الجامعة التونسية لكرة اليد

FEDERATION TUNISIENNE
DE HANDBALL

ثووس يف  15ديسمرب 2016

قـ ـ ـ ــرار ت ـ ــرت ــيب ــي
ثبؼا مللذضيات امفطل  60من املاهون الأسايس نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد املطادق ػويو ابجلوسة امؼامة اخلاركة
نوؼادة املنؼلدة بدار اجلامؼات امرايضية بخووس امؼامصة بخارخي  16مارس ، 2012
ثبؼا مللذضيات امفطل  35و ما بؼده من امنظام ادلاخيل نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد املطادق ػويو ابجلوسة امؼامة
امؼادية م ألهدية املنؼلدة مبدينة املنس خري بخارخيي  22و  23ديسمرب 2013
ثبؼا نوبالغ امطادر غن املكذب اجلامؼي نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد بخارخي  10هومفرب  2016يف الإػالم بفذح كبول
معامب امرتحش مفائدة امراؾبني يف امؼمل ضوب ىيالك ماكثب امرابعات اموظنية و اجليوية مكرة اميد و املخضمن مخذكري
حول كواػد و آميات سري امؼموية الاهخخابية لأغضاء ماكثب امرابعات املذكورة ظبلا ملا ثلذضيو أآحاكم املاهون الأسايس و
املاهون ادلاخيل نوجامؼة.
و حير أآن ػدد امللاػد املعووبة يف جاهب امراؾبني يف امرتحش مؼضوية ماكثب امرابعات ثبوؽ مجويا  37ويه موزػة
بني ػدد  12ملؼدا من بني املرتحشني مؼضوية ماكثب امرابعات اموظنية مكرة اميد نذلكور و امس يدات و ػدد  25ملؼدا من
بني املرتحشني مؼضوية ماكثب امرابعات اجليوية مكرة اميد.
وحير ثولت مطاحل كخابة امضبط ابجلامؼة امخووس ية مكرة اميد منذ اترخي فذح ابب كبول امرتحشات و اإىل ؿاية اترخي
 10ديسمرب املوافق مالجل الأكىص مـوق ابب كبول معامب امرتحشات  ،ػدد  51معامب حرحشات فردية موزػة اكليت :
 ػدد ( )07معامب حرحش لهخخاابت مكذب امرابعة اموظنية مكرة اميد ػدد ( )06معوب حرحش لهخخاابت مكذب امرابعة اموظنية امنسائية مكرة اميد ػدد ( )06معامب حرحش لهخخاابت مكذب رابعة ثووس اجليوية ػدد ( )06معامب حرحش لهخخاابت مكذب رابعة اموظن املبيل ػدد ( )07معامب حرحش لهخخاابت مكذب رابعة اموسط و اموسط امرشيق ػدد ( )09معامب حرحش لهخخاابت مكذب رابعة اجلنوب امرشيق ػدد ( )05معامب حرحش لهخخاابت مكذب رابعة اموسط و اجلنوب امـريبو حير ثبؼا ملرار ىيئة امفرز و ركابة الاهخخاابت برئاسة امس يد شكري امروييس وغضوية امس يد امحد امجلل
وامس يد مؼاذ بن زايــد و امس يدة غفاف سؼيدان امطادر بخارخي  13ديسمرب  2016اثر معوية ثفحص و مراكبة مجيع معامب
امرتحشات امفردية املذكورة و مبارشة امنظر يف مدى مالمئهتا مرشوط امرتحش امواردة ابمفطل  51و ما بؼده من امنظام
ادلاخيل نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد ،ػاينت ىيئة امفرز و ركابة الاهخخاابت ػدم اسديفاء مجيع املعامب امللدمة ماكمل
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امرشوط امشلكية يف امرتحش مبا ثودل غنو ضدور ػدد  51كرار يف رفظ امرتحشات مؼدم ثلدمييا مجيؼيا وفق امطيؽ
و امشلكيات املعووبة كاهوان.
و حير اغخبارا اىل كون مجيع املرارات كد متت اإحاههتا من ظرف انوجنة ػىل مطاحل امكذابة امؼامة ابجلامؼة
امخووس ية مكرة اميد مع متكني لك مرتحش من حق جسمل وسخة كاهوهية من كرار رفظ حرحشو مع بيان الأس باب املاهوهية املامئة
ػىل ذكل بؼد الثطال بكذابة اجلامؼة
و حير ػاين املكذب اجلامؼي يف اجامتػو املنؼلد مبدينة املنس خري بخارخي  14ديسمرب  2016ما أآفضت اميو هخاجئ
امفرز و ػدم ثوفر امؼدد الأدىن املعووب لإجراء الاهخخاابت ظبلا نورزانمة املبينة ضوب امبالغ املؤرخ يف  10هومفرب ، 2016
و حير ثبؼا مللذضيات امفطل  5من امرتاثيب امؼامة نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد ،
و ثبؼا مللذضيات امفطل ( 24مكرر) من امنظام ادلاخيل نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد ،
و بناء ػىل ما ثلدم و بؼد الاظالع و املطادكة ػىل هخاجئ أآغامل ىيئة امفرز و ركابة الاهخخاابت  ،كرر املكذب اجلامؼي
مبوجب سوعخو امرتثيبية الاضوية و املس خلةل  ،يف اجامتػو ادلوري املنؼلد بخارخي يوم الأربؼاء املوافق مػػ  14ديسمرب 2016
 ،ما ييل :
اول  :مؼاينة ػدم ثوفر امنطاب الأدىن املعووب يف جاهب ػدد معامب امرتحش املودػة بطفة كاهوهية و ػدم ثوفر
رشوط غلد اجلوسة الاهخخابية نورابعات اموظنية و اجليوية.
اثهيا  :ثثبيت موػد اهؼلاد اجلوسات امؼامة اخلاضة ابمرابعات اموظنية يوم  18ديسمرب  2016و ابمرابعات اجليوية
يوم  25ديسمرب  2016مخنطيب ماكثب امرابعات املذكورة و انوجوء اىل امخعبيق امفوري لمية ثؼيني اغضاء ماكثب
امرابعات مع افراد املكذب اجلامؼي مبيمة امنظر و امبت يف مساةل امخؼيينات مع الاخذ بؼني الاغخبار حالت امرتحشات
املرفوضة شالك و اخذيار مؼظم احصاب ىذه املوفات نوؼمل يف حركيبة ماكثب امرابعات املذكورة وفق سوعة املكذب اجلامؼي
الاضوية و امخلديرية ثعبيلا ملواهني اجلامؼة امخووس ية مكرة اميد.
اثمثا  :يمت جشكيل مجيع ماكثب امرابعات اموظنية و اجليوية يف اجل ل يخجاوز غرشة (  )10اايم من اترخي ضدور
ىذا املرار.
رابؼا :يدخل ىذا املرار حزي امخنفيذ من اترخي ضدوره و حكون مجيع امييالك امخابؼة نوجامؼة امخووس ية مكرة اميد
مدغوة اىل امؼمل مبلذضياثو و ثؼممي ورشه مثوام ثلذضيو املواهني و امرتاثيب اجلاري هبا امؼمل.
ع االجامع االتونيع الرر اايي
االجتب اامجم
احمي أاير اانميي
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