
ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در جام 
ملت های آسیا برابر ویتنام به برتری دو بر صفر رسید. 
با این پیروزی صعود ایران به مرحله بعدی مسابقات 

قطعی شد.
دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ویتنام روز گذشــته 
شنبه در ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی برگزار شد که در 
پایان ایران موفق شد با نتیجه دو بر صفرحریفش را شکست 
دهد. گلهای ایران را در این بازی سردار آزمون در دقیقه ۳۸ 

و ۶۹ به ثمر رساند.
تیــم ملی فوتبال ایــران در دیدار برابــر ویتنام با این 
نفرات به میدان رفت: علیرضا بیرانوند، وریا غفوری، احسان 
حاج صفی، مرتضی پورعلی گنجــی، امید ابراهیمی، محمد 
حسین کنعانی زادگان، ســامان قدوس، وحید امیری)۶۳- 
احمد نوراللهی(، مهدی طارمی)۶۳- مهدی ترابی(، اشــکان 

دژاگه)کاپیتان( و سردار آزمون)۷۹ -کریم انصاریفرد(.
ملی پوشان کشــورمان به مانند بازی اول برابر یمن در 
این دیدار نیز نمایش خوب و هماهنگی داشتند و در نهایت 
برابر ویتنام صاحب برتری دو بر صفر شــدند. ایران در بازی 
دیروز می توانست حتی گلهای بیشتری نیز به حریفش بزند 
اما با وجود فرصت های فــراوان تنها دوبار دروازه ویتنام باز 

شد. 
ویتنام که در بازی اولش برابر عراق با نتیجه ســه بر دو 
شکســت خورد حریف دست و پا بسته ای هم نبود تا جایی 
که یکی، دو موقعیت گلزنی برابر ایران داشــت. با پیروزی 
دیروز تیم ملی، مجموع امتیازات ایران به عدد ۶ رســید تا 

صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعی شود.
دیدار ایران و عراق برای صدرنشینی

در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا و از گروه 
چهارم، دیروز تیم ملی عراق از ســاعت 1۷ مقابل یمن قرار 
گرفــت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رســید.مهند علی 
)11(، بشار رسن )1۹( و عال عباس )۹1( برای عراق گلزنی 
کردند.در این مســابقه طارق همام و بشــار رسن بازیکنان 
استقالل و پرسپولیس از ابتدا در ترکیب عراق قرار داشتند و 

بشار هم توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند.
در حــال حاضــر ایران بــا ۶ امتیــاز و تفاضل گل ۷ 
صدرنشین اســت و عراق هم با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۴ در 
رده دوم قرار دارد و از این گروه صعود کرده اند. ملی پوشــان 
فوتبال ایران که چهار سال قبل با شکست مقابل عراق از جام 
ملت های آســیا کنار رفتند، حاال باید به فکر سومین دیدار 
مرحله گروهی، صدرنشــینی و البته جبران باخت 2015 از 
این تیم باشند تا با کسب پیروزی، به عنوان صدرنشین راهی 
مرحله یک هشتم نهایی شوند. بازی تیم های ایران و عراق 

چهارشنبه 2۶ دی ماه ساعت 1۹:۳0 برگزار می شود.
صحبت های کی روش در پایان بازی

در پایان ایــن بازی کارلوس کی روش ســرمربی تیم 
ملــی گفت: هر دوتیم برای صعود بازی کردند تا به دور بعد 
برسند. در نیمه اول توانستیم با بیش از هفتاد درصد مالکیت 
توپ کار را پیش ببریم و یک موقعیت هم به حریف ندهیم. 
بازیکنانــم تالش زیادی کردند تا به این موفقیت برســیم. 
اگر می توانســتیم از فرصت هایمان بهتر استفاده کنیم در 

نیمه اول گل های بیشــتری را به ثمر می رســاندیم تا با دو 
یا ســه گل به رختکن برویم. کــی روش درخصوص برنامه 
آماده سازی تیم ملی برای بازی با عراق تصریح کرد: بازی با 
عراق همیشه خیلی مهم بوده است. تمام تمرکز ما برای این 
دیدار اســت. همیشه دیدار پیش رو مهم ترین بازی ماست. 
تمام تمرکــز و رویای ما روی بازی با عراق اســت. منتظر 
نتیجه بازی امروز عراق و یمن می مانیم. چون برایمان مهم 
اســت که استراتژی خودمان را در ایم باره تعیین کنیم. اما 

حاال وقت صحبت درباره بازی با ویتنام است.
وی در واکنش به خبرنگاری که از روند تیم ملی ایران 
تمجید کرد، گفت: همین طور است. بازیکنان هفت گل زدند 
و توقعــات من را برآورده کردند. از آنها می خواهم فشــرده 
بازی کنند. این سبک بازی را امارات، قطر و عربستان انجام 
نمی دهند. بازیکنانم با فشردگی باالیی در میانه میدان بازی 
می کننــد. در نیمه دوم بازی با ویتنام کمی عصبانی بودیم 
چون بازیکنانم می خواســتند گل های بیشــتری را به ثمر 
برســانند. بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند 

که از آنها انتظار دارم. کی روش در پاســخ به این سؤال که 
ساختار دفاعی ایران نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته 
اســت، اظهار کرد: تفاوت اصلی در اعتماد به نفس و زمان 
بندی است. اکثر مدافعان در فوتبال، مثل ببیننده تلویزیونی 
می ایســتند تا اتفاقی بیافتد. بازیکنانــم امروز واکنش های 
خیلی خوبی داشتند. سردار آزمون خوش درخشید. مهدی 
ترابــی و مهدی طارمی هم توانســتند خــوب بازی کنند. 
نوراللهی هم با وجود اینکه تنها دوماه با تیم ملی است، خوب 
بازی کرد. او در پاســخ به سؤالی درباره احتمال تغییرات در 
ترکیــب تیم ملی ایران در بازی با عراق، بیان کرد: تک تک 
بازیکنان باید همیشه آماده باشند. مهم ترین مسئله آمادگی 
روحی وشخصیتی آن هاست. باید نشان دهند برایشان فرقی 
نمی کند روی نیمکت بنشینند یا بازی کنند. اگر قرار است 
در جام ملت ها موفق شویم، باید نیمکت یک دست و خوبی 
داشته باشیم. توقعم از بازیکنان این است که همیشه وقتی 
از آنهــا می خواهم بازی کنند و وارد زمین شــوند، بهتر از 
بازیکنانی که داخل زمین هستند، بازی کنند. برای یک تیم 
که می خواهد در طول تورنمنت موفق شود، مهم این است 
که همیشه خوب بازی کنند و در طول بازی ها آمادگی خود 

را نشان دهند. نگاه من تنها روی یک بازی نیست.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به سؤالی درباره 
وحید امیری، عنوان کرد: من تجربه خوبی در فوتبال دارم. 
شــاید با بازیکنان بزرگی بازی نکــردم اما تجربیات زیادی 
دارم. با این حــال نمی دانم چرا امیری با توجه به این حجم 
از توانایی، همچنان در آســیا بــازی می کند. وحید امیری 

می تواند در بهترین تیم های جهان بازی کند.
کی روش در پایان و در پاســخ به این سؤال که نظرش 
راجع به عملکرد سردار آزمون چیست، اظهار کرد: او یکی از 
بهترین گلزنان ماست. سردار بازی به بازی بهتر می شود. او 
به عنوان مهاجم نوک تیم ملی به عنوان برترین گلزن حضور 
دارد. او بــه تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده اســت. 
عملکرد نفر به نفر بازیکنان مهم تر اســت. همچنین وحید 
امیری، مهدی طارمی و ســامان قدوس به او کمک زیادی 
کردند تا در یک سوم تهاجمی عملکرد خوبی داشته باشیم.

برتری ایران مقابل ویتنام در دومین بازی جام ملت های آسیا

صعود ملی پوشان فوتبال به مرحله بعدی قطعی شد
کی روش: حاال تمام تمرکزمان روی بازی با عراق است

* فدراسیون چوگان از دیروز از داوطلبان واجد شرایط 
برای احراز پســت ریاســت فدراســیون دعوت کرد تا 
چهارشنبه ســوم بهمن ماه )به مدت 10 روز کاری( از 
ســاعت ۹ الی 15 به دبیرخانه این فدراسیون مراجعه 
نماینــد. پیش از این نیز یک مرتبه ثبت نام از متقاضیان 
انجام شد اما پس از تایید صالحیت ها، برگزاری انتخابات 
از ســوی وزارت ورزش لغو و بنا شــد بار دیگر ثبت نام 
صورت گیرد. حجت اهلل دهخدایی ریاســت فدراسیون 
چوگان را بر عهده داشت که بدلیل بازنشستگی مجبور 

به کناره گیری شد.
*دومین اردوی تیم تیروکمان معلوالن برای شرکت در 
مســابقات قهرمانی جهان هلند از سوم بهمن در کیش 
برپا می شــود. مجید کهتــری رئیس انجمن تیروکمان 
معلوالن اظهار کرد: به خاطر ســردی هوا و جلوگیری 
از افــت عملکرد کمانداران طی رایزنی که با موسســه 
فرهنگی ــ ورزشی کیش داشــتیم، قرار است دومین 
اردوی کمانداران معلول از سوم بهمن ماه در کیش برپا 

شود و تا 1۴ ادامه  خواهد داشت.

خواندنی از ورزش ایران

زندگینامه معلم بسیجی شهید »عطاءاهلل صحافی«
پیرو علی)ع( در جامعه و جبهه

معلم بسیجی شــهید، »عطاءاهلل صحافی«، 
بیست و پنجم دی ماه سال 1۳۳1، در شهرستان 
سمنان دیده به جهان گشود. پدرش عبدالحسین 
و مادرش بتول نام داشت. تا پایان دوره متوسطه 
درس خوانــد و دیپلم گرفــت و معلم آموزش و 
پرورش بود. ســال 1۳5۸ ازدواج کرد و صاحب 

یک پسر و یک دختر شد.
بچه یتیم ها و دانش آموزان ضعیف، همیشه 

حواس او را مشــغول می کردند. با همان انــدک حقوق مّعلمی برای بچه های 
بی بضاعت و بی سرپرســت لباس و کفش تهیه می کرد و طوری به دست آنها 
می رســاند که هیچ کس متوجه نمی شــد. اعتقاد داشــت روزی کسانی هم 
مأموریت پیدا می کنند که ســر یتیم های ما دســت بکشــند. این را بارها به 

همسرش گفته بود.
او به عنوان بسیجی از طریق ســپاه سمنان)-تیپ21-گردان موسی ابن 
جعفر ع(در جبهه حضور یافت و روز بیست و دوم بهمن 1۳۶۴، پس از ۶ ماه 
و 2۶ روز حضور در جبهه های دفاع مقدس، در حالی که »آرپی جی« زن بود، 

در جزیره ام الرصاص عراق، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.
پیکر این معلم شــهید مدت  ها در منطقه عملیاتی ماند و سرانجام، سال 
1۳۷۷ پس از تفحص، در گلزار شهدای امامزاده یحیی در زادگاهش به خاک 

سپرده شد.

حدیث دشت عشق

دعوت از 23 بازیکن به تیم امید
اســامی 2۳ بازیکن تیم فوتبال امید برای حضور در تورنمنت چهارجانبه 

قطر اعالم شد.
طبق اعالم کادر فنی تیم امید 2۳ بازیکن در پایان اردوی 10 روزه تهران 
به منظور حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر انتخاب شدند.اســامی بازیکنان 
حاضر در این مســابقه به این شرح اســت:ابوالفضل رزاق پور و امیر روستایی 
)پیکان(، اهلل یار صیادمنش، مهدی قائدی و مهدی نوراللهی )استقالل تهران( 
امید دره، ابوالفضل جاللی و امیرحســین حســین زاده )ســایپا(، حمیدرضا 
طاهرخانی و سعید حسین پور )پرســپولیس( شهاب عادلی و محمد مسلمی 
پور )سپاهان(، معراج اسماعیلی )ذوب آهن( محمدمهدی مهدی خانی و سینا 
زامهــران )پدیده(، علیرضا آرتا )مس کرمــان(، یونس دلفی و وحید نامداری 
)اســتقالل خوزستان(، حســین ســاکی و رضا جبیره )صنعت نفت آبادان(، 
محمدرضا آزادی )تراکتورســازی(، علی شجاعی )نســاجی قائمشهر( و امید 

نورافکن )شارلووای بلژیک(.
اعضــای تیم فوتبال امید امروز تهران را به مقصد قطر ترک خواهند کرد 
تا در کمپ اســپایر دوحه مستقر  شوند. نخستین بازی تیم امید روز 25 دی 
برابر تاجیکســتان برگزار خواهد شد. تورنمنت چهارجانبه قطر با حضور چهار 
تیم امید ایران، تاجیکســتان، کویت و قطر از 25 دی تا اول بهمن در دوحه 

برگزار خواهد شد.
سرمربی پیشین تراکتورسازی ایران را ترک کرد 

محمد تقوی، ســرمربی مستعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز ایران را 
ترک کرد.

محمد تقوی، سرمربی مســتعفی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پس از 
کناره گیری از ســمت خود در این تیــم، ایران را به مقصد انگلیس ترک کرد. 
تقــوی در حالی بامداد دیروز ایران را ترک کرد کــه پیش از این اعالم کرده 
بــود اگر با تیمــی برای نیم فصل دوم به توافق برســد در ایران خواهد ماند و 
در غیراین صورت کشــورمان را ترک خواهد کرد. به این ترتیب،  خروج تقوی 
از ایران نشــان می دهد، او با هیچ تیمی برای نیم فصل دوم به توافق نرســیده 
و شــایعات حضور این مربی نیز در تیم نساجی منتفی است. این اتفاقات در 
حالی رخ می دهد که تقوی در چند روز گذشته مذاکرات خوبی هم با مدیران 
باشگاه نساجی داشت، اما به دالیل نامعلوم حضور او در تیم مازندرانی منتفی 

شده است.
انتخاب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس درهفته جاری

مســعود ســلطانی فر از انتخاب اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در هفته 
جاری خبر داد.

مســعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان   در پاسخ به این سؤال که دولت 
و وزارت ورزش و جوانان چقدر درخصوصی سازی پرسپولیس و استقالل جدی 
هستند و آیا این کار در نهایت انجام خواهد شد یا خیر گفت: ما مصّرانه، محکم 
پای خصوصی ســازی این دو باشگاه ایستادیم تا حتماً این کار انجام شود.وی 
افزود:  تا جایی که ما مسئولیت داشتیم و دست وزارت بود کارها صورت گرفته 
و حتی هماهنگی الزم با رئیس جمهور و معاون اول ایشان انجام شده اما از این 
مرحله به بعد در اختیار سازمان خصوصی سازی است.وزیر ورزش تأکید کرد: 
به جد می گویم که وزارت ورزش مصّر اســت که این دو باشــگاه واگذار شوند.
سلطانی فر همچنین از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره پرسپولیس در هفته 

جاری خبر داد.
هافبک پرسپولیس در آستانه پیوستن به سپیدرود

هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه پیوستن به سپیدرود رشت 
قرار گرفت.

تیم فوتبال پرســپولیس توانسته است در نیم فصل رقابت های لیگ برتر 
بازیکنان مدنظر کادر فنی خود را جذب کند تا پس از پشت سر گذاشتن دوران 
محرومیت خود از ســوی کمیته انضباطــی فیفا توان خود را برای هت تریک 
قهرمانی در لیگ برتر به کار ببندد. همین موضوع ســبب شده است تا برانکو 
ایوانکوویچ حاضر به جدایی چند بازیکن خود شود. حمیدرضا طاهرخانی که در 
نیم فصل اول توانست چند بازی برای پرسپولیس بازی کند مدنظر مسئوالن 
سپدرود رشت قرار گرفته است تا بازی های برگشت را با پیراهن این تیم بازی 
کند. از قرار معلوم توافقات الزم نیز بین مسئوالن دو تیم صورت گرفته است و 
برانکو ایوانکوویچ نیز مشکلی برای جدایی هافبک جوان خود ندارد. طاهرخانی 
به احتمال فراوان پس از اردوی تدارکاتی سرخپوشان در کمپ اسپایر دوحه به 

رشت خواهد رفت تا قرارداد خود را با سپیدرود نهایی کند.
انصاری گزینه همیشگی استقالل برای فسخ قرارداد!

مهاجم تیم فوتبال استقالل در آستانه فسخ قرارداد با این تیم قرار گرفته 
اســت.تیم فوتبال اســتقالل در حالی برای برگــزاری اردوی چند روزه راهی 
ترکیه شــده که جابر انصاری مهاجم آبی پوشان همراه این تیم به ترکیه سفر 
نکرده است. انصاری که به گفته خودش در یکی دو سال گذشته همیشه جزو 
گزینه های خروج بوده، با نظر کادر فنی اســتقالل در این سفر حضور ندارد تا 
تکلیفش با باشگاه برای فسخ قرارداد مشخص شود. انصاری ابتدای این فصل 
هم بارها نامش در لیست خروج قرار گرفت و در اردوی ترکیه پیش فصل هم 
حضور نداشت، اما در نهایت با توجه به کمبود مهره و قراردادی که با استقالل 
داشت، در این تیم ماند. انصاری که روزهای کم فروغی را در این تیم پشت سر 
گذاشت، تا پایان فصل با استقالل قرارداد دارد و مسئوالن استقالل با توجه به 

ترافیک خط حمله به دنبال فسخ قرارداد این بازیکن هستند.
فروش آزمون در پایان فصل قوت گرفت

باشــگاه روبین کازان به خاطر وضعیت مالی بد احتمال دارد ستاره ایرانی 
خود را در پایان فصل بفروشد.

سایت »sports.ru« روسیه خبر داد که باشگاه روبین کازان سالیانه 12 تا 
1۳ میلیون یورو دستمزد به بازیکنانش می دهد. به خاطر هزینه های باال روبین 
کازان قرارداد کودریاشوف را که سالیانه یک و نیم میلیون یورو دریافت می کرد 
را لغو کرد. در پایان فصل ممکن اســت با این وضعیت سردار آزمون، مهاجم 
ایرانی این تیم که او نیز یک و نیم میلیون یورو سالیانه دستمزد دارد این تیم 
را ترک کند. آزمون تنها بازیکنی است که روبین کازان دستمردش را کاهش 

نداده و به روال سابق پرداخت می کند.

نایب رئیس  فدراسیون فوتبال: کی روش بماند
 جام جهانی بعدی تضمین می شود

نایب رئیس  فدراسیون فوتبال پس از پیروزی ایران مقابل ویتنام گفت: اگر 
بچه ها با همین اقتدار مقابل عراق بازی کنند به پیروزی می رسیم البته عراق 
همیشــه برای ما یک مقدار دردسرساز بوده است. اما اگر بازی سومین را هم 
خوب پیش ببریم دیگر نباید نگران باشیم. بعد از بازی سوم تا نیمه نهایی پیش 
می رویم و دیگر نباید نگران باشیم. ما باید برابر عراق بازی اصولی انجام بدهیم. 
عراق مقابل ویتنام در لحظات آخر توانست گل سوم و برتری اش را بزند و بازی 
تا دقایق آخر 2 بر 2 بود. عراق بازیکنان خوب، باغیرت و قوی ای دارد. ســبک 
بازی ما باید با آنها فرق کند. البته این تخصص آقای کی روش است که تاکنون 
خوب مدیریت کرده است. وی در مورد احتمال قرارداد کی روش با فدراسیون 
کلمبیا، گفت: من هم در ســایت ها این مسئله را دیدم یادم رفت از او در این 
مورد ســؤال کنم. اما اکنون وقت این نیست که این مسئله را بپرسیم. او یک 
مربی حرفه ای است. از قبل هم این بحث ها بوده است. کی روش چون حرفه ای 
است تا زمان پایان بازی های ایران هیچ تصمیمی نمی گیرد اگر تصمیمی هم 
بگیرد اعالم نمی کند. کفاشیان در مورد اینکه فدراسیون قصد تمدید قرارداد 
کی روش را دارد یا نه، عنوان کرد: بســتگی به نتایج تیم ملی دارد و اینکه از 
اینجا برویم و با ایشان تفاهم هایی انجام بدهیم. اما غیرممکن نیست. او مربی 
است که ۸ سال کار کرده اگر بماند جام جهانی بعدی مان هم تضمین می شود.

آزمون: مهم نیست چه کسی آقای گل می شود
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: برایم مهم نیست که چه کسی آقای 

گل می شود یا گل می زند، مهم موفقیت تیم ملی است.
سردار آزمون پس از پیروزی مقابل ویتنام گفت: بازی سختی بود و ویتنام 
تیم خیلی خوبی بود و برای فوتبال بازی کردن آمده بودند اما ما با آنالیز خوبی 
که داشــتیم توانستیم به پیروزی برسیم و ۳ امتیاز خوب را بگیریم.وی درباره 
دو گلی که در این دیدار به ثمر رساند و با ۳ گل در صدر گلزنان تورنمنت قرار 
گرفت، گفت: برایم مهم نیست که چه کسی آقای گل می شود یا گل می زند، 
مهم موفقیت تیم ملی است. اگر من گل می زنم زحمت تمام بچه هاست و اگر 
بازیکن دیگری هم گل بزند من خوشحال می شوم. فقط مهم این است که تیم 
برنده شــود.مهاجم تیم ملی فوتبال ایران درباره دیدار هفته آخر مقابل عراق، 
گفت: نگاه ما به هر بازی مانند فینال اســت، امیدوارم مقابل عراق هم بهترین 

نتیجه را بگیریم.
کاروان تیم ملی فوتبال امروزعازم دبی می شود

ملی پوشــان فوتبال ایران برای انجام سومین بازی مقابل عراق عازم دبی 
می شوند.

تیم ملی فوتبال ایران بعد از برتری مقابل ویتنام امروز ابوظبی را به مقصد 
دبی ترک می کند تا آماده بازی با عراق شــود.ایران و عراق در ســومین بازی 
مرحله گروهی قرار اســت از ساعت 1۹:۳0 چهارشنبه در ورزشگاه آل مکتوم 
دبی به مصاف هم بروند.ملی پوشانی که در بازی دیروز مقابل ویتنام به میدان 
نرفته بودند، بعد از اتمام بــازی با ویتنام به زمین تمرین کریکت رفتند تا به 

تمرین کردن بپردازند.
پارک هانگ سئو: 

توانایی مقابله با خط حمله ایران را نداشتیم
پارک هانگ سئو، سرمربی کره ای تیم ملی فوتبال ویتنام به این نکته اذعان 

کرد که تیمش توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند ایران را نداشته است.
پارک هانگ ســئو بعد از شکســت 2 بر صفر تیم ملی ویتنام مقابل ایران 
اظهار داشت: امروز ما توانایی مقابله با خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران 
را نداشتیم. به آنها تبریک می گویم.سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام در پاسخ 
به این پرسش که دالیل باخت این تیم در دو بازی نخست مرحله گروهی چه 
بوده اســت، افزود: در مدت زمان کوتاهی توانستیم تجربه خوبی را برای بازی 
با تیم های قدرتمند نظیر ایران کســب کنیم. باید بدانیم تیم ما جوان اســت 
و می تواند در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد.هانگ ســئو در پاســخ به سؤال 
خبرنگاری در مورد قدرت باالی بازیکنان ایران که در نشســت خبری قبل از 
بازی به آن اشــاره کرده بود، عنوان کرد: بله، آنها تیم خیلی خوبی هستند. در 
این بازی هم قدرت باالی خودشــان را نشــان دادند و کار را برای ما ســخت 

کرده بودند. 

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

ادامه برنامه بازی های مرحله گروهی
یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ 

* کره شمالی ............................. قطر )ساعت 1۴:۳0- ورزشگاه خلیفه بن زاید(
* ژاپن .................................................عمان )ساعت 1۷ - ورزشگاه زاید ابوظبی(
* ازبکستان ....... ترکمنستان)ساعت 1۹:۳0-  ورزشگاه مکتوم بن راشد دبی(

دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ 
* امارات .................................... تایلند)ساعت 1۹:۳0- ورزشگاه  هزاع بن زاید (
*هند.......................................................بحرین)ساعت 1۹:۳0- ورزشگاه  شارجه(

سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷ 
* استرالیا....................... سوریه )ساعت 1۹:۳0 - ورزشگاه  خلیفه بن زاید (

* فلسطین ................. اردن )ساعت 1۹:۳0 -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در نظر دارد 
پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار)ریال( بر اساس 

آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره 123402/ت50659 ه  

مورخ 94/9/22

96/75/101
خرید گاردریل با پایه و 
متعلقات مربوطه جهت 

محورهای حوزه استان همدان
-115/000/000

96/75/102

حفظ و نگهداری سیستمهای 
روشنایی و چراغ چشمک  زن 

ناحیه یک استان )بهار همدان 
فامنین رزن و کبودرآهنگ(

2/500/000/000125/000/000

www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR مراجعه نمایید.

آخرین مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 14 مورخ 97/10/29
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 مورخ 97/11/9

محــل تحویل پاکت الف به صــورت فیزیکی: دبیرخانــه اداره کل واقــع در همدان بلوار 
سیدجمال الدین اسدآبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی

محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
www.setadiran.ir به نشانی

تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 9 صبح مورخ 97/11/10
محل بازگشــایی پاکات: سالن جلسات اداره کل واقع در همدان بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی 

نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت: 3 ماه

صالحیت الزم: - مناقصه شــماره 97/75/101 داشتن تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راه های 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

- مناقصه شماره 97/75/102 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری)حداقل رتبه 5 نیرو( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- قیمتها متناســب با کاالی ســاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد. - محــل تامین اعتبار طرح 
عمرانی)تملک دارایی( و از محل اعتبارات استانی و سازمان راهداری)نقدی و اسناد خزانه( می باشد.
نوبت اول 97/10/22                                                                  نوبت دوم 97/10/23

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای همدان

آگهی مناقصه عمومی
96/75/101 و 96/75/102 

م الف۳8۴۱

نوبت دوم

پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان همدان

علی کفاشیان از کمیته فوتسال استعفا کرده اما حاضر به رفتن از سازمان لیگ نیست. او این سازمان را 
مستقل از فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال می داند و حتی رای انضباطی هم صادر می کند. 

به نظر می رسد بازنشسته های کمیته فوتسال از جمله علی کفاشیان و کاظم سلیمانی برای از دست ندادن پست های 
خود، موضوع اســتقالل ســازمان لیگ را مطرح کرده اند؛ استقاللی که سودی برای فوتســال نداشته و حتی باعث شده 
جزیره ای خود مختار برای اعضای این سازمان ایجاد کند تا آنها فارغ از تمام محدودیت هایی که قانون مشخص کرده، بار 
سنگین پاسخگویی را نیز از دوش خود بردارند.  استقالل فوتسال از فدراسیون فوتبال، رویای دیرینه ای است که اهالی این 
رشته سال هاست در سر می پرورانند اما نه تنها این خواسته محقق نشده، بلکه فوتسالی ها بیش از پیش از بدنه مدیریتی 
آن فاصله گرفته اند. اجرای قانون بازنشستگی در فدراسیون فوتبال موجب تغییر و تحوالت اساسی در کمیته فوتسال شد 
و علی کفاشــیان از ریاســت کمیته فوتسال و عباس ترابیان از ریاست کمیته فنی استعفا کردند اما همیشه راه حلی برای 
دور زدن قانون وجود دارد. در همین خصوص خبر رسیده که کفاشیان ریاست سازمان لیگ فوتسال را رها نکرده و معتقد 
است این سازمان به عنوان نهادی کامال خصوصی ثبت شده و هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال ندارد. حتی داود پرهیزگار 
سرپرست کمیته فوتسال چندی پیش اعالم کرد اتفاقات لیگ، ارتباطی با او ندارد و تنها درباره تیم ملی می تواند اظهار نظر 
کند! روز گذشــته خبرگزاری ایسنا با ارایه بندهایی از اساسنامه سازمان لیگ ثابت کرد که کفاشیان رئیس سازمان لیگ 

فوتسال نیست و سازمان لیگ فوتسال نمی تواند حکم صادر کند.

کفاشیان، بازنشسته ای که راضی به جدایی از فوتسال نمی شود!

ترکیب تیم های ملی کاراته ایران برای رقابت های 
لیگ  جهانی کاراته وان ۲۰۱۹ فرانســه معرفی شــد و 
حمیده عباســعلی که در اردوهــای تیم ملی حضور 

نداشت در ترکیب اعزامی تیم ملی حضور دارد.
کادرفنی تیم هــای ملی کاراته مــردان و بانوان ترکیب 
کاراته کاهــای ایــران بــرای حضــور در نخســتین مرحله 
مســابقات لیگ جهانــی کاراته وان 201۹ در شــهر پاریس 
کشــور فرانســه را معرفی کردند.طبق تصمیم شهرام هروی 
ســرمربی تیم ملی، اســامی ۷ کاراته کای اعزامی تیم مردان 
به قرار زیر اســت: 1( امیر مهدی زاده 2( ســامان حیدری ۳( 
 مهدی خدابخشــی ۴( ذبیح اهلل پورشــیب 5( بهمن عسگری 

۶( هامون درفشی پور ۷( سجاد گنج زاده
با تصمیم ســتاره موسوی ســرمربی تیم ملی،  اسامی 5 
کاراته کای اعزامی تیم بانوان نیز به قرار زیر اســت: 1( ســارا 
بهمنیار 2( طراوت خاکسار ۳( شیما آل سعدی ۴(رزیتا علیپور 

5( حمیده عباسعلی
اردونشینان تیم ملی پیش از حضور در لیگ جهانی فرانسه 
طبق دعوت فدراســیون کاراته ایتالیا، بــرای برگزاری اردویی 
مشترک با تیم های ایتالیا و ژاپن بامداد پنجشنبه 2۷ دی ماه 
عازم ایتالیا می شــوند. این اردو پنج روز ادامه دارد و کاراته کاها 
پس از آن راهی پاریس می شوند. لیگ جهانی کاراته وان فرانسه 
با حضور ۷۷۶ کاراته کا از ۸2 کشور، طی ۳ روز برگزار می شود.

اعالم اسامی ملی پوشان برای شرکت در کاراته وان فرانسه

وزیر ورزش وجوانان با آرزوی موفقیت برای تیم  ملی فوتبال در جام  ملتهای آســیا ۲۰۱۹ ، گفت : تا پایان 
امسال، فجر چهلم را با افتتاح ده استادیوم ورزشی جشن خواهیم  گرفت. 

مســعود سلطانی فر در مراسم افتتاح اســتادیوم پنج هزار نفری آزادی تربت حیدریه، گفت : بدخواهان نظام در تالش 
بودند تا نگذارند جمهوری اســالمی فجر چهلم را ببیند اما دولتمردان با انرژی که از حمایت های مردم گرفتند نگذاشتند 
دشــمنان به اهدافشان دست پیدا کنند. ســلطانی فر، اضافه کرد: در این ایام علی رغم محدودیت های  مالی  که داشتیم 

موفق شدیم پروژه های بیشتری را افتتاح کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
وی با بیان این که در وزارت ورزش و جوانان، فجر چهلم را از هفته دولت آغاز کردیم، توضیح  داد: از روزهای نخست 
هفته دولت تاکنون هر دوهفته یک پروژه بزرگ را افتتاح کردیم که با این اقدام در تالش هســتیم تا عالوه بر ایجاد شــور 
و نشــاط اجتماعی بین مردم، پایه های نظام اســالمی را تحکیم کنیم. سلطانی فر تا کید کرد که تاکنون در اقصی نقاط 
کشور شش استادیوم ورزشی به بهره برداری رسیده و در نظر داریم تا پایان سال چهار استادیوم دیگر را نیز افتتاح کنیم. 
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: هم اکنون ملی پوشان کشورمان در جام ملتهای آسیا حضور دارند و امیدواریم با تالش و 
کوشش برای کشور افتخارآفرین باشند. وی به نقش ورزش در ایجاد نشاط و شادی و همچنین افزایش اتحاد و غرور ملی 
اشاره کرد و افزود: هیچ عرصه ای مثل ورزش نمی تواند با یک پیروزی، یک رکورد شکنی و یک مدال باعث شادی هفتاد 

میلیون نفر شود و ما باید از این فرصت به بهترین شکل بهره بگیریم.

وزیر ورزش: فجر چهلم را با افتتاح ۱۰ استادیوم جشن می گیریم 

درحالی که ۲۰ روز تا پایان فصل نقل وانتقاالت زمستانی باقی مانده است، فقط دو باشگاه لیگ برتری برای 
ثبت قرارداد مجوز دارند. 

فریبرز محمود زاده، رئیس کمیته نقل وانتقاالت ســازمان لیگ فوتبال درباره وضعیت باشگاه های لیگ برتری در فصل 
نقل و انتقاالت زمستانی، اظهار داشت: با اینکه فصل نقل و انتقاالت از 1۶ دی ماه آغاز شده است تاکنون فقط باشگاه فوالد 
خوزســتان برای ثبت قراردادهایش به سازمان لیگ مراجعه کرده اســت و مابقی باشگاه ها هنوز تا این لحظه اقدامی در 
ایــن خصــوص انجام نداده اند. وی ادامه داد: تمامی تیم های لیگ برتری به جــز ذوب آهن و فوالد باید برای گرفتن مجوز 
به کمیته تعیین وضعیت مراجعه کنند و همین طور شــش باشگاه استقالل تهران، پرسپولیس تهران، پدیده مشهد، نفت 
مسجدسلیمان، نســاجی مازندران و تراکتورسازی تبریز به غیر از کمیته تعیین وضعیت باید از کمیته انضباطی نیز برای 
ثبت قرارداد های خود مجوز کسب کنند، بنابراین تاکنون فقط باشگاه فوالد برای ثبت قرارداد هایش اقدام کرده و باشگاه 

ذوب آهن نیز مشکلی برای ثبت قرارداد ندارد و فقط هنوز اقدامی در این خصوص نکرده است.
فصل نقل  و انتقاالت زمستانی از 1۶ دی آغاز شد و تا تاریخ 1۳ بهمن ادامه دارد. 

استقالل، پرسپولیس و ۱۲ باشگاه دیگر مجوز ثبت قرارداد ندارند

صفحه 9
یک شنبه 23 دی 1397

6 جمادی االول 1۴۴0 - شماره 22099

در اجــرای بند 333 مجموعه بخشــنامه ثبتی اعالم مــی دارد پرونده ثبتی 
پالک 5/27 در میانلو قطعه یک بخش هشت کنگان ازطرف حاتم نصوری 
درخواســت ثبت گردیده آگهــی نوبتی و تحدیدی منتشــر تحدید حدود و 
نقشــه برداری به عمل آمده که به موجب سند شماره 15260 تنظیمی اسناد 
رســمی 14 کنگان مورخ 85/04/10 ســه دانگ پــالک موصوف به آقای 
محمد اســماعیلی انتقال قطعی گردیده است. لذا اداره ثبت اسناد و امالک 
کنگان وفق مقررات قانونی و بخشنامه صادره درصدد تشکیل پرونده المثنی 
می باشــد و در حــال حاضر پرونده پالک مذکور مفقــود گردیده و اقدامات 
قانونی جری تشــریفات قانونی اعمال گردیده و مراتب فقدان به دادسرای 
محل اعالم گردیده لذا بدین وســیله از تاریخ انتشار این آگهی هر شخصی 
اعم از حقیقی و حقوقی ادعای مالکیت یا هرگونه ادعای دیگری نســبت به 
پالک مذکور دارند با در دســت داشتن اصول اســناد و مدارک و مستندات 
مالکیت به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان کنگان مراجعه نمایند. در 
غیر این صورت عملیات تشــکیل پرونده المثنی به نفع اشــخاص ذیحق و 

ذی منفعت انجام می پذیرد.
امیرحسین شعبانی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کنگان 542 م الف

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء  صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات امالک در دو نوبت به 
فاصله 15روز جهت اطالع عموم آگهی می گرد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند 

مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- ششــدانگ یک باب ســاختمان بنام آقای محمد زاهدهارونی فرزنــد محمدصالح  صادره 
ســنندج تحت پالک 3844 فرعی از 940 فرعی از 4 اصلی بخش ده به مســاحت 121/64 

مترمربع به آدرس سنندج روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/23                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/7
جالل شجاعی
م الف8645 رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: 13910۴02۴050000012/1 

بدینوســیله به آقای اصغر فخرایی فرزند محمود به شــماره شناســنامه 3416 
صــادره از دیــر بــه شــماره ملــی 3579603590 بدهکار پرونده کالســه 
139104024050000012/1 که برابر گزارش 1391/8/14 شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر ســند رهنی بین شــما و بانک ملی شعبه کنگان مبلغ 
2180000000 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونــی اجرائیه صادر و به 
کالسه فوق در این اجراء  مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی 
مفاد اســناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و درج 
و منتشــر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگــری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کنگان 541م الف

آگهی حصر وراثت
بانو ناهید شــهرت رســائی نام پدر منصور به شناســنامه 1262 صادره از 
خرمشهر درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که همسرم مرحوم ناظم شهرت سالمی بشناسنامه 143 صادره اهواز 
در تاریــخ 1397/7/28 در اهواز اقامتگاه اهواز فــوت ورثه اش عبارتند از: 
1- متقاضی با مشــخصات فوق )همســر متوفی( 2- آیدا سالمی ش ملی 
3810131-174 صادره اهواز )دختر متوفی( 3- شــویعه ســالمت ش ش 
2 صادره اهواز فرزند عتوت )مادر متوفی( و الغیر بشــرح پرونده کالســه 

970820ح.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای توحید قشــالقی دارای شماره شناســنامه 78 به شرح دادخواست به کالســه 972044 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید قشالقی به شناسنامه 546 در 
تاریخ 97/10/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- توحید قشالقی فرزند 
جمشید به شناسنامه 78 خوی نسبت پسر متوفی 2- خاطره قشالقی فرزند جمشید به شناسنامه 5120 خوی 
نسبت دختر متوفی 3- روح انگیز شفائی مقدم فرزند حسنقلی به شناسنامه 3545 خوی نسبت همسر متوفی.

اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی نمایید تا هر کسی اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی - رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی مرحله 
بعدی اردوی این تیم از دهم بهمن ماه آغاز می شود.

طبق برنامه ریــزی کادر فنی، دومین مرحله اردوی تیم 
ملی کشــتی فرنگی قرار بود از 2۴ دی مــاه آغاز و تا زمان 
حضور در ســی و نهمین دوره رقابت هــای بین المللی جام 
تختــی که روزهــای ۴ و 5 بهمن ماه در اندیمشــک برگزار 
می شــود ادامه پیدا کند اما این اردو با تصمیم محمد بنا و 

همکارانش لغو شد.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی گیران حاضر در جام 
بین المللــی تختی در روزهای ۴ و 5 بهمن تمرینات خود را 
بصورت شــخصی دنبال می کنند و مرحله جدید اردوی تیم 
ملی کشتی فرنگی برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا 

در چین از روز 10 بهمن ماه آغاز می شود.
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تایید این 
خبــر گفت: قرار شــد برای جام تختی خود کشــتی گیران 
مستقیما از شهرشان به محل برگزاری مسابقات بیایند. ۴ و 
5 بهمن ماه جام تختی در اندیمشک برگزار می شود؛ اگرچه 

نفراتی که به جام بین المللی وهبی امره ترکیه اعزام می شوند 
به اضافه چند کشتی گیری که از قبل معاف شده اند، در جام 

تختی روی تشک نمی روند.
اعالم ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی 

برای تورنمنت ترکیه
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی برای حضور در جام 

بین المللی وهبی امره ترکیه که در صورت موافقت شــورای 
برون مرزی راهی استانبول می شوند به شرح زیر است:

*55 کیلوگــرم: پویــا ناصرپــور*۶0 کیلوگرم: مهدی 
محسن نژاد*۶۳ کیلوگرم: محمدجواد رضایی*۶۷ کیلوگرم: 
حامــد تاب *۷2 کیلوگرم: امین کاویانی نژاد*۷۷ کیلوگرم: 
پژمان پشتام*۸2 کیلوگرم: ســعید عبدولی*۸۷ کیلوگرم: 
محمدهادی ساروی*۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری*1۳0 
کیلوگرم: در ایــن وزن کادر فنی پــس از ارزیابی وضعیت 
آمادگی شــهاب قوره جیلــی در جام تختــی از میان این 
کشتی گیر، امیر قاسمی منجزی و علی اکبر یوسفی یک نفر 

را به این مسابقات اعزام می کند.
ســرمربی و سرپرســت: محمــد بنــا، مربیــان: ایرج 
اســفندیاری فر، بهروز حضرتی پور، فرزاد ایمان علیزاده، یک 

مربی متعاقبا اعالم می شود. 
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگــی جام وهبی امره 
روزهای 12 تا 1۴ بهمن ماه ســال جاری در شهر استانبول 

ترکیه برگزار می شود.

آغاز مرحله بعدی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از 10 بهمن

A نتایج و جدول گروه
روز نخست

*امارات1 .............................................................................................................بحرین1
*تایلند1 ...................................................................................................................هند۴

 روز دوم
*بحرین صفر.........................................................................................................تایلند1
*هند صفر.............................................................................................................امارات2

B نتایج و جدول گروه
روز نخست

*استرالیا صفر.........................................................................................................اردن1 
*سوریه صفر............................................................................................. فلسطین صفر

روز دوم
*اردن2 ......................................................................................................... سوریه صفر
*فلسطین صفر................................................................................................ استرالیا ۳

C نتایج و جدول گروه
 روز نخست

*چین2 .......................................................................................................قرقیزستان 1
*کره جنوبی1 ............................................................................................فیلیپین صفر

 روز دوم
*فیلیپین صفر...................................................................................................... چین ۳
*قرقیزستان صفر ..................................................................................... کره جنوبی 1

D نتایج و جدول گروه
روز نخست

*ایران5  ........................................................................................................... یمن صفر
*عراق۳ .............................................................................................................. ویتنام 2

 روز دوم
* ایران 2........................................................................................................ ویتنام صفر
*یمن صفر .............................................................................................................عراق۳ 

A جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

121103124.امارات

221014313. هند

23-3210124. تایلند

11-4201112. بحرین

B جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

122003036.اردن

221013123. استرالیا

21-3201102. سوریه

31-4201103. فلسطین

D جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122007076. ایران

222006246. عراق

30-3200225. ویتنام

80-4200208. یمن

C جدول رده بندی - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122005146. چین

222002026. کره جنوبی

20-3200213. قرقیزستان 

40-4200204. فیلیپین


