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الرياضية

احلكم أحمد العلي

مبارك الخالدي

نشر احتاد الكرة التعديالت 
القدم  اجلديدة في قانون كرة 
املزمع تطبيقها املوسم املقبل. 
وكان االحتاد الدولي الفيفا قد 
أصدر مجموعة من التعديالت 
على بعض مواد قانون التحكيم، 
حيث قام ذلك احلكم أحمد العلي 
بإعدادها للنشر على موقع احتاد 
الكرة لالط����الع عليها من قبل 
الالعبني ومديري ومش����رفي 

الكرة.
اجلدي����ر بالذك����ر أن جلنة 
الى عمل ورشة  احلكام تتجه 
عمل خاصة لشرح التعديالت 
اجلديدة عل����ى احلكام وكذلك 
ورش����ة أخرى خاصة ملديري 
ومش����رفي الكرة لالطالع على 
القان����ون اجلدي����د والرد على 
استفسارات املعنيني بهذا التطور 

في عالم قانون التحكيم.

أهم التعديالت على المادة 1

ميكن وضع شعارات االحتاد 
الدولي لكرة القدم او االحتادات 
القارية او االحتادات احمللية او 
املسابقات او االندية على رايات 

القوائم الركنية.

أهم التعديالت على المادة 2

ال يوجد تعديالت.

أهم التعديالت على المادة 3 
)1 ـ 2(

إن ق����ل ع����دد العب����ي احد 
الفريقني عن 7 العبني اثناء سير 

املباراة فال تتوقف وتستمر.
املادة 5 )احلكم( تسمح اآلن 
للحكم بطرد الالعبني قبل ركلة 
البداية، وفيما يتعلق بتغيير 
الالعب املطرود فهناك 3 حاالت: 
1 � إذا كانت حالة الطرد متت قبل 
ان يتم تقدمي قائمة الفريق للحكم 
فيجب ان يتم استبعاد الالعب 
من القائمة، وال ميكن ظهوره بأي 

صفة على قائمة الفريق.
2 � اذا كان����ت حالة الطرد 
متت بعد تسليم قائمة الفريق 
للحكم وقبل ركلة البداية فيجب 
الالعب من  ان يتم اس����تبعاد 
القائمة، وميكن تغييره ببدل 
مسمى )ويحتفظ الفريق بعدد 

التبديالت كاملة(.
3 � اذا كانت حالة الطرد متت 
بعد ركلة البداية فال ميكن تغيير 

الالعب.

أهم التعديالت على المادة 3 
)2 ـ 2(

اذا دخ����ل الع����ب بديل او 
مس����تبدل او العب مطرود او 
احد مسؤولي الفريق الى ميدان 
اللعب، فعلى احلكم ايقاف اللعب 
ان كان هناك تداخل في اللعب 
واحتساب ركلة حرة مباشرة او 
ركلة جزاء من موقع التداخل.

اذا كانت الكرة تتجه نحو 
املرمى وحصل تداخل لم يستطع 
من خالله الش����خص االضافي 
)العب بديل او العب مستبدل 
او العب مطرود او احد مسؤولي 
الفريق( من لعب الكرة ودخلت 
املرمى فعلى احلكم احتس����اب 
الهدف )مب����دأ اتاحة الفرصة( 
حتى لو حصل تداخل فعلي مع 
الكرة باستثناء دخولها للمرمى 

املنافس.
اذا مت تسجيل هدف بوجود 
شخص اضافي في ميدان اللعب 
ومت استئناف اللعب ومت ادراك 
ذلك بعد االستئناف، فعلى احلكم 

االحتاد ينشر التعديالت اجلديدة لقانون الكرة

العربي يتمسك بفوزي مدرباً ويترقب موافقة الكوت
اتفق مجلس ادارة النادي العربي باإلجماع على اعتماد املدرب الوطني فوزي ابراهيم مدربا للفريق املوسم املقبل، 
كما قرر املجلس التصدي للمشكلة القانونية التي قد يواجهها فوزي خالل قيادته الفريق وهي توقفه عن ممارسة 
مهنة التدريب منذ 2008 األمر الذي يتعارض مع لوائح االحتاد اآلسيوي، حيث يتجه مجلس اإلدارة إلى دفع 
الغرامة املالية املترتبة على التوقف وإرسال كتاب تعهد وفق الصيغة القانونية للجنة املعنية باآلسيوي، وتشير 
هذه التوجهات إلدارة العربي الى التمسك باملدرب فوزي ومساعده املدرب الوطني احمد عسكر. وفي جانب آخر، 
يترقب مدير الكرة سامي احلشاش موافقة املدرب املساعد عبدالعزيز الكوت.
مبارك الخالدي  ٭

ايقاف املباراة واخراج  الشخص 
االضافي مع ابقاء الهدف قائما 

واستمرار املباراة بذلك.

أهم التعديالت على المادة 4 
)1 ـ 2(

اي شريط الصق او اي مواد 
اخرى توض����ع على او تغطي 
اجلوارب يجب ان تكون بنفس 

لون اجلوارب.
الالعب الذي يفقد حذاءه او 
واقي الساق من غير قصد يسمح 
له باستكمال اللعب حتى اول 

توقف للعب.
مينع استخدام اي شكل من 
اشكال التواصل االلكتروني بني 
الالعبني )ومن ضمنهم البدالء 

واملستبدلون واملطرودون(.

أهم التعديالت على المادة 4: 
)2-2(

اذا خ����رج العب لتصحيح 
معداته او تغييرها ومت فحصها 
والتأكد منها من قبل احد افراد 
الطاقم التحكيمي فيمكن له »بعد 
اذن حكم الساحة« الدخول مليدان 

اللعب أثناء سير املباراة.
اذا مت ارتداء مالبس داخلية 
او ضيقة حتت السروال فيجب 
ان تكون بنفس اللون الرئيسي 
للسروال او بنفس لون اجلزء 
السفلي للسروال، ويجب على 
الفريق بأكمله ارتداء نفس اللون 
او الضيقة  الداخلية  للمالبس 

خالل املباراة.

أهم التعديالت على المادة 
)2-1(5

ال ميكن للحكم ان يغير قراره 
اذا مت استئناف اللعب او اطلق 

انتهاء الشوط  صافرته معلنا 
االول او الثاني من املباراة »ومن 
ضمنه����م االش����واط االضافية 
ايضا« وغادر ميدان اللعب او 

انهى املباراة.
اذا حدثت عدة مخالفات في 
نفس الوقت تتم معاقبة املخالفة 

االكثر اهمية.
ترتيب األهمية على سبيل 

املثال:
العقوبات االدارية »أهم من 

البطاقة الصفراء«.
نوع الركلة احلرة »املباشرة 

أهم من غير املباشرة«.
التأثير التكتيكي.

أهم التعديالت على المادة 5 
)2-2(

اصبح بامكان احلكم اتخاذ 
عقوبة انضباطي����ة اي العب 
من حلظة دخول احلكم مليدان 
اللع����ب للتحقيق منه »فحص 
حالة امللعب« قبل املباراة وحتى 
مغادرته ميدان اللعب بعد انتهاء 

املباراة.
للحكم سلطة اشهار البطاقات 
الصفراء من حلظة دخوله مليدان 
اللعب في بداية املباراة وحتى 
نهايتها مبا في ذلك االستراحة 
ما بني الشوطني باالضافة الى 
االشواط االضافية والركالت من 

عالمة اجلزاء.
اذا اصيب احد الالعبني 
بسبب مخالفة ارتكبت ضده 
نتيجة التحام بدني واستحق 
املنافس على اثر ذلك بطاقة 
صفراء او ميكن ابقاء الالعب 
اللعب وال  داخ���ل مي���دان 
يس���تدعي ذلك خروجه اذا 

متت معاجلته سريعًا.

أهم التعديالت على المادة 6:

اذا مت تعيني حكام اضافيني 
ضمن الطاقة التحكيمي للمباراة 
فان احلكم املس����اعد في ركلة 
اجلزاء سيتمركز على مستوى 
واحد م����ع عالمة اجلزاء »على 
مس����توى واحد مع الكرة التي 

فوق عالمة اجلزاء«.

أهم التعديالت على المادة 7

عند تعويض الوقت الضائع 
متت اضافة مزيد من االسباب 
التوقف لش����رب  لذلك مث����ل: 

املياه.
التوقف السباب طبية موافق 

عليها في الئحة املسابقة.

أهم التعديالت على المادة 8:

في ركلة البداية يجب أن 
تتحرك الكرة )في أي اجتاه( 
بوضوح حتى تصبح في اللعب 
ويشمل ذلك بداية كل شوط 
سواء في األشواط االصلية أو 
االضافية أو بعد تسجيل أحد 

الفريقني لهدف.
عند إسقاط الكرة وبعد أن 
تالمس الكرة االرض وتصبح 
في اللعب يجب أن تلمس الكرة 
العب���ني اثنني على االقل قبل 

تسجيل أي هدف.

أهم التعديالت على المادة 9:

الك���رة من أي  ارتدت  اذا 
حكم ضمن الطاقم التحكيمي 
للمب���اراة فإنه���ا تعتبر في 
الكرة  اذا غ���ادرت  اللعب إال 
حدود ميدان اللعب )من خط 
التماس أو من خط املرمى(، 
وهذا ينطبق أيضا على احلكام 

االضافيني.

أهم التعديالت على المادة 
)2- 1( :10

ف���ي الركالت م���ن عالمة 
اجلزاء سيس���تخدم احلكم 
القرعة مرت���ني، املرة االولى 
الختي���ار املرم���ى وال ميكن 
تغيير االختيار اال في حالة 
عدم صالحية أرضية امللعب 
أو ألسباب تتعلق بالسالمة، 
وجترى القرعة الثانية لتحديد 
أي الفريقني س���ينفذ الركلة 

االولى.
اذا كان هناك العب أساسي 
خارج ميدان اللعب بش���كل 
مؤقت )لداعي االصابة على 
سبيل املثال( وأطلق احلكم 
صافرة نهاية املباراة يستطيع 
الالعب املشاركة في الركالت 

من عالمة اجلزاء.

أهم التعديالت على المادة 
)2 - 2( :10

ال داع���ي لتقدمي أس���ماء 
أو أرق���ام أو ترتيب منفذي 
الركالت من عالمة اجلزاء الى 

احلكم.
تعتبر الركلة قد استكملت 
أو انتهت عندما تتوقف الكرة 
أو تخرج ع���ن حدود ميدان 
اللعب أو يتم إيقافها من قبل 

احلكم لوقوع مخالفة.
الركالت  ال ميكن تأخير 
م���ن عالمة اجلزاء بس���بب 
مغادرة الالعب املنفذ مليدان 
اللعب، وإذا لم يعد الالعب 
لتنفي���ذ ركلته ف���ي الوقت 
احملدد فسيتم اعتبارها ركلة 

ضائعة.

أهم التعديالت على المادة 
)2 - 1( :11

خط منتصف امللعب محايد 
للتس���لل، فأي العب يكون 
في موقف تس���لل يجب أن 
يكون هناك جزء من جسمه 
في منتص���ف ملعب الفريق 
املناف���س، اليدين والذراعني 
جلميع الالعبني )ومن ضمنهم 
حراس املرمى( ال تؤخذ في 
االعتب���ار عن���د احلكم على 

مخالفة تسلل.

أهم التعديالت على المادة 
)2-2( :11

الالعب املدافع الذي يخرج 
من حدود ميدان اللعب دون 
إذن من احلكم سوف يعتبر 
على خ���ط املرم���ى أو خط 
التس���لل(  التماس )لغرض 
حس���ب موقع تواجده حتى 
أول توقف للعب أو حتى يقوم 
الفري���ق املدافع بلعب الكرة 
باجتاه خط املنتصف وخارج 

منطقة جزائهم.
األمر سينطبق ايضا على 
املهاجمني، فاملهاجم املتواجد 
خارج حدود ميدان اللعب دون 
إذن من احلكم سوف يعتبر 
في موقف تس���لل من نقطة 
تواجده )ويعاقب مبخالفة 
التسلل إذا دخل ميدان اللعب 

وتداخل في اللعبة(.

أهم التعديالت على المادة 
)3-1( :12

املخالفة التي حتتوي على 
احتكاك بدن���ي تعاقب دائما 

بركلة حرة مباشرة.
إذا حدثت مخالفة من العب 

تستوجب )مباشرة أو بطاقة 
صف���راء ثانية( واس���تخدم 
احلكم مب���دأ اتاحة الفرصة 
لوج���ود فرص���ة واضح���ة 
لتحقيق هدف فعلى احلكم 
معاقب���ة الالع���ب عند أول 
توقف للعب لكن إذا قام هذا 
الالعب بلعب الكرة أوتداخل 
مع العب منافس فيجب على 
احلكم إيقاف اللعب والالعب 
واستئناف اللعب بركلة حرة 

غير مباشرة.
ليس كل مخالفة ملس���ة 
يد تستوجب اإلنذار، وينذر 
الالعب الذي يتداخل أو مينع 
فرصة حتقيق هجمة واعدة 
باستخدام يده وكذلك ينذر 
الالعب الذي يحاول تسجيل 
هدف باس���تخدام اليد سواء 
جنح���ت محاولت���ه أو ل���م 

تنجح.

أهم التعديالت على المادة 
)3-2( :12

عندما يرتكب العب مخالفة 
ملسة يد متعمدة ملنع هدف أو 
ملنع فرصة واضحة لتسجيل 
هدف للفريق املنافس يعاقب 
الالعب مباشرة أينما وقعت 

املخالفة.
عندما يرتكب العب مخالفة 
ضد منافسه داخل منطقة جزائه 
والتي مت من خاللها منع املنافس 
من فرصة واضحة لتحقيق هدف 
ومت احتساب ركلة جزاء على أثر 
هذه املخالفة يتم انذار الالعب 

إال إذا:
1 � كانت املخالفة هي مسك 
أو دفع أو سحب املنافس. أو
2 � الالع���ب املخال���ف لم 
يحاول لعب الكرة أو لم تكن 
ل���ه امكانية املنافس���ة على 

الكرة. أو
3 � كانت املخالفة هي احدى 
املخالفات التي تعاقب )التدخل 

العنيف على سبيل املثال(.
في جميع ه���ذه احلاالت 
إنذار  املذك���ورة أعاله يت���م 

الالعب.

أهم التعديالت على المادة 
)3-3( :12

أو  ال���ذي يرتكب  الالعب 
يحاول ارتكاب السلوك املشني 
يعاقب     حت���ى لو لم يكن 

هناك احتكاك بدني.
الالعب الذي يتعمد ضرب 
منافسه بدون أن يكون هناك 
تنافس على الكرة أو ضرب 
أي شخص آخر على رأسه أو 
اليدين  في وجهه باستخدام 
أو الذراعني سيتم  ما لم تكن 
القوة املستخدمة في الضرب 

ضئيلة )خفيفة(.
إذا غادر العب خارج حدود 
ميدان اللعب أثناء سير املباراة 
وكجزء م���ن اللعبة وارتكب 
مخالف���ة ضد العب آخر )هو 
ايضا خارج ميدان اللعب( يتم 
اللعب بركلة حرة  استئناف 
مباشرة تنفذ في أقرب نقطة 
على حدود ميدان اللعب من 
مكان ارتكاب املخالفة، ومتنح 
ركلة جزاء إذا كانت أقرب نقطة 
للمخالفة تق���ع ضمن حدود 

منطقة اجلزاء.
إذا كانت الكرة في اللعب 
وارتكب مخالفة داخل ميدان 
اللعب ضد زميله أو العب بديل 
أو العب مستبدل أو أحد أفراد 
الطاقة التحكيمي متنح ركلة 
حرة مباشرة للفريق املنافس 

أو ركلة جزاء إذا كانت املخالفة 
داخل منطقة اجلزاء.

أهم التعديالت على المادة 13:

الالعب املنافس الذي يتعمد 
عرقلة تنفي���ذ الركلة احلرة 
يجب أن ينذر بسبب تأخيره 

استئناف اللعب.
إذا غادر العب خارج حدود 
ميدان اللعب اثناء سير املباراة 
وكجزء م���ن اللعبة وارتكب 
مخالف���ة ضد العب آخر )هو 
أيضا خارج ميدان اللعب( يتم 
اللعب بركلة حرة  استئناف 
مباشرة تنفذ في أقرب نقطة 
على حدود ميدان اللعب من 
مكان ارتكاب املخالفة، ومتنح 
ركلة جزاء إذا كانت أقرب نقطة 
للمخالفة تق���ع ضمن حدود 

منطقة اجلزاء.

أهم التعديالت على المادة 14: 
)2-1(

ف����ي ركلة اجل����زاء إذا ركل 
الالعب املنفذ لركلة اجلزاء الكرة 
إلى اخللف يتم احتساب ركلة 

حرة غير مباشرة ضده.
إذا مت تنفي����ذ ركلة اجلزاء 
)يجب حتديد هوية الراكل قبل 
تسديد ركلة اجلزاء( من العب 
آخر يتم احتس����اب ركلة حرة 
غير مباش����رة ضده مع إشهار 

البطاقة الصفراء له.

أهم التعديالت على المادة 14: 
)2-2(

في ركل����ة اجل����زاء إذا قام 
الالع���ب بالتمويه أثناء ركل 
الكرة )التمويه مس���موح به 
أثن���اء اجلري فقط( س���يتم 
احتس���اب ركلة ح���رة غير 
مباش���رة ضده مع إش���هار 

البطاقة الصفراء له.
إذا ارتكب  حارس املرمى 
أثناء  اللعبة  مخالفة لقانون 
ركلة اجلزاء ولم يتم تسجيل 
هدف سيتم إعادة ركلة اجلزاء 
وإش���هار البطاق���ة الصفراء 

حلارس املرمى.

أهم التعديالت على المادة 15:

الالعب الذي يربك أو يعترض 
منافس����ه أثناء تنفيذه لرمية 
متاس )مبا في ذل����ك التحرك 
نحوه ملس����افة اقل من 2 متر 
من مكان تنفيذ الرمية( يجب 
ان ينذر للسلوك غير الرياضي، 
وإذا حدث ذلك بعد اس����تكمال 
تنفيذ رمية التماس متنح ركلة 

حرة غير مباشرة.

أهم التعديالت على المادة 16:

في ركلة املرمى إذا مت ركل 
الكرة إلى مرمى الالعب الراكل 
مباشرة يتم منح ركلة ركنية 
للفريق املنافس بشرط أن تكون 
الكرة قد غادرت حدود منطقة 

اجلزاء.
الالعب املنافس الذي يكون 
في منطقة جزاء يتم فيها تنفيذ 
ركلة مرمى ال ميكن له ان يلمس 
الك����رة او يتداخ����ل للحصول 
عليها حتى تلمس العبا آخر، 
وإذا حدث ذلك تتم إعادة تنفيذ 

ركلة املرمى.

أهم التعديالت على المادة 17:

إذا مت ركل الكرة من الركلة 
الركني���ة الى مرم���ى الراكل 
ودخل���ت الك���رة املرمى يتم 
احتساب ركلة ركنية للفريق 

املنافس.

إذا خرج العب 
لتصحيح معداته 
أو تغييرها ومت 

فحصها والتأكد منها 
من قبل أحد أفراد 
الطاقم التحكيمي 

فيمكن له »بعد 
إذن حكم الساحة« 

الدخول مليدان 
اللعب أثناء سير 

املباراة


