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گرایی، المپین سوم کشتی فرنگی
محمدعلی گرایی نماینــده وزن 77 کیلوگرم 
کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی قزاقستان، 
با برتری مقابل حریفی از مولداوی در گروه بازنده ها، 
ضمن صعود به دیدار رده بندی، سومین و آخرین 
سهمیه المپیک را برای کشتی فرنگی ایران در این 
مسابقات به دست آورد. علیرضا نجاتی در 60 و امیر 
قاسمی منجزی در 130 کیلوگرم، دو نماینده دیگر 
ایران در روز پایانی بودند که بعدازظهر دیروز برای 
کسب مدال برنز به مصاف رقبای شان رفتند. نجاتی و 
قاسمی منجزی با صعود به دیدار رده بندی موفق به 
کسب سهمیه المپیک شدند. به این ترتیب کشتی 
فرنگی برای سهمیه المپیک سه وزن دیگر باید راهی 

مسابقات گزینشی المپیک شود.
    

یک قدم تا تاریخ سازی
رقابت های بوکس قهرمانی جهــان در حالی 
به میزبانی روســیه در حال برگزاری است که تیم 
ملی بوکس ایران با 6 ملی پــوش راهی این دوره از 
مسابقات شد که متاسفانه پنج نفر از ملی پوشان 
کشورمان شــانس رســیدن به مدال جهانی را از 
دســت دادند و از گردونه رقابت ها حذف شــدند. 
اما سیدشــاهین موسوی بوکســور فنی، خوش 
انگیزه و توانمندکشــورمان با راهیابی به مرحله 
یک چهارم نهایی در یک قدمی کسب مدال جهانی 
و تاریخ سازی برای بوکس ایران است. موسوی امروز 
در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف »مارسال« 
فیلیپینی خواهد رفت. بوکسوری که عناوین زیادی 
در مسابقات قهرمانی آسیا کسب کرده است. طال و 
نقره قهرمانی آسیا، برنز بازی های آسیایی جاکارتا 
و مدال طالی جوانان جهان در قزاقستان از جمله 

مدال های »مارسیال« است.
    

 لژیونرهای هندبال 
باز هم نمی آیند

مسابقات انتخابی المپیک ۲0۲0 هندبال در 
منطقه آســیا از ۲6 مهر در قطر برگزار می شود و 
تیم ملی هندبال مــردان در حالی در این رقابت ها 
شــرکت می کند که لژیونرهای خود را در اختیار 
ندارد. مهدی اخوان، مدیرفنی تیم ملی پیش از این 
اعالم کرده بود که لژیونرها در اردوی آخر و یک هفته 
قبل از مسابقات انتخابی المپیک به تیم ملی اضافه 
می شوند، اما اکنون مشخص شده که باشگاه های 
این بازیکنان به آنها اجــازه حضور در ترکیب تیم 
ایران را نمی دهند.  مطابق قوانین فدراسیون جهانی 
تیم های باشــگاهی باید به لژیونرهای خود اجازه 
حضور در ترکیب تیم ملی کشورشان در مسابقات 
رسمی را بدهند اما لژیونرهای ایران چنین شرایطی 
را ندارند. سوال اینجاست در شرایطی که تیم های 
باشگاهی در حال نقض قوانین هستند فدراسیون 
ایران برای به خدمت گرفتن لژیونرها چه اقدامی 
انجام داده و با وجود مشخص بودن روند قانونی، چرا 

در این زمینه با چالش مواجه شده است؟
    

وزنه برداری روی تخته جهانی
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲01۹ 
از امروز در تایلند آغاز می شود. لیست نهایی وزنه 
برداران شرکت کننده در این مسابقات اعالم شد. 
در بخش زنان، از میان چهار نماینــده ایران الهام 
حسینی در گروه A وزنه می زند. در بخش مردان 
هر 10 نماینده ایــران در گروه A حضــور دارند 
اما هیچ کدام نتوانستند صدر نشــین گروه خود 
باشند. در نخستین روز این رقابت ها، امروز در گروه 
A دسته 55 کیلوگرم حافظ قشقایی روی تخته 
خواهد رفت. هشت وزنه برداردر این گروه حضور 
دارند. رکورد ورودی حافظ قشقایی ۲65 کیلوگرم 
است. اوم یون چول از کره شمالی با ۲۸0 کیلوگرم 
صدرنشین اســت. فردا نیز در گروه D دسته 55 

کیلوگرم پوپک بسامی به مصاف رقبایش می رود.
    

 واکنش خادم 
به عدم استعفای داورزنی

امیررضا خادم معاون سابق وزارت ورزش و جوانان 
که برای حضور در انتخابات کشتی اول از سمتش 
استعفا و بعد برای انتخابات ثبت نام کرد، درباره اینکه 
چرا این اتفاق برای محمدرضــا داورزنی رخ نداد، 
گفت:»شــاید داورزنی ترجیح می دهد هجمه ها و 
فشارهای مرتبط با عدم استعفایش را تحمل کند، اما 
تحت تاثیر بازی و رفتاری همانند آنچه با من شد واقع 
نشود! چون متاسفانه در مجموعه مدیریتی ورزش 
تقریبا همه متوجه شــده اند که نباید خیلی به ابراز 
عالقه و ادعای جوانمردی برخی ها دل خوش کنند و 
بنابراین به دقت مراقب عکس العمل های آنها و پرهیز 
از اغفال شدن نسبت به قول  و قرارهای شان هستند.« 
وی در ادامه افزود:»در شرایطی که کمتر کسی نسبت 
به موفق بودن داورزنی در اداره والیبال شک دارد، چرا 
عده ای سعی دارند به هر بهانه ای ذهن عموم جامعه را 

نسبت به یک مدیر موفق مشوش کنند؟!«

منهای فوتبال

آریا رهنورد  
هنوز واکنش ها به فاجعه خودسوزی 
یک دختر هــوادار فوتبــال، فروکش 
نکرده بود که فوتبال ایران، داغ تازه ای 
دید و با مصیبت تازه ای روبه رو شد. این 
بار نوبت یک پســربچه هشت ساله بود 
که در نزدیکي گیت هــای آزادی دچار 
برق گرفتگی شود و جانش را به همین 
سادگی از دست بدهد. به نظر می رسد 
ورزشگاه های فوتبال ایران نه تنها برای 
زن ها، کــه عمال بــرای هیچ کس امن 
نیستند. شــاید بعد از این حادثه شوم، 

دیگر مادرها برای فرستادن پسران شان 
به اســتادیوم ها تردید کننــد. چراکه 
هیچ کس نمی تواند مطمئن باشــد که 
صحیح و سالمت از ورزشگاه برمی گردد. 
خبر درگذشــت یک پسربچه به خاطر 
اهمال کاری عده ای در آزادی، آنقدر تلخ 
و گزنده است که باید همه فعالیت های 
دیگر فوتبال را بــرای چند روز متوقف 
کند امــا کمی بعد از رقم خــوردن این 
اتفاق، سعید فتاحی با لبخند مشغول 
برگزاری قرعه کشــی فصل جدید جام 
حذفی در ورزشــگاه آزادی بود. فتاحی 
همان مدیری اســت که بعد از افتضاح 

بزرگ فینال جام حذفی، مدتی به صورت 
»نمایشی« معلق شد و با پایان تعطیالت، 
دوباره به لیگ برگشت و هرج و مرج را بار 
دیگر در فضای فوتبال حاکم کرد. دیگر 
چه اتفاقی باید رخ بدهد که فدراسیون، 
رویه همیشگی اش را کمی و فقط کمی 
عوض کند؟ فدراسیونی ها برای تبرئه 
گیت های جدید، داربست های آزادي را 
مقصر رقم زدن این حادثه دانسته اند اما 
توضیح نداده اند که چرا در سال ۲01۹، 
تماشاگران برای ورود به یک ورزشگاه 
فوتبال باید از کنار »داربســت« عبور 
کنند؟ چند هوادار باید از دست بروند که 

تشکیالت مدیریتی ناکارآمد این فوتبال، 
کمی به خودش بیاید؟ چند پدر و مادر 
باید داغدار شوند که دیگر شاهد چنین 
اتفاق های زجرآوری در ورزشگاه های 

داخلی نباشیم؟ 
فدراسیون فوتبال، شروع فصل جدید 
لیگ برتر را به تاخیر انداخت تا به گفته 
مدیرانش، حداقل استانداردهای الزم 
برای برگزاری فوتبال در ورزشگاه ها را 
فراهم کند. مدیران فدراســیون اصرار 
داشتند که اگر این حداقل ها فراهم نشود، 
لیگ را برای یک سال تعطیل خواهند 
کرد. با این حال از همان ابتدا نیز واضح 

به نظر می رسید که این، تنها نمایشی 
برای رفع مسئولیت احتمالی است. لیگ 
برتر این بار دیرتر از همیشه شروع شد 
اما کیفیت برگزاری هفته های ابتدایی 
آن، از همیشه ضعیف تر و ناامیدکننده تر 
بود. ســه هفته از شــروع فصل جدید 
لیگ برتر گذشــته اما هنــوز ماجرای 
بلیت فروشــی در این لیگ سروسامان 
نگرفته و تماشاگرها قبل از هر بازی تیم 
محبوب شان، با ســامانه فروش بلیت 
درگیر هستند. میکســدزون ورزشگاه 
خانگی نفت مسجدسلیمان در جریان 
دیدار با اســتقالل نیز، بخش دیگری 
از »حرفه ای گری« فدراسیون فوتبال 
را عیان کرد. میکسدزونی که بیشتر به 
چاله میدان شبیه بود و هوادارها در آن 
به سادگی به طرف بازیکن ها حمله ور 

می شدند. 
اگر ورزشــگاهی مثل آزادی با این 
جالل و جبــروت نتوانــد حافظ جان 
هواداران فوتبال باشــد، چطور انتظار 
داریم ورزشــگاه های کوچک تر امنیت 
و آرامش تماشــاگرها را تامین کنند؟ 
مشکِل بزرگ، نه استادیوم ها، بلکه شیوه 
مدیریت این فوتبال است. شیوه ای که 
در آن تنها ژســت حرفه ای گری گرفته 
می شــود و برای مدیرانش هیچ چیز به 
اندازه صندلی شــان اهمیت ندارد. اگر 
قرار بود فصل جدید لیــگ برتر برگزار 
نشــود، چرا با وجود همه این مشکالت 
بــزرگ و نگران کننــده، فدراســیون 
سرانجام تصمیم به برگزاری مسابقات 
گرفت؟ رییس فدراسیون و مسئوالن 
ســازمان لیگ، امروز کجا هستند که 
پاسخگوی مسئولیت های شان در مورد 
مرگ این پســربچه باشــند؟ اگر آنها 
نمی توانند این فوتبال را مدیریت کنند 
و از عهده وظایف شــان بربیایند، بهتر 
است برای همیشه با یک خداحافظی، 
هواداران فوتبال را خوشحال کنند. اگر 

هم این مدیران بــه هیچ قیمتی حاضر 
به از دست دادن صندلی شان نیستند، 
بهتر است این فوتبال به کل تعطیل شود. 
چراکه در آن خبری از لذت نیست و جز 
خشــونت و مرگ، آورده دیگری ندارد. 
چرا کشــورهای دیگــر، می توانند و ما 
نمی توانیم؟ چرا مقابل فساد گسترده 
در فوتبال، تنها ســکوت می شود؟ چرا 
فوتبال، به همین سادگی جان آدم ها را 

به بازی می گیرد؟
در هر نقطه ای از دنیا، تراژدی مرگ 
یک پســربچه در ورزشــگاه فوتبال، 
تندترین برخوردهای ممکن با مدیران 
فدراسیون و سونامی استعفای آنها را رقم 
می زند اما اینجا، رییس سازمان لیگ با 
فراغ بال مشغول قرعه کشی جام حذفی 
است و رییس فدراسیون نیز هیچ خطری 
را احساس نمی کند. آنها مسئول از بین 
بردن اعتماد عمومی به فوتبال هستند. 
مســئول دلهره خانواده هایی که دیگر 
دوست ندارند پسرشــان را در ورزشگاه 
ببینند. مســئول جان پسربچه ای که 
حضور بی دردســر در ورزشــگاه برای 
تماشای مسابقه تیم محبوب، کم ترین 

و انسانی ترین حقش بود.

فجایع فدراسیون؛ هر روز باورنکردنی تر

لطفا بروید آقای رئیس!

اتفاق روز

سوژه روز

»یک پسربچه هشت ساله به علت برق  گرفتگی در استادیوم آزادی، جانش را از دست داد«. هیچ جمله ای در تمام 
دنیا وجود ندارد که حتی ذره ای از تلخی این خبر، کم کند. ظاهرا در فوتبال ایران، قرار است هر روز به افسوس خوردن و 
تسلیت گفتن، خو کنیم. ورزشی که همه جای دنیا محل شادی و نشاط دسته جمعی است، در ایران تبدیل به یک تهدید 

بزرگ برای زندگی آدم ها شده و هر روز قربانی تازه ای می گیرد. اگر تصور می کنید همه این ماجراهای تلخ و فاجعه بار 
موجب رقم خوردن تغییراتی در فدراسیون فوتبال می شود، هنوز آقای رییس و همکارانش را خوب نشناخته اید!

برخورد جذاب رئــال و پی اس جی در لیگ 
قهرمانان اروپا در شرایطی اتفاق می افتد که هر دو 
تیم غایبان بسیار زیادی برای این مسابقه دارند. 
شاید اگر این بازی چند هفته دیرتر برگزار می شد، 
مهره های سرشناس بیشتری در زمین حضور 
پیدا می کردند. رئال مادرید ســرخیو راموس و 
ناچو فرناندز را به دلیــل محرومیت در آخرین 
دیدار اروپایی فصل گذشــته در اختیار ندارد. 
ایســکو و لوکا مودریچ همچنان در مصدومیت 
به سر می برند و نمی توانند تیم شان را همراهی 
کنند. فدریکو والورده و مارســلو نیز همچنان 

نمی توانند در ترکیب تیم به میدان بروند. اوضاع 
در تیم فرانسوی هم تفاوت چندانی با تیم حریف 
ندارد. کیلیان ام باپه و ادینسون کاوانی، همچنان 
مصدوم هســتند و نیمار نیز به دلیل اعتراض به 
عملکرد کمک داور ویدئویــی در آخرین بازی 
فصل گذشــته پاریس در لیگ قهرمانان اروپا، 
سه جلسه محروم شده اســت. در واقع پاریس 
هیچ کدام از نفرات اصلی خط حمله تیمش را برای 
این بازی خانگی در اختیار ندارد. امید اصلی تیم 
فرانسوی برای گل زدن در این جدال، به مائورو 
ایکاردی خالصه می شود. ستاره ای که به تازگی 

پیراهن پی اس جی را بر تن کــرده و حاال اولین 
نبرد اروپایی را در لباس این تیم پشت سر خواهد 
گذاشت. پاریس در چهار بازی از پنج بازی اش در 
لیگ فرانسه به پیروزی دســت پیدا کرده اما در 
این فصل نتایج چندان درخشانی نداشته است. 
اوضاع برای رئال مادرید اما اصال امیدوارکننده 
به نظر نمی رسد. مشکل بزرگ این تیم، در خط 
دفاعی خالصه می شود. شاید هوادارها، بیش از 
حد روی تیبو کورتوآ و عملکردش درون دروازه 
مادریدی ها زوم کرده باشــند امــا بزرگ ترین 
مشکل این تیم شاید، به وضعیت دفاع برمی گردد. 

این روزها برای باز کردن دروازه رئال، کافی است 
تنها یک توپ در اختیار داشته باشید!

دومین بازی بزرگ امشب لیگ قهرمانان، 
رویارویی آتلتی با یووه در لیگ قهرمانان است. 
دوئل دوباره دیگو ســیمئونه و کریس رونالدو 
بعد از شــادی های جنجالی فصل گذشــته، 
حساسیت فوق العاده ای خواهد داشت. آخرین 
برخورد دو تیم در وندامتروپولیتانو، با پیروزی 
تیم مادریدی به پایان رســید اما یووه در دیدار 
برگشت، با یک کام بک تماشایی حریف را از اروپا 
کنار زد. این بازی، یک دوئل تماشایی دیگر نیز 
در خود خواهد داشت. جدال دو ستاره از دو نسل 
متفاوت فوتبال پرتغال کــه حاال بهترین های 
تیم شان هستند. کریس رونالدو امیدوار است 
بعد از ناکامی فصل گذشته در لیگ قهرمانان، 

این بار با یووه فاتــح فوتبال اروپا شــود و ژاوو 
فلیکس نیز در اولین فصل بــازی برای آتلتی، 
کارهای بزرگی بــرای انجــام دادن دارد. تیم 
سیمئونه بعد از سه پیروزی متوالی در اللیگا، 
این هفته در آنوئنا نتیجه را به سوسیه داد واگذار 
کرد و یووه نیز بعد از شروع فصل با دو برد پیاپی، 
این بار نتوانست فیورنتینا را از پیش رو بردارد. 
این هفته برای هیچ کدام از دو تیم، خوب شروع 
نشده اما اولین بازی اروپایی فصل برای هر دوی 
آنها، اهمیت بســیار زیادی دارد. بدون شــک 
کریستیانو در ورزشگاه خانگی رقیب، با استقبال 
خوبی روبه رو نخواهد شد. به ویژه پس از آن که در 
آخرین تجربه حضور در این ورزشگاه، با نمایش 
تعداد قهرمانی هایــش در لیگ قهرمانان برای 

هواداران این باشگاه کری خواند.

آریا طاری

پرونده هفته ســوم لیگ برتر نیز ســرانجام بسته شد. پس 
از پایان هفته ســوم، پدیده در باالترین نقطه جدول و شاهین 
در پایین  تر نقطه دیده می شــوند. هرچند که جدول هنوز هم 
چندان قابل اعتماد نیست. اشــتباه های متعدد دروازه بان ها و 
اعتراض شدید به عملکرد داورها، نکات برجسته دیدارهای این 
هفته بودند. هفته ای که با گل حســین مهربان آغاز شد و با گل 
محمدحسین کنعانی زادگان به پایان رسید. هفته ای که در آن 
استقالل استراماچونی دوباره متوقف شد و پرسپولیس با یک 
نمایش معمولی دیگر، به سختی حریفش را از پیش رو برداشت.

هفته سوم لیگ برتر با حضور یک »مهمان« ویژه آغاز شد. 
مارک ویلموتس چند روز بعد از دیدار تیم ملی با هنگ کنگ، به 
ایران سفر کرد و دیدار تیم های گل گهر سیرجان و پارس جنوبی 
جم را از نزدیک دید. او تصمیم گرفت تماشــای لیگ برتر را از 
استادیوم یک تیم تازه وارد شروع کند. حضور سرمربی بلژیکی، 
به مهره های هر دو تیم انگیزه داد و موجب شــد که این بازی، 
جذابیت های زیادی داشته باشد. ســیرجانی ها اولین گل این 
مسابقه را به ثمر رساندند اما محمد نوری به محض ورود به زمین 

در نیمه دوم، پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و بعد از مدت ها در لیگ 
برتر گل زنی کرد. نوری امیدوار است که به سبک شخصیت های 
اصلی بعضی از سریال های ایرانی، فصل به فصل »جوان تر« شود 
و بهتر فوتبال بازی کند. در پایان اولین بازی هفته، هیچ کدام از 
دو تیم از نتیجه راضی نبودند. چراکه هر دوی آنها موقعیت های 
زیادی را از دست دادند. پارس و گل گهر، تیم های بدون شکست 
این فصل لیگ برتر هستند. پارس تا امروز دو امتیاز به دست آورده 
و تیم وینگو در سه مسابقه، سه امتیاز گرفته است. صدر جدول 
لیگ برتر، فعال در اختیار پدیده مشهد قرار دارد. تیمی که خیلی 
زود خودش را در قامت یک مدعی جدی برای قهرمانی، مطرح 
کرده است. مشهدی ها فصل گذشته در بنیان دیزل جشن آسیایی  
شدن گرفتند و امسال نیز در این استادیوم، به صدر جدول لیگ 
تکیه زدند. ماشین سازی تبریز بعد از شکست دادن استقالل در 

هفته اول، دیگر نتوانسته امتیازی به دست بیاورد. تیم یحیی اما 
این روزها به هیچ حریفی رحم نمی کند. آنها دوباره با درخشش 
رحمتی کلین شــیت کردند و به همه نشان دادند که این فصل 
انگیزه ای به جز قهرمانی ندارند. شــهرخودرو تا هفته گذشته، 
در صدر جدول شریک داشت اما توقف سپاهان در زمین فوالد، 
تیم مشــهدی را به تنها تیم ۹ امتیازی این فصل تبدیل کرد. 
جالب اینکه پس از متوقف کردن سپاهان در فوالدآره نا، بعضی 
از تماشاگران فوالد علیه جواد نکونام شعار دادند. علیه مردی که 
هنوز در این فصل برنده نشده اما هم از استقالل و هم از سپاهان، 

امتیاز گرفته است.
در سومین هفته از فصل جدید، دست تیم استراماچونی به 
پیروزی نرسید. آنها درست مثل هفته دوم، اولین گل بازی را 
به ثمر رساندند اما در نهایت موفق نشدند پیروزی شان را حفظ 
کنند. این برتری که با اشتباه سنگربان حریف رقم خورده بود، 
با یک خروج اشتباه از سیدحسین حسینی از دست رفت. نکته 
تلخ تر برای آبی ها اما خطر از دســت دادن چند ســتاره برای 
دربی بود. فرشید اسماعیلی با ســهل انگاری کارت زرد دوم را 
از داور مســابقه دریافت کرد تا چند ماه بعد از ماجرای چیپ، 
حاال شانس حضور در شهرآورد را از دست بدهد. شیخ دیاباته 
و مهدی قائدی نیز مصدوم شــدند اما به نظر می رســد هر دو 
بازیکن به دربی خواهند رسید. برخالف استقالل، پرسپولیس 
این هفته برای دومین بار در لیگ نوزدهم برنده شد اما نمایش 
آنها در زمین، اصال تعریفی نداشــت. سرخ ها این فصل تنها با 

نتیجه یک بر صفر قرارداد بسته اند. آنها دو بار با این نتیجه برنده 
شــده اند و یک بار نیز با همین نتیجه شکست خورده اند. تیم 
کالدرون در فاز هجومی، مشکالت زیادی دارد و علی علیپور، 
در بدترین فرم ممکن قرار گرفته است. مشکل هجومی، این 
فصل گریبان تراکتور را نیز گرفته است. تیمی که در هر مسابقه 
لیگ کلین شیت کرده اما در این ســه بازی، تنها توانسته یک 
گل به ثمر برســاند. توقف در زمین ذوب، نشان داد که آنها در 
دیدارهای خارج از خانه، عملکرد خوبی ندارند. درســت مثل 
نساجی که بیرون از خانه، برنده نمی شود. تیم رضا مهاجری 
اما عامل جذابیت رقابت های لیگ برتر است. تیمی که هفته 
گذشته با نتیجه چهار بر سه برابر پیکان برنده شد و این هفته با 
همین نتیجه از سایپا شکست خورد. بدون بازی های نساجی، 

این یکی از کم گل ترین فصل های تاریخ لیگ برتر است.
هشت بازی، 15 گل، دو میزبان برنده، چند اشتباه ناامیدکننده 
از گلرها، سوت های جنجالی و البته بی نظمی دوباره سکوها و 
بلیت فروشی. این خالصه هفته سوم لیگ برتر بود. تا این هفته 
از فصل جدید، 6 تیم بدون شکست مانده اند و هشت تیم هنوز 
طعم پیروزی را نچشیده اند. گل گهر و نفت مسجدسلیمان، تنها 
تیم هایی به شمار می روند که در این فصل نه برنده شده اند و نه 
شکست خورده اند. پدیده تنها تیم لیگ محسوب می شود که همه 
امتیازهای ممکن را جمع کرده و تراکتور و سپاهان، تنها تیم هایی 
به شمار می روند که سه هفته اول لیگ را به سه کلین شیت متوالی 

کلید زده اند.

درباره دو بازی بزرگ امشب لیگ قهرمانان اروپا

غایبان پارک دو پرنس، حاضران متروپولیتانو!

بررسی همه ماجراهای هفته سوم لیگ برتر

هفته شوم گلرها!

فتاحی همان مدیری است 
که بعد از افتضاح بزرگ 

فینال جام حذفی، مدتی 
به صورت »نمایشی« معلق 

شد و با پایان تعطیالت، 
دوباره به لیگ برگشت و 
هرج و مرج را بار دیگر در 
فضای فوتبال حاکم کرد. 
دیگر چه اتفاقی باید رخ 

بدهد که فدراسیون، رویه 
همیشگی اش را کمی و فقط 

کمی عوض کند؟
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