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 أخبار»  أخبار وحتليالت

   

  

  روابط من إسالم أون الين

أبو تريكة يرفع فانلته �

  "تعاطفا مع غزة"
مليون فانلة لغزة �

وزير "بإمضاء 
  أبو تريكة" اإلنسانية

 أهم األخبار

لعلييف " مضمون"فوز �

  أذربيجان" رئاسية"في 

أزمة المال تضاعف �
عجز الميزانية األمريكية 

  مرات 3

يحشدون "عون وجعجع �

  قبل االنتخابات" الحلفاء

كندا " محافظي"فوز �
بأول انتخابات بعد أزمة 

 المال 

: وزير سوداني�
معلومات أوكامبو عن 

  دارفور من النت

 ممنوعة يف املالعب السعودية .. الشعارات الدينية

علي حاجب

أصدر االتحاد  -جدة   
السعودي لكرة القدم، قرارا 

يقضي بمنع ارتداء الالعبين 
للقمصان التي تحمل شعارات 

دينية، ومضاعفة العقوبات 
على األندية والالعبين 

المخالفين لهذا القرار، األمر 
الذي تسبب في جدل األوساط 

 .الرياضية والمهتمين بشئونها

قرار المنع الذي صدر اإلثنين 
جاء بعد أحداث الشغب التي رافقت مباراة فريقي  13-10-2008

النصر واالتفاق في الدوري العام المحلي مؤخرا بين جماهير الفريقين؛ 
حيث ابتدأت جماهير النصر بإلقاء العبوات واأللعاب النارية على 

 .جماهير االتفاق التي بادلتهم بالمثل

هذا الحدث دعا االتحاد السعودي لكرة القدم إلى إجراء مراجعات 
شاملة، وغربلة للوائح المسابقات والعقوبات قبل اعتمادها وتطبيقها من 

قبل مجلس اإلدارة تجاوبا مع السجال الذي أعقب مباراة النصر 
 .واالتفاق

 قرار دويل

وتعليقا على القرار الصادر من االتحاد قال الناقد الرياضي عثمان أبو 
إن قرار ) نت. إسالم أون الين(بكر مالي، في تصريحات خاصة لشبكة 

منع ارتداء القمصان التي تحمل شعارات دينية هو قرار دولي قبل أن 
في لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم يمنع ارتداء : "يكون داخليا، وأضاف

مثل هذه الشعارات على القمصان الداخلية لالعبين، وتم اعتماد هذه 
 ".القرار في االتحاد السعودي مؤخرا

قرار االتحاد الدولي استثنى المباريات الخيرية؛ حيث "أن : وأوضح مالي
يحق لجميع الالعبين ارتداء الشعارات الدينية مع ضرورة أن يكون 

، مشيرا إلى أن سبب منع حمل الشعارات الدينية "هناك إذن مسبق بذلك
خالل المباريات حتى ال يشتعل فتيل الفتنة بين األديان؛ مما يسبب 

 .العداوات واالنقسامات

 شغب املالعب دفع االحتاد السعودي 

الختاذ قرارات جديدة
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حوارات حية  

ساحات احلوار  

أخبار وحتليالت

خدمات

   وثائق وبيانات�

   أجندة الفعاليات�

   مواقع إخبارية�
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ال أؤيد هذا القرار، ولكنه مفروض على األندية إن أرادت : "وقال
االلتحاق بدوري المحترفين المعترف به دوليا، واالتحاد الدولي أبدا ال 

 ".يتساهل في هذه القضية

وتنفيذا لشروط دوري المحترفين الذي يقام ألول مرة في السعودية أكد 
النوادي ملزمة أن تضع شعارات الشركات الراعية لها، "مالي أن 

تنفيذا لتوصيات ) شعار دوري المحترفين(وشعار االتحاد اآلسيوي 
 ".االتحاد الدولي

 مربرات

من جانبه أوضح عادل النجار، محلل وصحفي رياضي سعودي، أن 
القرار يختص باألمور الدينية التي تثير الحساسيات والفتن بين األديان، 

 .حسب لوائح االتحاد الدولي

القرار في محله، "إن ): نت.إسالم أون الين(وقال في تصريح خاص لـ
ولسنا في حاجة إلى إثارة النزعات الدينية بين األديان على مستوى 

 ".المنتخبات والدول

بعض المنتخبات الخارجية قد تسيء للدين اإلسالمي من "واعتبر أن 
خالل هذه الشعارات أو الالفتات التي يستخدمها بعض الالعبين، فنحن 

 ".كبلد إسالمي نرفضها وكتعليمات أيضا ال نقبلها تماما

الزي الخاص باألندية أصبح ملكا لشركات إعالنية "ولفت النجار إلى أن 
تدعم هذه األندية، فمن البديهي أن تكون هي المسيطرة على اإلعالنات، 

) تنعم بحياتك.. أقم صالتك(فلو طرحت هذه الشركة أن يكون شعار 
على الزي الرسمي للنادي فيحق لها؛ ألنه يعتبر إعالنا وفي نفس الوقت 
هو توجيه، ولكن أن يجتهد النادي أو الالعب فيضع شعارا من عنده فال 

 ".يحق لهم ذلك إال بعد اإلذن المسبق من الشركة الراعية

إن القضية هي ما كان مختصا من الشعارات بإساءة : "واستدرك قائال
، كما رحب النجار بأن تقوم "إلى دين سماوي أو غيره هو المرفوض

الشركات الراعية بكتابة بعض العبارات الدينية التوجيهية على زي 
أن تكون ضمن إطار تنظيمي بعد "الالعبين من باب التوجيه، مشترطا 

 ".لرعاية الشبابالموافقة عليه من الرئاسة العامة 

 اعتراضات

على النقيض مما سبق انتقد العب فريق اتحاد جدة سابقا، عصام موسى 
قرار منع ارتداء القمصان التي تحمل شعارات دينية، أو رسائل توجيهية 

ألننا في بلد إسالمي محافظ، وال حاجة إلى منع مثل هذه العادات، حيث "
 ".يجمعنا دين واحد

أن ): "نت.إسالم أون الين(ولكنه أعرب عن رفضه في تصريح لـ
تستخدم بعض الشعارات التي تسيء لدين معين سواء داخل البلد أو 

خارجه، فما دام أنهم يرون أن استخدامها خارج البلد له تأثير سياسي 
، إال أنه اعتبر "على البلد واحتقان األديان ببعضها فال داعي لهذه األمور

 ".شيء عادي"أن استخدام الشعارات الدينية داخل الوطن الواحد 

كثير من الجماهير تقتدي ببعض الالعبين في كثير من : "وقال
تصرفاتهم، فلو استخدم الالعبون مثل هذه الشعارات الدينية التي تبين 

عظمة هذا الدين وسماحته، لكان أفضل من غيره، بل هو شيء مطلوب 
 ".في عالم الرياضة السعودية
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نحن دولة مسلمة، : وتساءل موسى عن سبب هذا المنع الداخلي، وقال
ولم نر أي العب وضع شعارا دينيا يسيء إلى دينه اإلسالمي، إنما هي 

 ".شعارات توجيهية نحتاج إليها لتوصيل رسائل معينة في أوقاتها

 أضف تعليقك 
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   األحداث يف صور
إسرائيل تغلق عكا بعد اشتباكات بين �

  يهود وعرب

المعارضة التايالندية تواصل حصارها �
  للبرلمان

  "عطارد"ناسا تعرض صورا جديدة لـ�

  ملفات مصورة
  الخريطة السياسية الباكستانية�

  احتفاالت كوسوفا باالستقالل�

 وريثة السلطة واالغتياالت .. بنظير بوتو�
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