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ة العامة 1/4  الكتا

 

  2016جانفي  09تونس في                          

  إلى السید   

ة للتجدیف س الجامعة التونس   رئ
  

ة الزارة الحول تقرر  الموضوع:       صفاقسمیدان حر    .   للناد الراضي ال

 

ع علـــــــــــى ممارســـــــــــتها،  ـــــــــــف والنهـــــــــــوض براضـــــــــــة التجـــــــــــدیف وتشـــــــــــج ـــــــــــد التعر اق الســـــــــــعي إلـــــــــــى مز فـــــــــــي ســـــــــــ
ـــــــــــذلك تكثیـــــــــــف عـــــــــــدد المجــــــــــــازن وتعزـــــــــــز التوزـــــــــــع الجغرافـــــــــــي للنــــــــــــواد المنخرطـــــــــــة صـــــــــــلب الجامعـــــــــــة وتنفیــــــــــــذا  و

ـــــــــب الجـــــــــامعي لتكـــــــــون ســـــــــنة  ت ـــــــــامج الم صـــــــــل  2016لبرن ـــــــــع األصـــــــــعدة، تحـــــــــّول الســـــــــید ف ـــــــــى جم ـــــــــواد عل ســـــــــنة الن
ـــــــــــة الصـــــــــــادر بتـــــــــــارخ صـــــــــــولة المـــــــــــدی مأمور عـــــــــــا لـــــــــــإلذن  جـــــــــــانفي  06ر الفنـــــــــــي الـــــــــــوطني إلـــــــــــى مدینـــــــــــة صـــــــــــفاقس ت

ـــــــــرة 2016 ة بجز قضـــــــــي عطلتـــــــــه الســـــــــنو ـــــــــان  ـــــــــذ  ـــــــــه الكاتـــــــــب العـــــــــام القـــــــــار الســـــــــّید حّســـــــــان الحـــــــــاج ال ، لیلتحـــــــــ 
ـــــــــد التنســـــــــی مـــــــــع مســـــــــؤولي النـــــــــاد خاصـــــــــة الســـــــــید  ة للعمـــــــــل علـــــــــى مز قرقنـــــــــة حیـــــــــث مّثلـــــــــت هـــــــــذه األخیـــــــــرة مناســـــــــ

ان غ ـــــــــــة التـــــــــــي ســـــــــــف ـــــــــــة وٕاكســـــــــــائها األهم ـــــــــــة والفن ـــــــــــارة المیدان ، لهـــــــــــذه الز الهیئـــــــــــة المـــــــــــدیرة للنـــــــــــاد ـــــــــــال، عضـــــــــــو  ر
ما یلي أهّم تفاصیل هذه الزارة واالستنتاجات والمقترحات:   تستحقها، وف

 مســـــــــــؤولي ا ـــــــــــارة حصـــــــــــیلة عدیـــــــــــد االتصـــــــــــاالت  صـــــــــــفاقسانـــــــــــت هـــــــــــذه الز حـــــــــــر   لنـــــــــــاد الراضـــــــــــي ال
عــــــــث فــــــــرع للتجــــــــد ــــــــة  ان حــــــــث إم عنــــــــوان تــــــــأتي یف و ل عقــــــــب تســــــــجیل انخــــــــرا للنــــــــاد صــــــــلب جامعتنــــــــا 

أتي هذا التوجه والحرص نظرا لـــــــــــ:2016  ، و

ــــــــون  - ــــــــة النصــــــــف ملی ــــــــة  صــــــــفاقس مدین ان وال ــــــــغ عــــــــدد ســــــــ ــــــــة الملیــــــــون ســــــــاكن حیــــــــث بل فــــــــي وال
ة تونس، 2014نسمة سنة  955،421صفاقس حوالي  عد وال ز الثاني   لتحتل المر

الغ  -  ،لم 235طول سواحلها ال

اضـــــــيللإنطوائهـــــــا  - ـــــــة "معهـــــــد أبـــــــو الحســـــــن اللخمـــــــي" و معهـــــــد الر اضـــــــة والتر ـــــــى للر المعهـــــــد األعل
صفاقس، ة   البدن
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ة جامعتنــــــــــــا للــــــــــــثالث ســــــــــــنوات القادمــــــــــــة  - طــــــــــــة  2018-2016اســــــــــــتراتیج عــــــــــــث را ــــــــــــة ل الرام
ــــــــــة لراضــــــــــة التجــــــــــدیف مــــــــــع العمــــــــــل وســــــــــط واللل ص جنــــــــــوب لتكثیــــــــــف التظــــــــــاهرات الوطن علــــــــــى تقلــــــــــ

 من مصارف التنقل واإلقامة للنواد والجامعة،

ان متحصال على التأشیرة  - الم حرة   ،2005منذ سنة تواجد ناد للراضات ال

ة للتجـــــــــــــدیف ســـــــــــــب  - صـــــــــــــفاقس التعـــــــــــــاون مـــــــــــــع الجامعـــــــــــــة التونســـــــــــــ حـــــــــــــر  للنـــــــــــــاد الراضـــــــــــــي ال
شــــــــــــاطئ  ســــــــــــي مفتــــــــــــوح  م یــــــــــــوم تحس ــــــــــــاك لتنظــــــــــــ ا مدینــــــــــــة الوالكــــــــــــانو  ســــــــــــنة  صــــــــــــفاقسقراقنــــــــــــة 

2007 ، 

ـــــــــة لســـــــــنة  - حیـــــــــث ســـــــــتكون مدینـــــــــة  صـــــــــفاقس وجهـــــــــة  2016صـــــــــفاقس عاصـــــــــمة الثقافـــــــــة العر
ــــــــأتي  ة هــــــــذه التظــــــــاهرة و مناســــــــ ــــــــداخل والخــــــــارج وستحتضــــــــن عدیــــــــد األنشــــــــطة  عدیــــــــد الوفــــــــود مــــــــن ال

ة في هذا العرس.  سعینا لتكون راضة التجدیف مشار

  ـــــــان دافعـــــــا للتحـــــــول إلـــــــى مدینـــــــة صـــــــفاقس و عـــــــث ـــــــّل هـــــــذا وأكثـــــــر  ـــــــات والجهـــــــود ل ان ـــــــّل اإلم تكـــــــرس 
التنسی مع مسؤولي الناد حیث:  فرع التجدیف وتوفیر أهّم مقومات النجاح، وهذا 

ـــــــــال،  - ان غر ـــــــــة الســـــــــید ســـــــــف مقابل ـــــــــى الســـــــــاعة منتصـــــــــف النهـــــــــار  ـــــــــارة عل عضـــــــــو اســـــــــتهلت هـــــــــذه الز
ـــــــــام بزـــــــــارة للمقـــــــــّر األصـــــــــلي للنـــــــــاد الكـــــــــائن بــــــــــــ"الهیئـــــــــة المـــــــــدیرة عـــــــــد ســـــــــید منصـــــــــور، وق " (ی

ة فـــــــــي  7حـــــــــوالي  ـــــــــان بتواجـــــــــده بهـــــــــذا المقـــــــــر یجـــــــــد النـــــــــاد صـــــــــعو ـــــــــز المدینـــــــــة)، و لـــــــــم عـــــــــن مر
انــــــــت تمثــــــــل عائقــــــــا لممارســــــــة نشــــــــاطه  ــــــــان  الم ــــــــة المــــــــد والجــــــــزر  ــــــــذلك حر أنشــــــــطته و التعرــــــــف 
ــــــــة  ــــــــاد مــــــــع إنتهــــــــاء المرحل ــــــــل فــــــــي راضــــــــة األشــــــــرعة خاصــــــــة. لكــــــــّل هــــــــذا قــــــــّرر مســــــــؤولي الن المتمث

ـــــــــــ" ــــــــــى لــــــــــ ــــــــــرورةاألول ة مشــــــــــروع تب ــــــــــوث وٕاستصــــــــــالح الســــــــــواحل الشــــــــــمال ــــــــــة التل ــــــــــة فــــــــــي إزال " المتمثل
ات والمعدات) إلى شاطئ "تبرورة".  ل مقر الناد (الحاو  لمدینة صفاقس، تحو

ة تهیئـــــــــة الســـــــــواحل لكـــــــــن مـــــــــع تشـــــــــدید إجـــــــــراءات الـــــــــدخول إلـــــــــى هـــــــــذا الشـــــــــاطئ مـــــــــن طـــــــــرف  - شـــــــــر
ة لمدینـــــــــة صـــــــــفاقس ـــــــــان النـــــــــاد الشـــــــــمال عـــــــــد بإم ـــــــــة  "تبـــــــــرورة" لـــــــــم  ع صـــــــــفة طب ممارســـــــــة نشـــــــــاطه 

 (تجدون رفقة هذا صور لهذا الشاطئ).

ــــــــة  - ــــــــن مســــــــؤول النــــــــاد مــــــــن تهیئ ّ الجهــــــــة، تم ــــــــي  المجتمــــــــع المــــــــدني  التعــــــــاون والتنســــــــی مــــــــع ممثل و
منطقـــــــــة " ـــــــــان جدیـــــــــد للنـــــــــاد  نوم ـــــــــازنو انتصـــــــــب " (الكـــــــــاز ة إلـــــــــى  شـــــــــاطئ الكـــــــــازنو وهـــــــــو نســـــــــ

ة ــــــــــــان یؤمــــــــــــه الصفاقســــــــــــ ــــــــــــان و عینات،  فــــــــــــي الم ــــــــــــة مــــــــــــن الســــــــــــتینات وخاصــــــــــــة خــــــــــــالل الســــــــــــ بدا
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ـــــــــب المدینـــــــــة، هـــــــــذا الشـــــــــاطئ  ـــــــــة مـــــــــن قل ـــــــــى مقر اشـــــــــرة وعل حـــــــــر م الكـــــــــازنو واقـــــــــع علـــــــــى شـــــــــاطئ ال
الجمیـــــــــل عـــــــــد أن نـــــــــال التلـــــــــوث  والخـــــــــالب، دخـــــــــل طـــــــــيّ  الـــــــــذ وصـــــــــف فـــــــــي تلـــــــــك الفتـــــــــرة  الكتمـــــــــان 

اتــــــــت م حرهــــــــا و ــــــــوث هواؤهــــــــا و نطقــــــــة مــــــــن جهــــــــة صــــــــفاقس مــــــــا نــــــــال جــــــــراء المصــــــــانع الضــــــــخمة فتل
احة«الكـــــــــازنو  ــــــــــات التــــــــــي تمثــــــــــل إدارة النــــــــــاد إلــــــــــى  ،)»ممنوعــــــــــة مــــــــــن الســــــــــ ــــــــــل أولـــــــــى الحاو وتحو

ـــــــــة إلـــــــــى  ـــــــــان، وذلـــــــــك فـــــــــي إطـــــــــار المجهـــــــــودات الرام حـــــــــر وفـــــــــتح الشـــــــــواطئ الم المصـــــــــالحة مـــــــــع ال
ــــــــــــه وٕاســــــــــــتعادة مدینــــــــــــة  مــــــــــــة الغــــــــــــراض الترف ــــــــــــةصــــــــــــفاقس القد حر ســــــــــــعى لواجهتهــــــــــــا ال التــــــــــــالي  ، و

رنا ما ذ ة. مسؤول الناد  صفة نهائ  إلى أن تكون هذه المنطقة مقر الناد 

هذا المقر الجدید -  ، تّم اإلجتماع مع السادة: (تجدون رفقة هذا صور له) و
* ( س الناد ال (رئ  محمد نجیب غر
* (   أنور عبد الكافي (أمین مال الناد
الهیئة المدیرة) * ال (عضو  ان غر  سف
* ) الهیئة محمد القرقور  )المدیرةعضو 
ین) *   صالح بن عمر(من قدماء المسیر

ن متزامنا نظرا اللتزاماته ة.  ملكن حضورهم لم    المهن

عــــــــث  - ســــــــطة عــــــــن تجــــــــارب جامعتنــــــــا بخصــــــــوص  صــــــــل صــــــــولة  خــــــــالل هــــــــذا اإلجتمــــــــاع، قــــــــّدم الســــــــید ف
وعـــــــــــن تعهـــــــــــدات جامعتنـــــــــــا  فـــــــــــرورع لراضـــــــــــة التجـــــــــــدیف ســـــــــــواء مـــــــــــع النـــــــــــواد الحدیثـــــــــــة أو الناشـــــــــــطة،

عـــــــــث ودعـــــــــم نشـــــــــا فـــــــــرع التجـــــــــدیف ســـــــــواء علـــــــــى المســـــــــتو الفنـــــــــي (اإلشـــــــــراف علـــــــــى  تجـــــــــاه النـــــــــاد ل
ــــــــــاد  ــــــــــى مســــــــــتو المــــــــــاد (إعــــــــــارة الن عــــــــــة نشــــــــــاطه...) أو عل لته ومتا ، رســــــــــ ــــــــــاد ن مــــــــــدرب الن تكــــــــــو

ة للجامعـــــــــــة،  ة ضـــــــــــمن الشـــــــــــراءات المشـــــــــــتر ـــــــــــوارب ومعـــــــــــدات للتجـــــــــــدیف، المشـــــــــــار ـــــــــــي و ق المســـــــــــاهمة ف
تـــــــــــــوفیر مســـــــــــــتودع للمعـــــــــــــدات المنحـــــــــــــة ا ...)، مقابـــــــــــــل تعهـــــــــــــدات النـــــــــــــاد  لشـــــــــــــهرة لمـــــــــــــدرب النـــــــــــــاد

ـــــــــــات  ان ة حســــــــــب االم ان، المشـــــــــــار ن عــــــــــدد معـــــــــــین مــــــــــن المجـــــــــــازن الشــــــــــ ورة، اإللتــــــــــزام بتكـــــــــــو المــــــــــذ
ـــــــــــولى مســـــــــــؤول  ـــــــــــى أن یت ـــــــــــاق عل ـــــــــــّم االتف ـــــــــــث ت ـــــــــــة للتجـــــــــــدیف...، حی ـــــــــــي التظـــــــــــاهرات الوطن المتاحـــــــــــة ف

ســــــــــي مفتــــــــــوح مشــــــــــترك بــــــــــین النــــــــــاد دراســــــــــة هــــــــــذا المشــــــــــروع مــــــــــع العمــــــــــل  م یــــــــــوم تحس علــــــــــى تنظــــــــــ
الجهة.    الجامعة والناد لمزد التعرف براضة التجدیف 

  
 المالحظات: 
رســــــــت إلیجــــــــاد مقــــــــر مناســــــــب ونهــــــــائي للنــــــــاد إلــــــــى  - بیــــــــر مــــــــن مجهــــــــودات مســــــــؤولي النــــــــاد  جانــــــــب 

 ،2005حّد تارخ الیوم رغم حصوله على تأشیرة منذ سنة 
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ــــــــــا أمــــــــــام  - ــــــــــاد وتنمیتهــــــــــا (راضــــــــــة األشــــــــــرعة والصــــــــــید ــــــــــان هــــــــــذا الشــــــــــأن عائق أنشــــــــــطة الن ــــــــــف  التعر
ة، و من ضعف الموارد المال ش قي الناد  التالي  ) و حر  ال

عـــــــــث فـــــــــرع التجـــــــــدیف فـــــــــي تشـــــــــتیت مجهـــــــــودات النـــــــــاد النـــــــــاد مخـــــــــاوف مســـــــــؤولي  - ســـــــــاهم  مـــــــــن أن 
مـــــــــا  ـــــــــة  ـــــــــات الماد ان ـــــــــة اإلم أســـــــــلفنا بـــــــــین المقـــــــــر وراضـــــــــة األشـــــــــرعة وراضـــــــــة التجـــــــــدیف مـــــــــع محدود

ر.  الذ
ـــــــــة     ـــــــــالتحّول إلـــــــــى مقـــــــــر المندو عـــــــــد الـــــــــزوال  عـــــــــة  ـــــــــة علـــــــــى الســـــــــاعة الرا أختتمـــــــــت هـــــــــذه الزـــــــــارة المیدان

ـــــــــة  ر الراضـــــــــة والتر ـــــــــة الســـــــــّید ســـــــــمیر العـــــــــّش، مـــــــــدیر تطـــــــــو ـــــــــة صـــــــــفاقس ومقابل اب والراضـــــــــة بوال ـــــــــة للشـــــــــ الجهو
ـــــــــة. وتـــــــــّم إطالعـــــــــه مأمور ـــــــــة، عوضـــــــــا عـــــــــن المنـــــــــدوب الجهـــــــــو لتواجـــــــــده  علـــــــــى أهـــــــــّم المســـــــــتجدات بخصـــــــــوص  البدن

صـــــــــفاقسعـــــــــث فـــــــــرع للتجـــــــــدیف صـــــــــلب ال حـــــــــر  حیـــــــــث أبـــــــــد تأییـــــــــده ودعمـــــــــه لهـــــــــذا المشـــــــــروع  نـــــــــاد الراضـــــــــي ال
مدینة صفاقس. سي المفتوح لراضة التجدیف  ما یخّص الیوم التحس ة ف  ومساندة المندو

    
  صورتان لشاطئ "تبرورة"

    
  صورتان لمقر النادي بشاطئ "كازينو"

  
  اإلمضاء

 المدير الفني الوطني                                                                              الكاتب العام القـار

  حسان الحاج       فيصل صولة                                                                                       


