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المنتخب الوطني ينال البرونزية واألوغندي يحصد ذهب سيكافا وميشو أفضل مدرب
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شذرات رياضية

�أ .حممد احل�سن الر�ضي

دورة كل الألعاب
الريا�ضية العربية

} السموأل عبد الله عثمان
حقق منتخبنا الوطني امل��رك��ز الثالث ف��ي بطولة سيكافا
للمنتخبات التي جرت فعالياتها بدار السالم عاصمة تنزانيا
بعد أن استطاع التفوق على املنتخب التنزاني صاحب
األرض واجلمهور بهدف محمد شيخ الدين الذي استطاع به
فك شفرة الفريق التنزاني بعدما أهدر العبونا مهرجا ًنا من
األهداف خاصة الالعب رمضان عجب والذي أضاع مبفرده
أكثر من ثالثة أهداف كانت كفيلة بحسم اللقاء منذ شوطه
األول وقد بدأ منتخبنا بتشكيلة ضمت املعز محجوب في
حراسة املرمى  ،معاوية فداسي  ،جنم الدين  ،خليفة  ،مصعب
عمر رباعي خط الدفاع ونزار حامد  ،بشة  ،مهند الطاهر ،

الدين والرياضة

عواطف عبد الكرمي

علموا �أوالدكم
ال�سباحة
والرماية
وركوب اخليل

ح��ث س��ي��دن��ا ع��م��ر ب��ن اخلطاب
رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه ع��ل��ى ممارسة
ال����ري����اض����ة وم�����ن أق����وال����ه في
ذل��ك علموا أوالدك����م السباحة
والرماية وركوب اخليل .
عموما
تهدف الرياضة
ً
إل��ى حفظ جسم اإلن��س��ان قو ًّيا
ً
نشيطا ي���ؤدي وظ��ائ��ف��ه بشكل
طبعي فهي غذاء للجسم والعقل
معً ا  ...العقل السليم في اجلسم
السليم وال��ري��اض��ة مت��د جسم
اإلنسان بالطاقة الالزمة للقيام
مبختلف األعمال  ،وحتسن عمل
القلب وتقوي العضالت وتزيد
م���ن م���رون���ة امل��ف��اص��ل وتكسب
اجلسم اللياقة البدنية والذهنية
وال��ق��وة واحل��ي��وي��ة والنشاط
وم���ن ح��س��ن��ات ال��ري��اض��ة أنها
متأل وق��ت ال��ف��راغ عند الشباب
مبا هو خير وبذلك يتم توجيه
طاقات الشباب إلى ما هو نافع
وحت��ق��ي��ق التمتع ل��ه��م مب��ا هو
مفيد .
والرياضة ً
أيضا تعمل
على تنمية روح التعاون وتكون
باملنافسة الشريفة الهادئة بني
األف������راد واجل���م���اع���ات وتنمي
أخالق الفرد وحتسن من تعامله
مع اآلخرين فتدفعه إلى الصدق
واألخالق الكرمية .

أمير كمال رباعي خط الوسط ورمضان عجب ومحمد موسى
في املقدمة .
وتوج املنتخب اليوغندي بط ً
ال لهذه البطولة وحصل على
امليداليات الذهبية وك��أس البطولة وج��ائ��زة مالية قدرها
ثالثون ألف دوالر وحل املنتخب الرواندي وصي ًفا للمنتخب
اليوغندي ون��ال امليداليات الفضية وج��ائ��زة مالية قدرها
عشرون ألف دوالر  ..وحاز صقور اجلديان على املركز الثالث
وامليداليات البرونزية وجائزة مالية قدرها عشرة آالف دوالر
 ،وتنزانيا صاحبة األرض وحاملة اللقب املركز الرابع  .ونال
الكابنت محمد عبد الله مازدا املدير الفني ملنتخب السودان
جائزة اإلج��ادة والتفوق من احت��اد سيكافا بصفته املدرب

الوطني الوحيد الذي قاد منتخ ًبا من املنطقة للوصول إلى
النهائيات األفريقية في النسخ الثالث األخيرة وف��از قائد
املنتخب الوطني املعز محجوب بجائزة أفضل الع��ب في
البطولة وهي عبارة عن كأس فاخرة وتشارك ثالثة العبني في
جائزة هداف البطولة منهم هداف رواندا اخلطير كاركيزي
صاحب الهدف الثاني في مرمي السودان  .وفاز العب رواندا
هارونا ميونزميا بجائزة أفضل العب في سيكافا ويلعب
لفريق الشباب التنزاني  .ونال الصربي ميشو املدير الفني
لرواندا جائزة أفضل مدرب في البطولة .
واجلدير بالذكر أن امل��درب ميشو هو املدير الفني السابق
للهالل .

قرعة نهائيات كأس األمم األفريقية
أسفرت قرعة نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم املقامة في
غينيا االستوائية واجلابون في شهر يناير من العام املقبل والتي
سحبت في مدينة مالبو بغينيا االستوائية عن وق��وع السودان
بجانب ساحل العاج وبوركينا فاسو وأنغوال في املجموعة الثانية
 ،بينما وقعت تونس وامل��غ��رب إل��ى جانب اجل��اب��ون والنيجر في
مجموعة الثالثة ،فيما وضعت القرعة املنتخب الليبي في مجموعة
صعبة للغاية وضمت املجموعة إلى جانبه ك ً
ال من غينيا االستوائية

والسنغال وزامبيا في املجموعة األولى .
وقد جاءت القرعة علي النحو التالي :
املجموعة األولى  :غينيا االستوائية وليبيا والسنغال وزامبيا
املجموعة الثانية  :س��اح��ل ال��ع��اج وال���س���ودان وب��ورك��ي��ن��ا فاسو
وأنغوال
املجموعة الثالثة  :اجلابون والنيجر واملغرب وتونس
املجموعة الرابعة  :غانا وبوتسوانا ومالي وغينيا

قـرعـة دوري أبطـال أفـريقيـا والكـونفـدراليـة
س��ح��ب��ت ب���امل���غ���رب ق���رع���ة بطولتي
دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
للموسم اجل��دي��د 2012م ومت إعفاء
جميع األندية السودانية من املشاركة
ف��ي ال����دور التمهيدي ع��ل��ى أن تبدأ
م��ب��اري��ات��ه��ا ف��ي ال��ب��ط��ول��ت�ين م��ن دور
الـ 32في شهر مارس من العام املقبل
وأوقعت القرعه الهالل في مواجهة
الفائز من مباراة دواال الكاميروني و
بطل أفريقيا الوسطى حيث سيخوض
ال��ه�لال م���ب���اراة ال���ذه���اب باخلرطوم
و يلعب خ��ارج اخل��رط��وم إي��ا ًب��ا  ,أما
املريخ فسوف يواجه الفائز من مباراة
ب��ط��ل زمي��ب��اب��وي وب��ط��ل سوازيالند
وسيلعب ذه��ا ًب��ا خ���ارج أرض���ه فيما
يخوض م��ب��اراة اإلي���اب باخلرطوم ,
وفي بطولة الكونفدرالية يواجه األمل
العطبراوي الفائز من مباراة ممثلي
زنزبار وزميبابوي فيما يلعب أهلي
شندي م��ع الفائز م��ن م��ب��اراة ممثلي
الكاميرون وسيراليون  .هذا وستلعب
مباريات الذهاب في دور ال��ـ 32أحد
أيام  22أو  23أو  24من مارس املقبل
على أن تلعب مباريات اإلي���اب أحد
أيام  5أو  6أو  7من أبريل من العام
املقبل.

ُأق���ي���م���ت ف����ي دول�������ة ( ق���ط���ر )
الشقيقة ف��ي ال��ف��ت��رة م��ن  9إلى
 23ديسمبر 2011م دورة كل
األل����ع����اب ال��ري��اض��ي��ة العربية
التي شاركت فيها جميع الدول
ال��ع��رب��ي��ة ب��اس��ت��ث��ن��اء ( سوريا)
التي تعيش ظر ًفا استثنائ ًّيا ،
وحقيق ًة فقد بهرت ه��ذه الدولة
الصغيرة في مساحتها العالم
أجمع مبا قدمته من دقة تنظيم
وحسن استقبال وك��رم ضيافة
وتهيئة مالعب في شتى األلعاب
الرياضية بأعلى معدالت اجلودة
فاقت فيها (أمريكا) و (أوربا) في
تنظيمهما للبطوالت التي أقيمت
ع��ل��ى أرض��ه��م��ا ّ ،
وأك����دت مب��ا ال
يدع مجا ًال للشك بأن اختيارها
لتنظيم ك���أس ال��ع��ال��م ف���ي كرة
القدم عام 2022م كان مستح ًقا .
ويتوقع املراقبون أن تقدم ( قطر)
أفضل تنظيم لهذه املسابقة في
تأريخها  ،وم��ن يعش إل��ى ذلك
الوقت سيرى العجب العجاب .
استخدمت ( قطر ) ف��ي حفلي
االف���ت���ت���اح واخل���ت���ام أح�����دث ما
وص��ل��ت إل��ي��ه التقنية احلديثة
 ،وأب���ه���رت ك��ل م��ن ش��اه��د هذه
األح������داث وج��ع��ل��ت أي إنسان
يتساءل ف��ي نفسه  ،أح� ًق��ا هذه
واح��دة من ال��دول العربية التي
تعيش في هذا الزمان ؟!! واألبلغ
واألجمل أنها في حفل االفتتاح
عبرة عن واقع
رسمت ص��ورة ُم ِ ّ
ال��ع��رب السياسي واالجتماعي
ال���ذي يتمثل ف��ي األن��ان��ي��ة وغير
امل��ب��االة بغيره م��ن بني اجللدة
رق واللون والعمل
والعجب بالعِ ِ
ع��ل��ى إث����ارة ال��ف�تن وامل��ش��ك�لات ،
مم��ا أع����اق م��س��ي��رة ه���ذه ال���دول
كثي ًرا وجعلها في قاع التصنيف
احلضاري واإلنساني.
وأن������ا أت����اب����ع ه�����ذا امل���ه���رج���ان
وال��ت��ظ��اه��رة ال��ع��رب��ي��ة الكبيرة
قفزت إلى ذهني مقارنة بني دور
اجلامعة العربية رغم السنوات
الطويلة منذ تأسيسها وبني ( قطر
) من خالل تنظيمها لهذه الدورة
حيث فشلت األولى في جمع شمل
ال��دول العربية وتوحيد كلمتها
ووجهتها ونظرها إلى املستقبل
مب��ا يحقق أه��داف��ه��ا وبرامجها
جناحا منقطع
وجنحت الثانية
ً
النظير من خالل أسبوعني فقط
قضاهما رياضيو هذه الدول في
كنف ( قطر ) ورعايتها أعادت
ل��ه��م اآلم�����ال ب���أن ي��ع��ود العرب
أخوة متحابني ال فرق بني أحمر
وأسود  ،وغني أو فقير  .بل هم
جميعً ا يد واحدة وعقل واحد ٌ
كل
يتمنى ويحب ألخيه كما يتمنى
ويحب لنفسه وهكذا فقد أثبتت
الرياضة في أيام وجيزة قدرتها
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ف��ي��م��ا ف��ش��ل��ت فيه
السياسة في عقود.
التحية لدولة ( قطر ) وهي ُت ِ
قدّم
ه��ذا األمن���وذج ال��ذي ي� ِ ّ
�ؤك��د على
والتفوق
أن ال��ن��ج��اح وال��ت��م� ُّي��ز
ُّ
واإلج����ادة ممكن ل��و كانت هناك
همة وعزمية وشكيمة ( ولو كان
التفوق في الثريا لناله رجال
ُّ
من قطر )  .وبالله التوفيق؛
* قطر تبهر العالم  ،وهل تحُ ِ ّقق
ب��ال��ري��اض��ة م���ا ع��ج��ز ع��ن��ه أهل
السياسة والعرب.

