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الجامعة التونسية لكرة اليد
رابطة تونس

محضر جلسة ع ـ ـ ـ1دد
ليوم الثالثاء  8أوت 2017
رشاد العجيمي ،محمد علي الزياني  ،محمد الحبيب الشيخ ،عمر
االعضاء الحاضرون السادة :
القريوي  ،زياد العيادي  ،محمد المنصوري  ،المنذر العجيمي ،محمد فتحي بالعابد المتصرف اإلداري
والمستشار الفني نجيب بونا
اعتذر عن الحضور  :منية بوعلي  ،سمير الورغي و حسان القرامي

جدول االعمال،
 )1نشاط اللجان
 )2مسائل مختلفة
افتتح الجلسة السيد رئيس الرابطة مرحبا بالحضور و معلنا على بداية انطالق الموسم الرياضي
الجديد  2018/2017متمنيا التوفيق للجميع من اندية و حكام و مسيرين ثم تطرق للنظر في نقاط
التحضيرات واالستعدادات الالزمة

نشاط اللجان

اللجنة الجهوية الفنية
تمت مناقشة إعداد الموسم الرياضي للشبان باعتماد تواريخ إعداد اإلجازات واشتراكات الجمعيات والتي
بمقتضاها سيتم برمجة مختلف االجتماعات إلعداد رزنامة مختلف األصناف

الروح الرياضية قبل النتائج الفنية
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

الجامعة التونسية لكرة اليد
رابطة تونس

محضر جلسة عـ ـ ـ2دد
ليوم الثالثاء  22أوت 2017
االعضاء الحاضرون السادة  :رشاد العجيمي ،محمد الحبيب الشيخ ،عمر القريوي  ،زياد العيادي ،
محمد المنصوري  ،المنذر العجيمي ،محمد فتحي بالعابد المتصرف اإلداري والمستشار الفني نجيب بونا
اعتذر عن الحضور  :محمد علي الزياني  ،منية بوعلي  ،سمير الورغي و حسان القرامي

جدول االعمال،
 )1نشاط اللجان
 )2مسائل مختلفة
افتتح الجلسة السيد رئيس الرابطة مرحبا بالحضور ثم شرع في مداولة نقاط جدول األعمال :

نشاط اللجان
اللجنة الجهوية للتحكيم  :أعلم السيد محمد المنصوري بمقتضيات تربص حكام النخبة و الذي سيشارك فيه
الحكام الراجعين بالنظر لرابطة تونس و من جهة أخرى تم النظر في التحضيرات الالزمة النطالق
الموسم الرياضي  2018/2017من بينها برمجة حصص تطبيقية للحكام المستجدين
اللجنة الجهوية الفنية
أعلم السيد نجيب بو نا باالجتماعات مع اإلدارة الفية الوطنية للتنسيق لحسن سير البطولة و دراسة
الرزنامة لكافة األصناف لتجاوز اإلشكاليات الممكنة

الروح الرياضية قبل النتائج الفنية

الجامعة التونسية لكرة اليد
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

رابطة تونس

محضر جلسة عـ ـ ـ3دد
ليوم االثنين  18سبتمبر 2017
رشاد العجيمي ،محمد الحبيب الشيخ ،عمر القريوي  ،محمد علي
االعضاء الحاضرون السادة :
الزياني ،زياد العيادي  ،المنذر العجيمي ،سمير الورغي  ،محمد فتحي بالعابد المتصرف اإلداري
والمستشار الفني نجيب بونا
اعتذر عن الحضور  :محمد المنصوري ،حسان القرامي و منية بوعلي

جدول االعمال،
 )1البريد
 )2نشاط اللجان
 )3مسائل مختلفة
افتتح الجلسة السيد رئيس الرابطة مرحبا بالحضور ثم شرع في مداولة نقاط جدول األعمال:
 -Iالبريد

البريد الوارد :

أ-

 مكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول تربص حكام النخبة مكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول "مشروع الهيكل التنظيمي للجنة تكوين الحكام مكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول تعيين ممثل عن الرابطة صلب اللجنة الوطنية المختلطةمكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول الفحوصات الطبية لحكام النخبة

للتنظيم

-

مكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد catégorie d’âge pour la saison sportive :
2017/2018

ب-

البريد الصادر

 -مكتوب موجه للحكام الراجعين بالنظر لرابطة تونس :بالغ االجتماع اإلخباري

 مكتوب موجه للجامعة التونسية لكرة اليد حول تعيين ممثل عن رابطة تونس صلب اللجنة الوطنية المختلطةللتنظيم

نشاط اللجان
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

اللجنة الجهوية الفنية
أعلم السيد نجيب المستشار الفني الجهوي بالتعديالت المقترحة من اإلدارة الفنية الوطنية حول القانون
الرياضي للموسم الرياضي  2018/2017و التي ستناقش الحقا
مسائل مختلفة
تطرق الرئيس إلى أهمية التواصل بين كافة أعضاء الرابطة كما تداول الحضور طرق التعاون إلنجاح
سير العمل في خدمة الجمعيات و مواجهة الصعوبات
تمت المصادقة على توزيع المهام بين أعضاء الرابطة بهدف مزيد تحسين مردودية العمل

الروح الرياضية قبل النتائج الفنية

الجامعة التونسية لكرة اليد
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

رابطة تونس

محضر جلسة عـ ـ ـ4دد
ليوم الثالثاء  26سبتمبر 2017
رشاد العجيمي ،محمد الحبيب الشيخ ،عمر القريوي  ،محمد علي
االعضاء الحاضرون السادة :
الزياني  ،زياد العيادي  ،محمد المنصوري ،المنذر العجيمي ،سمير الورغي  ،محمد فتحي بالعابد
المتصرف اإلداري والمستشار الفني نجيب بونا
اعتذر عن الحضور  :حسان القرامي و منية بوعلي

جدول االعمال،
 )1البريد
 )2نشاط اللجان
 )3مسائل مختلفة
افتتح الجلسة السيد رئيس الرابطة مرحبا بالحضور و بعد المصادقة على محضر الجلستين
السابقتين ثم تداول نقاط جدول األعمال :

ت-

 -IIالبريد

البريد الوارد :

 مكتوب صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول استكمال ملفات انتدابات الحكام المستجدين مكتوب صادر عن االدارة الفنية الوطنية حول اجتماع اللجنة الفنية الوطنيةث -البريد الصادر
مكتوب صادر عن الحكمين الحسايني و الزريبي طلب نقلة من رابطة تونس إلى رابطة الوسط

 -مكتوب موجه لالدارة الفنية الوطنية حول اقتراح رابطة بخصوص القانون الرياضي للشبان

-

مكتوب موجه لألندية المعنية  :حضور اجتماع مع اندية البطولة االقليمية أ و ب
مكتوب موجه لألندية المعنية :حضور اجتماع مع اندية المستوى "أ" جهوي

نشاط اللجان
اللجنة الجهوية للتحكيم أعلم السيد محمد المنصوري أنه و بطلب من الجامعة التونسية لكرة اليد تم إعداد
ملفات الحكام المستجدين إضافة إلى قائمة الحكام الراجعين بالنظر للرابطة
ك ما أثار موضوع لجنة التعيينات برابطة تونس فطلب منه اقتراح تركيبة هذه اللجنة في حدود ثالثة
أعضاء
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

اللجنة الجهوية الفنية
قدم السيد نجيب بونا المساشتر الفني الجهوي حوصلة حول ما تم تداوله و إقراره خالل االجتماع الفني
الذي انعقد بالمهدية أيام  23-22و  24سبتمبر 2017
و من أهم النقاط ما يلي :
 الترفيع في عدد الفرق المشاركة في البطولة اإلقليمية أ ( أواسط و اصاغر أ ) فصل المدارس ب عن المدارس أ ( إناث) نظام النهائيات الوطنية لكافة االصناف مراجعة عدد الفترات و مدة المباريات بالنسبة للدنيوات الترفيع في عدد الفرق المساركة في اليوم المفتوح على المستوى اإلقليمي إلى  12فريقعمال بالمالحظات بعد نهاية الموسم الفارط تم درس مشروع اإلدارة الفنية الوطنية للقانون المقترح
للموسم الرياضي : 2018/2017
 النهائيات الوطنية في نظام كأس مدارس فتيات أ و ب البطولة اإلقليمية األصاغر أ :وقع اقتراح رفع عدد الفرق إلى اثنى عشر فريق و تقسيمهم إلى 4مجموعات ثم إلى مجموعتين تتكون كل واحدة من  6فرق

الروح الرياضية قبل النتائج الفنية

الجامعة التونسية لكرة اليد
رابطة تونس
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

محضر جلسة
اجتماع رابطة تونس و الوطن القبلي
ليوم السبت  30سبتمبر 2017
االعضاء الحاضرون السادة  :رشاد العجيمي ،محمد الحبيب الشيخ  ،محمد علي الزياني ،زياد العيادي
 ،محمد المنصوري  ،المنذر العجيمي ،سمير الورغي والمستشار الفني نجيب بونا
عن رابطة الوطن القبلي  :السيد نجيب التهامي رئيس الرابطة و السيد عبد المطلب غرس هللا المستشار
الفني الجهوي

جدول االعمال،
حول التنسيق لتنظيم البطولة اإلقليمية مستوى "أ و ب"
افتتح الجلسة السيد رئيس الرابطة مرحبا بالسيدين نجيب التهامي رئيس رابطة الوطن القبلي وعبد
المطلب غرس هللا المستشار الفني الجهوي و بكافة الحضور ثم قدم موضوع االجتماع
بين رئيس الرابطة السيد رشاد العجيمي الظروف الخاصة و الصعوبات التي تواجهها الجمعيات
المنخرطة في كلتا الرابطتين
على ضوء ذلك عرض السيد نجيب بونا المستشار الفني الجهوي لرابطة تونس مشروع رزنامة
األصاغر "أ" و األواسط للبطولة اإلقليمية "ب" مع االخذ بعين االعتبار مصلحة الجمعيات في التنقالت
حسب التوزيع الجغرافي .و تبعا لذلك تمت علية القرعة للصنفين المذكورين و بعد مناقشتها من طرف
الحضور تم إقرارها مع التعديل

الروح الرياضية قبل النتائج الفنية
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النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ1ــدد بتاريخ  2أكتوبر 2017

الموسم الرياضي 2018/2017

Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat Sectoriel A 2017/2018
Juniors Garçons
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

JSHB- FSMH

CA - ST

J2

ST - JSHB

FSMH - CA

J3

JSHB - CA

FSMH - ST

Journée

Match 1

Match 2

J1

HBCT- SCBA

EST - USTé

J2

USTé - HBCT

SCBA - EST

J3

HBCT - EST

SCBA - USTé

Journée

Match 1

Match 2

J1

EMS- CAB

ASH - EBSBK

J2

EBSBK - EMS

CAB - ASH

J3

EMS - ASH

CAB - EBSBK

Poule B

Poule C

 Démarrage le dimanche 15 octobre 2017

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat Sectoriel A 2017/2018
Cadets Garçons a
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

JSHB- FSMH

CA - ASHA

J2

ASHA - JSHB

FSMH - CA

J3

JSHB - CA

FSMH - ASHA

Journée

Match 1

Match 2

J1

ASZ- EZH

EST - USTé

J2

USTé - ASZ

EZH - EST

J3

ASZ - EST

EZH - USTé

Journée

Match 1

Match 2

J1

EMS- FSRD

ASH - EBSBK

J2

EBSBK - EMS

FSRD - ASH

J3

EMS - ASH

FSRD - EBSBK

Poule B

Poule C

 Démarrage le dimanche 15 octobre 2017

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat Sectoriel B 2017/2018
juniors Garçons
Poule A

J

Match 1

Match 2

Match 3

J1

Expt- EZH

ASHA - ESR

SN - OS

J2

EZH - ASHA

ESR - SN

OS - Expt

J3

ASHA - Expt

SN - EZH

ESR - OS

J4

Expt - SN

EZH - ESR

ASHA - OS

J5
Poule B

ESR - Expt

SN - ASHA

OS - EZH

J

Match 1

Match 2

Match 3

J1

CSM- Expt

CSHL - SZ

CSDH - CHB

J2

Expt - CSHL

SZ - CSDH

CHB - CSM

J3

CSHL - CSM

CSDH - Expt

SZ - CHB

J4

CSM - CSDH

Expt - SZ

CSHL - CHB

J5

SZ - CSM

CSDH - CSHL

CHB - Expt

cadets Garçons a

J

Match 1

Match 2

Match 3

J1

CAB- Expt

ST - ESR

SN - MS

J2

Expt - ST

ESR - SN

MS - CAB

J3

ST - CAB

SN - Expt

ESR - MS

J4

CAB - SN

Expt - ESR

ST - MS

J5

ESR - CAB

SN - ST

MS - Expt

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat régional A 2017/2018
Cadets Garçons A
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

CSDH - EFS

ASPTT - ASAo

CSHL (Exempt)

J2

EFS - ASPTT

ASAo - CSHL

CSDH (Exempt)

J3

ASPTT - CSDH

CSHL - EFS

ASAo (Exempt)

J4

CSDH - CSHL

EFS - ASAo

ASPTT (Exempt)

J5

ASAo - CSDH

CSHL - ASPTT

EFS (Exempt)

Journée

Match 1

Match 2

J1

GST - HBCT

CSM - SZ

ASMB (Exempt)

J2

HBCT - CSM

SZ - ASMB

GST (Exempt)

J3

CSM - GST

ASMB - HBCT

SZ (Exempt)

J4

GST - ASMB

HBCT - SZ

CSM (Exempt)

J5

SZ - GST

ASMB - CSM

HBCT (Exempt)

Poule B

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat régional A 2017/2018
cadets b Garçons
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

EZH - ASHA

ESR - CAB

J2

CAB - EZH

ASHA - ESR

J3

EZH - ESR

ASHA - CAB

Journée

Match 1

Match 2

J1

CA - FSRD

CSHL - ST

J2

ST - CA

FSRD - CSHL

J3

CA - CSHL

FSRD - ST

Journée

Match 1

Match 2

J1

EST - JSHB

EMS - MS

J2

MS - EST

JSHB - EMS

J3

EST - EMS

JSHB - MS

Poule B

Poule C

 Démarrage le dimanche 22 octobre 2017

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat régional A 2017/2018
minimes a et b Garçons
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

JSHB - ASHA

EZH - HBCT

J2

HBCT - JSHB

ASHA - EZH

J3

JSHB - EZH

ASHA - HBCT

Journée

Match 1

Match 2

J1

EFS - ZS

CA - ESR

J2

ESR - EFS

ZS - CA

J3

EFS - CA

ZS - ESR

Journée

Match 1

Match 2

J1

GST - FSRD

EST - CAB

J2

CAB - GST

FSRD - EST

J3

GST - EST

FSRD - CAB

Poule B

Poule C

 Démarrage le dimanche 22 octobre 2017

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Fédération Tunisienne de Handball
Ligue de Tunis

Championnat régional A 2017/2018
Écoles a et b Garçons
Poule A
Journée

Match 1

Match 2

J1

EST - ZS

GST - ASPTT

J2

ASPTT - EST

ZS - GST

J3

EST - GST

ZS - ASPTT

Journée

Match 1

Match 2

J1

CAB - EFS

HBCMenzelBourguiba - AHBElalya

J2

AHBElalya - CAB

EFS - HBCMenzelBourguiba

J3

CAB - HBCMenzelBourguiba

EFS - AHBElalya

Poule B

Poule C
Journée

Match 1

J1

HBCT - ASMan

CSDH (Exempt)

J2

ASMan - CSDH

HBCT (Exempt)

J3

CSDH - HBCT

ASMan (Exempt)

Poule D
Journée

Match 1

J1

SZ - MS

SCBA (Exempt)

J2

MS - SCBA

SZ (Exempt)

J3

SCBA - SZ

MS (Exempt)

2018/2017 الموسم الرياضي

2017  أكتوبر2 ــدد بتاريخ1النشرية الرسمية لرابطة تونس عـ
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Ecoles Garçons A et B (suite)
Poule E
Journée

Match 1

J1

CA - CSM

ST (Exempt)

J2

CSM - ST

CA (Exempt)

J3

ST - CA

CSM (Exempt)

Poule F
Journée

Match 1

J1

FSRD - ASHA

EMS (Exempt)

J2

ASHA - EMS

FSRD (Exempt)

J3

EMS - FSRD

ASHA (Exempt)

Poule G
Journée

Match 1

J1

JSHB - CHB

ASMB (Exempt)

J2

CHB - ASMB

JSHB (Exempt)

J3

ASMB - JSHB

CHB (Exempt)

Journée

Match 1

Match 2

J1

CSHL - EZH

ESR - CHBenArous

J2

CHBenArous - CSHL

EZH - ESR

J3

CSHL - ESR

EZH - CHBenArous

Poule H
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