
حسن زين الدين

ت���خ���ت���ار مجلة  ي���ك���ن م��ف��اج��ئ��ًا أن  ل����م 
الشهيرة سمير  ف��وت��ب��ول«  »ف��ران��س 
ن��ص��ري، أول م��ن أم��س، أفضل العب 
ك���رة ق���دم ف��ي ف��رن��س��ا ل��ع��ام 2010، إذ 
إن امل��ت��اب��ع مل��س��ي��رة ه���ذا ال��ش��اب منذ 
أف��ض��ل الع���ب صاعد  مه ج��ائ��زة 

ّ
تسل

في فرنسا عام 2007 من »األسطورة« 
زي��ن ال��دي��ن زي���دان يمكنه أن يالحظ 
م����دى ال��ت��ط��ور ال��ك��ب��ي��ر ف���ي مستوى 
صانع ألعاب أرسنال االنكليزي في 

فترة قياسية. 
حيث ال يبدو مبالغًا اعتبار »األمير 
جماهير  ���ب���ت���ه 

ّ
ل���ق ك���م���ا  ال����ص����غ����ي����ر«، 

الفرنسي،  مرسيليا  ال��س��اب��ق  ن��ادي��ه 
أح������د أف����ض����ل الع����ب����ي ال����وس����ط ذوي 
الطابع الهجومي في الوقت الحالي 
أندريس  االس�����ب�����ان�����ي  ج�����ان�����ب  ال�������ى 
أوزيل،  مسعود  واألملاني  إينييستا 
إذ إن صاحب الثالثة وعشرين عامًا 
م م���وس���م���ًا رائ����ع����ًا ف����ي صفوف 

ّ
ي����ق����د

»املدفعجية« هذا املوسم، حيث سّجل 
حتى اآلن 11 هدفًا في كل املسابقات، 
إض����اف����ة ال�����ى ص��ن��اع��ت��ه ال��ك��ث��ي��ر من 
األهداف للمهاجمني املغربي مروان 
نيكالس  وال�����دن�����م�����ارك�����ي  ال����ش����م����اخ 
بندتنر. وعن ذلك يقول العب وسط 
الفريق االسباني سيسك فابريغاس: 
»وص���ل ن��ص��ري ال��ى أف��ض��ل مستوى 
ل��ه ط����وال م��س��ي��رت��ه. ب���ات اآلن يحرز 
اهدافًا ايضًا وهو واحد من الالعبني 

الذين يقودون الفريق«. 
أرسنال  م�������درب  ي����ق����ول  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
الفرنسي ارس��ني فينغر عن نصري: 
ل���دي���ه ت���ن���وع أك���ب���ر في  »اآلن أص���ب���ح 
ط��ري��ق��ة ل��ع��ب��ه، ي��ت��ح��رك وي��ت��ن��ق��ل من 
دون كرة«، مؤكدًا أن »أداءه يتحسن، 

وأصبح بالتأكيد أكثر تأثيرًا«. 
أما نصري، الجزائري األصل، فيرى 
نتيجة  ه�����و  ح���ال���ي���ًا  ي���ق���دم���ه  م�����ا  أن 

لنضجه الكروي
املرمى  أواج�����ه  وأن����ا  »اآلن  وأض�����اف: 
أش����ع����ر ب�����راح�����ٍة أك����ب����ر وأت����م����ك����ن من 

أفضل فرنسي في 2010: 
نصري بدأ حكايته

ال��ت��س��ج��ي��ل«، وي��ت��اب��ع: »ف���ي م��ا سبق 
كنت أشعر بتوتر كبير عند محاولة 
ال��ت��س��ج��ي��ل، وق����د ي���ك���ون ال��س��ب��ب هو 

رغبتي الشديدة في تحقيق ذلك«. 
ل��ك��ن ال ب���د م���ن ال���ت���وق���ف ع��ن��د نقطة 
م��ه��م��ة ك�����ان ل���ه���ا أث����ره����ا ال���ب���ال���غ في 
ظهور نصري بهذا املستوى حاليًا، 
وه��و سعيه إل��ى إث��ب��ات ق��درات��ه بعد 
»الديوك«  تشكيلة  ع��ن  استبعده  أن 
أفريقيا 2010  ف��ي م��ون��دي��ال ج��ن��وب 
دومينيك،  ري���م���ون  ال��س��اب��ق  امل�����درب 
الحصول  ب���ال���ف���ع���ل  اس���ت���ط���اع  وق������د 
الجديد  ف���رن���س���ا  م�������درب  ث���ق���ة  ع���ل���ى 
أع�������اده كدعامة  ال������ذي  ب�����الن  ل�������وران 
أس���اس���ي���ة ف���ي ص���ف���وف ب��ط��ل العالم 
أخ���ي���رًا عن   

َ
ي����ت����وان ع����ام 1998، ول����م 

»أملع« في فريقه أرسنال،  وصفه بال�
ع��ل��ى تطور ال��وق��ت عينه  ف��ي  مثنيًا 

مستواه. 
��ر ف��ي وصول 

ّ
ل��ك��ن م��ا ي��م��ك��ن أن ي��ؤث

ن���ص���ري ال����ى أع���ل���ى امل���س���ت���وي���ات هو 
زيدان،  بمواطنه  ل��ه  البعض  تشبيه 
الجزائرية  ألص���ول���ه���م���ا  خ����الف����ًا  إذ 
مرسيليا  م���دي���ن���ة  ف����ي  ون���ش���أت���ه���م���ا 
ال��ف��رن��س��ي��ة، ف���إن ال��ب��ع��ض ب���دأ يقارن 
ه 

ّ
ب��ني ف��ن��ي��ات االث��ن��ني، وه���ذا م��ا يعد

يميل  إذ  ف��ي��ه،  مبالغًا  فينغر  م��درب��ه 
ال������ى ت���ش���ب���ي���ه نصري  ه������ذا األخ�����ي�����ر 
ب����م����واط����ن����ه روب�����ي�����ر ب����ي����ري����س العب 
أرس��ن��ال ال��س��اب��ق، وح��ت��ى أن نصري 
»زيزو«  ب� ت��ش��ب��ي��ه��ه  أن  ج��ي��دًا  ي����درك 
يبدو غير منطقي، إذ يقول في أحد 

تصريحاته: 
»إنه شرف كبير لي أن أقارن بزيدان، 
 
ً
ل���ك���ن ه�����ذا األم������ر ي���ض���ع ع��ب��ئ��ًا ثقيال
ف���وق ك��اه��ل��ي، ف��ق��د ك���ان أف��ض��ل العب 
ف���ي ج��ي��ل��ه، وك����ان امل���ث���ال األع���ل���ى لنا 
في مرسيليا، لكن زي��دان هو زيدان، 
ليكون  ن���ص���ري  ت���ت���رك���وا  أن  وي���ج���ب 

نصري«. 
إذًا يبدو سمير نصري مشروع نجم 
فرنسي غير اعتيادي، وبتصريحاته 
��زن��ة ه��ذه يمكن ال��ق��ول إن��ه يسير 

ّ
امل��ت

بخطى ثابتة نحو القمة. 

أول من أمس اختير سمير نصري أفضل العب فرنسي لعام 2010 مكافأة له على 
مستواه املتطّور مع أرسنال، حيث بات بإمكاننا القول إن »األمير الصغير« بدأ 
 السطور األولى في حكاية ستكون، من دون أدنى شك، باهرة في سجالت 

ّ
يخط

لعبة كرة القدم 

الرياضة الدولية

خسارة أولى لداالس مافريكس بعد 12 انتصارًا متتاليًا 
مضيفه  ب�����اك�����س  م����ي����ل����ووك����ي  ف�����رم�����ل 
خسارته  به  ملحقًا  مافريكس  داالس 
 103 بنتيجة  امل��وس��م  ه���ذا  ال��خ��ام��س��ة 
انتصارات  م��س��ل��س��ل  ل��ي��ن��ت��ه��ي   ،99  �������������
األخير الفائز في 12 مباراة متتالية. 
االوسترالي  االرت����ك����از  الع����ب  ����ق 

ّ
وت����أل

الى  21 نقطة   
ً
ب��وغ��وت مسجال أن��درو 

م��ت��اب��ع��ة، وزم��ي��ل��ه ص��ان��ع األلعاب   14
ب����ران����دون ج��ي��ن��ي��غ��ز صاحب  ال����ش����اب 
حاسمة،  ت����م����ري����رات  و10  ن���ق���ط���ة   23
ب��ي��ن��م��ا س��ج��ل ال��ن��ج��م االمل����ان����ي ديرك 

نوفيتسكي 30 نقطة للخاسر. 
وتابع ميامي هيت انتصاراته محققًا 
فوزه التاسع تواليًا على حساب نيو 
وسجل   .84  �����  96 هورنتس  أورليانز 
وأضاف  ن����ق����ط����ة،   32 واي���������د  دواي����������ن 

متابعة  ن��ق��ط��ة و11   23 ب���وش  ك��ري��س 
مليامي.  ن��ق��ط��ة   20 ج��ي��م��س  ول��ي��ب��رون 
مباراته  خسر  ال��ذي  هورنتس  ول��دى 
ل��ق��اًء بعد فوزه   12 آخ��ر  ف��ي  التاسعة 
ف��ي 11 م��ن أص��ل أول 12 م��ب��اراة، كان 
ديفيد وست األفضل ب� 26 نقطة و12 

تمريرة حاسمة. 
السادس  ف��وزه  بولز  وحقق شيكاغو 
ال����ت����وال����ي ع���ل���ى ح���س���اب ضيفه  ع���ل���ى 
������������� 73، م���ن دون  إن��دي��ان��ا ب��اي��س��رز 92 
نجم األخير داني غراينجر املصاب. 

النجم  األرض  ألص�������ح�������اب  س�����ج�����ل 
كارلوس بوزر 22 نقطة و18 متابعة، 
وصانع األلعاب ديريك روز 18 نقطة 
والسوداني  ح���اس���م���ة،  ت���م���ري���رة  و12 
ن��ق��ط��ة والعب   15 دن�����غ  ل������وال  األص������ل 

االرت���ك���از ال��ف��رن��س��ي ي��واك��ي��م ن����واه 12 
نقطة. 

وف��ي م��ب��ارات��ني أخ��ري��ني، ف��از ممفيس 
ترايل  ب����ورت����الن����د  ع���ل���ى  غ���ري���زل���ي���س 
������������� 73، وي���وت���ا ج���از على  ب���الي���زرز 86 

غولدن ستايت ووريرز 108 ����� 95. 
اليوم:  م�����ب�����اري�����ات  ب�����رن�����ام�����ج  وه���������ذا 
نيوجيرسي نتس ����� فيالدلفيا سفنتي 
 ����� ب��وب��ك��ات��س  ت���ش���ارل���وت  س��ي��ك��س��رز، 
روكتس  هيوسنت  رابتورز،  تورونتو 
كينغز، غولدن ستايت  ����� ساكرامنتو 
تمبروولفز،  م��ي��ن��ي��س��وت��ا   ������������� ووري������رز 
������������� ل���وس انجلس  واش��ن��ط��ن وي������زاردز 
أتالنتا   ����� اليكرز، ديترويت بيستونز 
أورالندو   ������������� ن��اغ��ت��س  دن���ف���ر  ه���وك���س، 

ماجيك.

الدوري األميركي للمحترفين

 حافظ مجيد بوقّرة 
)الصورة(، العب نادي 
رينجرز االسكوتلندي 
على الكرة الذهبية 

الجزائرية التي تقدمها 
صحيفة الهداف 

الرياضية، للعام الثاني 
ق 

ّ
على التوالي. وتفو

بوقرة في املنافسة 
على كل من رفيق 

حليش مدافع فوالم 
اإلنكليزي وعبد املؤمن 

جابو مهاجم وفاق 
سطيف والحسن يبدا 
العب نابولي اإليطالي 
وكريم مطمور العب 

بوروسيا مونشنغالدباخ 
األملاني. 

بوقّرة أفضل 
العب جزائري 

رياضة

 بتسجيله هدفًا في مرمى 
ً
نصري محتفال

بارتيزان بلغراد في مسابقة دوري أبطال 
أوروبا )مات دانهام ــ أ ب( 

30

ة داالس )أ ب( 
ّ
 في سل

ً
ال

ّ
بوغوت مسج

األربعاء   15  كانون األول  2010  العدد  1292

أنهى ميلووكي باكس 
سلسلة من 12 انتصارًا 
متتاليًا حققها داالس 

مافريكس في دوري كرة 
السلة األميركي الشمالي 
للمحترفني، بينما أضاف 
ميامي هيت فوزًا جديدًا 
ه هو التاسع له 

ّ
الى سجل

تواليًا 


