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كاساي .. موظف شاكير .. موظف تأمين
مبيعات 

فورتال .. موظف بنكي 

الجنسية :  فرنسا 

مولود في :1971-7-31

اللغة : الفرنسية - االنجليزية 

ينتم�ي الفرنس�ي  فري�دي فورتال ال�ى فئة الح�كام الذين يمتهن�ون وظيفة في عال�م المال 
حيث يش�تغل في إحدى البنوك بباريس. فورتال تخصص في دراس�ته الجامعية في التصرف 

واالقتصاد وهو ما أهله بعد  التخرج الى الحصول بسهولة على وظيفة في بنك. 

سكومينا .. منظم رحالت 

الجنسية : سلوفينيا 

مولود في 1976-8-5

اللغة : السلوفينية - االنجليزية- االيطالية

دامير س�كومينا ش�اب نشيط   مجتهد في حياته الرياضية والمهنية .. فهو موظف في شركة 
عقارات و لكنه ال يكتفي بذلك فحسب وإنما يمتهن أيضا تنظيم الرحالت السياحية سعيا منه 

لدعم دخله المادي.  أما الهواية المفضلة لسكويمنا فهي كرة القدم داخل الصاالت.

ريزولي .. مهندس

الجنسية : ايطاليا 

مولود في 1971-101-5

اللغة :  االيطالية - االنجليزية 

ول�د الحك�م االيطالي نيك�وال ريزولي في مدينة بولوني�ا وبها مارس ك�رة القدم مع رفاق 
حارت�ه قب�ل أن تكبر أحالم�ه ويدخل عالم التحيك�م ليصبح نجما عالمي�ا و أحد أبرز حكام 

الدوري االيطالي وبطوالت أوروبا. ريزولي حاصل على شهادة في الهندسة .

  ويب .. شرطي مرور

الجنسية : انجلترا

مولود في 1971-7-14

اللغة : االنجليزية 

يعد هاورد ويب من أشهر الحكام في الدوري االنجليزي وفي أوروبا وذلك بحزمه وصرامته 
وش�بهه ألس�طورة التحكي�م االيطالية كولينا. ويش�تغل ويب في قطاع األم�ن حيث يعمل 

شرطيا للمرور في لندن.

يوهانسون.. موظف في الجيش

الجنسية : الدنمارك 

مولود في 12-16- 1975

اللغة: االنجليزية 

تب�دو وظيفة الحكم الدنماركي مايكل يوهانس�ون غريبة ومختلفة تمام�ا عن الوظائف التي 
يش�غلها ح�كام ك�رة القدم ف�ي العالم إذ يعمل في قطاع الجيش. ومهنته تفس�ر س�ر نجاحه 

وتعكس صرامته وجديته في التعامل مع الالعبين و أحداث المباريات. 

لوبيز .. موظف بنكي 

الجنسية ك البرازيل 

 مولود في :  1972-7-13

اللغة: البرتغالية 

يس�تلهم الحك�م البرازيل�ي روبيرتو لوبيز حس�ابته الدقيقة في إدارة مباري�ات كرة القدم من 
وظيفت�ه ف�ي إحدى البن�وك برويو دي جانيرو ، إن�ه موظف بنكي دقيق ويتجن�ب الخطأ قدر 

المستحيل. ويكشف المقربون من لوبيز أنه شخصية مرحة .

  النوي .. بائع لعب الفيديو 

الجنسية : فرنسا 

 مولود في : 18- 1969-9

اللغة : الفرنسية - االنجليزية 

 ال ت�كاد ك�رة الق�دم تف�ارق   الحك�م الفرنس�ي س�تيفان الن�وي حت�ى ف�ي عمل�ه إذ يتابع 
باستمرار ألعاب البالي ستايشن باعتبار أنه موظف مبيعات في شركة متخصصة في األلعاب 

اإللكترونية .

الجنسية : تركيا 

مولود في : 1976-11-23

اللغة: التركية - االنجليزية

يقض�ي الحك�م الترك�ي ش�اهير ال�ذي أثار 
ج�دال كبيرا ف�ي العالم بصافرته ف�ي مباراة 
مانشستر يونياتد وريال مدريد لحساب رياب 
ثم�ن نهائي دوري أبط�ال أوروبا عندما طرد 
لوي�س ناني  في لقط�ة اختلف حولها خبراء 
الك�رة حياته بعيدا عن مالعب كرة القدم في 
التزامه المهني حيث يشتغل في شركة تأمين 

بمدينة اسطنبول. 
أما ف�ي أوقات فراغه في البي�ت فإنه يفضل 
مطالع�ة الصحف والكت�ب أو متابعة األفالم 

السينمائية . 

الجنسية : المجر 

مولود في : 1975-10-9

اللغة : المجرية - االنجليزية - األلمانية 
يعول الحكم فيكتور كاس�اي على وظيفته 
كموظ�ف مبيع�ات لل�وازم الطباعة بمحل 
بمس�قط رأس�ه بمدين�ة تابيان�ا المجرية 
لتوفير دخله الش�هري الى جانب ما يجنيه 
م�ن إدارة المباريات في ك�رة القدم. ويعد 
كاس�اي الذي أدار مباراة برشلونة وميالن 
االيطالي الثالثاء الماضي في دوري أبطال 
أوروب�ا من أض�ل الحكام ف�ي العالم حاليا 
ويحظى بثقة الفيفا والويفا. وهو مرشح 

للحضور في مونديال البرازيل 2014.

  دامون .. مدرس 

الجنسية : جنوب افريقيا 

مولود : 4- 7- 1972

اللغة: األفريكانز - االنجليزية 

يش�تغل جيروم دامون وهو أحد أبرز الحكام في  جنوب افريقيا والقارة الس�مراء في وظيفة 
م�درس  ون�ادرا ما نعثر على حكام في افريقيا ) الدول الس�مراء( برت�ب وظيفية عالية حيث 

مازال االقبال على التعليم ضعيفا واليزال أهل الرياضة  يقاطعون العلم والمعرفة .

رفشان ..  مدرس كرة قدم

الجنسية: أوزبكستان 

 مولود في : 1977-9-8

اللغة: الروسية - األزبكية- االنجليزية

ال يخ�رج الحكم األوزبكي رفش�ان من عال�م كرة القدم في حياته فه�ي وظيفته في حياته 
المهني�ة وه�ي الهواي�ة التي قادت الى الش�هرة وعالم األضواء وجعلت من�ه نجما في عالم 

التحيكم، رفشان يمتهن وظيفة مدرس كرة قدم للناشئين في األكاديميات.


