[

بيان لفائدة الحكام
المترشحين لمسابقة ما بين الرابطات
ـ تزامنا مع نهاية الموسم الكروي ( )2016 / 2015تنظم اللجنة الفيدرالية للتحكيم مسابقة
لفائدة الحكام الجهويين من أجل اإللتحاق بمصاف حكام ما بين الرابطات ،على أن يكون اإلختبار
الكتابي يوم  01ماي  ،2016و المخول لهم بالمشاركة في هذه المسابقة يجب أن يستوفوا الشروط
التالية:
 العمر :يكون  29سنة (أقصى تقدير) يوم  31ديسمبر .2016
 الخبرة :سنتان على األقل في الجهوي.
 التجربة الميدانية :إدارة  12مباراة على أقل تقدير في القسم الجهوي.

ـ و إنطالقا من هذه المعايير فإن اللجنة الجهوية للتحكيم التابعة للرابطة الجهوية لكرة القدم ـ
عنابة ـ ضبطت قائمة أولية للحكام المرشحين للمشاركة في هذه المسابقة( أنظر القائمة اإلسمية).
ـ على هذا األساس فإن كل حكم مترشح ملزم بإعداد ملف إداري و إيداعه لدى األمانة
العامة للرابطة قبل يوم الخميس  31مارس  ،2016و الملف يحتوي على الوثائق اآلتية:

 نسخة من وثيقة إثبات الهوية (بطاقة التعريف أو رخصة السياقة).
 نسخة من شهادة ميالد .S 12
 نسخة من شهادة حكم والئي.
 صورتان ( )02شمسيتان حديثتان.


و فيما يلي القائمة اإلسمية األولية للمترشحين

[

الحكام الرئيسيون
اللقب و اإلسم
الرقم
01
مشري شوقي باديس
02
حمي منذر
03
بركان صديق
04
ظوافر حمزة
05
عناب ياسين
06
بهلول قاسم
07
عليوش عادل
08
قريشي يونس
09
مخالفة إسالم أمير
10
صالحي إلياس
11
لومايزية طارق
12
كحل الراس لطفي

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

الحكام المساعدون
اللقب و اإلسم
الرقم
اللقب و اإلسم
 12برينات سفيان
بونعيم حمزة
 13حمري محمد
غزلي أنور
 14قناوي هيثم
فرطــاس فارس
 15رحامنية بالل
جامع فيصل
 16زايدي محمد أمين
مسعيد بالل
 17شعابنية عماد
سلمي فاتح
 18رجيمي محمد أمين
مجالدي كمال
 19روابحية أحمد سيف الدين
فرحات سعد وليد
 20زميتي محمد علي
جافي محمد أنور
 21لباشي وليد
مهايبية زكرياء
عرفي نصر الدين

مالحظة :هذه القائمة أولية ،و الملفات ستحول إلى اللجنة الفيدرالية للتحكيم من أجل دراستها ،على أن يتم
بعدها ضبط القائمة الرسمية للمترشحين للمسابقة ،و اإلختبار الكتابي مبرمج يوم  01ماي  2016بالجزائر
العاصمة.

مع أخلص التحيات الرياضية

