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2019 ماي 01الرشيدية في:   

  محضر اجتماع مكتب العصبة  
  

الموازية  واللجنرئيس العصبة في شأن الدعوة الجتماع الطارئ لمكتب العصبة  دعوةتباعا ل  
بفندق صاغرو بتنغير ابتداء من الحادية  2019للعصبة عقد المكتب اجتماع يومه األربعاء فاتح ماي 

واحد بدون  وعضوبمبرر  غاب عضوين المكتب فيماأعضاء 05وقد حضر االجتماع  صباحا،عشرة 
  م:ھ الحاضرون مبرر

 عبد الحكيم بلغالي رئيس العصبة-
 لعصبة.لرئيس الزعر عبد المجيد النائب األول -
 لعصبة. لرئيس لثحسن مومادي النائب الثا-
 .الحوران موالي امحمد المستشار األول بالعصبة-
 بالعصبة. المستشار الثالثاالدريسي م رشيد -
 .رئيس جمعية كلميمة لكرة السلة بلغيتي ھشام-
 .جمال بن ديدي عن فريق رجاء تنغير حضر بصفة استشارية-
 .والتحكيمعن لجنة البرمجة  دادى عضولحسن -
 . والتحكيمسعيد عضو عن لجنة البرمجة  أشكوك-

للعصبة فيما تخلف عن  لرئيس نياللعصبة والنائب الث واألمين الكاتب العام ر كل منذواعت
  . الحضور المستشار الثاني للعصبة

على الحضور جدول األعمال  وفي البداية شكر الرئيس الحضور بعد كلمته الترحيبية وعرض  
  . لألعضاءمن خالل الدعوة الموجھة  كان مقرراكما 

يير ترتيب نقط جدول غالسيد الرئيس لت ىففيما يخص النقطة األولى المدرجة في جدول األعمال ارت
عن برمجة بطولة الفئات العمرية  للنقطة الثالثة من أھمية فبعد نقاش مستفيض األمرليما في  األعمال

مباريات المجموعات في كل فئة ثم بعد دلك حصر الفرق  إجراء وأماكنالصغرى ناقش الجمع تاريخ 
كل الفرق  أن وبمايخص وثائق المشاركين  وفيما. المنضوية تحت لواء العصبة لألنديةالمشاركة 

مكتب  إلىالوثائق الخاصة بالمشاركين لكل فئة  إرسالالخاص اتفق الجميع على  تأمينھاتتوفر على 
  العصبة في اجل ال يتعدى 

الجميع على أماكن  واتفقليتسنى للعصبة من ضبط السن القانوني للمشاركين.  10/05/2019
  :الفئات الصغرىالتالية لبطولة  والتواريخ

  .20/05/2019يوم الصغرى كاملة ھو بطولة الفئات  تاريخ انطالق-
والدورة الثالثة  رشيديةوالدورة الثانية بمدينة الالميني باسكط الدورة األولى بمدينة ميدلت بطولة فئة  -

  .بمدينة أرفود
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  بطولة فئة الصغار تقام بمدينة ميدلت في تاريخ يحدد الحقا.-
  بطولة فئة الفتيات بمدينة كلميمة في تاريخ يحدد الحقا. -
  مجموعة بمدينة الرشيدية ومجموعة بمدينة تنجداد في تاريخ يحدد الحقا. :بطولة فئة الفتيان -
  بمدينة الرشيدية في تاريخ يحدد الحقا. تباابطولة فئة الش -
  بطولة فئة الشبان مجموعة بمدينة الرشيدية ومجموعة يمدينة تنغير في تاريخ يحدد الحقا. -

يجمع بين نادي الرشيدية لكرة السلة والنادي ثم تداول الجميع في تنظيم نھائي كأس العصبة الذي س
  بمدينة الرشيدية. 31/05/2019الجمعية الرياضية كلميمة لكرة السلة وذلك يوم العھد الحديث 

 والوضعيةمستجدات الساحة الوطنية ھي  واألھم  التي ھيبعد ذلك انتقل الجمع لمناقشة النقطة الثانية 
بتجميد وضعية المكتب الجامعي الحالي  والرياضةالشباب  قرار وزير إثرالتي تعيشھا كرة السلة 

السيد رئيس العصبة عن ضرورة تكثيف الجھود لتنشيط عجلة الممارسة بالجھة فيما ذلك بطولة  وأكد
من طرف األندية أو تنظيم دوريات بين فرق  X 33 دوريات لكرة السلة  وإقاماتالفئات الصغرى 

  العصبة.
فيما يخص النقطة ما قبل األخيرة بطولة القسم الوطني الثالث والقسم الوطني الثاني إناث فقد  أما

البطولة ھذه البطولة التي ھي على مشارف نھايتھا حيت تم استكمال  أدوارالبرمجة  لجنة تعرض
الستار على  إسدالبذلك  ويتم 05/05/2019المقبل  األحد تقام الجولة األخيرة إياب يوم وسوف

  .إناث والثانيبطولة القسم الوطني الثالث 
مختلفات ركز الجميع على ضرورة استكمال ملف المصادقة على النظام األساسي الفيما يخص 

ما ك  لفھا لطلب االعتماد من الوزارة الوصية.مرياضية لكلميمة الستكمال الجمعية ال وتحفيزللعصبة. 
تداول المكتب في قضية الحكم الذي ھاجم لجنة البرمجة بتعليقاته في الفضاء األزرق وعبر 
مجموعات التواصل االجتماعي فألح الجميع على تقديم استفسار للمعني باألمر وتجميد نشاطه إلى 

   حين.
  

  والنصف مساءا. رابعةواختتم االجتماع في تمام ال
  والسالم

  إمضاء رئيس العصبة
 عبد الحكيم بلغالي

 
 

  


