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كأس العالم لكرة القدم
» مونديال جنوب افريقيا 2010 «

االربعاء 9  يونيو  2010  

أحمد حسين
أعلن االحتاد الدول����ي لكرة القدم )فيفا( قائمة بأس����ماء 30 طاقما 
حتكيمي����ا )الطاقم يضم 3 حكام( من 28 دولة مختلفة إلدارة مباريات 
مونديال 2010 وذلك بعد اختيارهم من بني 54 طاقما ثالثيا للحكام من 
جميع أنحاء العالم. وبدأ نظام »الثالثي«، والذي يعتمد على أن يعاون 
احلكم اثنان من احلكام املس����اعدين من نفس بلده في جميع املباريات 
التي يكلف بإدارتها، خالل مونديال 2006. كما سمح فيفا لطاقم احلكام 

في كل مباراة بالتحدث معا عبر جهاز اتصال مثبت على األذن.
4 حكام من قارة آسيا: الس����عودي خليل الغامدي واالوزبكستاني 
رفشان إيرماتوف واملاليزي صبح الدين محمد صالح والياباني بوشي 

نيشيمورا.
3 حكام من أفريقيا: املالي كومان كوليبالي، والسيشيلي ايدي ماييه 

واجلنوب افريقي جيروم دميون. 
10 حكام من قارة أوروبا: أوليغاريو بينكويرينكا وماسيمو بوساك 
وفرانك دي بليكيري ومارتن هانسون وفيكتور كاساي وستيفان النوي 

وروبرتو روسيتي وولفغانغ ستارك وألبرتو إنديانو وهوارد ويب.
4 حكام من شمال ووسط أميركا والكاريبي: جويل أغيالر وبينيتو 

أرتشونديا وكارلوس باترس وماركو رودريغيز.
حكمان من قارة أوقيانيا: مايكل هستر وبيتر أوليري.

6 ح����كام من قارة أميركا اجلنوبية: وهيكتور بالداس����ي وخورخي 
الريوندا وبابلو بوزو وأوسكار ريوز وكارلوس ساميون.

ومت اختيار احلكم الس����عودي خليل جالل الغامدي إلدارة مباريات 
املونديال، كما اختار اإلماراتي صالح املرزوقي حكما مساعدا ثانيا. وهذه 
هي املرة الثانية التي يشارك فيها الغامدي في املونديال بعد 2006 في 
أملانيا، وتعود مشاركة احلكام السعوديني في كأس العالم إلى عام 1986 
عبر احلكم فالج الشنار. وإلى جانب الغامدي سيكون صالح املرزوقي 
املمثل الثاني حلكام عرب آس����يا بعد تعيينه من »فيفا« حكما مساعدا 
ثانيا ضمن الطاقم اآلس����يوي األول الذي يضم أيضا اإليراني حس����ان 
قمر أنيفار مس����اعدا أول. ولم يغب التحكيم اإلماراتي عن كأس العالم 
منذ عام 1994 في الواليات املتحدة حني سجل علي بوجسيم املشاركة 
للمرة األولى. كما شارك بوجسيم بإدارة مباريات أخرى في مونديالي 
1998 في فرنس����ا و2002 في اليابان وكوريا اجلنوبية، قبل أن يشارك 
احلكم املس����اعد عيس����ى درويش في مونديال 2006 في أملانيا. وبرز 
املرزوقي )38 عاما( كأحد أفضل احلكام املساعدين في اإلمارات وآسيا 
خالل السنوات األخيرة، وش����ارك في إدارة مباريات في دورة األلعاب 

األوملبية عام 2008 في بكني.
وفي سياق متصل اختارت »فيفا« ضمن قائمة حكام املونديال احلكم 
السويدي مارتن هانسون الذي أثار جدال كبيرا بعد احتسابه هدف تأهل 
منتخب فرنس����ا للمونديال على حساب ايرلندا رغم أنه جاء بعد ملس 
الالعب الفرنسي تيري هنري الكرة بيده ليسهل متريرها ألحد زمالئه 
الذي سجل الهدف. وسيكون هانسون ضمن 30 حكما اختارتهم »فيفا« 
للتحكيم بجنوب أفريقيا الصيف املقبل، بينهم اإلجنليزي هاورد واب 

والسويسري ماسيمو بوساكا الذي انتخب أفضل حكم عام 2009.

أبرز الحكام

البرت����و انديانو مالينكو من مواليد 8 أكتوبر 1973 في بنبلونة في 
إس����بانيا، حكم كرة قدم إس����باني، حكم في كأس العالم للشباب حتت 

20 سنة 2007.
وليجاري����و بنكويرينكا من مواليد 18 أكتوب����ر 1969 في البرتغال، 
حكم كرة ق����دم برتغالي. حكم في الكثير م����ن البطوالت أهمها دوري 
أبط����ال أوروبا وكأس العالم لكرة الق����دم 2006 وكأس األمم األوروبية 

لكرة القدم 2008.
إيدي مييه من مواليد 19 أكتوبر 1967، حكم كرة قدم دولي من جزر 
سيشل وقد حكم في كأس األمم األفريقية 2004 وكأس األمم األفريقية 

2006 وكأس آسيا 2007 وكأس األمم األفريقية لكرة القدم 2010.
بابلو بوزو من مواليد 27 مارس 1973، حكم كرة قدم تشيلي دولي. 

حكم في كأس القارات 2009. 
فران����ك دي بليكير من مواليد 1 يولي����و 1966 في أوديناردي، حكم 
كرة قدم بلجيكي دولي. وأدار دي بلكير )43 عاما( العديد من مباريات 
كأس العالم عامي 2006، كما أدار مباريات ايرلندا مع اسبانيا وكرواتيا 
مع أملانيا والس����ويد مع روسيا وروس����يا مع اسبانيا في يورو 2008. 
كما قام دي بلكير بالتحكيم على مباريات يوڤنتوس مع زينيت س����ان 
بطرسبرغ ومان يونايتد مع س����يلتك وبوردو مع تشلسى وليڤربول 
مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. كما أسندت إليه إدارة دربي مصر 

بني الزمالك واألهلي.
ماس����يمو بوساكا من مواليد 6 فبراير 1969 في بلينزونا، حكم كرة 
قدم سويسري دولي. حكم في كأس العالم لكرة القدم 2006، وحكم في 
كأس األمم األوروبية لكرة القدم 2008. وهو حكم املباراة النهائية لدوري 
األبطال األوربي لعام 2009، في ملعب األوملبيكو في روما، بني فريقي 
برشلونة االسباني ومان اإلجنليزي التي انتهت بفوز برشلونة 0-2. 
حكم نهائي كأس ولي العهد السعودي 2010 بني فريقي الهالل واالهلي. 
وقد حكم مباراة الدوري املصري ع����ام 2010 الدور الثاني بني الزمالك 

واألهلي والتي انتهت بالتعادل 3-3.وهو من اشهر حكام العالم.
ميكائيل هستر من مواليد 3 مارس 1972، حكم كرة قدم نيوزيلندي 
دولي، وهو دولي منذ عام 2003. حكم في كأس العالم للش����باب حتت 
20 س����نة 2007 وكأس العالم لألندية لك����رة القدم 2009 وكأس العالم 

للشباب 2009 وكأس القارات 2009.
بينيتو أركونديا من مواليد 21 مارس 1966، حكم كرة قدم مكسيكي 
دول����ي، وهو حكم دولي منذ ع����ام 1993. حكم ف����ي كأس العالم لكرة 

القدم2006، وحكم في كأس القارات 2009.
جي����روم دامون من موالي����د 4 ابريل 1972، حكم ك����رة قدم جنوب 
أفريقي دول����ي، قام بالتحكيم ف����ي كأس األمم األفريقية 2004 و2006 

و2008 و2010.
خورخ����ي الريوندا من موالي����د 9 مارس 1968، حك����م أورغوياني 

دولي.
رافشان إرماتوف، من مواليد 9 أغسطس 1977، حكم أوزباكستاني 

دولي، هو حكم دولي منذ عام 2003.
روبيرتو روزيتي من مواليد 18 سبتمبر 1967 في تورينو في إيطاليا، 
حك����م إيطالي. وقد حكم في كأس العال����م 2006، وفي دور املجموعات 
أدار مباراة پاراغ����واي وترينيداد وتوباغو 2-0، وأدار مباراة منتخب 
األرجنتني مع منتخب صربيا واجلبل األس����ود وانتهت 6-0 ملصلحة 
األرجنتني، وأدار مباراة منتخب املكس����يك ومنتخ����ب إيران، وانتهت 
ملصلحة منتخب املكس����يك 3-1، وفي الدور الثاني، أدار مباراة فرنسا 
وإس����بانيا وانتهت املباراة بفوز فرنسا 3-1، كما أنه ادار نهائي كأس 
األمم األوروبية 2008 والتي جمعت بني منتخبي أملانيا واسبانيا وانتهت 

بفوز اسبانيا 0-1. 
س����تيفان النوي، من مواليد 18 سبتمبر 1969 في فرنسا، حكم كرة 
قدم فرنسي. حصل على الشارة الدولية في عام 2006 وقد حكم في كرة 
قدم للرجال في األلعاب األوملبية الصيفية 2008 ودوري أبطال أوروبا 

ودوري أوروبا وكأس األمم األوروبية لكرة القدم 2008.
صبح الدين محمد صالح، من مواليد 17 نوفمبر 1966، حكم كرة قدم 

ماليزي دولي. حكم دولي منذ عام 2000. 
ڤيكتور كاساي، حكم كرة قدم مجري دولي. وقد حكم في كأس اخلليج 
2003، وقد أدار مباراة منتخب قطر ومنتخب البحرين في 27 ديسمبر 
2003، وأدار مباراة اإلمارات والكويت 29 ديسمبر 2003، وأدار مباراة 
السعودية والبحرين في 1 يناير 2004، وأدار مباراة البحرين ومنتخب 
الكويت في 10 يناير 2004.كما انه قد مت تعيينه لتحكيم لقاءات القمة 

في الدوري السعودي اكثر من مرة.
كومان كوليبالي من مواليد 4 يوليو 1970، حكم مالي دولي منذ عام 

1999. حكم في كأس األمم األفريقية 2004 و2006 و2008 و2010.
مارتن هانسون، من مواليد 6 ابريل 1971، حكم سويدي دولي. وهو 

دولي منذ عام 2001، حكم في كأس القارات 2009.
ه����وارد ميلتون ويب، من مواليد 14 يولي����و 1971 في روثرهام في 
يوركش����اير في إجنلترا، حكم كرة قدم إجنليزي دولي. حكم في كأس 

األمم األوروبية 2008.
وولفجاجن س����تارك، من مواليد 20 نوفمب����ر 1969 في أملانيا، حكم 
كرة قدم أملاني. حكم ف����ي الكثير من البطوالت أهمها كرة قدم للرجال 
في األلعاب األوملبية الصيفية 2008 وكأس العالم للش����باب حتت 20 

سنة 2007.
يوتشي نيشيمورا، من مواليد 17 ابريل 1972، حكم كرة قدم ياباني 

دولي.حكم في كأس األمم األفريقية لكرة القدم 2008.
خليل إبراهيم جالل الغامدي حكم كرة قدم سعودي دولي من مواليد 
2 سبتمبر 1970، مت ترشيحه من قبل »فيفا« ضمن قائمه أفضل 50 حكما 
في العالم 2008 وله العديد من املشاركات احمللية والدولية أبرزها كانت 
إدارة مباراة افتتاح كرة القدم في األلعاب األوملبية الصيفية 2008 بني 
البرازي����ل وبلجيكا في بكني، وإدارة مباراة افتتاح كأس العالم لألندية 
2006 بني األهلي املصري وأوكالند س����يتي النيوزيلندي في طوكيو، 

إضافة إلى العديد من املباريات احمللية والدولية املهمة.

الغامدي والمرزوقي يمثالن التحكيم العربي.. وحكم مباراة فرنسا وإيرلندا في القائمة

30 طاقماً تحكيمياً من 28 دولة إلدارة 64 مباراة


