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حادثة »هروب« احلكم حميد عرب كانت إنذارا مبكرا لواقع احلكام والتحكيم

االعتراض على قرارات احلكم يؤدي الى الطرد أو اإلنذار خروج احلكام بحماية األمن .. مشهد يتكرر كثيرا تدخل اإلداري قد يفيد أحيانا ويضر أحيانا كثيرة 

ل على قياس فهد الفهد األنصاري: لجنة الحكام تبحث عن الكم وليس النوع وقانون شراء العقوبة ُفصِّ

التحكيم في أزمة .. والمسابقات »زادت الطين بلّة«

مبينا انه مع دخول احلكام اجلدد ان كان 
مستواهم افضل من احلاليني لكن ان كان 
أسوأ او بنفس مستواهم »ال طبنا وال غدا 

الشر«.
واضاف عقل���ة انه ضد ش���راء عقوبة 
اي الع���ب ألنه يظلم احلكام او الش���خص 
املتضرر ولكن يج���ب ان تكون العقوبات 
ايضا عق����الني���ة وال ت��حكم على الالعب 
بالشطب الذي يعني إع���دامه مرة واح���دة، 
مضيفا انه مع ترح���يل عق��وبة اإليقاف والتي 
است���فاد من��ها جميع الفرق دون استثناء 
وهي من االفكار املميزة للجنة املس���ابقات 

الذين يجتهدون لتطوير اللعبة.

التحكيم فوق المتوسط 

من جانبه، كانت لهجة مش���رف فريق 
النصر محمد العدواني اقل حدة من الباقني، 
والذي اكد ان التحكيم في املوس���م احلالي 
فوق املتوسط لكن ذلك ال مينع انهم أخطأوا 
في بعضها والتي ع���ادة ما تكون في مبدأ 
التعويض وهذا خطأ ش���ائع لدى حكامنا 
احملليني، ويرج���ع كذلك الى عدم معرفتهم 
كيفية التعامل مع الالعب في حال النرفزة 

والعصبية. 
وشدد العدواني على دخول حكام جدد 
الى الساحة احمللية ليكون هناك قدر اكبر 
من املنافسة ما يجعل احلكم يهتم اكثر بعمله 
حتى ال يصبح هناك فارق كبير بينه وبني 

اآلخرين.
واوض���ح العدواني ان اللوائح اجلديدة 
للجنة املسابقات فاشلة ولم يسمع بها من 
قبل خصوصا فيما يخص ش���راء العقوبة 
او ترحي���ل اإليقاف ألنه���ا ال تعطي املجال 
لالعب لكي يعمل »كنترول« على نفسه في 
املباريات وكذلك جتعله يفعل ما يريد ألنه 

»من أمن العقوبة أساء األدب«.

التحكيم ضعيف

من ناحيته أكد مدير الفريق االول بنادي 
القادسية جمال مبارك ان التحكيم ضعيف 
جدا وكانت أخط���اؤه كثيرة خصوصا مع 
القادسية، كما انه يسير من سيئ الى أسوأ 
وهذا مؤشر خطير على تدهور احلكام في 
الكويت. وب���ني مبارك انه ليس مع احلكام 
األجانب اال بعد ان ش���اهد التحكيم السيئ 
في القسم الثاني من الدوري املمتاز، لذلك 
يجب ان نس���تعني بحكام من اخلارج حتى 
نزيل الضغط والتشويش على احلكم احمللي 
وجننبه أخطاء القسم الثاني. واشار مبارك 
الى ان قانون املس���ابقات بشراء العقوبات 
عشوائي وان جلنة املس���ابقات تدرك أنها 
أخط���أت به���ذا القانون ولكنه���ا تكابر في 

االعتراف باخلطأ وال حل لديهم.

المجامالت هي السبب

من جهته قال مشرف الفريق االول بنادي 
كاظمة عبداهلل الدوسري ان املجامالت في 
التحكيم هي الس���بب وراء تردي وس���وء 
التحكيم الذي ان اس���تمر عليه فس���يؤدي 
الى تراجع الكرة اكثر من التراجع التي هي 

عليه اآلن.
وأشار الى ضرورة انتداب احلكام األجانب 
في املباريات احلاس���مة الن إجادة احلكام 
للمباريات تعد على األصابع وال يوجد تألق 
في ادارتها، مبينا ان على جلنة احلكام تدارك 

املسألة سريعا وحلها في أسرع وقت.

إيقافه���م او حصولهم على الكرت االحمر 
كما ان ثقافة الالعب تتطور من موسم الى 
اخر بعكس مس���توى احلكام الذي يهبط 
من موس���م الى آخر، مشيرا الى انه ليس 
معنى كالمه انه ال يوجد حكام مميزون بل 
العكس يوجد ولكن ايضا كانت لهم أخطاء 

في بعض املباريات. 
وبني عقلة انه يرف���ض تواجد احلكم 
االجنبي في املباريات لكن ما الذي يفعله 
ان كان مستوى التحكيم يتسبب في ضياع 
البط���والت لذلك يضطر الى املطالبة بهم، 

احلالي سيئ وفيه الكثير من األخطاء واقل 
بكثير من املواسم السابقة وهذا ليس جتنيا 
على احد او كرها النه يعلم ان األخطاء غير 
مقصودة لكنها تبقى أخطاء تكلف الفرق 
الكثير من البطوالت مشيرا الى انه يعلم 
ان جلنة احلكام تريد إصالح حال التحكيم 

لكن يبقى املستوى سيئا. 
واشار عقلة الى ان األحداث التي وقعت 
املوس���م املاضي اكثر من املوسم احلالي 
ولكن ليس بفضل التحكيم بل الن الالعبني 
يخشون على رواتبهم واخلصومات في حال 

دينارا عن كل مباراة، مشيرا الى ان التحكيم 
يحت���اج الى دخول الالعبني املعتزلني الى 
التحكيم كما في الس���ابق عندما شاهدنا 
خيرة احلكام مثل جواد عاش���ور وقاسم 
حمزة وعلي مندني وخالد ابل، الفتا الى ان 
تفكير الالعبني املعتزلني احلاليني يتجه الى 
التدريب او االدارة ألنها تبعده عن »عوار 
الراس« وهو التحكي���م الذي بات مترديا 

بالوقت احلالي ماديا ومعنويا.
من جهته اكد مدير الفريق األول بنادي 
الكويت عادل عقلة ان التحكيم في املوسم 

سلبيا ألنها تعلم انها جلنة مؤقتة وليس 
من مصلحتها االعتراض السيما في القرار 
الذي يخص ايضا ترحيل العقوبة والذي 
يظلم الفريق الذي سيلتقي العب الفريق 
اآلخر ويتمنى ايقاف العبيه فما ذنبهم أن 

ترحل العقوبة؟!

تطور الحكام

وعن كيفية تطور احلكام ومستوياتهم 
قال يجب ان تتم معاملة احلكام مثل الالعب 
بأن يصرف له احتراف جزئي وليس 30 

ال يعني ما ذكر في البداية ان احلكام ال 
يخطئون فاملوسم احلالي شهد الكثير من 
األخط���اء واالحتجاجات من قبل الالعبني 
واألندية وبعضها تسبب في خسارة احد 
الفرق ومن اب���رز األندية التي ظلمت من 
التحكيم العربي والذي كانت ادارته تتكلم 
كثيرا عن التحكيم وشهد املوسم احلالي 
حادثت���ني االولى مبحاول���ة تهجم العبي 
الصليبخات بعد مباراتهم في الدوري امام 
الكويت على احلكم عباس الشمري والثانية 
محاولة ضرب شقيق الالعب طالل نايف 
احلكم عباس الشمري بعد ان اشهر البطاقة 
احلمراء في وجه اخيه في مباراة التضامن 
والنصر ولكنها اقل حدة من املوسم املاضي 
والتي شهدت 3 احداث مؤسفة اوالها بحادثة 
خروج احلكم حميد عرب ورفضه ملواصلة 
تكملة مباراة القادسية والكويت بعد ان قام 
العديد من الالعبني بالتهجم عليه واالخرى 
بضرب العب التضامن مساعد رحيل للحكم 
س���ليمان امليل والثالثة بني العب كاظمة 
فهد الفه���د واحلكم ناصر العنزي بعد ان 
رفض الفهد اخلروج من امللعب بعد طرده 

امام القادسية.
وأفرز املوسم احلالي العديد من احلكام 
اجلدد بل اعتذار بع���ض احلكام واعتزال 
بعضه���م فما كان للجن���ة التحكيم اال ان 
تظه���ر حكاما جددا الى الس���احة احمللية 
البعض منهم اثبت جدارته والبعض كان 
مهزوزا ويحتاج الى خبرة والبعض ليست 
لديه القدرة على التحكيم ويحاول ضبط 
املباريات بكث���رة اإلنذارات ويعود ابتعاد 
اغلب احلكام املميزين عن التحكيم او عدم 
انخراط الالعبني السابقني بها كما تعودنا، 
الى الكثير من األس���باب اولها عدم وجود 
احلافز أو الدعم املادي الكافي لهم، وثانيها 
تكمن في ان احلكام ال يوجد من يحميهم 
ودائما معرضون للنقد وال توجد اش���ادة 
لهم حتى ان تألقوا وقادوا املباراة الى بر 
األمان بينما ان حدث خطأ وإن كان بسيطا 

تنقلب الدنيا رأسا على عقب.

  ردة فعل حزينة 

وفي اول ردة فعل جاءت حزينة وكلها 
أسى على ما آلت اليه امور التحكيم، قال 
احلكم الدولي السابق ومقرر جلنة احلكام 
السابق في احتاد الكرة ابراهيم االنصاري 
انه غير راض عن مس���توى التحكيم في 
املوسم احلالي بسبب قلة احلكام اخلبرة 
والنجوم وكل هذه األسباب جاءت بسبب 
التخبط في جلنتي املس���ابقات واحلكام 
والذين باتوا يبحثون عن الكم وليس عن 
النوعية اجليدة كما في السابق واآلن لدينا 
4 حكام فقط مميزون والباقي األمور متشي 
معهم »بالتوفيق«، مش���يرا الى ان جلنة 
احلكام عليها التدقيق على حكام الدرجتني 
الثانية والثالثة وليس الدوليني الذين هم 
مراقبون ألنفسهم اكثر من جلنة احلكام.

وبني األنصاري ان اخلطوة التي قامت بها 
جلنة املسابقات فيما يخص شراء العقوبات 
تعتبر كارثة على الكرة الكويتية وقصدها 
اإلطاحة بهيبة احلكم والتخلي عنه وعدم 
مساندته وانه يظن انها فصلت لشخص 
واحد وهو مهاجم كاظمة فهد الفهد بحياكة 
من رئيس جلنة املسابقات عماد الغربللي 
مبينا ان اخلطأ يقع ايضا على جلنة احلكام 
التي لم ترفض مثل هذا القرار وكان موقفها 

عبدالعزيز جاسم 
احلك�م هل هو مظلوم ام ظالم ام انه وضع نفس�ه في موقف ال يحس�د عليه ب�أن اختار هذه املهنة 
الش�اقة والتي لن يقبلها اجلميع، فاخلاسر س�يتهمه بأسباب اخلس�ارة وان تعادل الفريقان فإن اللوم 
سيقع عليه واجلماهير تقول به ما ش�اءت وال رادع وهو ال ميلك اال انه يطلق الصافرة على كل كرة وليس 
من حقه معاقبة اجلماهير حتى انه بعد املباراة ال ميلك حق الدفاع عن نفسه ألنه ممنوع من الكالم حسب 
لوائح احتاد الكرة ولو رجع به املاضي الى الوراء ملا اختار هذه املهنة ولكن في املقابل يوجد الكثير من 

احلكام الذين ال يفقهون بكرة القدم او اساس�ياتها وفعال يتسببون في ضياع النقاط او حتقيق البطوالت. 
هذا املوسم حمل الكثير من األخطاء ولكنها اقل بكثير من املوسم املاضي ولكن جاءت الطامة الكبرى 
في لوائح جلنة املسابقات التي متنح الالعب حق اختيار املباراة التي يوقف بها وكأنها تقول للحكم انت 
وقرارات�ك ال يوجد لكم معنى او باألحرى انت ليس لديك القرار األخي�ر ألنه عندما يقوم احلكم مبعاقبة 
العب وطرده من امللعب وتأتي جلنة املس�ابقات وتس�مح له باللعب في املباراة التي تليها فهذا يعني 
ان احلكم حالي�ا ينظر اليه على انه »ال يهش والينش« النه من غير املعق�ول ان يقوم العب بالتلفظ على 

احلك�م واالحتجاج عليه او التلفظ عليه ويقوم احلكم بطرده ثم يش�ترك في املب�اراة التي يرغب فيها 
وكأنها مكافأة على فعلته في حق احلكم او يقوم الالعب بضرب احلكم ويوقف نصف موسم ثم يأتي بكل 
برود ويشتري العقوبة مببلغ من املال وكأنهم يقولون »اضربوا احلكام وادفعوا فلوس« فكيف في مثل هذه 
األحوال يس�تطيع حكم قيادة مباراة هامة باقتدار وهو يخش�ى الغضب والسخط من الكل وليس وراءه 

جلنة حكام ومسابقات تدافع عنه.
في هذا التحقيق تسلط »األنباء«الضوء على ما يعانيه احلكام في مالعبنا. 
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مب�ارك: ال أعل��م م��ن أين 
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