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أحمد حسين
قليلون هم الالعبون الذين نالوا ألقابا تضاهي لقب »األسد امللك« جماال وتشريفا، 
لكن األسد الكاميروني صامويل ايتو كان بالفعل اسما على مسمى بعد أن نضج واشتد 
عوده داخل عرين منتخب »األس��ود غير املروضة« وم��ع ناديه االيطالي انتر ميالن 

وناديه االسباني السابق برشلونة.
و»األس��د امللك«.. فيلم كرتوني طويل لشركة والت ديزني للصور املتحركة، حقق 
أعلى ربح لفيلم طويل أصدر بصورة تقليدية في الواليات املتحدة.والفيلم يحكي قصة 
أس��د قادم من افريقيا اسمه »س��مبا« يتعرض للكثير من العقبات اال انه يجتازها في 

النهاية ويحقق أهدافه وطموحاته والعودة لعرشه.
وتذكرني قصة »سمبا« باألس��د الكاميروني صامويل ايتو العب انتر ميالن 

االيطالي الذي دخل تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه قبل انطالق املونديال 
بعدما أصبح أول العب في العالم يحقق »الثالثية التاريخية« مرتني 

متتاليتني حيث أحرز مع ناديه االيطالي احلالي »دوري وكأس 
ايطاليا وش��امبيونزليغ«. وسبق ان حقق املوسم املاضي 

الثالثية أيضا ولكن مع ناديه السابق برشلونة االسباني 
حيث حصل معه على بطولة الدوري االسباني »الليغا« 

وكأس امللك ودوري األبطال األوروبي.
وكان ايت��و قد عاد لعرين األس��ود مجددا بعد 
حرب التصريحات بينه وبني األسد العجوز السابق 
روجيه ميال، وبعدما وجه ايتو كلمات قاسية ل� 
»األيقونة« ميال ف��ي معرض رده الغاضب على 
االنتقادات التي تعرض لها وقال: »األجدى مليال 
أن يقفل فم��ه«. وأضاف ايتو: »أنا أتفوق على 
ه��ؤالء الثرثارين جميعهم، أنا بطل أوملبي )عام 
2000(، وأسهمت في حصد كأس األمم األفريقية 
عام��ي 2000 و2002، وما قاله ميال غير مقبول 
إطالق��ا. كان األجدى أن يصم��ت وآمل أال يعير 
اجلمهور اهتماما ملثل هذه الس��خافات«. وس��أل 

ايت��و متابعا: »ماذا حقق مي��ال مع املنتخب؟ توقف 
تاريخ��ه في ربع النهائي ع��ام 1990، ولم يحقق لقبا 

كبيرا طوال مسيرته«. 
وفجر ايتو )29 س��نة( غضبه عل��ى مثله األعلى في 

صباه، علما أنه يحظى باحترام وتقدير كبيرين في أوس��اط 
كرة القدم الكاميرونية. وشدد على أن سجله »األغنى، لذا حتق 

لي وحدي لي املقارنة. لم يبلغ أحد مستواي وانتصاراتي األوروبية، 
وبالتالي ليحترم ميال نفسه وليسكت كل منتقد فهذا أفضل له«.

وأكد ايتو أنه يسعى دائما إلى كيفية توظيف طاقته في مصلحة املجموعة، »وال أنظر 
للمشاركة في املونديال من أجل تسجيل األرقام بل من منطلق مدى إفادتي للمجموعة 
أيضا«. وزاد: »يبدو أن ميال نس��ي أن أبرز إجنازاته كان تسجيله هدفا وهو في سن 
ال� 42، علما أن تشكيلة الكاميرون كانت عظيمة آنذاك )سجل هدفا في مرمى روسيا 
ع��ام 1994 في أميركا(، وضمت عناصر مميزة. هو عرف الش��هرة ألنه واصل اللعب 

بعد سن ال� 40، في املقابل بدأت العبا دوليا في ال� 17 من عمري«.
ويؤكد الشبل ايتو انه اليزال في جعبته الشيء الكثير بعدما ساهم بشكل كبير في 
تتوي��ج انتر ميالن بالثالثية. ورفع ايت��و رصيده من األلقاب في دوري أبطال أوروبا 

الى 3 ألقاب بعد ثنائيته مع برش��لونة عامي 2006 و2009. وميني ايتو النفس بالتألق 
ف��ي مونديال جنوب افريقيا وقي��ادة منتخب بالده على األقل الى تكرار اجناز اجليل 
الذهبي للكرة الكاميروني��ة بقيادة روجيه ميال عام 1990 في ايطاليا عندما بلغ الدور 
ربع النهائي. وميلك ايتو في جعبته مش��اركتني في العرس العاملي كانت األولى عندما 
استدعاه مدرب الكاميرون السابق الفرنسي كلود لوروا إلى تشكيلة األسود في مونديال 
فرنس��ا 1998 وكان ايت��و أصغر العب في البطولة. والثاني��ة كانت عام 2002 وكانت 
مخيبة ألن األسود غير املروضة خرجت من الدور األول قبل ان تخيب اآلمال مجددا 
عام 2006 بفش��لها في التأهل الى النهائيات التي أقيمت في أملانيا. وميلك ايتو أيضا 
الرقم القياس��ي في منتخب »األسود غير املروضة« في عدد األهداف الدولية وهو 43 
هدفا في 92 مباراة. كما ان ايتو هو احد 3 العبني سجلوا هاتريك في النهائيات 
القاري��ة. واليوم اختلفت األم��ور كليا وبات ايتو بني أفضل املهاجمني 
في العالم، وأصبحت املالعب العاملية تتحدث لغته بفضل مؤهالته 

الفنية الرائعة التي تفك جميع خطوط الدفاع في العالم. 
ويقول ايتو: »أمتنى أن تكون الثالثة ثابتة. مش��اركتنا 
األولى عام 2002 كان��ت مخيبة، وخذلنا جماهيرنا في 
الثانية لعدم حجزنا البطاقة الى أملانيا، لكننا أبلينا البالء 
احلس��ن في الثالثة وعدنا من بعيد في التصفيات 
قبل ان نتصدر املجموعة عن جدارة واستحقاق. 
وأضاف: »جميع الالعبني واعون باملسؤولية امللقاة 
على عاتقهم، كلهم يرغبون في إسعاد اجلماهير 
الكاميرونية بعد املش��اركة املخيبة في العرس 

القاري في انغوال مطلع العام احلالي«.
ويعتبر ايتو من الركائز األساسية في خط 
الهجوم الكاميروني وهو خير خلف خلير سلف 
خصوصا باتريك مبوما الذي فرض نفسه في 
النهائيات القارية مطلع األلفية اجلديدة، وساهم 
في إحراز منتخب بالده ذهبية األلعاب االوملبية 
في سيدني عام 2000 على حساب اسبانيا بركالت 
الترجيح، وبحلوله ثانيا في بطولة القارات في فرنسا 
عام، 2003 كما قاده الى إحراز لقب كأس األمم االفريقية 
عام��ي 2000 و2002 علما بأنه أفضل هداف في تاريخ 

النهائيات القارية برصيد 17 هدفا.
وتوج ايتو هدافا للدوري االسباني عام 2006، واختير أفضل 
العب في القارة الس��مراء 3 مرات أعوام 2003 و2004 و2005. 
ويدين ايتو كثيرا بتألقه الى مدرب املنتخب االسباني ومايوركا سابقا 
لويس اراغونيس الذي صنع منه العبا كبيرا وغير طبعه »الش��رس والعنيد«. 
ويعترف ايتو بفضل اراغونيس عليه ويقول في هذا الصدد: »كان مبثابة األب بالنسبة 
إلي وكل الصراعات التي نش��بت بيننا كانت مفيدة بالنسبة لي في مسيرتي الكروية 

وطبيعية ألنها بني أب وابنه«.
وكان أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف قد أشاد بالكاميروني ايتو وأبدى 
إعجابه بقدرته الهجومية والدفاعية أيضا. وقال كرويف: »تلك احدى األمور التي ينبغي 
أن يتعلمها ابراهيموڤيتش ألنك عندما تفقد الكرة في الهجوم في ايطاليا فتلك ليست 
مش��كلة خطيرة جدا ولكن عندما تفقد الكرة في برش��لونة فينبغي أن تكون أول من 

يتحرك الستردادها«.

قل ما
ودل

إيتو.. األسد الملك

كان اجلميع يعتقد أنه قد مت حظر زوجات 
وصديقات الالعبني املش����اركني ف����ي نهائيات 
كأس العالم من حضورهن إلى جنوب افريقيا، 
خصوصا أن بعض مدربي املنتخبات الوطنية، 
مثل املدير الفني ملنتخب إجنلترا فابيو كاپيللو، 
أراد إزال����ة كل االنحرافات في البطولة. ولكن 
يبدو أن هذا سوف لن يحصل، ألنه مع اقتراب 
البطولة الكبرى، فقد صممت »أمبرو« � الشركة 
الرائدة للمالب����س والتجهيزات  البريطاني����ة 
الرياضية � قمصانا لالحتفال بالدول السبعة 
التي سبق لها أن فازت بكأس العالم. وجاءت 
الش����ركة بفكرة عبقرية عندما طلبت من آبي 
كالنس����ي، خطيبة املهاج����م االجنليزي بيتر 
كراوتش ومجموعة من احلس����ناوات أبرزهن 
سوزانا فيرنر زوجة خوليو سيزار وصديقة 
رونالدو الس����ابقة والالئي عرضن أزياء لهذه 
القمص����ان قبيل انطالق نهائيات كأس العالم. 
وكما ترون، فإنهم مبهرون بصورة مطلقة � نحن 

نتحدث هنا عن القمصان بطبيعة احلال!
 ومت تصميم كل مجموعة من القمصان مع 
الشارة الوطنية، والتي أكدت »أمبرو« أنه مت 
تصميمها من قب����ل »خليط من فناني الكتابة 
على اجلدران )الغرافيتي( ورسامي الكاريكاتير 
ومصممي األوشمة وأصحاب تسجيل العالمات«. 
ويع����ود اطالق مثل هذه احلمل����ة الترويجية 
ألمبرو إلى س����تينيات القرن املاضي. ويعتقد 
الذين حضروا الع����رض أن احملصول احلالي 
من القمصان وعارضات األزياء سيصمدان أمام 

اختبار الزمن.
واللقطات املذهلة ملجموعة قمصان أبطال 
العالم قد التقطت من قبل جون رانكني، املصور 
البريطاني للوح����ات الفنية وعروض األزياء، 
الذي قال: »الفتيات في هذه احلملة كن مذهالت، 
وكانت بالنس����بة إلي متعة للعمل معهن. وأنا 
مسرور جدا بالنتائج. واحلقيقة، ال يبدو أن أحدا 

يستطيع أن يوافق على أكثر من ذلك«.

الزوجات الشهيرات يعرضن 
قمصان أبطال الكأس السبعة

طقس جنوب أفريقيا شديد البرودة

أخبار وأسرار

سيكون مونديال 2010 بجنوب أفريقيا أول بطولة كأس 
عال���م لكرة القدم تقام في الش���تاء من���ذ بطولة عام 1978 
باألرجنتني. وبعد سبعة موندياالت صيفية سيحتاج الالعبون 
واجلمهور على حد س���واء الس���تخدام قبعاتهم وقفازاتهم 
ومعاطفهم وأوش���حتهم من جديد. ومن املنتظر أن تنطلق 
منافسات كأس العالم في أواخر فصل اخلريف وأن تنتهي 
في الش���تاء. وعادة ما ينظر إلى القارة األفريقية على أنها 
معق���ل الطقس الدافئ ولكن جنوب أفريقيا تقع في احلافة 
اجلنوبية القصوى للقارة السمراء وفي بعض املدن املضيفة 
ملباريات املونديال مثل بلومفونتني أو جوهانس���بيرغ أو 

بريتوري���ا قد تصل درجات احلرارة إلى الصفر أو ما دونه 
خالل الليل.

ويحاول رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر 
الذي بذل قصارى جهده ملنح أفريقيا أول بطولة كأس عالم 

على أرضها أن يبحث عن فوائد لهذا الطقس.
ويقول بالتر: »ان الطقس هنا مثالي لكرة القدم، فاللعب 
في طقس بارد أفضل بكثير من اللعب في احلر الشديد كما 
ح���دث في كأس العالم بكوريا اجلنوبية عام 2002 وأملانيا 
ع���ام 2006 أو كما حدث في أوملبياد بك���ني 2008، فقد كان 

اللعب مستحيال في هذه األجواء«.

من البريطانيين سيتركون %38
أعمالهم لمتابعة إنجلترا

يق����ول 38% من العاملني البريطانيني انهم س����يتغيبون عن 
العمل حتى يتمكنوا من متابعة مباريات إجنلترا في كأس العالم 

بجنوب أفريقيا على شاشات التلفزيون.
هذا ما أظهره مس���ح أجرته وكالة »ي���و غوف« بتكليف من 
ش���ركة »تيليجينت« للهاتف احملمول وس���ط عينة من 2500 
ش���خص من العاملني وتتراوح أعمارهم بني 18 و45 سنة. وقال 
23% منهم انهم س���يأخذون أياما من عطلتهم السنوية ملتابعة 
مباري���ات املنتخب اإلجنليزي، بينما أقر 15% بأنهم س���يدعون 

املرض لهذا الغرض.
ويأتي املسح في أعقاب دعوة املسؤولني في احتاد نقابات العمال 
أصحاب األعمال التجارية والشركات واملؤسسات إلبداء شيء من 
املرونة خالل املنافسات، وطلب منهم السماح للعاملني مبشاهدة 
مباريات منتخب إجنلترا على أن يلتزم العمال بالتعويض عن 
الوقت الضائع قبل بدء ساعات العمل أو بعدها. وأيد فكرة احتاد 

نقابات العمال 48% من الذين أجرى املسح وسطهم.
وقالت دايانا جوفني الناطقة باسم »تيليجينت« التي مثلت املسح 

في تصريح لفضائية »سكاي نيوز«: »الناس بحاجة لدفعة قوية 
بعد أحداث عام 2009 والضيق املالي الذي أصاب اجلميع، ومنافسة 
كأس العالم فرصة أيضا للمؤسسات والشركات لالستفادة من نوع 
اجلو الذي تولده مباريات منتخب إجنلترا، فعندما يهنأ الناس 
بوق����ت طيب يعودون إلى أعمالهم مبزاج طيب وطاقة مجددة«، 
لكن هناك مشاكل تتعلق بهذا األمر فحتى إذا وافق املستخدمون 
على السماح لعامليهم مبشاهدة مباريات إجنلترا فقد يواجهون 
تهم التمييز إذا رفضوا الشيء نفسه ملشجعي منتخبات أخرى، 
ويقول تيم مارش����ال رئيس قس����م العمل في مكتب »دي إل اي 
بايبر« للمحاماة إن على أولئك املستخدمني ليس إتاحة الفرص 
بالتساوي جلميع العاملني وإمنا األخذ في االعتبار أولئك الذين 
ال يريدون متابعة املباريات. وفي مسح شمل 352 من املستخدمني 
والعاملني في مجال املوارد البشرية قال ما يزيد قليال عن نصفهم 
إنهم سيس����محون ملوظفيهم بساعات عمل مرنة خالل منافسات 
الكأس، بينما قال ثالثة أرباعهم إنهم لن يفعلوا الش����يء نفسه 

بالنسبة ملن ال يرغبون في مشاهدة املباريات.

اليس صديقة البرتو غيالروينو متثل ايطاليا

سوزانا فيرنر زوجة خوليو سيزار 
باأللوان الصفراء الشهيرة للبرازيل

جوليا زوجة مارسيل يانسن واأللوان االملانية

زوجة دييغو فورالن زايرا نارا تدعم أوروغواي

شارلني زوجة جايل كليشي بالقميص الفرنسي

لولي فرنانديز تعرض القميص االرجنتيني
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