
15 www.alomanaa.net

Sunday - 7 mar 2021 - No: 1230 االحــــــد   -  ٧  مار�س  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٣ رجب    ١٤٤٢ هـ

رياضة

عدن/األمناء/ عالء عياش :

الدورتني  الســتار عن فعالية   أســدل 
)الرتفيعية واملســتجدين( لحكام كرة القدم 
بعدن، والتي نظمتها لجنة الحكام يف اتحاد 
االقتصادية  املؤسســة  برعاية  الكرة بعدن، 
اليمنية ، وتحــت إرشاف االتحاد العام لكرة 
القــدم ولجنة الحكام العليــا ، وأقيمت يف 
الفرتة بــني 1 5- مارس الجاري عىل ملعب 

الشهيد الحبييش بكريرت . 
ويف الحفــل الختامــي للدورتني التي 

شهدت مشــاركة 21 متدربا من املستجدين، 
باإلضافة إىل ترفيــع حكام الدرجات الثالث، 
ألقيت العديد من الكلامت التي أشادت جميعها 
الفرعية بعدن  الحكام  االتحاد ولجنة  بجهود 
النوعية يف  النقلــة  إحداث  وســعيها نحو 
بتنظيم  االهتامم  التحكيمي من خالل  املجال 
الــدورات التأهيلية والتدريبية ملا من شــأنه 
واالرتقاء  الحــكام  مواهب  وتنميــة  صقل 
مبســتواه ورفده بدماء شابة وجديدة قادرة 

عىل مواصلة املشوار يف املستقبل .

وعقب نهاية الفعالية تم توزيع شهادات 
باإلضافة   ، املستجدين  للحكام  الدورة  اجتياز 
إىل الحكام الذين تــم ترفيعهم من الدرجات 
الثالث ) الثالثة إىل الثانية والثانية إىل األوىل 
( ، وكذا تكريم محارض الدورة الدويل املعتزل 
هشــام قاســم الجاروين ، واملرشفني عىل 
االختبارات البدنية وقوة التحمل الحكم الدويل 
عيل الحســني والحكم إيهــاب بارشاحيل ، 
وكام جرى تكريم كل من كان له دور مساهم 

وفاعل إلنجاح الفعالية .

تجدر اإلشــارة إىل أن اتحاد فرع القدم 
بعدن ممثلة بلجنة الحكام الفرعية ، قد نظمت 
دورتــني يف املجال التحكيمي )املســتجدين 
والرتفيعيــة( ، وأقيمت عىل ملعب الشــهيد 
الحبييش يف الفرتة بني 1 5- مارس الحايل ، 
تلقى من خاللها املشاركون محارضات نظرية 
والتحديثات  التحكيم  مفاهيم  عن  وتطبيقية 
للعبة وهدفها  املســتحدثة  للقوانني  األخرية 

االرتقاء والنهوض مبستوى اللعبة بعدن .

كتب / منير مصطفى مهدي :

شــخصية وطنية مناضلة شــارك يف 
الفدائية  العمليات  بالعديد من  ريعان شبابه 
ضد املســتعمر الربيطاين يف عــدن ، هذا 
الحــامس الثورة والوطنــي مل مينعهم من 
مامرسة العشق مع معشوقته لعبة املالكمة 
ورفــع األثقال ، وأول خطوة يف مســريته 
يف  الكومنيوليت  لبطولة  ترشحه  الرياضية 
املالكمة عام 66 م ، ومع رحيل املســتعمر 
الربيطاين عــام 67 م ، زاد الكابنت عبدالله 
امليرسي حبا وتعلقا يف نشاطه الريايض يف 

لعبتني يف آن واحد ) املالكمة ورفع األثقال ( ، 
وأصبح حلام يراوده صباًحا ومساء يف أن يكون نجام رياضيا 
يف اللعبتني ويحقق حلمــه بالعزمية واإلرصار وااللتزام ورفع 

شأن اللعبتني .
فشارك امليرسي بفعالية جادة يف والدة لعبة رياضية اسمها 
حمل األثقال مع عــدد من زمالئه منهم: أحمــد نارص ، جواد 
جرجــرة ، عادل نجار ، صالح عمريان ، محمد جبل ، وغريهم... 
وســاهم يف إدخال اللعبة بناديي امليناء والشعلة ومحافظتي 
لحج وأبني ، وخاض بطوالت متعــددة محلية ، وتحمل بعدها 
العديد من املهــام وتوىل تدريب عدة أنديــة بعض املحافظات 

األخرى ، وكــذا قيادته للمنتخبات الوطنية 
كانت يف لعبة األثقال واملالكمة .

ترأس اتحادي رفــع األثقال واملالكمة 
86-82 م ، كام انضامم  لخمس ســنوات 
ليبيا  واآلســيوي  العــريب  إىل  االتحــاد 
ونيودلهي  83م ، لالتحاد الدويل مبوسكو 
، كل هذه الدورات شــارك فيهــا عبدالله 
امليرسي ، والذي متيز بعالقته املميزة مع كل 
االتحادات الدولية إلجادته اللغة اإلنجليزية 
، حيث أوكلت له مهمــة الرتجمة الفورية 
للمدربــني األجانب يف اليمــن وخارجه، 

وأصبح أفضل من ميثل اللعبة ووفودها.
كام لعب دورا مهام يف جلب املساعدات املالية للعبة األثقال 
وطلبيات وشهادات تحكيمية وحرم من تذكرة مجانية عام 84 
م ، البحر األوسط ، رغم وضعه وتحمل آالمه إال أنه ال زال يعشق 
اللعبة لتسري يف نبضات قلبه ألنه واحدا من أول من وضع لبنان 

التأسيس لألثقال واملالكمة .
فاليــوم إذا ذكرنا هذيــن اللعبتني ذكرنــا الكابنت واملدرب 
والحكم والقيادي الريايض عبدالله امليرسي ، وهذا ليس مبالغة 
يف هذه الشخصية الرياضية فســألوا تاريخ األثقال واملالكمة 
يف اليمن وخارجها ســتجدون اللعبتني وامليرسي روحان يف 

جسد واحد .

سيئون/األمناء/ جمعان دويل :

مستحقا  فوزا  بساه  الريان  فريق  حقق 
عىل فريق شــبام بنتيجــة 4 أهداف مقابل 
هدف يف املباراة التــي جمعتهام، الجمعة، 
عىل أرضية اســتاد ســيئون األوملبي ضمن 
بطولة كأس املاهــر ألندية وادي حرضموت 
التي ينظمها فرع االتحاد اليمني لكرة القدم 
بإرشاف  والصحــراء  الــوادي  بحرضموت 
والرياضية وبتمويل  الشــباب  مكتب وزارة 
من مجموعة املاهر التجارية , وبتلك النتيجة 
الثاين من  الــدور  الريــان إىل  تأهل فريق 
البطولــة فيام غادرها فريق شــبام , وفقا 
املغلوب من مباراة  البطولة خــروج  ونظام 

واحدة .
املباراة  شــوط  الريــان  فريــق  أنهى 
األول بتقدمه بهدف جــاء عن طريق العبه 
عبدالرحيم محمــد باوزير يف الدقيقة 21 , 
ويف مطلع شوط املباراة الثاين يف الدقيقة 
الثانيــة أضاف مهاجم الريــان عبدالرحمن 
ســامل عثامن الهدف الثاين للريان. شــبام 
قلــص النتيجة بهــدف يف الدقيقة 23 عن 
طريق العبه ســامل برك باصويطني , ليعود 
هداف ونجم الريــان يف املباراة عبدالرحمن 

سامل عثامن تســجيل هدفني والهاتريك له 
يف الدقائق 30 , 37 .

فريق الريان ظهر يف املباراة متامســك 
الخطــوط والرسعة يف نقل الكرة بني أقدام 
الالعبني فيام كان فريق شبام نقطة ضعفه 
عــدم تجانس خــط الدفاع، حيــث أهداف 
الثالثة جميعها من أخطاء  الثاين  الشــوط 
دفاعيــة وعــدم تراجع خط الوســط بعد 

الهجامت املرتدة حيث استفاد مهاجم الريان 
عبدالرحمن ســامل عثامن رسعته ومهاراته 
يف اخرتاق دفاعات شــبام بتسجيل هاترك 
يف املبــاراة , وكانت املبــاراة يف طريقها 
ملضاعفة النتيجة لتنهي صافرة حكم املباراة 
نهاية املباراة بفوز مســتحق للريان بأربعة 
الثاين من  أهداف مقابل هدف ليتأهل للدور 

البطولة فيام غادرها فريق شبام .

اختتام ناجح للدورتني )الرتفيعية وامل�ستجدين( حلكام كرة القدم بعدن

الأثقال واملالكمة.. روحان يف ج�سد عبدالله املي�سري

الريان ميطر �سباك مرمى �سبام ويق�سيه من بطولة كاأ�س املاهر لأندية الوادي

األمناء / متابعات :
 

يسعى مانشســرت يونايتد للتعاقد مع أحد الالعبني الشباب البارزين يف برشلونة 
خالل الصيف املقبل.

ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن مانشسرت يونايتد قدم عرًضا لربشلونة، 
من أجل الحصول عىل خدمات الالعب الشاب إيايكس موريبا.

وأشــارت إىل أن يونايتد مل يكن الوحيد الذي أراد التوقيع مع موريبا، لكن األخري 
حصل أيًضا عىل عرض من اليبزيج.

وأوضحت الصحيفــة الربيطانية أن األندية تحاول اســتغالل أن عقد موريبا مع 
برشلونة ينتهي يف العام املقبل.

وذكرت أن الــرشط الجزايئ يف عقد موريبا مع برشــلونة يبلغ 89 مليون جنيه 
إسرتليني.

ويعمل موريبا مع الوكيل جوناثان بارنيت، الذي اشتهر بتمثيل العديد من الالعبني 
أبرزهم جاريث بيل نجم ريال مدريد املعار إىل توتنهام.

األمناء / متابعات :

الصحة  وزيــر  رفض 
السامح  فكرة  الكولومبي، 
بهبوط رحلة طريان عارض 
برازيليني،  العبــني  تحمل 
يف وقت الحق هذا الشهر، 
بشــأن  الشــكوك  زاد  ما 
مبــاراة الفريقني، يوم 26 
من الشــهر الحايل، ضمن 

تصفيات كأس العامل.
وقال فرناندو رويز، وزير الصحة الكولومبي، يف بيان »فرصة اســتقبال أي رحلة 

طريان من الربازيل بعيدة للغاية، ال يوجد أي مربر لوصول هذه الرحلة«.
ويأيت هذا القرار، يف الوقت الذي يجري فيه االتحاد الدويل )الفيفا( واتحاد أمريكا 
الجنوبية )الكومنيبول(، مناقشات التخاذ قرار بشأن ما إذا كان من املمكن، امليض قدما 

يف إقامة جولتي التصفيات، يف 26-25 و30 مارس اذار الحايل.
ومن غري املرجح أن توافق األنديــة األوروبية، التي تضم العديد من العبي أمريكا 
الجنوبية، عىل ســفر العبيها لخوض التصفيات يف بالدهم، وســط مخاوف بشأن 

جائحة كوفيد19- وقيود الحجر الصحي.
وتدخل دول أمريكا الجنوبية العرش، ضمن القامئة »الحمراء« للحكومة الربيطانية 

لحظر السفر.
وال يوجد أي إعفاءات لالعبني من الحجر الصحي، عند عودتهم من هذه الدول إىل 

بريطانيا، حيث يجب خضوعهم للحجر يف أحد الفنادق، ملدة عرشة أيام.

وأوقفت كولومبيا رحالت الطريان من وإىل الربازيل، يف نهاية يناير كانون الثاين 
املايض، مع تزايد حاالت اإلصابة هناك، وظهور ساللة جديدة أشد عدوى.

وقال أعضاء يف الكومنيبول، عقب اجتامعهم اليوم »الفيفا ملتزم بإيجاد حل لهذا 
املأزق«.

مان�س�سرت يونايتد يطارد جوهرة بر�سلونة

كولومبيا ترف�س ا�ست�سافـــــــة 
الربازيل يف ت�سفيات املونديال


