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 2014وسـم الریاضـي للم بین النوادي والجامعة السنـوي التقییـمي الفنـيجتمـاع اإلمحضـر 

  بمقـر الجـامعـة 2014 دیسمبر 06خ بتـاریـ

  

 

  

على الساعة  2014دیسمبر  06یوم السبت  2014إنعقد اإلجتماع الفني السنوي التقییمي للموسم الریاضي          

الجامعة بدار الجامعات الریاضیة بحضور ممثلي عن الجامعة التونسیة للتجدیف وممثلي بمقر العاشرة والنصف صباحا 

  .كما هو مبین في بطاقة الحضور المرفقة لهذا  النوادي المنخرطة صلب الجامعة

      

أهمّیة  ثّم أبرز ،الحضورجمیع بفیها رحّب بكلمة  مختار الصغیري، أمین المال الجامعة،السید  الجلسةإفتتح          

وتطویر التظاهرات  تحسینالذي یمثل مناسبة لتقییم حصیلة الموسم الفارط وتقدیم المقترحات الكفیلة باإلجتماع ا هذ انعقاد

  .بین جمیع المشاركین منافسة متساویةضمان و  للموسم القادمللتجدیف الوطنیة 

  

  :حسب جدول األعمال تّم تناول النقاط التالیة ثمّ   

    

 :بطولة التجدیف األولمبي وتجدیف البحر وكأس تونس تقییم جوالت  .1

 

  :الجمعیة الریاضیة للبحیرة/عن*        

، وأحمد بن مصباح، بالجمعیة الجمعیة الریاضیة للبحیرة السیدان نجم الدین فهري، رئیس فرع التجدیفأشار ممثلي         

لتجدیف البحر التي  في سباقات البطولة الوطنیةقین ، إلى حدوث أخطاء تحكیمیة في إحتساب وقت المتسابالجمعیة مدرب

تابعات على مستوى إسناد  لها التي كانتو  ،2014أوت  24إلى  22دارت فعالیاتها بمدینة طبرقة خالل الفترة الممتدة من 

   .وتسلیم المیدالیات للفائزین

على ضرورة من خاللها  تأكد، مداخلة وفي هذا الصدد، كان للسیدة إیناس همامي حفصة، رئیسة لجنة التحكیم        

إلتزام النوادي بالمهلة الزمنیة المحّددة لتقدیم اإلحترازات والمتمثلة في ساعة واحدة كأقصى حّد بعد إنتهاء السباق الواقع 

 مدالبطولة عند التثبت من النتائج تمثلت في ع هخالل هذلها النوادي  التي عرضت وبّینت أّن اإلشكال .علیه اإلحتراز

إلتزام الجدافین بإرتداء األزیاء ضافة إلى عدم اإلتخصیص الجمعیة المستضیفة لمكان لعرض النتائج الفوریة للسباقات، ب

صل بین قارب الوصول وخیمة النتائج، كّلها عوامل ساهمت في وقوع اوصعوبة التو الرسمیة لنوادیهم ورادءة الطقس 

الحیطة في  مزید من أخذو  ه األخطاءهذالعمل مستقبال على تفادي مثل  وسیتمّ  إخالالت في إحتساب توقیت المتسابقین

  .قادم المناسبات
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الجامعة لتربص تكویني لفائدة مدربي النوادي في مجال إصالح ة تنظیم ترح السید نجم الدین فهري إمكانیإق كما        

تعّهد السید فیصل صولة المدیر السیاق،  وفي هذا. وصیانة قوارب ومعدات التجدیف للحفاظ قدر اإلمكان على سالمتها

ة السید حازم مباركي المستشار الفني الوطني المكلف بالتنمیة والتكوین ر في هذا الموضوع معیّ ظالفني الوطني بالن

  .2015إمكانیة تحدید موعد لهذا التربص خالل الموسم القادم بحث والرسكلة و 

  

  :یةالنادي البحري للبحریة التونس/عن*         

إشكالیة محدودیة عدد القوارب التي توفرها الجامعة للنوادي أثار السید محمد أنیس بن المتهني، مدرب النادي،         

الفني السنوي  خالل اإلجتماعفي إطار منظومة إعارة القوارب التي تّم إقرارها خالل المسابقات الوطنیة للتجدیف المشاركة 

لمشاركین مقارنة للالجملي خاصة مع إرتفاع عدد  ، وذلك2012دیسمبر  08بتاریخ  2012التقییمي للموسم الریاضي 

بل شملت أغلبیة النوادي وهذا  هذه اإلشكالیة لم تقتصر فقط على النادي البحري للبحریة التونسیةكما أّن . ةسم الفارطابالمو 

  . ما لمسناه فعلیا في مداخالتهم

ن كّل من السیدان فیصل صولة المدیر الفني الوطني ومنیر الحمزاوي، رئیس لجنة الجامعة على هذا، بیّ وفي رّد          

التنقل  ها فيهتنظیم السباقات، أن الجامعة واعیة بهذا اإلشكال وتتفّهم الصعوبات المادیة للنوادي والمشاكل التي تواج

مع جمیع األطراف المعنیة على إیجاد  ، وتعمل جاهدة حسب اإلمكانیات المتاحة لها بالتنسیقاصحبة القوارب الخاصة به

إعادة  على كذلكوستعمل . الوطنیة للتظاهراتالكفیلة بحّل هذه المشاكل والحفاظ على مستوى فني وفرجوي مرموق الحلول 

وموافاة  عارة الوقتیة للقوارب خاصة إحتساب الحصة المسموح بها للنادي مقارنة بعدد مشاركیهاإلالنظر ومراجعة منظومة 

         .  عنیین باألمر في الغرضالم

 كما تطّرق السید محمد أنیس بن المتهني إلى المشاكل التي واجهتها عناصر نادیه خالل مشاركتهم في البطولة         

  .خاصة على مستوى اإلقامة 2014أوت  24إلى  22الوطنیة لتجدیف البحر بطبرقة من 

  

  :رقةجمعیة مدرسة الصید البحري بطب/عن*         

محدودیة عدد القوارب خالل المشاركة في  ، مدرب الجمعیة، إلى جانب إشكالالسید سفیان سعیديفي مداخلة          

لمحة عن أبرز األسباب التي كان لها دور في حدوث إخالالت جوالت البطولة الوطنیة للتجدیف األولمبي والكأس، قّدم 

 التي نذكر منها صعوبة توفیر 2014أوت  24إلى  22ف البحر من الوطنیة لتجدی خالل إستضافة جمعیته للبطولة

لتزامن هذه البطولة مع فترة الذروة السیاحیة بالجهة، وتزامنها كذلك مع انقطاع المیاه الضیفة  لوفود النوادي اإلقامة

    ... ،مع النوادي والجامعةجّید بشكل الجمعیة الصالحة للشرب على معظم سكان مدینة طبرقة، عدم تواصل 

  

  :الجمعیة الریاضیة للكهرباء والغاز بحلق الوادي /عن*           

 عملیة أشار السید محرز قرباج، مدرب الجمعیة، إلى أّن من بین األسباب الرئیسیة لتسجیل نقائص على مستوى         

مساعد للمركز الدولي متصرف  غیاب السید ریاض بن خضر،التابعة للجامعة على النوادي توزیع قوارب التجدیف 
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وقد . ، عن جوالت البطولة الوطنیة والكأس2013األول عن توزیع القوارب لموسم والمسئول  للنهوض بریاضة التجدیف

للجامعة لها قوارب التجدیف التابعة  ضخاللها إلى األضرار الكبیرة التي تتعرَ كان للسید ریاض بن خضر مداخلة تطّرق 

وفي هذا الصدد، . المجداف الفضي نیة خاصة من طرف الجدافین المتحصلین حدیثا على شهادةخالل المسابقات الوط

  .تقّرر مراجعة المعاییر المعتمدة في إسناد شهادة المجداف الفضي إلضفاء المزید من الصرامة

  

  :النادي الریاضي للحرس الوطني /عن*         

، أّن فرع التجدیف بالنادي الریاضي للحرس الوطني مازال حدیث للنادي المدیر الفني ،وسام الذهبيبّین السید          

وأّنه في هذا الصدد یواجه عدید من الصعوبات . العهد وفي مرحلة النشوء وٕاعداد البنیة األساسیة لممارسة نشاطه

جلسة تحدید موعد بطلب إلى الجامعة وقد تقّرر في الغرض أن یتقّدم مسئولي النادي . والتحدیات على جمیع األصعدة

  .عمل للنظر في مجمل هذه الصعوبات من أجل تطویر فرع التجدیف صلب النادي

  

   :السوسيالنادي البحري /عن*          

نادیه على قوارب تجدیف أّنه إلى جانب إشكالیة حصول عناصر  النادي، ممثلالسید رامي بن حمیدة، أشار          

دیف األولمبي والكأس فإن النادي یعیش صعوبات مالیة كبیرة والتي لها تأثیر مباشر خالل جوالت البطولة الوطنیة للتج

  .على نشاطه

   

  :2015زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة بتونس لسنة و النظر في ر  .2

دي بها التي تّم موافاة النوا 2015زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة للتجدیف لسنة و في هذا اإلطار، تّم عرض ر         

وكان لممثل النادي البحري السوسي مقترح في النقاش جانب هام من بهذه األخیرة حظیت مع دعوات الحضور حیث 

خارج تونس القاعة للتجدیف داخل  الوطنیة جولتي البطولة الوطنیة لتجدیف البحر والدورةفي أن یتّم تنظیم الغرض تمّثل 

م بمنشأ التجدیف ببحیرة تونس الشمالیة لتعزیز للتجدیف األولمبي والكأس تنظّ العاصمة بإعتبار أن جوالت البطولة الوطنیة 

على أن زنامة و الر وفي ختام هذا النقاش وٕابداء الرأي، تّمت المصادقة على هذه  .مبدأ المنافسة المتساویة بین جمیع النوادي

 هذا،. من النوادي تشتمل على االختصاصینألن عدد نظرا  في الغرضالجامعة التونسیة للكانوي كایاك مع  یتّم التنسیق

ا بعد في مفلم یتم تحدید مكانهلة الوطنیة لتجدیف البحر لبطو لدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة وابالنسبة ل هاإلشارة أنّ مع 

      .إنتظار طلب النادي والجهة التي ترغب في ذلك حسب الشروط الجاري بها العمل

    

  : ت اإلجازات الریاضیة للجدافینتقییم قبول وٕاعداد ملفا .3

تقّدم السید نصر الدین سلطاني، المتصرف في اإلعالمیة صلب الجامعة التونسیة للتجدیف ، في هذا السیاق        

  :ینالتالی ینملفات اإلجازات الریاضیة للجدافین، بالمقترح نومسئول ع
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  إّال یتّم قبول  مع العلم أّنه الالوطنیة للتجدیف،  ت نصف شهر قبل موعد إجراء التظاهرةاتعلیق قبول ملفات اإلجاز 

  ؛مستوفیة لجمیع الشروط الجاري بها العملالملفات ال

  ّول أو ممثل عن النادي تبعا لملف ئعة أو المرسلة إلى الجامعة من طرف مسقبول ملفات اإلجازات إّال المود ال یتم

 ؛الحدیث موضوعالخاص به للموسم الریاضي االنخراط 

  .الحضور ةبموافقالمقترحین حظي هذین  وقد

  

  :النظر في إعداد إجازات لمرافقي النوادي خالل جوالت البطولة وكأس تونس .4

تّم اإلتفاق على أن تتقدم النوادي بطلب في الغرض إلعداد إجازات لمرافقي عناصرها خالل  ،الصددفي هذا         

   .بالنسبة للنادي الواحدكأقصى حد مرافقین عدد ثالثة الیتجاوز  على أن الالتظاهرات الوطنیة 

 

  :تقییم منظومة إعارة القوارب للمشاركین .5

  .تّم التطرق لهذا الموضوع في النقطة األولى من هذا المحضر

  

  

   

جّدد الترحیب بالحضور خاصة بممثلي نادي الذي  ،الجامعة مال،أمین  للسید مختار الصغیري الكلمة أحیلتثّم          

 ،"تیزي وزو"نشاط صلب الجامعة والضیف الجزائري ممثل نادي التجدیف بمدینة اللتونسي بعد غیاب طویل عن المجدف ا

في هذا االجتماع الفني الذي یمثل ركیزة عبر باسمه وباسم كافة أعضاء المكتب الجامعي عن شكره وتقدیره للحاضرین و 

      .اإلیجابیة للموسم الفارط وتدارك النقاط السلبیة مستقبالأساسیة في التحضیر للموسم القادم ومناسبة لتدعیم النقاط 

حسب اإلمكانیات  والجمعیات على دعم النواديمن جهتها حرص الجامعة مختار الصغیري كما أكد السید          

بتأمین  لتظاهرات الریاضیة حیث نذكر في هذا الصدد قیام الجامعةاوالتسهیالت إلنجاح  توفیر أفضل الظروفو المتاحة 

أّن على ، و من الحوادث التي قد تطرأ عند تنظیمها لجوالت البطولة والكأسومعدات التجدیف الجدافین والممّرنین والحكام 

في اآلجال  بتسدید المستحقات المالیة للجامعةتجدید االنخراطات السنویة وٕاجازات الجدافین و بالنوادي من جهتهم اإللتزام 

أّن أبواب الجامعة مفتوحة طیلة الموسم أمام الجمیع لتقدیم مقترحاتهم وأن القرارات المتخذة في  وبّین في الختام .المحددة

  .هذا اإلجتماع وعلى أهمیتها فإن األهّم متابعة تنفیذها من جمیع األطراف

  
  

  .الواحدة بعد الزوالورفعت الجلسة في حدود الساعة          

  






