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7302 نوفمبر30  لرابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير بتاريخ30النشرية الرسمية رقم

مكتب رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير
بتاريخ  10نوفمبر 7102
السادة الحاضرون  :مصطفى بن تقية -العجمي بوعزيز  -المنصف الفقيه حسن -رضا الصغير–أنيس
الكناني– فيصل معالل -محمد أيمن الحساني -سامي بوسالمة -رباب بالحاج .
تعذر عن الحضور :سامي العايب -نجود بن عبد هللا .

افتتحت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء برئاسة السيد "مصطفى بن تقية" رئيس
الرابطة الذي استهلها بالترحيب بجميع الحاضرين  ،ثم شرع مكتب الرابطة في دراسة مختلف النقاط
المدرجة بجدول األعمال التالي:
 -1المصادقة على النشرية السابقة
 -2استعراض البريد الوارد على مكتب الرابطة
 -3أنشطة اللجان.
 البريـــــــد :الـــــوارد :
مراسلة صادرة عن المندوب الجهوي للشباب و الرياضة بالمهدية حول شهائد صلوحية القاعات
الرياضية بوالية المهدية( .اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن جمعية مكارم المهدية حول العقوبة المسلطة على السيد "هشام التركي ".
مراسلة صادرة عن جمعية النجم الرياضي الساحلي تتضمن إعالم بمقابلة ودية يوم السبت 22
أكتوبر ( .2112اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن جمعية سبورتينغ المكنين يتضمن طلب تعيين مقابالت الشبان بقاعة المكنين.
(اخذ بعين االعتبار شريطة مدنا بشهادة صلوحية القاعة)
مراسلة صادرة عن النادي الرياضي بهيبون تتضمن تقرير حول تصرف حكمين( .اخذ بعين
االعتبار)
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فاكس صادر عن جمعية النسر الرياضي بطبلبة حول طلب تأجيل مقابلتي االصاغر و األواسط
المبرمجة يوم األحد  22أكتوبر( 2112رفض من طرف اللجنة الجهوية الرياضية و اإلحصائيات)
مراسلة صادرة عن الحكم حازم الوسالتي يتضمن طلب احتساب التنقل إلدارة المقابالت من مدينة
القيروان بداية من يوم  11أكتوبر (2112اخذ بعين االعتبار) شريطة مد أمانة المال للجامعة بما
يفيد االقامة بالقيروان.
فاكس صادر عن الجامعة التونسية لكرة اليد حول امتحانات االرتقاء في الرتب للحكام( .اخذ بعين
االعتبار)
فاكس صادر عن جمعية مكارم المهدية يتضمن رسالة شكر لحكمين( .اخذ بعين االعتبار)
فاكس صادر عن الشبيبة الرياضية القيروانية يتضمن طلب تأجيل مقابالت لعدم وجود وسائل نقل
يوم األحد  22أكتوبر ( .2112رفض من طرف اللجنة الجهوية الرياضية و اإلحصائيات).
مراسلة صادرة عن نادي كرة اليد بسيدي بوزيد حول طلب تأجيل مباراة األواسط المبرمجة يوم
( . 2112/11/22رفض من طرف اللجنة الجهوية الرياضية و اإلحصائيات).

الـصــادر:
فاكس موجه إلى السيد الكاتب العام لألمل الرياضي برجيش يتضمن عدم إمكانية تأجيل مقابلة
المدارس إناث ليوم االثنين  31أكتوبر .2112
فاكس موجه إلى السيد الكاتب العام للنسر الرياضي بطبلبة يتضمن عدم إمكانية تأجيل مقابلتي
االصاغر ا و األواسط ليوم األحد  22أكتوبر  2112و ذلك للضغط الكبير للروزنامة.
فاكس موجه إلى السيد الكاتب العام للشبيبة الرياضية القيروانية يتضمن عدم إمكانية تأجيل مقابلة
األواسط ليوم األحد  22أكتوبر  2112و ذلك للضغط الكبير للروزنامة.
فاكس موجه إلى السيد الكاتب العام لنادي كرة اليد بسيدي بوزيد يتضمن عدم إمكانية تأجيل مقابلة
األواسط ليوم األحد  22أكتوبر  2112و ذلك للضغط الكبير للروزنامة.

الكتابة العامــــــة :
يعلم الكاتب العام لرابطة الوسط والوسط الشرقي بالمنستير كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت
لوائها بضرورة إرسال بطاقة االرشادات الخاصة بها في اقرب االجال حتى يتسنى لنا اعتمادها خالل
الموسم الرياضي  2112/2112على ان تكون ممضاة من طرف رئيس او كاتب عام الجمعية مع اجبارية
وضع الختم .

إعــــــــــــالم :
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نظرا للتأخير الحاصل من بعض الفرق في إرسال أوراق التحكيم ،تعلم رابطة الوسط والوسط الشرقي
لكرة اليد بالمنستير كافة األندية المنضوية تحت لوائها بانه يتوجب عليها إرسال أوراق المقابلة في اآلجال
القانونية لتفادي العقوبة المنصوص عليها بالفصلين  122و  212من القوانين العامة للجامعة التونسية
لكرة اليد.

– أنشطة اللجـــــــان :
 اللجنة الجهوية للتأديب :قام السيد "المنصف الفقيه حسن" رئيس اللجنة الجهوية التأديب بتالوة محاضر جلسة اللجنة
الجهوية للتأديب عدد  12التي انعقدت يوم األربعاء  11نوفمبر  2112و التي انعقدت بمقر الرابطة على
الساعة الخامسة و النصف مساءا و قد تقرر فيها ما يلي:
على إثر اإلطالع على أوراق التحكيم و تقارير الحكام:
 تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة آلية مع مقابلتين على العب سبورتينغ المكنين "محمد أمينالسعفي" صاحب إجازة عدد  8089417حسب الفصل  017مع خطية مالية ب 03د حسب
الفصل  097من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
 تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة على ممرن األواسط لسبورتينغ المكنين "ماهر الزائر"صاحببطاقة تعريف وطنية عدد  38024019حسب الفصل  017مع خطية مالية ب 13د حسب
الفصل  097من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
 تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة على مرتفقة األواسط لسبورتينغ المكنين "فوزية الجرو" صاحبةبطاقة عدد  941حسب الفصل  017مع خطية مالية ب 13د حسب الفصل  097من القوانين
العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
 تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة مع خطية مالية ب 13د على مرافق األصاغر "أ" لألمل الرياضيبحمام سوسة "ربيع الكتاري"صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  34231027حسب الفصل
 097من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
 تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة آلية مع مقابلتين حسب الفصل  017و خطية مالية ب 03د علىالعب األداني "ب" للهالل الرياضي بمساكن "ياسر عبيد"صاحب إجازة عدد  1114044حسب
الفصل  097من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
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د على03  و خطية مالية ب017  مقابالت حسب الفصل0  تسليط عقوبة اإليقاف بمقابلة آلية معحسب7478191 العب األواسط للهالل الرياضي بمساكن "أنور رويس" صاحب إجازة عدد
. من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد097 الفصل
 من القوانين097 كما أكدت اللجنة الجهوية للتأديب على ضرورة تذكير الجمعيات الرياضية بالمادة
:العامة للجامعة التونسية لكرة اليد
Il est institué un fonds « fair-play » destiné à préserver le respect de la charte
sportive et le développement du fair-play dans la pratique du handball par les affiliés et
les licenciés de la FTHB. Ce fonds sera alimenté par le produit des amendes et sanctions
financières, exigibles à suite d’infractions commises, à l’occasion de toute rencontre
officielle, en méconnaissance les règles de discipline et de bonne conduite. Ces
sanctions s’ajoutent à celles prévues dans échelle des peines.
Les clubs, leur dirigeant, accompagnateurs, joueurs et joueuses sont concernés par ces mesures.
Les sanctions sont fixées comme suite :
-Disqualification d’un accompagnateur pour tout motif impliquant la prise d’une
sanction disciplinaire à son encontre ………. 13 Dinars
-Disqualification d’un joueur pour tout motif impliquant la prise d’une sanction
disciplinaire à son encontre (sans aucune distinction de catégorie) ………. 03 Dinars
-Disqualification d’un joueuse pour tout motif impliquant la prise d’une sanction
disciplinaire à son encontre (sans aucune distinction de catégorie) ………. 73 Dinars
Le produit des amendes sera affecté par la Fédération à financer des actions qui sont
destinées à la promotion du handball et de l’arbitrage.
Le non paiement des amendes objet du présent article, dans un délai de 30 jours à partir
de la date de leur exigibilité auprès des instances de la Trésorerie de la Fédération, entrainera
leur doublement. Si aucun paiement n’intervient dans un mois ouvrable le doublement amende,
le club redevable sera suspendu automatiquement jusqu’au paiement intégral.
Tout match devant se disputer dans la période ou le club est suspendu, sera considéré
comme perdu par forfait par ce dernier.
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اللجنة الجهوية الرياضيــــة و االحصائيات:
قدم السيد "محمد أيمن الحساني" رئيس اللجنة الجهوية الرياضية و اإلحصائيات تعيينات المقابالت
الرياضية المبرمجة ليوم األحد  11نوفمبر  2112أما فيما يتعلق بطلب بعض الجمعيات تأجيل بعض
المقابالت الرياضية فقد تقرر عدم تأجيلها و ذلك نظرا للضغط الكبير للروزنامة.
 اللجنة الجهوية للتحكيم:قدم السيد "فيصل معالل" رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم تعيينات الحكام الخاصة بمقابالت أيام  10و
 11نوفمبر  2112كما أعلم أن االدارة الوطنية للتحكيم تعتزم تنظيم امتحان االرتقاء في الرتب لكافة
الحكام الذين تتوفروا فيه الشروط الالزمة.
كما اقترح السيد "مصطفى بن تقية" رئيس الرابطة احداث لجنة متابعة للحكام تتضمن الحكام القدماء
الذين لهم من الكفاءة و الخبرة و بامكانهم تأطير الحكام الشبان و مراقبتهم في إدارتهم للمقابالت
الرياضية و تقديم يد المساعدة لتطوير سلك التحكيم.

رفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة و النصف مساءا
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