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المنتخب الوطني ينتزع صدارة المجموعة الرابعة
بقلم  :السمؤال عبد الله عثمان
ان��ت��زع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ك��رة القدم
ص���دارة املجموعة ال��راب��ع��ة بعد تعادله
أم����ام مضيفه منتخب ل��ي��س��وت��و بدون
أه��داف في مدينة ماسيرو بليسوتو في
ختام مباريات اجلولة الثانية لتصفيات
إفريقيا املؤهلة لنهائيات ك��اس العالم
2014م بالبرازيل  .ورفع صقور اجلديان
رص��ي��ده م��ن ال��ن��ق��اط إل���ي  4ف��ي صدارة
امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة عن
املنتخب ال��غ��ان��ي ال���ذي ج���اء ف��ي املركز
الثاني بفارق األه��داف عن بطل إفريقيا
املنتخب الزامبي الذي كان قد حقق فوزه
األول علي حساب غانا بهدف فيليكس
كاتونغو فيما جاء منتخب ليسوتو في
املركز األخير بنقطة واحدة.وكان بإمكان
صقور اجل��دي��ان ال��ع��ودة بنقاط املباراة
الثالثة قياس ًا علي الفرص السهلة التي
سنحت لالعبيه في احلصة األولي التي
كانت فيها األفضلية للمنتخب السوداني
و ت��ال��ق ح���ارث املنتخب امل��ع��ز محجوب
من حماية مرماه بصورة ممتاز اثبتت
جدارته بحماية عرين املنتخب وتتوقف
التصفيات لتبدأ في الثاني والعشرين من
شهر مارس من العام القادم بلقاء ليسوتو
وزامبيا مبلعب األول ,فيما يشد املنتخب
الوطني الرحال إلى العاصمة الغانية أكرا
ملواجهة النجوم السوداء في لقاء صعب
بالنسبة للمنتخب السوداني ألنه ميثل
لغانا طريق واحد وهو الفوز السير قدم ًا
في طريق املونديال أو الترجل عنه .

خاض منتخب جامعة
ال���ق���رآن ال��ك��رمي أولى
مبارياته ضمن منافسة
االحت��������اد ال���ري���اض���ي
ل����ل����ج����ام����ع����ات ضد
منافسه كلية البيان
يوم اخلميس املاضي
14ي���ون���ي���و وق�����د فاز
منتخب اجلامعة على
كلية البيان بنتيجة(
) 0/1وي������خ������وض
م��ب��ارات��ه الثانية يوم
األرب���ع���اء  27يونيو
م�����ع ف����ري����ق جامعة
امل��غ��ت��رب�ين وق���د وجد
تشجيعً ا داو ًيا من قبل
الطالب والعاملني في
اجلامعة .

الرياضة سيدة
المجتمــع األولى
لقد حثنا سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله عنه على
الرياضة وأهميتها بقوله (علموا أبناءكم السباحة والرماية
ورك��وب اخليل) ولم يكن يأتي سيدنا عمر بن اخلطاب رضي
الله عنه أو أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول
إال يأتي ثماره في كل حني .
فالرياضة اآلن هي سيدة املجتمع األولى بال منازع فهي قمة
التواصل االجتماعي والثقافي والسياسي .
ومن فوائدها أنها حتمل كثي ًرا من الصفات الطيبة التي
حثنا ديننا احلنيف عليها فكثي ًرا ما جتد من الصفات اجلميلة
ال إذ ال قدر الله وقعت كربة فترى مث ً
فمنها مث ً
ال في ميادين كرة
القدم كل من يحضر في امللعب يقف دقيقة صمت ح��دادًا على
هذه الكارثة مهما كان نوعها أو مكان حدوثها بأية بقعة من
بقاع األرض .
وجتد مثا ًال آخر في كم من التبرعات اخليرية التي يقدمها
أف���راد ري��اض��ي��ون أو مؤسسات رياضية إل��ى دار األي��ت��ام أو
املستشفيات أو ما شابه ذلك من عمل خير ،وأعظم ما في ذلك
أن هنالك الع ًبا أفريقيا اسمه فردريك كانوتي وهو مسلم ولد
ونشأ في فرنسا وهو من دولة مالي وهو يحترف في الدوري
اإلسبانى في فريق إشبيلية هذا النادي يقع في مقاطعة األندلس
وهي معروفة لدى املسلمني وذكرت في التأريخ أنها كانت آخر
معقل للعرب في بالد الغرب ويقع في هذه املدينة مسجد عريق
وكانت احلكومة األسبانية بصدد أن تصادر تلك األرض التي
بها املسجد فإذا بهذا الالعب يدفع الكثير من ماله اخلاص لكي
مفتوحا في بالد الفرجن .
يبقى بيت الله سبحانه وتعالى
ً
فلذلك إخوتي الكرام ينبغي أن نزرع في نفوس أمتنا الصفات
اجلميلة ونغرس في عقول أبنائنا هذه العبر التي ذكرناها
ساب ًقا للدور الكبير الذي يقوم به مثل هؤالء .
ألم أقل لكم إن الرياضة هي سيدة املجتمع في وقتنا هذا
حامد جابر موسى
العالقات العامة

الدين والرياضة

ال�صالة ريا�ضة
�صحة وقاية
عواطف عبد الكرمي

منتخــــب
الجامعــة
يكتســـــح
منتخـــــب
كليــــــــــة
البيـــــــان

الســـودان واألولمبياد
األوملبياد هي أكبر جتمع شبابي رياضي ثقافي عاملي،
وه��و م��ن األه��م��ي��ة مب��ك��ان ،إذ حت��رص معظم الدول
على املشاركة فيه لعكس ثقافاتها وتبادل اخلبرات
املختلفة فيما بينها ،وخلق عالقات صداقة ومحبة
ب�ين ال��ش��ع��وب ف��ى ه���ذا التجمع
الكبير الذي يسعى لترجمة قيم
ال��ري��اض��ة ال��س��ام��ي��ة ومعانيها
وال������س������ودان ظ����ل ي����ش����ارك فى
االوملبياد منذ عام 1960م ،ومنذ
ذل���ك ال��ت��أري��خ مثله ف��ي املالعب
الرياضية باألوملبياد العديد من
الالعبني في مناشط ألعاب القوى
واملالكمة وكرة القدم والسباحة
وغيرها ،إال أنه غاب عن عدد من
األومل��ب��ي��اد ،ت��ارة بسبب مقاطعة
�اج��ا على
ال���دول العربية اح��ت��ج� ً
مشاركة دولة الكيان الصهيوني،
وأخ����رى بسبب م��ش��ارك��ة بعض
دول التفرقة العنصرية ،ومرة
ثالثة بسبب سياسة االنحياز
للمعسكر الغربي بقيادة أمريكا
ض��د االحت���اد السوفيتي ،وتلك
الغيابات كان لها أثر سالب على
الرياضة السودانية التي كان من
املمكن أن حترز عددًا من امليداليات
األوملبية في ال��دورات التي غاب
عنها السودان عن طريق أبطال
ألعاب القوى في سبعينيات القرن
املنصرم وثمانينياته وفي تسعينيات القرن املاضي
شارك السودان في عدد من الدورات األوملبية ،إال أنها
كانت مشاركات خجولة حتى عام 2000م ،حيث كان
التمثيل عن طريق «الكوتة» أي املنحة ،إذ أن اللجنة
منحا لبعض ال�لاع��ب�ين م��ن الدول
األومل��ب��ي��ة تعطي
ً
التي لم يتأهل العبوها عن طريق املنافسات القارية

إن الصالة بتوزيعها احلكيم
بالليل وال��ن��ه��ار يجعل املسلم
معتد ًال وراحته موزونة وجسمه
ري��اض��ي وعندما مي��ارس صالة
ال����ت����ط����وع ت����زي����د م����ن نشاطه
ال���ري���اض���ي وت����ق����وي عضالته
ومفاصله وتعلو همته ونشاطه
 ،أث��ن��ى امل���ول���ى ع���ز وج���ل على
هؤالء (وكانوا قلي ً
ال من الليل ما

والدولية ،ولتفادي غيابها عن األوملبياد تعطى كل
دولة ثالث أو أربع فرص لالعبني والعبات من األلعاب
الفردية ،وهكذا كانت مشاركة السودان فى تلك الفترة،
إال أنه فى عام 2004م ،أي في أوملبياد أثينا ،جنح
منشط ألعاب القوى في تأهيل
خ��م��س��ة الع���ب�ي�ن والع����ب����ات عن
طريق املنافسات وهم إسماعيل
أح��م��د إس��م��اع��ي��ل وب��ي��ت��ر روكو
وجميلة اولداما ،لتأتي أوملبياد
ب��ك�ين ف��ي ع���ام 2008م ويرتفع
عدد الالعبني الذين تأهلوا من
ألعاب القوى إلى ثمانية العبني
والعبات ،ويحقق السودان أول
ميدالية أوملبية في تأريخه عن
ط��ري��ق ال��ب��ط��ل إس��م��اع��ي��ل أحمد
إسماعيل في سباق « »800متر.
الشعلة األوملبية
م���ع اس��ت��ض��اف��ة ل��ن��دن لأللعاب
األوملبية للمرة الثالثة ،صممت
شعلة ثالثية األوجه من قبل شركة
التصميم (ب��ارب��ر أوسغيربي).
وهي عبارة عن مخروط مصنوع
َّ
املذهب ،وكل شعلة
من األملنيوم
فيها  8000ثقب ترمز إل��ى عدد
األش��خ��اص ال��ذي��ن سيتناوبون
على نقل الشعلة التتابعي قبل
أن تصل إل��ى محطتها األخيرة
ف��ي االس��ت��اد الرئيسي ف��ي لندن
ويبلغ طول الشعلة  80سنتمت ًرا وبذلك تعتبر واحدة
من أطول الشعالت األوملبية ،ولكنها أيضا من أخفها
غراما ،مبا في ذلك مركزها
وز ًنا إذ تزن 850 - 800
ً
الذي ينطلق منه اللهب .وتلك املواصفات تسهل على
ناقلي الشعلة اليافعني مهمة حملها والطواف بها
حتى موعد انطالق األوملبيات .

يهجعون) سورة الذاريات اآلية
رقم  17وه��ذه التمارين تضيف
للعضالت واملفاصل قوة ومرونة
وحركة منتظمة وصحة والقيام
والركوع والسجود ي��ؤدون إلى
خ��ف��ة ف���ي احل���رك���ة ون���ش���اط في
اجل��س��م وه���م ع��وام��ل أساسية
ووقائية من األم���راض وخاصة
مرض النخاع الشوكي قال ابن

القيم رحمه الله الصالة مجلبة
ل��ل��رزق وحافظة للصحة رافعة
لألذى مقوية للقلب حافظة للنعم
مبعدة م��ن الشيطان مقربة من
الرحمن  ،أكدت الدراسات التي
أج��راه��ا ال��ب��اح��ث األم��ري��ك��ي أن
ن��ش��اط اخل�ل�اي���ا أث���ن���اء الصالة
وح��رك��ات ال��ب��دن وأن الرياضة
تفيد اجلسم .
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ندوة ت�أ�صيل الثقافة
والريا�ضة والرتويح املباح
وحدوده يف الإ�سالم
ما زلت أواص��ل احلديث عن الندوة
العلمية املتميزة التي أقامتها دائرة
تأصيل العلوم مبركز بحوث القرآن
ال���ك���رمي وال��س��ن��ة ال��ن��ب��وي��ة بعنوان
(:تأصيل الثقافة والرياضة والترويح
املباح وح��دوده في اإلس�لام) وكتبت
في املقال الفائت عن تأصيل رياضة
امل�������رأة وس�����أواص�����ل احل����دي����ث في
ه��ذه احللقة ع��ن ض��واب��ط املمارسة
الرياضية للمرأة وق��د أجملتها فى
النقاط التالية :
 -1أن ت��ك��ون ال��ري��اض��ة منسجمة
معط طبيعة املرأة وتكوينها َ
اخللقي
حيث إن للرجل طبيعته وخصائصه
ول��ل��م��رأة ك��ذل��ك ف�لا يحق ل��ل��م��رأة أن
متارس من الرياضات ما يخرجها عن
طبيعتها األنثوية فاملرأة لها طبيعتها
وخصائصها املخالفة للرجل وهذه
سنة الله في خلقه قال تعالى ( :وال
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على
بعض ) النساء اآلية ( )32وإن فعلت
ذل���ك ف��ه��ي ام����رأة مسترجلة تتشبه
بالرجال وق��د لعن رس��ول الله صلى
الله عليه وسلم من هذه صفتها .
 -2أن متارس املرأة الرياضة التي ال
تلحق بها األذى أو الضرر عاج ً
ال أم
آج ً
ال فتبتعد عن الرياضات العنيفة
التي تتسبب في ذلك فإن إلقاء النفس
في التهلكة منهي عنه في قول الله
تعالى (:وال تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
) البقرة اآلية ( )195وقال :رسول الله
صلى الله عليه وسلم (ال ض��رر وال
ضرار ) .
 -3يحرم شرعً ا على امل��رأة املسلمة
ك��ش��ف ع��ورت��ه��ا ف��ي ال��ري��اض��ة وفي
غيرها ويحرم عليها ممارسة أي نوع
من أنواع الرياضة يؤدي إلى ذلك كما
هو احلال اآلن في السباحة وألعاب
القوى واجلمباز وكرة القدم .
-4ال يجوز االختالط أثناء ممارسة
املرأة للرياضة ويظهر ذلك جل ًّيا من
النبي صلى الله
خالل حديث مسابقة
ٍ
عليه وسلم للسيدة عائشة رضى الله
عنها حيث ورد فيه ( :فقال ألصحابه
ت��ق��دم��وا ف��ت��ق��دم��وا ث��م ق���ال أسابقك
فسابقته فسبقته على رج��ل��ي فلما
ك��ان بعد خرجت معه في سفر فقال
ألص��ح��اب��ه ت��ق��دم��وا فتقدموا ث��م قال
أسابقك فسابقته فسبقني فقال هذه
بتلك ) فقوله صلى الله عليه وسلم
ألصحابه تقدموا في حالتي السباق
يدل على منع ممارسة املرأة للرياضة
في ح��ال االختالط مع الرجال وكذا
في حال حضورهم .
 -5أال يترتب على مم��ارس��ة املرأة
للرياضة إخالل بالواجبات كتضييع
الصلوات وحكمها في ذل��ك حكم ما
يلهي ع��ن ذك��ر الله أو إه��م��ال املرأة
لشؤون بيتها وأسرتها أو وقوعها
ف��ي احمل��رم��ات كالسباب والشتم أو
سفرها بدون محرم .
وف����ي ظ���ل ه����ذه ال���ض���واب���ط ينبغي
أن نخطط ملمارسة امل���رأة للرياضة
باعتبارها أن��ه��ا ض���رورة وال ب��د أن
نحدد الرياضات املناسبة لها وتلك
التي ال تناسبها نتيجة للفروق بني
املرأة والرجل وهذا ما سنتعرف عليه
في احللقة القادمة بإذن الله تعالى
وبالله التوفيق

