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اأنه��ى موناكو الفرن�شي اتفاقه لبيع جنمع ال�شاب كيليان مبابي، خالل فرتة 
االنتقاالت ال�شيفية اجلارية، مبلغ خيايل ي�شل اإىل 200 مليون يورو.

وذك��رت �شحيف��ة "مون��دو ديبورتيفو" االإ�شباني��ة، اأن موناك��و الفرن�شي مل 
ي�شتطع مقاومة اأموال باري�ض �شان جريمان، الذي عر�ض 180 مليون يورو 

اإ�شافة اإىل 20 مليونا كمتغريات، من اأجل �شم مبابي.
واأو�شح��ت اأن الالعب �شيح�شل على 18 ملي��ون يورو �شافية من ال�رضائب 
�شنوًي��ا، بعق��د ميتد ل�5 �شن��وات، لي�شبح ث��اين اأغلى العب يف 

العامل بعد الربازيلي نيمار دا �شيلفا.
وذك��رت ال�شحيف��ة اأّن ري��ال مدري��د كان �شيمن��ح 
الالع��ب 7 ماليني ي��ورو �شنوًيا فقط، كما اأّن مبابي 
م��درب  ج��اردمي  ليون��اردو  ح�شاب��ات  م��ن  خ��رج 

موناكو، ومل ي�شارك يف مباراة اأم�ض اأمام ميتز.
واأ�ش��ارت اإىل اأن �ش��ان جريم��ان تخل��ى ع��ن بلي���ض 
ماتوي��دي اإىل يوفنتو���ض، وق��د ي�شم��ح الأنخيل 
دي ماري��ا ودراك�شل��ر بالرحي��ل، كم��ا اأّنه 
�شيح�شل عل��ى 621 مليون يورو خالل 
ال�شن��وات املقبل��ة م��ن عق��ود الرعاية، 
لتجن��ب الوق��وع يف اأزم��ة م��ع قانون 

اللعب النظيف.
وا�شتبعد ليوناردو جاردمي، املدير الفني 
ملوناك��و، كيلي��ان مبابي م��ن امل�شاركة 
يف مبارات��ني عل��ى الت��وايل بال��دوري 

الفرن�شي.
الربتغ��ايل ج��اردمي  امل��درب  واتخ��ذ 
ه��ذه اخلطوة بداع��ي ان�شغال الالعب 
ال�ش��اب بفكرة رحيله ع��ن الفريق، 
��ا مغرًيا من  يف ظل تلقيه عر�شً
باري���ض �ش��ان جريم��ان قيمته 
180 ملي��ون ي��ورو، اإ�شافة اإىل 

ت��ب  ا �شنوي ي�شل اإىل 12 مليون يورو.ر

 اأك��د ماوري�شي��و بوكيتينو مدرب توتنه��ام هوت�شب��ري اأن فريقه ي�شتهدف 
التعاق��د م��ع اأربعة العب��ني جدد قبل انته��اء فرتة االنتق��االت م�شريا اإىل 
اأن��ه بحاج��ة لوقت الختيار الالعب��ني املنا�شبني القادري��ن على م�شاعدة 
الن��ادي. وفق��د و�شي��ف ت�شيل�شي بطل ال��دوري املو�شم املا�ش��ي، مدافعه 

كايل ووكر الذي انتقل ملناف�شه مان�ش�شرت �شيتي.
الكولومب��ي  املداف��ع  �ش��م  عل��ى  الي��وم  اللن��دين  الن��ادي  واتف��ق 
الهولن��دي  اأم�ش��رتدام  اأياك���ض  م��ن  عام��ا(   21( �شان�شي��ز  دافين�ش��ون 

الالعب��ني.  م��ن  املزي��د  �ش��م  يف  بوكيتين��و  وياأم��ل 
وق��ال بوكيتينو لل�شحفيني: "اأريد اأربعة العبني جدد 
ل��و اأمكن ذل��ك لكن االأمر لي�ض �شه��ال ونحتاج لوقت". 
واأ�ش��اف: "نتوق��ع التعاق��د مع بع���ض الالعبني قبل 

انته��اء ف��رتة االنتقاالت. نح��اول تطوي��ر ت�شكيلتنا 
جدي��دة  وطاق��ة  وج��وه  وجل��ب  وتدعيمه��ا 

للفري��ق الأننا ب�شدد مو�شم طويل". وتابع: 
"ال�شيء االأكرث اأهمية هو كيفية اختيار 

الالعبني املنا�شب��ني القادرين على 
م�شاعدة الفريق واإثب��ات اأهميتهم 
الن��ادي".  وم�شتقب��ل  حلا���رض 
املباري��ات  توتنه��ام  ويخو���ض 
ه��ذا  وميبل��ي  يف  اأر�ش��ه  عل��ى 

املو�ش��م حيث يبن��ي ملعبه اجلديد 
�شمال لن��دن ومن املقرر اأن يكتمل 

البن��اء العام املقبل. وف��از توتنهام 
م��رة واح��دة يف خم���ض مباري��ات على 
ملعب وميبل��ي املو�ش��م املا�شي عندما 
ا�شت�ش��اف اال�شت��اد ذاته م�ش��وار الفريق 

يف دور املجموع��ات ب��دوري اأبط��ال اأوروبا 
املو�ش��م املا�ش��ي. وخ���رض توتنه��ام 2-4 اأم��ام 
ت�شيل�ش��ي يف قبل نهائي كاأ���ض االحتاد االإجنليزي 
عل��ى نف�ض امللعب. وقال بوكيتين��و اإن فريقه لي�ض 
لدي��ه اأي م��ربر الأدائ��ه املتوا�ش��ع يف وميبل��ي هذا 
املو�ش��م. واأ�شاف: "اأحد حتدياتنا ه��ذا املو�شم هو 
حت��ول وميبلي لي�شبح ملعبنا. يج��ب اأن نظهر اأننا 

جاهزون لذلك". واأكمل: "امل�شكلة لي�شت يف وميبلي. 
نحن امل�شكلة لو ف�شلنا يف حتقيق االنت�شارات عليه 
مثلم��ا حدث املو�ش��م املا�شي. مل نظه��ر ب�شكل جيد 

عندما لعبنا عليه املو�شم املا�شي".

بعد الصفقات الـ10.. كيف سيلعب الميالن في الموسم المقبل؟

زيدان يتطلع إلى الهيمنة على الليغا وفالفيردي يبحث عن البريق المفقود
 يب��داأ ال���رضاع على لق��ب بطول��ة ال��دوري االإ�شباين مع 
انطالق املناف�شات الي��وم اجلمعة، بني مدار�ض تدريبية 
خمتلف��ة اأبرزهم زي��ن الدين زيدان م��درب ريال مدريد، 
واإرن�شت��و فالف��ريدي م��ع بر�شلون��ة، ودييج��و �شيميوين 

باأتلتيكو مدريد.
ويب��دو الفرن�ش��ي زي��ن الدين زي��دان، يف ب��وؤرة الرتكيز 
حالًي��ا بعدما جنح يف غ�شون اأقل من عامني يف قيادة 
الري��ال للف��وز ب���7 األقاب، وتق��دمي عرو���ضٍ رائعة. 
��ل الريال حتت قيادة زيدان، اأكرث من 250  و�شجَّ
هدًفا يف 90 مب��اراة مبختلف البطوالت. لكنَّ 
تاأث��ري زي��دان يف الفري��ق ال يقت���رض عل��ى 
��ا ميتد لنجاح��ه يف ا�شتغالل  االأرق��ام، واإنَّ
امليزة الكبرية التي يتماها اأي مدرب، وهي 

توافر ه��ذ العدد الكبري من النجوم حت��ت اإمرته. واأحدث 
زي��دان، انتفا�شة كب��رية يف الفريق باملو�ش��م املا�شي 
عندم��ا جلاأ التباع �شيا�شة امل��داورة يف �شفوف الفريق 
ليمنح كل العب بالريال ال�شعور باالأهمية داخل الفريق 
وباإمكاني��ة احل�شول على فر�شة جي��دة للم�شاركة. كما 
اأح��دث بع���ض التغي��ري اخلطط��ي يف اأداء الفري��ق، فل��م 
يعتم��د ب�شكل دائم على خط��ة )3-3-4( يف ظل وجود 
ثالث��ي الهجوم الناري املعروف ب�"بي بي �شي" املكون 
م��ن جاريث بيل، وكرمي بنزمي��ة، وكري�شتيانو رونالدو. 
وجلاأ زي��دان يف بع�ض املباريات، اإىل خطة )4-4-2( 
لزي��ادة الكثاف��ة العددي��ة يف و�ش��ط امللع��ب، من خالل 
الدف��ع ب���4 العب��ني يف خط الو�ش��ط. وتغل��ب الريال يف 
املو�ش��م املا�شي عل��ى غياب بيل لبع���ض الوقت ب�شبب 

االإ�شاب��ة، ويحت��اج يف املو�شم احل��ايل اإىل التغلب على 
رحيل املهاجمني األفارو موراتا، وماريانو عن �شفوف 
الفري��ق. واإذا كان��ت االأو�شاع ق��د ا�شتق��رت بالفعل يف 
الري��ال، ف��اإنَّ الو�ش��ع لي���ض هك��ذا يف بر�شلون��ة حي��ث 
يخو�ض الفريق فعاليات املو�شم احلايل بقيادة املدرب 
اجلدي��د فالف��ريدي الذي ت��وىل امل�شوؤولية خلًف��ا للوي�ض 
اإنريكي بع��د 3 اأعوام ق�شاها يف قيادة الفريق. ويواجه 
فالفريدي، مهمة معقدة و�شعبة للغاية. وال يحتاج فقط 
الإيجاد احللول لتعوي���ض رحيل النجم الربازيلي نيمار، 
واإن��ا يحتاج اإىل اإعادة جوه��ر وروح اأداء الفريق، وهو 
االأم��ر ال��ذي تطالب ب��ه اجلماه��ري الكتالوني��ة. ويعتمد 
جوه��ر وروح اأداء الفري��ق، التي �ش��ادت ل�شنوات طويلة 
يف العق��د االأخ��ري، على كيفي��ة اال�شتح��واذ ب�شكل هائل 

على الكرة، والتمرير ال�رضيع الدقيق الذي ي�شاعد الفريق 
عل��ى فر�ض هيمنته عل��ى جمريات اللعب. لك��ن ال�شوؤال 
ال��ذي يرتدد حالًيا، ه��و "هل ميتل��ك بر�شلونة الالعبني 
الذي��ن ي�شتطيعون ذلك؟". وق��ال فالفريدي: "نتاأقلم مع 
م��ا لدينا. م��ا يهم هو اأ�شل��وب اللعب اأكرث م��ن النظام". 
وخ��الل ف��رتة االإع��داد له��ذا املو�ش��م، اأظه��ر فالفريدي 
اهتماًم��ا كبرًيا بكيفية ال�شغط عل��ى املناف�ض والتعامل 
م��ع الكرة واالنطالقات من جانب��ي امللعب، مثلما كان 
تركي��زه م��ع فريقه ال�شاب��ق اأتلتي��ك بيلباو. لك��ن املهم 
ه��و كيفية اال�شتفادة من ه��ذا التعامل مع الكرة. واأظهر 
الريال ه��ذه امل�شكلة يف بر�شلونة، خالل مباراتي كاأ�ض 
ال�شوبر؛ حيث كان بر�شلونة االأكرث ا�شتحواًذا على الكرة، 

لكن الريال هو من فاز يف املباراتني.

بوكيتينو: أريد أربعة العبين جدد

موجوروزا: قدمت أفضل مستوياتي أمام كوزنتسوفا

اللعب المالي النظيف يقرب كاندريفا من تشيلسي

 قال��ت االإ�شباني��ة جاربينيي موج��وروزا، عقب 
فوزه��ا عل��ى الرو�شي��ة �شفيتالن��ا كوزنيت�شوفا، 
ببطول��ة  النهائ��ي  ن�ش��ف  لل��دور  وتاأهله��ا 
�شين�شينات��ي املفتوحة للتن�ض، اإنها "رمبا كانت 

املباراة االأف�شل" لها هذا العام.
ومتكن��ت املر�شحة الرابعة للقب م��ن الفوز على 
الرو�شي��ة املخ�رضمة )32 عام��ا(، مبجموعتني 
�شاع��ة  خ��الل  و7-5  و5-7   6-2 لواح��دة 
و45 دقيقة، يف مب��اراة ارتدت فيها موجوروزا 
اللبا���ض االأ�شود، تكرميا ل�شحايا حادث الده�ض 

االإرهابي الذي وقع اخلمي�ض، مبدينة بر�شلونة.
واأك��دت الالعبة االإ�شبانية عق��ب املواجهة "لقد 
كان يوم��ا مثالي��ا الرت��داء ال�ش��ارة، مل ا�شتط��ع 

و�شعه��ا عل��ى ال��رداء الأن��ه كان داكن��ا وله��ذا 
و�شعته��ا عل��ى القبعة، لق��د كان حدث��ا خا�شا 
بالن�شبة يل، راأيت جميع اأ�شدقائي قلقني واالأمر 

بالتاأكيد يوؤثر عليك".
وح��ول امل�شت��وى الذي قدمته خ��الل املواجهة، 
علق��ت "اأعتقد اأنها رمبا كان��ت املباراة االأف�شل 

يل هذا العام، ال�شيما يف املجموعة الثالثة".
واأ�شافت "�شعي��دة للغاية بالطريق��ة التي األعب 
بها، ال�شيما قدرتي على تخطي هذه املواجهات 
ال�شعب��ة، م�رضورة باتخاذي ق��رار العودة للعب 

جمددا يف وقت مبكر".
وتابع��ت "اأعم��ل جاه��دة على تف��ادي اخل�شارة 
يف االأدوار االأوىل، اأ�شع��ر اأين العبة من امل�شتوى 

االأول ويج��ب اأن اعت��اد على العمل 
بق��وة، واإيجاد الطريق��ة املنا�شبة 
لتخطي هذه املواجهات ال�شعبة، 

اأريد التح�شن يف كل اأ�شبوع".
واأردف��ت "اأخو���ض كل بطولة على 
اأنه��ا االأهم، واأ�شري هن��ا اإىل طريقة 
اال�شتع��داد، وله��ذا فاأن��ا اأركز على 

تقدمي اأداء جيد يف كل مباراة".
و�شتنتظر بطلة وميبلدون املتاأهلة 
م��ن مواجه��ة الت�شيكي��ة كارولينا 
االأوىل  املر�شح��ة  بلي�شكوف��ا، 
كارول��ني  والداناركي��ة  للق��ب، 

فوزنياكي.

 يرغ��ب االإيطايل اأنطونيو كونتي، املدير الفني 
لت�شيل�ش��ي االإجنلي��زي، يف دع��م و�ش��ط فريق��ه 
خالل االنتقاالت ال�شيفية اجلارية.  واأو�شحت 
�شحيف��ة "الجازيتا ديللو �شب��ورت"، اأن مدرب 
االإيط��ايل  الالع��ب  ل�ش��م  ي�شع��ى  ت�شيل�ش��ي 
اأنطوني��و كاندريفا، جناح فري��ق اإنرت ميالن 
خ��الل االأيام القليل��ة املتبقية من املريكاتو 
اإدارة  اأن  ال�شحيف��ة  واأ�شاف��ت  ال�شيف��ي.  
االإن��رت حدد �شع��ر الالعب مببل��غ 25 مليون 
يورو، وهو ما قد يعج��ل برحيله عن الفريق  
يف حال��ة موافقة اإدارة البل��وز، على دفع 
املبل��غ املطلوب.  وك�شف��ت ال�شحيفة اأنه 
رغم قناع��ة لوت�شيان��و �شباليتي الكبرية 

بالالعب، ورغبت��ه يف ا�شتمراره اإال اأن قواعد اللعب 
النظي��ف، وحاجة الن��ادي لبيع بع���ض العبيه قبل 
�شه��ر يولي��و املقب��ل، ق��د تك��ون �شبب��ًا يف موافقة 
االإدارة عل��ى رحي��ل الالع��ب االإيط��ايل. وبدوره��ا، 
اأن  �شت��ار" الربيطاني��ة،  "ديل��ي  ذك��رت �شحيف��ة 
كونت��ي ال زال ي�رض عل��ى �شم اأنطوني��و كاندريفا، 
جن��م اإن��رت ميالن. ووق��ع البلوز م��ع احلار�ض ويلي 
كاباي��ريو، واملداف��ع اأنطونيو روديج��ر، قادما من 
روم��ا، وتيموي باكايوكو، م��ن موناكو، باالإ�شافة 
اإىل االإ�شب��اين األفارو موراتا، م��ن ريال مدريد، لكن 
كونت��ي يفك��ر يف عق��د �شفق��ات جديدة قب��ل غلق 
املريكات��و. واأ�ش��ارت ال�شحيف��ة اإىل اأن اإنرت ميالن 
يرف���ض التفريط يف كاندريفا، لك��ن ت�شيل�شي عازم 

على �شم الالعب. وانتقل كاندريفا اإىل اإنرت ميالن، 
الع��ام املا�شي، مقابل 22 مليون يورو، قادًما من 

الت�شيو، بعقد ميتد حتى �شيف 2020.
وا�شتف���رضت اإدارة ت�شيل�شي ع��ن م�شتقبل كاندريفا، 
ال�شه��ر املا�شي، واعرتف كونت��ي باإعجابه ال�شديد 

باأداء الالعب االإيطايل.
وقال فريدري��ك با�شتوريللو، وكيل اأعمال االإيطايل 
ملوق��ع  ت�رضيح��ات  يف  كاندرديف��ا،  اأنطوني��و 
"كالت�شي��و مريكات��و" االإيط��ايل "كاندريفا اأ�شبح 
يحظ��ى مبكانة قوية يف اإنرت مي��الن، ولديه عالقة 
جي��دة م��ع م��درب النريات��زوري اجلدي��د، لوت�شانو 
�شباليت��ي، وال اأظ��ن اأّنه �شريحل ع��ن الفريق يف اأي 

وقت قريب".

غ��ري مي��الن جل��ده يف �ش��وق االنتق��االت اجل��اري 
بتعاق��ده م��ع 10 العب��ني عل��ى راأ�شه��م ليون��اردو 
بونوت�ش��ي جنم دف��اع اليوفنتو�ض، وي��دور احلديث 
حالًيا ح��ول طريقة اللعب املتوقع��ة لفريق املدرب 
مونتي��ال املو�ش��م القادم. املوؤك��د اأن املدرب ال�شاب 
حمظوظ للغاية بامتالك عدد من الالعبني ي�شمح له 
باللعب باأكرث من طريقة لعب �شواء خالل املو�شم اأو 
خالل املباراة الواح��دة وح�شب ظروفها، ن�شتعر�ض 
هن��ا كل طرق اللع��ب تلك. 4-3-3 | ه��ي الطريقة 
املف�شل��ة لدى املدرب مونتيال وقد لعب بها املو�شم 
املا�ش��ي ومل يغريه��ا �ش��وى ن��ادًرا. توف��ر للفري��ق 
الكث��ري من احللول الهجومية عل��ى االأطراف خا�شة 
مع امتالك ظهريي��ن هجوميني، ووجود هاكان يف 
الو�ش��ط االأي�رض وخلف��ه بيلي��ا يف الريجي�شتا �شيوفر 
العم��ل املطل��وب من عم��ق امللعب، لكنه��ا قد تكون 
�شعيف��ة دفاعًي��ا اإال اإن �شح��ت جمموع��ة الو�ش��ط 

والهجوم جيًدا ل�شالح العمل الدفاعي.
4-3-2-1 | ال تختلف كثرًيا عن 3-3-4 لكنها 
متن��ح الظهريي��ن م�شاح��ة اأك��رب للتق��دم واالنطالق 

لالأم��ام م��ع تواج��د الالعب��ني ح��ول املهاج��م يف 
عم��ق امللعب اأك��رث، اأعتق��د اأنها اأف�ش��ل مليالن الأن 
�شو�ش��و يلع��ب يف العم��ق اأف�شل من الط��رف وكذلك 
وجود ه��اكان �شي�شاعد كثرًيا الأن��ه �شانع لعب من 
العم��ق، م��ع ع��ودة بونافينتورا يف الو�ش��ط ليمنحه 
اللم�ش��ة الفنية املطلوبة ويربط��ه بالهجوم. -2-1
4-3 | طريق��ة ثالثة م�شتق��ة من 3-3-4، لكنها 
حتمل تغيرًيا جذرًيا وه��ي االعتماد على مهاجمني 
وخلفهم��ا �شان��ع لع��ب دون اأجنح��ة، وُيق��ال اأنها 
�شتك��ون املف�شل��ة مليالن اجلدي��د. طريق��ة تنا�شب 
الواف��د م��ن البوند�شليج��ا متاًم��ا، وت�شم��ن مكاًن��ا 
للمهاج��م القادم )اأو بورين��ي( بجانب اأندريا �شيلفا 
لكنه��ا ُتخرج �شو�شو من احل�شاب��ات اإال لو تفوق يف 
مرك��ز �شناعة اللع��ب على ال��دويل الرتكي. -1-3
4-2 | الطريقة املف�شلة لدى جل اجلماهري، كونها 
ت�شم��ن وج��ود اأك��رب ع��دد م��ن الالعب��ني اأ�شحاب 
املوهب��ة واجل��ودة عل��ى اأر���ض امللع��ب وب��اأدوار 
هجومية، لكن الع��ب �شيكون كبرًيا على خط الدفاع 
بجان��ب حموري الو�شط. �شم مي��الن ملهاجم جديد 

تعن��ي �رضورة وجود مكان لل��دويل الربتغايل ! اأين 
�شيلعب �شمن ثالث��ي الو�شط املهاجم؟ على االأرجح 

بداًل من هاكان.
4-4-2 | طريقة لعب اأخرى توفر ملونتيال فر�شة 
اللع��ب مبهاجم��ني، وكذل��ك �شتوف��ر ق��وة هجومية 
ممت��ازة من الطرف��ني، لكنها لن تك��ون بنف�ض القوة 
دفاعًي��ا ! هن��ا م��ن ال�شع��ب اأن يلعب ه��اكان على 
ح�ش��اب بونافينتورا الأن االأخري اأف�شل كجناح، لكن 
هل ي�شتطي��ع �شو�شو القيام بواجبات��ه الدفاعية يف 
مرك��ز جناح الو�ش��ط االأمين؟ اأم يتق��دم كونتي لهذا 

الدور ويرتك مركز الظهري الأباتي اأو كاالبريا؟.
3-4-3 | احلدي��ث ازداد كثرًيا حول اللعب بدفاع 
ثالثي بعد التعاقد مع بونوت�شي من يوفنتو�ض، هي 
طريق��ة تب��دو مثالية ال�شتيع��اب ال�شفقات اجلديدة 
الهجومي��ة  الق��درات  م��ن  الق�ش��وى  ولال�شتف��ادة 
لكونتي ورودريجز، اإذ �شترتاجع اأدوارهما الدفاعية 
بوج��ود 3 مدافع��ني. طريقة تب��دو منا�شب��ة للغاية 
خا�شة م��ع التقدم املحتمل لبونوت�ش��ي من الدفاع 
للو�ش��ط مم��ا ينت��ج عنه تق��دم كي�شيي��ه للهجوم من 

العم��ق. بالتاأكي��د مونتي��ال هن��ا �شيك��ون مطالًب��ا 
بالتخلي عن اأحد العبي الو�شط اأو الهجوم، قد يلعب 

يف االأمام ب�3 اأو 1-2 اأو 1-2.
3-5-2 | ال تختل��ف كث��رًيا ع��ن 3-4-3، لك��ن 
الكثاف��ة العددي��ة �شتك��ون ل�شالح الو�ش��ط اأكرث من 
الهج��وم، و�شتوفر مليالن فر�ش��ة اللعب مبهاجمني 
يف االأم��ام م��ع الدع��م جي��ًدا م��ن اخللف �ش��واء من 
الطرف��ني اأو العم��ق، ال���رضاع �شيك��ون قوًي��ا ب��ني 
هاكان وبونافينتورا على اللعب اأ�شا�شًيا يف اجلانب 
االأي���رض م��ن الو�شط، فيما لن يج��د �شو�شو اأي فر�شة 

للعب هنا.
4-1-4-1 | بالتاأكي��د ل��ن تك��ون تل��ك الطريقة 
املعتم��دة ملي��الن، لكنه��ا طريقة لعب ق��د يلجاأ لها 
الفريق خ��الل املباريات اإن احت��اج دعم منظومته 
الهجومي��ة. طريقة لع��ب توفر تواجد الع��دد الكامل 
م��ن اأ�شح��اب الق��درات الهجومية، وبتن��وع ما بني 
العم��ق والطرف��ني. بالتاأكي��د ق��د تختل��ف االأ�شم��اء 
املتواج��دة خل��ف املهاجم، ق��د يكون �شيلف��ا بينها 

واأمامه الوافد اجلديد !.
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