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لكتابة العامةا 1    

 

 2019وسـم الر�اضـي للمالنوادي الجامعة و بین  السنـوي التقییـمي الفنـيجتمـاع اإلمحضـر 

 �مقـر الجـامعـة 2019 د�سمبر 21خ بتـار�ـ
 

على الساعة  2019د�سمبر  21 السبتیوم  2019إنعقد اإلجتماع الفني السنوي التقی�مي للموسم الر�اضي          

ار الجامعات الر�اض�ة �حضور ممثلي عن الجامعة التونس�ة للتجد�ف وممثلي النوادي �مقر الجامعة بدالعاشرة ص�احا 

 .هو مبین في �طاقة الحضور المرفقة لهذا كما الجامعةالمنخرطة صلب 

     

 دثّم أبرز أهمّ�ة انعقا ،الحضورجم�ع �فیها رحّب �كلمة إفتتح الجلسة السید مختار الصغیري، أمین مال الجامعة،          

وتطو�ر التظاهرات الوطن�ة  تحسینالذي �مثل مناس�ة لتقی�م حصیلة الموسم الفارط وتقد�م المقترحات الكفیلة باإلجتماع ا هذ

السّید ف�صل صولة، المدیر ، قّدم س�اقوفي هذا ال .بین جم�ع المشار�ین منافسة متساو�ةضمان و  للموسم القادمللتجد�ف 

خاصة ف�ما حققته جامعتنا خالل الموسم الحالي واألهداف المرسومة للموسم القادم،  عرضا رقم�ا شمل ماالفني الوطني، 

یتعلق بتطور عدد المجاز�ن والجمع�ات المنخرطة وتنظ�م التظاهرات الر�اض�ة سواء المسا�قات الوطن�ة أو التظاهرات ذات 

ر�اضة التجد�ف، �ذلك  في  ام المفتوحةالطا�ع الوطني والمدرجة ضمن برنامج نشر الممارسة الر�اض�ة إلى جانب األ�

النتائج المحققة والمرتق�ة لعناصرنا الوطن�ة خاصة وأن هذا الموسم �ان حافال �المشار�ات الدول�ة حیث حققت خاللها 

 منتخ�ات الوطن�ة نتائج مشرفة جدا وتمكنت من إعالء الرا�ة الوطن�ة في أكثر من مناس�ة.

 

 :حسب جدول األعمال تّم تناول النقاط التال�ة ثمّ  

   

 :2019المسا�قات الوطن�ة لسنة  تقی�م جوالت  .1
 

 *عن/النادي ال�حري لل�حر�ة التونس�ة:

 إلى اآلتي ذ�ره: السید محمد أن�س بن المتهني، مدرب النادي،  أشارفي مداخلته،          
مراعاة عند تحدید موعد ال�طولة ي النظر ف، 2020روزنامة المسا�قات الوطن�ة والدول�ة بتونس لسنة ت�عا لمقترح  -

 الخاصة الثانو�ة المعاهد� مرسمینأّن عدد من الجدافین  ،2020سبتمبر  6و 5، 4الوطن�ة لتجد�ف ال�حر أ�ام 
  .من �ل سنة سبتمبر 01أین تكون العودة المدرس�ة بها بتار�خ  األجنب�ة

(ال�طولة والكأس) إلى مراعاة التأخیر في قدوم التحك�مي للجامعة خالل س�اقات التجد�ف األولمبي  اإلطار دعوة -
الجدافین إلى خط االنطالق نظرا لمحدود�ة عدد القوارب �ذلك التداخل بین الس�اقات التي تجرى على قوارب تجد�ف 

 ال�حر ونظیرتها على قوارب التجد�ف األولمبي.
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المنتخب الوطني، تكون معلومة لدى عدد  الجامعة النتقاء عناصر لاللتحاق �صفوف االتر�صات التي تقوم بهمواعید  -
 من النوادي دون غیرها قبل مراسلة الجامعة النوادي في الغرض. 

 

 *عن/النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن لألمن الوطني:         

دم استالم نادیهما خالل مراس�م �ّل من السید هشام البو�كري واآلنسة مر�م البو�كري، مدر�ا النادي، إلى ع تطرق            

، على الكأس �عنوان الفائز بلقب 2019د�سمبر  01التتو�ج التي دارت عقب اختتام فعال�ات �ـأس تونس یوم األحد 

المستشار الفني الوطني  ، رغم إعالم السید حازم م�ار�ي2019في صنف األداني للموسم الر�اضي الوطن�ة ال�طولة 

على حفل التتو�ج، وانتظار المدر�ة مع�ة جدافي نادیها حتى نها�ة حفل التتو�ج دون حصولها على ، أحد المشرفین للجامعة

وممثلي المشار�ة إلى الق�مة الرمز�ة الستالم الجدافین لهذا اللقب �حضور �ق�ة النوادي المعن�ان �األمر أشارا و إجا�ة مقنعة. 

اضة، و�ذلك لدى مسؤولي النادي لالطالع على التقدم الذي أحرزه الجامعة لدفعهم إلى مز�د البذل والعطاء وحب هذه الر�

 فرع التجد�ف لمز�د دعمه مستقبال.      

 

 *عن/النادي الر�اضي �غار الملح:         

بّین السید جهاد بن حمیدة، نائب رئ�س النادي، أّن فرع التجد�ف �النادي الر�اضي �غار الملح مازال حدیث العهد          
ن مشار�اته ضمن المسا�قات الوطن�ة �انت محدودة، و�ناء على ذلك فإن النادي في مرحلة التكو�ن و�عداد البن�ة حیث أ

األساس�ة لممارسة نشاطه وتكو�ن قاعدة من الجدافات والجدافین وتدع�م امكان�اته من معدات التجد�ف �التنسیق مع 
 ساو�ة بین جم�ع المشار�ین. الجامعة، �ذلك شاطر مجهودات الجامعة لضمان منافسة مت

 
 *عن/الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرة:        

 :النقاط التال�ةإلى ، الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرةمدرب أحمد بن مص�اح،  السید تطرق في مداخلته،         

النظر عن  أن تكون الكؤوس التي تسلمها الجامعة للنوادي الفائزة بلقب ال�طولة متقار�ة في الحجم �غّض إمكان�ة  -

عند إضافتها ضمن السجل جدافي الجمع�ة ومسؤولیها و تمثله هذه األخیرة من ق�مة رمز�ة لدى الصنف العمري لما 

  .التار�خي لتتو�جات الجمع�ة

الجدافین في صنف األداني وصغار األداني ذ�ور و�ناث �جتازون إخت�ارات المجداف الفضي على قوارب تجد�ف  -

حیث دعى إلى إمكان�ة تفادي  ،فعال�ات ال�طولة والكأس �شار�ون على قوارب تجد�ف ال�حرأولمبي في حین أن خالل 

�ما بین أن الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرة و�ن  ذلك وتمكین هذه األصناف من المشار�ة على قوارب تجد�ف األولمبي.

اء األضرار التي لحقت بهذه سبق لها في محضر سابق أن نصت على عدم إعارة قوار�ها ل�ق�ة النوادي المشار�ة جرّ 

وعلى استعداد معدات التجد�ف المتاحة الجمع�ة تعاضد مجهودات الجامعة لحّل إشكال�ة محدود�ة المعدات، فإن 
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    على سالمتها.  إلعارة قوار�ها مع التأكید على ضرورة المحافظة

الشاطئي التي دارت فعالیتها �مدینة  جائزة تونس الكبرى للتجد�ف تاإلست�اء من معاملة �عض الحكام خالل فعال�ا -

، وضرورة تضافر جهود �ّل األطراف لضمان سیر هذه المسا�قات في إطار من 2019سبتمبر  07و 06طبرقة یومي 

 اإلحترام المت�ادل مع الحكم والخصم والزمالء والجمهور.

التواصل مع جدافي النخ�ة خاصة التوجه �الشكر لمدر�ي المنتخ�ات الوطن�ة للمجهودات المبذولة ودعوتهم لمز�د  -

  المق�مین �الخارج. 

 
 جمع�ة قرقنة الر�اض�ة: *عن/

 مّثل جمع�ة قرقنة الر�اض�ة في هذا االجتماع �ّل من رئ�سها السید ماهر فرحات والمدرب السید زهیر بن عمر         

 الذي أّید ما أتى �ه مدرب الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرة في مداخلته.

    
 *عن/جمع�ة مدرسة الصید ال�حري �طبرقة:        

غ�اب اللقاءات  ،جمع�ة مدرسة الصید ال�حري �طبرقةالسید سف�ان سعیدي، مدرب  أشار إل�هكان من بین ما             

وضرورة العمل على دعم التواصل بینها من خالل  لجامعةالر�اض�ة ل لتظاهراتلزنامة الرسم�ة و ر  بین النوادي خارج

النوادي بهدف مز�د التعارف بین مسؤولیها وجدافیها وت�ادل الخبرات وتحقیق مز�د التعاون  افات المت�ادل�ة بینضتاإلس

وتعز�ز الروح الر�اض�ة، و�ذلك إلى إمكان�ة مساهمة الجامعة ودعمها لهذا المجهود والتنسیق بین النوادي حیث عّبر على 

 ر مر�ز لإلقامة �مدرسة الصید ال�حري �طبرقة.استعداد جمعیته الستضافة النوادي خاصة مع توف

      
 *عن/النادي ال�حري السوسي:       

في هذا االجتماع �ّل من المدیر الفني لفرع التجد�ف السید شمس الدین السوداني  النادي ال�حري السوسيمّثل 

الفائز �المرت�ة األولى  ى جانب تسل�مإل�ه هو مقترح  ن ما تفضال، و�ان من بیعبد القادرومدرب النادي السید مكرم بن 

المراتب على جدافي النوادي الحائزة تونس للتجد�ف ذ�ور أو إناث لقب الكأس، النظر في إمكان�ة تسل�م  في س�اقات �أس

   �رونز�ة.و  ذهب�ة، فض�ةالثالث األولى میدال�ات 

 
 *عن/ نادي تی�ازا ألنشطة الغوص والر�اضات ال�حر�ة:      

 ار السید عبد هللا ماطر، مدرب النادي، إلى النظر في إمكان�ة:أش       

برمجة جوالت المسا�قات الوطن�ة أكثر ما �مكن خالل العطل المدرس�ة وأخذ �عین اإلعت�ار روزنامة االمتحانات  -
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 سبوع.�مدارسهم ومعاهدهم بدا�ة األ لتحاقاإل ح�ة دون ضغط�االمدرس�ة لتمكین عناصر النادي من التنقل في أر 

 مختلف عند وجود أكثر من س�اق في نفس الصنف العمل على توز�ع جدافي نفس النادي في هذا الصنف على -

 لقوارب المتوفرة. ل المحدود عددلل وذلك الس�اقات

وعدم تأجیل تسل�م  وذلك خالل نفس الجولة ال�طولةمشار�تها في  أنهتتسل�م المیدال�ات والكؤوس في األصناف التي  -

 جم�ع المیدال�ات والكؤوس إلى الجولة الختام�ة.
 

  :الجامعة التونس�ة للتجد�ف*عن/        

تقی�م التحك�م خالل أن ، لجنة التحك�م ممثلةة و دول�ال ةحكمال، مر�م برق�قة بن جم�ع بّینت السیدة، افي مداخلته         

�مثل مناس�ة للعمل على لجنة التحك�م، والذي القادم لجتماع االن محاور من بی س�كون  2019المسا�قات الوطن�ة لموسم 

 وتحسین الظروف الحال�ة المتوفرة إلدارة المسا�قات الوطن�ة. تحسین مردود الحكام

أن التحسین والرقي �المستوى الفني للمسا�قات  ، المدیر الفني الوطني،بّین السّید ف�صل صولة في ذات الس�اق،و          

وتساهم في تحق�قه من خالل تقد�م المقترحات على غرار ما  ماع�ة تتقاسمها جم�ع األطرافلوطن�ة للتجد�ف مسؤول�ة جا

إلى الذي أفضى المسا�قات الوطن�ة في مختلف مراحله  حول تنظ�موأن الجامعة أجرت تقی�م ذاتي  هو مشار إل�ه أعاله

یلي اإلجا�ة على االستفسارات  ف�ما. و ا وتفادیها خالل الموسم القادمالتوصل وتحدید عدد من النقائص التي سیتّم تصح�حه

 في: المتمثلة لحضور في إنتظار عرضها على أنظار المكتب الجامعي للمصادقةا�موافقة المقترحات التي حظیت و 

  نقطة عوضا عن  20/12/8/6/4/3/2/1( إسناد النقاط للجدافین حسب الترتیبإعتماد مقترح
الفني السنوي القادم  على أن یتّم تقی�مه خالل االجتماع 2020 الر�اضي للموسم نقطة) 10/8/6/5/4/3/2/1

 لتأكید مواصلة العمل �ه أو مراجعته.
  ل�كون آخر موعد أ�ام قبل الجولة 04 إحترام األجل المحدد إلرسال استمارات المشار�ة (یوم اإلر�عاءتأكید على (

 یومین قبل الجولة. م الجمعةإلرسال برنامج الس�اقات �األسماء یو 
 أن  حیثضمن المسا�قات الدول�ة  إستراتج�ة نظرا ألن التجد�ف الشاطئي وتجد�ف ال�حر أص�ح �حظى مكانة

وسیتم إضافته �األلعاب األولمب�ة �ار�س  2022ضمن األلعاب األولمب�ة للش�اب بداكار أدرج  التجد�ف الشاطئي

�كون  المتدخلة مع النوادي وجم�ع األطرافآخر  فنيموعد اجتماع  ، ستحّدد الجامعة2028نجلس أ ولوس 2024

 لتجد�ف ال�حر وجائزة تونس الكبرى للتجد�ف الشاطئي. الوطن�ة خاص بتنظ�م ال�طولة

  على قوارب  األخذ �عین اإلعت�ار عند إعداد برنامج س�اقات التجد�ف األولمبي التناوب بین الس�اقات التي تجرى

  ها التي تجرى على قوارب التجد�ف األولمبي.تجد�ف ال�حر ونظیرت

  بروزنامة �عود أساسا أن الجامعة قبل دعوة النوادي للمشار�ة  االلتزامتغییر مواعید جوالت المسا�قات الوطن�ة وعدم
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و�جتناب قدر اإلمكان  الظروفالتوقعات الجو�ة لموعد الجولة وضمان إجراء الجولة في أفضل تأخذ �عین اإلعت�ار 

ء جوالت ال�طولة الوطن�ة للتجد�ف األولمبي والكأس على جهاز التجد�ف، ومن جهة أخرى إلى إلتزامات إجرا

 الرا�ةتشر�ف النخ�ة لالمنتخ�ات الوطن�ة حیث تعتبر من أولى أول�ات الجامعة توفیر أفضل الظروف لعناصر 

 الوطن�ة.

  اإلعتماد على النتائج  ن س�اق في نفس الصنف،وجود أكثر معند على الس�اقات توز�ع الجدافین على األروقة أو�

 12و 7المسجلة في الجوالت السا�قة حیث تكون المجموعة مكونة �الستة األوائل والمجموعة الثان�ة �المرتبین بین 

 إلى آخره....

  ي شهادة المجداف الفضي التي تخول للجدافین المجاز�ن ذوي الصنف العمر تنظم الجامعة إخت�ارات الحصول على

صغار الدنیوات وصغار األداني فما فوق من المشار�ة في ال�طولة الوطن�ة و�أس تونس، وذلك في أر�عة مواعید 

 حسب التوار�خ اآلتي ذ�رها:

  منشأ التجد�ف �ال�حیرة (اإلخت�ار األول)،  2020مارس  01األحد یوم� 

  منشأ التجد�ف �ال�حیرة (اإلخت�ار الثاني). 2020 ماي 31األحد یوم� 

  منشأ التجد�ف �ال�حیرة (اإلخت�ار الثالث). 2020جو�ل�ة  05األحد یوم� 

  منشأ التجد�ف �ال�حیرة (اإلخت�ار الرا�ع). 2020سبتمبر  27األحد یوم� 

و�سترجاع هذا المعلوم �النس�ة  الدفع المسبق لمعلوم الحصول على شهادة المجداف الفضيهذا، مع التأكید     

 إلخت�ار.للجدافین الراسبین في ا

 للتجد�ف ال�طولة الوطن�ة  بلقبالفائز  النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن لألمن الوطني تسل�م

 .2020خالل الدورة الوطن�ة للتجد�ف داخل القاعة لموسم  الكأس األولمبي في صنف األداني

 یؤدیها المدر�ون الوطنیون للق�ام �اإلخت�ارات لتي از�ارات للنوادي الاإلدارة الفن�ة الوطن�ة روزنامة مواعید  قترحست

والتر�صات الداخل�ة في الغرض وستعلم النوادي بذلك  المتعلقة �إنتقاء جدافین لإللتحاق �المنتخب الوطني للتجد�ف

 .قبل شهر من مواعیدها

  د�سمبر  23االثنین وذلك یوم  2020حول إستضافة الدورة الوطن�ة للتجد�ف داخل القاعة لموسم مراسلة النوادي

 .2019د�سمبر  27آخر أجل لقبول المطالب یوم الجمعة  ل�كون  2019

  حسب اإلمكان�ات المتاحة للنوادي لالنفتاح على مح�طها الخارجي  ومرافقة الجامعة للجمع�اتتأكید تشج�ع

التجد�ف وتشج�ع  وتفاعلها معه بتنظ�م أ�ام مفتوحة للتجد�ف وتظاهرات ر�اض�ة محل�ة لمز�د التعر�ف بر�اضة

 على ممارستها. 
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 :2019زنامة المسا�قات الوطن�ة والدول�ة بتونس لسنة و النظر في ر  .2

زنامة المسا�قات الوطن�ة والدول�ة للتجد�ف و ر السّید ف�صل صولة، المدیر الفني الوطني، في هذا اإلطار، عرض         

وفي  .النقاشجانب هام من �هذه األخیرة حظیت لحضور حیث التي تّم موافاة النوادي بها مع دعوات ا 2020لسنة بتونس 

 المصاح�ة لهذا.و زنامة و الر ختام هذا النقاش و�بداء الرأي، تّمت المصادقة على هذه 

 

 :تقی�م منظومة إعارة القوارب للمشار�ین .3

للنوادي المشار�ة خالل  إلى إشكال�ة محدود�ة عدد القوارب التي توفرها الجامعة الحضورفي هذا الس�اق، تطّرق         

المسا�قات الوطن�ة للتجد�ف في إطار منظومة إعارة القوارب التي تّم إقرارها خالل اإلجتماع الفني السنوي التقی�مي للموسم 

، وذلك خاصة مع إرتفاع عدد الجملي لللمشار�ین مقارنة �المواسم الفارطة. 2012د�سمبر  08بتار�خ  2012الر�اضي 

من الساعة العاشرة ص�احا إلى الساعة على حضور ممثلي النوادي الكائنة بتونس الكبرى یوم السبت  التأكیدتّم كما 

 هذا، والمعارة للتثبت من حالة القوارب و�مضاء الوثائق المتعلق �االستالم.  بنادي ال�حیرة إلستالم القواربمنتصف النهار 

مسؤولي النوادي إلى ضرورة  جد�ف التا�عة للجامعة،، المسؤول على قوارب ومعدات التدعى السید ر�اض بن خضر

 معاضدة مجهودات الجامعة وذلك �مساهة في الحفاظ على سالمة هذه المعدات ودعوة جدافیهم إلى االلتزام بذلك.

         

الجامعة حرص ، ورئ�سة لجنة التجد�ف النسائي ة�الجامع العضوة، مر�م برق�قة بن جم�عالسید  تأكدفي الختام، و        

لتظاهرات اتوفیر أفضل الظروف والتسهیالت إلنجاح و حسب اإلمكان�ات المتاحة  والجمع�ات على دعم النواديمن جهتها 

�تسدید المستحقات المال�ة تجدید االنخراطات السنو�ة و�جازات الجدافین و بالنوادي من جهتهم اإللتزام أّن على ، و الر�اض�ة

ّین أّن أبواب الجامعة مفتوحة طیلة الموسم أمام الجم�ع لتقد�م مقترحاتهم وأن القرارات و� .في اآلجال المحددة للجامعة

 المتخذة في هذا اإلجتماع وعلى أهمیتها فإن األهّم متا�عة تنفیذها من جم�ع األطراف.
 
 

 .بعد الزوال الثانیةورفعت الجلسة في حدود الساعة          






