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شابات أفغانيات يحلمن بالمالكمة في أولمبياد لندن

في قاعة رياضية في مجمع كابول الرياضي، 
تسدد شابات أفغانيات على أكياس الرمل لكمات 
مباشرة وأخرى باجتاه األعلى.. وكان صيت هذا 
املجمع الرياضي قد ذاع في أواخر التسعينيات 
كموق����ع اعتمده نظام طالبان إلعدام النس����اء 

املتهمات بالزنا.
شابنام رحيمي )18 عاما( وشفيقة )17 عاما( 
تتميزان عن بقية شابات املجموعة، فتتدربان 
بقسوة آملتني أن تتمكنا من املشاركة في مباريات 
املالكمة اخلاصة بالنساء في األلعاب األوملبية 

التي تقام في لندن عام 2012.
هكذا قد يصدح النش����يد الوطني األفغاني 
في العاصمة البريطانية، حامال آمال النس����اء 
األفغانيات إلى الساحة العاملية.. هؤالء النساء 

اللواتي ما زلن يرزحن حت����ت أثقال العادات 
والتقاليد في بل����د مازال يتخبط بالصراعات، 
بعد عشر سنوات على إطاحة نظام طالبان من 
قبل قوات حتالف دولية، تتدرب هؤالء النساء 

على يد رجل.
بعضهن يالكمن وقد غطني رؤوسهن بوشاح 
في حني أن أخريات يتمرن وهن سافرات. لكنهن 
جميعهن يرتدين زيا رياضيا يغطي بشكل خاص 
الذراعني والساقني. فالسروال الرياضي القصير 
املعتمد في البلدان األخرى يعتبر هنا هرطقة. 
وتشكل هؤالء املالكمات جزءا من عدد ضئيل 
من النساء الرياضيات في أفغانستان اللواتي 
يأملن باملشاركة في الدورة املقبلة من األلعاب 
األوملبية. هؤالء النساء يتمتعن بدعم عائالتهن، 

لكنهن يثرن لدى الرجال نظرات مشككة.. فما 
يحصل هنا أمامهم يعتبر مش����اهد مستحيلة 
لم تك����ن لتخطر في بال قبل فترة قصيرة من 

الزمن في كابول.
لكن ذلك مازال غير ممكن في األرياف، نتيجة 
نفوذ حركة طالبان املستمر أو بسبب العادات 

والتقاليد.
بني عامي 1996 و2001، في ظل نظام طالبان، 
كانت الرياضة كما املدرسة والعمل خارج املنزل 
أمورا محظورة أمام النساء. وهي مازالت كذلك 
الي����وم في جزء كبير من الب����الد الذي يعتبر 
بشكل خاص مناطق ريفية.  منهكة تنهي شبنام 
رحيمي حصة تدريب مكث����ف وهي تتصبب 
عرق����ا، وتؤكد أن إمكانية أن تالكم يوما ما في 

كب����رى قاعات الرياضة ف����ي العالم ال تقلقها. 
وتروي »ش����اهدت مباريات في املالكمة عندما 
كنت في احلادية عش����رة من عمري. وتعلقت 
بها. ومنذ أربع سنوات أقصد هذا املكان ألقوم 

بالتمارين«.
وتشير الشابة التي تصنف من بني أفضل 
املالكمني األفغانيني الواعدين »بعضهن يعتبرن 
أن املالكمة تش����وه الوجه. كنت أخش����ى ذلك، 
لكنني لم أعد أخشاه اليوم. فأنا أشعر بأنني 

قوية وقادرة«.
من جهتها تؤكد شفيقة أن والدتها هي التي 

دفعتها باجتاه هذا النوع من الرياضة.
وتقول »عندما بدأت باملالكمة، شعرت بأنني 
مرتاحة وحرة وس����عيدة«. وبحماسة تضيف 

»هدفنا أن نرفع العلم األفغاني في كل مكان، عند 
توزيع جوائز املالكمة اخلاصة بالنساء«.

لكن هؤالء املالكمات ما زلن بحاجة إلى الكثير 
من العمل قبل بلوغ لندن. فيشرح مدربهن محمد 
صابر شريفي أنه يترتب عليهن اجتياز املراحل 

التأهيلية التي تبدأ أوائل يوليو املقبل.
ويلف����ت قائال »كلي أمل أن تتأهل العبة أو 
اثنتان لأللعاب األوملبية«. وتأمل اللجنة األوملبية 
األفغانية أن تتمكن من إرسال ست نساء إلى 
لندن، خصوصا في فئ����ات املالكمة واجلودو 
والتايكواندو. لم حترز أية امرأة أفغانية ميدالية 
أوملبي����ة حتى اليوم، في حني أن رجال أفغانيا 
واحدا متكن من حتقي����ق ذلك وهو روح اهلل 
نيكباي الذي نال ميدالية برونزية في اجلودو 

خالل دورة ألعاب بكني عام 2008، ليتحول إلى 
بطل حقيقي في بالده. وحتاول املنظمات غير 
احلكومية ترويج الرياضة على أعلى املستويات، 

للنساء في أفغانستان.
وتلفت لويز هانكوك املتحدثة باسم منظمة 
»أوكسفام« العاملة في أفغانستان إلى أن هذا 
الترويج ال يأتي فقط ألن النساء يستمتعن بهذه 
النشاطات، وإمنا ألنهن قادرات على تغيير الرأي 

العام السائد فيما يتعلق باملرأة األفغانية«.
متول »أوكس����فام« جزئيا مالكمات كابول 
بواس����طة منظمة غير حكومي����ة محلية هي 
»التعاونية من أجل السالم والوحدة«. وتخلص 
هانكوك إلى أن »ذلك يبني أن األفغانيات يأتني 

بأعمال كانت مستحيلة قبل عشر سنوات«.

يتمتعن بدعم عائالتهن ويثرن لدى الرجال نظرات متشككة

مالكمة افغانية خالل التدريب )ا.ف.پ( املدرب صابر شريفي يتحدث الى املالكمات االفغانيات قبل التدريب  

الروماني رادوي حامال فانيلة الهالل مع سامي اجلابر

رادوي مهدد باإليقاف التهامه عبدالغني بـ »الشذوذ«

لعبة »القط والفأر« بدأت بين زاهر وشحاتة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

وافق املدير الفني للفريق االول لكرة القدم بالزمالك حس���ام 
حسن على طلب االفريقي التونسي بتأجيل املباراة التي ستجمع 
بني الفريقني بتونس في ذهاب دور ال� 32 من بطولة دوري أبطال 
إفريقيا ملدة 24 س���اعة، لتقام ف���ي 20 اجلاري، بعد ان كانت من 

املفترض ان تقام يوم 19 منه.
وكان االفريقي قد أرسل خطابا إلى نظيره الزمالك يفيد بتغيير 
موعد مباراة الفريقني ملدة يوم واحد فقط، حيث يش���هد النشاط 
الرياضي بتونس حالة غير مستقرة بعد جتميده بسبب اندالع 
املظاهرات هناك، وادت الى عدم وضوح الرؤية حول عودة النشاط 
الرياضي بتونس حتى اآلن، وهو ما أربك حسابات االفريقي حول 

استعداداته ملباراة الزمالك وقرر تأجيلها ملدة 24 ساعة.
في ش���أن اخر يخوض الفريق االول لكرة القدم بالزمالك في 
اخلامسة عصر اليوم اولى مبارياته الودية مبعسكره املغلق الذي 
يقيمه مبدينة الالذقية في س���ورية امام فريق حطني السوري، 
والت���ي كان مقرر اقامتها امس ومت تأجيلها ملدة 24 س���اعة، بعد 

ان قرر اجلهاز الفني لنادي الزمالك إلغاء املباراة الودية الثانية 
الت���ي كان مقرر اقامتها بعد غد االربعاء، واالكتفاء بودية حطني 
فقط، على أن يغادر الفريق االبيض سورية خالل يومني من بعد 

موعد مباراة حطني إلى تونس.
من جهة أخرى، قام االحتاد املصري لكرة القدم بإخطار نظيره 
اجلن���وب أفريقي مبوعد وصول بعثة الفراعنة جلنوب أفريقيا، 
ف���ي 20 اجلاري، خلوض املباراة املرتقبة بني الفريقني احملدد لها 
26 من الش���هر ذاته، على ملعب إلليس بارك بجوهانسبرغ في 
التصفيات املؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2012 التي ستس���تضيفها 

غينيا االستوائية والغابون.
وعلى الصعيد ذاته ترددت انباء في الساعات القليلة املاضية 
عن فت���ح رئيس االحتاد املصري لكرة القدم س���مير زاهر خطا 
للمفاوضات الس���رية مع املدير الفني للوحدة السعودي مختار 
مختار، وذلك م���ن أجل التعاقد معه كبديل للمدير الفني احلالي 
ملنتخب مصر حس���ن شحاتة في حالة إخفاقه في حتقيق الفوز 
في مباراته القادمة أمام جنوب افريقيا، خاصة بعد رفض شحاتة 

فكرة تخفيض راتبه البالغ 220 ألف جنيه ش���هريا كما حدث مع 
باقي املدربني في املنتخبات املصرية املختلفة، في ظل التغييرات 
التي حدثت بعد الثورة املنادية بتقنني رواتب الرياضيني املبالغ 
فيها، فضال عن مخاوف زاهر من شدة غضب اجلماهير املصرية 
اذا ما فشل املنتخب في الفوز على جنوب أفريقيا، حيث سيصبح 

تأهل مصر وقتها لكأس األمم القادمة في مهب الريح.
وفي شأن آخر، وافق رؤساء وممثلو االندية املشاركة في بطولة 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم على عودة املسابقة في موعد 
اقص���اه 15 ابريل املقبل، وذلك خالل االجتماع الذي عقده رئيس 
املجلس القومي للرياضة م. حسن صقر معهم مبقر وزارة الشباب 
والرياضة في حضور رئيس االحتاد ونائبه هاني ابوريدة، وقد 
قرر احلاضرون عقد اجتماع آخر غدا الثالثاء لوضع ورقة توصيات 
يتم رفعها للمجلس األعلى للقوات املسلحة من أجل األخذ برأيه 
واستطالع موقفه حول حتديد أقرب موعد ممكن لعودة الدوري، 
وذلك من أجل حتجيم األضرار التي وقعت على املنظومة الكروية 

بالكامل بسبب جتميد النشاط الكروي.

تصاعدت األزمة بني ناديي 
الهالل والنصر السعوديني بعد 
التصريحات النارية التي أطلقها 
احملترف الروماني بنادي الهالل 
رادوي، والتي استهدفت العب 
النصر حسني عبدالغني عقب 
الفريقني االسبوع املاضي  لقاء 
في نص���ف نهائ���ي كأس ولي 
الذي حس���مه »الزعيم«  العهد 
بثنائية نظيفة. وأطلق رادوي 
تصريح���ا مدويا عندما ذكر أن 
قائد النصر حسني عبدالغني »ال 
يعجبه اجلنس الناعم وفي املقابل 
مييل للرجال«، مضيفا بطريقة 
غير مباشرة أن عبدالغني كان 
يس���تقصده ببعض احلركات 
كش���د القميص بطريقة غريبة 
ونحو ذلك. ولم يتأخر رد إدارة 
النصر التي تتخذ من العاصمة 
السعودية مقرا لها حيث رفعت 
العام  شكوى رسمية للرئيس 
لرعاية الشباب األمير نواف بن 
فيصل على التصريحات اخلارجة 
عن الروح الرياضية التي حتدث 
بها محت���رف الهالل، الروماني 
الفضائية عن  رادوي للقنوات 
حسني عبدالغني، كما تضمنت 
الش���كوى م���ا ب���در أيضا من 
حركة ال أخالقية من السويدي 
ويلهامسون جتاه أحمد عباس 
بعد نهاية املباراة وأرفقت إدارة 
النادي مع الشكوى تسجيال كامال 

يوضح ذلك.
من جانبه رد قائد »العاملي« 
حسني عبدالغني على تصريح 
رادوي بأنه ينوي رفع شكوى 
رسمية ضده، وقال عبدالغني: 
س���أرفع عليه قضيتني، األولى 
إلى احملكمة الشرعية والثانية 
لالحتاد السعودي لكرة القدم. 
وقال عبدالغني في تصريحات 
اللندنية:  لصحيفة »احلي���اة« 
»أنا اآلن بص���دد رفع القضية 

بعد التشاور مع أكثر من محام 
للمرافعة عن حقوقي الشخصية 
كشخص، بغض النظر عن توجه 
الن���ادي، وأضاف: »لدي  إدارة 
اآلن 3 أسماء حملامني من خيرة 
احملامني في السعودية، وللعلم 
محامي نادي النصر عبداللطيف 
الهريش ليس من ضمن األسماء 
املطروحة، والشرع سيأخذ مجراه 
في هذه القضية ولن أتنازل أبدا 
عن هذه القضية. وذكرت تقارير 
محلية أن وكي���ل أعمال العب 
الروماني ميريل رادوي  الهالل 
سيرفع شكوى لالحتاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا« جتاه ما تعرض 
له في مواجهة النصر املاضية 
من ألفاظ نابية من العب النصر 
حسني عبدالغني، إذ سيتم الرفع 
بأوراق ثبوتية جتاه ما تعرض 
له الالعب طوال مش���اركته مع 
الهالل من استفزازات من جميع 
العبي األندية وليس النصر فقط، 
وس���يدعم مدير أعماله ببعض 
اللقط���ات املصورة ليتم رفعها 
للجنة العقوبات ب� »فيفا« ليتم 
إنصاف الالعب خصوصا ان مدير 
أعمال رادوي سيذكر حادثة مدافع 
منتخب ايطاليا ماترازي وقائد 

منتخب فرنسا زيدان في نهائي 
كأس العالم.

م���ن جانبه، أب���دى رادوي 
استعداده للتحقيق في القضية 
االخيرة مع عبدالغني في حال 
رأى االحت���اد الس���عودي ذلك 
انه في مرات سابقة  خصوصا 
مت إيقاف���ه دون ان يحقق معه، 
كما ان الئحة العقوبات جتاه من 
يتحدث او يسيء لالعبي الفريق 
اآلخر او احلكم بعد نهاية املباراة 
فالعقوبة ه���ي إيقافه مباراتني 

وتغرميه 20 ألف ريال.
يذك���ر أن رادوي عوقب في 

حوادث اعتداءات ثار حولها جدل 
كبير بس���بب عدم تواكبها مع 
حجم اخلطأ الذي يرتكبه، وكان 
آخرها أمام نادي الوحدة عندما 
ركل العبا ولك���م آخر من دون 
كرة، وأوقف 3 مباريات قبل أن 
الشباب  أمير  العفو من  يصدر 
مبناس���بة شفاء خادم احلرمني 
الشريفني مؤخرا، ولكن مع تزايد 
حجم املخالفة يتوقع أن يبادر 
اجلانب الهاللي مبعاقبة الالعب 
باالستغناء عنه قبل صدور القرار 
الذي  نظرا لفداح���ة التصريح 

أورده عن عبدالغني.

نهائي ولي عهد 
السعودية 15 أبريل

حمودي لن يترشح 
لرئاسة االتحاد العراقي 

أكدت تقارير إعالمية أمس أن 
نهائي كأس ولي العهد السعودي 
والذي سيجمع الهالل والوحدة 

سيقام في 15 أبريل املقبل.
وصعد الهللالل إلى املباراة 
النهائيللة عقب حسللمه دربي 
النصر اخلميس  أمام  الرياض 
املاضللي بهدفني نظيفني، فيما 
احتللاج الوحدة لركالت اجلزاء 
الترجيحية لكي يحسللم تأهله 
على حساب االتفاق بعد التعادل 
في الوقللت األصللللي 2 ل 2 

اجلمعة.
وهذه هي املرة األولى التي 
يصل فيها نادي الوحدة، الذي 
يقوم بتدريبه املدرب املصري 
مختار مختار، إلى نهائي كأس 

ولي العهد منذ 39 عاما.

 اكد رئيس اللجنة االوملبية 
العراقية رعد حمودي عدم نيته 
لترشيح نفسه ملنصب رئيس 
احتاد كرة القدم في االنتخابات 
املقبلة التي يللدور جدل كبير 
حول مللكان وزمللان اقامتها. 
وقال حمودي لوكالة الصحافة 
لرئاسة  اترشح  الفرنسية »لن 
العراقللي، وهذا االمر  االحتاد 
مفروغ منلله«، مضيفا »نأمل 
ان جتري االنتخابات في مايو 
املقبل ولم نللر اي مبرر لعدم 
اقامتهللا في هللذا املوعد الذي 

اعتقده مناسبا«.

العربي يتعادل مع لخويا

 ميتسو مدربًا للغرافة رسميًا
 ذكر املوقع االلكتروني الرسمي لنادي الغرافة القطري ان النادي 
تعاقد رسميا أمس مع مدربه األسبق الفرنسي برونو ميتسو، مدرب 
منتخب قطر السابق، لقيادة بطل الدوري في املواسم الثالثة املاضية، 
خلفا للبرازيلي كايو جونيور.  وأضاف املوقع ان ميتسو قاد تدريبات 
الغرافة أمس استعدادا للقاء الهالل السعودي غدا الثالثاء في الدوحة 
في اجلولة الثانية من دوري أبطال آس����يا، وسيش����رف على الفريق 

حتى نهاية املوسم.

الصفاء يستعيد المركز الثاني

فيرغسون يطالب بعدم استدعاء
فرديناند لمباراة ويلز

أهدر العربي فرصة ذهبية لتقليص فارق النقاط بينه وبني مضيفه 
خلويا املتصدر وخ����رج متعادال معه 1 � 1 في ختام املرحلة ال� 17 من 
الدوري القطري لكرة القدم. وسجل عبدالعزيز حامت )62( هدف العربي، 
والعاجي بكاري كونيه )88( هدف خلويا. وأهدر العاجي اآلخر ارونا 
ديندان ركلة جزاء للخويا )10(. وأبقى التعادل على حظوظ الفريقني 
في املنافسة على اللقب حيث ظل خلويا في الصدارة برصيد 39 نقطة 
والعربي ثانيا وله 34 نقطة. وكانت الفرصة متاحة أمام العربي لتحقيق 
ف����وز ضاع في اللحظات االخيرة رغ����م معاناة خلويا الذي لعب ب� 9 
أفراد بعد طرد ارونا ديندان )50( واملكس����يكي لويز مارتن كارلوس 
جوني����ور )62(. وأهدر العربي فرص����ا كثيرة بعد طرد العبي خلويا 
والذي أفلت بأعجوبة من اخلسارة بفضل مهارة وبراعة كونيه الذي 
استغل الفرصة االخيرة من ركلة حرة مباشرة وسجل هدف التعادل. 
وواصل الوكرة انتصاراته، وحقق فوزا س����احقا على السيلية 5 � 2 
ف����ي لقاء تالعب فيه الوكرة مبنافس����ه وتألق فيها املغربي انور ديبا 
الذي سجل 4 أهداف من أهداف فريقه في الدقائق )5 و7 و58 و60 من 
ركلة جزاء(، واكمل البرازيلي رينالدو كوستا اخلماسية )34(، فيما 
سجل البوركيناني موموني داغانو )19 و27( هدفي السيلية الذي مني 

بخسارته السادسة على التوالي.

ارتقى الصفاء الى املركز الثاني بفوزه على ضيفه التضامن ص��ور 
3 � 0، وتعادل النجمة مع مضيفه شباب الساحل سلبا في ختام املرحلة 

ال� 17 من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.
وأوقف السالم صور سلسلة انتصارات املبرة، وأحلق به اخلسارة 

األولى في اإلياب بفوزه عليه 1 � 0 على ملعب صور البلدي.
وحقق الراسينغ فوزه األول منذ 6 مباريات وهو األول له إيابا على 

مضيفه الشباب الغازية 3 � 1 على ملعب صيدا البلدي.

طالب مدرب م����ان يونايتد االجنليزي اليكس فيرغس����ون بعدم 
اس����تدعاء مدافع الفريق ريو فرديناند وقائد املنتخب االجنليزي الى 
املب����اراة ضد ويلز في التصفيات املؤهلة الى كأس اوروبا 2012 لعدم 

تعافيه من االصابة. وتلتقي اجنلترا مع ويلز في 26 اجلاري.
ويعتبر فيرغس����ون ان فرديناند ليس جاهزا بعد للمش����اركة في 
املباريات رغم انه بدأ بتمارين الركض، اذ انه يغيب منذ يناير املاضي 
بسبب اصابة في ربلة الساق. وأوضح مدرب مان يونايتد »سيكون 
فردينان����د جاهزا بع����د املباريات الدولية، فال اعتق����د أنه من احلكمة 
ضمه الى تش����كيلة املنتخب اإلجنليزي اآلن، فهو لم يلعب منذ يناير 
املاضي«. وسيشكل غياب فرديناند مشكلة ملدرب املنتخب، االيطالي 
فابيو كابيللو، اذ يغيب ايضا العب وس����ط ليڤربول ستيفن غيرارد 
الذي كان سيحمل شارة القائد في حال غيابه، وقد يضطر الى إسنادها 
مجددا الى جون تيري. وكان كابيللو قد سحب شارة القائد من تيري 
العام املاضي بسبب فضيحة اتهامه بعالقة عاطفية خارج الزواج مع 

الصديقة السابقة لزميله في املنتخب واين بريدج.
كما كاد تيري يطلق »انتفاضة« ضد كابيللو بعد ان انتقده لفشل 
املنتخب االجنلي����زي في نهائيات مونديال جنوب افريقيا 2010، قبل 

ان يعود ويعتذر له الحقا.


