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Franþa: Edouard Philippe
a câºtigat funcþia de primar
primar,,
dar francezii îl doresc... premier!

“Era necesar sã schimbãm flota de
maºini, aºa cã ne-am decis sã
susþinem producþia auto localã”
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ªtiinþa,
ªtiinþa, precum
precum Liverpool?
Liverpool?

4

SPORT

devenit campioana
Angliei, dupã 3 decenii, Universitatea Craiova are ocazia sã câºtige titlul dupã 29 de
ani. În miez de noapte, peste 1000 de fani i-au aºteptat
pe jucãtorii Craiovei la aeroport, pentru a sãrbãtori succesul de la Cluj.
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Universitatea Craiova a obþinut o
victorie superbã, importantã ºi dramaticã, la Cluj, scor 3-2, contra CFRului, care nu pierduse acasã în ultimii 3 ani cu Dan Petrescu. ªtiinþa se
apropie la un singur punct de lider,
cu 5 etape rãmase din play-off, ºi are
speranþe îndreptãþite sã aducã din
nou titlul în Bãnie. Dacã Liverpool a
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Franþa: Edouard Philippe a câºtigat funcþia
de primar, dar francezii îl doresc... premier!
MIRCEA CANÞÃR
Interesant de-a dreptul deznodãmântul alegerilor municipale din
Franþa, soldate cu un recul îngrijorãtor al partidului prezidenþial –La
Republique en Marche- care a pierdut în majoritatea marilor oraºe. A
fost o participare redusã (40%), se
vorbeºte chiar de un absenteism record, mult sub cea de la primul tur
din 15 martie a.c. (44,66%) dar cu
toate acestea alegerile municipale proiecteazã o nouã realitate pe scena politicã a þãrii, concretizatã prin ascensiunea verzilor (EELV) care au cucerit primãriile din Lyon, Strasbourg,
Bordeaux, Besancon, Tour, Marseille, (unde dupã 25 de ani ecologista
Michelle Rubirola a obþinut o victorie istoricã). Socialiºtii ºi-au conservat fiefurile consacrate –Lille, Touluse, Nantes, Renns, Rouen- adãugându-le primãriile din Nancy ºi Montpellier. Partidul Marinei Le Pen, Adunarea Naþionalã (RN) a fãcut o figurã modestã. Alegãtorii au considerat
cã alianþa LREM-LR a fost un front
anti-ecologist. Comentariile din pre-

sa francezã atrag atenþia ºi asupra
unui fapt insolit: premierul Edouard
Philippe a câºtigat en-fanfare funcþia de primar al oraºului Le Havre
(59%) dar 55% dintre francezi, potrivit sondajelor efectuate de Harris
Interactive, îl doresc în continuare
în fruntea guvernului. 70% dintre cei
intervieveþi doresc o remaniere ministerialã. Potrivit unui alt sondaj, realizat de IPSOS Sopra Steria, 43%
dintre cei intervievaþi doresc ca Emmanuel Macron sã procedeze la o remaniere limitatã, pãstrându-l pe Edouard Philippe ca prim-ministru.
Având în vedere cã premierul Edouard Philippe s-a confruntat cu o prelungitã miºcare de protest a „vestelor galbene”, apoi a gestionat pandemia de coronavirus, la care se adaugã alte provocãri, situaþia este oarecum paradoxalã: Edouard Philippe
este vãzut ca persoanã indispensabilã la Matignon, dar sancþionarea executuvului pe care îl conduce este una
indiscutabilã. Imaginea sugeratã de
înfrîngerea (15%) candidatei LREM,

Agnes Buzyn la primãria Parisului,
sugereazã o Berezyna a partidului,
crepusculul fiind accelerat ºi de cele
petrecute la Lyon unde Gerard Collomb a capotat. O temã cardinalã în
alegerile municipale din Franþa a fost
legatã de climat ºi azi de dimineaþã
Emmanuel Macron, înainte de a se
deplasa la Berlin, pentru o întâlnire
cu Angela Merkel, a primit o delegaþie de 150 de membrii ai Convenþiei
cetãþenilor privind climatul, împãrtãºind majoritatea punctelor de vedere exprimate. Alegerile municipale –
turul doi- au fost atipice. Datoritã crizei sanitare legatã de epidemia de Covid-19, campania electoralã a avut
particularitãþile ei. Elementul de noutate l-a constituit renovarea ofertei
ºi practicii politice. Alegerile municipale au atras atenþia asupra urgenþelor ecologice. La 4 ani de la înfiinþarea sa, tânãra formaþiune politicã a
lui Emmanuel Macron a eºuat în implementarea teritorialã. Ca ºi la noi,
ºi în Franþa, alegerea primarului presupune un vot uninominal. Verdictul

a fost crud pentru LREM, care n-a
obþinut nici o victorie în nici o metropolã. Ceea ce înseamnã cã „Franþa municipalã” nu este cea a lui Emmanuel Macron, cum scrie ziarul
helvet "Le Temps". Întrebarea cheie
care stãruie este dacã omul forte al
Executivului, Edouard Philippe va rãmâne sau nu premier. Ce va decide
Emmanuel Macron? În cotidianul regional "Paris Normandie" sãptãmâna
trecutã, Edouard Philippe anunþa cã
rãmâne la Matignon, doar dacã Emmanuel Macron îi va cere. Preºedintele francez, chiar dacã nu îl mai doreºte, nu vrea sã-ºi atragã noi antipatii din partea francezilor, soluþiile la
îndemânã fiind Jean Yves Le Drien,
Florence Parly, Jean Michel Blanquer
sau chiar comisarul european Michel
Barnier. Într-o altã ordine de idei, alegerile municipale din Franþa pot constitui ºi pentru candidaþii desemnaþi de
formaþiunile politice de la noi, pentru
marile primãrii, o temã de reflectare:
atât în privinþa organizãrii lor, cât ºi a
mesajelor cãtre electorat.

ªtefan Cherciu, preºedinte al companiei Casa Noastrã:

“Era necesar sã schimbãm flota de maºini, aºa cã
ne-am decis sã susþinem producþia auto localã”
Ford România a demarat procesul de livrare
a 100 de vehicule Ford Puma cãtre compania
româneascã Casa Noastrã, deþinãtoare a brandului de ferestre QFORT.
Pânã în acest moment au
fost livrate 20 de maºini, urmând ca restul de vehicule sã
intre în posesia QFORT pânã
la finalul acestui an. Aceasta
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este prima flotã de Ford
Puma de asemenea anvergurã, achiziþionatã de cãtre o
companie cu capital 100%
românesc. “Ne bucurãm sã
vedem cã, în aceastã perioadã plinã de provocãri, o firmã româneascã susþine industria auto localã. Sperãm
ca acest demers sã creeze un
precedent, astfel încât ºi alte
companii sã achiziþioneze
modelele Ford produse în
România”, a declarat Cristian
Prichea, Director General
Ford România – Compania
Naþionalã de Vânzãri.
Ford Puma este prima maºinã cu tehnologie hybrid
produsã în România. De asemenea, este cea mai sigurã
maºinã fabricatã la noi în
þarã, primind anul trecut 5
stele la testele de siguranþã
ale organizaþiei internaþionale EuroNCAP. ªtefan Cherciu, preºedinte al companiei
Casa Noastrã: “Era necesar
sã schimbãm flota de maºini, aºa cã ne-am decis sã
susþinem producþia auto localã ºi sã mizãm pe noul model construit la fabrica Ford

din Craiova, Ford Puma – o
super maºinã! Recomandãm
ºi altor companii sã facã
acelaºi lucru”.

Ford a investit aproximativ
1,5 miliarde de euro
în fabrica de la Craiova

La finalul lunii mai, Ford a
anunþat cã extinde gama modelului Puma, oferind opþiuni
suplimentare de echipare ºi de
motorizare. Astfel, clienþii pot

acum alege, pentru prima
datã, între un Ford Puma cu
motor diesel EcoBlue de 1,5
litri ºi 120 CP, un Ford Puma
echipat cu transmisie automatã cu ºapte rapoarte ºi dublu
ambreiaj ºi o nouã variantã
luxoasã de echipare – Puma
ST-Line Vignale.
Producþia modelului Puma
a demarat la uzina Ford din
Craiova în octombrie 2019,
ca urmare a unei investiþii su-

plimentare de aproximativ
200 de milioane de euro, alãturându-se astfel modelului
EcoSport ºi multi-premiatului motor de 1.0 l EcoBoost.
Din 2008, de la venirea sa în
România ºi pânã în prezent,
Ford a investit aproximativ
1,5 miliarde de euro în fabrica de la Craiova în cadrul
cãreia lucreazã în jur de 6300
de angajaþi.
MARGA BULUGEAN
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PREALABIL PRIVIND
AFIªAREA PUBLICÃ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI. Unitatea administrativ - teritorialã Cãlãraºi, din judeþul Dolj anunþã publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25, 35, 55 începând cu
data de 07.07.2020, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul Comunei Cãlãraºi, conform art. 14 alin. (1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace
de comunicare decât cele menþionate mai sus, nu vor fi luate în considerare. PRIMAR Sovaila Vergica
Anunt! SC VALTMAR TRADE SRL reprezentata de Miclescu Valentin, titular al proiectului “Construire P+4 locuinte colective cu spatii comerciale
la parter”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire P+4
locuinte colective cu spatii comerciale la parter”, propus a fi amplasat in
str. Toporasi, nr. 61, Craiova, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni
–joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii anunþului
pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

CUMPÃRÃRI Vând 2 terenuri langa Vând DACIA 1310 cu

Cumpar garsoniera,
bloc nou, zona semicentrala, etaj 1 sau 2,
Craiova. Pana atunci,
inchiriez garsoniera
goala pentru depozitare carti si haine. Telefon: 0723/013.004.

Vand apartament cu
2 camere decomandate. Telefon: 0766/
348.398.
Vând (schimb) apartament Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament
TERENURI
4 camere Craiova central, et. 1 + diferenþa. Vând loc pentru casã la
Telefon: 0351/802.305. 10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). TeCASE
lefon: 0727/884.205.
Vând casã frumoasã
în comuna Vîrtop, ju- Vând teren Predeºti,
deþul Dolj. Telefon: 800 mp, utilitãþi, pitoresc, ideal pentru casã
0745/602.001.
sau casã de vacanþã.
Vând (schimb) casã Telefon: 0773/996.446.
locuibilã comuna PeVând teren intravilan
riºor, cadastru, anexe,
SC Avioane Sa Craioapã curentã, canalizava, suprafaþã 1,25 Ha.
re la poartã, teren
Telefon: 0769/456.241.
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravi0765/291.623.
lan cu toate utilitãþile
Proprietar, vând casã apã, canal, electricitanouã, BORDEI. Tele- te, gaze) Cârcea - sifon: 0752/641.487.
tuat în faþa vilelor de
Vând casã Cioroiaºi la ieºirea din Comuna
+ anexe, teren 3000 Cârcea pe dreapta
mp. Telefon: 0765/ spre Craiova. Telefon:
152.614.
0720/231.610.

FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva,
asfalt, pomi fructiferi,
posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/
043.152.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000m-2000m,
deschidere 35m, dupa
Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

AUTO

Vând ML 320 din august 2007- 250.000
Km. Preþ 8000 Euro,
full options, MERCEDES 270 din 2004 Numere Italia, preþ 3000
E, KIA Karnivale 7 locuri- 3000 E. Telefon:
0765/561.809;
3533770710.

toate taxele la zi. Telefon: 0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând lucrare boltitã cimitirul Sineasca. Telefon: 0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci anul II, arbore de
mãtase, leandru, lãmâi anul I de fructificare, pomi fructiferi la
ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon: 0784/893.160.
Vând porþi metalice
în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj. Preþ
negociabil 1600
RON. Telefon: 0722/
233.332.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã
de rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon: 0251/427.583.
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ªtiinþa Craiova, victorie istoricã la Cluj
Universitatea Craiova i-a produs prima înfrângere
acasã lui Dan Petrescu ºi s-a apropiat la un singur
punct de CFR Cluj

CFR Cluj – Universitatea Craiova 2-3
Au marcat: Ciprian Deac (60), Paulo Vinicius (70) / Elvir
Koljic (9), Valentin Mihãilã (55), Alexandru Cicâldãu (87).
CFR Cluj: Arlauskis 6 – Cr. Manea 5, Vinicius 7, Burcã 5,
Camora 5 – Itu 5 (Petrila ’59) 6, Bordeianu 6 (Chipciu ’89),
Djokovic 5 (Rondon ’59) 6 – Deac 7, Omrani 6 (Traore ’89),
V. Costache 6 (Pãun ’31) 7. Antrenor: Dan Petrescu.
Universitatea Craiova: Pigliacelli 6 – Vlãdoiu 7 (Vãtãjelu
’82), Bãlaºa 7 (Cosic ’82), Acka 7, N. Bancu 6 – Nistor 6
(Gustavo ’71) 6, Mateiu 5, Cicâldãu 7 – Ivan 6 (Bãrbuþ ’74),
Koljic 7, Mihãilã 7. Antrenor: Cristiano Bergodi.
CFR Cluj e o echipã cinicã.
Îºi atinge obiectivele ºi calcã pe
cadavre. A cãlcat ºi pe cel al
Craiovei, în mai multe rânduri.
Anul trecut, trebuia sã fie egal
în meciul direct din penultima
etapã, convenabil pentru toatã
lumea, dar ardelenii n-au cedat,
deºi numai 1 punct le aducea
titlul. Anul acesta, Craiova ºi-a
confirmat pretenþiile la campionat prin victoria din Gruia. Nimeni nu-l bãtuse pe Dan Petrescu acasã, în Liga I. Dar Craiova nu e oricine. Poate pierde
când nu te aºtepþi ºi poate câºtiga unde nu o face nimeni.
Nici Lazio, Rennes sau Sevilla!
Koljic a deschis scorul, iar pânã
la pauzã trebuia sã fie 1-4, dar
s-a ratat. C-aºa e-n fotbal! Mihãilã a fãcut 0-2, iar de la acest
scor CFR -ul lui Dan Petrescu
nu ar fi fost egalatã niciodatã!
Poate ºi dacã juca împotriva
Barcelonei! Oltenii au fost egalaþi, deºi se pot declara mulþumiþi de arbitrajul lui Kovacs, un
locuitor nedeclarat al Clujului.
Când Cicâldãu a adus bucuria,
Oltenia a luat-o razna. De pe
vremea comuniºtilor nu a mai

avut ªtiinþa o ºansã atât de palpabilã la titlu. ªi mãcar îºi permite sã viseze! ªtiinþa mai are
5 victorii pânã la fericire, dar
poate sã sã rateze la prima ocazie sau poate sã se revanºeze
la potou. Asta e Craiova! ªi aºa
va fi mereu! Chiar dacã nu va
lua titlul nici anul acesta, deºi
ar fi mare pãcat!

Bergodi: „Aº fi ipocrit dacã
aº spune cã dupã 3 meciuri
nu mã gândesc la titlu”
„Ca jucãtor îl mai bãtusem pe
Dan Petrescu, dar ca antrenor
nu! Mã bucur, dar nu e între
mine ºi Dan, e important cã jucãtorii mei au cãpãtat încredere. Este cel mai frumos meci al
sezonului, o victorie extraordinarã, sunt mulþumit, mergem
înainte, e o reclamã reuºitã pentru fotbalul românesc. Aº fi ipocrit dacã aº spune cã dupã 3
meciuri nu mã gândesc la titlu,
dar nu credeam cã vom câºtiga
la CFR. E meritul bãieþilor, ei
sunt primii actori pe teren. Trebuie sã fim modeºti, sã stãm cu
picioarele pe pãmânt, suntem

Pase scurte, pase lungi

încã în spatele CFR ului. Când am venit, era
un vis dacã unul îmi
spunea cã am putea juca
ultimul meci acasã cu
titlul pe masã” a spus
Cristiano Bergodi.

Cârþu: „În loc sã avem
4-0, am ajuns la 2-2”

Preºedintele ªtiinþei,
Sorin Cârþu, a declarat
despre jocul de la Cluj:
„La 2-1 am am plecat de
la teren, n-am vãzut golul lui Vinicius. Nu mi-a
fost fricã, m-am supãrat cã în loc sã avem 3,
4 -0, ajungeam la 22! Oricum, din 2014 ºi
pânã acum cred cã e
cea mai importantã victorie. Putem spune cã
suntem echipa momentului, cea mai bunã din
campionat, avem dreptul sã visãm frumos, sã ne facem scenarii ºi sã încercãm sã reuºim.
Am avut masca pe faþã la
bucurie, ce distanþare?! Sã vedem ce fac acum, pentru cã vin
o mie de suporteri la aeroport!
Ar fi super sã jucãm cu trofeul
pe masã ºi cu spectatori în ultima etapã. Ar fi nebunia de pe
lume, nu s-ar mai þine cont de
nimic, fanii noºtri ºtiu sã se
bucure. Acum, în aceste 5 etape ne dãm examenul de maturitate, sã nu ne punem piedicã”,
a spus Cârþu.

Nistor: „Dacã iau titlul, pot sã
mã las de fotbal”
Dan Nistor este în culmea fericirii, dupã victoria dramaticã
din meciul cu CFR Cluj. El declarã cã, în cazul în care Universitatea Craiova va câºtiga
campionatul, se va putea lãsa liniºtit de fotbal. „Foarte mulþi nu

Mircea Canþãr

Nici chiar aºa, Adrian Porumboiu!
Fost arbitru, mai bun decât alþii, la vremea respectivã, fost ºi
finanþator al echipei FC Vaslui, interesantã la un moment dat, pe
scena primei divizii, Adrian Porumboiu l-a criticat, excesiv opinãm noi, pe centralul Istvan Kovacs, pentru cã n-a dictat penalty, în debutul partidei (min. 6)
CFR Cluj – Universitatea Craiova, la duelul dintre Costache ºi
Vlãdoiu, fundaºul dreapta al craiovenilor. „E penalty de manual”
a clamat Adrian Porumboiu. N-a
precizat însã manualul ºi nici editura. Cã Adrian Porumboiu are
vreun meci personal cu arbitrul
Istvan Kovacs, ne lasã rece. Despre altceva e vorba. Faza respectivã, reluatã repetat, pe postul
de televiziune care a transmis partida, în prezanþa fostului arbitru

FIFA, Ion Crãciunescu, atestã cu
claritate cã Vlãdoiu –relizeazând
iminenþa faultului- îºi retrage piciorul, ºi Ion Crãciunescu greºeºte când spune doar… vârful piciorului, Costache „forþeazã” cãderea din inerþie, lãsând impresia
cã a fost obstrucþionat. Faza este
greu de analizat. Complicatã teribil. ªi Ion Crãciunescu a opinat
cã trebuia dictatã loviturã de la 11
metri. Din punctul nostru de vedere nici VAR-ul nu ar fi clarificat-o convingãtor. Vehemenþa lui
Adrian Porumboiu este disproporþionatã, în raport cu circumstanþele fazei. Piciorul lui Vlãdoiu
era pe pãmânt, în momentul în
care atacantul clujean Costache…
a plonjat pe gazon. În fine, comentarii, unele de duzinã, mai mult
sau mai puþin partizane, altele avi-

zate. Craiova a arãtat, însã, ca o
echipã cu personalitate, determinatã, ofensivã ºi mai „inspiratã”
tactic decât CFR Cluj. A etalat o
lecþie bine învãþatã. Nu neapãrat
italianã, deºi a iniþiat câteva contra-atacuri letale. A fãcut un meci
pentru titlu, relansând cum se
spune campionatul, ºi partida de
asearã a fost indiscutabil una dintre cele mai bune din actualul sezon. Bravo Bergodi, bravo bãieþi!
Greul n-a trecut, fiindcã fiecare
partidã, pânã la final, este la fel
de dificilã ca cea de la Cluj. Derby-urile cu CFR ºi FCSB se vor
disputa pe Ion Oblemenco ºi poate -nutrim speranþa- vor fi admiºi
ºi spectatori, chiar prin respectarea regulilor sanitare, distanþare
fizicã, mascã, dezinfecþie ºi aºa
mai departe.

Peste o mie de fani au venit
noaptea la aeroport

ne dãdeau ºanse, dar am câºtigat. Eu sunt foarte fericit, pentru cã am început fotbalul la o
vârstã înaintatã, alþii joacã deja
la vârsta aia în Liga 1, dar cred
cã am de spus ceva în joc. Dacã
aº câºtiga campionatul cu U Craiova, aº putea sã mã las de fotbal. Dacã vom merge cap la cap
pânã la final, fie ce va vrea Dumnezeu! Este meritul lui Cristiano
Bergodi, a gãsit formula perfectã. Se vede cã de la meci la meci
creºtem”, a declarat Dan Nistor
la interviurile de dupã meci.

Peste o mie de suporteri au
aºteptat, în noaptea de duminicã
spre luni, sosirea Universitãþii
Craiova la aeroportul din Craiova, dupã succesul din meciul cu
CFR Cluj. Fanii ºi-au întâmpinat
favoriþii cu cântece, scandãri ºi
cu toþe ºi fumigene. Mulþi dintre
cei prezenþi nu au purtat mãºti,
nu au fost respectate mãsurile de
distanþare socialã de mulþimea de
suporteri, însã aceºtia nu s-au
apropiat de fotbaliºti.

Liga I, play-off, etapa a V-a
Gaz Metan – FC Botoºani 0-2
CFR Cluj – „U” Craiova 2-3
Astra – FCSB s-a jucatr asearã.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1.CFR Cluj
2. Craiova
3. FCSB
4. Botoºani
5. Astra
5. Mediaº

5
5
4
5
4
5

3
4
1
1
1
0

1
0
2
1
1
3

1
1
1
3
2
2

7-4
10-9
8-6
5-7
3-4
3-6

36
35
27
27
25
25

Play-out, etapa a VI-a
Hermannstadt – Clinceni 0-1
Chindia – Poli Iaºi 0-2
Sepsi – Viitorul 3-3
Dinamo – FC Voluntari 0-1

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1.Viitorul
2. Sepsi
3. Voluntari
4. Clinceni
5. Poli Iaºi
6. Hermannst.
7. Chindia
8. Dinamo

6
6
6
6
6
5
5
4

3
1
4
4
2
1
1
0

2
4
2
0
1
2
1
0

1
1
0
2
3
2
3
4

13-9
10-9
8-2
6-6
5-5
4-7
3-6
1-6

31
24
24
23
18
18
17
17

