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سفارت تشکیالت خودگردان فلسطینی در
واتیکان افتتاح شد

کنگره آمریکا برای لغو

طرح بیمه اوباما گام اول
را برداشت

مجلس نمایندگان آمریکا کــه در کنترل جمهوریخواهان
است برای لغو طرح بیمه درمانی بحث برانگیز باراک اوباما
نخستین رای گیری را انجام داده است.
ایــن مصوبه با  ۲۲۷رای موافــق در برابر  ۱۹۸رای مخالف
تصویب شود .بیشتر موافقان جمهوریخواه و عمده مخالفان
دموکرات بودند.
با این حــال ،نه نماینده جمهوریخــواه در این رای گیری
به دموکراتها پیوســتند .این نمایندگان بر این باورند که
رهبری جمهوریخواه در کنگره به طور شتابزده عمل کرده
اســت و بدون آن که طرح جایگزینی داشته باشد در پی
لغو طرح بیمهای برآمده که با وجود تمام معایبش حدود ۲۰
میلیون نفر را پوشش داده است.
لغو بیمه درمانی آقــای اوباما یکی از مهمترین اولویتهای
دولت آینده دونالد ترامپ است.
دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی وعده لغو فوری این بیمه
را می داد اما بعــد از پیروزی گفت که بندهای اصلی آن را
حفظ خواهد کرد .رییس جمهوری منتخب آمریکا این هفته
گفت که هم زمان با فســخ طرح بیمه مذکور ،کنگره برنامه
جایگزین آن به تصویب خواهد رســاند که بهتر و ارزان تر
خواهد بود( .بی بی سی)

مجلس سنا در واشنگتن
مداخلۀ روسیه در انتخابات
امریکا را بررسی میکند

مجلس سنای ایاالت متحدۀ امریکا تحقیقات روی مداخلۀ
هکری روسیه در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ایاالت
متحده را انجام میدهد .ســناتور هــا درنظر دارند که هم
نماینــدگان ادارۀ اوباما و هم تیم دونالــد ترامپ را مورد
بازپرس قرار بدهند.
کمیته امور استخبارات ســنای امریکا تصمیم گرفته است
که خود در مورد اتهامات دخالت روسیه در هنگام انتخابات
ریاست جمهوری ایاالت متحده تحقیقات انجام بدهد.
در یک اعالمیۀ مشــترک ریچارد باری رئیس کمیتۀ امور
استخبارات ســنای امریکا و مارک اورنر معاون وی ،که به
روز جمعه ( ۱۳جنوری  )۲۰۱۷منتشــر شد ،آمده است که
«داده های اطالعات اســتخباراتی ایاالت متحده امریکا در
مورد حمالت هکری روســیه سبب نگرانی عمیقی گردیده
اســت ،و از همین خاطر مهم است که ما یک تصویر کامل
از مقیاس فعالیت های استخبارات روسیه در ایاالت متحدۀ
امریکا بدست بیاوریم».
انجام دادن این تحقیقات هم از ســوی حزب دموکرات و
هم از جانب جمهوریخواهان در کمیته امور اســتخبارات
مجلس سنا حمایت شد .به این ترتیب سناتور ها حق دارند
که هم نمایندگان ادارۀ بارک اوباما و هم تیم دونالد ترامپ
رئیس جمهور منتخب ایاالت متحــده را مورد پرس و جو
قرار بدهند .موضوع تحقیقات قرار است از جمله هر گونه
تماس استخباراتی میان روسیه و افراد مرتبط با ستاد های
انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری باشد(.دویچه وله)

آقای عباس در دیدارش با پاپ ،بازگشــایی
ســفارت را نشانهای از عشــق پاپ به مردم
فلسطین و صلح عنوان کرد.
این ســفارت در واتیکان در حالی بازگشایی
میشــود که واتیکان  ۱.۵سال پیش فلسطین
را به عنوان یک کشور مســتقل به رسمیت
شناخت.
آقای عباس در این دیــدار نگرانیهای خود
را این مورد کــه دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
منتخب آمریکا قصد دارد سفارت آمریکا را از
تل آویو به بیت المقدس انتقال دهد ،ابراز کرد.
پاپ مکررا از تالشهــا برای آغاز مجدد روند
صلح حمایت کرده است.
محمود عباس ،رئیس تشــکیالت خودگردان است.
فلســطینی ،بــا پــاپ فرانســیس ،رهبر این دیدار همزمان با بازگشایی رسمی سفارت رهبر کاتولیکهای جهان در ســال  ۲۰۱۴از
اسرائیل و کرانه غربی دیدار کرد( .بی بی سی)
کاتولیکهای جهــان در واتیکان دیدار کرده فلسطینی در واتیکان صورت گرفته است.

کابینه آلمان پیش نویس
قانون برابری معاش بین زن کامل دانشگاه موصل را
دردست گرفتند
و مرد را تصویب کرد
نیروهای عراق کنترل

در آلمان زنان به طور متوســط درآمد
کمتر نســبت به مردان دارند .حکومت
فدرال این کشــور اینک می خواهد این
امر تغییر یابد و به این منظور پیش نویس
قانونی را ارائه کرده است.
پس از یک اختــاف طوالنی در ائتالف
بزرگ ،کابینــه فدرال پیش نویس قانون
برابری بیشتر در دستمزد زنان و مردان
را تصویــب کرد .بر اســاس این قانون
کارمندان در شــرکت های بــا بیش از
 200کارگــر ،حق دریافــت اطالعات از
جانب کارفرمــا در مورد پرداخت معاش

شان را دارند .مثال یک خانم می تواند
از کارفرما در مــورد معاش کارمندان
مرد که در عین موقعیــت قرار دارند،
خواستار اطالعات گردد.
از این طریق تالش می گردد که به ویژه
ضررهای که متوجه زنان اند ،شناسایی
گردند و علیه آن اقداماتی روی دست
گرفته شود .بر اساس این قانون جدید،
 4000شرکت با بیش از  500کارمند باید
به طور منظم در مورد پیشــرفت ها در
ساحه برابری جنسیتی و دستمزد برابر
گزارشدهی کنند( .دویچه وله)

حضور «دوامدار»
نیروهای امریکایی در پولند

پس از بیســت سال حرف ها جامه عمل
می پوشــند :نیروهــای امریکایی برای
حضور درازمدت بــه پولند آمده و قرار
است سربازان بریتانیا و آلمان در حوزه
بالتیک مستقر شوند .مقامات پولندی از
حضور امریکایی ها روز شــنبه استقبال
کردنــد .در اخیر هفته جــاری پولند
شــاهد برگزاری جشن سراسری خواهد
بود .نیروهای امریکایی در حال استقرار

در این کشــور بوده و برای آنان لقب
قهرمانان نیز داده خواهد شد .این یک
روز تاریخی به حساب می آید .آخرین
باری که حضور ســربازان خارجی در
پولند از ســوی اکثریت باشندگان این
کشور مورد استقبال قرار گرفته بود ،به
دو صد سال پیش از امروز بر می گردد.
نیروهای آن زمان مربوط به ناپلیون می
شدند( .دویچه وله)

بجاى اسکى بازان ،فوتبالران به
مسابقات خارجى فرستاده شده اند

ملی پوشان تیم ملی اسکى ،از وجود فساد در کميته ملى
المپيک انتقاد نموده مى گويند که در مسابقات خارجى،
اقارب رييس يکى از دو فدراسيون اسکى فرستاده شده
اند .آنان می گویند سه ســال مى شود که در مسابقات
خارجی بجای ملی پوشان؛ اقارب و خویشاوندان رئیس
فدراسیون اسکی کميته ملى المپيک شاخه ظاهر اغبر،
در مسابقات شرکت می کنند.
محبوب اهلل یکتن از بازیکنان تیم ملی اسکی ،به پژواک
گفت که پنج ســال است اســکی بازی می کند و سه
ســال قبل ،عضویت تیم ملی اسکی را کسب کرده و در
مسابقات داخلی ،امتیازات خوبی را در این مدت به دست
آورده است.
وی افزود با وصفى که یکی از بازیکنان مطرح به حساب
می آید؛ اما تا هنوز بنا به برخوردهای سلیقه ای و فامیلی
که از ســوی آقا محمد کارگر رييس فدراسيون اسکى
کميته ملى المپيک به رياست ظاهراغبر صورت گرفته،
درمسابقات خارجى شرکت نتوانسته است.
به گفته او ،آقا محمد کارگر که خود را رئیس فدراسیون
می خواند ،سه سال می شود که اعضای خانوادۀ خود را
به مسابقات خارجی میفرستد.
او گفت که در بخش اسکی ،دو فدراسیون وجود دارد و هر
کدام خود را قانونی می داند و برای ورزشــکاران مشکل
است که کدام آنرا قانونی و کدام آنرا موازی بخواند.
زهرا یکی ديگر از اسکی بازان بامیان ،در اعتراض به سوء
استفاده از ورزش وغصب حق ورزشکاران بامیان گفت:
«به راستی ما از این حکومت مسخره میشرمیم؛ زیرا هیچ
مدیریت بخصوص در بخش ورزش ندارد».
وی افزودکه در بخش ورزش ،همه چیز بر اســاس زور به
پیش میرود وکسی عالقه مندی وپايبندی به قانون ندارد
وحکومت هم در مورد مشــکالت ،نه تنها در یک بخش

بلکه در تمام بخش های ورزشی و فدراسیون بی توجهی
می کند.
وی از حکومت مرکزی خواست که هر چه زودتر ،ورزش
را از این بن بســت نجات دهد ،تا ديگر از ورزشــکاران
استفاده ابزارى صورت نگیرد.
در همین حــال ،محمد افضل نوری رئیس فدراســیون
ملی اســکی کميته ملى المپيک افغانستان شاخه فهيم
هاشمی ،طی نشســت مطبوعاتی ادعا کرد که محمدآقا
کارگر ،اعضاى خانوادۀ خود را به جای ورزشــکاران به
خارج فرستاده است.
او افزود که طبق اسناد؛ موصوف درسال ۹۳هفت تن ،در
سال  ۹۴سه تن ،و امســال چهار تن از اعضاى خانوادۀ
خودرا به کشــور کوریا بجای اســکی بازان افغانستان
فرستاده است.
وى در ادامــه گفت که دوهفته قبــل؛ غاصبین و افراد
زورمند ،کسانی که فوتبالر میباشند ،بجای ملی پوشان
اسکی ،به کشور کوریا فرستاده شده و این باعث گردیده
تا افغانســتان دربخش اسکی ،در مســابقه منطقه ای
دستاورد نداشته باشد.
به گفته او ،اکنون در والیت بامیان  ۶تیم اسکی به شمول
یک تیم خارجی هــا فعالیت دارند؛  ۱۵۰تن عضویت این
فدراسیون را به دست آورده اند ،که  ۳۰تن آنرا دختران
تشکیل میدهند.
خواســتیم در این مورد نظر آقا محمد کارگر را داشته
باشيم؛ اما موفق به اين کارنشديم.
اما محمد احسان نیرو ســخنگوی کمیته ملی المپیک
شــاخه اغبر گفت که هرگاه ورزشکاران در این قسمت
شاکی اند ،میتوانند شکایت شان را با کمیته ملی المپیک
درجریــان بگذارند؛ آنان هرچه زودتر به این قســمت
رسیدگی خواهند کرد( .پژواک)

مندس بهترین مربی والیبال جهان در
نظرسنجی worldofvolley

در نظرســنجی یکی از ســایتهای خارجی والیبال،
مندس بهترین مربی شد .سایت  worldofvolleyدر
نظرســنجی به انتخاب بهترین مربی سال  2016والیبال
پرداخت .در این نظرســنجی والدیمیر آلکنو (روسیه)،
نیکوال گربیچ (صربستان) ،برناردو رزنده (برازیل) ،آنجلو
لورنتزتی (ایتالیا) و مارســلو مندس (ارجنتین) کاندیدا

بودند.
مندس در این نظرسنجی باالتر از رزنده برازیلی که همراه
این تیم قهرمان المپیک شد قرار گرفت.
مندس سرمربی تیم کروزیروی برازیل است که همراه این
تیم قهرمان جام باشگاههای جهان شد.
بعد از او رزنده و نیکوال گربیچ دوم و سوم شدند.

تلویزیــون دولتی عراق اعالم کــرده که نیروهای این
کشــور کنترل کامل دانشــگاه موصــل را در اختیار
گرفتهاند.
نبرد برای تصرف این دانشگاه از روز جمعه آغاز شد.
نیروهای گروه موسوم به دولت اسالمی(داعش) از این
محل به عنوان یکی از پایگاههای اصلی خود در شــهر
موصل استفاده میکردند.
مقامات نظامی عراقی گفتهاند که مواد شیمیایی که در
ساخت تســلیحات بکار میرود در این دانشگاه کشف
شده است.
تصرف مجدد دانشگاه موصل یکی دیگر از پیروزیهای
استراتژیک نیروهای دولت عراق است.
ارتش اعالم کرده که تصرف کامل بخش شرقی موصل
نزدیک است.
رود دجله موصل را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم
میکند.
نیروهــای داعش هنوز کنترل بخش غربی موصل را در
دســت دارند .عملیات تصرف موصل با حمایت هوایی
نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا از چند ماه پیش آغاز
شده است .این شهر از ســال  ۲۰۱۴میالدی در کنترل
داعش است( .بی بی سی)

یائومینگ به صورت موقت
سرمربی تیم بسکتبال
چین شد

یائومینگ ،ستاره بازنشسته بســکتبال چین ،مسوولیت
هدایت تیم بســکتبال مردان چین را بــه صورت موقت
بر عهده خواهد داشــت .او با نایــب رییس ( CBAلیگ
بسکتبال چین) در این زمینه همکاری میکند.
یائومینگ ،ستاره بازنشسته بســکتبال چین ،مسوولیت
هدایت تیم بســکتبال مردان چین را بــه صورت موقت
بر عهده خواهد داشــت .او با نایــب رییس ( CBAلیگ
بسکتبال چین) در این زمینه همکاری میکند.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesتیم چین در حال
حاضر به دنبال سرمربی جدید است .انتخابات برای مشخص
شدن مربیان و مسووالن جدید در ماه مارچ انجام میشوند.
از آنجایی که چین میزبان مســابقات جــام جهانی 2019
خواهد بود ،مسووالن چینی به صورت موقت یائومینگ را
برای رهبری تیم مردان انتخاب کردند.
مینگ  486بازی برای هیوســتون راکتز در  NBAانجام
داده اســت .او  9فصل در این لیگ فعالیت داشــته است.
مینگ با تیمملی چین دو بار در جام جهانی و ســه بار در
المپیک حضور داشته است .در دوران بازیگری او چین سه
بار قهرمان آسیا شده است.
هفته گذشــته گنگ لومینگ ،سرمربی تیم بسکتبال چین
کنار گذاشته شد.

مسکو با دعوت از تیم
ترامپ در مذاکرات سوریه
دولت اوباما را دور زد

به گزارش «واشــنگتن پست» ،روسیه از
تیم دونالد ترامپ رئیسجمهوری منتخب
آمریکا برای شــرکت در مذاکرات صلح
ســوریه در قزاقستان دعوت کرده است،
بدون اینکه به دولت اوباما اعتنایی کند.
دور زدن دولت اوباما توســط روســیه
نشانهی دیگری از سردی مناسبات مسکو
با دولت اوباماســت کــه از عمر آن چند
روزی بیشتر باقی نمانده است.
آن گونه که «واشــنگتن پست» شامگاه
جمعه گزارش داده است ،این دعوت اواخر
ماه دســمبر در یک گفتوگوی تلفنی از
سوی سرگئی کیسلیاک ،سفیر روسیه در

واشنگتن با مایکل فلین مطرح شده است.
فلین شخصی است که دونالد ترامپ او را
به عنوان مشــاور امنیت ملی خود نامزد
کرده است.
مارک تونر ،سخنگوی کنونی وزارت امور
خارجهی آمریکا روز جمعه گفت ،تا کنون
یک «دعوت رسمی» از دولت آمریکا برای
شرکت در مذاکرات صلح سوریه در آستانه
پایتخت قزاقســتان دریافت نشده است.
تونر افــزود ،اما اگر چنین دعوتنامهای به
دست دولت کنونی آمریکا برسد «حتما به
دولت بعدی توصیه خواهد کرد که در آن
مذاکرات شرکت کند»( .دویچه وله)

وزیر خارجه هنگری به پناهجویان:

اینجا گرم نمی شوید

پیتر سیارتو ،وزیر خارجه هنگری به یک
روزنامه آلمانی گفته اســت که کشورش
مرزهای خود را به روی مهاجران و آوارگان
گیرمانده در ســرمای کشــور همسایه،
صربستان باز نمی کند .سیارتو به شماره
روز شنبه روزنامه آلمانی «دی ولت» گفته
است مهاجرانی که در صربستان به کمک
نیاز دارند باید خود را آنجا ثبت و راجستر
کنند تا ســرپناه و کمک دریافت نمایند.
وزیر خارجه هنگری گفته است« :بسیاری
از افراد این کار را نمــی کنند چون آنها
می خواهند در کشور دیگری درخواست
پناهندگی بدهند» .او همچنان تاکید کرد
که «هزاران نفر نمی توانند در کشورهای
امن مارش کنند و بعد انتخاب نمایند که
کجا زندگی کنند».

وزیر خارجه ،عضــو کابینه ضد مهاجرت
نخســت وزیر ویکتور اوربان گفته است
که موقف کشــورش مبنی بر «عدم اجازه
به عبــور غیرقانونی» مهاجــران از ابتدا
روشــن بود .همزمان با اوج گرفتن بحران
مهاجرت در ســال  ،۲۰۱۵اوربان دستور
داد تا مرزهای کشــورش را مسدود کنند
تا از ورود مهاجران و آوارگان از ترکیه و
کشورهای بالقان جلوگیری شود .هنگری
اولین کشــوری بود که مرزش را با کشور
صربستان با ســیم خاردار مسدود کرد.
تا ماه مارچ ســال گذشته میالدی ،دیگر
کشــورهای حوزه بالقان نیز از این طرح
پیروی کردند و مرزهای خود را بستند .با
این همه ،مهاجران همچنان وارد اروپا می
شوند( .دویچه وله)

اعالم  10سرمربی برتر تاریخ
از نظر یوفا

یوفا  10سرمربی برتر تاریخ را معرفی کرد که نبود نامی از
برخی بزرگان این رشته در این فهرست قابل توجه است.
به نقل از آس 10 ،سرمربی برتر تاریخ توسط یوفا معرفی
شــدند که نبود برخی از سرمربیان تعجب برانگیز است.
غیبت پپ گواردیوال در این فهرســت قابل توجه است.
ســرمربی منچسترســیتی در چهار فصل حضورش در
بارسلونا  14جام کســب کرد و به همراه بایرن مونیخ در
سه فصل هفت جام را باالی سر برد.
در فهرســت یوفا برایان کالف در نخستین جایگاه قرار
دارد .او به همراه ناتینگهام فارست در سال  1979قهرمان
اروپا شد و توانست رکورد  40بازی پیاپی بدون شکست
را به ثبت برساند .پس از او یوهان کرویف قرار دارد .یوفا
دلیل این انتخاب را متحول کردن فوتبال بارسلونا عنوان
کرد .روشی که تاکنون بارسلونا آن را حفظ کرده است.
ویسنته دل بوســکه ســرمربی بعدی در این فهرست
اســت .دل بوسکه درعینســادگی روشش ،قدرتمند
ل مادرید
بود و توانســت به همراه تیمملی اسپانیا و رئا 

افتخارات مهمی را کسب کند .او اسپانیا را قهرمان جهان
و یورو کرد و به همراه مادرید  9عنوان قهرمانی (دو جام
در لیگ قهرمانان اروپا) به دست آورد.
پس از این سه سرمربی ،نام الکس فرگوسن دیده میشود.
یوفا او را مربی بزرگی در تاکتیک در منچســتریونایتد
عنوان کرد .النیو اررا در رتبــه بعدی قرار دارد .پس از
سرمربی ارجنتینی اودو التک قرارداد .یوفا او را به عنوان
رییس بایرن در دهه هفتاد نامید .والری لوبانوفسکی به
خاطر علم او در فوتبال در رتبه هفتم ایســتاد .رینوس
میشل خالق توتال فوتبال در جایگاه بعدی قرار دارد .در
جایگاه نهم ژوزه مورینیو حضور دارد .سرمربی پرتگالی
به خاطر خاص بودنش در این فهرست جای دارد و رتبه
آخر به آریگو ساکی اختصاص دارد .او در تحول فوتبال
ایتالیا نقش مهمی داشت.
در این فهرســت نبود بزرگانی ماننــد میگل مونیوس ،
تراپاتونی ،فابیو کاپلو ،بیل شــانلکی ،لوییس آراگونس،
کارلو آنچلوتی و یوپ هاینکس قابل توجه است.

اعالم دوپینگ  8ورزشکار المپیکی

وزنهبرداری چین
در آستانه محرومیت

با تست دوباره نمونههای المپیک پکینگ و لندن دوپینگ
هشت ورزشکار مشخص شد که  6نفر آنها وزنهبردار بودند.
به نقل از ســایت  ،Inside the gamesتست دوباره
نمونههای دوپینگ المپیک پکینگ و لندن باعث محرومیت
هشت ورزشکار شد .از این هشت ورزشکار ،سه نفر مدال
طالی المپیک داشتند .کائو لی ،چن ژژیا و لیو چون هونگ
سه وزنهبرداری هستند که در وزن های  48 ، 75و  69زنان
در المپیک  2008پکینگ مدال طال را کسب کردند.
هر ســه این وزنهبرداران متابولیت و سیبوترامین مصرف
کردند .این بدین معنا اســت که کشور چین به صورت 12
ماه از مسابقات بینالمللی محروم میشود ،زیرا فدراسیون
جهانی سال گذشته اعالم کرده بود که هر کشوری بیش از
سه دوپینگی داشته باشد  12ماه محرومیت خواهد داشت.
انتظار می رفت که این محرومیت ها در زمان بازیهای ریو
اعمال شود ،اما این اتفاق نیفتاد.
سه وزنهبردار دیگر سیبل سیمســک از ترکیه ،اینتیگام
زایــروف از آذربایجان و نورامیر واردانیان از ارمنســتان
هستند .سمیســک در المپیک لندن در وزن  63کیلوگرم
زنان چهارم شده است .زایروف و واردنیان در المپیک لندن
در وزن  94کیلوگرم مردان ششم و یازدهم شدند.
دو ورزشــکار دوپینگی دیگر هر دو از بالروس هستند که
در پرتاب وزنه و چکش زنان فعالیت داشتند .نام آنها نادزیا
اوستاپچوک و داریا پچلینک است.
اوستا پچوک ،مدال برنز المپیک  2008را دارد .پچلینک نیز
در المپیک پکینگ چهارم شده است.
اوســتاپچوک پیش از این نیز به دلیل دوپینگ مدال طالی
ل انجام
المپیک لندن را از دســت داد IOC .هنوز در حا 
تست های دوباره بر روی نمونههای لندن و پکینگ است.

احتمال نامزد شدن روسیه برای میزبانی
المپیک 2028

الکســاندر ژرکف ،رییس کمیت ه المپیک روسیه اعالم
کرد که احتمال نامزد شدن روسیه برای میزبانی المپیک
 2028وجود دارد .این در حالی اســت که بســیاری از
کشورها به میزبانیهای اخیر روسیه اعتراض کردهاند.
به نقل از سایت  ،Inside the gamesژرکف ،رییس
 ROCاعالم کــرد که احتمال دارد یکی از شــهرهای
ســن پترزبورگ  ،کازان یا سوچی برای میزبانی المپیک
تابستانی  2028نامزد شــود .روسیه پیش از این میزبان
المپیک زمستانی سوچی  2014بوده است و قرار است که
ن در
ســال آینده میزبان جام جهانی فیفا  2018باشد .ای 

حالی است که در یک سال اخیر شواهد زیادی در رابطه با
دوپینگ سیستماتیک در روسیه منتشر شده است .اوایل
این هفت ه  19انجمن ضد دوپینگ جهانی درخواست کردند
که روسیه کامال از تمامی مسابقات بینالمللی محروم شود.
ژرکف در صحبتهای خود با خبرگزاری RIA Novosti
اعالم کرد :سخت است که بگویم نامزد می شویم ،اما چرا
که نه؟ فکر میکنم کامال امکان این مساله وجود دارد .تنها
ل دارد  ،بلکه ما کازان
سن پترزبورگ نیســت که پتانسی 
را هم داریم .حتی سوچی هم هست.پروسه نامزدی برای
میزبانی المپیک  2028در سال  2020آغاز میشود.

مقام سوم تیم ملی چین در تورنمنت
چهارجانبه چاینا کاپ

چین با برتری برابر کرواســی در ضربات پنالتی در رده
سوم تورنمنت چهارجانبه چاینا کاپ قرار گرفت.
در دیــدار ردهبندی رقابتهــای چهارجانبه چایناکاپ
تیمهای ملی چین و کرواسی برابر هم به میدان رفتند که
این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این بازی ابتدا واشیشویچ برای کرواسی گلزنی کرد اما

در دقیقه  ۸۹وانگ گل تساوی را به ثمر رساند تا چینیها
در ضربات پنالتی  ۴بر  ۳به برتری برسند و در رده سوم
قرار گیرند.
در دیدار فینال نیز دو تیم ملی ایسلند و شیلی برابر هم
قرار خواهند گرفت .غیر از چین ســه تیم دیگر تیمهای
دوم خودشان را به این رقابتها آوردند.

