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 ت��ق��رر ت��اأج��ي��ل �ج��ت��م��اع �أن��دي��ة 
�مل��ح��رف��ن �ل���ذي ك���ان م��ن �مل��ق��رر 
�إقامته ع�صر �ليوم �لثالثاء يف نادي 
ب�صبب  �آخ���ر،  �إ�صعار  �إىل   ، �ل�صلط 
و�لإجر�ء�ت �حلكومية  �مل�صتجد�ت 
�لحر�زية للحد من �نت�صار فريو�س 
�مل�صهد  �إرب��اك  على  ليزيد  كورونا، 
�جلهات  �أعلنت  �ل��ذي  �لريا�صي، 
�مل�صوؤولة �يقاف �لن�صاط �لريا�صي، 
وجملة  �لريا�صية  �لندية  و�إغ��الق 
جميع  �ج��رت  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  من 
حفاظا  بيوتهم،  يف  �لبقاء  �ملو�طنن 
على �من و�صالمة �لوطن و�ملو�طن، 
فيما بقيت م�صاكل �لأندية و�أو�صاعها 
تاأجيل  مع  �مل�صهد،  تت�صدر  �ملالية 
كانت  �لتي  �لأم���ور  لكافة  �إج��ب��اري 
�أندية  �جتماع  ج��دول  على  مدرجة 
�ملحرفن، يف �لوقت �لذي بات فيه 
يف  جمهول  �ملحرفن  دوري  م�صري 
�حلالية  �ل�صاحة  يف  �لتطور�ت  ظل 

ملو�جهة كورونا .

م�صري الدوري جمهول

توقف  ف���رة  ظ��ل  ويف  ذل���ك  �إىل 
مع  �لأردين،  �مل��ح��رف��ن  دوري 
�لكبرية  �لح��ر�زي��ة  �لإج����ر�ء�ت 
كورونا،  فريو�س  �نت�صار  من  للحد 
عر عدد كبري من �لالعبن و�ملدر�ء 
تخوفهم  ع��ن  و�ملخت�صن  �لفنين 
�حلايل،  �ملو�صم  بطولت  �إلغاء  من 
ظل  يف  �لريا�صية  �حل��رك��ة  و���ص��ل 
و�أن  خا�صة  �لعاملي،  �لوباء  تف�صي 
�أغلب حديث �جلماهري �لأردنية من 
�لكرة  �حت��اد  بن  �لعالقة  �لق�صية 
و�لأندية �ملحرفة، �إىل �حلديث عن 

�لبتعاد  و�أهمية  كورونا،  فريو�س 
ع��ن �أي����ة جت��م��ع��ات ت�����ص��اع��د على 

�نت�صاره.
ب�صرورة  �لريا�صين  وطالب 
�لأردين  �لحت��اد  بن  جل�صات  عقد 
بخ�صو�س  �مل��ح��رف��ة  و�لأن���دي���ة 
ع��ودة  ت�صمن  حلول  ع��ن  �لبحث 
دون  �مل��ح��رف��ن،  دوري  بطولة 
�لكروي،  �ملو�صم  �إلغاء  �إىل  �للجوء 
�صيكون  فاإنه  تطبيقه  مت  لو  و�لذي 
مبثابة �لأمر �لكارثي على �لريا�صة 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���ت���ي ���ص��ه��دت �ل��ع��ام 
�ملا�صي توقف على م�صتوى دوري 
�ملحرفن يف ظل �لتخبط �لو��صح 
�أروق���ة �حت��اد كرة  �ل��ذي تعي�صه 

�لقدم.

 ماذا بعد

ويف خ�صم �حلديث عن �جتماع 
�ملو�صم  بطولت  وتاأجيل  �لأندية 
و�لتد�عيات  لأ�صبوعن،  �لكروي 
�ملتالحقة، فاإننا ن�صع �أنف�صنا �لآن 
�لإج��اب��ة  �لبحث ع��ن  يف ���ص��رورة 
كافة  �إل��غ��اء  مت  ح��ال  يف  �ملقنعة 
�ملو�صم،  هذ�  �لريا�صية  �لأن�صطة 
ليظل �ل�صوؤ�ل ما هو م�صري �لأندية 
ه��ذ�  م��ع  ت��ع��اق��دت  �ل��ت��ي  �ملحلية 
�ملحلين  �لالعبن  من  �لكبري  �لكم 
و�صرفت  �لأج��ان��ب،  و�ملحرفن 
�إىل  و�صلت  باهظة  مالية  مبالغ 

�ملليون دولر.
�إذ �أنه يف حل �إلغاء �ملو�صم �لكروي، 
فاإن �لأندية �صتكون جمرة على دفع 

كافة عقود �لالعبن �ملرمة معها، يف 
من  �لأندية  منه  تعاين  �ل��ذي  �لوقت 
�صائقة مالية كبرية، و�حتاد �لكرة 
�لأب �لروحي للعبة يتجاهل مطالب 
�لأندية ويحاول �لبتعاد عن �لإيفاء 

باإلتز�ماته �ملالية.

ظروف �صعبة للغاية

من جهته �أكد رئي�س نادي �ل�صلط 
�لوطن  �صالمة  �أن  ع��رب��ي��ات  خ��ال��د 
و�ملو�طن �أهم �لأولويات لدى �أندية 
�ملحرفن قاطبة، م�صري� �إىل �إلتز�م 
�لإجر�ء�ت  بتنفيذ  �ملحرفن  �أندية 
�ل�صادرة  �لإح��ر�زي��ة  �حلكومية 
ما  وهو  �لوباء،  مع  �لتعامل  ب�صاأن 
�أدى �إىل تاأجيل �لإجتماع �لذي كان من 

�ملقرر �ليوم �إىل �إ�صعار �آخر،  م�صدد� 
�أ �لظروف �ملالية �ل�صعبة �لتي تعاين 
منها �لأندية يف �لوقت �حلايل تت�صدر 
مثار  �صتبقى  �لتي  وه��ي  �مل�صهد، 
لياد  و�لت�صاركية  و�جل��دل  �لبحث 

�حللول �لالزمة فيما بعد.
وت��اب��ع ع��رب��ي��ات: ن���ادي �ل�صلط 
يت�صرف با�صت�صافة �لجتماع �لثالث 
و�صتبقى  وقت،  يف  �لأندية  لروؤ�صاء 
�لنقاط �ملدرجة على جدول �لعمال 
�ملرحلة  يف  �لن��دي��ة  جميع  م��ه��ام 
�ملقبلة، �صائلن �هلل عز وجل بحماية 
�لأردن قيادة و�صعبا من هذ� �لبالء 
و�لوباء، و�أن تعود �لأمور �ىل �صابقها 
ملناق�صة �ملرحلة �ملهمة �لتي متر بها 
�أن  مو�صحا  �لأردن��ي��ة،  �لقدم  ك��رة 

نادي �ل�صلط يقف �ىل جانب �لأندية 
يف مطالبها �ملحقة و�لتي تقدمت بها 

�إىل �لحتاد.
�لتي  �ملالية  �لظروف  و�أ���ص��اف: 
قا�صية  بل  �صعبة  �لأن��دي��ة  بها  متر 
�ملرمة  �ملالية  �لتز�ماتها  نتيجة 
�لفنية  و�لأج���ه���زة  �ل��الع��ب��ن  م��ع 
و�لإد�رية، و�لتي جنمت عن تاأجيل 
طويلة،  لفرة  �ل���دوري  مناف�صات 
عالوة  �ملالية،  �صناديقها  �أره��ق  ما 
على �نخفا�س �مل�صتوى �لفني �لذي 
لفتا  �للعبة،  �أركان  جميع  على  �أثر 
�لوقوف  �ىل  �صارع  �ل�صلط  نادي  �أن 
بجانب �لأندية نظر� ملا يعانيه ناديه 
و�لأندية �لأخرى، و�صرورة وقوف 
و�ل��وف��اء  بجانبها،  �ل��ك��رة  �حت���اد 

بالتز�ماته �ملالية جتاهها.
وتوقف عربيات على �أبرز حماور 
�لبحث  مثار  �صتبقى  �لتي  �لجتماع 
بعد،  فيما  �لج��ت��م��اع  عقد  حيثما 
منوها �ىل  �أهمية �لدعم �ملايل لالأندية، 
�لأن��دي��ة  ر�ب��ط��ة  ت�صكيل  ومناق�صة 
�ملحرفة، وهو �لأمر �لذي مل يف�صح 
و�لإ�صتماع  ك��ث��ريً�،  عربيات  عنه 
بهذ�  قاطبة  �لأن��دي��ة  روؤ���ص��اء  لأر�ء 
�صيتم  �أن����ه  م��ب��ي��ن��ا  �خل�����ص��و���س، 
ت�صكيلها  مت  �لتي  للجنة  �ل�صتماع 
�لتي  �ملطالب  يف  �لتباحث  لغايات 
�لجتماعات  يف  �لأندية  بها  تقدمت 
�للجنة  ت�صكيل  ومناق�صة  �ملا�صية، 
و�لأن��دي��ة،  �لحت����اد  م��ن  �مل�صكلة 
�لأندية  دعم  �صبل  لبحث  و�خلا�صة 
�لد�عمن  م��ع  �لتو��صل  خ��الل  م��ن 
�لعجز  تغطية  بهدف  و�حلكومة، 
�لحتاد  من  �لدعم  ميز�نية  يف  �ملايل 

لالأندية.

تأجيل اجتماع أندية المحترفين في السلط الى إشعار آخر

 مصير دوري المحترفين مجهول  بسبب "كورونا" واألوضاع المالية تتصدر المشهد

جانب من �إجتماع �صابق

جانب من �إجتماع �صابق
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و�جن��از  و��صتحقاق،  ج���د�رة  ع��ن 
�لوطني  �ملنتخب  خطف  م�صبوق  غري 
للمالكمة 5 بطاقات نحو �وملبياد طوكيو 
2020، يف ختام حمطة �آ�صيا و�قيانو�صيا 
و�لتي جرت مناف�صاتها يف �صالة �لمري 

حمزة مبدينة �حل�صن لل�صباب.
و�ملتمثل  �مل�صبوق  غ��ري  �لجن���از 
بخم�س بطاقات، حيث مل يتاأهل عن لعبة 
ن�صختن  يف  لعبن   3 �صوى  �ملالكمة 
دروي�س  �يهاب  تاأهل  حيث  �صابقتن، 
وح�صن   ،2012 ل��ن��دن  �ومل��ب��ي��اد  �ىل 
�وملبياد  �ىل  �لك�صبة  وعبادة  ع�صي�س 
ريو 2016، فيما �صطر جنوم �ملنتخب 
��صماءهم باأحرف من ذهب، حن تاأهل 
�خلما�صي زياد ع�صي�س، ح�صن ع�صي�س، 
وعدي  �لك�صبة  عبادة  �ل��و�دي،  حممد 
�لهند�وي، وخرج لعب �ملنتخب ه�صام 
�صمريين ورمي �ل�صمري، فيما برز بقية 
وقب�صاتهم  بقدر�تهم  �ملنتخب  لعبي 
�حل�����ص��ور  ج���اب���ن  �ىل  �حل���دي���دي���ة، 
منه  �ل�صتفادة  مت  �ل��ذي  �جلماهريي 

خري ��صتفادة.
و�صارك يف �ملحطة 221 لعبا و 80 
لعبة ميثلون 35 دولة، وو�صع �لردن 
��صمه بقوة على �لتنظيم �لر�ئع، وقدم 
�ل�صت�صافة  يف  ر�ئ��ع  من  �ك��ر  م�صهد 
بكل  بها  جنح  �لتي  و�لد�رة  و�لتنظيم 
�قتد�ر، بعد قر�ر �للجنة �لوملبية مبنح 
�نت�صار  بعد  �ل�صت�صافة  �صرف  �لردن 
"كورونا"  �لع�صر  ل��ف��ريو���س  �صريع 

�ملميت.

فايرو�س كورونا

فايرو�س  �لعامل، كان  �ن �رعب  بعد 
�ل�صينية  ووهان  مبدينة  يفتك  كورونا 
تقدمت  �ن  وبعد  �ملحطة،  �نطالقة  قبل 
�جلنوبية  كوريا  بينها  من  دول  ع��دة 
ليعود  �ل�صت�صافة،  بطل  و�لفلبن 
ومانيال،  ���ص��ي��وؤل  يف  ويظهر  ك��ورون��ا 
عو�صا  ل�صت�صافة  �لردن  ليتح�صر 
موعد  �ج��ل  �ملنتخب  �ن  رغ��م  عنهما، 
كان  �ن  بعد  ومل��رت��ن،  ليومن  �صفره 
لي�صطدم  ووه��ان،  �ىل  لل�صفر  يتح�صر 
بقر�ر �لتاأجيل من قبل �جلهات �ملعنية؛ 
من  ي��وم��ا   25 ق��ب��ل  �لردن  وحت�����ص��ر 
بكل  ح�صوره  و�ثبت  �حل��دث،  �نطالق 

�قتد�ر.
قر�ر  �لوملبية  �للجنة  تلقي  وف��ور 
�حلدث،  ل�صت�صافة  �لدولية  نظريتها 
�نطلقت �للجنة �لوملبية وبكل طاقاتها، 
وو���ص��ل��ت �ل��ل��ي��ل ب��ال��ن��ه��ار، ب��دع��م من 
لو�صع  �ملختلفة،  �لر�صمية  �ملوؤ�ص�صات 

ومن  �لوفود  ل�صت�صافة  حمكمة  خطة 
كافة �ملعابر �حلدودية.

�لعبئ  �ل�صحة  وز�رة  وحتملت 
وم�صوؤوليتها  تخ�ص�صها  �صمن  �لأكر، 
�ل�صحي،  �ل��و���ص��ع  ع��ل��ى  لل�صيطرة 
مع   للتعامل  �أو  �لوطن،  حلماية  �صو�ء 
خا�صة  �مل�صاركة،  �ل���دول  منتخبات 
و�ن غالبيتها  تو�جدت  يف ووهان قبل 
و��صتنفرت   �لبطولة،  نقل  عن  �لع��الن 
و�أع��ل��ن��ت  ف��رق��ه��ا،  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة 
�جلاهزية يف مطار �مللكة علياء �لدويل، 
�أف��ر�د  لكافة  �لطبي  �ل��ف��وري  للك�صف 
�ىل  �لبطولة،  يف  �مل�صاركة  �ملنتخبات 
�ملنتخب  جانب ك�صوفات ميد�نية على 
خالل �لتدريبات، للتاأكد �لتام من خلوه 
بالفريو�س،  �لإ���ص��اب��ة  م��ن  عنا�صره 
ب��ا���ص��ر�ف ط��ب��ي م��ب��ا���ص��ر م���ن م��دي��ر 
�مل�صت�صفى �لدكتور �صرحان �ل�صرحان، 
و�ثبت وز�رة �ل�صحة قدرتها بالتعامل 
م��ع �حل����دث رغ���م ���ص��ع��وب��ة �مل��ه��م��ة، 
حتى  وعنايته،  �هلل  بتوفيق  وت�صلحت 
�لبطولة،  مناف�صات  على  �ل�صتار  ��صدل 
�إ�صابات  �أو  ��صتباه  وج��ود  ع��دم  م��ع 
�و  م�صارك  �و  لعب  جتاه  بالفريو�س، 
�أر�س  �مل�صاركة  �لوفود  لتغادر  �د�ري، 

�لوطن كما و�صلت.
فكانت  �ل�صحة،  وز�ر  ج��ان��ب  �ىل 
قلب  يف  ح��ا���ص��رة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�حل������دث، وع���ل���ى م�����د�ر �ل�����ص��اع��ة، 
للمنتخبات  �لتاأ�صري�ت  ل�صت�صد�ر 
�مل��ت��و����ص��ل  و�لتن�صيق  �ل��و����ص��ل��ة، 
وذل��ك  �لوىل،  �لفجر  �صاعات  وحتى 

�ملنتخبات  �م��ام  �لعقبات  كافة  لتذليل 
�لكبرية  �جلهود  جانب  �ىل  �لو��صلة، 
من �لمن �لعام و�لدرك و�لدفاع �ملدين، 
قدرة  جمتمعة،  �ملعنية  �جلهات  لتوؤكد 
�لردن ورجالته، �لت�صدي لإ�صت�صافة 
�لأح��د�ث و�لو�صول بها �ىل بر �لنجاح 
ريا�صي  حدث  �أي  باإ�صت�صافة  �ملاأمول، 
ق��اري وع��امل��ي، رغ��م ع��دد �ملنتخبات  
يف  �لعام  �ملوقف  وح�صا�صية  �مل�صاركة 
ظل �نت�صار فريو�س كورونا، �ىل جانب 
و�خلدمات  �لكرى  عمان  �مانة  ك��و�در 

�لطبية �مللكية.
طاقاتها  �ل�صباب  وز�رة  و�صخرت 
للم�صاهمة يف جناح �لتظاهرة �لريا�صية، 
و�أعلنت حالة �لطو�رئ، ووزعت مهام 
�حل�صن  مدينة  �رج��اء  كافة  يف  فرقها 
�ل�صيانة  �أع��م��ال  و�جن���زت  لل�صباب، 
�لريا�صية  �مل��ر�ف��ق  ل��ك��اف��ة  �ل��الزم��ة 
وترتيب كافة �لمور �لإد�ري��ة، كما مت 
�نتهاء مبكر� قبل موعد �نطالق �لبطولة 

بفرة كافية.
بعيدة  �جل��م��ارك  د�ئ���رة  تكن  ومل 
�لفرة  ط��و�ل  عملت  فقد  �حل��دث،  عن 
�للو�زم  دخول  عملية  لت�صهيل  �ملا�صية 
�خلا�صة باملالكمة، من حلقات وقفاز�ت 
بالنهار  �لليل  فنية، وو��صلت  و�جهزة 
��صت�صافة  �م��ام  �لعقبات  كافة  لتذليل 
�حلدث �لذي يقام يف عمان للمرة �لوىل.

وهيئة  �ل�صياحة  وز�رة  وق��دم��ت 
�لعالن  ��صكال  كافة  �ل�صياحة  تن�صيط 
�ل�صياحي، من خالل ن�صر�ت مت توزيعها 
لوحظ  كما  �مل�����ص��ارك��ة،  للمنتخبات 

يبحثون  �لآ�صيوين  �ل�صحفين  تو�جد 
تقارير  لعمل  �ل�صياحية،  �لمكان  عن 
�لماكن  ع��ن  ملحطاتهم  ريا�صية  غ��ري 

�ل�صياحية يف �لردن.
�لعد�د �لأوملبي يتحدث بكل �للغات

ع��ل��ى �ل��ط��رف �لآخ�����ر، ك���ان مركز 
�لأب��ط��ال،  ي�صنع  �لأومل��ب��ي  �لع����د�د 
�ل��ذه��ب  مب��ن��ج��م  ت�صميته  لي�صتحق 
توفري  مت  حيث  �لوملبياد،  وبطاقات 
و�لإد�ري���ة  �لفنية  �مل�صتلزمات  كافة 
ملو��صلة  �لفنية  لالجهزة  و�للوج�صتية 
ولي�س  �ملعادن  و�لبحث عن  �لتدريبات 
لجل �مل�صاركة، ومت �صياغة كل ��صكال 
خ�صبة  تربة  وتوفري  لالعبن،  �لدعم 
للتمارين  كافية  م�صاحات  للتدريبات، 
�لجهزة،  ��صكال  كافة  وعلى  �حلديثة 
�صحي  غ��ذ�ئ��ي  برنامج  �ىل  بال�صافة 
متخ�ص�س،  طبي  وبا�صر�ف  متكامل، 

ومدلكن متخ�ص�صن.
�لوملبي  �لالعب  �ع��د�د  مركز  وبات 
�ن�صم  �لعامل، حيث  لغات  بكل  يتحدث 
�ملنتخب  م��ع  �ملنتخبات  م��ن  �لعديد  
وذلك  م�صركة،  تدريبات  يف  �لوطني 
بحق،  وك��ان  �لمثل،  �لتح�صري  بهدف 
يتحدث بكل لغات �لعامل، ونال �ل�صادة 
�لتي  �ملنتخبات  ك��اف��ة  م��ن  و�لتقدير 
�صاركة يف مع�صكر�ت ونز�لت ودية مع 

لعبي �ملنتخب �لوطني.

الوادي .. ف�صية م�صتحقة

لوزن  �لوطني  �ملنتخب  لعب  تاأهل 
57 كغم حممد عبد�لعزيز �لو�دي للدور 

تغلب  �لثاين  �لدور  ويف  )باي(  بالقرعة 
 ،2-5 ه���اري  �وغ�صتو  �لهندي  على 
�لكوري  على  تغلب  �لثالث  ل��دور  ويف 
لي�صمن   0-5 ميونغ  �صانغ  �جلنوبي 
يتغلب  �ن  قبل  �لومل��ب��ي��اد،  �ىل  بطاقة 
على �لفلبيني لن كالرك 5-0، ويتاأهل 
�لعامل  بطل  �مام  خ�صره  �لذي  للنهائي 
ليظفر   ،5-0 ماريززبيك  �لوزبك�صتاين 

�لو�دي بامليد�لية �لف�صية.
ورث ل��ع��ب��ة �مل��الك��م��ة ع��ن و�ل���ده 
عبد�لعزيز �لو�دي، وبد�أ �لتدريبات مع 
�صقيقه �ل�صغر ن�صال منذ �لعام 1999 
و�ن�صم بعدها بعام �ىل �صفوف �ملنتخب 
�لبقعة،  نادي  �لوطني، حيث تدرب يف 
قاب  وكان  �مليد�ليات،  من  �لكثري  ونال 
قو�صن للتاأهل �ىل �لوملبياد لندن 2012 
و�وملبياد ريو 2016، لكنه خرج منها يف 
�لنز�ل �لخري، بيد �نه عو�س بح�صوله 
عن  طوكيو  �وملبياد  نحو  بطاقة  على 
جد�رة و��صتحقاق بعد �ن فاز بف�صية 
نز�له  خ�صر  حيث  �لت�صفيات،  يف  وزنه 

�مام بطل �لعامل.
م�����ص��رية �ل��ب��ط��ل �ل�����و�دي ع��ام��رة 
�لبطولة  بالجناز�ت، فقد حقق ف�صية 
�لقد�س  بطولة  ف�صية   ،2001 �لعربية 
ونال  �ل��ع��ام،  ب��ذ�ت  بغد�د  يف  �لدولية 
�لعربية يف عمان  ف�صية بطولة �لندية 
2002، وبرونزية بطولة م�صر �لدولية 
�لدولية  �لقائد  بطولة  وذهبية   ،2003
متتالية،  بطولة   12 مل��دة  باملالكمة 
وذهبية دورة �للعاب �لعربية يف م�صر 
2007، وبرونزية بطولة فلند� 2009، 

يف  للرجال  �لعربية  �لبطولة  وبرونزية 
�لألعاب  دورة  برونزية   ،2009 م�صر 
�لقتالية يف �ل�صن 2010، ذهبية بطولة 
ذهبية   ،2010 �لولية  كاز�خ�صتان 
�صورية  يف  �لعربية  �ل�صرطة  بطولة 
2010.، ذهبية بطولة كرو�تيا �لدولية 
كاز�خ�صتان  بطولة  ذهبية   ،2010
�للعاب  دورة  ذهبية   ،2010 �لدولية 
ب��رون��زي��ة   ،2011 ق��ط��ر  يف  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لدولية يف كاز�خ�صتان  �لعر�و  بطولة 
2014، برونزية بطولة �لعامل يف �ملانيا 
2016، برونزية دورة �لعاب �لت�صامن 
ذهبية   ،2017 �ذربيجان  يف  �ل�صالمي 
قبل   ،2017 �لدولية  �وكر�نيا  بطولة 
�لآ�صيوية  �لت�صفيات  بف�صية  يظفر  �ن 
يف  �قيمت  �لتي  للمالكمة  �لوقيانو�صية 
عمان موؤخر� ونال على �ثرها بطاقة �ىل 

�لوملبياد.

الك�صبة .. رهان التحدي

جن���ح لع����ب �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي 
باحل�صول  �لك�صبة  ع��ب��ادة  باملالكمة 
على �مليد�لية �لرونزية لوزن 63 كغم، 
حيث تاأهل للدور �لثاين بالقرعة )باي( 
حيث تغلب يف �لنز�ل �لول على �لياباين 
 ،1-4 بنتيجة  نارمياتو�صو  دي�صوكي 
�مل�صنف  على  تغلب  �لثاين  �ل��دور  ويف 
ز�ك��ر  �لكزخ�صتاين  بالبطولة  �ل��رب��اع 
�ل��دور  ن��ز�ل  وخ�صر   ،1-4 �صلفانويل 
�لول  �مل�صنف  �م��ام  �لنهائي  ن�صف 
�لطاجاك�صتاين  �آ�صيا  ذهبية  وح��ام��ل 

باخودور ع�صمانوف 3-2.
فقد ك�صب لعب �ملنتخب يف وزن 63 
�لرهان بكل جد�رة  �لك�صبة   كغم عبادة 
عامل  يف  م�صو�ره  ب��د�أ  فقد  و��صتحقاق، 
�لك�صبة  حممد  و�ل��ده  با�صر�ف  �ملالكمة 
وهو  �لك�صبة،  �بر�هيم  عمه  جانب  �ىل 
�صقيقه  جانب  �ىل  ريا�صية  عائلة  م��ن 
ع��ب��د�جل��ب��ار، ف��ق��د ح��ق��ق �ل��ع��دي��د من 
�لجناز�ت، فنال ذهبية بطولة �جلز�ئر 
�لعربية يف وزن 63 كغم 2010، ذهبية 
برونزية   ،2014 كاز�خ�صتان  بطولة 
 ،2014 �ل���ص��الم��ي  �لت�صامن  دورة 
�لآ���ص��ي��وي��ة  �لل��ع��اب  دورة  ب��رون��زي��ة 
�وملبياد  �ىل  وت��اأه��ل   ،2014 ك��وري��ا  يف 
باملركز  حلوله  خ��الل   م��ن   2016 ري��و 
�خلام�س يف ت�صفيات �لعامل �لتي جرت يف 
�ذربيجان، ونال ف�صية �آ�صيا �لتي �قيمت 
يف عمان 2013، برونزية بطولة هنجاريا 
تايالند  يف  �آ�صيا  ف�صية   ،2015 �لدولية 
�قيمت  �لتي  �لعامل  2019 وف�صية كا�س 
برونزية  ينال  �ن  قبل   ،2017 �ملانيا  يف 

حمطة �آ�صيا �ىل �وملبياد طوكيو 2020.
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خمس بطاقات نحو أولمبياد طوكيو 2020
الهنداوي .. جدارة التاأهل

لعب �ملنتخب يف وزن 81 كغم عدي 
�لهند�وي، فتمكن من �لتغلب على لعب 
�صاماو� جولندو تال بنتيجة 5-0، بعد 
وتغلب  بالقرعة،  �لثاين  للدور  تاأهل  �ن 
يوخموت  جكابوجن  تايالند  بطل  على 
خ�صر  �لنهائي  ن�صف  �ل��دور  ويف   ،0-5
بكز�د  �آ�صيويا  �لول  �مل�صنف  �م���ام 

روندلتوف 4-1.
يف  تدريباته  �لهند�وي  عدي  با�صر 
با�صر�ف   2008 �ل��ع��ام  منذ  �ملالكمة 
و�صارك  �لهند�وي،  با�صل  عمه  مدربه 
ذهبيات  ونال  �ململكة  بطولت  كافة  يف 
�لبطولت  يف  �صنو�ت   10 مل��دة  وزن��ه 
�لألعاب  دورة  برونزية  ونال  �ملحلية، 
�جلنوبية،  كوريا  يف   2014 �لآ�صيوية 
وذهبية بطولة �جلز�ئر �لدولية 2018، 
�ل�صود�ن  يف  �لعربية  �لبطولة  وذهبية 
حمطة  برونزية  ينال  �ن  قبل   ،2018

�آ�صيا �ملوؤهلة �ىل �وملبياد.

زياد ع�صي�س.. بلون الذهب

لعب �ملنتخب يف وزن 63 كغم زياد 
�لعامل  على  خام�س  و�مل�صنف  ع�صي�س 
�لآ�صيوي؛  �لت�صنيف  على  و�ل��ر�ب��ع 
ماللي،  جا�صون  �ل�صر�يل  على  تغلب 
�صاماو  منتخب  لع��ب  على  وتغلب 
للنهائي  ليتاأهل  �ه تونغ 0-5،  ماريون 
بيكا�س  �ل��ه��ن��دي  خ�صمه  مل��و�ج��ه��ة 
كري�صان، ليظفر ع�صي�س بالذهبية بعدم 

�صعود �خل�صم للحلقة لال�صابة.
�صطع جنم لعب �ملنتخب �لوطني يف 
وزن 69 كغم زياد ع�صي�س، �ىل جانب �نه 
كان �ول لعب �ردين ينال �وىل بطاقات 
�لوملبياد، و�أ�صاف �ىل �صجله �لذهبي، 
ميد�لية ذهبية وهو يقارع �بطال �لقارة.

على  خ��ام�����س  �مل�����ص��ن��ف  ع�صي�س 
�لقارة  م�صتوى  على  و�ل��ر�ب��ع  �لعامل 
�ل�صد،  قلب  �صاحب  ك��ان  �لآ�صيوية، 
ومل يكل ول ميل وهو يوجه كل ��صكال 
حتى  �حللقة،  على  ملناف�صيه  �للكمات 
�للجنة  ق��ررت  �ل��ذي  للنهائي  و�صوله 
�لفنية لالحتاد �لدويل ��صتبعاد �لهندي 
لينال  لال�صابة،  �لنهائي  من  كري�صان 

ع�صي�س �مليد�لية �لذهبية.
يف  �لنا�صئن  لفئة  تدريباته  با�صر 
 ،1998 مو�ليد  من  وهو   ،2009 �لعام 
ع�صي�س  حممد  �لكابنت  عمه  توىل  حيث 
�ىل جانب  ت��دري��ب��ه،  ع��ل��ى  �ل����ص���ر�ف 
�ملدرب حممود ع�صي�س، وذلك يف مركز 
ذهبية  ونال  �لبقعة،  يف  �لأردن  �صباب 
�لتي  �آ�صيا  بطولة  يف  كغم   69 وزن���ه 
يبلغ  مل  وهو  موؤخر�  عمان  يف  �ختتمت 

من  لكر  حا�صر  و�صيكون  ربيعا،   21
دورة �وملبية، وكان زياد قد نال ذهبية 
وبورنزية   ،2018 �ل�صود�ن  يف  �لعرب 
كا�س �لعامل يف �ملانيا 2018، وبرونزية 
�لعا�صمة  يف  �لآ�صيوية  �لأع��الب  دورة 

�لندوني�صية جاكارتا 2018.
ح�صن  ع�صي�س.. ح�صور متجدد

 91 وزن  يف  �لوطني  �ملنتخب  جنم 
كغم ح�صن ع�صي�س، و�مل�صنف خام�س 
على �لعامل و�لر�بع �آ�صيويا تغلب على 
�لكوري �جلنوبي هايون كيو كيم 0-5، 
لعب  على  تغلب  �لثالث  �ل���دور  ويف 
 ،0-5 بلوديزك  فوغايل  �صاماو  منتخب 
�مام  �لنهائي  ن�صف  �ل��دور  وحخ�صر 
فا�صلي  و�آ�صيويا  عامليا  �لول  �ملن�صف 

ليفيت 5-0.
�لوطني  �ملنتخب  جنم  تاأهل  يعتر 
لوزن 91 كغم ح�صن ع�صي�س هو �لثاين، 
ريو  �وملبياد  �ىل  �لتاأهل  له  �صبق  فقد 
2016، ونال عقبها على �ملركز �لعا�صر 
لي�صبح �خلام�س  يتقدم  �ن  قبل  عامليا، 
�نطلق  فقد  �آ�صيويا،  و�ل��ر�ب��ع  عاليما 
منذ  �ملالكمة  ل��ت��درب  ع�صي�س  ح�صن 
�مل��درب  عمه  وبا�صر�ف    2009 �لعام 
حممود  عمه  جانب  �ىل  ع�صي�س  حممد 
ع�صي�س �لذي �صارك يف بطولة �لعامل يف 

ميالنو �ليطالية 2009.
نال ح�صن ع�صي�س ميد�لية برونزية 
 ،2013 �لفلبن  يف  �آ���ص��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 
تايالند  يف  �آ���ص��ي��ا  بطولة  وب��رون��زي��ة 
و�ملوؤهلة �ىل بطولة �لعامل 2015، وتاأهل 
برونزية  على  بح�صوله  �لوملبياد  �ىل 
�آ�صيا يف �ل�صن 2016، وبرونزية �آ�صيا 
بطولة  �ىل  و�مل��وؤه��ل��ة  �وزبك�صتان  يف 

�لعامل يف �لعام 2017، وبرونزية �آ�صيا 
يف تايالند 2019، ونال برونزية �آ�صيا �ىل 

�وملبياد طوكيو 2020.
وكان ع�صي�س قد فاز بذهبية بطولة 
 ،2015 ق��ط��ر  يف  �لتجريبية  �ل��ع��امل 
بطولة  ف�صية  ن���ال  �ل��ع��ام  ذ�ت  ويف 
كاز�خ�صتان، وبرونزية دورة �لت�صامن 
يف  �ل��ع��رب  وذهبية   2017 �ل�صالمي 
بطولة  ذهبية  ون��ال   ،2018 �ل�صود�ن 
�ف�صل  لقب  ون��ال  �لدولية،  �وكر�نيا 
�آ�صيا و�وروب��ا عقب  قارتي  لعب على 
فوزه على بطل �وروبا يف بطولة �لت�صيك 
برونزية  ون��ال  �لقا�صية،  وبال�صربة 
بطولة بولند� �لدولية 2018، ويف ذ�ت 

�وكر�نيا  بطولة  برونزية  ن��ال  �لعام 
وبرونزية بطولة �ملانيا.

خ�صارة ال�صمري

�لوطني  �ملنتخب  لع��ب��ة  خ�صرت 
نز�لها  �ل�صمري  رمي  كغم   51 وزن  يف 
 5-0 قا�صميوف  �صمية  �لطجكية  �م��ام 
�جلولة  وخ�صرت  �لنهائية،  بالنتيجة 
�لثانية  �جل��ول��ة  وك��ذل��ك   ،5-0 �لوىل 
1-4، �إل �نها خ�صرت �لنز�ل باملجموع 

�لعام 5-0.

خ�صارة �صمرين

�لوطني  �ملنتخب  لع��ب  تعر�س 

باملالكمة بوزن 75 كغم ه�صام �صمرين، 
�إىل خ�صارة قا�صية �مام بطل �وزبك�صتان 
فانات كاخر�مونوف بنتيجة 0-5، بعد 
�جلانب  على  �صمرين  تفكري  �ن�صب  �ن 
ملناف�صة  �لفر�صة  �ت��اح  م��ا  �ل��دف��اع��ي، 
يف  �ل��ف��وز  وحتقيق  �للكمات  لتوجيه 

�لنهاية 0-5.

مدربون حمرتفون

و��صرف على تدريبات �ملنتخب خالل 
�ملحطات �لتدريبية حت�صري� للم�صاركة 
�لأوقيانو�صية  �لآ�صيوية  �ملحطة  يف 
�ملدير �لفني للمنتخب �ندريه �لذي ت�صلم 
�ملهمة خلفا للمدرب �جلز�ئري عز�لدين 
�صهر  خالل  �لتدريب  توىل  حيث  عقون، 
�يلول )�صبتمر( �لعام �ملا�صي، وخا�س 
�ملنتخب �صل�صلة من �لتدريبات �لقا�صية 
للمحافظة على من�صوب �للياقة �لبدنية 
جنح  و�ل��ت��ي  �لتكتيكية  و�ل��ت��دري��ب��ات 
�لهنادوي  با�صل  م�صاعده  مع  باقتد�ر 
�لعاملية،  نحو  �ملنتخب  لي�صال جنوم 
فيما �ن�صم للجهاز �لفني �ملدرب �لقدير 
�ل��ك��اب��نت عمر �مل��ج��ايل �ل���ذي جن��ح مع 
�ندريه و�لهنادوي باحللم �لذي حتقق.

غياب الزعبوب

�لوطني  �ملنتخب  لعب  غياب  �ث��ار 
رغم  ك��ث��رية،  ��صئلة  كغم   52 ل���وزن 
�ل��وزن،  لهذ�  �لبطولة  يف  �در�ج  مت  �نه 
من  �ن  ت��ن  �حلقيقة،  تق�صي  ول���دى 
بنزيل  �لزعبوب  يقوم  �ن  �ل�صتحالة 
لديه  توجد  ل  لنه  كغم،  �ىل 52  وزن��ه 
دهون لالحر�ق، و�صبق له �مل�صاركة يف 

بطولة �لعامل يف رو�صيا 2019، وحقق 
فوز� على بطل �صربيا وخ�صر �مام بطل 
�رمينا، بيد �ن وزنه عاد لل�صعود �ىل 57 
كغم، ول يجوز له �مل�صاركة يف �ملحطة 
�لآ�صيوية، وكونه �صغري �ل�صن وخرة 
حممد  �ل����وزن  لنف�س  �لخ���ر  �ل��الع��ب 
خرته،  من  �ك��ر  �ل��و�دي  عبد�لعزيز 
فيما  �لزعبوب،  با�صتبعاد  �لقر�ر  فكان 
حا�صر�  �ل��زع��ب��وب  ي��ك��ون  �ن  ينتظر 
يف  م�صاركته  بعد  �عتز�له  م��ب��ار�ة  يف 
�لوملبياد، ليعود حممد �لزعبوب ليحل 
 57 وزن  يف  �لوطن  ملثل  �ل��و�دي  مكان 

كغم.

املحطة االخرية

وي��ن��ت��ظ��ر �ن ي��ق��وم م��رك��ز �ع���د�د 
للمحطة  بالتح�صري  �لوملبي  �لالعب 
�لثانية و�ملقررة يف فرن�صا، حيث �صيتم 
��صتدعاء مو�صى جيكات لوزن فوق 91 
�ل�صمري  كغم، كما �صيتم ��صتدعاء رمي 
لوزن 51 كغم، كذلك ينتظر �ن يتم دعوة 
�بتعدت  �لتي  �لر�ميني  ��صماء  �لالعبة 
عائلية،  ل�صباب  �ملالكمة  حلقات  عن 
وب�صبب تعر�س و�لدها جللطة دماغية، 
بيد �ن و�صعه �ل�صحي ��صتقر، وباتت 
حتت جمهر �لدعوة للتدريب من جديد.

�ىل جانب مو�صى جيكات يف وزن فوق 
�لثقيل، فانه هناك ��صماء ميكن دعوتها 
ميتلك  حيث  بالتدريبات،  للمبا�صرة 
و��صحة  روؤية  للمنتخب  �لفني  �جلهاز 
و�صيف  طعيمات  �حمد  �لالعبن  ع��ن 
ي�صكال  �ن  ميكن  و�لخ��ريي��ن  قري�س، 
عن�صر �خلره لهذ� �لوزن، ورمبا يكون 
لهما �صاأن حول بطاقة وزن فوق �لثقيل 
حممد  يكون  ورمب���ا  �لومل��ب��ي��اد،  نحو 

�لعا�صي جاهز� لتمثيل �ملنتخب.

تدريبات فردية

�لومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق����ر�ر  و�ز�ء 
فقد  �لريا�صية،  �لن�صاطات  كل  بايقاف 
لعبي  كافة  �ندريه،  �لفني  �ملدير  منح 
و��صتجمام  ��صر�حة  ف��رة  �ملنتخب 
ملدة ��صبوع، على�ن يتم �لتدريب ب�صكل 

يومي وخفيف للمحافظة على �لوزن.

مكافاآت مالية

حررت  قد  �لوملبية  �للجنة  وكانت 
تاأهلو�  �لذين  �ملنتخب  لالعبي  �صيكات 
�ىل �لوملبياد، حيث ت�صلم �لالعبن مبلغ 
�لتاأهل،  مكافئة  وهي  دينار،  �لآف   12
�قامة حفل تكرميي  يتم  �ن  فيما ينتظر 
�جلانبية  �لث��ار  زو�ل  ف��ور  للمنتخب 

لفريو�س �لع�صر. 
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عند  ز�وي��ت��ه��ا  يف   �صيلفي  ت��ت��وق��ف 
�ملحلي  �لريا�صي  للم�صهد  �مل�صتجد�ت 
كورونا- فريو�س  ول�صيما  و�لعاملي، 
�ل��ع��امل،  �ل���ذي ي��ط��ارد  ك��وف��ي��د 19-، 
�لرعب و�لذعر على  وت�صبب بحالة من 
جميع �مل�صتويات، ومنها �لريا�صة �لتي 
�ختباأت ور�ء �لجر�ء�ت �لحر�زية، 
�لبالد،  حكومة  م�صتوى  على  �لر�صمية 
بها،  �خل��ا���ص��ة  م�صتوياتها  ع��ل��ى  �و 
– �لومل��ب��ي��ة  �للجنة  ق���ر�ر  ول�صيما 

�لر�صمية،  لالحتاد�ت  �لر�صمية  �ملظلة 
مل��دة  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �لأن�����ص��ط��ة  بتعليق 
��صبوعن، ومنه خرج قر�ر �حتاد كرة 
�لريا�صية  �لحت��اد�ت  وجميع  �لقدم، 
�ملن�صجم مع قر�ر رئا�صة �لوزر�ء بهذ� 
�لوحد�ت  نادى  يف  وكذلك  �خل�صو�س، 
تدريبات  �يقاف  عن  �أعلن  �ل��ذي  مثال، 
فرق  م�صتوى  -على  �لريا�صية  فرقه 
�ىل  �ل�صنية-  �لفئات  وجميع  �لرجال 

�أ�صعار �آخر.

"كورونا..."

به  يعرف  كما  �أو  �مل�صتجد،  كورونا 
منظمة  �صنفته  �ل��ذي   ،"19 "كوفيد 
من  خرج  عامليا،  وباء  �لعاملية  �ل�صحة 
و�أدوى  �لعامل،  �ىل  �ل�صينية  ووه��ان 
خمتلف  يف  �لب�صر  م��ن  �لآلف  بحياة 
وك��ورون��ا  �لأر���ص��ي��ة،  �ل��ك��رة  مناحي 
عائلة  �إىل  ينتمي  �لن��ت�����ص��ار،  �صريع 
من  عائلة  وه��ي  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص��ات 
�ل��ف��ريو���ص��ات �ل��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن �صتة 
 ، كبرية  ب�صرعة  عدو�ها  تنتقل  �أمناط 
ي�صبح  �جلديد  �لفريو�س  وبان�صمام 
�مل�صابن  على  وتظهر  �صبعة،  عددها 
ك��ورون��ا جمموعة  ف��ريو���ص��ات  ب��اأح��د 
ت��ر�وح  �لتي  �لأع��ر����س  من  متنوعة 
بن �أعر��س نزلة �لرد �خلفيفة وحتى 
�ل��وق��ت ب��ن �لإ�صابة  �ل��وف��اة، وي��ق��در 
�ملعروف  �لأع��ر����س،  وظهور  �لفعلية 
ير�وح  مبا  �لفريو�س،  ح�صانة  بفرة 

بن يوم و14 يوما.
بالعزلة  ت�صبب  و�ل����ذي  ك��ورون��ا 
�أوروب���ا  ��صبحت  ح��ن  �ل��ع��امل،  ب��ن 
من  �لعديد  �تخاذ  �ىل  �دى  له،  موطنا 
�لحتاد�ت �لريا�صية �لدولية و�لقارية 
و�لعربية و�ملحلية، �ىل تعليق وتاأجيل 
�آخر،  �إ�صعار  �ىل  �لريا�صية  �لن�صاطات 
يف  م�صركا  قا�صما  �لأم���ر  ب��ات  حتى 
على  و�ن�صحب  �ل��ع��امل،  دول  جميع 
و�لدوريات  �لريا�صية  �لفعاليات  ��صهر 
م�صتوى  ع��ل��ى  �ل�����ص��ه��رية  �ل��ك��روي��ة 
�لعامل، وتز�يدت �ل�صابات لدى �أندية 
بالعامل،  �لريا�صات  ملختلف  وجنومها 
�صهرية  ومنتخبات  �ندية  �تخذت  حتى 
�حلجر على لعبيها، و�خرى �نتقلت �ىل 
خطط طو�ريء يومية، مما يوؤكد خوف 

�لعامل من �صبح "كورونا" �ملميت.

 "يف الوحدات"

�لوحد�ت بادر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت 
من  باأنه  له  وي�صجل  مبكر�،  �لوقائية 
بادرت  �لتي  �لريا�صية  �لأندية  �أو�ئ��ل 
�لوقائية، عندما  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ  �ىل 
�علن عن �يقاف تدريبات فرقه �لكروية 
م��ن��ذ ي���وم �خل��م��ي�����س �مل��ا���ص��ي، وه��و 
م�صوؤوليته  من  �ليه  �نطلق  �لذي  �لمر 
�لوطنية، وتقدميه �أمن و�صالمة �لوطن 
فوق كل �لعتبار�ت، ليلتزم �ي�صا نادي 
�ل��وح��د�ت ب��ق��ر�ر�ت جمل�س �ل��وزر�ء، 
�ل��الزم��ة  �ل��ت��د�ب��ري  �ت��خ��اذ  �ملت�صمن 
للوقاية من فريو�س "كورونا"، ورحب 
بتعميم وز�رة �ل�صباب/ مديرية �صباب 
�لعا�صمة، موؤكد� على �لتز�مه بالتعميم 
�ل�صبابية  و�لهيئات  �لندية  �إىل  �لو�رد 
م��ق��ر�ت��ه��ا، وت��ع��ل��ي��ق جميع  ب���اإغ���الق 
�لنتخابات  كافة  وتاأجيل  �ن�صطتها، 
�نطالقا  ��صبوعن،  مل��دة  بها  �ملتعلقة 
ترخي�س  تعليمات  من   )8( �مل��ادة  من 

وت�صجيل �لأندية و�لهيئات �ل�صبابية.

 املركز االإعالمي...دور وطني

لنادي  �لوطني  �ل��دور  على  تاأكيد� 
و�أركانه،  مكوناته  وبجميع  �لوحد�ت، 
�لوطني  بالهم  �لإعالمي  �ملركز  �نخرط 
حملة  ونظم  كورونا،  فريو�س  ملو�جهة 
�لريا�صية  جن��وم  خ��الل  م��ن  �إع��الم��ي��ة 
�لأردنية، عر ر�صائل توعوية بثت عر 
ت�صجيالت "�لفيديو"، ون�صرت من خالل 
موقع  على  �لر�صمية  �ل��ن��ادي  �صفحة 
بوك"،   �لإجتماعي"�لفي�س  �لتو��صل 
�لوطنية،  �لريا�صة  جنوم  ل�صان  على 
و�ملوؤمنن  جمتمعاتهم،  يف  �ملوؤثرين 

ب��و�ج��ب��ه��م �ل��وط��ن��ي جت����اه ق�����ص��اي��ا 
�لنتماء  تر�ب  يف  و�ملنغم�صن  وطنهم، 
و�لولء للوطن و�لقائد، ويكثف �ملركز 
حمالته  من  �لوحد�ت  لنادي  �لإعالمي 
�لإعالمية خالل �لأيام �ملقبلة، �ن�صجاما 
مع �حلملة �لإعالمية �لوطنية ملو�جهة 

فريو�س كورونا �مل�صتجد بالأردن.

اخلرب: اإجراءات بر�صلونة الوقائية

�ل��ذي  �خل���ر  ع��ن��د  �صيلفي  ت��وق��ف��ت 
�لإ�صبانية  �لإع���الم  و�صائل  تناقلته 
�لإج��ر�ء�ت  عن  و�لعربية،  و�لعاملية 
�لإ�صباين  بر�صلونة  نادي  �تخذها  �لتي 
�مل�صتجد،  كورونا  فريو�س  مع  للتعامل 
ب��ع��د �إي��ق��اف �ل��ن�����ص��اط �ل��ري��ا���ص��ي يف 
ن�صتقي  و�ل��ذي   ،19 كوفيد  �إ�صبانيا، 
منه ما ن�صره �لنادي �لكتالوين، يف بيان 
�لالعبون  "تلقى  �لر�صمي:  موقعه  عر 
�ملدينة  يف  �ملا�صي  �جلمعة  حما�صرة 
�لريا�صية، من جاومي بادرو�س رئي�س 
�ل�صحة �ملهنية بالنادي، و�أنتوين تريال 
�لو�صع  ح��ول  �لأوب��ئ��ة،  علم  رئي�س 
لتقدمي  بالإ�صافة  �إ�صبانيا،  يف  �حل��ايل 
�لت�صرف  ب�����ص��اأن  ل��الع��ب��ن  �مل�����ص��ورة 
�لبيان:  �حلالية".وتابع   �ل��ف��رة  يف 
�إىل  �صابق  وقت  يف  �لالعبون  "�نطلق 
خالل  �لعمل  �إر�صاد�ت  ومعهم  �ملنزل، 
تخ�صي�س  مت  �ملقبلة..  �لقليلة  �لأي��ام 
�لإر����ص���اد�ت وف��ًق��ا حل��ال��ة ك��ل لع��ب، 
من  �ل��الع��ب��ن  و���ص��ع  متابعة  و�صيتم 
و�صيكون  �لأول،  �لفريق  مدربي  قبل 
مع  م�صتمر  �ت�����ص��ال  ع��ل��ى  �مل���درب���ون 
�لالعبن، لالإ�صر�ف على �لعمل �ملنجز، 
لهم،  منزلية  تدريبات  ت�صميم  و�صيتم 

�ملتاحة  و�مل�����ص��اح��ة  ل��ل��ظ��روف  وف��ًق��ا 
نتيجة  لتحقيق  �مل��ن��ازل،  يف  للجميع 

�أف�صل".
�ل��وق��ت  "يف  �لبيان:"  و�أ����ص���اف 
خالل  �لعمل  ه��ذ�  جدولة  متت  �حل��ايل 
جتديد  و�صيتم  �ملقبلة،  �ل�صبعة  �لأيام 
�إىل  �لعودة  حتى  �لتدريبي  �لرنامج 
و�ل��ذي مل  �لنادي،  �مل��ر�ن �جلماعي يف 
�لنظر  ب�صرف  بعد،  موعده  حتديد  يتم 
عن �لعمل �لبدين، �صي�صتمر �لالعبون يف 
�تباع �لإر�صاد�ت �لغذ�ئية �لتي طبقوها 
خطة  يطبق  لع��ب  كل  �ملو�صم،  ط��و�ل 
�لأي��ام  ويف  �ل��دورة،  هذه  خالل  فردية 
�ل�صت�صار�ت  �إج���ر�ء  �صيتم  �لقادمة 
حال  يف  �لطبية،  �خلدمات  مع  �لالزمة 

وجود �أي �صك".

 ما وراء اخلرب 

هامة  ر���ص��ائ��ل  ع��ن��د  �صلفي  ت��ت��وق��ف 
م��ن ب��ي��ان ب��ر���ص��ل��ون��ة، ع��ل��ى �لأن��دي��ة 
مليا،  �لتوقف عندها  �ملحلية  �لريا�صية 
و�ل�صتفادة منها خالل �ملرحلة �ملقبلة، 
ويف  بر�صلونة  �أن  �ولها  يف  تاأتي  و�لتي 
�أوقف  �ملحلية  لأنديتنا  �صبيهة  خطوة 
و��صهرها  �لريا�صية،  فرقه  تدريبات 
�ملتخم  ب��ال��ن��ادي،  �لأول  �ل��ك��رة  فريق 
�لنادي  ب��د�أ  حيث  �ل�صهرية،  بالنجوم 
�إجر�ء�ته مبحا�صرة توعوية  �لكتالوين 
�ل�صحية  �ل��ت��د�ب��ري  م��ت��خ��ذ�  ل��الع��ب��ن 
مع  �لفردي  �لتعامل  حيث  من  �لالزمة، 
�لالعبن، و�لتي قدمها م�صوؤول �ل�صالمة 
�لبيئية وخمت�س يف علم �لأوبئة، حول 
�لو�صع �لعام يف ��صبانيا، وهو �لإجر�ء 
مع  فعله  �لأن��دي��ة  على  يتوجب  �ل��ذي 

جميع لعبي فرقها �لريا�صية، كخطوة 
من  �ل�صحية  �ل��وق��اي��ة  ن�صر  يف  �وىل 

�لفريو�س �مل�صتجد.
بعد  فيما  �لكتالوين  �ل��ن��ادي  و�إج���ر�ء 
قر�ر �يقاف �أو تعليق �لأن�صطة �لريا�صية 
و�لتدريبات، �ي�صا ر�صالة مهمة من حيت 
ومعهم  ب��ي��وت��ه��م،  �ىل  �ل��الع��ب��ن  ت��وج��ه 
�صاملة،  وتغذية  و�صحية  تدريبية  خطة 
فردي،  ب�صكل  �لالعب  بتطبيقها  مطالب 
و�إر����ص���اد�ت وق��ائ��ي��ة م��ن �مل�����ص��وؤول��ن 
�ل�صاأن، وفقا حلالة كل  و�ملخت�صن بهذ� 
للالعبن  حثيثة  متابعة  و�صيتم  لع��ب، 
�لطبن  و�مل�صوؤولن  مدربيهم  خالل  من 
وم�����ص��وؤويل �ل��ت��غ��ذي��ة، و�مل��ط��ال��ب منهم 
�ليوم،  مد�ر  على  �لالعبن  مع  �لتو��صل 
وهو �لإجر�ء �لتايل �لتي يجب �أن تتبعه 
�نديتنا �ملحلية مع لعبيها يف هذه �لفرة 

�لع�صيبة على �جلميع.
وت�����رى ���ص��ي��ل��ف��ي م���ن ب���ي���ان ن���ادي 
ب��ر���ص��ل��ون��ة، ت��و���ص��ي��ة م��ه��م��ة، حن 
�خلطة  برجمة  �صرورة  �لبيان  يوؤكد 
لكل  و�لتغذية  و�لطبية  �لتدريبية، 
لعب ملدة ��صبوع، ومن ثم تقييمها من 
قبل �مل�صوؤولن، للتاأكد من �صالمة جميع 
�لالعبن من ناحية، وجاهزيتهم �لفنية 
و�لبدنية و�لطبية و�لغذ�ئية من ناحية 
�ىل  تهدف  دقيقة  بفحو�صات  �أخ���رى، 
�ملهمة،  �ركان  جلميع  �لعامة  �ل�صالمة 
�لإن��وذج  وهو  ولعبن،  و�إد�ري��ا  فنيا 
�أنديتنا  ب��ه  حت��ت��ذي  �أن  ي��ج��ب  �ل���ذي 
للتعامل  �ل��وح��د�ت  ومنها  �ملحلية، 
�لفرة  خ��الل  �مل�صتجد  �لفريو�س  م��ع 
�عالن  عند  تقف  �أن  يجب  ول  �ملقبلة، 

�يقاف وتعليق تدريباتها فح�صب.

الرياضة في زمن كورونا بين التعليق والتأجيل

كورونا يطارد العالم... وخطة برشلونة االحترازية "تدرس"

�إعد�د: م�صطفى بالو
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دوري المحترفين

نقطة نظام

تلقت �أندية �ملحرفن �صفعة جديدة يف م�صريتها، و�لتي توقفت موؤخرً� يف ظل 
مطالبها �ل�صرعية باإعادة �لأمور �إىل ن�صابها، وعدم �لعودة �إىل �خللف بعدما قرر 
�حتاد كرة �لقدم تخفي�س �لقيم �ملالية للجو�ئز ملا يعانيه يف ظل غياب ر�ع ر�صمي 

لبطولت �ملحرفن.
�لأندية وبعد �أن جنحت يف م�صعاها بتعليق �مل�صاركة �إىل حن �لعودة عن �لقر�ر 
�جلائر من وجهة نظرها، تلقت �صفعة قوية بعد تاأجيل كافة �ملناف�صات �لريا�صية �إىل 
�إ�صعار �أخر، بعدما �نت�صر فايرو�س كورونا يف بقاع �لأر�س كافة، وبات يهدد حياة 
�لكثريين، نظري �صرعة �نت�صاره وهو ما دفع �لحتاد�ت �لريا�صية يف �لعامل �أجمع 

لإيقاف �لأن�صطة �لريا�صية.
من  بقر�ر  �لريا�صية  �لأن�صطة  باإيقاف  �أوعزت  �ملحلية  �لأندية  �ن  لالأمر  �ملثري 
�حتاد �لكرة و�للجان �ملخت�صة، وحتى �لتدريبات وهو ما �صيجعل عجلة �ملناف�صات 
تدخل يف �صبات جديد من �لتوقف �لذي من �صاأنه �أن يوؤثر �صلباً على و�قع ريا�صتنا 

�ملحلية.

"فايروس كورونا" يزيد من متاعب أندية المحترفين

سمر نصار تتصدر المشهد فهل تخطف لقب "المنقذ" للكرة األردنية
 

�لقدم  لكرة  �لأردين  �لحت��اد  عام  �أم��ن  ت�صدرت 
�صمر ن�صار �مل�صهد يف �لأونة �لأخرية، خا�صة بعدما 
علقت �أندية �ملحرفن �جلر�س معلنة عدم �لعودة �إىل 
�ملالعب �إل ب�صرط عودة �لأمور �إىل ما كانت عليه من 

ناحية �جلو�ئز �ملالية لالأندية.
ن�صار حاولت بطرق دبلوما�صية لفلفة �ملو�صوع، 
�إد�ر�ت �لأندية �ملحلية وقف لتطلعات  ولكن تعنت 
ن�صار باملر�صاد، حتى و�إن ��صتعملت �لأخرية لغة 
�لتهديد و�لوعيد، ولكن هذ� �لأمر مل يلقى باًل لدى 
على  �لكرة  �حت��اد  �أج��رت  و�لتي  �ملحرفن  �أندية 
طاولة  على  و�جللو�س  ملطالبهم  �ل�صتماع  �صرورة 

�لنقا�س.
ن�صار و�لتي ت�صعى بكل قوة لإيجاد خمرج لالأزمة 
�ملالية �لتي يعاين منها �حتاد �لكرة، �صلطت �ل�صوء 

�أن  معترة  �لت�صويق  عملية  تفعيل  �صرورة  على 
هذ� �حلل �لأمثل لق�صايا �للعبة حملياً! متنا�صية �أن 

�لو�صع �لقت�صادي للوطن مير يف �أ�صو�أ �حو�له.
ن�صار �لتي كانت تتحدث للقناة �لريا�صية ك�صفت 
�مل�صاكل  ملناق�صة  جلان   3 لت�صكيل  �لتوجه  مت  �أن��ه 
�أن��ه  م��وؤك��دة  �لأن��ي��ة و�لبحث ع��ن حلول ج��ذري��ة، 
�لأمور  ملناق�صة  جلنة  هناك  �صيكون  هنالك  �صيكون 
ر�بطة  ن��و�ة  تاأ�صي�س  لدر��صة  وجلنة  �لت�صويقية، 
مع  لالجتماع  وجلنة  للوقت،  حتتاج  �لتي  �لأندية 
لالأندية  �لالزم  �لدعم  لتوفري  و�ملوؤ�ص�صات  �حلكومة 

�ملحرفة".
يف �لوقت �لذي طالبت ن�صار ب�صرورة عدم حتميل 
و�جباً  بات  �أنه  �إىل  م�صرية  �حلكومة،  على  �لعبء 
�لتفكري بطرق �أخرى من خالل فتح قنو�ت ت�صويقية 

جديدة".

شؤون محلية

ارادة اهلل فوق كل شيء
ت�صمو  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �إر�دة  نعم 
فوق كل �صيء، ووباء �لكورونا �لذي �جتاح 
جنوبها  �إىل  �صمالها  من  �لأر�صية  �لكرة 
ب�صيط  �إختبار  �إل  هو  ما  فغربها،  و�صرقها 

من رب �لعاملن، ليمتحن �صرنا جميعاً..
�لر�صالت  كافة  ت�صتطع  مل  �أ�صف  بكل 
�صعوب  توحد  �أن  و�ل�صيا�صية  �لريا�صية 
"كورونا"  �ملدعو  لياأتي  قاطبة،  �لأر���س 
يتخذو�  �أن  ب�����ص��رورة  �جلميع  وي��وح��د 
�حليطة و�حلذر يف كل �صيء، وهو ما فر�س 
نظاما عامليا �أجر كافة �صعوب �لأر�س على 
�لتقيد بهذ� �لنظام بحذ�فريه حت�صباً ملا هو 

قادم و�صيء.
�أ�صيبت بال�صلل �لتام، ويف كل  �لريا�صة 
�لن�صاط  تعليق  مفاده  خر  ن�صمع  مكان 
�حلر  �لف�صاء  وه��و  ل  كيف  �ل��ري��ا���ص��ي، 
لل�صعوب على هذه �لأر�س، لتتقيد حريتهم 

قبلها كانت لل�صماء ت�صدح حناجرهم.
نعلم جيدً� �أن هذ� �لأمر ما هو �إل �إر�دة 
�هلل �صبحانه وتعاىل، ولكن هذه فر�صة باتت 
�صانحة لأن ن�صالح �أنف�صنا و�أن نعي جيدً� 
باأن �أ�صغر خملوقات �هلل عز وجل و�لتي ل 
ترى بالعن �ملجردة، ��صتطاعت �أن ترعب 
كل  وتوقف  �حلياة  وت�صل  �لأر���س  �صكان 

�صيء مذعورً�..
بكرمه  علينا  �صيمن  �هلل  ب��اأن  موؤمنون 
�لوباء،  لهذ�  �صايف  عالج  هنالك  و�صيكون 
�أن  �أن جند �لعالج، بات و�جباً  ولكن قبل 
نعالج �أنف�صنا وننبذ �لت�صرفات �ملقيتة من 
مالعبنا وريا�صتنا.. علنا نتقدم خطوة �إىل 

�لأف�صل.

دبابيس

 
�مل��ردود  على  بظالله  يلقي  �لتحكيم  ملف  ي��ز�ل  ما 
�أبدً� من ناحية �حلكام �ملحلين، يف ظل  غري �ملقبول 
�لر�جع �لو��صح و�لكبري �إ�صافة �إىل �لأخطاء �لرهيبة 
�لتي ظهرت موؤخرً� على �ل�صاحة، و�ألقت بظاللها على 
تتقدم  مل  �أ�صف  وبكل  و�لتي  �لأردن��ي��ة،  �لكرة  و�ق��ع 
خطوة من �لناحية �لتحكيمية، حتى مع وجود خبري 
�أب��دً�، يف  يتغري  �لو�صع مل  �أن  �إل  د�مناركي،  حتكيم 
�لوقت �لذي ما يز�ل به �خلبري �لأجنبي يتقا�صى 200 

دولر يومياً حتى رغم عدم وجوده يف �لأردن.
�لو�قع �ل�صعب �لذي يعاي�صه حكامنا �ملحلييون، 
�إىل �صرورة  وعدم �لقدرة على تطوير �لذ�ت تدفعنا 
�لتوقف  فرة  و��صتثمار  جذري  حل  هنالك  يكون  �أن 
�لتحكيم  لأزمة  و�صايف  �صريع  حل  لإيجاد  "كورونا" 
�لذي  �لوقت  يف  م�صدود،  طريق  �إىل  و�صلت  و�لتي 

تطورت به كرة �لقدم عاملياً.

خبير تحكيمي وحكامنا مكانك سر؟!

�إعد�د: زكريا �لعو�صي



 
�ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن �أغ��ل��ى ما 
من��ل��ك، و�مل�����ص��ل��ح��ة �ل��وط��ن��ي��ة، 
للحفاظ  جديدة  �صو�بط  تفر�س 
للمجتمع  �ل�صحي  �لأم���ن  على 
تف�صي  م���ع  �ل���و�ح���د،  �لأردين 
ف���ريو����س ك���ورون���ا �مل�����ص��ت��ج��د، 
�لذي  �لعاملي  �ل�صحي  و�ل��وب��اء 
يف  بالعامل،  �لآلف  بحياة  �أودى 
�لوقت �لذي �صهد فيه بلدنا �لغايل 
�لأردن، �رتفاع يف عدد �ل�صابات 
خ���الل �ل��ي��وم��ن �مل��ا���ص��ي��ن، مما 
�لوطن  �أبناء  جميع  على  يفر�س 
وطني  بد�فع  �مل�صهد  مع  �لتعامل 
بحث، و�لندماج �أفر�د وجماعات 
بيتك  يف  "خليك  حملة  تنفيذ  يف 

�ل�صغري من �أجل بيتك �لكبري"

"فيد باك"

فريو�س  م��ن  ج��دي��د  ن��وع  ظهر 
ك��ورون��ا يف �ل�����ص��ن، وق��د حظي 
فريو�س  م��ث��ل:  م�صميات  ب��ع��دة 
ف��ريو���س  �أو  �جل���دي���د،  ك���ورون���ا 
كوفيد  �أو  �مل�����ص��ت��ج��د،  ك��ورون��ا 
�ملُتحّور  كورونا  فريو�س  �أو   ،19
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �أو  �جل���دي���د، 
)ب��الإجن��ل��ي��زي��ة:   nCov19
 nCoV acute-2019
respiratory disease(؛ 
�لأول��ي��ة  �لتقارير  �ُصجلت  حيث 
�صهر  منت�صف  يف  �نت�صاره  لبدء 
دي�صمر من عام 2019، وما ز�لت 
به  بالإ�صابة  �مل�صجلة  �حل��الت 
من  �للحظة  هذه  حتى  �رتفاع  يف 

�لعام 2020،
وب��ل��غ��ة �لأرق��������ام، وح�����ص��ب 
�مل�صجلة  �لرقمية  �لإح�صائيات 
�أن  �لخذ  مع  �للحظة،  هذه  حتى 
ب�صبب  حلظة  يف  تتغري  �لأرق���ام 
�صرعة �نت�صار كوفيد 19، فقد بلغ 
عدد م�صابن كورونا يف �لعامل �ىل 
منهم  تعافى  182.881�إ�صاباة، 
79.886 �إ�صابة، وتوفى 7.114 
وحمليا  �ل��ع��امل،  ح��ول  �صخ�صا 
وز�رة  �ح�����ص��ائ��ي��ات  وب��ح�����ص��ب 
�حل��الت  ع��دد  بلغ  فقد  �ل�صحة 
و�حدة  حالة  وتعافت  حالة،   33
فيما  �صابق،  وق��ت  يف  عنها  �أعلن 
-موطن  �ل�صن  تت�صدر  تز�ل  ما 
بلغ  �إذ  �لعاملي،  �مل�صهد  �لوباء- 
عدد �مل�صابن  حتى هذه �للحظة 
فيها  وت���ويف  م�صابا،   80.881

3.226، وتعافى 68.692.

بالبيت" "خليك 

�لريا�صية  �لأندية  على  وجب 
و�ن���ط���الق���ا م���ن م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا 
مبا�صرة  �لإن��دم��اج  �لجتماعية، 
دورها  وممار�صة  �لوطني،  بالهم 
�ل�صبابية  ط��اق��ات��ه��ا  ت��وج��ي��ه  يف 
��صكال  كافة  لتقدمي  و�لريا�صية، 
�ل���دع���م ل��ل��م��وق��ف �حل��ك��وم��ي يف 
م��و�ج��ه��ة �ل��وب��اء �ل��ع��امل��ي، و�إن 
بالبيت"،  "خليك  كلمات  كانت 
�لوطنية  �حلملة  �إط��ار  تاأخذ  مل 
�لتوعية �ل�صاملة بال�صكل �ملطلوب 
�ل�صبابية  �لن���دي���ة  ف���اإن  ب��ع��د، 
تعلق  �أن  ي��ج��ب  و�ل��ري��ا���ص��ي��ة، 
"خليك  �حلملة  وتطلق  �جلر�س 
بيتك  �أج��ل  من  �ل�صغري  بيتك  يف 
تبعا  و��صع،  نطاق  على  �لكبري"، 
و�أهميتها  �لإجتماعية  لقيمتها 
ب���اإح���د�ث �ل��ت��غ��ي��ري �مل��ط��ل��وب يف 
�ملحلية،  وبيئتها  جمتمعاتها 
لنظار  و�هتمام  جذب  حمل  لنها 

�ملالين من �بناء �لوطن.
�ل��ذي  ول��ع��ل �خل��ط��وة �لوىل 
�لتنفيذ  ق��ي��د  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
جنومية  ��صتثمار  ه��و  ف����ور�، 
خمتلف  يف  ولعبيها  مدربيها 
�لريا�صات، ويف خمتلف �لو�صائل 
للرويج  و�لإع��الم��ي��ة،  �لدعاية 
من  بالبيت"،  "خليك  حلملة 
�لإع���الم  و�صائل  خمتلف  خ��الل 

�لتي  �لإج��ت��م��اع��ي  و�ل��ت��و����ص��ل 
جميع  يف  كال�صحر  تاأثريها  بات 
�أي�صا  جن��د  وهنا  �ملجتمعات، 
تنفيذ عملي لالجر�ء�ت �ل�صحية 
بالبيت"،من  "خليك  و�أه��م��ه��ا 
وتعليق  �لتدريبات  �يقاف  حيث 
�ألزمت  �لتي  �لريا�صي،  �لن�صاط 
�ملحلية  �لريا�صة  جن��وم  جميع 
ميكن  وهنا  بيوتهم،  يف  �لبقاء 
توعية  ر�صائل  ببث  �لنجوم  قيام 
ح���ول �ل���وب���اء، و�ل��ت��اك��ي��د على 
�ل���ت���ز�م �مل��و�ط��ن��ي��ن �لل��ت��ز�م 
بالإجر�ء�ت �لوقائية �حلكومية، 
يف  �لبقاء  على  �ملو�طنن  وحث 
�لرعب  �ث��ارة  دون  من  بيوتهم، 
من  �ملحلي،  �مل�صهد  يف  و�لهلع 
خالل ��صتخد�م و�صائل �لت�صال 
"�ملوبايل"،  ل�صيما  �مل��ت��اح��ة 
�لتو��صل  م��و�ق��ع  ع��ر  وب��ث��ه��ا 
بالأندية  �خلا�صة  �لإجتماعية 
�أنف�صهم،  �لنجوم  �أو  �ملحلية، 
ذر�ع  تكون  �أن  �صاأنها  من  و�لتي 
م�صاعد وهام ولالأجهزة �لر�صمية 
�حلكومية  �لر�صائل  �ي�صال  يف 
جانب،  من   19 بكوفيد  �خلا�صة 
تنفيذ  يف  فاعل  ب�صكل  و�مل�صاهمة 
على  بالبيت"  "خليك  ح��م��ل��ة 
تاأكيد�  �لوطن،  من  و��صع  نطاق 
�صفا  �لوطن  �بناء  وق��وف  على 
و�حد� يف مو�جهة �ملحن و�لوباء 

و�لبالء.

 "العزلة والتدريبات الفردية"

�ملحلية  �لن��دي��ة  �ن  ن�صك  ول 
ث��ق��اف��ة ع��ال��ي��ة وح�س  مت��ي��زت يف 
وط���ن���ى �أك�����ر، ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 
حن  �مل�صتجد،  كورونا  فريو�س 
تنفيذ  يف  �ملبادرين  �أول  �صارعت 
بالتعامل  �حلكومية  �لإج��ر�ء�ت 
�يقاف  و�أعلن  �لعاملي،  �لوباء  مع 
فرقها  وت��دري��ب��ات  ن�����ص��اط��ات��ه��ا 
فور�  مقر�تها  و�غالق  �لريا�صية، 
�بنائها  و�صالمة  �من  على  حر�صا 
�ع�صاء هيئة عامة،  ورو�دها من 
وجمل�س �إد�رة ومدربن ولعبن 

وموظفن.
وفر�صت على نف�صها "�لعزلة"، 
بر�جمها  تنفيذ  يف  �نطلقت  لكنها 
عنما  ف���ردي،  ب�صكل  �لتدريبية 
�أغلب  لدى  �لفنية  �لجهزة  قامت 
�أن��دي��ة �مل��ح��رف��ن، بعمل  ف���رق 
لكل لعب، وبثته  بر�مج تدريبية 
�ل��ي��ه��م ع��ر و���ص��ائ��ل �لت�����ص��ال 
وبقيت  �لتكنولوجية،  و�لتو��صل 
تلك  لتنفيذ  دقيقة  متابعة  على 
�لر�مج، وجندت �أجهزتها �لفنية 
و�ل��ط��ب��ي��ة مل��ت��اب��ع��ة �ل��ت��دري��ب��ات 
عن  ف�صال  لع���ب،  لكل  �ل��ف��ردي��ة 
�صملتها  توعوية  ب��ر�م��ج  تنفيذ 
�لر����ص���اد�ت �ل��ت��ي و���ص��ل��ت �إىل 

�مل�صهد  يف  و�إن��دجم��ت  �لالعبن، 
�ل���وط���ن���ي حت�����ارب �ل��ف��ريو���س 

�مل�صتجد على طريقتها �خلا�صة.

 "الوحدات غري"

نادي لوحد�ت طبق م�صوؤوليته 
�ل��وط��ن��ي��ة ب��اأع��ل��ى �ل���درج���ات، 
تدريباته  �ي��ق��اف  �أع��ل��ن  عندما 
�لفئات،  جلميع  �لريا�صية  فرقه 
قبل  م��ن  �لر�صمي  �لإع���الن  قبيل 
�للجنة  يف  �ل��ر���ص��م��ي��ة  م��ظ��الت��ه 
وغريه  �لكرة  و�حت��اد  �لوملبية 
موؤكد�  �لوطنية،  �لحت��اد�ت  من 
�بناء  �صالمة  على  �لكبري  حر�صه 
�ل�صحف  يف  و�إن���دم���ج  �ل��وط��ن، 
�ل��وط��ن��ي ي��ن��ت��ظ��ر �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
مظالته  خ���الل  م���ن  �حل��ك��وم��ي��ة 
تعميم  على  و���ص��ارع  �لر�صمية، 
�ىل  ��صتندت  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  تلك 
تنفيذ  يف  �ل���وزر�ء  رئا�صة  ق��ر�ر� 
ملو�جهة  �لإح��ر�زي��ة  �لأ�صاليب 

فريو�س كورونا �مل�صتجد.
لنادي  �لعالمي  �ملركز  وق��دم 
يحتذى  وطنيا  منوذجا  �لوحد�ت 
جنومية  ����ص��ت��ث��م��ر  ع��ن��دم��ا  ب���ه، 
لعبيه ولعبي �لندية �لريا�صية 
يف  �لريا�صات  ملختلف  �لأخ���رى، 
�ي�صال ر�صائل توعوية توؤكد على 
�حلكومية،  ب��الج��ر�ء�ت  �لتقيد 
و�جر�ء�ت وز�رة �ل�صحة خا�صة 

من �أجل  حماية �لوطن و�ملو�طن، 
�مل�صتجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ن 
�لندية  دور  م��ع  ت�صابه  و�ل���ذي 
�لعاملية و�لعريقة، ل�صيما مدريد 
مدربيه  جنومية  ��صتثمرت  �لتي 
توعوية  ر�صائل  بث  يف  ولعبيه 
وحت��ذي��ري��ة مل��و�ج��ه��ة �ل��ب��الء يف 
بالدها، يف ر�صائل متكررة �آخره:" 
ب��خ��ري،  ت�����ص��ل  �لأردن  ع�����ص��ان 
�ل��وط��ن �صغار  �ب��ن��اء  و���ص��الم��ة 

وكبار...خليك بالد�ر".
بد�أ �ملدير �لفني لفريق �لوحد�ت 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ع��ب��د�هلل �أب���و زم��ع، 
لعبي  تدريبات  على  بالإ�صر�ف 
تد�عيات  ب�صبب  بعد،  عن  فريقه 
ف��ريو���س ك���ورون���ا، �ل���ذي �أج��ر 
تدريباتها.  �يقاف  على  �لأن��دي��ة 
لعبيه  مبر��صلة  زم��ع  �أب��و  وب��د�أ 
�لو�ت�صاب”  “جمموعة  ع��ل��ى 
لتزويدهم  لالعبن،  �ملخ�ص�صة 
بها  �للتز�م  �لو�جب  بالتدريبات 
�لقدرة  ع��دم  ظ��ل  يف  منازلهم،  يف 
جماعية  تدريبات  �أي  �إجر�ء  على 
خارجية، �أو حتى يف مر�كز �للياقة 
على  زمع  �أبو  ويحر�س  �لبدنية. 
بالتمارين،  لعبيه  �لتز�م  متابعة 
�أهمية  على  �لت�صديد  خ��الل  م��ن 
�لإم��ك��ان  ق��در  للحفاظ  تطبيقها 
��صتئناف  حل��ن  �جلاهزية  على 

�ملناف�صات.

حملة "خليك في بيتك الصغير من أجل بيتك الكبير"

"كورونا" يفرض على األندية "العزلة" 
والتدريبات الفردية والوحدات أول المستجيبين
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�إر�دة   - �ل�صيباين  ثائر   
وح��ده��ا  وت��ع��اىل  �صبحانه  �هلل 
كافة،  �لن�صاطات  �أوق��ف��ت  م��ن 
�ل��ري��ا���ص��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، وح��ت��ى �لأف����ر�ح 
يعد  مل  و�لتجمعات  و�لأت���ر�ح 
لها �أهمية يف �لوقت �حلايل، فقط 
على  كورونا"  "فايرو�س  طغى 
�أن  و��صحا  وبد�  �أجمع،  �لعامل 
هناك عجز� كليا وقلة �حليلة يف 
"فايرو�س كورونا"  �لتغلب على 
وجعل  ككل،  �لعامل  �أرب��ك  �ل��ذي 
يف  و�ل�صغرى  �لعظمى  �ل���دول 
�أن  حالة ط��و�رىء، لعل وع�صى 
�ق��رب  يف  �لأم���ة  ه��ذه  �هلل  يرحم 
�ملر�س  تف�صى  �أن  بعد  فر�صة 
دول  يف  خا�صة  �أرو�ح��ا  وح�صد 

�إيطاليا و�إير�ن و�ل�صن.
ملرجعيات  يتبع  �لذي  نادينا   
و�ل��ل��ج��ن��ة  �ل�����ص��ب��اب  وز�رة 
�لأردين  و�لحت�����اد  �لأومل��ب��ي��ة 
�إىل  متعاونا  ب��د�  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 
جيد�  وم�صتمعا  �حل��دود،  �أبعد 
�إل��ي��ه  وج��ه��ت  �ل��ت��ي  للن�صائح 
ولبقية �لأندية، ب�صرورة �إيقاف 
�لأول  �لكروية  �لفرق  تدريبات 
و�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة، و�إغ���الق 
�لذي  �لتعميم  على  بناء  مقره 
و�صل �إىل �أمانه �ل�صر من مديرية 
�صباب �لعا�صمة �لتابعة لوز�رة 
�ل�����ص��ب��اب، وه���و م��ا ي��ع��ن��ي �أن 
ه��ن��اك ت��وق��ف ت��ام ع��ن ممار�صة 
�آخر  �إ�صعار  حتى  فعاليات  �أي 
ت�صدر  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  بانتظار 
من �أركان �لدولة يف �أقرب فر�صة 
�لأم��ور  ت��ع��ود  �أن  وع�صى  لعل 
�قرب  يف  �لطبيعي  و�صعها  �إىل 

فر�صة ممكنة.
�لريا�صي"  "�لوحد�ت 
�لفريق  طبيب  م��ع  ت��و����ص��ل��ت 
يف  �لأط���ب���اء  وم�����ص��وؤول  �لأول 
د.م��وؤي��د  �ل�صتقالل  م�صت�صفى 
��صم  �ط��ل��ق  قال:"  �ل���ذي  عمر 
�ل��ف��اي��رو���س لأن��ه  ك��ورون��ا على 
�أن  و�أ���ص��اف  "�لتاج"،  ي�صبه 
جد�  �صبيهة  �ملبدئية  �أعر��صه 
ناحية  من  �حل��ادة  بالنفلو�نز� 
ع��ام  ب�صعف  �مل�����ص��اب  ���ص��ع��ور 
و�رت���ف���اع درج�����ات �حل����ر�رة 
و�آلم  و�ل�صعال  �لتنف�س  و�صيق 

�لع�صالت و�ملفا�صل".
وذك���ر ع��م��ر: ه��ن��اك �أع��ر����س 
ت�صيب  �لفايرو�س  لهذ�  متقدمة 
وحديثي  �ل�صن  كبار  �لأ�صخا�س 
�لأ�صخا�س  وك��ذل��ك  �ل����ولدة، 
�ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن �م��ر����س 

و�ل�صرطانات  كال�صكري  مزمنة 
مناعتهم  تكون  وهوؤلء  �ملختلفة 
ي�صهل  م��ا  وه���و  ج���د�  �صعيفة 
عليهم  �ل��ف��ريو���س  �صيطرة  م��ن 
�لتنف�صي  �جلهاز  ي�صيب  حيث 
�لكلى  يف  بف�صل  �أي�صا  ويت�صبب 
�إىل �لوفاة  و�لكبد وهو ما يوؤدي 

يف نهاية �ملطاف.
وع��ن��د ����ص���وؤ�ل���ه ع���ن ت��اأث��ري 
على  كورونا"  "فايرو�س 
�لريا�صين  �أجاب:"  �لريا�صين 
حم��ظ��وظ��ن و�ل�����ص��ب��ب يف ذل��ك 
ومن  ج��د�،  عالية  مناعتهم  �أن 
هذ�  �إليهم  ينتقل  �أن  �ل�صعب 
�آخر  وح�صب  ب�صرعة،  �لفريو�س 
�لريا�صين  ف��اإن  �لإح�صائيات 

�ل����ذي �أ���ص��ي��ب��و� يف �إي��ط��ال��ي��ا 
�إليهم  نقلت  و�أملانيا  و�إ�صبانيا 
مع  �لتعامل  طريق  عن  �لعدوى 
�تباع  وع���دم  م�صاب  �صخ�س 
�أن  �إل  �ل�صليمة  �لوقاية  ط��رق 
ذلك ل مينع من �صفائهم ب�صرعة 

قيا�صية لقوة �ملناعة لديهم".
ون�����ص��ح �ل���دك���ت���ور م��وؤي��د 
عمر جن��وم �ل��وح��د�ت و�ل��ك��رة 
�أماكن  عن  بالبتعاد  �لأردن��ي��ة 
�صرب  من  و�لإكثار  �لتجمعات، 
�ل�����ص��و�ئ��ل وع���دم �خل���روج من 

�لبيت �إل لل�صرورة �لق�صوى.
وب�صدة  ي��وؤي��د  �أن��ه  �إىل  ولفت 
�لأول  �لفريق  تدريبات  �إيقاف 
تو�جد  لأن  �لعمرية،  و�لفئات 

�لالعبن يف مكان و�حد وبالقرب 
ي�صهل  �ل��ب��ع�����س  بع�صهم  م��ن 
بينهم،  �لفايرو�س  هذ�  �نت�صار 
ومبا �أن �لريا�صة وجدت للمتعة 
وقف  �لأف�صل  ف��اإن  و�لت�صلية، 
طالت  و�إن  ح��ت��ى  �ل��ت��دري��ب��ات 
�مل����دة �ل��زم��ن��ي��ة ح��ف��اظ��ا على 
هذ�  �نت�صار  من  ومنعا  �لالعبن 

�لفايرو�س.
و�أ���ص��اف �ل��دك��ت��ور م��وؤي��د �أن 
ن��ادي �ل��وح��د�ت و�لأن��دي��ة ككل 
مطالبة بتطبيق كل ما ي�صدر عن 
منظمة �ل�صحة �لعاملية ومنظمة 
�لأوب��ئ��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�لأردن��ي��ة 
ب�صكل  ت�صدر  �لتي  و�لإر�صاد�ت 
�ل�صحة  وز�رة  قبل  من  دوري 

�لوقت ذ�ته  �لأردنية، م�صري� يف 
�أن �لرقام توؤكد �أن 150 دولة يف 
�لعامل �أعلنت �أن وجود �إ�صابات 
يعني  ما  بفايرو�س كورونا وهو 
ويجب  عامليا  وب��اء  �أ�صبح  �أن��ه 
و�هتمام  ب��ح��ذر  معه  �لتعامل 

كبريين.
ب��ع��ي��د� ع��ن ك��ل �مل��ع��ل��وم��ات 
د.موؤيد،  ذكرها  �لتي  و�لن�صائح 
وجب �لتنويه �إىل �أن �إد�رة ن�صاط 
ك��رة �ل��ق��دم يف ن��ادي �ل��وح��د�ت 
�خلمي�س  ي��وم  من  بد�ية  ق��ررت 
�ملا�صي �إيقاف �لتدريبات حفاظا 
و�لأجهزة  �لالعبن  �صالمة  على 
�لفنية و�لإد�رية، قبل �أن ت�صدر 
كرة  �حت��اد  قبل  من  �لتعليمات 

و�للجنة  �ل�صباب  �لقدم ووز�رة 
تدريبات  تعود  ولن  �لأوملبية، 
�إل  �لوحد�ت  بينها  ومن  �لأندية 
�إذ� قدمت تطمينات من �أ�صحاب 
من  متاما  �لأردن  بخلو  �لعالقة 
تعود  حتى  ك��ورون��ا  ف��اي��رو���س 
عليه  ك��ان��ت  م��ا  �إىل  �لأو����ص���اع 

�صابقا.
�لحت���اد  �أن  ذك���ره  �جل��دي��ر 
يف  �أق����ر  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �لأردين 
�لن�صاطات  تاأجيل  �صابق  وقت 
يوم   "14" مل��دة  كافة  �لكروية 
�أو  �لإيقاف  هذ�  جتديد  بانتظار 
�إل  ذل��ك  يت�صح  ول��ن  ��صتمر�ره 

عند نهاية �ل�صهر �جلاري.

إيقاف تدريبات الفرق الكروية في نادي الوحدات

 مؤيد عمر: لهذه األسباب سمي فايروس كورونا بهذا اإلسم
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حتذير..حتذير..حتذير 
حتذر �لهيئة �لإد�رية لنادي �لوحد�ت من �إ�صتخد�م �إ�صم و�صعار �لنادي وحتت طائلة 
�مل�صوؤولية وتوؤكد باأن �إ�صم و�صعار �لنادي حممي وم�صجل لدى �جلهات �لر�صمية.
و�لتي  وغريها  ريا�صية  مالب�س  من  �ملحلي  بال�صوق  �ملطروحة  �ملنتجات  و�إن 
للنادي. ريعها  يعود  ول   بها  عالقة  �أي  للنادي  لي�س  �لنادي  و�صعار  �إ�صم  حتمل 

و�����ص����وف ت���ق���وم �ل��ه��ي��ئ��ة �لإد�ري����������ة ل����ن����ادي �ل�����وح�����د�ت خ�����الل �ل���ف���رة 
�إ���ص��م و���ص��ع��ار �ل��ن��ادي  �ل��ق��ادم��ة ب��امل��الح��ق��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة ل��ك��ل م��ن ي�صتعمل 
ع��ل��ى �مل��الب�����س �ل��ري��ا���ص��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن �مل��ن��ت��ج��ات ل��غ��اي��ات �ل��ت��ج��ارة

�لهيئة �لإد�رية لنادي �لوحد�ت 
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"كورونا" يخلف اصابات رياضية ويربك المشهد الرياضي العالمي
 

�لقدم يوماً جمرد  مل تكن كرة 
يف  �أخو�س  ول��ن  ريا�صية،  لعبة 
ما  لأ���ص��رح  �ملقدمات  من  �لكثري 
تعينه �لكرة وما متثله لعامل عانى 
�لكثري ور�أى ما يكفيه ليبحث عن 
�لقدم،  ك��رة  �صكلته  ل��ه  متنف�س 
كرة �لقدم نف�صها عانت كثريً� من 
ظروف �أثرت عليها دون �أن توؤثر 
يف قيمتها مثل �حلروب و�ل�صغب 
�جلماهريي و�لف�صاد و�ملر�هنات 
كانت تعكر �صفو عامل �لكرة ولنا 
من  �لكثري  �لتاريخ  �صفحات  يف 
�لأمثلة �إل �أن كرة �لقدم مل ت�صتلم 
يوماً و��صتمرت رغم �أنف كل هذه 
يومنا  �إىل  و�صلت  حتى  �لعو�مل 

هذ�.
طل على �لب�صرية �صيف ثقيل 
�صغري �حلجم مل يكن �أحد توقع ما 
�صيقوم به هذ� �ل�صغري، ��صتفاقت 
مدينة ووهان �ل�صينية على خر 
�نت�صار فريو�س باأعر��س ماألوفة 
كابرنا  جمهولة،  تركيبته  �أن  �إل 
�لفريو�س  ه��ذ�  ب��د�أ  ك��ث��ريً� حتى 
دون  �لأر����س  بقاع  يف  بالتغلغل 
هو�دة مهاجماً كل ما حوله و�صط 
�أث��ره،  لتحييد  كثريً�  حم��اولت 
�مل��خ��اوف م��ن ه��ذ� �لفريو�س مل 
تكن فقط �صحية بل �نعك�س ذلك 
للجو�نب �لإقت�صادية و�لتجارية 
و�لريا�صية منها كذلك، �ملخاوف 
م���ن ه����ذ� �ل���ف���ريو����س �أح��اط��ت 
ومن  كذلك  �لريا�صي  �ملجتمع 
�صمنها كرة �لقدم خ�صو�صاً بعد 
�ملت�صررة وخا�صًة  �ملناطق  بدء 
مناطق �صرق �آ�صيا ياإلغاء �ملحافل 
جمتمع  مناطقها،  يف  �لريا�صية 
يحدث  ما  ير�قب  كان  �لقدم  كرة 

ت�����ص��ارع �لأح����د�ث  دون ت��وق��ع 
ب��د�أ  �أن  لبث  فما  ح�صل  �ل���ذي 
تاأثر  ملنع  �حر�زية  ب��اإج��ر�ء�ت 
فكان  �لعامل  يف  �لقدم  كرة  عجلة 
�ل��ق��ر�ر بلعب �مل��ب��اري��ات ب��دون 
جمهور، منظر وبكل �أمانة كان من 
�أ�صعب �ملناظر �لتي ميكن روؤيتها 
ب��دون  يتيمة  �ل��ق��دم  ك��رة  فبدت 
�جلماهري وكان �حلما�س مفقودً� 
وما  ك��ان��ت  �ل�����ص��رور�ت  �أن  �إل 
ز�لت تبيح �ملحظور�ت فكان هذ� 
�أفيون  لإبقاء  كمحاولة  �لإج��ر�ء 
م�صافة  من  ولو  م�صتمرً�  �ل�صعب 
كما �صاهدنا يف مبار�ة يوفنتو�س 

كانت  و�ل��ت��ي  مثاًل  ميالن  و�ن��ر 
مقدمة لأحد�ث مل يتمناها �أحد!

 ���ص��اد �لإرت���ب���اك ك��ث��ريً� مع 
�صرعة �نت�صار �لفريو�س باأوروبا 
بتاأجيل  �ل����دول  بع�س  وب���دء 
ب��ع�����س م��ب��اري��ات��ه��ا ف��ك��ان من 
�مل�صابقات  توقف  �أن  �لو��صح 
�أوروب��ا جمرد وقت  �لكروية يف 
لعب  روجاين  �إ�صابة  �إل،  لي�س 
ي��وف��ن��ت��و���س و�رت��ي��ت��ا م���درب 
�أر�صنال وظهور حالت يف �ملانيا 
�أودوي  هود�صون  �إ�صابة  مع 
لعب ت�صل�صي مل تدع �أي جمال 
باإيقاف  �لقر�ر  �صدر  لالإنتظار، 

�أوروب��ا  يف  �لكروية  �مل�صابقات 
ومت��ت  �ل���ع���امل  دول  و�أغ���ل���ب 
م�����ص��ادرة ك��رة �ل��ق��دم ب�صبب 
فريو�س، خ�صائر كبرية تكبدتها 
�لإحت�������اد�ت وق���ن���و�ت �ل��ب��ث 
هذ�  ب�صبب  �لر�عية  و�ل�صركات 
و�لتهديد  �ملدة  جمهول  �لتوقف 
ت�صب  �لتي  �لبطولت  باإلغاء 
�لأن��دي��ة  ميز�نية  يف  مبا�صرة 
عائد�ت  م�صاريفها،  وتغطي 
�لبث �لتلفزيوين لالأندية وحدها 
خ�صائرها  حجم  يف  و�لتفكري 
دون  مرعباً  �مل��و���ص��وع  يجعل 
وجود ت�صور زمني ملا �صيح�صل 

بب�صاطة  �صيبقى،  متى  و�إىل 
بقيت  �لأن��دي��ة  م�صاريف  ف��اإن 
ثابتة مع غياب مدخالت �لعائد 
�جلماهريي وعائد �لبث وحقوق 
�ل�صيولة  و�ن��ق��ط��اع  �ل��رع��اي��ة 
حتى  �لنفقات  لتغطية  �لالزمة 
للبطولت  �ملنظمة  �ل���دول  �أن 
رعايتها  ع��ق��ود  وق��ع��ت  و�ل��ت��ي 
وح�صرت بنيتها �لتحتية تتوقع 
مثل  بالتاأجيل  ق���ر�رً�  وتنتظر 
�أمريكا  وك��وب��ا   2020 �ل��ي��ورو 
طوكيو،  يف  �لأولومبياد  وحتى 
�لأمر  حول  رومينيجه  ت�صريح 
ق��ال:  حيث  �لفكرة  يو�صل  ق��د 

�لأم��ر  ف��اإن  �ملطاف  نهاية  يف   "
�لقدم  كرة  ب�صبل متويل  يتعلق 
بت�صريح:  و�حلقها  �ملحرفة" 
من  ت��اأت��ي  �لإي����ر�د�ت  "معظم 
هذ�  ف�صل  �إذ�  �لتلفزيون.  قطاع 
�أن  من  خماوف  فهناك  �لقطاع، 
�ل�صغرية  �لأن��دي��ة  من  �لعديد 
�صتو�جه  �حلجم  و�ملتو�صطة 
�أن  ناأمل  �ل�صيولة،  يف  م�صاكل 

ينتهي هذ� ب�صرعة".
�ليوم ل يجد متابعي كرة �لقدم 
حاًل خالل هذ� �لتوقف �إل �لعي�س 
على ذكريات تركتها كرة �لقدم لنا 
و�إن كنا ل منلك خيار م�صاهدتها 
�أننا  �إل  ڤريو�س  ب�صبب  جمرين 
عودتها  م��ع  �صنعود  �صك  بكل 
متعلقن بها ب�صكل �أكر فكما قال 
كرة  من  �أه��م  �لب�صرية   " كلوب 
تتجاوز  �أن  نتمنى  فاإننا  �لقدم" 
�أن  �لأزمة ونتمنى  �لب�صرية هذه 
لتكتمل  �لكروية  �للوحة  تعود 
من  عنا�صرها  ك��اف��ة  بح�صور 
ومن  وجمهور  ومدربن  لعبن 
ثم �لتفكري يف �أبعاد هذ� �لأمر مالياً 
تلَك  كل  بالتاأكيد   و�قت�صاديا.. 
ف�صلت  كما  �صتف�صل  �مل��ح��اولت 
قبلها �حل���روب و�ل��ك��و�رث  م��ن 
�لطبيعية و�لفقر من �نتز�ع �لكرة 
�ل�صاب  و�صغف  �لطفل  ق��دم  من 

و�صيب �لعجوز وجمال �لأنثى !

بقلم:طارق غ�صاب
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