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بتاريخ  71اكتوبر 7171

السادة الحاضرون  :مصطفى بن تقية -العجمي بوعزيز  -المنصف الفقيه حسن– -سامي بوسالمة-
رضا الصغير–أنيس الكناني– فيصل معالل -سامي العايب -محمد أيمن الحساني -نجود بن عبد هللا-رباب
بالحاج.
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
 -3تركيبة اللجان.
 -3أنشطة اللجان.
 البريـــــــد :الـــــوارد :
مراسلة صادرة عن االتحاد الرياضي بصيادة حول استقالة السيد "رضا مرزوق" من الهيئة
المديرة للموسم الرياضي ( 2112/2112اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن الجامعة التونسية لكرة اليد تتضمن الموافقة على التغييرات المقترحة في
تركيبة مكتب الرابطة للموسم الرياضي ( .2112/2112اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن نادي كرة اليد بقصور الساف يتضمن إعالم عن سحب صنف األواسط للموسم
الرياضي ( .2112/2112اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن األمل الرياضي بحمام سوسة يتضمن إعالم عن سحب صنف األواسط للموسم
الرياضي ( .2112/2112اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن الجمعية الرياضية النسائية بطبلبة تتضمن إعالم بمقابلة ودية يوم األحد 1
أكتوبر ( .2112اخذ بعين االعتبار)
النشرية الرسمية رقم  20لرابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير بتاريخ  71اكتوبر 0271

2

فاكس صادر عن النادي الرياضي الهاللي حول طلب تاجيل مباريات أصناف الشبان لكرة اليد
(رفض من طرف اللجنة الجهوية الرياضية و االحصائيات)
مراسلة صادرة عن الجمعية الرياضية النسائية بصيادة يتضمن قائمة الهيئة المديرة للجمعية
للمواسم ( .2112/2112اخذ بعين االعتبار)
فاكس صادر عن الحكمتان هالة الحسايني و رحمة الزريبي حول طلب نقلة من رابطة تونس إلى
رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير( .رفض من طرف مكتب الرابطة)
فاكس صادر عن األمل الرياضي برجيش حول عقد الجلسة العامة االنتخابية االستثنائية و ذلك يوم
األحد ( .2112/11/22اخذ بعين االعتبار)
فاكس صادر عن مكارم المهدية يتضمن التشكي من حكمين ( .اخذ بعين االعتبار)
مراسلة صادرة عن األمل الرياضي برجيش حول طلب تأجيل مباراة الدنيوات المبرمجة يوم
( . 2112/11/22اخذ بعين االعتبار)

الـصــادر:
فاكس موجه الى السيد مدير الدارة الوطنية للتحكيم يتضمن القائمة االسمية لجميع الحكام
المنخرطين في الموسم الرياضي .2112/2112
بالغ موجه للكتاب العاميين و رؤساء فروع الشبان و مدربي أصناف الشبان يتضمن شرح القانون
الجديد و نضام مختلف األصناف يوم األحد  11أكتوبر .2112
فاكس موجه إلى السيد المدير الفني الوطني و الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة اليد يتضمن
محضر جلسة اجتماع يوم األحد  11أكتوبر . .2112
بالغ موجه للحكام و مسؤولي و مدربي اصناف الشبان حول عقد اجتماع لشرح النظام الجديد
للبطولة يوم الجمعة  13أكتوبر .2112

الكتابة العامــــــة :
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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 :
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 ارسال أوراق المقابلة في اآلجال
القانونية لتفادي العقوبة المنصوص عليها بالفصلين  121و  212من القوانين العامة للجامعة التونسية
لكرة اليد.

تركيبة اللجان:
االسم واللقب

الخطة

مصطفى بن تقية

رئيس

العجمي بوعزيز

نائب رئيس و مكلف بأمانة المال

رضا الصغير

كاتب عام

رباب بالحاج

كاتبة عامة مساعد

سامي بوسالمة

أمين مال مساعد

2

محمد أيمن الحساني

2

المنصف الفقيه حسن

رئيس اللجنة الجهوية الرياضية
واإلحصائيات
رئيس اللجنة الجهوية للتأديب

2

نجود بن عبد هللا

رئيسة لجنة النهوض برياضة كرة
اليد
رئيس اللجنة الجهوية للتنظيم

11

فيصل معالل

رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم

11

سامي العايب

المستشار الفني الجهوي

1
2
3
4
5

1

أنيس الكناني

أعضاء اللجان

سامي العايب  -المنصف الفقيه
حسن-العجمي بوعزيز
العجمي بوعزيز – محمد أيمن
الحساني -رضا الصغير
سامي العايب – أنيس الكناني-
رباب بالحاج – سامي بوسالمة
رضا الصغير – سامي العايب-
محمد ايمن الحساني -سامي
بوسالمة
أيمن الحساني  -المنصف الفقيه
حسن – أنيس الكناني

– انشطــة اللجـــــــان :
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 الكتابة العامة:
قام السيد رضا الصغير الكاتب العام للرابطة بتالوة محضر جلسة اليوم الوطني للرابطات الذي انعقد
بالحمامات يومي 12و 12أكتوبر  2112و ذلك تحت إشراف الجامعة التونسية لكرة اليد على رأسها السيد
مراد المستيري و السيد شكري الرويسي و بحضور السادة :معاذ بن زايد ،ريحان سفر،أحمد جمل والسيد
حسام بونيني.
حيث وقع تقسيم أعضاء الرابطات إلى خمس لجان:
 لجنة رؤساء الرابطات و يترأسها كل من السادة شكري الرويسي و أحمد الجمل. لجنة الكتاب العامين و يترأسها السيد أمير السعدي. اللجنة الفنية و يترأسها السيد ياسين عرفة مرفوقا بالسيد طارق بن علي. اللجنة المالية يترأسها السيد ريحان سفر. لجنة التحكيم يرأسها السيد لسعد حليم.و تداولت هذه اللجان إلحداث طريقة عمل تواكب تطور رياضة كرة اليد.
 اللجنة الجهوية للتأديب :
قام السيد "المنصف الفقيه حسن" رئيس اللجنة الجهوية التأديب بتالوة محضر جلسة اللجنة الجهوية
للتأديب عدد  11ليوم األربعاء  12أكتوبر  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  1مقابالت و خطية مالية ب 02د على السيد " هشامالتركي " رئيس فرع الشبان بمكارم المهدية حسب الفصل  700و  781من القوانين العامة
للجامعة التونسية لكرة اليد.
 اللجنة الجهوية الرياضيــــة و االحصائيات:
قدم السيد "محمد أيمن الحساني" رئيس اللجنة الجهوية الرياضية و االحصائيات تعيينات المقابالت
الرياضية المبرمجة ليوم األحد  22اكتوبر  2112أما فيما يتعلق بطلب بعض الجمعيات تأجيل بعض
المقابالت الرياضية فقد تقرر عدم تأجيلها و ذلك نظرا للضغط الكبير للروزنامة.

 اللجنة الجهوية الفنية:
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أعلم السيد "سامي العايب" المستشار الفني الجهوي أنه تحت اشراف السيد "مصطفى تقية" رئيس الرابطة
و بحضور السيدة "عفاف سعيدان" العضوة الجامعية و السيد "ياسين عرفة"المدير الفني الوطني و السيد
"سامي العايب" المستشار الفني الجهوي و اعضاء رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير
انعقد يوم االحد  11أكتوبر  2112بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الرابطة اجتماعا فنيا بمسؤولي
وممرني الجمعيات الرياضية بالجهة وذلك استعدادا النطالق الموسم الرياضي  2112/2112و شرح
القانون الجديد الخاص ببطولة الشبان بحضور جل الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الرابطة و
وقع تقديم مقترحات الخاصة بروزنامات أصناف الشبان ثم تم بعد ذلك سحب روزنامة بطوالت جميع
اصناف الفتيان والفتيات من طرف الحاضرين وبعد المصادقة عليها تقرر ان تنطلق البطولة يوم األحد
 11أكتوبر .2112
كما أعلم السيد "سامي العايب" المستشار الفني الجهوي أنه لحسن سير بطولة أصناف الشبان و نظرا
للنظام الجديد للبطولة نظمت رابطة الوسط و الوسط الشرقي لكرة اليد بالمنستير لقاء تحسيسي بين جميع
األطراف من حكام و مسؤولي و مدربي أصناف الشبان يوم الجمعة  13أكتوبر  2112بنزل "منستير
سنتر" بداية من الساعة الثالثة مساء تحت إشراف السيد "مصطفى تقية" رئيس الرابطة.
كما أعلم السيد "سامي العايب" المستشار الفني الجهوي أن اإلدارة الوطنية الفنية أكدت على أن كل رابطة
مطالبة بتنظيم دورتين تكوينيتين لفائدة المدربين خالل الموسم الرياضي.
 اللجنة الجهوية للتحكيم:
قدم السيد "فيصل معالل" رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم تعيينات الحكام الخاصة بمقابالت أيام السبت
 21أكتوير و األحد  22أكتوبر  2112كما أعلم أن االدارة الوطنية للتحكيم تعتزم تنظيم برنامج خاص
بدروس الرسكلة و التكوين للحكام كما أكد على مزيد اإلحاطة بالحكام الجدد و مزيد تأطيرهم و
متابعتهم و الوقوف بجانبهم في المقابالت الرياضية.
و تطرقت اللجنة الجهوية للتحكيم إلى موضوع نقلة الحكمتين هالة الحسايني و رحمة الزريبي حسب
المطلب المقدم و بعد النقاش و أخذ آراء أعضاء مكتب الرابطة تم رفض قبول انضمامهن إلى الرابطة
كما أكد السيد "فيصل معالل" رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم أنه من الضروري مزيد إنتداب حكام
جدد و القيام بدورات تكوينية جديدة نظرا لكثافة عدد المقابالت الرياضية.
رفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة و النصف مساءا
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