
 

 

 

 

قاعدة في اطار توسيع  

وتنفيذا للبرنامج  الممارسة في إطار تطوير و الممارسة الكروية بالنفوذ الترابي لعصبة سوس 

 عبد العزيزبملعب  2017فبراير  10يوم الجمعة  السنوي للمديرية الجهوية التقنية بالعصبة أجريت

 2008 و 2007-2006سنة مواليد  11قل من منافسات الدور األول لكأس العصبة أل رفقي بأنزا

فريقا من األندية  27طفل منتم ل  400مقابلة لكرة القدم شارك فيها ما يناهز  36حيث أجريت 

 المنضوية تحت لواء العصبة .

متدربين جدد و التقنية الجهوية لعصبة سوس بمعية أربعة  اإلدارةمؤطرة من طرف كانت العملية 

الى الساعة بعد الزوال الذين يتابعون تكوينهم بالرخصة "د" وانطلقت المنافسات من الساعة الثانية 

 .منهالخامسة والنصف 

مدرسة التحكيم التالميذ الحكام التابعين لحكما من  12طاقم التحكيم الذي قاد هذه المقابالت مكون من 

تكوينهم  بالمدرسة مؤطرين من طرف المديرية الجهوية  والعملية تدخل في إطار بمدينة أكادير

 للتحكيم.

 طاقم طبي لتقديم مختلف اإلسعافاتالعملية  إشارةكما وضع المركز الطبي التابع للعصبة رهن 

 لألطفال المشاركين في هذه العملية. األولية

إعطاء انطالقة حيث تم ما ميز هذه الدورة هو تقسيم الملعب الكبير الى أربعة مالعب صغيرة 

 .على التظاهرة جوا تنافسيا أضفىمما  المباريات في نفس الوقت 

مرت المنافسات في جو رياضي سليم مالئم للممارسة الرياضية الشريفة تميز بالروح الرياضية قد و

 .المشاركينجميع فيه انخرط 
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حيث  الثالثة لتكوين المدربين لنيل الرخصة "د" المرحلة 2017فبراير  8اختتمت يوم األربعاء 

والمرحلة  –الجرف  -بمدينة انزكان 2016دجنبر  14 إلى  12انطلقت المرحلة األولى خالل الفترة من

ى فبراير إل 6 منالفترة بمدينة أكادير والمرحلة األخيرة خالل يناير  11 إلى 09 الثانية خالل الفترة من

مدربا  24هذا التكوين األول للحصول على الرخصة "د" شارك فيه  بمدينة أكادير.ر فبراي 8غاية يوم 

 إناث( يمثلون األندية المنضوية تحت لواء العصبة . 5)منهم 

من التكوين حيث أبانوا عن جديتهم  التام والجدي للمستهدفين طنضباالوقد تميز ت هذه المرحلة با

واستعدادهم لتلقي مختلف النصائح والتعليمات والمعلومات من الهيئة المكلفة بتأطيرهم من اإلدارة 

 الجهوية التقنية تحت اإلشراف المباشر لإلدارة التقنية المركزية.

طفل من  100يه أزيد من شارك ففي اليوم األخير من التكوين تم تنظيم مهرجانا رياضيا في كرة القدم 

حاولوا التقنية الجهوية  اإلدارة إشرافتحت وطرف المتدربين  بتأطير مناتحاد بنسركاو أطفال مدرسة 

وهذه العملية تدخل في  والمكاسب التي تعلموها خالل مرحلة التكوين. فرمن خالله تطبيق مختلف المعا

 إطار التكوين التطبيقي للمرحلة.

 لهذه المرحلة الحقااالمتحانات الكتابية والتطبيقية  إجراءومكان تاريخ وسيتم إعالن 

 

 

 

 

 ,تطوير ممارسة كرة القدم داخل القاعة إطارفي  

الدور األول لكأس العصبة في  إجراء 2017فبراير  11عرفت القاعة المغطاة بمدينة انزكان يوم السبت 

فريق عبر عن  21فريق منتم للعصبة من أصل  18شارك فيه  سنة  17كرة القدم داخل القاعة أقل من 

 المشاركة.

 

  

 

 

 

 



 

 

 

للفرق المشاركة و باألداء التقني الجيد لالعبين العالية تميزت الدورة بالروح الرياضية قد و

تحت اإلشراف المباشر لمدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة اإلطار الوطني هشام الدكيك 

الذي عاين عن كتب مختلف أطوار هذه المنافسات بمعية أطر اإلدارة الجهوية التقنية لغاية اختيار 

المنتخب  ربصات العناصر التي ستمثل منتخب العصبة وكذا الذين سيتم المناداة عليهم للمشاركة في ت

 الوطني بالمعمورة.

 .انطلقت المقابالت في التاسعة صباحا واختتمت في الرابعة بعد الزوال وقد 

 

 

 

 

 

 2غايةالى  2017يناير  29بين ما الفترة الممتدة  خاللحتضنت مالعب المعمورة بسال ا

سنة  16ألقل من  أطوار منافسات كأس العصب المنظم من طرف االدارة التقنية الوطنية 2017فبراير 

 إناث.

 كالتالي:فرق  9في هذه المنافسات وشاركت 

 عصبة الشمال 

  الغرب عصبة 

 عصبة مكناس تافياللت 

 عصبة تادلة 

 عصبة دكالة عبدة 

  1عصبة الدارالبيضاء الكبرى 

  2الكبرى عصبة الدار البيضاء 

 عصبة سوس 

 عصبة الصحراء 

 ..أيام بمعدل مقابلتين في اليوم 4مقابالت في  8عصبة سوس وقد أجرى منتخب 

 واحتلت بطالت سوس المركز الثاني وطنيافبراير  2واختتمت المنافسات زوال يوم الخميس 

 .المعمورةويضمن بذلك التأهل لألدوار النهائية التي ستجرى أطوارها نهاية الموسم الجاري ب

 

 

 



 

 

 

 

 

اإلدارة التقنية الوطنية تحت  سنة ذكور، نظمت 15ألقل من كأس العصب  توفي إطار منافسا

الفترة  خاللمالعب المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة ب إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

شاركت عصبة سوس االقصائيات التمهيدية لهذه الكأس الوطنية وقد  2017فبراير  12إلى  8بين  ما

نقطة وراء بطل كأس  12منتخب سوس على لها خالمقابالت حصل  5كعادتها في هذه الكأس وأجرت 

هنيئا ألبطالنا بهذا اإلنجاز  دانون الذي احتل الرتبة األولى مما خول للمنتخبين التأهل لنصف النهاية.

 .المتميز ومزيدا من التألق 

 وقد كانت النتائج النهائية على الشكل التالي:

    ( 9)    نقطة  20الرتبة األولى                   بطل كأس دانون+ 

 (3)   نقطة   12      الرتبة الثانيةسوس             منتخب عصبة+ 

 (-1)   نقط    08الثالثة       الرتبة           منتخب عصبة الشمال 

 (  -2)   نقط     08الرابعة     الرتبة   منتخب عصبة الدار البيضاء 

 ( -4)    نقط    08الخامسة    الرتبة        منتخب عصبة الصحراء 

 (-5)    نقط   04السادسة     الرتبة              منتخب عصبة تادلة 

 
 

 

 

 


