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عقدت الهيئة االدارية لالحتاد العراقي املركزي للجودو اجتماعها 
االأول بع��د امل�صادق��ة عل��ى انتخابها م��ن قبل اللجن��ة االوملبية 
الوطني��ة العراقية، يف مقره��ا ببغداد، بكام��ل توليفتها اجلديدة. 
وب��ارك رئي�س االحتاد، عدي ط��ارق الربيعي، يف بداية االجتماع 
جلمي��ع االأع�ص��اء، متقدم��ا بال�صك��ر اىل املكتب التنفي��ذي للجنة 
االوملبي��ة الوطني��ة العراقية واللجنة امل�رشفة عل��ى االنتخابات، 
لبذلها جه��ودا �صخية من اأجل اإمتام املوؤمتر االنتخابي بال�صورة 
الت��ي يرتقبه��ا جميع املتابع��ن برغم االأحداث الت��ي رافقت �صري 
االنتخابات. كما تقدم ب�صكره وتقديره اىل الهيئة العامة لالحتاد 
الت��ي و�صع��ت ثقتها بهذه الت�صكيل��ة التي تطم��ح ملوا�صلة العمل 
ال��دوؤوب م��ن اأج��ل االرتق��اء باللعبة ، ف�ص��ال عن �صك��ره لالإعالم 
الريا�صي الذي ج�صد دوره الفعال بكل واقعية ليكون فعال �رشيكا 
اأ�صا�صي��ا للريا�ص��ة والريا�صي��ن يف جميع امليادي��ن، مب�صاندته 
االحت��اد يف ق�صيت��ه، معتربا اإياها ق�صية وط��ن واإلتزامه مبوقفه 
الراف���س لالحتادي��ن ال��دويل واالآ�صي��وي لتدخلهم��ا الوا�صح يف 
االنتخابات التي اأقرها قانون 18 ل�صنة 1986. كما تقدم رئي�س 
االحت��اد ب�صكره وتقديره اىل االحتاد ال�صابق الذي انتهت �رشعيته 

بانتهاء دورته االنتخابية باإقامة هذه االنتخابات.
كم��ا ناق�س االحتاد موافقة اللجنة االوملبي��ة العراقية على اإبراق 
م�صادقته��ا مع املح�رش االنتخابي لالحتاد اىل اللجنة االوملبية 
الدولية واالحتادين الدويل واالآ�صيوي، بعد م�صاورة رئي�س اللجنة 
االوملبي��ة، الكابنت رعد حمودي، ليت�صنى لهم �صالمة االنتخابات 
واإقامته��ا باأجواء دميقراطية، بعد اأن نق��ل لهم البع�س اأنباء غري 
دقيق��ة، و�ص��وه ال�ص��ورة احلقيقي��ة لالنتخاب��ات. ودع��ا الربيعي 
جمي��ع الالعب��ن واملدربن واحل��كام ورواد اللعب��ة اىل االنفتاح 
عل��ى االحتاد. موؤكدا: انه لي�س الحت��اده اأية خطوط حمراء مع اأي 
�صخ���س اأو موؤ�ص�ص��ة ريا�صي��ة. الفتا اىل: ان ب��اب االحتاد مفتوح 
على م�رشاعيه اأم��ام كل من لديه الرغبة ال�صادقة لتطوير اللعبة 

واحلفاظ على دميومتها.

ك�صف املدرب الربتغايل "جوزيه مورينيو" املدير الفني لنادي مان�ص�صرت 
يونايتد، حقيقة رحي��ل "األيك�صي�س �صان�صيز" جناح الفريق عن ال�صياطن 
احلُمر.  وكانت تقارير �صحفية قد ك�صفت اأّن الدويل الت�صيلي يريد الرحيل 
عن م�رشح االأحالم، يف �صوق االنتقاالت ال�صتوي املقبل يف يناير القادم.
وقال مورينيو يف ت�رشيحات نقلتها �صبكة "تربيال فوتبول" الربيطانية: 
"�صان�صيز مل يخربين اأبًدا اأنه يريد مغادرة النادي، مل يقل اأنه لي�س �صعيًدا، 

وبالتايل مل يطلب الرحيل".
ا،  واأ�ص��اف: "ه��و يتح�ّصن عندما يلعب م��ع الفريق، ويح�ّص��ن الفريق اأي�صً
عندم��ا يلع��ب يعطى كل م��ا لدي��ه بالكامل، ه��و يرغب دائًم��ا يف اللعب 
وتق��دمي كل ما لدي��ه من اأجل الفري��ق، وهو ُيحاول التكي��ف مع الطريقة 

التي يلعب بها الفريق".
واأنهى: "هل مُيكن اأّن يلعب �صان�صيز ب�صكل اأف�صل؟ ميكننا كفريق اأّن نلعب 

كل ب�صكل اأف�صل، ميكنه اأّن يكون اأف�صل مما عليه االآن وكذلك 
الالعبن".

"األيك�صي���س  يونايت��د  مان�ص�ص��رت  فري��ق  الع��ب  يعل��م 
�صان�صي��ز" اأنه ل��ن ي�صتطيع االنتق��ال اإىل �صفوف فريق 

مان�ص�صرت �صيتي، حتى اإذا رغب يف ذلك ب�صدة. 
الالع��ب الت�صيل��ي كان قريًب��ا بالفع��ل م��ن االن�صمام 

اإىل ال�ص��كاي بل��و يف �صه��ر يناي��ر املا�ص��ي ولكنه 
��ل مغ��ادرة اآر�صنال  واالجت��اه ف�صّ

اإىل االأولد ترافورد.
"�صان�صي��ز"  ويع��اين 
من اأو�صاع �صيئة مع 

ال�صياط��ن احلمر حيث 
�صحفية  تقاري��ر  ذك��رت 

�صابقة اأنه يود الرحيل مطلع 
العام اجلديد.

وح�ص��ب �صحيف��ة "اإندبندن��ت" 
االإجنليزية، فاإن "�صان�صيز" 

اإدارة  اأن  جي��ًدا  ي��درك 
اليونايت��د لن ت�صمح 

اإىل  بان�صمام��ه 
"بي��ب  كتيب��ة 

جوارديوال".

 اأك��دت اإدارة نادي الزوراء الريا�صي، ، انه��ا �صتتعاقد مع العبن حمرتفن 
متهي��داً خلو���س دوري ابط��ال اآ�صيا الع��ام املقب��ل. وقال الناط��ق الر�صمي 
وع�صو الهيئة االإدارية للنادي عبد الرحمن ر�صيد يف ت�رشيح ل� )اأجلورنال( 
اإن "ن��ادي ال��زوراء �صيتعاقد م��ع عدد من الالعب��ن املحرتفن خالل فرتة 
االنتق��االت ال�صتوي��ة املقبل��ة، ا�صتع��داداً لدوري ابط��ال اآ�صي��ا". واو�صح اأن 
"وزارة النقل وعدت االإدارة بدعم الفريق ماديًا كي يتمكن من جلب العبن 
حمرتف��ن وذوي اخل��ربة م��ن اج��ل الدخ��ول بق��وة يف البطول��ة اال�صوية".  
واأوقعت القرعة نادي الزوراء يف املجموعة االأوىل اىل جانب نادي الو�صل 
االمارات��ي واملتاأهل م��ن ملحق الوحدات االأردين والكوي��ت الكويتي وذوب 
اآهن االإيراين والغرافة القط��ري وكذلك املتاأهل من ملحق اأ�صتكلول دو�صنبه 
الطاجك��ي واأجم��ك االوزباك�صت��اين والن���رش ال�صع��ودي. علن��ت اإدارة نادي 
ال��زوراء، اليوم اجلمعة، جدول مباريات الفريق يف دور املجموعات لدوري 
اأبط��ال اآ�صيا 2019. وقال ع�صو الهيئ��ة االدارية للنادي عبد الرحمن ر�صيد 
اإن "قرع��ة دوري االبط��ال اوقعت ال��زوراء يف املجموع��ة االوىل اإىل جانب 
الو�ص��ل االإماراتي واملتاأهل من امللحق الراب��ع )الوحدات االأردين والكويت 
الكويت��ي وذوب اآهن االإيراين والغرافة القطري( واملتاأهل من امللحق الثاين 

)اأ�صتكلول الطاجكي واأجمك االوزبكي والن�رش ال�صعودي(".

)الجورنال( تستذكر المحطات التاريخية بكأس آسيا بين سيطرة اليابان وفرحة للعراق.. الـ

شباك وقمصان ممزقة وإداريون يستنجدون بـ"الالصق" لحل األزمات بدوري الكرة الممتاز
في الدوري المرخص آسيويًا

ت�صه��د مباري��ات ال��دوري العراق��ي املمت��از لك��رة الق��دم يف 
مو�صم��ه اجلدي��د 2018 / 2019، ح��االت مث��رية للجدل بعد 
م��رور ثم��اِن فقط ج��والت عل��ى انطالقت��ه. وقد منح��ت جلنة 
الرتاخي���س يف احت��اد الك��رة، الرخ�ص��ة املحلي��ة واالآ�صيوي��ة 
لالأندي��ة امل�صارك��ة يف ال��دوري املمت��از والبال��غ عددها 20 
فريق��ًا، حيث تتطلب الرخ�ص��ة اأن متتلك الفرق مالعبًا نظامية 
ومطابقة للخ�صائ�س الت��ي طلبتها جلنة الرتاخي�س االآ�صيوية 
وكذلك متتلك قم�ص��ان ر�صمية وتكون ذات جودة جيدة. و�صهد 
الدوري العراقي املمتاز العديد من احلاالت واملواقف الطريفة 
واملث��رية للج��دل يف الوق��ت نف�ص��ه، اأول حال��ة مث��رية للجدل 
كان��ت يف مباراة ال�رشطة والطلبة يف قمة اجلولة الرابعة التي 
احت�صنها ملعب ال�صعب الدويل يوم اجلمعة امل�صادف اخلام�س 
م��ن ت�رشي��ن االول املا�ص��ي. حيث دخ��ل الفريق��ان املواجهة 

بقم�ص��ان مت�صابهة، حيث ارتدى فري��ق ال�رشطة الزي االزرق، 
فيم��ا ارتدى العب��و الطلبة ال��زي االزرق واال�ص��ود، االأمر الذي 
�صبب عدم التمييز بن العبي الفريقن بالن�صبة للم�صاهد، نظراً 
للت�صاب��ه الكبري بن قم�ص��ان الفريقن. وك�صف نادي ال�رشطة، 
ع��ن �صبب تق��ارب األ��وان قم�صان العب��ي فريقه م��ع قم�صان 
فري��ق الطلب��ة يف قمة اجلول��ة الرابعة التي جت��ري حاليًا على 
ملع��ب ال�صعب الدويل. وقال النادي يف بيان تلقت )اجلورنال( 
ن�صخ��ة منه، ان "ال�رشط��ة هو الفريق امل�صت�صي��ف يف املباراة 
وقانون��ًا يجب ان يرتدي الِزّي الرئي�صي اما امل�صت�صيف فيجب 
ان يرتدي الِزّي االحتياط". واو�صح ان "الِزّي االحتياط لفريق 
الطلب��ة هو االأزرق، وحكم املباراة مهن��د قا�صم طلب من فريق 
الطلب��ة اللع��ب بال��زي االأ�صا�صي، لكن��ه تفاج��ئ ان لونه ازرق 
مو�ص��ح باالأبي���س". وا�صاف الن��ادي، ان "احلك��م مهند قا�صم 
اوع��ز الفريق��ن بالنزول اىل ار�س امللع��ب بحكم �صيق الوقت 
وملمَ يتب��ق �ص��وى 10 دقائق". احلال��ة الثانية املث��رية للجدل، 

كانت يف املباراة التي جمع��ت بن فريقي ال�رشطة والكهرباء 
يف افتت��اح اجلول��ة ال�صابع��ة م��ن ال��دوري املمت��از. واأقيم��ت 
املب��اراة على ملع��ب التاجي، م�ص��اء يوم االأربع��اء امل�صادف 
ال�صاب��ع م��ن ت�رشي��ن الثاين اجل��اري، وانته��ت بف��وز القيثارة 
اخل���رشاء بهدف��ن دون رد. واملث��ري لال�صتغ��راب يف املباراة، 
هو متّزق �صباك ملعب التاجي “املرخ�س اآ�صيويًا”، مما ا�صطر 
امل�رشفن عل��ى املباراة بالنزول الأر�صي��ة امللعب واإ�صالحها 
بالال�ص��ق من اجل اإكمال املب��اراة.  حيث �صجل فريق ال�رشطة 
هدف��ن، لك��ن الك��رة مل ت�صتق��ر يف ال�صب��اك وامن��ا م��رت ع��ن 
طريقه��ا، حتى ت��راد للبع�س باأنه��ا مل تدخل املرم��ى. ك�صفت 
اإدارة ن��ادي التاج��ي، اخلمي�س، �صبب مت��زق �صباك املرمى يف 
مباراة ال�رشطة والكهرباء باإفتتاح اجلولة ال�صابعة من الدوري 
العراقي املمتاز لكرة القدم، ام�س االربعاء.وقال رئي�س النادي 
ط��ه عبد حالت��ه يف ت�رشيح �صحفي ل�)اجلورن��ال( اإن “�صباك 
املرمى مت ن�صبها قبل ا�صبوع من مباراة ال�رشطة والكهرباء”.

ورجح حالته اأن “تكون فتحات ال�صباك غري قانونية او تاثرت 
بهط��ول االمطار”، الفتًا اإىل اإن “ال�صب��اك ا�صتبدلت بعد انتهاء 
املب��اراة مبا�رشة”.وكان��ت �صب��اك مرم��ى ملع��ب التاجي، قد 
متزقت يف املباراة بعدما �صجل فريق ال�رشطي هدفن، لتتدخل 

اإدارة امللعب وتربط ال�صباك بال�صق.
احلال��ة الثالث��ة كانت ي��وم اأم���س االأول اجلمع��ة، وحتديداً يف 
مباراة احلدود والق��وة اجلوية، حن متزق قمي�س العب نادي 
احلدود، اموري عيدان، خالل مباراة فريقه اأمام القوة اجلوية، 
�صمن مناف�ص��ات اجلولة الثامنة من ال��دوري العراقي املمتاز 
لك��رة الق��دم. ويف ال�ص��وط االأول م��ن املب��اراة، ا�صف��ر احتكاك 
عي��دان مع احد العبي القوة اجلوية، عن متزق قمي�س الالعب، 
ليطلب منه حكم املباراة با�صتبدال قمي�صه كي يوا�صل اللعب.
لكن الفري��ق ال ميلك قمي�صًا بدياًل لالعب، ليقوم الكادر الطبي 
باإ�صالح��ه ب�"ال�ص��ق احمر الل��ون" ليتطابق مع ل��ون قمي�س 

الفريق.

الشباب والرياضة تفند ادعاءات متعهد النهائي اآلسيوي

 دخ��ل نادي النفط بق��وة يف �صباق �صم  العب 
ف��رتة  يف  الع��اين  ل��وؤي  االوملب��ي  املنتخ��ب 

االنتقاالت ال�صتوية املقبلة.
وق��ال م�صدر من داخل الن��ادي يف ت�رشيح ل� 
) اجلورن��ال ( اإن " اإدارة النف��ط قدم��ت عر�صًا 
القنيط��ري  الع��ب  بخدم��ات  للظف��ر  ر�صمي��ًا 
املغرب��ي واملنتخ��ب االوملبي العراق��ي ، لوؤي 

العاين " .
موافق��ة  تلق��ت  الن��ادي  " اإدارة  اأن  واو�ص��ح 
مبدئية من قب��ل الالعب ، بعدما قدمت عر�صًا 

ف��اق عر���س فريق��ن جماهريي��ن اآخري��ن " 
، الفت��ًا اإىل اأن " ال�صاع��ات املقبل��ة ق��د ت�صه��د 

االإعالن الر�صمي عن ال�صفقة " .
يذكر اأن العاين اأكمل اأوراقه ومتكن من اإ�صدار 
اجل��واز العراق��ي ال��ذي مينح��ه امل�صارك��ة مع 

املنتخب االوملبي يف الت�صفيات االآ�صيوية .
انته��ت جلنة املغرتب��ن يف احت��اد الكرة، من 
اإ�ص��دار االأوراق الر�صمي��ة ل���4 حمرتف��ن من 
العراقي��ن ، عا�ص��وا باملهج��ر ومت��ت دعوتهم 

للمنتخب االأوملبي .
وق��ال م�صدر مق��رب من جلن��ة املغرتبن يف 
ت�رشيح��ات �صحفي��ة، اإن اللجن��ة انته��ت من 

اإ�ص��دار جوازات ال�صفر العراقي��ة لالعبن لوؤي 
العاين املحرتف يف املغرب ، واإيهاب نا�رش " 
ال�صويد" ورياد بول�س واأ�صيل حممد  " بلجيكا 

. "
وب��ن اأن العم��ل جاري الإنه��اء اإ�ص��دار جواز 
لالع��ب احمد ح�ص��ن املح��رتف يف الدمنارك ، 
وع��دد م��ن الالعب��ن الذي��ن مت اختيارهم من 
قبل مدرب املنتخب االأوملبي عبد الغني �صهد .
واأ�ص��ار اإىل اأن جلن��ة املغرتب��ن عملت جاهدة 
لتوف��ري �صبل النج��اح للمنتخ��ب االأوملبي من 
لالعب��ن  الر�صمي��ة  االأوراق  متابع��ة  خ��الل 

املغرتبن .

فند مدير عام الدائرة االإدارية والقانونية واملالية 
يف وزارة ال�صب��اب والريا�ص��ة �صاك��ر اجلب��وري، ، 
ادع��اء متعهد مباراة نهائي كاأ�س االحتاد االآ�صيوي 
لك��رة القدم عادل غف��وري بانه ح�رش اكرث من مرة 
اىل بغ��داد دون فائ��دة تذك��ر للمطالب��ة ب��� حقوقه 
املالي��ة له��ذه املب��اراة، اذ ق��ال نح��ن ال ننك��ر ان 
متعه��د املباراة امل�صار اليها لديه حق مببلغ بيعها، 
لك��ن هذا االم��ر فيه متعلقات تت�صم��ن العقد املربم 
بين��ه وبن الوزارة ب�صاأن املباريات التي تقام على 
مالع��ب املدين��ة الريا�صي��ة يف الب���رشة ويجب ان 

نتعامل مع االمر برمته ولي�س كمباراة واحدة.
ون�ص��ري هن��ا اىل ان املتعهد غف��وري �صبق ان ح�رش 
م��رة واح��دة فق��ط ال غري قاب��ل فيها وزي��ر ال�صباب 
والريا�صة الدكتور احمد ريا�س العبيدي ب�صاأن مبلغ 
مب��اراة نهائ��ي كاأ�س االحت��اد االآ�صيوي ب��ن القوة 
اجلوي��ة والنت ا�ص��ري الرتكمان�صتاين الت��ي امر فيها 
بدخول اجلمه��ور جمانًا دعمًا لفري��ق القوة اجلوية 
وت�صجيع��ًا حل�ص��ور اك��رب ع��دد ممكن م��ن اجلمهور 
الب���رشي ملوؤازرة �صق��ور االأزرق الذي��ن مثلوا البلد 
ومل ميثلوا فريقهم فقط، ويف هذا اللقاء اأوعز الوزير 
العبي��دي ملدير الدائرة القانوني��ة واالإدارية ال�صابق 
علي طاهر بت�صوي��ة كل االمور املتعلقة مع املتعهد 

عادل غفوري وهذا ما يتم العمل عليه االن، لذا عليه 
ان يك��ون �صجاعًا ويقول انه ح�رش مرة واحدة قابل 
فيه��ا وزي��ر ال�صب��اب والريا�صة ب�ص��اأن حقوق هذه 
املباراة، وال يرمي التهم جزافًا ويتهم الوزارة بعدم 
االإيف��اء بالتزامه��ا جتاه��ه، كما ان��ه مل يتواجد يف 

الوزارة الأكرث من مرة واحدة فقط.
ونح��ن نوجه له الدعوة للح�ص��ور يوم االحد القادًم 
الدائ��رة  مق��ر  اىل  للح�ص��ور   25-11-2018
متعلق��ات  حل�ص��م  واملالي��ة  واالإداري��ة  القانوني��ة 
املل��ف اخلا���س بالعقد امل��ربم بينه وب��ن الوزارة 
وم��ن �صمنها مباراة نهائي كاأ�س االإحتاد االآ�صيوي 

االخرية.

مل حتق��ق دول �رشق اآ�صيا اأي جناح يذكر يف بطولة 
كاأ���س اآ�صيا يف اأعقاب فوز منتخب كوريا اجلنوبية 
باللق��ب مرتن متتاليتن يف �صن��وات بداية تكوين 
البطولة. لكن بعد ف��رتة من هيمنة دول غرب اآ�صيا، 
كان املد على و�صك التحول مع ظهور اليابان كقوة 

مهيمنة يف القارة.
ق��د يكون فوز اليابان بلقب كاأ�س اآ�صيا على اأر�صها 
يف ع��ام 1992 مفاجئ��ًا، ولكن فيم��ا بعد، ثبت اأن 
ذلك كان متهيداً لفرتة من التفوق يكمن اأ�صا�صها يف 
ظه��ور االحرتاف يف الدولة الواقع��ة يف �رشق اآ�صيا 

واالهتمام امللحوظ بالتفا�صيل.
حت��ى اأوائل الت�صعين��ات، كان منتخ��ب ال�صاموراي 
االأزرق مناف�ص��ًا ثانويًا يف بطولة كاأ�س اآ�صيا، ولكن 
مع ا�صتحداث ال��دوري الياباين عام 1993 وبزوغ 
احلقب��ة التي جلبت معها تط��وراً �رشيعًا على جميع 
امل�صتويات، كانت كرة القدم اليابانية تتطور ب�صكل 
مميز. يف الوقت الذي بداأت فيه نهائيات كاأ�س اآ�صيا 

لع��ام 2000 يف لبن��ان، كان املنتخب الياباين قد 
ظه��ر يف وق��ت �صابق الأول م��رة يف نهائيات كاأ�س 
الع��امل 1998 يف فرن�ص��ا، يف ح��ن و�صل منتخب 
الياب��ان حت��ت 20 عام��ًا اإىل نهائ��ي كاأ���س العامل 

.1999
وحت��ت قيادة امل��درب الفرن�ص��ي فيلي��ب ترو�صييه، 
كان��ت حماول��ة الياب��ان لرت�صي��خ مكانته��ا كقوة 
ب��ارزة يف كرة القدم االآ�صيوية على قدم و�صاق. فلم 
يكت��ِف املنتخب الياب��اين بعد ف��وزه بنتيجة 4-1 
عل��ى نظ��ريه ال�صعودي يف مبارات��ه االفتتاحية يف 
كاأ���س اآ�صي��ا 2000 بت�صلي��ط ال�صوء عل��ى مواهبه 
فح�ص��ب، بل كلف م��درب منتخب ال�صع��ودي ميالن 
مات�ص��اال وظيفت��ه. الف��وز على املنتخ��ب االأوزبكي 
بنتيج��ة 1-8 اأتبع��ه حتقي��ق االنت�ص��ارات عل��ى 
الع��راق وال�ص��ن يف رب��ع النهائي وقب��ل النهائي 
على التوايل، ليواج��ه مناف�صه ال�صعودي مرة اأخرى 
وهذه املرة يف املباراة النهائية على �صتاد املدينة 
الريا�صي��ة يف ب��ريوت. االآن، وحتت قي��ادة املدرب 
نا�رش اجلوهر، اأظه��ر ال�صعوديون حتديًا قويًا، وقد 

اأهدروا فر�صة التقدم يف النتيجة عندما ف�صل حمزة 
اإدري�س يف ت�صجيل �رشبة جزاء بداية املباراة، قبل 
اأن ينج��ح �صيغيو�ص��ي موت�صيزوكي يف اإحراز هدف 

الف��وز الوحي��د يف اللق��اء، ليعطي منتخ��ب اليابان 
لقبه الثاين يف كاأ�س اآ�صيا.

ع��د اأربع �صنوات، كرر اليابانيون هذا االإجناز. ومع 

ت��ويل امل��درب الربازيل��ي زيك��و قيادت��ه للمنتخب 
الياب��اين، فق��د جن��ح يف التغل��ب عل��ى املنتخ��ب 
ال�صين��ي امُل�صيف يف النهائي، ليحق��ق لقب كاأ�س 
اآ�صيا للم��رة الثالثة يف تاريخ��ه، وان�صمت اليابان 
اإىل ال�صعودي��ة واإي��ران كاأك��رث ال��دول جناح��ًا يف 

البطولة القارية.
كان اللق��ب الثالث على التوايل لليابان على جدول 
االأعم��ال، وذل��ك مع جتم��ع املنتخب��ات يف جنوب 
���رشق اآ�صي��ا للم�صاركة بطول��ة تاريخية م��ن كاأ�س 
اآ�صي��ا يف ع��ام 2007، حي��ث ت�صارك��ت اأربع دول 
يف ا�صت�صاف��ة مناف�صات البطولة من خالل تايالند 

وفيتنام وماليزيا واإندوني�صيا.
وانتهى التح��دي الياباين عند ال��دور قبل النهائي، 
بعدم��ا رد ال�صعودي��ون االعتب��ار خل�صارته��م ع��ام 
2000، بينم��ا كان منتخ��ب العراق يكتب ق�ص�س 
خيالي��ة عن ه��ذه الكاأ�س. بعد تغلبه عل��ى اأ�صرتاليا 
يف دور املجموعات، كان املنتخب العراقي بقيادة 
املدرب جورفان فيريا يف الطريق ال�صحيح خا�صة 

يف ظل امتالكه املهاجم القنا�س يون�س حممود.

الف��وز على كوريا اجلنوبية بفارق ركالت الرتجيح 
جع��ل اأ�ص��ود الرافدي��ن يبلغ��ون نهائي كاأ���س اآ�صيا 
للمرة االأوىل يف تاريخهم، ومن خالل هدف حممود 
الرائ��ع حقق البلد الذي مزقت��ه احلرب والعنف على 

مدار العقد ال�صابق فوزاً م�صتحقًا للقب القاري.
يف الوقت الذي كان فيه جناح العراق رائعًا، ولكنه 
كان مبثاب��ة توقف مل��دة اأربع �صن��وات فقط، وذلك 
قب��ل اأن تتاب��ع الياب��ان تاألقها يف ح�ص��د االألقاب 
االآ�صيوي��ة. ويف قطر ع��ام 2011، كان ال�صاموراي 
االأزرق يحق��ق لقب رابع يف كاأ���س اآ�صيا خالل �صتة 

م�صاركات فقط له يف البطولة.
لكن ه��ذه املرة، وبالرغم اأن اليابان كانت مر�صحة 
للق��ب. اإال اأنه��ا خا�ص��ت معرك��ة حا�صم��ة يف دور 
املجموع��ات اأم��ام االأردن و�صوريا، قب��ل اأن حتقق 
ف��وز �صع��ب اأي�ص��ًا �ص��د قط��ر امُل�صيف��ة يف رب��ع 
النهائ��ي، لتخو�س بع��د ذلك مواجه��ة ملحمية مع 
كوري��ا اجلنوبية يف ال��دور قبل النهائ��ي، وتخطى 
الياباني��ون ذل��ك بنج��اح ليواجه��وا اأ�صرتالي��ا يف 

النهائي.

قرارات مهمة التحاد الجودو

حقيقة رحيل سانشيز عن 
مانشستر يونايتد

الزوراء يستعد لدوري األبطال 
بالتعاقد مع العبين محترفين

النفط يحسم صفقة العاني

بغداد - محمد خليل

بغداد - الجورنال

خاص

بغداد - الجورنال

بغداد - متابعة

بغداد -  الجورنال


