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مشهد التعدي على احلكام أصبح مألوفا في مباريات دوري كرة السلة

وليد الهندي سالم الهزاع سالم الداود هاني املال فيصل السالمة خليل الطاهر

هيبة حكّام »السلة« ضاعت بين اعتداء الالعبين وصمت االتحاد
اخلبرة الكافية في مباريات حساسة 

ومصيرية.

اختيار الحكام األكفاء

الى ذلك رفض مدرب سلة الساحل 
سالم الداود فكرة ان يكون هناك حتيز 
من بعض احلكام ضد بعض الفرق، 
مبينا انه في حال اخطأ احلكم فقد 
تكون هذه األخطاء تقديرية خاصة 
اذا علمنا ان احلكم مطلوب منه اتخاذ 

قراره في اجزاء من الثانية.
وأكد ان مس���توى التحكيم جيد 
ولكن يوجد هناك خلل في إس���ناد 
املباريات لبعض احل���كام، ولذلك 
يجب على اللجن���ة الفنية اختيار 
احلكام االكفاء الدارة املباريات التي 
تكون متقاربة املستوى، اما املباريات 
التي تكون من جانب واحد فيجب 
ان تعطى الفرص���ة من خاللها الى 

احلكام األقل خبرة.
واضاف ان أبرز سلبيات احلكام 
هي الت���ردد في اتخ���اذ القرار واذا 
كانت املباراة ب���ني فريقني احدهما 
قوي واالخ���ر ضعيف فرمبا يكون 
هناك نوع من التغاضي عن أخطاء 
العبي الفري���ق األضعف ما يجعل 
العبي الفرق الكبيرة خاصة العبي 
املنتخب عرضة لإلصابات، وال يقوم 
احلكام بحمايتهم من خالل اتخاذهم 
القرارات الت���ي تردع متادي بعض 

العبي فرق املؤخرة في ضربهم.

االستعداد بدنيًا ونفسيًا

وقال مدرب الساملية وليد الهندي 
انه يتمنى من احلكم ان يهيئ نفسه 
بدنيا ونفسيا قبل ادارته اي مباراة 
سواء كانت ضعيفة او قوية، ويجب 
عليه كذلك دراسة نقاط قوة وضعف 
طرفي املباراة قبل النزول الى امللعب 

إلدارتها.
واضاف: بعض احلكام ولألسف 
الشديد يستهني باملباريات التي يكون 
طرفها فرق من قاع الترتيب وال يدير 
املباراة بجدية.. وفي احدى املباريات 
صعقنا عندما قام احد احلكام مبداعبة 
احد العبي الفرق الكبيرة بعد ارتكابه 
خطأ ضد العبنا عندما بادره بالسؤال 
»هل تود احتس���اب اخلطأ عليك ام 
على زميلك؟«.. وهذا االمر مرفوض 
ولم نكن نرغب في سماعه من حكم 

نكن له كل احترام وتقدير.
وشدد الهندي على اهمية جدية 
احلكم ف���ي ادارة املباريات حتى ان 
كانت ضعيفة واال يستخف باملباراة 
حت���ى ان كان الفارق شاس���عا بني 

اجلانبني.

االحتاد فإننا كأندية مس���تعدون 
لتحمل تكاليف استقدامهم، مطالبا 
االحتاد بتنظيم محاضرات لالعبني 
في قوانني التحكيم إلطالعهم على أي 

تعديل جديد في قوانني اللعبة.

ضغوط كبيرة

بدوره أوضح مدير الفريق االول 
بالقادسية هاني املال ان بعض احلكام 
اذا  يتأثر ببعض الضغوط خاصة 
كان���ت املباراة جتمع ب���ني فريقني 
كبيرين ومتقاربي املستوى، وهنا 
يجب عليهم االبتعاد قدر االمكان عن 
هذه الضغ���وط، الفتا الى ان تكرار 
نفس احلك���م إلدارة مباراة طرفها 
»سني« من األندية بصفة مستمرة 
يجعل احلكم حتت ضغوط كبيرة 
ويقوم على اثر ذلك مبحاولة تعويض 
هذا النادي عن خطأ ارتكبه دون قصد 
في مباراة سابقة، ما يدخلنا في دوامة 
من املشاكل دون مراعاة أن النادي 
املتضرر دفع األموال وبذل اجلهد في 

سبيل جتهيز الفريق.
وطالب املال اللجنة الفنية املسؤولة 
عن توزيع احلكام بضرورة اختيار 
األطقم التحكيمية للمباريات حسب 
قوة املباراة وحساس���يتها حتى ال 
يتم الزج بح���كام جدد ال ميتلكون 

اللجنة الفنية التي يقع على عاتقها 
العمل بصورة مس���تمرة لتطوير 
مس���توى احلكام وتوفي���ر جميع 
متطلباتهم لكي يرتقوا مبستواهم 
ويصبح في نفس مستوى الدوري 
الذي ب���دأ يرتفع وبصورة واضحة 

خاصة في هذا املوسم.
وبني الس���المة ان إدارة اجلهراء 
تقوم بالعديد من االمور التي تسهل 
مهمة أطق���م حكام املباريات ودائما 
ما نعمل على تهدئ���ة الالعبني في 
حال أحس���وا بالظلم، الفتا الى ان 
هناك عقوبات رادعة يتم اتخاذها في 
حق اي العب يتعدى على أي حكم 
وتصل هذه العقوبات الى اخلصم 

من مستحقاته املالية.
أن���ه يتمنى من  واكد 
االحتاد أن يستقدم حكاما 
أجانب إلدارة مباريات 
ال���دوري خاصة في 
املرب���ع  مباري���ات 
الذهبي وإذا تعذر 
ذل���ك لضع���ف 
ني���ة  ا ميز

الس���لة يعانون  وذكر ان حكام 
كثيرا بس���بب ع���دم اهتمام االحتاد 
بهم، اذ ال توجد هناك مس���اندة لهم 
في حال التعدي عليهم، إضافة الى 
عدم تنظيم محاضرات بصفة مستمرة 
لتطوير مستواهم ومعرفة اجلديد في 
عالم التحكيم، الى جانب عدم توفير 
متطلباتهم التي اهمها اقامة معسكرات 
خارجية أسوة بحكام األلعاب األخرى، 
وناش���د الهزاع رئيس احتاد السلة 
الشيخ حمد السالم ضرورة اجللوس 
مع احلكام لالستماع إلى مشاكلهم.

حكام أجانب

أما امني سر اجلهراء ومدير 
الس���لة فيصل  لعب���ة 

الس���المة فق���ال إن 
التحكيم  مستوى 
لدينا ل���م يطرأ 
او  عليه تغيير 
تطوير منذ 20 
عاما وهذا األمر 

تتحمل���ه 

تعاني من نقص حاد في عدد احلكام 
ونحن نعمل منذ فترة طويلة في كل 
االجتاهات الستقدام حكام جدد لالحتاد 
ولكن دون جدوى، ومع انطالق املوسم 
احلالي نظمنا دورة تدريبية للحكام 
وتقدم اليها 38 ش���خصا غالبيتهم 
من النس���اء وسبب عزوف العنصر 
الرجالي يعود الى العديد من األمور 

رغم تقدمينا كل احلوافز لهم.
وطالب الطاهر الالعبني واإلداريني 
بالتحلي بالروح الرياضية فيما تبقى 
من مباريات املوس���م الن احلكم هو 
زميل وأخ لهم وجل اهتمامه إيصال 
املباراة الى بر األمان وال ينحاز لطرف 

ضد آخر.

عدم اهتمام االتحاد

من جهته نفى احلكم الدولي سالم 
الهزاع وجود حتيز من احلكام ألندية 
على حساب أندية أخرى، مؤكدا أن 
أي حكم يتم تكليف���ه بإدارة إحدى 
املباريات يدرك متاما انه سيحاسب 
امام ربه اوال ثم من االحتاد اذا تعمد 
خسارة أي فريق، مشيرا الى انه يجب 
ان تدرك األندية أننا اجلميع سواسية 
وفي حال اخطأ حكم في اتخاذ قرار 
ما فإنه بشكل اكيد ال يتعمد أن يكون 

قراره لطرف ضد آخر.

بهذه الطريقة املوجودة عندنا.
وبني ان هن���اك عقوبات تتخذها 
اللجنة الفنية في حق احلكم املخطئ 
اذا كان خطؤه قانونيا والعقوبات في 
الالئحة تكون على شكل إبعاد احلكم 
عن ادارة املباريات فترة معينة تتراوح 
بني األسبوع والشهرين وال نعلنها 
حتى ال نشهر باحلكام وحتى تكون 

األمور سرية داخل اللجنة.
وأشار الطاهر الى ان مجلس إدارة 
االحتاد لديه اطالع كامل على ما يحدث 
في املباريات، وسبب إيقاف الالعب 
الذي يتع���دى على احلكم باللفظ 4 
مباري���ات أو اقل امنا يعود الى 
أن الكلمة ليست لها أثر حسب 
رأي جلنة املسابقات وال يوجد 
بها ض���رر، وفي حال 
تع���دى الالعب على 
احلكم بالضرب 
هناك  فإن 
عقوب���ات 
قد  مغلظة 
تص���ل الى حرمان 
الالعب من املشاركة 
مع ناديه لس���نة أو 

اكثر.
ال���ى ان  ولف���ت 
الفني���ة  اللجن���ة 

يحيى حميدان
انتشرت في مالعبنا بدوري كرة 
الس���لة في الفترة األخيرة ظاهرة 
لم نك���ن نعهدها من قبل، ولم نكن 
نراها إال ن���ادرا، ولكنها اآلن كثرت 
وتفشت، فال تكاد مباراة متر حتى 
إنها ظاهرة االعتراضات  نالحظها، 
واالحتجاجات على احلكام، وليت 
األمر يق���ف عند هذا احل���د ولكنه 
تعدى ذلك إل���ى التعدي والتطاول 
على احلكام سواء بالكلمات النابية 
أو التشابك باأليدي، وأصبحت تلك 
الظاهرة مألوفة خاصة في األسابيع 
األخيرة من الدوري من دون ان تكون 
هناك وقفة جادة من االحتاد للتصدي 
لهذه املهازل الت���ي ترتكب في حق 
احلكام، وفي حقيقة األمر تنتاب أي 
متابع لدوري السلة حيرة كبيرة من 
السكوت الغريب على هذه الظاهرة 

التي باتت حتدث مع كل جولة.
 وم���ن ينظر إلى قائمة الالعبني 
الذين تعرضوا لإليقاف بسبب تعديهم 
على احلكام فسيصاب بالذهول النها 
قائمة طويلة وال مجال لذكرها اآلن 
لكثرة األسماء، ولكن من املسؤول عن 
تكرار مثل هذه التصرفات؟ بالطبع 
احتاد اللعبة هو املسؤول األول بسبب 
العقوبات البسيطة بل املضحكة التي 
يوقعه���ا بحق هؤالء الالعبني، فمن 

أمن العقوبة أساء األدب.
وبس���بب هذه العقوبات التي ال 
تناس���ب ما اقترفه الالعبون باتوا 
يتمادون ف���ي تعديهم على احلكام 
الذين ضاعت هيبتهم بسبب كثرة 
الشتائم التي يتلقونها من كل حدب 
وصوب، فيما يكتفي االحتاد بإيقاف 
الالعب املخطئ مباراتني فقط، وهو 
ما يدفع ببقية الالعبني الى الس���ير 
على خط���ى زمالئه���م لعلمهم أن 
العقوبة لن تتعدى اإليقاف اكثر من 
مباراتني سواء ان شتم او متادى في 
احتجاجه من خ���الل إصراره على 

ضرب احلكم.
«األنباء« أرادت تسليط الضوء 
على هذه الظاهرة من خالل استطالع 
آراء عدد من املس���ؤولني واملنتمني 
للعبة كرة السلة للوقوف أكثر على 
أسباب تفشي هذه الظاهرة وكيف 

نعاجلها.

التسرع وعدم التروي

في البداية أكد نائب رئيس احتاد 
السلة ورئيس اللجنة الفنية املسؤولة 
عن التحكيم خليل الطاهر أن السبب 
األول وراء هذه الظاهرة هو التسرع 
سواء من الالعب او اإلداري باالحتجاج 
التروي  على قرارات احل���كام دون 
ومحاول���ة ضبط النفس، خاصة اذا 
علمنا ان الكثي���ر من القرارات التي 
يتم االحتجاج عليها بصورة كبيرة 
ال يكون لها تأثير على نتيجة املباراة 
وهو ما يجعل حدة االحتجاج تزداد 
مع كل قرار يحتسبه احلكم ما يخرج 
املباراة عن إطارها التنافسي ويتفرغ 
كل العب حملاسبة احلكم على كل قرار 

يتخذه حتى ان كان صحيحا.
وأض���اف الطاه���ر ان االحتجاج 
حق للجميع ولكن يجب في املقابل 
عدم التجني على احلكام مع كل قرار 
يتخذونه واتهامهم بالتحيز لطرف ضد 
اخر، مشيرا الى ان كرة السلة مليئة 
باالحتكاكات وااللتحامات وفي حال 
اخطأ احلكم في اتخاذ قرار ما ال يعني 
هذا انه يتعمد التحيز للطرف اآلخر، 
واألخطاء واردة وأفضل احلكام في 
العالم يخطئون وال يتم التجني عليهم 

العقوبات المفروضة »مضحكة« وال ترتقي إلى مستوى أخطاء الالعبين

السالمة: مستوى التحكيم لم يتطور منذ 20 عامًا ومستعدون لتحمل تكاليف الحكم األجنبي
الهزاع: أي�ن االتحاد م�ن تنظيم المحاض�رات؟ والمعس�كرات ضرورية لتطوير المس�توى
الطاهر: التلفظ على الحكام ال يوجد في�ه ضرر وفي حالة التعدي بالضرب هناك عقوبات مغلظة

حكام السلة يعانون
من مشاكل عديدة

وال يجدون المساندة
من االتحاد

مستوى الالعبين في ارتفاع 
تصاعدي والجميع

غير مقتنع بمستوى التحكيم
االندية تصرف امواال طائلة 

للتعاقد مع محترفين اجانب 
على مستوى عال

حكام أجانب للمربع الذهبي
ذك��ر نائ��ب رئيس احت��اد الس��لة ورئي��س اللجنة 
الفني��ة خليل الطاه��ر ان اللجنة الفني��ة تدرس حاليا 
اس��تقدام حكام اجانب الدارة مباريات املربع الذهبي 

للدوري كم��ا جرت الع��ادة في املواس��م املاضية.
وبني ان االحتاد حاليا يبحث هذه الفكرة وسيقوم 
مبخاطبة االحتاد الدولي حول قدرة احتاد اللعبة 

في االستفادة من احلكام االجانب في ظل ايقاف 
اللعبة دوليا من االحتاد الدولي.

»الفنية« تتدخل
لتخفيف العقوبات

يتسبب بعض اعضاء اللجنة الفنية في ازدياد 
ح��وادث االعتداء على حكام الس��لة من خالل 
وساطتهم الدائمة لتخفيف العقوبات على بعض 

العبي االندية التي ينتمون اليها.
وق��د أبدى بعض احل��كام تذمرهم من تدخل 
اللجنة الفنية في تخفيف العقوبات على الالعبني 
املخطئني وهو ما يجعل هيبة احلكم تضيع مع قيام 
االحتاد بتدليل الالعبني واتخاذهم عقوبات متفاوتة 
من 4 مباري��ات الى مباراتني الى مباراة واحدة في 
حق مجموعة من الالعبني ارتكبوا نفس اخلطأ وهو 

ما يثير االستغراب واحليرة.
وبينت مصادر من داخ��ل االحتاد أن اللجن��ة 
الفنية لم تقم بتوفير مالبس احلكام منذ ما يق��ارب 
ال� 3 أعوام اضافة الى بعض األمور األخرى فكيف 
تطالب اللجنة الفنية الالعبني املعتزلني بدخول السلك 

التحكيمي؟!

إيقاف أويدن مباراتين
قررت جلنة املسابقات وش��ؤون الالعبني أمس االول 

ايقاف محترف كاظمة االميركي جوزيف اويدن مباراتني بعد قيامه 
بشتم احد احلكام بكلمات نابية في مباراة فريقه مع الصليبخات 

الت��ي اقيم��ت االربعاء املاضي ضمن مباري��ات اجلولة ال� 23 
للدوري. يعتبر اويدن حلقة من حلقات مسلس��ل »ش��تم 

احلكام« هذا املوسم وما زالت احللقات مستمرة اذا 
لم يتحرك االحتاد.


