
 

 

وابتداء من الساعة الحادية عشر  2016دجنبر  28بتاريخ 

بشرف لقاء  السيدة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة  لكرة القدم حظيت عصبة سوس صباحا،

العصبة وكذا مناسبة للتعريف  اللقاء كان مناسبة لعرض حصيلة عمل أكادير إداوتنان بمقر الوالية.

وهو  ومجاالت عملها وكذا البرامج المسطرة من طرفها للنهوض بالمنظومة الكروية بالجهة، هاب

مناسبة أيضا لرفع مختلف العراقيل والصعوبات التي تعترض المسيرة الكروية بالجهة وبالخصوص 

 أصبحت تعتبر قاطرة للتنمية. كما أنها  أن كرة القدم تعتبر الرياضة األكثر شعبية في الجهة

وقد أشادت السيدة الوالي بعمل العصبة واعتبرته جد مشرف للجهة وأن العمل الجبار الذي 

سواء في مجال التحكيم يكون محفزا لباقي العصب الرياضية تقوم به البد من التعريف به وتجويده ل

 أو التكوين أو تنشيط الرياضة بالجهة.

القدم عصبة نموذجية على المستوى الوطني بعملها الجاد تعتبر عصبة سوس لكرة 

أيضا أكبر  عصبة جغرافيا  هيوبتطويرها لتسييرها اإلداري لباقي األندية المنضوية تحت لوائها و

وتعرف عصبة  وأكبر عصبة من حيث عدد رخص ممارسيها وعدد األندية المنضوية تحت لوائها.

 ة ضمن منافسات رسمية:سوس لكرة القدم ممارسة األنواع التالي

 كرة القدم الشاطئية          كرة القدم النسائية        كرة القدم داخل القاعة        كرة القدم العادية

اللقاء أيضا كان مناسبة لعرض مختلف المشاريع المستقبلية للجهة والتي تحاول جادة 

اهتمامها ووعدت بتقديم مختلف المساعدات الممكنة إخراجها لحيز الوجود وقد أظهرت السيدة الوالي 

إلبراز المنتوج الكروي بالجهة كما وعدت باإلشراف مستقبال على بعض النشاطات المبرمجة من 

 طرف العصبة.
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 ومن أهم المشاريع الجهوية للعصبة:

 إحداث مركز للتكوين بالعصبة -

 احداث مركب رياضي تابع للعصبة -

عصبة تنظم فيه مختلف تداريب المنتخبات الجهوية وكذا احداث ملعب رياضي تابع لل -

 تداريب الحكام

 

  

 

انعقد لقاء بين عصبة  وبمقر المجلس اإلقليمي ألكادير إداوتنان، 2017يناير  03بتاريخ 

حصيلة عمل العصبة اللقاء كان مناسبة لعرض  سوس لكرة القدم وأعضاء من مجلس عمالة أكادير،

وكذا البرامج المستقبلية لها حيث تم التطرق لمختلف الصعوبات التي تعترض تقدم المسيرة الكروية 

بالخصوص أن عمالة أكادير إداوتنان و  بالجهة وكذا المجهودات المبذولة لنهضة كروية باإلقليم

 تعرف أكبر عدد من األندية المنضوية تحت لواء العصبة :

 

 فريق 26 : العاديةكرة القدم 

 فريق 30 : كرة القدم داخل القاعة

 فرق 06 : كرة القدم النسائية

 فرق 06 : كرة القدم الشاطئية

 

اللقاء كان أيضا مناسبة للتدارس حول امكانيات التعاون بين العصبة ومجلس العمالة للنهوض 

 بممارسة كرة القدم بالعمالة.
 



 

 

 

 

انعقد بمقر المجلس البلدي لتارودانت وابتداء من الساعة  2017يناير  02يوم االثنين 

السابعة مساء ، لقاء مع جميع أندية كرة القدم بمختلف أنواعها بإقليم تارودانت والمنضوية تحت لواء 

 عصبة سوس لكرة القدم حضره ممثلو المجلس الجماعي لتارودانت.

يلة عمل العصبة لمدة أربع سنوات وكذا مختلف المستجدات اللقاء كان مناسبة لعرض حص

ريع المستقبلية على مستوى التسيير بالعصبة.ومناسبة أيضا للتعريف بعمل العصبة ومختلف المشا

 التي انخرطت فيها.

اللقاء كان أيضا مناسبة لالستماع لألندية وهمومها وكذا االستماع لمختلف المشاكل التي 

 ومحاولة ايجاد الحلول لها.تعيشها 

 

اللقاء كان ناجحا بامتياز حيث أشاد الجميع 

بعمل العصبة وكذا مستوى الخدمات المقدمة 

من طرفها و القفزة النوعية التي تعرفها 

 بالمقارنة عما كانت عليه.

 
دام اللقاء أكثر من ثالث ساعات من النقاش الجاد والمثمر لتقريب وجهات النظر والذي 

أساسا للتعريف بعمل العصبة وبمختلف المشاريع المستقبلية لها وكذا انخراط األندية فيها  يهدف

إلنجاح الورش الكروي باإلقليم والذي يهدف أيضا لتقريب المسؤولين الجماعيين من مشاكل األندية 

 وإيجاد حلول ناجعة لها.
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