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آتش بازي المپيك بدون مهمان

در حالي كه يك ســال تا برگــزاري المپيك 
توكيو مانده است، ژاپني ها دســت به اقداماتي 
زدند كه حال و هواي المپيــك را در توكيو نگه 
دارند. به عنوان مثال آنها مشــعل المپيك را به 
صورت آزمايشي روشن كردند يا در روزي كه قرار 
بود افتتاحيه بازي ها باشــد، با پخش يك كليپ 
به المپيكي ها اميد دادنــد. در آخرين مورد هم 
كه البته يك اتفاق اجباري بود، از آتش بازي اين 
بازي ها رونمايي شد. طبق سنت، آتش بازی يكی 
از مراسم هايی است كه در افتتاحيه و اختتاميه 
المپيك برگزار می شود. با توجه به تعويق المپيك 
و اينكه نگهــداری مواد آتش بازی تا يك ســال 
ديگر امن نخواهد بود، بنابراين كميته برگزاری 
المپيك تصميم گرفت اين مواد را استفاده كند. 
كميته برگزاری در كوه فيجی مراسم آتش بازی 

راه انداخت كه بسيار مورد توجه بود.
    

 شکایت اوجاقي 
از قهرمان ووشو!

در پی انتشار اعالم خبر دوپينگ مريم هاشمی، 
ووشوكار تيم ملی ايران )در مسابقات قهرمانی جهان 
۲۰۱۹(، برخی ووشوكاران نام آشنای تيم ملی بانوان 
اعم از شهربانو منصوريان نســبت به اين موضوع 
واكنش نشان دادند اما در اين ميان بحث شكايت 
حسين اوجاقی از جليل عطايی تنها مدال آور تاريخ 
ووشوی ايران در وزن ۵۶ كيلوگرم بازی های آسيايی 
موضوع قابل تاملی است كه باعث  صدور قرار منع 
تعقيب در حق عطايی شده اســت. البته گويا اين 
پرونده به دليل غيرمســتند بودن ادله راه به جايی 
نبرده اســت. طبق اعالم عطايي او با اين اتهام كه با 
يك شماره تلفن صفحه اي در فضاي مجازي دارد و 
صحبت هايي را مطرح كرده كه بار حقوقي دارد، به 

پليس فتا احضار شده است. 
    

اعزام مبهم كمانداران به آنتاليا
فدراسيون جهانی تيراندازی با كمان اعالم كرد 
مسابقات آنتاليا نخســتين رويداد دارای رنكينگ 
است كه بعد از شيوع ويروس كرونا برگزار می شود. 
اين رويداد ۱۱ تا ۱۳ مهرماه برگزار خواهد شــد و 
فدراسيون جهانی تيراندازی با كمان مدتی را تعيين 
كرده و به كشورها مهلت داده آمادگی خود را اعالم 
كنند. غالمرضا شــعبانی بهار رييس فدراسيون 
تيراندازی با كمان در خصوص اعــزام كمانداران 
كشــورمان به اين رقابت بين المللی گفت:»بايد با 
فدراسيون جهانی مكاتبه كنيم و جزئيات را بگيريم. 
بايد ببينيم شــرايط ويروس كرونا به چه صورت 
خواهد بود، آيا می توانيم در اين مسابقات شركت 
كنيم يا خير؟ از طرفی بايد اين موضوع را در كميته 
فنی هم مطرح كنيم تا تصميم نهايی گرفته شود.« 
ثبت نام برای حضور در اين مســابقات از ۲۷ مرداد 
آغاز خواهد شد. شــيوع ويروس كرونا باعث شد تا 
رويدادهای تيراندازی با كمان از اسفندماه به حالت 

تعليق در بيايد.
    

سفر سخت اسفندیار به بلژیك
اميرحسين اســفنديار دريافت كننده ايرانی 
تيم واليبــال گرين يارد بلژيــك در مورد علت 
تعويق حضورش در بلژيك و پيگيری تمريناتش 
به صورت انفرادی عنوان داشت:»به دليل شيوع 
كرونا، تمام دنيا دچار مشكالتی شده اند. من هم 
به دليل محدوديت های پروازی كه وجود داشت، 
نتوانستم در تاريخ مدنظر مسئوالن باشگاه راهی 
بلژيك شــوم. جواد كريمی هم قــرار بود همراه 
من بيايد اما مشــكالتی ايجاد شد كه با رفع آنها، 
می تواند تا ۱۰ روز ديگر به تيم اضافه شود.« وي 
افزود:»در مدتی كه ايران بــودم، تمريناتم را به 
صورت انفرادی برگزار می كــردم. مربيان تيم و 
مربی بدنســاز برنامه  اختصاصی برای من ارسال 
كرده بود و من هم بر همان اســاس تمريناتم را 
دنبال می كردم. مدتی هم در كنار تيم هراز آمل 
تمرين كردم كه بايد از مسئوالن اين تيم هم بابت 
فراهم كردن اين شرايط تشــكر كنم. به زودی 
تمريناتم را با تيم جديدم آغاز خواهم كرد. انگيزه 
بسيار زيادی دارم و می خواهم تمام توانايی هايم را 
نشان دهم. بايد نماينده شايسته ای برای واليبال 
ايران باشــم و قطعا در اين مسير قدم های خوبی 
برخواهم داشــت. كادر فنی گرين يارد حساب 
ويژه ای روی من و جواد كريمی باز كرده كه بايد 

تالش كنيم جواب اعتماد آنها را بدهيم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

دیدارهای هفته بیســت و 
نهم، شــهرخودرو را به صورت 
رسمی از کورس سهمیه آسیا 
خارج کرد. این نبرد اما هنوز با 
حضور چهار تیم از چهار شهر 
در اوج جذابیت دنبال می شود. 
در شرایط فعلی به نظر می رسد 
اســتقالل از بیشترین شانس 
برای آسیایی  شدن برخوردار 
اســت. یک تیم از بین فوالد، 
تراکتور و یا سپاهان هم به این 
تیم ملحق می شــود و یک تیم 
دیگر هم با توجه به ماجراهای 
جام حذفی، احتماال با ایستادن 
در رده چهارم جدول آسیایی 

خواهد شد.
    

استقالل
بهترین رده ممکن: دوم

بدترین رده ممکن: چهارم
پيروزی برابر پيــكان، برای قطعی  
شدن سهميه اســتقالل كافی به نظر 
می رســيد اما امتيــاز دادن به رقيب 
همشهری، اســتقالل را در امتياز ۵۰ 
متوقف كرد. آبی ها درســت به اندازه 
تراكتورســازی امتياز جمع كرده اند 
اما با تفاضل گل بهتر، همچنان در رده 
دوم جدول ديده می شــوند. فرهاد و 
تيمش در آخرين هفته از رقابت های 
اين فصل ليگ برتر، بــا تيم بی انگيزه 
شاهين بوشهر روبه رو می شوند. تيمی 
كه اين هفته رسما از ليگ برتر سقوط 
كرده و ديگر هيچ دليلی برای جنگيدن 
با تمام وجود نخواهد داشت. البته كه 
همه نفرات شــاهين، دوست دارند در 
آخريــن تجربه ليگ برتــری خودی 

نشــان بدهند اما بعيد به نظر می رسد 
كه اين تيــم، مشــكل چندانی برای 
اســتقالل درســت كند. استقالل در 
صورت شكست دادن شاهين، به طور 
حتم راهی رقابت های فصل آينده ليگ 
قهرمانان اروپا خواهد شد. آنها با توجه به 
اختالف شديد تفاضل گل با تراكتور، در 
صورت بردن شاهين نايب قهرمانی شان 
را قطعی می كنند. اتفاقــی كه بدون 
ترديد يك دستاورد مثبت برای فرهاد 
مجيدی خواهد بود. با اين حال نبايد 
سناريوهای بدبينانه تر را هم برای اين 
تيم كامل ناديده گرفت. اگر استقالل 
روبه روی شاهين به تســاوی برسد، 
تراكتور فوالد را ببرد و سپاهان با يك 
نتيجه پرگل زمين مســابقه با پيكان 
را ترک كند، ايــن احتمال وجود دارد 
كه آبی ها تا رده چهــارم جدول پايين 
بيايند. اســتقالل فرهــاد تحت هيچ 

شرايطی، فصل را در رتبه ای پايين تر 
از رتبه چهارم تمــام نخواهد كرد. اگر 
بدتريــن حالت ممكن نيــز برای اين 
تيم اتفاق بيفتد و آنهــا بازنده ديدار با 
شاهين باشند و تراكتور و سپاهان نيز 
با برد از زمين مسابقه های شان خارج 
شوند، باز هم استقالل چهارم می شود. 
در اين صورت تيم مجيــدی، باز هم 
شانس آسيايی  شدن خواهد داشت. در 
چنين شرايطی اگر هر كدام از تيم های 
پرسپوليس، تراكتور و استقالل قهرمان 
جام حذفی شوند، مجيدی و تيمش به 
ليگ قهرمانان خواهند رســيد. تنها 
حالتی كه می تواند آسيا را از استقالل 
بگيرد، اين اســت كه آبی ها اين هفته 
شكست بخورند، فوالد و سپاهان برنده 
ديدارهای همزمان باشــند و قهرمان 
جام حذفی هم از بيــن تراكتور و نفت 

مسجدسليمان انتخاب شود.

تراکتورسازی
بهترین رده ممکن: دوم

بدترین رده ممکن: پنجم
اگر تراكتوری ها در ديدار حســاس 
اين هفته موفق به شكست دادن فوالد 
خوزستان شوند، تحت هر شرايطی به 
ليگ قهرمانان آسيا خواهند رسيد. اين 
تيم در صورت برد اســتقالل در بازی 
همزمان سوم و در صورت متوقف شدن 
آبی ها، دوم خواهد شد. اگر تراكتور اين 
هفته را با تساوی به پايان برساند، سپاهان 
پيكان را ببرد و استقالل هم روبه روی 
شاهين شكســت نخورد، رده چهارم 
جدول در انتظار تبريزی ها خواهد بود. در 
اين صورت آنها تنها با بردن جام حذفی و 
يا قهرمانی استقالل يا پرسپوليس در اين 
تورنمنت راهی ليگ قهرمانان می شوند. 
تلخ ترين احتمال برای تراكتورسازی اما 
شكســت روبه روی فوالد است. در اين 
صورت آنها به احتمال زياد بايد با سهميه 
ليگ قهرمانان از ليگ برتر، وداع كنند. 
اگر فوالد، تراكتور را ببرد و اســتقالل و 
سپاهان هم برنده ديدارهای همزمان 
باشــند، آن وقت قرمزهــای تبريز در 
ليگ پنجم می شــوند و تنها در حالتی 
می توانند به آسيا برسند كه خودشان 

روی سكوی اول جام حذفی بروند.
سپاهان

بهترین رده ممکن: دوم
بدترین رده ممکن: پنجم

با جدايی اميرقلعه نويی، ســپاهان 
دوباره به مسير پيروزی برگشته و بازی 
بزرگ اين هفته را از شــهرخودرو برده 
اســت. حاال اين تيم با 48 امتياز در رده 
چهارم جدول ليگ ديده می شود. اگر 
سپاهان در هفته پايانی پيكان را شكست 
بدهد، تراكتور مساوی كند و استقالل 
ببازد، طاليی ها صاحــب جايگاه دوم 
جدول می شوند. اين خوش بينانه ترين 
سناريو برای اصفهانی ها به شمار می رود. 
اگر اين هفته استقال حتی يك امتياز به 
دست آورد، سپاهان ديگر شانسی برای 
دوم شدن ندارد اما از آن جايی كه تفاضل 
گل اين تيم بهتر از تراكتور اســت، آنها 
حتی در صورت تساوی تراكتور با بردن 
پيكان سوم می شــوند. اگر سپاهان در 

هفته پايانی مساوی كند و فوالد بازی 
همزمان را ببرد، تيــم اصفهانی به رده 
پنجم جدول نيز خواهــد رفت. در اين 
صورت قهرمانی هيچ تيمــی در جام 
حذفی نيز طاليی ها را نجات نمی دهد. 
اگر آنها اين هفته بازی شان را با برد سپری 
كنند و اســتقالل و تراكتور هم برنده 
باشند، سپاهان در جدول چهارم می شود 
و در صورت قهرمانی هر تيمی به جز نفت 
مسجدسليمان در جام حذفی، به ليگ 

قهرمانان راه پيدا می كند.
فوالد خوزستان

بهترین رده ممکن: دوم
بدترین رده ممکن: ششم

فوالد نكو با شيب بســيار خوبی در 
حال نزديك شدن به ســهميه بود اما 
در هفته های گذشته، دچار تنزل شد. 
فوالد 48 امتيازی حاال كار بسيار سختی 
برای آسيايی شــدن دارد. آنها بايد در 
ديدار حســاس هفته آخر، تراكتور را 
از پيش رو بردارنــد. در اين صورت قرار 
گرفتن فوالد بين چهار تيم اول جدول 
قطعی می شود. با اين حال اگر سپاهان و 
استقالل هم برنده باشند، فوالد به رده ای 
بهتــر از چهارمی نمی رســد و تنها در 
حالتی آسيايی می شود كه پرسپوليس 
يا استقالل جام حذفی را فتح كنند. اگر 
فوالد اين هفته ببازد و شهرخودرو يك 
پيروزی پرگل را جشن بگيرد، احتمال 
سقوط نكو و پســرها به رده ششم نيز 

وجود خواهد داشت.

نگاهی به احتماالت سهمیه، یک هفته قبل از پایان لیگ برتر

چهار شهر، یک نبرد

اتفاق روز

چهره به چهره

دريافت هشت گل در يك مســابقه، خاطره ای نيست كه 
هرگز از ذهن هواداران بارسا پاک شــود. اين خاطره، گوشه 
ذهن آنها حك شده و فراموش نشدنی به نظر می رسد. با اين 
حال شايد نتايجی شبيه به اين، زمانی برای رقم خوردن يك 
تغيير در باشگاه باشد. اگر اين تغييرات اتفاق نيفتند، مسی 
زودتر از همه بارســا را ترک خواهد كرد. برای از دست دادن 
لئو، چهره های زيادی بايد به طرف درهای خروجی نيوكمپ 
هدايت شوند. از كيكه ستين تا بارتمئو و بوسكتس؛ اين نتيجه 

قربانيان زيادی در بارسا خواهد گرفت.
باشگاهی مثل بارسا، با شــيوه اداره يك سيرک مديريت 
می شود. اگر اين فرضيه را باور نداريد، كافی است بدانيد در 
همين باشگاه، اســطوره ای مثل اينيستا در فهرست خروج 
قرار گرفت تا جا بــرای مهره جوانی مثل آرتور باز شــود اما 
همين آرتور به يووه فروخته شده تا پيانيچ ۳۰ ساله به عضويت 
باشگاه دربيايد! مديران باشگاه از مدت ها قبل، بارسلونا را در 
بن  بست قرار داده اند. آنها نتوانستند نيمار را حفظ كنند و اين 
بازيكن ســرانجام با نارضايتی باشگاه را به مقصد پی اس جی 

ترک كرد. مديران ناكام در حفظ ســتاره برزيلی، به هر دری 
زدند تا جانشــين او را پيدا كنند اما هزينه چند صد ميليون 
دالری هم كمك شــان نكرد. باشــگاهی مثل بارســا برای 
كوتينيو ۱۶۰ ميليون يورو هزينه كــرد تا همين بازيكن در 
لباس بايرن مونيخ، گل های هفتم و هشتم يك بازی تاريخی 
را به بلوگرانــا بزند. جالب اينكه اگر كوتی بــا لباس بايرن به 
قهرمانی ليگ قهرمانان برسد، بارســا بايد پنج ميليون يورو 
ديگر نيز به حســاب ليورپول واريز كند! اوضاع اين باشگاه، 
ديگر از اين تلخ تر و در عين حــال، از اين خنده دارتر نخواهد 
شد. اوضاع در اطراف باشگاه، كامال ناآرام است. هواداران تيم 
بنرهايی در اطراف نيوكمپ نصب كرده اند تا مديران و بعضی 
از ستاره های بارسا را »مزدور« بنامند و از آنها بخواهند تا تيم 
را هرچه زودتر ترک كنند. در ميان موج شــديد اعتراض ها، 
بازيكنی مثل سرجی روبرتو كه اتفاقا كاپيتان چهارم تيم هم 
هست، با فراغ بال و خيال آسوده به تعطيالت رفته و سرگرم 
تفريح اســت. دمبله هم كه با مصدوميت هايش امان بارسا 
را بريده، آماده می شــود تا به تعطيالت برود و با دوستانش 

پلی استيشن بازی كند. اين بازيكن ها از جنس بارسا نيستند. 
اين بازيكن ها حتی از اين نتيجه فاجعه بار شــرم نمی كنند. 
آن چه در ذهــن آنها می گــذرد، زندگی با ســوپرمدل ها و 
سفرهای الكچری است. آنها بعد از دريافت هشت گل، قاعدتا 

نبايد حتی توی صورت هواداران شان نگاه می كردند.
اين شكست همه حقيقت درباره بارسا نيست. آبی اناری ها 
حتی اگر برنده اين بازی می شدند، باز هم تيم خوبی نداشتند. 
در اين ماجرا، نمی توان فقط يك نفر را مقصر دانست. در اين 
ماجرا، نمی توان فقط يك نفر را متهم به اشتباه كرد. همه چيز 
از راس باشگاه شروع می شــود. جايی كه بارتمئو و گروهش 
پشت ســر هم تصميم های غلط گرفته اند. انتخاب ستين، 
آخرين قمار آنها بــود و در نهايت مثل ميخ آخــر به تابوت 
خودشان كوبيده شد. تيمی كه با والورده قهرمان ليگ برتر 
می شد و در اروپا هم حداقل تا مراحل پايانی پيش می رفت، با 
ستين همه چيز را از دست داد. آنها از يك وضعيت بد، به يك 
وضعيت بدتر رسيدند. خيلی از مهره های تيم هم درست به 
اندازه بارتمئو مقصر هستند. پيكه در خط دفاعی، تمركزش 
را از دست داده و ديگر شــبيه يك ستاره نيست. سمدو يكی 
از ضعيف ترين نمايش های تاريخ ليــگ قهرمانان را تجربه 
كرده، آلبا ديگر نای دويدن ندارد، سرخيو بوسكتس به يكی از 
كندترين هافبك های جهان تبديل شده و لوئيس سوارز، اصال 

زهردار نشان نمی دهد. بارسا بايد در اين تابستان، فروش های 
زيادی داشــته باشد. گفته می شــود كه اين تيم، به جز پنج 
بازيكن ديگر هيچ مهره غيرقابل فروشــی نخواهد داشــت. 
شايد اين، تنها راهكار برای خروج آنها از وضعيت فعلی باشد.

برای پايان شوربختی بارسا، ســه اتفاق مهم بايد در اين 
باشگاه رخ بدهد. اول از همه، رفتن رييس و گروهش ضروری 
به نظر می رســد. كاتاالن هــا هرگز با ايــن كادر مديريتی، 
خوشــبخت نخواهند شــد. ديگر هيچ اميدی به آنها نيست 
و برگزاری انتخابات، بايد در دســتور كار باشگاه قرار بگيرد. 
مرحله بعدی، عوض كردن و پااليش تركيب است. بارسا به 
تيمی جوان و دونده نياز دارد. ستاره هايی مثل اوپامكانو بايد 
جذب شوند، گريزمن بايد يك نقش حياتی در تيم پيدا كند 
و نفراتی مثل ريكی پوج و آنســو فاتی كه محصول الماسيا 
هســتند، بايد نقش پررنگ تری در تيم داشته باشند. بارسا 
بايد به همان فرمولی برگردد كــه يك بار از اين تيم، قهرمان 
ســاخته بود. فرمولی كه در آن، تيم روی شانه های الماسيا 
استوار بود و به مدرسه فوتبالش تكيه می كرد. سومين مرحله 
هم انتخاب يك مربی درجه يك است. كسی مثل پوچتينو، 
كومان يا حتی ژاوی كه بيايند و تيم را از اين مخمصه بزرگ 
نجات بدهند. كسانی كه برخالف ســتين، ذهن شان پيش 

مزرعه و گاوها نباشد! 

آریا رهنورد

همه باور كرده اند كه بوژيدار رادوشوويچ ديگر 
مرد شماره يك دروازه پرسپوليس است اما ظاهرا 
خود او، هنوز چنين چيزی را باور ندارد و اين روزها، 
اصال در قواره های يك گلر مطمئن ظاهر نمی شود. 
او تا همين امروز، برای جايی كه امروز در آن ايستاده 
جنگيده و هميشه رو به جلو حركت كرده اما حاال 
كه به اين نقطه رسيده، انگار ديگر انگيزه ای برای 
ادامه دادن ندارد. رقابت هميشگی با بيرو، موضوعی 
بود كه انگيزه های بوژيدار را زنده نگه می داشت. 
او به ســختی تمرين می كرد تا نشان بدهد برای 
نيمكت نشينی به ايران نيامده است. اوج كار رادو، 
در همين فصل رقم خورد. او باالخره توانست بيرو 

را به نيمكت بدوزد و آنقدر آماده ظاهر شد كه دو 
مربی در دو شــرايط زمانی مختلف، او را به عنوان 
سنگربان اصلی تيم انتخاب كنند. او كه صاحب 
هشت كلين شيت متوالی در رقابت های اين فصل 
ليگ برتر بود و به شدت آماده نشان می داد، ناگهان 
در دو هفته گذشته دچار يك لغزش غيرمنتظره 
شده است. رادوشــوويچ در جدال هفته گذشته 
با ذوب، يك خروج بســيار بد داشت كه در نهايت 
مقدمات گل خوردن و شكست تيم را فراهم كرد و 
در ديدار اين هفته روبه روی گل گهر سيرجان هم، 
دوباره به شكل نااميدكننده ای از دروازه بيرون آمد 
تا حريف به گل اول بازی دست پيدا كند. بوژيدار در 
يك شب كابوس وار، سه گل از حريف پايين جدولی 
دريافت كــرد و درون دروازه تيــم قهرمان ليگ، 

شباهتی به يك سنگربان جسور و تسليم نشدنی 
نداشت. رادوشوويچ در روزهايی كه پشت سر هم 
كلين شيت می كرد، به درستی تاكيد داشت كه 
اين كار را به تنهايی انجام نمی دهد و همه مدافعان 
تيم با او شريك هستند. حاال هم نبايد اين موضوع را 
ناديده گرفت كه پس از قهرمانی ليگ، حساسيت و 
سخت گيری مدافع های قرمزپوش از گذشته كم تر 
شده اما به هر حال اشتباه های فردی گلر كروات 
نيز اين روزها كامال انكارنشدنی هستند. »خدار رو 
شكر كه رفتی«. اين اظهارنظر صادقانه رادو در مورد 
رقيب هميشگی اش بيرو روی آنتن زنده تلويزيون 
بود. او از يك طرف برای عليرضا آرزوی موفقيت كرد 
و از طرفی با يك شوخی زيركانه، خوشحالی اش را 
از رفتن او به نمايش گذاشــت. با اين وجود به نظر 
می رسد سفر عليرضا به بلژيك و بی رقيب ماندن در 
پرسپوليس، روی آمادگی بوژيدار تاثير منفی قابل 
توجهی داشته است. او اين روزها فرصت داشت تا 
ثابت كند كه بهترين گزينه برای پوشيدن پيراهن 
شماره يك در فصل پيش رو خواهد بود اما تكرار 

اشتباه ها، شــايد اعضای كادر فنی پرسپوليس را 
در مورد اين سنگربان دچار ترديد كند. آنها همين 
حاال هم به دنبال جذب يك گلر هستند و با لغزش 
رادو، شايد انتخاب مطمئن تری هم انجام بدهند. به 
نظر می رسد فهرست نگرانی های گل محمدی برای 
فصل آينده، هر روز جدی تر و پررنگ تر می شود. 

او پس از تســاوی پرگل در زميــن گل گهر، بايد 
نگران اشتباه های فردی رادوشوويچ و البته كارت 
قرمزهای تمام نشدنی كمال باشد. هر دوی آنها، 
از ستاره های پرسپوليس هســتند اما اين روزها، 
مسئوليت های شان را به شــكل تمام و كمال در 

زمين پياده نمی كنند.

شوربختی بارسا؛ مقصران و راهکارها

سال سقوط، سال سياه! 

بازگشت غیرمنتظره بحران به دروازه پرسپولیس

رادو دیگر نه نمی گوید! 

در شرایط فعلی به نظر 
می رسد استقالل از 

بیشترین شانس برای 
آسیایی  شدن برخوردار 

است. یک تیم از بین فوالد، 
تراکتور و یا سپاهان هم به 

این تیم ملحق می شود و 
یک تیم دیگر هم با توجه 
به ماجراهای جام حذفی، 
احتماال با ایستادن در رده 

چهارم جدول آسیایی 
خواهد شد
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