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مشجعو »التراس« في صربيا أثاروا غضبا كبيرا في ايطاليا وتسببوا في إلغاء مباراة صربيا وايطاليا بسبب الشغب واأللعاب النارية

مباريات »الكالسيكو« بني برشلونة وريال مدريد حتظى باهتمام عاملي كبير

مشجعو وأنصار الترجي التونسي أثاروا أزمة كبيرة أمام األهلي بالتعدي على األمن املصري

كرة القدم لغة حضارة ومحبة وليست خطاب تدمير وعداء

أحمد حسين
كرة القدم لغة حضارة وليست 
خطاب عداء مفرداتها راقية املفهوم، 
بيض����اء النواي����ا، نظيفة املقصد 
وسامية في معانيها.. لكن ذلك ال 
ي����روق احيانا لبعض املتعصبني 
الذين ال يرون في كرة القدم سوى 
التعصب وال ينظ����رون ابعد من 
أنوفهم!كرة القدم يجب ان تبقى لغة 
حضارة مهما حصل.. فمع الوجع 
ومش����اعر احلزن عند اخلسارة.. 
هناك اإلحباط لضياع فرصة العمر، 
بل رمبا نهاية مس����يرة لعدد من 
النجوم.. رغم ذلك يجب ان حتافظ 
كرة القدم على معانيها بعيدا عما 
الذي  أولئ����ك املتعصبون  يفعله 

يحاولون دائما تشويه املعالم!
نرى كرة القدم بأجمل معانيها 
عندما يجد الالعبون القدرة على 
مس����ح اثار التنافس عقب نهاية 
املباراة.. نشاهد بانوراما فيها قمة 
الصبر والتماسك، بتبادل الالعبني 
القمصان، فيها ذكرى مناس����بة، 
كلها أيضا ذاكرة زمن تختزن كل 
الوقائع التي تتحول مع األيام الى 
مجرد موقف.. فاحلياة في املالعب 
ال تتوقف عن����د نتيجة او تنتهي 

بخسارة لقب.
كرة القدم لعبة )أقدام( وليست 
رياضة فكر فال السياسة يجب ان 
تشوهها وال التعصب يجب ان يقتلها 
وال التمييز يجب ان يعتريها.. ألن 

التعصب والتمييز يقتل كل عالقة 
ويل����وث كل ارتباط ويجعل كرة 
القدم وجها للغطرس����ة والفوقية 
والعداء. وكانت ظاهرة مشجعي 
»االلتراس« قد اثارت جدال واسعا 
في املالع����ب االوروبية والعربية 
خالل السنوات املاضية وتسبب 
مشجعو االلتراس في حدوث مشاكل 
وازمات كان اخرها ما شهدته مباراة 
االهلي املصري والترجي التونسي 
في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال 
افريقيا من بعض جماهير الترجي 
املتعصبني الذين اعتدوا على افراد 
االمن املص����ري ومت القبض على 
بعضهم قبل ان يتم االفراج عنهم 
مؤخرا بعد اتصاالت سياسية من 

رئيسي البلدين الشقيقني، كما ادى 
الشغب اجلماهيري اللغاء مباراة 
ايطاليا وصربيا في تصفيات اوروبا 
2012 بسبب املش����اغبني الصرب 

»الهوليغانز«.

ظاهرة »االلتراس«

ألتراس: هي كلمة التينية تعني 
الشيء الفائق أو الزائد، وهي فئة 
من مش����جعي الف����رق الرياضية 
واملعروفة بانتمائها ووالئها الشديد 
لفرقها وتتواجد بش����كل أكبر بني 
محبي الرياضة في أوروبا وأميركا 
اجلنوبية. ومتيل هذه املجموعات 
إلى اس����تخدام األلعاب النارية أو 
»الشماريخ« كما يطلق عليها في 

دول شمال أفريقيا، وأيضا القيام 
بالغناء وترديد الهتافات احلماسية 
لتدعيم فرقهم، كما يقومون بتوجيه 
الرسائل إلى الالعبني وتقوم هذه 
املجموعات بعمل دخالت خاصة في 
املباريات الهامة وكل ذلك يضفي 
بهجة وحماس����ا عل����ى املباريات 

الرياضية وخاصة كرة القدم.
ظهرت بقوة ف����ي إيطاليا في 
أواخر 1960 عندما قامت فرق كرة 
القدم بتخفيض اسعار التذاكر في 
مناطق معينة من املالعب، مما أدى 
ألعمال الشغب العنيفة التي تقوم 
بها مجموعات من املتطرفني أدت 
إلى بعض الوفيات وكذلك دفعت 

الشرطة لالنتقام. 

جماعات االلتراس عادة ما تدور 
حول مجموعة أساسية )التي متيل 
إلى أن تكون الس����لطة التنفيذية 
املسيطرة على كل مجموعة(، والتي 
نظمتها مجموع����ات فرعية على 
أساس الصداقة أو موقف سياسي 
معني. وااللتراس متيل إلى استخدام 
مختلف األس����اليب واألحجام من 
الفتات وأعالم حتمل اسم ورموز 
اجلماعة. بعض اجلماعات املتطرفة 
من بيع الس����لع اخلاصة بها مثل 
األوش����حة والقبعات والسترات. 
ثقاف����ة االلتراس ه����ي مزيج من 
عدة أساليب دعم وتشجيع، مثل 
وشاح - يلوحون ويهتفون. ميكن 
ملجموعة من االلتراس مكونة من 

عدد قليل من املشجعني يصل إلى 
مئات، وغالبا ما يخصصون أماكن 

من الستاد ألنفسهم.
وال يتوقف الغناء او التشجيع 
خالل املباراة، ومهما كانت النتيجة، 
مينع اجللوس أثناء املباراة، حضور 
أكبر ع����دد ممكن م����ن املباريات 
النظر  )الذهاب واالياب(، بغض 
عن التكاليف أو املس����افة، ويظل 
الوالء قائم����ا للمجموعة املكونة 

)عدم االنضمام ألخرى(.
اجلماع����ات املتطرفة عادة ما 
يكون لها ممث����ل يتولى االتصال 
مع أصحاب األندية على أس����اس 
منتظم، ومعظمهم بشأن التذاكر، 
تخصيص مقاعد أماكن التخزين 

لالع����الم والراي����ات )الدخالت(. 
بعض الن����وادي توفر لاللتراس 
التخزين  التذاكر وغرف  أرخص 
والفتات وأعالم، والوصول املبكر 
إلى امللعب قبل املباريات من أجل 
اإلعداد للع����رض. غير أن بعض 
االلتراس  املشجعني ليس����وا من 
العالقة.  النوع من  ينتقدون هذا 
وينتقد آخ����رون االلتراس لعدم 
اجللوس على اإلطالق خالل عرض 
املباريات واشهار الرايات واألعالم، 
والتي حتول دون مشاهدة الذين 
انتقد  يقفون وراءها للمب����اراة. 
آخرون االلتراس العتداء بعضهم 
اعتداءات جسدية أو التخويف ممن 

هم ليسوا من االلتراس.

رسالة لجماهير »االلتراس« المتعصبين و»الهوليغانز« المشاغبين في جميع أنحاء العالم

موعد »الكالسيكو« معلق على انتخابات كاتالونيا
حسب جدول لقاءات الليغا 
ملوسم 2011/2010 فإن الكالسيكو 
األول بني برشلونة وريال مدريد 
سيقام في األسبوع األخير من 
شهر نوفمبر على ملعب الكامب 
ن���و � برش���لونة، إذ يصادف 
تاريخ بدء االنتخابات البرملان 
الكاتالوني )األحد 28 نوفمبر( 
وسيكون أس���بوعا تشدد فيه 
احلراسة واألمن على مستوى 
املدينة. ولهذا السبب، وملخاوف 
ان���دالع أعمال عنف فإن موعد 
الكالسيكو لم يتم حتديده من 
قبل الشبكة املالكة حلقوق بث 
.)MediaPro( الليغا االسبانية

ويؤكد جاومي روريز )رئيس 
الشبكة( انه سيأخذ في اعتباره 
مسألة توافق اللقاء مع مناسبة 
سياسية، وعلى األغلب لن يتم 
حتديد إقامة اللقاء قبل 10 أيام 

من موعده.
م���ن جان���ب املس���تضيف 
)برشلونة( فإنه يفضل إقامة 
اللقاء في نفس يوم االنتخابات 
استفادة من يوم إضافي للراحة 

واالستعداد بعد لقائه األوروبي 
ضد باناثنايكوس املزمعة إقامته 
في 24 نوفمبر. وطبقا ملصادر 
تابع���ة إلذاع���ة  RAC-1 فإن 
ساندرو روسيل أخبر رئيس 

الكاتالوني خوس���يه  البرملان 
مونتيا برغبة فريقه في اللعب 
يوم 28 نوفمبر في حني القرار 
األخي���ر يعود جلاومي روريز 
ال���ذي قال »ال أعلم عن حقيقة 

احملادثات بني روسيل � مونتيا، 
ولم أحتدث مع أي منهما«، وعاد 
ليؤكد أن قناته اتخذته جميع 
املخاطر الرياضية واالجتماعية 

في احلسبان.

»ماركا«: كوتينيو موهبة برازيلية واعدة 
حتى في إس���بانيا تنبهوا ملوهبة 
البرازيلي كوتينيو وبدأوا بالتحدث 
عنها حيث اكدت صحيفة »ماركا« 
االس���بانية ان الفتى صاحب ال� 
18 سنة واحد من أكثر الالعبني 
موهب���ة ف���ي البرازيل خالل 
العشر سنوات املاضية على 
البرازيلية ال  الكرة  األقل، 
تتوقف عن اجناب العبني 
استثنائيني. لقد سمعتم 
ع���ن نيم���ار، باول���و 
وكارلوس  هنريك���ي 
إدواردو، وفي هذه االيام 
يجب أن تذهبوا الى ميالنو ملشاهدة 
العب يقارنونه ببيليه وروبينيو. اسمه فيليب 
كوتينيو لديه 18 عاما ويعد مبستقبل باهر. 
ليس من السهل عمل مقارنات مع كوتينيو ألنه 
العب مختلف كليا عما تعودن���ا رؤيته من العبني 
يأتون من البرازيل، شوهد الول مرة في كأس 
أميركا اجلنوبية ألعمار حتت 15 سنة عام 2006 
حيث ق���اد البرازيل للتتويج. فيليبينو الصغير 
كما اصبحوا يس���مونه بعده���ا، جعل اجلميع 
يصم����ت من االعجاب. ڤياريال وبرش���لونة 
كانا مهتمني به وانضم لهم الريال فيما بعد. 
وكان قريبا جدا من إسبانيا لكن اإلنتر كان 

األسرع ودفعوا مبلغ 3.8 ماليني يورو على العب 
لم يكن ليأتي إال في سبتمبر 2010. 

كوتينيو أكمل متارينه مع ناديه فاسك����و دي 
غاما حتى هذا الصيف عندما أصبح االنتر قادرا 
عل�����ى استخ�����دام جنمه الصغير. مدربه الفني 
اجلدي����د رافا بينيتي���ز لم يتردد حينم����ا قال 
عن الالعب »إنه مستقبل اإلنتر«، كوتينيو لعب 
املباريات التحضيرية للموس���م وكأس السوبر 
االوروبي عندما نزل خ����الل آخر دقائق ومن بعدها 
أمام بولونيا في أول مشاركة له في السي���ريا إي. 
اإلنتر باع بالوتيللي النه أصبح ميلك هذا البرازيلي 
املوهوب ويظهر هذا من خ����الل تصريح موراتي 
رئيس النادي عندما قال معلقا على بي����ع سوبر 
ماريو: »ال مشكل�����ة، لدينا العب موهوب آخر« 
قاصدا كوتينيو.العب اإلنتر اجلديد ليس مهاجما 
صريحا، إمنا هو يفض����ل اللعب خلف املهاجمني 
وميتلك جودة عالية. لديه سرعة كبيرة مع الكرة 
ونظرة جيدة للملعب. لديه شيء يشبه تشافي 
وانييستا ولكنه فقط بالثامنة عشرة من عمره. 
هو أيضا جيد أمام املرمى حي����ث يصنع ويسجل 
الكثي���ر من االهداف. لن يكون م����ن الس���ه����ل 
التأقلم على الكرة االيطالية بس���بب بنيته التي 
تزن 72 باون����د وطوله الذي يصل الى 171 سم، 
لكن اجلودة واملوهبة موجودة وبق����وة ويظهر 

هذا من خالل اقتناع املدرب به.

نجم انترميالن
 الصاعد

 فيليب كوتينيو


