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رياضة

رياضة
سيكون امللعب التاريخي
في مدينة ميالنو اإليطالية
«سان سيرو» مسرحًا ملباراة
ّ
مهمة ضمن الجولة
الخامسة من بطولة الدوري
األوروبي «يوروبا ليغ» ،حيث
يستضيف صاحب األرض
نادي ميالن متذيل ترتيب
املجموعة السادسة ،فريق
دوديالنج اللوكسمبورغي.
وتكمن أهمية هذه املباراة
في أنه في حال تحقيق
الفوز
«الروسونيري» ّ
(وهذا ما هو متوقع)،
سوف يستعيد صدارة
املجموعة من ريال بيتيس
اإلسباني .وسيستغل
مدرب الفريق اللومباردي
جينارو غاتوزو أي تعثر
متوقع حدوثه لريال
بيتيس ،عندما يستضيف
األخير على ملعبه فريق
أوملبياكوس اليوناني.
ّ
وسيعول الفريق على
عودة املهاجم األرجنتيني
غونزالو هيغوايني الذي
عاد إلى املالعب بعدما تم
إيقافه في الدوري اإليطالي
مباراتني بسبب تلقيه
بطاقة حمراء.
ّ
يتعرض ادريسي لضغوط كبيرة من اإلعالم الهولندي (ارشيف)

المحترفون المغاربة

ٌ
ّ
أسامة إدريسي ...موهبة تشعل الصراع بين دولتين
حسين فحص
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـ ّ
ـدرج ــه ف ــي الـفـئــات
ال ـع ـمـ ّ
ـريــة للمنتخب ال ـهــول ـنــدي لـكــرة
القدم ،لم ّ
يقرر الالعب أسامة إدريسي
مـسـتـقـبـلــه ال ــدول ــي ح ـتــى اآلن .ي ـقـ ّـدم
الــاعــب مــوسـمــا مـمـتــازًا بــرفـقــة فريقه
إي زد ألـكـمــار فــي الـ ــدوري الهولندي
للدرجة األولى ،ساهم ِخالله بتسجيل
خمسة أهــداف وصناعة هدفني خالل
 13م ـبــاراة ش ــارك بـهــا .مـسـتــوى الفــت
أش ـعــل ال ـص ــراع بــن امل ـغــرب وهــولـنــدا
الستقطابه بغية تمثيله ألوان بالدهم
ّ
الدولية املقبلة.
في االستحقاقات
ولـ ــد إدري ـ ـسـ ــي ف ــي ب ـي ــرغ ــن أوب زوم

لوالدين مغربيني حيث قضى حياته
امل ـه ـن ـي ــة ك ـل ـه ــا فـ ــي هـ ــول ـ ـنـ ــدا .يـحـمــل
اب ــن ال ـ ــ 22عــامــا الجنسيتني املغربية
وال ـهــول ـنــديــة .ت ـن ــدرج حــالــة إدري ـســي
قـ ــانـ ــونـ ـ ّـيـ ــا تـ ـح ــت إط ـ ـ ـ ــار «ال ـج ـن ـس ـي ــة
ال ــرم ــادي ــة» ك ـمــا ُي ـط ـلــق عـلـيـهــا ،حيث
ّ
أن الــاعــب يـحـمــل جنسيتني نالهما
بشكل طبيعي دون السعي لتجنيسه
رياضيًا ،وال يتم معرفة املنتخب الذي
ً
بقرار من الالعب
سيمثله مستقبال إال
ٍ
ّ
شخصيًا .خالل الفترة املحصورة بني
حصوله على الجنسية الثانية حتى
قـ ــرار تـمـثـيـلــه مـنـتـخــب م ـع ــن ،تعتبر
جنسيته رمادية.
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ــأل ـق ــه فـ ــي ال ـ ـ ــدوري

حكيم زياش
ولد حكيم زياش في بلدة دروننت الهولندية وبدأ مسيرته الكروية في سن
الثامنة مع فريق البلدة .انتقل بعد ذلك إلى نادي هيرنفني عام  2004فتدرج
ضمن فئاته العمرية ليمثل الفريق األول عام  .2012ثالثة عشر هدفًا ّ
سجلها
حكيم خالل  46مباراة ّ
خولته لالنتقال إلى صفوف تفينتي أنشخيدة ملدة
موسمنيّ ،ثم إلى نادي أياكس أمستردام ،ليتمكن معه من إحراز جائزة
أفضل العب ّفي الدوري الهولندي املوسم املاضي.
على إثر ّالتألق في الدوري الهولنديّ ،
مر الالعب حكيم زياش بنفس
ٌ
الوضع الذي يمر به أسامة إدريسي حاليًا .ضغوطات كثيرة تعرض لها
الالعب بعد أن طلب االتحاد الهولندي تجنيسه ليمثل منتخب الطواحني
على حساب املغرب .رغم كل الضغوطات وقتها ،رفض الالعب تمثيل بالد
الطواحني وفضل تمثيل بلده األم املغربٌ .
أمر أثار انتقادات كبار نجوم الكرة
الهولندية ،أبرزهم ماركو فان باسنت الذي وصف
زياش بـ«الغبي» الختياره املغرب عوضًا عن هولندا
نظرًا لحجم منتخب ًالطواحني في عالم الكرة وكثرة
حظوظه دوليًا مقارنة بمنتخب أسود األطلسٌ .
قرار
ثبتت صحته فيما بعد ،حيث تمكن من قيادة املغرب
حني
لنهائيات كأس العالم املاضي في روسيا في ّ
غابت هولندا عن املونديال بعد فشلها من تخطي
مرحلة التصفيات.

َ
باستدعاء
الهولندي ،لم يحظ الالعب
ٍ
من مــدرب منتخب الطواحني الجديد
ّ
رون ــال ــد ك ــوم ــان ،م ــا شــكــل خـيـبــة أم ـ ٍـل
كبيرة لــدى الــاعــب ،ال ــذي وفــي قــرارة
نـفـســه يـحـلــم بــاملـشــاركــة مــع املنتخب
ّ
ّ
«ال ـب ــرت ـق ــال ــي» .أمـ ـ ٌـر اس ـت ـغــلــه االت ـح ــاد
امل ـغ ــرب ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ح ـيــث اتـصـلــت
ّ
امللكية املغربية لـكــرة القدم
الجامعة
ب ــال ــاع ــب ووال ـ ـ ـ ـ ــده فـ ــي إطـ ـ ـ ــار إقـ ـن ــاع
اإلدري ـ ـ ـسـ ـ ــي الرت ـ ـ ـ ـ ــداء ق ـم ـي ــص أسـ ــود
األط ـلــس ،إال أن الــاعــب طلب معاينة
ً
أجــواء املنتخب ّأوال قبل اتخاذ قــراره
األخـيــر .يــدرك مـ ّ
ـدرب املغرب الفرنسي
هيرفي رون ــار أهمية إدريـســي جـ ّـيـدًا،
ّ
سيقدمه ابن الـ  22عامًا من الجودة
ملا
واإلض ــاف ــة لـصـفــوف مـنـتـخــب «أس ــود
ّ
األط ـ ـلـ ــس» .م ـج ــيء ال ــاع ــب سـيـشــكــل
إض ــاف ــة ك ـب ـي ــرة ل ـه ـج ــوم الـ ـف ــري ــق ،فــي
ظــل منافسته مــع يــوســف النصيري،
خ ــال ــد بـ ــو ط ـي ــب وول ـ ـيـ ــد أزارو عـلــى
املــركــز األس ــاس ــي .عـلــى إث ــر ذل ــك ،قبل
إدري ـ ـسـ ــي الـ ــدعـ ــوة امل ــوج ـه ــة م ــن قـبــل
رونـ ـ ــار ،ف ـ ــأدرج اس ـمــه ض ـمــن الـقــائـمــة
التي تضم  26العبًا ،في سبيل تمثيل
املنتخب ضمن الجولة الخامسة من
التصفيات املؤهلة لكأس أمم أفريقيا
 2019أمـ ــام ال ـك ــام ـي ــرون ،إض ــاف ــة إلــى
ودي ـ ـ ــة تـ ــونـ ــس ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
االستدعاء جاء في إطار إقناع الالعب
لتمثيل املنتخب ،لــم يـشــارك إدريسي
ف ــي أي م ــن هــاتــن امل ـب ــارت ــن .ل ــم يكن
الـ ـق ــرار ف ـنـ ّـيــا ،ب ــل ق ــان ــون ـ ّـي ــا ،إذ امـتـنــع
املدرب رونار عن إشراك إدريسي أمام
الكاميرون بعد فشل الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم من حصولها على
ترخيص قانوني من االتحاد الدولي
«فيفا» ٍ ّ
يخول الالعب من املشاركة مع
املغرب .جاء املنع بحكم تمثيل الالعب
ملـنـتـخـبــات هــول ـنــدا لـلـفـئــات الـعـمــريــة
ســابـقــا ،مــا حــال دون وج ــود إدريـســي
على ورقــة رون ــار املستدعاة ملباراتي
الكاميرون وتونس.
وبعد اقتراب الالعب من تمثيل املغرب،
ضغط االتـحــاد الهولندي على املــدرب

أخبار الجولة
رحلة صعبة

بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ 32من
بطولة اليوروباليغ ،يسافر فريق آرسنال
اإلنكليزي إلى مدينة بولتافا األوكرانية
والتي تعتبر مقر فريق فورسكال .وسوف
يعاني العبو الفريق اإلنكليزي من السفر
الطويل ،والذي يمكن أن يصيبهم بالتعب.
وكانت املباراة بني الفريقني ضمن املجموعة
الخامسة ّ
مقررة حدوثها في بولتافا ،لكن
ّ
االتحاد األوروبي لكرة القدم قرر نقلها إلى
العاصمة األوكرانية كييف وذلك «ألسباب
أمنية» (على خلفية التوتر بني روسيا
وأوكرانيا في األيام األخيرة).

بطولة ساري

الالعب وحده
له الحق باختيار
المنتخب الذي يريد أن
ّ
يمثله في المستقبل

رون ــال ـ ًـد ك ــوم ــان الس ـت ــدع ــاء إدري ـس ــي،
خـشـيــة مــن إدراج اس ــم الــاعــب ضمن
قائمة املــواهــب الكثيرة الـتــي خسرها
مـنـتـخــب ال ـط ــواح ــن ســاب ـقــا .اسـتـفــاق
كــومــان مـتــأخـرًا ،وعـمــل على تصحيح
خطئه ،فوعد باستدعاء الالعب ضمن
االس ـت ـح ـق ــاق ــات امل ـق ـب ـل ــة ،إذا م ــا ع ــدل
عــن ق ــرار تمثيل امل ـغــرب .جــاء التراجع
خــوفــا م ــن ت ـك ــرار «س ـي ـنــاريــو» نجمي
أياكس أمستردام حكيم زياش ونصير
مــزراوي ،الالعبان اللذان فضال تمثيل
املـ ـغ ــرب رغ ـ ــم ك ــل املـ ـ ـ ّح ـ ــاوالت لـتـمـثـيــل
ٌ
استدعاء متأخ ٌر أربك إدريسي،
هولندا.
ما جعله يعيد حساباته من جديد.
على الــرغــم مــن وعــد إدريـســي لرئيس
ات ـح ــاد ال ـك ــرة امل ـغــرب ـيــة بــأنــه سيمثل
أس ــود األطـلــس خــال زيــارتــه األخـيــرة
ل ـل ـم ـغــرب ،أظ ـهــر ال ــاع ــب ب ـعــد عــودتــه
ل ـه ــول ـن ــدا تـ ـ ـ ــرددًا ك ـب ـي ـرًا بـ ـش ــأن حـمــل
ق ـم ـيــص امل ـن ـت ـخــب امل ـغ ــرب ــي ،ح ـيــث لم
ي ـت ـف ــاع ــل ب ـش ـك ــل ق ـ ــوي م ـ ــع خـ ـط ــوات
تأهيله للعب مع أســود األطلس على
ّ
ح ـســاب ه ــول ـن ــدا ،م ــؤكـ ـدًا أن ــه بـحــاجــة
ـرار نهائي
ملــزيـ ٍـد مــن الــوقــت الت ـخــاذ ق ـ ّ ٍ
بـ ـش ــأن م ـس ـت ـق ـب ـل ــه .فـ ــي ظـ ـ ــل كـ ــل ه ــذا
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض ،ي ـش ـع ــر امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون فــي
اتحاد الكرة املغربية والجهاز الفني
للمنتخب باإلحباط ،بعد ّ
تردد الالعب
من تمثيل أسود األطلس في املستقبل.
يخشى الـجــانــب املـغــربــي مــن تعرض
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الالعب لضغوطات هولندية قد تغير
مــوقـفــه ،ويـكــرر إثــر ذلــك مــا أق ــدم عليه
املغربي ناصر الشادلي ،الــذي خاض
ودية مع األسود ضد أيرلندا ّ
ثم اختار
تمثيل املنتخب البلجيكي .في الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ـب ــر ال ـ ـصـ ــراع ب ــن امل ـغ ــرب
ـدد كبير مــن املواهب
وهولندا على عـ ٍ
ال ـت ــي ت ـح ـمــل ج ـن ـس ـيــة ال ـب ـل ــديــن م ـعــا.
نـجــح املـنـتـخــب الــوط ـنــي امل ـغــربــي في
كبير من الالعبني املغاربة
عدد
خطف ٍ
ٍ
الحاصلني على الجنسية الهولندية
بعد إقناعهم بالدفاع عن ألوان أسود
األط ـل ــس ،مــن أب ــرز ه ــذه األس ـم ــاء نــور
الدين أمرابط وشقيقه سفيان ،إضافة
إل ـ ــى ك ــري ــم األحـ ـ ـم ـ ــدي ،ح ـك ـيــم زيـ ــاش
وزك ــري ــا ل ـب ـيــض .إدريـ ـس ــي ه ــو اآلخ ــر
قد يكون أحــد الالعبني الذين فضلوا
ت ـم ـث ـيــل ب ـل ــده ــم األم ب ـع ــد املـ ـح ــاوالت
امل ـس ـت ـم ـ ّـرة م ــن ح ـك ـيــم زيـ ـ ــاش وك ــري ــم
األح ـمــدي للسير عـلــى خـطــاهـمــا .أمـ ٌـر
أثار الغضب بني الجماهير الهولندية
لـشـعــورهــم بــاالسـتـغــال ،فعلى الــرغــم
مـ ــن اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة هـ ـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــن مــن
تطوير مستواهم في مختلف األندية
وم ــراك ــز الـتـكــويــن ب ـهــول ـنــدا ،ل ــم ّتمثل
هذه األسماء بالد الطواحني وفضلت
تسخير مواهبها لخدمة املغرب.
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ذلـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــواج ـ ــه اإلدريـ ـ ـس ـ ــي
ضـ ـغ ــوط ــات ك ـب ـي ــرة م ــن ق ـب ــل اإلع ـ ــام
الهولندي ومسؤولي االتحاد للعدول
ع ــن ق ـ ــرار تـمـثـيــل املـ ـغ ــرب واالل ـت ـح ــاق
ّ ّ
باملنتخب الهولندي ،إل أن القرار األول
واألخير يبقى بني يدي الالعب .ينتظر
مــن إدريـســي أن يحدد ق ــراره النهائي
قبل املواجهة التي ستجمع منتخبي
املـغــرب وم ــاالوي ،فــي خـتــام تصفيات
أم ــم أفــريـقـيــا امل ـقــامــة ف ــي ال ـكــام ـيــرون،
حـيــث أمهلته الفيفا حـتــى شـهــر آذار
املقبل ليعلن عن قراره النهائي ،سواء
بـتـمـثـيــل أس ـ ــود األط ـ ـلـ ــس ،أو تـمـثـيــل
منتخب ال ـطــواحــن .وف ــي ه ــذا اإلط ــار
تستمر محاوالت حكيم زياش وكريم
األح ـ ـمـ ــدي إلقـ ـن ــاع إدري ـ ـسـ ــي ب ــارت ــداء
قميص املغرب وليس قميص هولندا.

4

1

يسعى مدرب فريق تشيلسي اإلنكليزي،
اإليطالي ماوريتسيو ساري إلى املحافظة
على سجله املثالي ونتائجه اإليجابية
في الدوري األوروبي (يوروباليغ) .وفاز
ساري في مبارياته العشر األخيرة ضمن
دور املجموعات ( 6مع نابولي اإليطالي و4
مع فريقه الحالي تشيلسي) .وسيلتقي
«البلوز» مع فريق باوك تسالونيكي
اليوناني على ملعب ستامفورد بريدج ،بعد
ضمان التأهل إلى الدور املقبل .ويحتاج
الفريق اللندني لنقطة واحدة ليضمن
صدارة املجموعة الثانية عشرة.

استراحة
2

9

5
5

3
4

9

5

3

1
1

6

4

5

9

8

6

3

7

5
8

7

9

1

1

10

2

6

2

5

7

8

أفقيا

ُ
ّ
شمالي فنزويال تعرف بمشروب شهير – هاج
 -1جزيرة هولندية من جزر األنتيل
الدم –  -2رتبة عسكرية – عاصمة أوروبية –  -3للتأوه – عاصمة أفريقية –  -4مدينة
فرنسية قاعدة محافظة با دو كاليه – حاجة باألجنبية –  -5من الحيوانات – جزيرة
في البحر األبيض املتوسط –  -6للنداء – ماركة ساعات شهيرة – عاصفة بحرية –
 -7سلسلة جبال في تاجيكستان وقرغيزيا قرب الحدود الصينية – ّ
صوتت الذبابة
–  -8من عناصر الطبيعة – ولد ذكر –  -9ولد رضيع – عائلة مؤرخ إيراني قديم –
 -10مدينة ومرفأ إيراني على الخليج

عموديًا

وحـلــم – غـطــاء الـعــن مــن أعـلــى الى
 -1دول ــة أوروب ـيــة – مهنة إنسانية –  -2رزان ــة ِ
أسـفــل –  -3سقي الـنـبــات – للتأفف – خــاصــم أشــد الخصومة –  -4فقيه مــن أهل
البصرة إشتهر بتفسير األحالم –  -5للنفي – الى آخره مختصرة –  -6وقت وحني
– إسم مدينة في كل من إنكلترا والواليات املتحدة األميركية –  -7بلدة روسية في
سيبيريا – ضمير منفصل –  -8عائلة أميرال وقائد عــام األسطول األملاني خالل
الحرب العاملية الثانية دانته محكمة نورنبرغ لكن أفرج عنه – بلدة باألجنبية – -9
ظرف بمعنى وسط – عملة آسيوية – صفة حيوان الغابة –  -10صحافي وسياسي
ودبلوماسي لبناني راحل

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3027

حلول الشبكة السابقة

بيك –  -4كوبرنيك – فو –  -5وات – ي ي ي ي
-1
ّ
فارس الغناء –  -2رومانوف –  -3نش – حام – ّ
–  -6يسف – رترت –  -7حاوره – وياك –  -8اوكا – دلل –  -9يكن – إسم – يا –  -10بيار كورناي

حل الشبكة 3026

شروط اللعبة

1

اوشوايا – كي –  -3رم – ُبتسوانا –  -4ساحر – فرو –  -5أناني – هكاك
 -1فرنكو – حليب – ّ -2
–  -6لوميير – اسو –  -7غف – كيتو – مر –  -8يريد –  -9أليف – تاليا –  -10كوخ – كالي

عموديًا

13

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العــب كــرة سلة أميركي ســابــق وأح ــد أفـضــل الالعبني وأفـضــل رياضي
ّ
التفوق في النصف
في جيله في كرة السلة .ساعد منتخب أميركا على
الثاني من القرن املاضي
 = 1+3+8+4+5+2خالف البخيل ■  = 9+7+11+6أفراد الجيش ■ 1+10+6
= كأس

حل الشبكة الماضية :صبحي الرفاعي

يملك الفريق االسكتلندي سيلتك فرصة
ليكون ضمن الفرق املتأهلة إلى الدور الـ32
«اليوروباليغ» أو الدوري األوروبي،
من بطولة
ّ
وذلك عندما يحل ضيفًا على متذيل
ترتيب املجموعة الثانية فريق روزنبورغ
النرويجي .ويأمل العبو سيلتك بأن يفوزوا
بنقاط املباراة الثالث .وسوف ينتظر
املدرب اإليرلندي الشمالي ومدرب ليفربول
اإلنكليزي السابق براندن رودجيرز نتيجة
املباراة الثانية بني كل من سالزبورغ
النمساوي واليبزغ األملاني ملعرفة هوية
صاحب املركز الثاني.

جيرارد أمام الغواصات

يحاول فريق املدرب اإلنكليزي والعب وقائد
ليفربول السابق ستيفني جيرارد خوض
مباراة ّ
مميزة يحقق خاللها الفوز أمام
متصدر املجموعة ،فريق فياريال اإلسباني.
وسيكون ملعب «أيربوكس» ممتلئًا عن
آخره اليوم ،وذلك ألهمية هذه املباراة
بالنسبة لتحديد هوية صاحب املركز
األول من املجموعة السابعة .إذ يملك فريق
الغواصات الصفراء ّفياريال ست نقاط في
الصدارة ،بينما يحتل فريق «رينجيرز»
املركز الثالث برصيد خمس نقاط.

