
Ⅶ دبي-العوضي النمر 

تعرض بيــت التحكيم في اتحاد الكرة إلى 

شــرخ كبير خالل األيام الماضية، وظهرت 

أعراضــه فــي المالعــب خــالل الجوالت 

باألداء  العربــي،  الخليج  لــدوري  الماضية 

المتواضع لعدد مــن الحكام رغم خبرتهم 

ما أثــر في نتائج بعض المباريات، وتعالت 

صرخــات بعــض األندية، كمــا حدث من 

جمهــور العين فــي مبــاراة فريقــه أمام 

الجزيــرة، وصرخة كلباء عدة مرات آخرها 

أمام الجزيــرة أيضاً، كما أصدر بني ياس 3 

بيانات في أقل من الشــهر ضــد التحكيم 

بعــد أن تزايــدت األخطاء علــى الفريق، 

معترضــاً علــى األداء التحكيمــي ومطالباً 

باالستعانة بحكام أجانب.

المدير الفني 
وشــهدت الفترة األخيرة زيــادة االحتقان 

بين الحكام والمدير الفني للحكام، وأصبح 

الكثيــر منهــم ال يتحدثــون معــه، حيث 

أبدى عــدد مــن الحــكام امتعاضهم منه 

بســبب تمييزه بين الحكام خالل اجتماع 

التحليــل األســبوعي، حيث هنــاك حكام 

أخطاؤهم بالجملة وال تتم محاسبتهم في 

تلك الجلســات، في المقابل حكام آخرون 

لديهــم أخطاء بســيطة في لعبة بوســط 

الملعب يظل النقاش حولها فترات طويلة، 

إضافة إلى تبرير أخطاء البعض رغم فداحة 

األخطاء، عالوة على المعلومات المغلوطة 

التــي قدمها إلى مجلــس اإلدارة 

من أجل اســتيعاد الحكم الدولي 

ســلطان المرزوقــي من الشــارة 

تســببت  الواقعة  وتلك  الدولية، 

فــي زيادة الشــرخ بيــن الحكام 

والمديــر الفنــي، حتــي وصلت 

العالقــة إلــى طريــق مســدود 

يستلزم التدخل الفوري من قيادة 

اتحاد الكرة. 

تهديد بالمقاطعة
البرلمــان  جلســة  وشــهدت 

الجولــة  ألحــداث  األســبوعي 

المالعب  قضــاة  تهديد  الرابعة، 

التحليلية  الجلســة  بعدم حضور 

إذا حضرهــا المديــر الفنــي، ما 

اضطــر مديــر إدارة الحكام علي 

التحليل  تولــي  إلــى  الطريفــي 

بنفســه رغم أنه مبتعد عن ذلك 

منذ توليه المســؤولية، واألغرب 

واألخطر حين سافر الطريفي في 

مهمة آســيوية، اضطر إلى إلغاء 

جلســة البرلمان األسبوعية التي 

يتم فيها تحليــل أداء الحكام خالل 

الجولــة الخامســة، وكذلك إلغــاء المران 

األســبوعي، رغم أن الجولة شهدت العديد 

من األخطاء التحكيمية والمؤثرة في نتائج 

المباريــات كما حدث في مبــاراة الجزيرة 

وكلباء، تجنباً لحــدوث صدام بين الحكام 

والمدير الفني.

مجاملة التعيينات
كمــا شــهدت الفتــرة الماضيــة تعيينات 

بالمجاملة لعدد مــن الحكام، وعدم وضع 

الحكم المناســب في المباراة المناسبة له، 

فهناك حكم شــاب لم يدِر أيــة مباراة في 

منافســات تصفيات الــكأس لفرق الدرجة 

األولــى، كما لــم يــدِر أية مبــاراة لفريق 

الرديف ورغم ذلك يتم تعيينه حكم فيديو 

مرتين فــي جولة بــدوري الخليج العربي 

لمجرد أنه صديق للمدير الفني، وحكم آخر 

ابتعد مدة تقارب شــهرين بســبب ظروف 

عمله يتم تعيينــه إلدارة مباراة مهمة تأثر 

طرفاهــا بأخطاء التحكيــم خالل الجوالت 

الماضيــة، وبالطبــع غابت عنه حساســية 

المباريات فارتكب أخطاء زادت من صرخة 

الناديين، كما أن الترشــيح للشارة الدولية 

أصبح بالمحســوبية ودرجــة الصداقة مع 

المدير الفني، ولعل مــا حدث مؤخراً في 

ترشــيحات القائمة الدوليــة الجديدة خير 

مثــال، ما أثر في معنويات قضاة المالعب 

الذيــن زاد إحباطهم وتأثــر أداؤهم خالل 

المباريات الماضية، ولعل كم األخطاء التي 

شهدتها الجولتان الخامسة والسادسة خير 

برهان.

حكاية حكم دولي 
خــالل الجولــة السادســة غــاب عدد من 

الحكام الدوليين بسبب التزامات تحكيمية 

خــارج الدولــة، ولم يكن متواجداً ســوى 

حكم دولي واحد، ومع ذلك تم تخطيه في 

إدارة ديربي العيــن والجزيرة وكان التبرير 

أنــه ليس بحجم المبــاراة، وإذا كان حكم 

دولي ليس على مســتوى مباراة في دوري 

محلــي فكيف يبقى فــي القائمة الدولية، 

ويتم استبعاد سلطان المرزوقي رقم 3 في 

القائمــة الدوليــة فمن بــاب أولى أن يتم 

االستبعاد لمن هم أقل خبرة وحنكة منه، 

لذلك تم تعيين حكم مــن الدرجة األولى 

المبــاراة وتعرض لضغوط نفســية  إلدارة 

كبيرة من جمهور المباراة لمجرد أنه حكم 

أولــي مع أن أخطاءه لــم تكن مؤثرة في 

نتيجة المباراة.

أين اللجنة؟
يبدو الســؤال المنطقي بعد كل ما يحدث 

فــي كواليــس بيــت الحــكام، أيــن دور 

لجنــة الحكام ورئيســها لتــدارك كل هذه 

الســلبيات؟ والحقيقة أن اللجنة غائبة فلم 

تجتمــع ســوى مرتين منذ أن تــم تعيينها 

قبل عدة أشــهر، وآخر تلــك االجتماعات 

كان في سبتمبر الماضي، ومعظم األعضاء 

ال يعرفــون شــيئاً عما يدور فــي كواليس 

الحكام، بل تم اســتبعاد أعضاء اللجنة من 

مهمــة تقييم أداء الحكام خالل المباريات، 

بحجة ترشيد النفقات.

واقتصر العمل على المدير الفني ومدير 

اإلدارة »المشــغول بمهامه اآلســيوية منذ 

شــهر ما بيــن دورات قارية تقــام في دبي 

أو خارجهــا«، وفي غياب تــام للجنة، التي 

ال يعرف أعضاؤها شــيئاً عن الحكام، ومن 

دون مراقبــة من رئيس اللجنة المنشــغل 

دائمــاً والغائــب عــن الشــأن التحكيمي، 

والــذي لم يلتــِق الحكام منذ تــم تكليفه 

بالمهمــة، والــذي منح الخيــط والمخيط 

للمديــر الفني ومديــر اإلدارة، ما أدى إلى 

تزايد الخالفات بين الحكام والجهاز اإلداري 

لهــم، وأصبح هناك جفــاء واضح يالحظه 

كل المقربيــن من الحــكام، وانعكس ذلك 

علــى أدائهم خالل الجوالت الماضية، التي 

كثرت خاللها األخطاء وأصبح هناك اعتماد 

كلي من الحكام على تقنية الفيديو مع أنها 

عامل مســاعد للحكم في ظل عدم التركيز 

وتشتيت الذهن بمشــكالت إدارية، خارج 

المستطيل األخضر.

اعتراض الغفلي
خالل عــرض تقييمي قــدم لمجلس اإلدارة 

فــي جلســته األخيــرة عن مســتوى قضاة 

المالعب، تم تقديم معلومات مغلوطة عن 

مســتوى الحكام، أدت إلــى موافقة مجلس 

اإلدارة على اســتبعاد سلطان المرزوقي من 

التجديــد للشــارة الدوليــة، والوحيد الذي 

اعتــرض على ذلــك خالل الجلســة الدكتور 

خليفة الغفلي الذي ســبق أن تولى رئاســة 

اللجنــة، ويدرك جيداً ما يــدور في كواليس 

الحكام، والذي قال مســتعد أن أوافق على 

اســتبعاد المرزوقــي إذا كان البديــل أحــد 

الحكام الشــباب مثل ســلطان محمد صالح 

أحــد الحكام الواعدين فــي برنامج االتحاد 

اآلســيوي »والمظلــوم« ولكن أن نســتبعد 

حكماً 39 ســنة ونستعين بآخر 34 سنة فما 

جدوى ذلك مســتقباًل؟ ولم يتم االســتماع 

إلــى وجهة نظــره فاضطر إلى االنســحاب 

من الجلســة احتجاجاً على التقرير المغلوط 

المقــدم عــن التحكيــم ومســتوى الحكام 

الدولييــن، والذي وقع ضحيتــه المرزوقي، 

والغريب أن الغفلي لم يجد مساندة أودعم.

شــهدت الجــوالت األخيــرة عــدة 

بإشــهار  قــرارات خاطئــة للحــكام 

البطاقــة الحمــراء لالعــب عجمان 

محمــد أحمد الشــحي فــي مباراة 

فريقــه مع الوصــل ضمــن الجولة 

الثالثة مــن دوري الخليــج العربي، 

وكذلــك حارس كلباء جمال عبد الله 

في مباراة فريقــه أمام الجزيرة في 

الجولة الخامســة، وتأثر فريقه بهذا 

الطرد كثيــراً، وتحول تقدمه بهدف 

إلى خسارة بالثالثة، وبعد االستئناف 

قامت لجنــة االعتراض على قرارات 

الطرد بنظر القضيتين، وتم تصحيح 

قــرارات الحــكام وإلغــاء البطاقــة 

الحمراء لكليهما في خطوة إيجابية. 

بطاقات حمراء

اللجنة  حينمــا حــدث شــرخ فــي 

الســابقة للحــكام، وتزايــد الخالف 

بين إبراهيم األعمــاش نائب رئيس 

لجنة الحكام والمدير الفني، وتقدم 

بسببها، صدرت  باالستقالة  األعماش 

بالتعاقد مع  والتعليمــات،  التوصية 

مدير فني جديد، وتمت االســتعانة 

بخدمات الســعودي على الطريفي، 

وبداًل من االســتغناء عــن خدمات 

المدير الفني، الذي دافع عن تعاقده 

مع االتحاد والتمســك بمنصبه، فتم 

تعييــن الطريفــي مديــر لــإدارة، 

واالســتغناء عن أحمد يعقوب، أحد 

الكفــاءات التحكميــة فــي الدولة، 

وتغير مســماه إلى مستشــار، وكأن 

المشكلة كانت في أحمد يعقوب.

 ضحية التوصية
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بني ياس يصدر 3 بيانات ضد التحكيم
أصدر نادي بني ياس بياناً يعتبر الثالث له خالل أقل 

من شهر ضد قضاة المالعب، بعد أن تعرض ألخطاء 

تحكيمية ســاهمت في خســارته 8 نقــاط خالل 3 

جــوالت، وقال النادي إنه مــن منطلق حرصه على 

كرة القــدم بالدولة فإنه يعلن عن تقديم شــكواه، 

مبينــا أن مباراته األخيرة أمام كلباء شــهدت أخطاء 

تحكيميــة مثل احتســاب ركلة جزاء غيــر صحيحة 

ضد الســماوي، والتغاضي عن احتســاب ركلة جزاء 

لمصلحة الفريق.

وأشــار البيــان إلــى أن الفريق تعــرض لمثل هذه 

األخطــاء فــي مباراتي شــباب األهلــي وخورفكان، 

إضافــة إلــى مباراة اتحــاد كلبــاء، وإن ذلك كلفهم 

خســارة 8 نقاط. وطالب نــادي بني ياس بالرد على 

الشكوى ومعرفة الخطوات التي سوف يتم اتخاذها 

حتــى يتم تســجيل موقف رســمي يحفــظ حقوق 

النــادي وجماهيره، مؤكداً ضــرورة إصالح األخطاء 

دبي - البيان الرياضي التحكيمية. 

 سؤال منطقي 
من المرزوقي

طرح الحكم الدولي المعتزل، سلطان المرزوقي، سؤالً 

منطقياً، بقوله: كيــف تكون تقاريري المحلية متدنية 

واالتحاد اآلســيوي يمنحني درجات متميزة، ويســند 

إلي إدارة العديد من المباريات القارية في الســنوات 

الماضيــة؟ وأصبحــت من أكثــر الحــكام تحكيماً في 

البطوالت اآلســيوية، كما أدرت العديد من النهائيات 

الكبــرى في الدولة. فإذا كنت حكماً دون المســتوى، 

كيف يتم إســناد مثل تلــك لمباريات والديربيات لي، 

وأنــا دون المســتوى؟ أليس هــذا إدانــة لمن يقوم 

بتعيينــي لمثل تلك لمباريــات الكبيرة والمهمة؟ ومع 

ذلــك قمت بإدارتها على أكمل وجه، ونلت اإلشــادة، 

وهــذا يكفــي، وال أملك إال قول »حســبي الله ونعم 

دبي - البيان الرياضي الوكيل في كل من ظلمني«. 


