
الأرا�ضي  داخل  لأهداف  العراقي  اجلوي  الق�ضف  �ضكل 
ال�ضورية نقطة حتول ت�ضري اىل عودة بغداد رقما يح�ضب 
له ح�ضاب يف املنطقة، وذلك بعد اإعالن �رصيح م�ضحون 
بعيد  كان  ما  العبادي.  حيدر  ال��وزراء  لرئي�س  بالثقة 
بغداد  اأن  حيث  الآن،  �ضهال  اأ�ضبح  ال�ضابق  يف  املنال 
دوره  ي�ضتعيد  العراق  اأن  يعني  ما  وتفعل"،  "تقول 
الذي  الإره��اب  ملف  معاجلة  يف  املرة  وهذه  الريادي، 
يعد الأ�ضد وطاأة يف العامل.  وهي لي�ضت املرة الأوىل التي 

يعلن فيها العراق تنفيذ عمليات جوية �ضد "داع�س" يف 
اأن ال�رصبات �ضت�ضتمر و�ضط  �ضوريا، بل هناك تاأكيدات 
حديث مت�ضاعد عن عمليات برية عراقية مرتقبة داخل 
جهاز  من  قوات  بدخول  انباء  من  ت�رصب  وما  �ضوريا، 

مكافحة الرهاب اىل �ضوريا للقيام بتلك املهمة.
يف  يتدخل"عالنية  اليوم  العراق  فاإن  مراقبني،  ووفق 
والدارة  ال�ضوري  النظام  مع  بالتفاق  طبعا  �ضوريا، 
العراقية  الف�ضائل  من  العديد  اأن  الأمريكية، مو�ضحني 
وقبل هذه ال�رصبات بكثري تنبهت للخطر مبكرا وتدخلت 
جماح  وكبح  داع�س  دخ��ول  ملنع  ال�ضورية  الزم��ة  يف 

الأمنية  بال�ضوؤون  اخلبري  ورج��ح  الإره��اب��ي.   التنظيم 
اجلوي  الق�ضف  تكرار  رغيف،  اأب��و  فا�ضل  العراقية، 
الأرا�ضي  يف  "داع�س"  لتنظيم  مواقع  على  العراقي 
ال�ضورية، قائال اإن "طريان القوة اجلوية قد ينفذ �رصبة 
جوية اأخرى على مواقع الإرهاب يف �ضورية، حال توفر 
املعلومات ال�ضتخبارية الدقيقة عن اأماكن حت�ضينات 
الإرهابيني"، م�ضتبعدا اأن "تقوم بغداد باإ�ضدار الأوامر 
وحماربة  �ضورية  ل��دخ��ول  ال��ري  بالتحرك  للجي�س 

املجموعات الإرهابية هناك".
من جهته قال رئي�س جلنة العالقات اخلارجية النيابية 

جهودها  من  �ضاعفت  "بغداد  اإن  زيباري،  الباري  عبد 
ول�ضيما  اجلوار  دول  مع  وال�ضتخبارية  الدبلوما�ضية 
�ضوريا ورو�ضيا وبع�س الإطراف الأخرى ملالحقة فلول 

ع�ضابات داع�س قبل ت�ضللها اإىل العمق العراقي".
اجلوية  للقوات  الأخري  "الق�ضف  اأن  زيباري،  واأ�ضاف 
داخل  الإجرامي  داع�س  لتنظيم  مواقع  على  العراقية 
التحالف  ورو�ضيا   �ضوريا  مع  تن�ضيق  بعد  جاء  �ضوريا 
الدويل ملنع الت�ضادم اجلوي". وتابع زيباري اأن الأيام 
اأهداف  املقبلة �ضت�ضهد تزايدا يف العمليات اجلوية �ضد 
منتخبة لداع�س الإجرامية على مناطق حماذية للحدود 

العراقية، وذلك بهدف منع ت�ضللهم اىل العراق بالتزامن 
مع اجراء النتخابات النيابية". 

ويرى مراقبون ان الف�ضائل العراقية امل�ضلحة املدعومة 
توجيهات  عن  بعيدا  �ضوريا  يف  تقاتل  والتي  ايرانيا 
العراقية  احلكومة  ت��وج��ه  وبحكم  ،ا�ضبحت  ب��غ��داد 
لتواجدها  ال�رصعية  ا�ضفاء  مبثابة  داع�س   مبحاربة 
يكون  ان  املراقبون  ورجح  ال�ضورية.  الرا�ضي  داخل 
احلكومة  وبني  الف�ضائل  تلك  بني  عال  تن�ضيق  هناك 
والتي  الرهابي  داع�س  تنظيم  بقايا  العراقية ملالحقة 

تهدد ب�ضكل م�ضتمر حدود العراق من اجلانب ال�ضوري.

ان  خلف  الكرمي  عبد  ال��ل��واء  الع�ضكري  اخلبري  يوؤكد   
واردا  ال�ضورية  الرا�ضي  داخل  بريا  الع�ضكري  التدخل 
اجلي�س  ان  اىل  لفتا  الرهابي،  داع�س  تنظيم  ملقاتلة 

العراقي على امت ال�ضتعداد للتدخل.
ويقول خلف ان التدخل الع�ضكري لن يكون �ضيطرة على 
منطقة معينة او احتالل بقدر ما يكون ل�ضتهداف البنى 
التي  املناطق  يف  الرهابي  التنظيم  ومواقع  التحتية 
انه  ل توجد فيها قوات �رصعية �ضورية، بالإ�ضافة اىل 
ياأتي مل�ضاعدة اجلي�س ال�ضوري يف مواجهة التنظيمات 

الرهابية".
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يف خ�ضم ت�ضاعد حدة ال�ضباق النتخابي الذي �ضيفرز 
خالل  والرقابية  الت�رصيعية  ال�ضلطة  ليتوىل  برملانا 
بالت�ضويت  حا�ضم  عامل  ثمة  املقبلة،  اأع��وام  الأربعة 
للمر�ضحني، يتمثل بتوجهيات املرجعية الدينية العليا 
عيونهم  اجلميع  ال�ضي�ضتاين.  علي  بال�ضيد  املتمثلة 
قلب  �ضاأنها  من  املرجعية  من  واح��دة  لإ�ضارة  ترنوا 
الوجوه  من  للعديد  قلق  م�ضدر  ي�ضكل  قد  ما  الأم��ور، 
النتخابات  غمار  خلو�س  ر�ضحت  التي  ال�ضيا�ضية 
تنتظر  املرجعية  اأن  مراقبون  ويرى  املقبلة.  النيابية 
النتخابات  عن  نظرتها  وجهة  لطرح  منا�ضبا  وقتا 
لفرز  م�ضتقيمة  �ضكة  على  اجلماهريي  احلراك  وو�ضع 
مركز  رئي�س  ويقول  املر�ضحني.  الف  بني  من  الأن�ضب 
املرجعية  اأن  الها�ضمي،  واثق  ال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 
الدينية �ضتخرج قريبا بتوجيهات تر�ضم م�ضار اخلارطة 
على  الناخبني  ح��ث  خ��الل  م��ن  املقبلة  النتخابية 
انتخاب املر�ضح الكفوء وال�ضالح خلدمة العراق و�ضعبه.
اإن  ن��ي��وز«،  ل���»اجل��ورن��ال  حديث  يف  الها�ضمي  وق��ال 
بني  وال�ضيا�ضي  الإع��الم��ي  الت�ضقيط  وت��رية  "زيادة 
�ضيجعل  لالخر  بع�ضهم  وابتزاز  النتخابات  مر�ضحي 
ال�ضي�ضتاين  بال�ضيد  املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية 
لتوجه  النتخابات  موعد  قبل  ط��ارئ  بوقت  تتدخل 
ب�ضفات  يت�ضم  ال��ذي  للمر�ضح  بالت�ضويت  الناخبني 
الكفاءة والنزاهة وعدم ا�ضتخدامه للت�ضقيط والبتزاز يف 
"املرجعية  اأن  الها�ضمي،  واأ�ضاف  النتخابية".  حملته 
اتفقت وهي ملتزمة بذلك التفاق ب�ضاأن عدم دعمها اية 
او مر�ضح حمدد"، مبينا  النتخابية  القوائم  قائمة من 
اأن "املرجعية الدينية �ضتوؤ�رص اأخطاء احلمالت الدعائية 

خالل توجيهاتها املرتقبة للعراقيني".
وحذر ممثل املرجعية الدينية العليا ال�ضيخ عبد املهدي 
اأقيمت  جمعة  خطبة  خالل  �ضابق  وقت  يف  الكربالئي 
يف كربالء من التع�ضب ال�ضيا�ضي وت�ضقيط الآخرين مع 

قرب موعد النتخابات، مبينا اأن هناك عدة اأنواع من 
الكبرية،  امل�ضكلة  يعد  الذي  ال�ضيا�ضي  ومنها  التع�ضب 
حزب  اأو  كتلة  من  كان  �ضواء  التع�ضب  هذا  و�ضاحب 
وان  والأف�ضل  الأ�ضلح  هو  ال�ضيا�ضي  فكره  ان  يعتقد 
منهاجه ال�ضيا�ضي هو الأقدر على حتقيق م�ضالح البالد 
الخرين  لن  البالد  لدارة  يت�ضدى  الذي  هو  وينبغي 

كما يعتقد ل ي�ضتطيعون ذلك.
ليجرب"  عبارة"املجرب  العراقيني  من  الكثري  ويردد 
من  حتذيرا  الدينية  املرجعية  من  انطلقت  انها  على 
جمددا  ال�ضيا�ضية  بالعملية  امل�ضاركة  الوجوه  انتخاب 

يف النتخابات النيابية املرتقبة.
ال�ضيد علي  وتك�ضف م�ضادر مقربة من املرجع العلى 
من  عدد  لقاء  طلبات  رف�س  "املرجع  اإن  ال�ضي�ضتاين 
اأمل  خيبة  لوجود  احلكوميني  وامل�ضوؤولني  ال�ضيا�ضيني 
احلد  ب�ضكل عام، وف�ضلهم يف حتقيق  اأدائهم  كبرية يف 

الأدنى من الوعود التي اأطلقوها �ضابقا".
املراجع  "موقف عدد من  فاإن  ذاتها،  للم�ضادر  ووفقا 
فاإن  لذا  ال�ضي�ضتاين،  ملوقف  م�ضابه  الأخ��رى  الدينية 
النتخابات احلالية لن ت�ضهد اأي مباركة دينية لأي من 

الأحزاب امل�ضاركة.
ويتناف�س 204 اأحزاب وكيانات �ضيا�ضية و71 حتالفًا 
مر�ضحًا،   7188 بلغ  مر�ضحني  وبعدد  كبرياً  انتخابيًا 
من بينهم اأكرث من األفي مر�ضحة يتناف�ضون على 329 

مقعداً بالرملان العراقي املقبل.
وبح�ضب اإح�ضائيات ر�ضمية، يبلغ عدد العراقيني الذين 
و33  مليونا   24 النتخابات  يف  الت�ضويت  لهم  يحق 
مليون  ون�ضف  ماليني  اأربعة  بينهم  من  مواطن،  األف 
الثامنة  �ضن  اجتيازهم  بعد  الأوىل  للمرة  ي�ضوتون 
ع�رصة، موزعني على 52 األف حمطة انتخابية يف 18 
حمافظة، ينتخبون يف كل حمافظة نوابا ممثلني عنهم 
فيما مت  ن�ضمة،  األف   100 لكل  نائب  بواقع  بالرملان 
تخ�ضي�س 8 مقاعد للم�ضيحيني، وال�ضابئة والأيزيديني 

وال�ضبك.

بغداد - متابعة:ك�ضف تقرير جديد ملنظمة “غلوبال فاير باور” الأمريكية لت�ضنيف قدرات اجليو�س حول العامل، عن 
تقدم اجلي�س العراقي يف ت�ضنيف اأقوى اجليو�س، ليحتل املركز ال� 47 عامليا واملرتبة الرابعة عربيا.  وذكر التقرير الذي 
ن�رص الأ�ضبوع املا�ضي، اأن م�رص واجلزائر حتتالن �ضدارة الرتتيب لأقوى اجليو�س الإفريقية والعربية لعام 2018، تالها 
اجلي�س ال�ضعودي يف املرتبة الثالثة، ثم اجلي�س العراقي فال�ضوري.  وا�ضتعلت املناف�ضة بني اجلي�ضني امل�رصي واجلزائري 
بعدما اأ�ضارت املوؤ�رصات، اإىل ارتفاع ت�ضنيف اجلي�س اجلزائري مع هبوط ب�ضيط للجي�س امل�رصي، يف حني تقدم اجلي�س 

العراقي الذي كان يحتل املرتبة ال�ضاد�ضة عربيا والتا�ضع واخلم�ضني عامليا يف الت�ضنيف ال�ضابق.
 وعامليا احتل اجلي�س الأمريكي �ضدارة قائمة اأقوى اجليو�س لعام 2018، تاله اجلي�س الرو�ضي ثم ال�ضني والهند وفرن�ضا 

وبريطانيا. 

اعلن��ت املفو�ضي��ة العليا امل�ضتقل��ة لالنتخابات ا�ضدار 
ق��رار مبعاقب��ة اك��رث م��ن 100 مر�ض��ح موزع��ني على 
معظم الئتالفات والحزاب ال�ضيا�ضية وكذلك مايقارب 
)25( حزب��ًا وحتالف��ًا �ضيا�ضي��ًا. وق��ال الناط��ق با�ض��م 
املفو�ضي��ة ك��رمي التميم��ي، يف بيان،ام���س ال�ضبت، ان 
"املفو�ضي��ة ا�ض��درت ق��راراً مبعاقب��ة ه��ذا الع��دد من 
املر�ضح��ني والحزاب والتحالف��ات ال�ضيا�ضية بغرامات 
مالي��ة ملخالفته��م نظ��ام احلم��الت النتخابي��ة رق��م 
)11( ل�ضن��ة 2018 ، لفت��ًا اىل ان "املفو�ضي��ة انذرت 

املخالفني يف حال تك��رار املخالفة من قبل املر�ضح او 
التحال��ف ال�ضيا�ضي �ضيت��م �ضحب امل�ضادق��ة منه". من 
جهته ك�ضف ع�ضو جمل�س املفو�ضني حازم الرديني عن 
ا�ضتبع��اد املر�ضحني الذين تدور حولهم �ضبهات التورط 
بق�ضاي��ا الإره��اب بعد ثب��وت الإدانة من قب��ل الق�ضاء 
العراق��ي منه��م  “علي الدايني ورع��د ال�ضليمان”. وقال 
الردين��ي، ان املر�ضحني من املك��ون ال�ضني منهم )علي 
الدايني ورعد ال�ضليم��ان( �ضيتم ا�ضتبعادهم من ال�ضباق 
النتخاب��ي بع��د ثب��وت الإدان��ة بتورطه��م يف ق�ضاي��ا 

الإرهاب”،

 حذر النائب عن حمافظة دياىل رعد املا�س، ام�س 
ال�ضبت، من تنفيذ خاليا داع�س عمليات ارهابية 
يف  امل�ضتقر  المني  الو�ضع  لرباك  حماولة  يف 

املحافظة قبل النتخابات .
“ن�ضاط  ان  �ضحفي،  ت�رصيح  يف  املا�س  وق��ال 
يف  املا�ضية  الفرتة  يف  ت�ضاعد  داع�س  خاليا 
حو�ضي  يف  وبالخ�س   ، دي��اىل  مناطق  بع�س 

الزور و�ضن�ضل �ضمال �رصق بعقوبة ، يف حماولة 
الرملانية  النتخابية  العملية  �ضري  على  للتاأثري 

املقبلة ” .
داع�س  نية  توؤكد  معلومات  “هناك  ان  وا�ضاف 
الإرهابي تنفيذ خمططاته الجرامية با�ضتهداف 
وخلق  الأو�ضاع  اأرباك  لغر�س  ومر�ضحني  نواب 
داعيا   ،“ الإ�ضتقرار  وع��دم  الفو�ضى  من  حالة 
املوؤ�ض�ضة المنية اىل تنفيذ عمليات ا�ضتباقية من 

اجل الق�ضاء على املجاميع الرهابية .

العراق،  يف  الرملانية  لالنتخابات  التنازيل  العد  بدء  مع 
الكردية  الأحزاب  تواجه  املقبل،  مايو/اأيار   12 يف  املقررة 
وانق�ضامات،  ان�ضقاقات  حدوث  يف  ت�ضّببت  �ضيا�ضية،  م�ضاكل 
�ضهدت فيه  الذي  الوقت  املقبلة. ويف  ب�ضاأن مكا�ضب املرحلة 
اإىل  وان�ضمامها  قياداتها  بع�س  ان�ضقاق  جديدة،  حتالفات 
التي  ال�رصف  وثيقة  اأك��راد  �ضيا�ضيون  ينتقد  اأخ��رى،  اأح��زاب 
الق�ضايا  ب�ضاأن  الكرد�ضتاين"،  الدميقراطي  "احلزب  اإليها  دعا 

امل�ضريية لإقليم كرد�ضتان.
وك�ضف م�ضدر كردي مطلع عن وجود �رصاع كبري بني الأحزاب 
الكردية، للظفر بالأغلبية الكردية يف الرملان العراقي، مبّينًا 
اأّن اأ�ضد تلك ال�رصاعات تدور بني الأحزاب التقليدية ك�"احلزب 
الدميقراطي الكرد�ضتاين" برئا�ضة م�ضعود بارزاين، و"الحتاد 
فوؤاد  العراقي  الرئي�س  اإليه  الكرد�ضتاين" الذي ينتمي  الوطني 
مع�ضوم من جهة، والأحزاب الكردية اجلديدة من جهة اأخرى.

ا�ضتقطاب  كرد�ضتان،  اإقليم  يف  الكرى  الأح���زاب  وحت��اول 
بح�ضب  اجلديدة،  والتحالفات  الأح��زاب  يف  املهمة  القيادات 
من  ع���دداً  �ضهدت  الأخ���رية  ال��ف��رتة  اأّن  اإىل  لف��ت��ًا  امل�ضدر، 

ت�ضارك  حتالفات  �ضفوف  داخل  والنق�ضامات  الن�ضقاقات 
الدميقراطية  ك�"حتالف  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  الأوىل  للمرة 
والعدالة" الذي يتزعمه رئي�س حكومة اإقليم كرد�ضتان ال�ضابق 
)حتالف  واأع�ضاء  قيادات  "اأغلب  اأّن  واأ�ضاف  �ضالح.  برهم 
حزب  عن  �ضابق،  وقت  يف  ان�ضقوا،  والعدالة(  الدميقراطية 
يف  احلزب  "جناح  اإىل  لفتًا  الكرد�ضتاين"،  الوطني  الحت��اد 

ا�ضتعادة جزء مهم منهم يف وقت منا�ضب قبل النتخابات".
الوطني  "الحتاد  حلزب  الإعالمي  املكتب  اأكد  ال�ضياق،  يف 
الدميقراطية  "حتالف  يف  م�ضوؤول  ان�ضقاق  الكرد�ضتاين"، 
اأّن القيادي  اأن�ضاره، مو�ضحًا، يف بيان،  والعدالة" وعدد من 
يف  اجتمع  بختيار،  مال  الكرد�ضتاين"  الوطني  "الحتاد  يف 
املجل�س  ع�ضو  مع  كرد�ضتان،  باإقليم  ال�ضليمانية  حمافظة 
�ضتار،  �ضهيد  اآرام  والعدالة"،  الدميقراطية  "حتالف  يف  العام 
واأن�ضاره  �ضتار  �ضهيد  ان�ضمام  اإىل  م�ضرياً  اأتباعه،  من  وعدد 

اإىل احلزب.
"حتالف  رئي�س  اأّن  اإل  الن�ضقاقات،  هذه  من  الرغم  وعلى 
اإقليم  مواطني  وعد  �ضالح،  برهم  والعدالة"،  الدميقراطية 
كرد�ضتان بتغيري اخلارطة ال�ضيا�ضية يف الإقليم، داعيًا الأكراد 

اإىل الت�ضويت لتحالفه النتخابي.

الأو�ضاع  لإ�ضالح  فر�ضة  "�ضيوّفر  قائمته  ف��وز  اإّن  وق��ال 
يف  لأن�ضاره  جتّمع  اأم��ام  كلمة  خ��الل  م�ضدداً،  احلالية"، 
ال�ضليمانية، على "�رصورة تعزيز امل�ضاحلة الوطنية والعي�س 

امل�ضرتك".
اجلديد"،  "اجليل  حركة  يف  القيادي  انتقد  اأخ��رى،  جهة  من 
توقيعها  اإىل  دعا  التي  ال�رصف  وثيقة  الوهاب،  عبد  اأري��ان 
معتراً،  البارزاين،  الكرد�ضتاين" برئا�ضة  الدميقراطي  "احلزب 
خالل ت�رصيح �ضحايف، اأّن الوثيقة "غري جمدية، وتهدف اإىل 

التغطية على الف�ضل ال�ضيا�ضي".
وقال اإّن الوثيقة "حتاول اإي�ضال ر�ضالة مفادها باأّن الأحزاب 
اأّن  م�ضيفًا  بينها"،  فيما  متوافقة  للوثيقة،  املوؤيدة  الكردية 

"الوثيقة تلزم املوقعني عليها فقط".
جميع  اإل��زام  اإىل  الكرد�ضتاين"،  الدميقراطي  "احلزب  ودع��ا 
�ضيفوزون يف  ال��ذي��ن  الأك����راد  ال��ع��راق��ي  ال��رمل��ان  اأع�����ض��اء 
�رصف  وثيقة  على  بالتوقيع  املقبلة،  الرملانية  النتخابات 
ب�ضاأن الق�ضايا امل�ضريية املتعلقة باإقليم كرد�ضتان، من اأجل 
اأن يخ�ضعوا للمحا�ضبة من قبل كتلهم، معتراً اأّن "النق�ضامات 
على  التجروؤ  على  بغداد  يف  نوابًا  �ضجعت  التي  هي  الكردية 

اإقليم كرد�ضتان".

ال�ضبت،  ال�ضيهود،  حممد  القانون  دولة  ائتالف  عن  النائب  دعا 
احلكومة العراقية ووزارة اخلارجية اإىل التحرك من اجل ا�ضرتجاع 
و�ضول  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضعودية،  يف  الي��زي��دي��ات  املختطفات 
الإجرامي.   “داع�س”  لتنظيم  دعمها  يوؤكد  اململكة  اإىل  اليزيديات 

عنه  الك�ضف  مت  “ما  اإن  �ضحفي،  ت�رصيح   يف  ال�ضيهود  وق��ال 
موؤخرا ب�ضاأن وجود خمتطفات و�ضبايا ايزيديات اختطفهن داع�س 
الإجرامي  للتنظيم  ال�ضعودي  النظام  دع��م  يوؤكد  ال�ضعودية  يف 
التي  املوؤامرة  الريا�س يف  و�ضلوع  والموال  وال�ضلحة  بالفتاوى 
احلكومة  “على  اأن  ال�ضيهود،  واأ�ضاف  العراق”.   ت�ضتهدف  كانت 
العراقية ووزارة اخلارجية التحرك من اجل ا�ضرتجاع املختطفات 

“اتخاذ  اإىل  املتحدة  الأمم  داعيا  ال�ضعودية”،  من  اليزيديات 
اإجراءات �ضد ال�ضعودية باعتبارها اأ�ضبحت اأكرث دولة تهدد الأمن 
وال�ضلم الدوليني”.  وكان النائب عن املكون اليزيدي حجي كندور 
ك�ضف يف ت�رصيح ، اخلمي�س املا�ضي عن وجود “�ضبايا ايزيديات” 
اختطفهن تنظيم “داع�س” الإجرامي يف ال�ضعودية، موؤكدا اأن اأكرث 

من 2000 امراة وطفل مازال م�ضريهم جمهول

توجيهات مرتقبة للمرجعية الدينية ترسم مسار الخارطة االنتخابية المقبلة

االنقسامات تهدد البيت الكردي في االنتخابات البرلمانية 

مطالبات برلمانية باسترجاع المختطفات االيزيديات في السعودية

العراق يتقدم في تصنيف “أقوى الجيوش” لعام 2018

مفوضية االنتخابات تستبعد الدايني 
والسليمان وتعاقب 100 مرشح

تحذيرات من هجمات ارهابية تستهدف 
ديالى

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد – رزاق الياسري

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

الجورنال – دريد سلمان
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ارتفاع اسعار النفط يعزز ايرادات 
الدولة نحو 25 مليار دوالر

بغداد تقر بشرعية الفصائل العراقية في سوريا

العراق يواجه كوريا الجنوبية واليابان 
استعداداً لنهائيات آسيا 2019
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