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2015وسـم الریاضـي للمبین النوادي والجامعةالسنـوي التقییـميالفنـيجتمـاع اإلمحضـر 
بمقـر الجـامعـة2015دیسمبر05خ بتـاریـ

على الساعة 2015دیسمبر 05یوم السبت 2015إنعقد 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 لهذاالنوادي المنخرطة صلب الجامعة

همّیة انعقادثّم أبرز أ،الحضورجمیع بفیها رحّب بكلمة مختار الصغیري، أمین مال الجامعة،السید الجلسةإفتتح 
وتطویر التظاهرات الوطنیة تحسینالذي یمثل مناسبة لتقییم حصیلة الموسم الفارط وتقدیم المقترحات الكفیلة باإلجتماع ا هذ

.بین جمیع المشاركینمنافسة متساویةضمان و للموسم القادمللتجدیف 

:حسب جدول األعمالتّم تناول النقاط التالیةثمّ 

:2015لمسابقات الوطنیة لسنة اتقییم جوالت.1

:الریاضیةقرقنة جمعیة /عن*
مواكبة فعالیات البطولة الوطنیة لتجدیف البحر رضا جراد، رئیس الجمعیة، الذي وٕان تعذر علیه بّین السّید 
إحتضان وتنظیم هذه لضمان حسن كل المجهودات الممكنة وابذلالفني قدالجمعیة واإلطار مسئوليألسباب صحیة فإن

.وقصر الفترة الزمنیة للتحضیراتالمتاحةتأن هذا التنظیم كان ناجحا بالنظر إلى اإلمكانیاالنسخة، وٕاعتبر 
حول هذا الموضوع، أن ظروف اإلقامة واإلعاشة من ممثلي الجامعة والنواديوكان مّما أجمع علیه الحضور

باب بالمكان كانت جّیدة، وأن المشاكل والصعوبات التنظیمیة تركزت بمجرى السباقات سواء بالنزل واإلقامات أو بدار الش
، تأخیر والمشرفین على السباقاتفي عدم تخصیص مكان مناسب للفرق المشاركة وللحكاموتمثلت خاصة بشاطئ الرملة 

بیعتها بحركة المّد والجزر بالجزیرة، المرتبطة بطعنه تأخیر في انطالق السباقات انجرا قدوم حمایة المدنیة والطبیب ممّ 
مسئولي المحتشم لوالحضوربالجهة عامةإلى جانب ضعف الدعایة للتعریف بهذه التظاهرة خاصة وبریاضة التجدیف

وخمسمائة وثالثة آالفتسعةمع العلم أن تنظیم هذه البطولة كّلف الجامعة من جانبها مبلغ .الجهة ووسائل اإلعالم
.في ظّل محدودیة إمكانیاتها المادیة لتنظیم التظاهرات الوطنیة للتجدیف)د9.573(دینار وسبعون
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:النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوین لألمن الوطني/عن*
لى عالعاملة بالجامعةاتشكر إلى اإلطار البالسّید هشام بوبكري، مدرب النادي، ه توجّ مداخلته مستهل في 

إلى برنامج السباقات للبطولة الوطنیة تطّرق مجهوداتهم الواضحة للتنسیق مع النوادي وتقدیم اإلضافة المطلوبة، ثمّ 
أن أّكد على ، و حسب األعلى سّناانطالق هذه السباقات بأصناف األداني ثّم التدرج للتجدیف األولمبي والنظر في إمكانیة

للتجدیف داخل الوطنیة على أتّم اإلستعداد إلحتضان الدورة عامة للتكوین لألمن الوطني النادي الریاضي والثقافي لإلدارة ال
.في إنتظار مراسلة الجامعة في الغرض لترجمة ذلك كتابیا2016القاعة للموسم 

:الجمعیة الریاضیة للبحیرة/عن*
، وأحمد بن مصباحبالجمعیةري، رئیس فرع التجدیفالجمعیة الریاضیة للبحیرة السیدان نجم الدین فهأشار ممثلي 

في سباقات البطولة ، إلى حدوث أخطاء تحكیمیة في إحتساب وقت المتسابقین الجمعیةا، مدربواآلنسة سارة الطرابلسي
كانتالتيو ،2015سبتمبر13إلى 11خالل الفترة الممتدة من لبحر التي دارت فعالیاتها بجزیرة قرقنة لتجدیف االوطنیة

.تابعات على مستوى إسناد وتسلیم المیدالیات للفائزینلها
تأكد، مداخلة خالل هذه البطولةورئیس الحكام لجنة التحكیمعضو، أنس بن خضروفي هذا الصدد، كان للسید

ي ساعة واحدة كأقصى حّد بعد على ضرورة إلتزام النوادي بالمهلة الزمنیة المحّددة لتقدیم اإلحترازات والمتمثلة فمن خاللها 
الجولة األولى مساء یوم الجمعة (الضغط الزمني لروزنامة هذه البطولة أّن إشكالوبّین.إنتهاء السباق الواقع علیه اإلحتراز

الشيء الذي كان له ) فور الوصول إلى جزیرة قرقنة، الجلسة العامة التقیمییة صبیحة یوم السبت والجولة الثانیة في مساء
بحركة المّد والجزر ومحدودیة الرتباطهاللسباقات نظرا يوكذلك الضغط الزمنقات األثر الكبیر على إعداد برنامج السبا

علىتّم العملقد و خالالت في إحتساب توقیت المتسابقینبعض اإل، كّلها عوامل ساهمت في وقوع اإلمكانیات المتوفرة
.ئج المعدلة والنهائیةموافاة النوادي بالنتاو ه األخطاءهذتصحیح

لبطولة لقات اإلى برنامج السب) 4X(إضافة صنف القارب رباعي ة ترح السید نجم الدین فهري إمكانیإقكما
ضمن الصیغة الجدیدةر في هذا الموضوع ظتعّهد السید فیصل صولة المدیر الفني الوطني بالنوفي هذا السیاق، . الوطنیة
.2016ادم خالل الموسم القللبطولة 

ها خالل هذا الموسم عند إعاراة قواربتهلها جمعیتلإلشكالیات التي تعرضنظرا أنه بن مصباح بین السید أحمد 
.إعارة قواربها انطالقا من الموسم القادمعن التخلي رت الجمعیة فقد قر للنوادي المشاركة 

:المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة/عن*
تشمل السّید طارق الغول، مدرب المدرسة الفیدرالیة، إمكانیة تنظیم بطولة وطنیة للتجدیف داخل القاعة إقترح

وكان رّد الجامعة في الغرض على لسان السید فیصل . أكثر من جولة عوضا عن دورة وطنیة تقتصر على جولة واحدة
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لتنظیم التظاهرات لمقترح نظرا لإلمكانیات المادیة المتاحة للجامعةانیة تبني هذا اة، المدیر الفني الوطني، عدم إمكصول
.الوطنیة

:النادي البحري للبحریة التونسیة/عن*
قات اإلى إمكانیة األخذ بعین اإلعتبار عند إعداد برنامج السبر السید محمد أنیس بن المتهني، مدرب النادي، شاأ

. إلتاحة الفرصة للجداف أو جدافة للمشاركة في أكثر من مناسبة)أكابر وكبریات(والزوجي الفاصل الزمني بین الفردي 
الوطنیة لتجدیف البحر بكّراس الشروط إلى عدم التزام النوادي المحتضنة للبطولةمحمد أنیس بن المتهني كما تطرق السید 

.ضفي الغر 
قات یبقى رهین إشكالیة محدودیة عدد اقترح تعدیل برنامج السبه بالنسبة لمأنّ الجامعة على هذا، في رّد كان و 

،القوارب التي توفرها الجامعة للنوادي المشاركة خالل المسابقات الوطنیة للتجدیف في إطار منظومة إعارة القوارب
دراسة طلبات خالل اختیار الجامعة فإن الخاصة بتنظیم البطولة الوطنیة لتجدیف البحر وبالنسبة لإللتزام بكراس الشروط 

النادياهذد مدى تعهّ كذلك وتتابع الجامعة ،الشروطهذه اكثر النوادي التزاما بعلىالبطولة یقع هذه وملفات احتضان 
ملفاتم یللجمیع لتقدفدعوة مفتوحة، وبالتاليفي نجاح التنظیملها مكانیات المتاحة وتساهم حسب االما التزم بهتنفیذ ب

.طلباتهم

:جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة/عن*
سفیان و ان لطفي مرواني، نائب رئیس الجمعیة،السیدجمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة، قّدم كّل من في مداخلة 

الوطنیة لبطولةاخالل إستضافة جمعیة أّي نادي أو الصعوبات التي تواجههالمحة عن أبرز ، مدرب الجمعیة، سعیدي
لتزامن هذه البطولة مع فترة الذروة السیاحیة الضیفة لوفود النوادياإلقامةالتي نذكر منها صعوبة توفیرلتجدیف البحر 

إلدارة الفنیة الوطنیة إلى مزید اكما دعى ممثلي الجمعیة.ٕایجاد مستشهرین للمساهمة في مصاریف التنظیم، و بالبالد
.لنواديااإلطالع المباشر على نشاط متابعة و للمدربین الوطنیین زیارات المن خالل التواصل مع النوادي والجمعیات

:الجمعیة الریاضیة للكهرباء والغاز بحلق الوادي/عن*
ادة نشاط إلیجاد الحلول في أقرب اآلجال وٕاعجاري العمل أنس بن خضر، رئیس فرع التجدیف، أّنه أشار السید 

.یة إلى سالف عهدهالجمع

:2016زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة بتونس لسنة و النظر في ر .2
التي تّم موافاة النوادي بها 2016زنامة المسابقات الوطنیة والدولیة للتجدیف لسنة و في هذا اإلطار، تّم عرض ر 

تام هذا النقاش وٕابداء الرأي، تّمت المصادقة وفي خ.النقاشجانب هام من بهذه األخیرة حظیت مع دعوات الحضور حیث 
مع هذا،. 2016أكتوبر 30دیسمبر إلى 04مع إضفاء تعدیل على موعد كأس تونس للتجدیف من زنامة و الر على هذه 
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ي ف،ا بعدملم یتم تحدید مكانهلة الوطنیة لتجدیف البحر لبطو لدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة وابالنسبة لهاإلشارة أنّ 
.ادي التي ترغب في ذلك حسب الشروط الجاري بها العملو إنتظار طلب الن

التي شارك فیها عناصر 2015الشاطئیة بسكارا طع فیدیو لأللعاب كما تولى السید فیصل عرض صور ومق
ة للبطولة الوطنیة البحث عن صیغة جدید، وذلك في إطار جوا بمیدالیتین فضیتین ومیدالیة برونزیةوتوّ الوطني منتخبنا 

مداخیل ذاتیة التجدیف وضمان بلتجدیف البحر انطالقا من الموسم القادم تجمع بین إعطاء المزید من األهمیة للتعریف 
إعداد الصیغة وقد حظي هذا المقترح بالموافقة المبدئیة للحضور في إنتظار . سواء عن طریق الرعایة أو اإلستشهار

هذا، على أن تشمل هذه . على أنظار المكتب الجامعي للمصادقةوعرضه مزید تقدیم مقترحاتهلمبه النهائیة له وموافاتهم
.2015موسملأّما الجولة الثانیة فتبقى كما هو الحال بالنسبة لبطولة تجدیف البحر الصیغة الجولة األولى 

: تقییم قبول وٕاعداد ملفات اإلجازات الریاضیة للجدافین.3
تقّدم السید نصر الدین سلطاني، المتصرف في اإلعالمیة صلب الجامعة التونسیة للتجدیف ، سیاقفي هذا ال

:والمتمثل فيالفارط اإلجازات الریاضیة للجدافین، بتذكیر بما اتفق علیه خالل اإلجتماع السنوي ملفات نومسئول ع
 إّال یتّم قبول مع العلم أّنه الة للتجدیف، ت نصف شهر قبل موعد إجراء التظاهرة الوطنیاتعلیق 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 المودال یتم

؛المعنيالخاص به للموسم الریاضي االنخراط 
ثة وطنیة على أن ال یتجاوز العدد ثاللب إلعداد إجازات لمرافقي عناصرها خالل التظاهرات التقدیم النوادي بط

.مرافقین كأقصى حد بالنسبة للنادي الواحد
كان إیجابیا الشيء الذي ساهم الكثیر في تنظیم هذه اتالقرار هأن تنفیذ هذالسید نصر الدین سلطانيبّینوقد 

السیاق وتبعا لتدخالت الحضور، تقّرر عوض تقدیم النادي تراخیص أبویة معرفة باإلمضاء ودائما وفي نفس.المسألة
بویة في ستالمه هذه التراخیص األیثبت اخاصة بكل جداف أو جدافة بإمكان النادي تقدیم تصریح ممضى من طرفه 

.الغرض

:تقییم منظومة إعارة القوارب للمشاركین.4
إشكالیة ّید ریاض بن خضر، المسؤول على قوارب ومعدات التجدیف التابعة للجامعة، إلى السق تطرّ في هذا السیاق، 

محدودیة عدد القوارب التي توفرها الجامعة للنوادي المشاركة خالل المسابقات الوطنیة للتجدیف في إطار منظومة إعارة 
، وذلك 2012دیسمبر 08بتاریخ 2012الریاضي القوارب التي تّم إقرارها خالل اإلجتماع الفني السنوي التقییمي للموسم 

ادي إلى بن خضر مسؤولي النو كما دعى السید ریاض. خاصة مع إرتفاع عدد الجملي لللمشاركین مقارنة بالمواسم الفارطة
.بذلكااللتزامودعوة جدافیهم إلى هذه المعدات الجامعة وذلك بمساهة في الحفاظ على سالمة مجهودات ضرورة معاضدة 
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:قاط مختلفةن.5
 الحضور روزنامة إختبارات الحصول على علىالسید حازم مباركي، المستشار الفني الوطني، عرض

ینتمي المترشح ، مع التذكیر بشروط إجتیاز هذا اإلختبار خاصة أن یكون القادمللموسم المجداف الفضي 
.إلى صنف األداني فما فوق

 ضرورة معاضدة النوادي هوض بریاضة التجدیف و النمراكزنشاطإلىالسید حازم مباركي تطرق
لتالمیذ خاصة خالل مشاركتهم لر أزیاء فیمن ذلك تو المراكز لمجهودات الجامعة والمدارس المتبنیة لهذه 

.الوطنیةو في المهرجانات الجهویة 
 عة ممثلي النوادي المستهدفة من طرف الجامعة إلى ضرورة موافاة الجامالمستشار الفني الوطني دعوة

.بالتقاریر الثالثیة لنشاط مدربیها

عبر باسمه وباسم و جّدد الترحیب بالحضور، الذي ،الجامعةمال،أمین للسید مختار الصغیريالكلمةأحیلتثّم 
في هذا االجتماع الفني الذي یمثل ركیزة أساسیة في التحضیر كافة أعضاء المكتب الجامعي عن شكره وتقدیره للحاضرین 

.لموسم القادم ومناسبة لتدعیم النقاط اإلیجابیة للموسم الفارط وتدارك النقاط السلبیة مستقبالل
حسب اإلمكانیات والجمعیاتعلى دعم النواديمن جهتها حرص الجامعة مختار الصغیري كما أكد السید 

حیث نذكر في هذا الصدد قیام الجامعة بتأمین لتظاهرات الریاضیةاوالتسهیالت 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 

وبّین في الختام أّن أبواب الجامعة مفتوحة طیلة الموسم أمام الجمیع لتقدیم مقترحاتهم وأن القرارات المتخذة في .المحددة
.هذا اإلجتماع وعلى أهمیتها فإن األهّم متابعة تنفیذها من جمیع األطراف

.الواحدة بعد الزوالورفعت الجلسة في حدود الساعة 
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