق من بطولة كأس األمم األوروبية ال ُمقامة
حاليا ً في فرنسا .وفي رسائل ُنشرت على موقع االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،قال
هودجسون« :إ ّنني قلق للغاية بشأن التهديد الذي يحلّق فوق رؤوسنا ،والعقوبات
التي قد ُتفرض على المنتخب اإلنجليزي» .وأضاف« :لقد عملنا بجديّة شديدة من
أجل الوصول إلى هنا ،ونرغب بشدّة في البقاء بالبطولة».
مشجعينا ،مع كل التقدير لدعمكم في المباريات ،أن تبقوا
وختم« :أناشد جميع
ّ
بعيدين عن األزمات من أجل ضمان عدم تنفيذ أيّ من هذه التهديدات ..ومن جانبنا
سنحاول البقاء في البطولة من خالل كرة القدم».
ب��دوره ،تقدّم الكابتن واين روني بالشكر للجماهير على «دعمها الهائل» في
المباراة أمام روسيا ،ولك ّنه كرر نداء هودجسون قائالً« :اآلن أمامنا مباراة مه ّمة
للمشجعين؛ من فضلكم إذا كنتم ال تحملون تذاكر فال
أوجه ندا ًء
ّ
أمام ويلز ..أو ّد أن ّ
تسافروا ،وبالنسبة لمن يحملون التذاكر ،كونوا آمنين وعقالنيّين وواصلوا دعمكم
الرائع لالعبي المنتخب».

ت��ح�دّث الموقع الرسمي لنادي
آرس��ن��ال اإلن��ج��ل��ي��زي ع��ن إمكانية
التعاقد مع رمضان صبحي ،العب
وسط األهلي ومنتخب مصر األول،
خالل الموسم المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للغانرز
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ت��وي��ت��ر» ،ت��غ��ري��دة ق���ال فيها إنّ
الصحف ربطت ال��ن��ادي بالثالثي
رياض محرز ،العب ليستر سيتي،
ورم���ض���ان ص��ب��ح��ي ،والنيجيري
كليتشي نواكالي.
وأش�����ار آرس���ن���ال ع��ب��ر موقعه
ال���رس���م���ي إل����ى ت���ق���ري���ر ن��ش��رت��ه
صحيفة «إك��س��ب��رس» ،اعتبر فيه
أنّ مفاوضات ن��ادي ستوك سيتي
لض ّم صبحي بمثابة ضربة لسوق
انتقاالت المدفعجية ،الذي كان من
أوائل المهتمين بض ّم الالعب ،والذي
ح���اول استضافته ل��خ��وض فترة
اختبار ف��ي وق��ت سابق م��ن العام
الحالي.
وقالت الصحيفة ،إنّ مفاوضات
ستوك لض ّم نجم األهلي ُتصعّ ب من
عملية انتقاله آلرسنال ،وأ ّكدت على
قيام الجهاز الفني لستوك بمراقبة
ال�ل�اع���ب ع��ل��ى م����دار األس��ب��وع��ي��ن
الماضيين ،وأنّ كل تقارير الكشافة

كانت إيجابية.
وك��ان ن��ادر شوقي ،وكيل أعمال
الالعب ،قد أ ّكد وصول عرض رسمي
من ن��ادي ستوك سيتي اإلنكليزي
لض ّم صبحي خالل فترة االنتقاالت
الصيفيّة الحالية.
م��ن جانبه ،ت��و ّق��ع أحمد حسام
(ميدو) ،نجم الزمالك ومنتخب مصر
السابق ،نجاح رمضان صبحي فيما
لو انتقل إلى صفوف ستوك سيتي
الموسم المقبل.
وق����ال م��ي��دو ف��ي ت��غ��ري��دة عبر
«ت��وي��ت��ر»« :رم��ض��ان صبحي هو

مع منتخب غانا  ،1-0ث ّم حصل مع
رفاقه على نقطة التعادل  2-2في
المواجهة الثانية.

ُت��� ّوج المنتخب اإليراني للمصارعة ال��ح��رة للمرة
الخامسة على التوالي ،والسابعة في تاريخه ،بكأس
العالم للمصارعة في نسختها الـ ،44وذلك إثر فوزه على
نظيره الروسي في المباراة النهائية ،التي استضافتها
مدينة لوس أنجلوس األميركية.

وذك��رت وسائل إع�لام إيرانية ،أنّ المنتخب اإليراني
للمصارعة تم ّكن من إلحاق الهزيمة بنظيره الروسي في
المباراة النهائية بنتيجة « .»3-5وكان قد تأهّ ل منتخب
إيران إلى النهائي إثر فوزه المثير على المنتخب األمريكي
( 4-4مع احتساب النقاط الفنيّة  15-17نقطة).

ّ
نظم فريق عمل «نادي النسر األسود» للتايكواندو في قاعته ضمن مدرسة الفرير
ً
ً
ً
الجميزة نشاطا رياض ّيا استعراضيا بعنوان« :هامادان» ،وهو األول من نوعه في
لبنان ،أي فنون التكسير لجميع الفئات واألعمار .ويرأس الفريق الغراند ماستر آالن
نجم ،ويتأ ّلف من المد ّربَين بيار فرنسيس وفادي نصر ،والحكم الوطني برصوم
صوصاني ،واألبطال الدوليين الياس سميا ورامي صالح وعمر صقر وخليل الحلو.
شارك في النشاط حوالى  140تلميذا ً من مختلف المدارس ،باإلضافة إلى تالمذة
ومشجعي الفنون القتالية .واس ُته ّل النشاط
النادي ،وبحضور حشد من األهالي
ّ
بتعريفٍ عام عن هذه اللعبة ومهارات فنون التكسير بشكل تنافسي بين الفرق،
وفي الختام ُو ّزعت الميداليات وشهادات المشاركة على الجميع تشجيعا ً لهذا النوع
من النشاطات الرياضية الخاصة بلعبة التايكواندو.

�سيمينار تحكيمي ال ّتحاد القوة والرمي
اللقب مع فريق «الكافز» ،الذي صعد
معه ثالث مرات للدور النهائي خسر
مرتين منها والثالثة في الطريق
بنسبة كبيرة ،حيث أ ّن��ه يحتاج
للفوز بالمباريات الثالث المتبقية.
وب��ع��دم��ا ان��ت��ش��ر خ��ب��ر م��غ��ادرة
جيمس لكليفالند انطلقت التسريبات
بق ّوة ،وفيها أنّ  9ف��رق اعلنت عن
نيّتها التعاقد معه ،وه��ي :لوس
أن��ج��ل��وس ل��ي��ك��رز ،ل��وس أنجلوس
كليبرز ،داالس م��اف��ري��ك��س ،سان
أنطونيو سبيرز ،نيويورك نيكس،
شيكاغو بولز ،بروكلين نتس ،نيو
أورليانز بيليكانز وميامي هيت.

تنفيذا ً لروزنامة نشاطات االتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن
النفسّ ،
نظمت لجنة بيروت لقوة الرمي بإشراف االتحاد اللبناني السيمينار
التحكيمي في رياضات قوة الرمي في جامعة  ،AULبمشاركة  40حكما ً وقاضيا ً
ورياض ّيا ً يم ّثلون  11ناديا ً رياضيا ً من معظم المحافظات ،وهم :نادي الساموراي
 المنت جيم  -نادي صافي -نادي شامبيون  -أكاديمية فنون الدفاع عن النفس –جامعة  – AULنادي صيدا الدولي –  Big Bossأم أم ايه أكاديمي – 2B Club
واللواء طرابلس .بعد النشيد الوطني اللبناني ،شكر رئيس االتحاد وليد قصاص
إدارة جامعة  AULالستضافتهم الدورة ُمثنيا ً على المشاركين الذين قدموا من
وخص بالشكر لجنة
مناطق بعيدة من الجنوب والشمال وجبل لبنان وبيروت،
ّ
بيروت برئاسة عمر خالد وعضوية زياد صعب وحسن قبيسي وسمير أحمد وخالد
خالد ،ولجنة الجنوب برئاسة عماد جرادي واألعضاء رامي فواز وحسن إبريق
ومصعب أرنؤوط وعلي األسمر وصهيب جرادي ،ولجنة جبل لبنان مم ّثلة بأمينة
السر ريم خويص ،ونادي  MASDمم َّثالً بفادي صندقلي ،صونيا خويص وفراس
عيد ،وقد حضر جورج مخول من  ،MMA Academyومحمد عبد المجيد من
نادي صيدا الدولي ،ومن نادي المنت جيم الكورة أيمن عوض وغسان ربيز ،ومن
نادي الساموراي علي األشالن.

أف��ض��ل ب��دي��ل ألورن��وت��وف��ي��ت��ش في
ستوك ،ومارك هيوز واحد من أفضل
المد ّربين ،ويعرف كيف يتعامل مع
الالعبين األج��ان��ب صغار السن».
مضيفاً« :ال أخاف على رمضان من
التواجد البدني في البريمييرليغ،
فلديه ق��وه ب��دن� ّي��ة مالئمة ألق��وى
دوري في العالم».
واختتم« :اآلن أقول لكم إنّ رمضان
أفضل بمراحل م��ن أرناتوفيتش،
شرط أشياء كثيرة يجب أن ين ّفذها
للنجاح في أوروبا ،اآلن أتمنى فقط
يتوصل الناديان التفاق».
أن
ّ

م�صارعو �إيران يتف ّوقون على الرو�س في �أميركا

تايكواندو «النمر الأ�سود»

في ظ ّل اشتعال الحماسة واإلثارة
على جنبات السلسلة النهائية
ل���ل���دوري األم��ي��رك��ي ل��ك��رة ال��س�لّ��ة
للمحترفين ( ،)NBAوالتي تجمع
ب��ي��ن كليفالند وغ��ول��دن ستايت،
مع تقدّم األخير بنتيجة ( 3ـ ،)1
أو ِق��ف نجم غولدن ستايت ووريرز
درايموند غرين عن المشاركة في
ال��م��ب��اراة الخامسة بعدما قيّمت
رابطة الدوري الخطأ العنيف الذي
ارتكبه مع العب كليفالند كافالييرز
ليبرون جايمس.
وأعلنت الرابطة عن قرارها مساء
وجهت إن��ذارا ً لجايمس
األحد ،فيما ّ

اإلك���وادور الثانية برصيد  5نقاط،
في حين رافقت البرازيل الثالثة (4
ن��ق��اط) ،هايتي (ب���دون ن��ق��اط) إلى
خارج البطولة.
وستلعب ال��ب��ي��رو م��ع كولومبيا
وصيفة المجموعة األول��ى ،في حين
ستلعب اإلك������وادور م��ع ال��والي��ات
المتحدة المتصدّرة.

الم�صري رم�ضان �صبحي بين �آر�سنال و�ستوك �سيتي
و�أحمد ح�سام ّ
يتوقع له النجاح في «البريمييرليغ»

رئي�س الفيفا �إنفانتينو يه ّنئ ال�صفاء

على الحادثة التي وقعت في أواخر
ال��م��ب��اراة ال��راب��ع��ة بين الفريقين،
والتي انتهت بفوز ووري��رز -108
 .97وه��و يملك ال��ف��رص��ة لحسم
السلسلة والتتويج باللقب للعام
الثاني تواليا ً على أرضه في أوراكل
أرينا فجر اليوم.
وب���ح���س���ب آخ�����ر اإلش����اع����ات
والتسريبات ،ف��إنّ ليبرون جيمس
قائد كليفالند كافالييرز المنتمي
ل��راب��ط��ة ال����دوري األم��ي��رك��ي لكرة
السلّة للمحترفين سيغادر الفريق
بعد سلسلة النهائيات .ويبدو أن
جيمس سئم م��ن محاولة تحقيق
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تامر غندور بطل رالي جزين
أحرز السائق تامر غندور ،على متن سيارة ميتسوبيشي
النسر إيفو ،10/لقب رال��ي جزين ال��ذي ّ
نظمه النادي
اللبناني للسيارات والسياحة في الجنوب اللبناني
بمشاركة  27سيارة .ويُعتبر رالي جزين ،الجولة الثانية
من بطولة لبنان للراليات للعام .2016
وقطع غندور مسافة السباق في  53دقيقة و 53ثانية
بفارق  28ثانية عن رودول��ف أسمر ،سائق فورد فيستا
صاحب المركز الثاني .فيما احتل روجيه فغالي ،حامل
لقب النسخ األربع الماضية على متن ميتسوبيشي النسر
المركز الثالث ،بزمن قدره  54دقيقة و 41ثانية.
وبلغت المسافة اإلجماليّة للرالي  93.71كيلومتراً ،وهي
طول المراحل الثماني الخاصة بالسرعة .وكان غندور قد
احتل المركز الثاني في رالي الربيع ،الذي أُقيم في شهر
نيسان الماضي خلف عبدو فغالي الذي ُت ّوج باللقب.

