
 

 

 

 

انعقد بمركز  

 27االصطياف لوزارة العدل والحريات الجمع العام العادي لعصبة سوس لكرة القدم يوم الجمعة 

( بحضور ممثل المديرية الجهوية للشبيبة  16.30ابتداء من الساعة الرابعة والنصف ) 2017يناير 

المـديري للجامعة الملكية المــغربــية والرياضة باكادير وحضور السيد مولود اجاف ممثال للمكـــتب 

وكذا حــضور الســادة عبد المجيد بركاش )الموثق( والمهدي كنون ولحسن مقرطة وعبد القادر 

قابيسي ومحمد بومعيط ممثلين للجنة االنتخابات التابعة للجامعة وحضور السادة رؤساء وممثلي 

ة بمختلف انشطتها )كرة القدم العادية وكرة القدم االندية التابعة والمتواجدة بالنفوذ الترابي للعصب

النسائية وكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية( وحضور مختلف المنابر االعالمية المرئية 

 والمسموعة والمقروءة وااللكترونية.

وقد انطلق الجمع العام بتالوة الفاتحة ترحما على أرواح الرياضيين الذين فارقونا بين 

 معين.الج

وفي كلمة الرئيس تم التطرق ألهم المحطات التي عرفتها العصبة خالل األربع سنوات من 

توليه رئاسة العصبة والتي كانت جد ايجابية حيث عرفت العصبة تطورا مطردا في مختلف 

المجاالت سواء على المستوى التقني واإلداري وحتى على مستوى التكوينات بمختلف أنواعها 

ا عرفت العصبة انفتاحا على مختلف المتدخلين الرياضيين سواء السياسيين منهم أو وأشكالها كم

الفاعلين المباشرين على كرة القدم حيث عرفت العصبة توقيع مجموعة من الشراكات بين مختلف 

من  الجماعات الترابية وكذا مجلس جهة سوس ماسة .كما عرفت العصبة انفتاحا على مجموعة

 د بالنفع على كرة القدم السوسية.األوراش التي ستعو

 

02/2017رقم :   



 

 

كما توجه السيد الرئيس في ختام كلمته بدعوة السادة رؤساء الجماعات التي تتواجد االندية 

الممارسة بالعصبة بنفوذها الترابي بتقديم الدعم المادي واللوجستيكي لها والمساهمة في العمل على تجهيز 

 ارسين.المالعب التي تمارس بها هذه االندية باهم المرافق لضمان الراحة للجمهور والمم

وبعد كلمة الرئيس اعطى الكلمة للسيد الكاتب العام الذي قدم خالصة عامة عن التقرير األدبي 

 .2015/2016بشكل مفصل تطرق من خالله ألهم المحطات الرياضية التي عرفها الموسم الرياضي 

 

 رقام.وفي ختام هذه الخالصة تم تقديم شريط فيديو مصور حول الحصيلة األدبية والمالية باأل

أشرفت  وبعد المصادقة على التقريرين األدبي والمالي من طرف األندية التي لها حق التصويت،

اللجنة الجامعية على انتخابات رئاسة العصبة وكذا على انتخابات أعضاء المكتب المديري والتي أسفرت 

 على النتائج التالية:

 

 بالنسبة لرئاسة العصبة:

  صوت 171القاسم  على حصول السيد عبد هللا ابو 

  صوت 97والسيد اسماعيل الزيتوني على 

 

 الفائز برئاسة عصبة سوس للمرحلة المقبلة . هو وبذلك يكون السيد عبد هللا ابو القاسم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 بالنسبة لعضوية المكتب المديري أسفرت النتائج التالية: 
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