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المذكرة السياحية احتضنت مدينة العيون يوم السبت 19 يناير، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات
بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من

الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت
أطورها بفضاء ” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي،

ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن
الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك

الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول
الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في

اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع،
ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي

ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. تعليقات مقاالت ذات صلة
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. تعليقات مقاالت ذات صلة
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العيون .. تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement.La ville

de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans le

Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d’être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l’Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l’opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales.
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En prélude à la 5ème édition de Sahraouiya : Laâyoune abrite la
1ère compétition sportive féminine interrégionale
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement.La ville

de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans le

Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d’être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l’Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l’opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales.
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1ère compétition sportive féminine interrégionale
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احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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العيون … تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”
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الداخلة 24 : احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية

التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة
والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني "الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة
مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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العيون ... تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج
'الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة'
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. تعليقات مقاالت ذات صلة
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العيون .. تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement.La ville

de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans le

Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d’être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l’Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l’opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales.
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En prélude à la 5ème édition de Sahraouiya : Laâyoune abrite la
1ère compétition sportive féminine interrégionale
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احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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الداخلة 24 : احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية

التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة
والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني "الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة
مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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'الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة'

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 16

IMPERIUM MEDIA

الداخلة 24 : احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية

التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة
والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني "الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة
مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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الداخلة الرأي: احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي ، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في

التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية
لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة

فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني
"الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة

لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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الداخلة الرأي: احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي ، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في

التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية
لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة

فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني
"الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة

لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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Cette compétition constitue une première dans la région. 70 femmes avaient au préalable passé la première étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued

Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-

Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune

a été un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités. Les

participantes à cette compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais surtout pour leur engagement

social envers leur communauté. Par ce programme sportif particulier, la Fondation Phosboucraa appuyée par l’Association Lagon Dakhla vise à accélérer la participation

des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du changement. Il est à rappeler qu’elles étaient plus de 150 femmes à avoir bénéficié,

lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation

d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation n’est pas unique. Elle rejoint d’autres

initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin « Women Innovation Circle » qui en est à sa 3ème

édition. L’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrêtera pas à la compétition inter-régionale de Laayoune. La Fondation Phosboucraa va en

effet soutenir les 5 équipes gagnantes pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 », qui se tiendra à Dakhla du 02

au 09 Février 2019. Avec le challenge « Sahraouiya« , la Fondation Phosboucraa donnera aux participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience

inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en oeuvrant pour des causes sociales. Commentaire

21/01/2019
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Laayoune accueille la première compétition sportive féminine
Inter-régionale (photos)
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Cette compétition constitue une première dans la région. 70 femmes avaient au préalable passé la première étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued

Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-

Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune

a été un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités. Les

participantes à cette compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais surtout pour leur engagement

social envers leur communauté. Par ce programme sportif particulier, la Fondation Phosboucraa appuyée par l’Association Lagon Dakhla vise à accélérer la participation

des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du changement. Il est à rappeler qu’elles étaient plus de 150 femmes à avoir bénéficié,

lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation

d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation n’est pas unique. Elle rejoint d’autres

initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin « Women Innovation Circle » qui en est à sa 3ème

édition. L’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrêtera pas à la compétition inter-régionale de Laayoune. La Fondation Phosboucraa va en

effet soutenir les 5 équipes gagnantes pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 », qui se tiendra à Dakhla du 02

au 09 Février 2019. Avec le challenge « Sahraouiya« , la Fondation Phosboucraa donnera aux participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience

inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en oeuvrant pour des causes sociales. Commentaire
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت (19 يناير 2019)، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة"، الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات
رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحل من البرنامج، الذي ا تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية "خليج الداخلة"، مشاركة 70 امرأة من الجهات

الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء
" االغراد" مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، أن هذه التظاهرة

تشكل، باإلضافة إلى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا إلى أن اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن
أيضا، اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة المتثالية في ورشات توعوية حول الرياضة

والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.
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dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.

21/01/2019
MAGHREB ARABE PRESSE

0/24

Laâyoune abrite la 1ère compétition sportive féminine inter-
régionale



Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 17

IMPERIUM MEDIA

الداخلة الرأي: احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية

الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء " االغراد"
مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل،

باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا
اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي ، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في

التغيير .وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية
لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة

فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". .وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني
"الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة

لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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Cette compétition constitue une première dans la région. 70 femmes avaient au préalable passé la première étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued

Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-

Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune

a été un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités. Les

participantes à cette compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais surtout pour leur engagement

social envers leur communauté. Par ce programme sportif particulier, la Fondation Phosboucraa appuyée par l’Association Lagon Dakhla vise à accélérer la participation

des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du changement. Il est à rappeler qu’elles étaient plus de 150 femmes à avoir bénéficié,

lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation

d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation n’est pas unique. Elle rejoint d’autres

initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin « Women Innovation Circle » qui en est à sa 3ème

édition. L’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrêtera pas à la compétition inter-régionale de Laayoune. La Fondation Phosboucraa va en

effet soutenir les 5 équipes gagnantes pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 », qui se tiendra à Dakhla du 02

au 09 Février 2019. Avec le challenge « Sahraouiya« , la Fondation Phosboucraa donnera aux participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience

inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en oeuvrant pour des causes sociales. Commentaire
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Laayoune accueille la première compétition sportive féminine
Inter-régionale (photos)
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احتضنت مدينة العيون أمس السبت (19 يناير 2019)، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة"، الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات
رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحل من البرنامج، الذي ا تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية "خليج الداخلة"، مشاركة 70 امرأة من الجهات

الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء
" االغراد" مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، أن هذه التظاهرة

تشكل، باإلضافة إلى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا إلى أن اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن
أيضا، اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة المتثالية في ورشات توعوية حول الرياضة

والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport Nature Solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement. La

ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans

le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d'être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l'autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d'ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d'un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l'organisation d'activités sportives, lors d'ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d'autonomisation rejoint d'autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l'effort d'autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s'arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l'événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l'opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales. Cliquez ici

pour lire l'article depuis sa source.
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement. La

ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans

le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d'être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l'autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d'ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d'un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l'organisation d'activités sportives, lors d'ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d'autonomisation rejoint d'autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l'effort d'autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s'arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l'événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l'opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales. Cliquez ici

pour lire l'article depuis sa source.

21/01/2019
MAGHRESS.COM

0/24

En prélude à la 5ème édition de Sahraouiya : Laâyoune abrite la
1ère compétition sportive féminine interrégionale

21 / 01 / 2019

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 23

IMPERIUM MEDIA

Laâyoune – La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire “Sport Nature Solidaire pour toutes”, un événement socio-

sportif inédit dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de

sélection sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport Nature Solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. "Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté. Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du

changement, a-t-il ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune

et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100%

féminin "Women Innovation Circle" qui en est à sa 3ème édition. Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à

la compétition inter-régionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement

sportif, féminin et solidaire "Saharouiya 2019", qui se tiendra à Dakhla du 02 au 09 février. Avec le challenge "Sahraouiya", la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux

participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes

sociales.
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement. La

ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans

le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla.Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.«Au-delà d'être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l'autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d'ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté.Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d'un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l'organisation d'activités sportives, lors d'ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim.Cette

initiative d'autonomisation rejoint d'autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition.Selon les organisateurs, l'effort d'autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s'arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l'événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l'opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales. Cliquez ici

pour lire l'article depuis sa source.
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Laâyoune – La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire “Sport Nature Solidaire pour toutes”, un événement socio-

sportif inédit dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de

sélection sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport Nature Solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. "Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté. Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du

changement, a-t-il ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune

et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100%

féminin "Women Innovation Circle" qui en est à sa 3ème édition. Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à

la compétition inter-régionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement

sportif, féminin et solidaire "Saharouiya 2019", qui se tiendra à Dakhla du 02 au 09 février. Avec le challenge "Sahraouiya", la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux

participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes

sociales.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport Nature Solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection
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(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune

et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100%

féminin "Women Innovation Circle" qui en est à sa 3ème édition. Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à

la compétition inter-régionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement

sportif, féminin et solidaire "Saharouiya 2019", qui se tiendra à Dakhla du 02 au 09 février. Avec le challenge "Sahraouiya", la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux

participantes des régions du sud l’opportunité de vivre une expérience inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes

sociales.
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احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. 2019/01/20
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احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”
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تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة
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منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
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احتضنت مدينة العيون يوم السبت 19 يناير، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات

الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء
” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه

التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية،
ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي

للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول
الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في

اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع،
ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي

ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.2019/01/19
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احتضنت مدينة العيون يوم السبت 19 يناير، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات

الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء
” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه

التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية،
ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي

للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول
الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في

اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع،
ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي

ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.2019/01/19
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الصحراء 24 : وكاالت احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات
رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من
الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء " االغراد" مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان
هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك
الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول

الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في
اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني "الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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Plus que dix jours avant le démarrage de la 5ème édition du raid féminin et solidaire « Sahraouiya ». Au total, 80 participantes organisées en binômes viendront défendre

les couleurs de plusieurs associations de leur choix dont 10 seront issues essentiellement des provinces du sud. Pour déterminer les 5 équipes des régions du sud qui

prendront part à la compétition, la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport

Nature Solidaire pour toutes » le 19 Janvier 2019 à Laâyoune. Une première dans la région, cette initiative a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous

forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Lors de la première phase de ce programme, plus de 150

femmes ont bénéficié de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors

d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune est un moment de

célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités. « Les participantes à cette

compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leurs capacités sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté », précisent les organisateurs dans un communiqué.

22/01/2019
2M0/24

"Sahraouiya": une finale inter-régionale à Laâyoune pour
choisir 5 équipes qui représenteront les provinces du sud
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احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية
اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية
الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ”

االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة
تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا

اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في
دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة

والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة، يأتي في اطار العديد من
المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع

منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة
الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. 2019/01/20

21/01/2019
SAHARA.GOV.MA

0/24

العيون … تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 26

IMPERIUM MEDIA

احتضنت مدينة العيون يوم السبت 19 يناير، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو
تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات

الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء
” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه

التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية،
ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي

للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول
الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في

اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع،
ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي

ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.2019/01/19
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الصحراء 24 : وكاالت احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات
رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية " خليج الداخلة "، مشاركة 70 إمرأة من
الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء " االغراد" مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان
هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك
الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول

الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في
اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني "الصحراوية" على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.
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الصحراء 24 : وكاالت احتضنت مدينة العيون اليوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة" الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات
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أطورها بفضاء " االغراد" مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية "خليج الداخلة" أيوب الزايدي، ان
هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن
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الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول

الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في
اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج النسائي "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة ". وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
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Plus que dix jours avant le démarrage de la 5ème édition du raid féminin et solidaire « Sahraouiya ». Au total, 80 participantes organisées en binômes viendront défendre

les couleurs de plusieurs associations de leur choix dont 10 seront issues essentiellement des provinces du sud. Pour déterminer les 5 équipes des régions du sud qui

prendront part à la compétition, la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport

Nature Solidaire pour toutes » le 19 Janvier 2019 à Laâyoune. Une première dans la région, cette initiative a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous

forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Lors de la première phase de ce programme, plus de 150

femmes ont bénéficié de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors

d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune est un moment de

célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités. « Les participantes à cette

compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leurs capacités sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté », précisent les organisateurs dans un communiqué.
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شاركت نساء الجهات المغربية الثالث في سباق بمدينة العيون من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى سباق الصحراوية. التفاصيل في سياق ربورتاج نشرة الظهيرة.
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالريا أصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا. وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار. وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد. مشاركة 70 إمرأة في برنامج «الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيون احتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. وارزازات تحتضن الدورة
الـ34 لماراطون الرمال أعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات. وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث

المتفرد، األول من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا
أنه أكثر من مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس. وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء

العالم هذا السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم
المقسمة إلى ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز. وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام،

سيقطع المتنافسون على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل
كل شيء، مشيرين إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين. وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء

الفريق المنظم، بذل أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس.
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالريا أصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا. وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار. وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد. مشاركة 70 إمرأة في برنامج «الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيون احتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. وارزازات تحتضن الدورة
الـ34 لماراطون الرمال أعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات. وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث

المتفرد، األول من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا
أنه أكثر من مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس. وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء

العالم هذا السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم
المقسمة إلى ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز. وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام،

سيقطع المتنافسون على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل
كل شيء، مشيرين إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين. وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء

الفريق المنظم، بذل أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس.
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Il s’intitule « Sport Nature Solidaire pour toutes », un programme sportif et solidaire dont la finale s’est déroulée ce samedi au coeur de la ville de Laâyoune sous

l’organisation et la direction de la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Il s’agit avant tout d’une compétition 100% féminine réunissant 70 femmes

ayant franchi la première étape de sélection sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. En effet, ce

programme sportif et solidaire esr un événement socio-sportif inédit, une première de ce genre dans le Sud marocain, porteur d’un message aussi fort que pénétrant, celui

de l’indépendance de la femme marocaine et de ses capacités à épouser la culture sportive. S’agissant d’une compétition, la sélection, selon Ayoub Ziyadi, secrétaire

général de l’Association Lagon Dakhla, reposait non seulement sur l’intégrité physique des candidates, mais aussi sur leur acuité de caractère et leur volonté engagée à

vouloir apporter du changement social à la communauté. Concrètement, cette compétition sportive s’est manifestée sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la

nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp, et a connu la participation de plus de 150 femmes porteuses du message de la sensibilisation aux valeurs du

sport, de la citoyenneté, de la nutrition et du bien-être. Pour la Fondation Phosboucraa, l’honneur est tellement grandiose que cette première édition marque à la fois un

début et une apothéose, surtout qu’elle a été derrière plusieurs programmes 100% féminin de ce genre, comme le cas du « Women Innovation Circle », une autre

compétition avec déjà trois éditions à son actif.

22/01/2019
BATAL.MA

0/24

La première compétition sportive féminine inter-régionale
s’invite à Laâyoune !

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 34

IMPERIUM MEDIA

تنظم مؤسسة fondation phosboucraa وجمعية lagon DAKGIAخليج الداخلة المناسبة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني ،الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة
،وذلك يوم 19 يناير الجاري بمدينة العيون ، وتجدر اإلشارة إلي أن المنافسة الرياضية النسوية التي تجمع الجهات الجنوبية الثالث تعتبر األولى من أجل نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة 70 إمرأة
أجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب العيون الساقية الحمراء كلميم وادي نون . وستخوض المشاركات على شكل فريق ثنائي مسابقة مصغرة تشمل على التوالي على رياضات

الجري واجتياز ،الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية ، وعالوة على كونها حدثا رياضيا ،فإن هذه المنافسة البين جهوية بالعيون تشكل لحظة لإلحتمال بتقوية القدرات الذاتية للنساء كإحدى الشروط
األساسية لتنمية المجتمعات والحد من عدم المساواة. وقد تم إختيار المشاركات في هذه المسابقة ليس فقط من أجل قدراتهن الرياضية ولكن أيضا ال لتراماتهن اإلجتماعية والمجتمعية . إن مساندة مؤسسة

fondation phosboucraa لهذا البرنامج الرياضي ،مدعومة في ذلك من جمعية ' الغون الداخلة " يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية اإلجتماعية يجعلهن فاعالت في التعبيير
وتجدر اإلشارة إلي أن أكثر من 150 إمراة أستفدت خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة ،عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضية والمواطنة والتغذية والرفاهية فضال عن تنظيم
أنشيطة رياضية لإلستئناس في الطبيعة ، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم . وهي مبادرة تأتي في صيرورة المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة " فوسبوكراع "

في المجال ،بما في ذلك البرنامج النسائي100'/. حلقة اإلبداع اإلجتماعي للمرأة ،الذي يصل هذه السنة إلي طبعة الثالثة. كما تجدر اإلشارة إلي أن الجهود التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع لتقوية القدرات
sahar " الذاتية للنساء ستتواصل بعد هذه المنافسة بين الجهوية للعيون إذ ستقوم المؤسسة بدعم الخمس الفرق الفائزة مز أجل المشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الحدث الرياضية والتضامنية النسائية
ouiya 2019 " التي ستعقد في الداخلة في الفترة مابين 2 و 9فبراير 2019.وبالتالي وبدعم من منظمي " الصحراوية " ستوفر مؤسسة " فوسبوكراع " للمشاركة من الجهات الجنوبية المملكة المغربية

فرصة عيش تجربة فريدة ، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلي العمل في سبيل القضايا اإلجتماعية.
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شاركت نساء الجهات المغربية الثالث في سباق بمدينة العيون من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلى سباق الصحراوية. التفاصيل في سياق ربورتاج نشرة الظهيرة.
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالريا أصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا. وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار. وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد. مشاركة 70 إمرأة في برنامج «الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيون احتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. وارزازات تحتضن الدورة
الـ34 لماراطون الرمال أعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات. وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث

المتفرد، األول من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا
أنه أكثر من مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس. وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء

العالم هذا السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم
المقسمة إلى ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز. وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام،

سيقطع المتنافسون على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل
كل شيء، مشيرين إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين. وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء

الفريق المنظم، بذل أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس.
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Il s’intitule « Sport Nature Solidaire pour toutes », un programme sportif et solidaire dont la finale s’est déroulée ce samedi au coeur de la ville de Laâyoune sous

l’organisation et la direction de la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Il s’agit avant tout d’une compétition 100% féminine réunissant 70 femmes

ayant franchi la première étape de sélection sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. En effet, ce

programme sportif et solidaire esr un événement socio-sportif inédit, une première de ce genre dans le Sud marocain, porteur d’un message aussi fort que pénétrant, celui

de l’indépendance de la femme marocaine et de ses capacités à épouser la culture sportive. S’agissant d’une compétition, la sélection, selon Ayoub Ziyadi, secrétaire

général de l’Association Lagon Dakhla, reposait non seulement sur l’intégrité physique des candidates, mais aussi sur leur acuité de caractère et leur volonté engagée à

vouloir apporter du changement social à la communauté. Concrètement, cette compétition sportive s’est manifestée sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la

nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp, et a connu la participation de plus de 150 femmes porteuses du message de la sensibilisation aux valeurs du

sport, de la citoyenneté, de la nutrition et du bien-être. Pour la Fondation Phosboucraa, l’honneur est tellement grandiose que cette première édition marque à la fois un

début et une apothéose, surtout qu’elle a été derrière plusieurs programmes 100% féminin de ce genre, comme le cas du « Women Innovation Circle », une autre

compétition avec déjà trois éditions à son actif.
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Il s’intitule « Sport Nature Solidaire pour toutes », un programme sportif et solidaire dont la finale s’est déroulée ce samedi au coeur de la ville de Laâyoune sous

l’organisation et la direction de la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Il s’agit avant tout d’une compétition 100% féminine réunissant 70 femmes

ayant franchi la première étape de sélection sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. En effet, ce

programme sportif et solidaire esr un événement socio-sportif inédit, une première de ce genre dans le Sud marocain, porteur d’un message aussi fort que pénétrant, celui

de l’indépendance de la femme marocaine et de ses capacités à épouser la culture sportive. S’agissant d’une compétition, la sélection, selon Ayoub Ziyadi, secrétaire

général de l’Association Lagon Dakhla, reposait non seulement sur l’intégrité physique des candidates, mais aussi sur leur acuité de caractère et leur volonté engagée à
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تنظم مؤسسة fondation phosboucraa وجمعية lagon DAKGIAخليج الداخلة المناسبة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني ،الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة
،وذلك يوم 19 يناير الجاري بمدينة العيون ، وتجدر اإلشارة إلي أن المنافسة الرياضية النسوية التي تجمع الجهات الجنوبية الثالث تعتبر األولى من أجل نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة 70 إمرأة
أجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب العيون الساقية الحمراء كلميم وادي نون . وستخوض المشاركات على شكل فريق ثنائي مسابقة مصغرة تشمل على التوالي على رياضات

الجري واجتياز ،الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية ، وعالوة على كونها حدثا رياضيا ،فإن هذه المنافسة البين جهوية بالعيون تشكل لحظة لإلحتمال بتقوية القدرات الذاتية للنساء كإحدى الشروط
األساسية لتنمية المجتمعات والحد من عدم المساواة. وقد تم إختيار المشاركات في هذه المسابقة ليس فقط من أجل قدراتهن الرياضية ولكن أيضا ال لتراماتهن اإلجتماعية والمجتمعية . إن مساندة مؤسسة

fondation phosboucraa لهذا البرنامج الرياضي ،مدعومة في ذلك من جمعية ' الغون الداخلة " يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية اإلجتماعية يجعلهن فاعالت في التعبيير
وتجدر اإلشارة إلي أن أكثر من 150 إمراة أستفدت خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة ،عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضية والمواطنة والتغذية والرفاهية فضال عن تنظيم
أنشيطة رياضية لإلستئناس في الطبيعة ، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم . وهي مبادرة تأتي في صيرورة المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة " فوسبوكراع "

في المجال ،بما في ذلك البرنامج النسائي100'/. حلقة اإلبداع اإلجتماعي للمرأة ،الذي يصل هذه السنة إلي طبعة الثالثة. كما تجدر اإلشارة إلي أن الجهود التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع لتقوية القدرات
sahar " الذاتية للنساء ستتواصل بعد هذه المنافسة بين الجهوية للعيون إذ ستقوم المؤسسة بدعم الخمس الفرق الفائزة مز أجل المشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الحدث الرياضية والتضامنية النسائية
ouiya 2019 " التي ستعقد في الداخلة في الفترة مابين 2 و 9فبراير 2019.وبالتالي وبدعم من منظمي " الصحراوية " ستوفر مؤسسة " فوسبوكراع " للمشاركة من الجهات الجنوبية المملكة المغربية

فرصة عيش تجربة فريدة ، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلي العمل في سبيل القضايا اإلجتماعية.
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement. La

ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans

le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. «Au-delà d’être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l’Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté. Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette

initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition. Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l’opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales. » Source de

l'article: aujourdhui
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Lagon» وجمعية «Fondation Phosboucraa» لبت حوالي 70 امرأة، السبت 19 يناير 2019، الدعوة للمشاركة في سباق جهوي بمدينة العيون. السباق الذي نظم تحت إشراف مؤسسة
Dakhla»، عرف مشاركة متسابقات من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وتمت المشاركة على شكل فرق ثنائية، خاضت في مسابقات شملت رياضات الجري
واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وأكد منظمو الحدث الرياضي، أن هذا األخير «يأتي لتقوية القدرات الذاتية للنساء، واإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت
في التغيير». السباق الذي نظم تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، يدخل في إطار برامج مؤسسة «فوسبوكراع» لدعم النساء ومبادراتهن. هذا واستفادت أكثر من 150 امرأة خالل

المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية بمدن الداخلة والعيون وكلميم. يذكر أن مؤسسة
«فوسبوكراع» ستعمل على دعم الفرق الخمسة الفائزة في السباق للمشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الرياضية والتضامنية النسائية «Saharouiya 2019» المرتقبة في فبراير المقبل والتي ستحتضنها

مدينة الداخلة. بتاريخ: 19-01-2019
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Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement. La

ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale interrégionale du programme sportif et solidaire «Sport nature solidaire pour toutes», un événement socio-sportif inédit dans

le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection sportive

dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. «Au-delà d’être un événement sportif, la compétition interrégionale

de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités», a déclaré Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l’Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la région,

sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur communauté. Ce

programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du changement, a-t-il

ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course

en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de

la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette

initiative d’autonomisation rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin «Women

Innovation Circle» qui est à sa 3ème édition. Selon les organisateurs, l’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrête pas à la compétition

interrégionale de Laâyoune. La Fondation soutiendra les équipes gagnantes, qui sont au nombre de 5, pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin

et solidaire «Saharouiya 2019», qui se tiendra à Dakhla du 2 au 9 février. Avec le challenge «Sahraouiya», la Fondation Phosboucraa donnera ainsi aux participantes des

régions du Sud l’opportunité de vivre une expérience inédite et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en œuvrant pour des causes sociales. » Source de

l'article: aujourdhui
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Lagon» وجمعية «Fondation Phosboucraa» لبت حوالي 70 امرأة، السبت 19 يناير 2019، الدعوة للمشاركة في سباق جهوي بمدينة العيون. السباق الذي نظم تحت إشراف مؤسسة
Dakhla»، عرف مشاركة متسابقات من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وتمت المشاركة على شكل فرق ثنائية، خاضت في مسابقات شملت رياضات الجري
واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وأكد منظمو الحدث الرياضي، أن هذا األخير «يأتي لتقوية القدرات الذاتية للنساء، واإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت
في التغيير». السباق الذي نظم تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، يدخل في إطار برامج مؤسسة «فوسبوكراع» لدعم النساء ومبادراتهن. هذا واستفادت أكثر من 150 امرأة خالل

المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية بمدن الداخلة والعيون وكلميم. يذكر أن مؤسسة
«فوسبوكراع» ستعمل على دعم الفرق الخمسة الفائزة في السباق للمشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الرياضية والتضامنية النسائية «Saharouiya 2019» المرتقبة في فبراير المقبل والتي ستحتضنها

مدينة الداخلة. بتاريخ: 19-01-2019
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء.وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون.وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير. الخبر | اخر
االخبار - نساء تحدين رمال الصحراء من أجل الرياضة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر االصلي من الرابط التالي وهو : سلطانة ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع

المسؤولية على الناشر االصلي للخبر.

22/01/2019
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء.وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون.وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير.
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء.وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون.وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport nature solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. "Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté. Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du

changement, a-t-il ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune

et Guelmim.
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La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes »

le 19 Janvier 2019 à Laâyoune. Cette compétition a réunir 70 femmes qui ont passé la 1ère étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim

Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course

dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune a été un moment de

célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités.
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء.وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون.وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير. الخبر | اخر
االخبار - نساء تحدين رمال الصحراء من أجل الرياضة - يمكنك مشاهدة مصدر الخبر االصلي من الرابط التالي وهو : سلطانة ويخلي موقع الوحدة عن مسؤوليته الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع

المسؤولية على الناشر االصلي للخبر.
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport nature solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra. "Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla. Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté. Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du

changement, a-t-il ajouté. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune

et Guelmim.
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La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes »

le 19 Janvier 2019 à Laâyoune. Cette compétition a réunir 70 femmes qui ont passé la 1ère étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim

Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course

dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la compétition inter-régionale de Laayoune a été un moment de

célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des inégalités.
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La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes »

le 19 Janvier 2019 à Laâyoune. Cette compétition a réunir 70 femmes qui ont passé la 1ère étape de sélection sportive dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim

Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport nature solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra."Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l'autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla.Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d'ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté.Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du

changement, a-t-il ajouté.Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d'un mini-raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l'organisation d'activités sportives, lors d'ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et

Guelmim. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالرياأصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا.وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار.وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد.مشاركة 70 إمرأة في برنامج«الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيوناحتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.وارزازات تحتضن الدورة ال34
لماراطون الرماألعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات.وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث المتفرد، األول
من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا أنه أكثر من
مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس.وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء العالم هذا

السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم المقسمة إلى
ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز.وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام، سيقطع المتنافسون

على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل كل شيء، مشيرين
إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين.وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء الفريق المنظم، بذل

أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالرياأصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا.وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار.وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد.مشاركة 70 إمرأة في برنامج«الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيوناحتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.وارزازات تحتضن الدورة ال34
لماراطون الرماألعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات.وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث المتفرد، األول
من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا أنه أكثر من
مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس.وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء العالم هذا

السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم المقسمة إلى
ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز.وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام، سيقطع المتنافسون

على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل كل شيء، مشيرين
إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين.وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء الفريق المنظم، بذل

أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
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نظمت مؤسسة “فوسبوكراع” وجمعية “خليج الداخلة” المنافسات الجهوية للمشروع الرياضي والتضامني “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”، وذلك يوم السبت 19 يناير 2019 بمدينة
العيون وبرنامج هذا المشروع الرياضي التنشيطي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة: الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية

الحمراء و ثم كلميم واد نون. وعرفت المنافسات الجهوية بمدينة العيون مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة االقصائيات األولى، وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة
الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” وسط مدينة العيون مسابقات شملت رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب

الزايدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء” ان هذه التظاهرة تشكل باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا مهما، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار
المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف الزايدي “أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار

اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير المجتمعي . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة في ورشات
توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية واللياقة البدنية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي

والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ،
وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في أهم القضايا االجتماعية.
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تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” بالعيون العيون – احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج،

الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية
الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز،

و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس
قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن

خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي
نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج

النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة
من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على

القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
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La ville de Laâyoune a abrité, samedi, la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire "Sport nature solidaire pour toutes", un événement socio-sportif inédit

dans le Sud marocain, initié par la Fondation Phosboucraa et l'Association Lagon Dakhla. Cette compétition a réuni 70 femmes ayant passé la 1ère étape de sélection

sportive dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, de Guelmim-Oued Noun et de Laâyoune-Sakia El Hamra."Au-delà d'être un événement sportif, la compétition inter-

régionale de Laâyoune est un moment de célébration de l'autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés et la réduction des

inégalités", a déclaré à la MAP, Ayoub Ziyadi, secrétaire général de l'Association Lagon Dakhla.Il a relevé que les participantes à cette compétition, une première dans la

région, sont d'ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacité sportive mais surtout pour leur engagement social envers leur

communauté.Ce programme sportif particulier vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrices du

changement, a-t-il ajouté.Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition sportive sous forme d'un mini-raid avec une course dans la nature

(Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp.Plus de 150 femmes avaient bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux

valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-être, ainsi que l'organisation d'activités sportives, lors d'ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et

Guelmim. Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.
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Laâyoune abrite la 1ère compétition sportive féminine inter-
régionale
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غياب كومارا عن الوداد بسبب إصابته بالمالرياأصيب العب الوداد البيضاوي إبراهيما كومارا بمرض الماالريا عندما رافق فريقه لجنوب افريقيا من أجل مواجهة فريق ماميلودي صنداونز برسم الجولة الثانية
من منافسات عصبة األبطال. ونقل إلى إحدى المصحات ببريتوريا في جنوب إفريقيا.وحسب تصريحات لطبيب فريق الوداد للصحافة، فحالة الالعب كومارا عادت لالستقرار.وغاب ابراهيم كومارا عن

مباراة فريقه الوداد أول أمس السبت أمام فريق ماميلودي صنداونز، وهي المباراة التي تعرض فيها الفريق البيضاوي للهزيمة بهدفين لهدف واحد.مشاركة 70 إمرأة في برنامج«الرياضة لكل النساء من أجل
تنمية مستدامة» بالعيوناحتضنت مدينة العيون ،أول أمس السبت، فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة» الذي يستهدف النساء المنخرطات

بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة.وعرفت هذه المرحة من البرنامج، الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية « خليج الداخلة «، مشاركة 70 إمرأة
من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، ثم كلميم واد نون .وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت

أطورها بفضاء « االغراد» مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية.وأبرز الكاتب العام لجمعية «خليج الداخلة» أيوب الزايدي،
ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن

الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي.وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة
والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم.وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل
بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني «الصحراوية» على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من أجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها

مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية.وارزازات تحتضن الدورة ال34
لماراطون الرماألعلن منظمو ماراطون الرمال عن تنظيم الدورة الرابعة والثالثين لهذا الحدث الرياضي ما بين 5 و15 أبريل المقبل في منطقة ورزازات.وذكر بالغ للمنظمين أن هذا الحدث المتفرد، األول
من نوعه منذ سنة 1986 وأول سباق صحراوي في العالم على مستوى الحجم والصيت الدولي، عزز مكانته دورة بعد أخرى وعلى رأسه منذ 34 سنة مؤسسه الشهير باتريك بويير، موضحا أنه أكثر من
مجرد مغامرة رياضية، بل إنه يمثل تحديا حقيقيا مقرونا بمغامرة إنسانية ال مثيل لها سيعيشها ألف متنافس.وأضاف البالغ أنه ابتداء من 5 أبريل المقبل، سيخوض ألف مشارك من جميع أنحاء العالم هذا

السباق الشاق مشيا على األقدام في الصحراء، باالعتماد على زاد غذائي ذاتي. وسيدافع العداؤون المغاربة، وعلى رأسهم رشيد المرابطي، مجددا باستماتة عن هيمنتهم على مسافة 250 كلم المقسمة إلى
ست مراحل، خاصة أمام فريق «أراضي المغامرة» المكون من الفرنسيين جوليان كورييه وإريك كالفري وميرل روبرت، المرشح بقوة للفوز.وأوضح المنظمون أنه على مدى سبعة أيام، سيقطع المتنافسون

على أقدامهم مسافة 250 كم تقريبا عبر جبال وتالل وكثبان رملية وأودية جافة في قلب بيئة صحراوية استثنائية، وسيتقدمون بأي ثمن في مواجهة الرمال والحر، وفي مواجهة ذواتهم قبل كل شيء، مشيرين
إلى أنه خالل أسبوع، سيتم فقط توفير مياه وخيمة بربرية تقليدية لكل مجموعة من ثمانية منافسين.وأبرز البالغ أنه سيكون على متنافسين، مدعومين برفاقهم في الطريق وجميع أعضاء الفريق المنظم، بذل

أقصى الجهود والمضي في البحث عن أقل شيء سيخول لهم االستمرار حتى نهاية التحدي. وسيعرف سباق هذه السنة مشاركة حوالي 200 امرأة من بين األلف متنافس. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
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نظمت مؤسسة “فوسبوكراع” وجمعية “خليج الداخلة” المنافسات الجهوية للمشروع الرياضي والتضامني “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”، وذلك يوم السبت 19 يناير 2019 بمدينة
العيون وبرنامج هذا المشروع الرياضي التنشيطي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة: الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية

الحمراء و ثم كلميم واد نون. وعرفت المنافسات الجهوية بمدينة العيون مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة االقصائيات األولى، وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة
الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” وسط مدينة العيون مسابقات شملت رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب

الزايدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء” ان هذه التظاهرة تشكل باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا مهما، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار
المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف الزايدي “أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار

اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير المجتمعي . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة في ورشات
توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية واللياقة البدنية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي

والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ،
وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في أهم القضايا االجتماعية.
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نظمت مؤسسة “فوسبوكراع” وجمعية “خليج الداخلة” المنافسات الجهوية للمشروع الرياضي والتضامني “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة”، وذلك يوم السبت 19 يناير 2019 بمدينة
العيون وبرنامج هذا المشروع الرياضي التنشيطي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة: الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية

الحمراء و ثم كلميم واد نون. وعرفت المنافسات الجهوية بمدينة العيون مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة االقصائيات األولى، وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة
الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” وسط مدينة العيون مسابقات شملت رياضات الجري، واجتياز الحواجز، و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب

الزايدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء” ان هذه التظاهرة تشكل باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا مهما، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار
المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف الزايدي “أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار

اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير المجتمعي . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة في ورشات
توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية واللياقة البدنية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة. وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي

والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ،
وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في أهم القضايا االجتماعية.
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تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” بالعيون العيون – احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج،

الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية
الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز،

و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس
قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن

خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي
نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج

النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة
من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على

القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
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تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج “الرياضة لكل
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تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” بالعيون العيون – احتضنت مدينة العيون يوم السبت فعاليات منافسات المرحلة الجهوية النهائية لبرنامج
“الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة” الذي يستهدف النساء المنخرطات بجمعيات رياضية أو تضامنية اجتماعية من ساكنة الجهات الجنوبية الثالث للمملكة. وعرفت هذه المرحة من البرنامج،

الذي الذي تنظمه مؤسسة فوسبوكراع وجمعية ” خليج الداخلة “، مشاركة 70 إمرأة من الجهات الجنوبية الثالث، والالئي اجتزن مرحلة الفرز األولى بجهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية
الحمراء، ثم كلميم واد نون . وخاضت المشاركات في هذه التظاهرة الرياضية التي جرت أطورها بفضاء ” االغراد” مسابقة مصغرة (فريق ثنائي)، شملت، على التوالي، رياضات الجري، واجتياز الحواجز،

و ركوب الدراجات الهوائية. وابرز الكاتب العام لجمعية “خليج الداخلة” أيوب الزايدي، ان هذه التظاهرة تشكل، باإلضافة الى كونها حدثا رياضيا، لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء وغرس
قيم المساواة، مشيرا الى ان اختيار المشاركات في هذه المسابقة لم يكن فقط لقدراتهن الرياضية، ولكن أيضا اللتزامهن االجتماعي والمجتمعي. وأضاف السيد الزايدي في تصريح لوكالة المغرب العربي
لألنباء، أن مساندة مؤسسة فوسبوكراع لهذا ا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير . وذكر أن أكثر من 150 امرأة استفدن

خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج عبر سلسلة من األنشطة متثلة في ورشات توعوية حول الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس مع الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي
نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وأشار الى ان تنظيم هذه المبادرة ، يأتي في اطار العديد من المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع في هذا المجال، بما في ذلك البرنامج

النسائي “حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة “. . وحسب المنظمين فان مؤسسة فوسبوكراع، ستعمل بتنسيق مع منظمي التحدي النسائي الرياضي والتضامني “الصحراوية” على دعم الفرق الخمسة الفائزة
من الجهات الجنوبية للمملكة، من اجل المشاركة في النسخة الخامسة لهذا التحدي التي ستحتضنها مدينة الداخلة مابين 2 و9 فبراير القادم ، وإتاحة الفرصة لهن لعيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على

القيادة باإلضافة إلى االنخراط والمساهمة في سبيل القضايا االجتماعية. مملكتنا.م.ش.س/و.م.ع
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تنظيم منافسات المرحلة النهائية الجهوية لبرنامج “الرياضة لكل
النساء من أجل تنمية مستدامة” بالعيون
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نظمت اليوم كل من مؤسسة Fondation Phosboucraaو جمعية Lagon Dakhla”خليج الداخلة ” بمدينة العيون ، المنافسة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني “الرياضة لكل
النساء من أجل تنمية مستدامة” وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة الرياضية النسوية والتي كانت “اللةفاطمة” حاضرة خالل أطوار هذه المنافسات، قد جمعت الجهات الجنوبية الثالث ، وتعتبر األولى من

نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة 70 امرأة اجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء،كلميم واد نون، حيث خاضت المشاركات على شكل فريق ثنائي،
مسابقة مصغرة تشتمل على التوالي على رياضات الجري واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات .. ولإلشارة، فإن مساندة مؤسسة Fondation Phosboucraaلهذا ا البرنامج الرياضي ، مدعومة

في ذلك من جمعية “الغون الداخلة” يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير..كما ان “اللةفاطمة” ستكون لها عودة لتفاصيل أكثر عن هذا
الموضوع في مقاالت وفيديوهات قادمة
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العيون تحتضن أول منافسة رياضية نسائية بين جهوية
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نظمت اليوم كل من مؤسسة Fondation Phosboucraaو جمعية Lagon Dakhla”خليج الداخلة ” بمدينة العيون ، المنافسة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني “الرياضة لكل
النساء من أجل تنمية مستدامة” وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة الرياضية النسوية والتي كانت “اللةفاطمة” حاضرة خالل أطوار هذه المنافسات، قد جمعت الجهات الجنوبية الثالث ، وتعتبر األولى من

نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة 70 امرأة اجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء،كلميم واد نون، حيث خاضت المشاركات على شكل فريق ثنائي،
مسابقة مصغرة تشتمل على التوالي على رياضات الجري واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات .. ولإلشارة، فإن مساندة مؤسسة Fondation Phosboucraaلهذا ا البرنامج الرياضي ، مدعومة

في ذلك من جمعية “الغون الداخلة” يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير..كما ان “اللةفاطمة” ستكون لها عودة لتفاصيل أكثر عن هذا
الموضوع في مقاالت وفيديوهات قادمة
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نظمت مؤخرا كل من مؤسسة Fondation Phosboucraaو جمعية Lagon Dakhla”خليج الداخلة ” بمدينة العيون ، المنافسة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني “الرياضة لكل
النساء من أجل تنمية مستدامة” ، وهي المنافسة الرياضية النسوية التي كانت “اللةفاطمة” حاضرة خاللها لتنقل لكل متابعيها بالصوت والصورة أطوار هذه المنافسات
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Lagon» وجمعية «Fondation Phosboucraa» لبت حوالي 70 امرأة، السبت 19 يناير 2019، الدعوة للمشاركة في سباق جهوي بمدينة العيون. السباق الذي نظم تحت إشراف مؤسسة
Dakhla»، عرف مشاركة متسابقات من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وتمت المشاركة على شكل فرق ثنائية، خاضت في مسابقات شملت رياضات الجري
واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وأكد منظمو الحدث الرياضي، أن هذا األخير «يأتي لتقوية القدرات الذاتية للنساء، واإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت
في التغيير». السباق الذي نظم تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، يدخل في إطار برامج مؤسسة «فوسبوكراع» لدعم النساء ومبادراتهن. هذا واستفادت أكثر من 150 امرأة خالل

المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية بمدن الداخلة والعيون وكلميم. يذكر أن مؤسسة
«فوسبوكراع» ستعمل على دعم الفرق الخمسة الفائزة في السباق للمشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الرياضية والتضامنية النسائية «Saharouiya 2019» المرتقبة في فبراير المقبل والتي ستحتضنها

مدينة الداخلة.
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بالصور. 70 امرأة تحدين رمال الصحراء من أجل الرياضة بالعيون

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 41

IMPERIUM MEDIA

Lagon» وجمعية «Fondation Phosboucraa» لبت حوالي 70 امرأة، السبت 19 يناير 2019، الدعوة للمشاركة في سباق جهوي بمدينة العيون. السباق الذي نظم تحت إشراف مؤسسة
Dakhla»، عرف مشاركة متسابقات من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وتمت المشاركة على شكل فرق ثنائية، خاضت في مسابقات شملت رياضات الجري
واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وأكد منظمو الحدث الرياضي، أن هذا األخير «يأتي لتقوية القدرات الذاتية للنساء، واإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت
في التغيير». السباق الذي نظم تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، يدخل في إطار برامج مؤسسة «فوسبوكراع» لدعم النساء ومبادراتهن. هذا واستفادت أكثر من 150 امرأة خالل

المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية بمدن الداخلة والعيون وكلميم. يذكر أن مؤسسة
«فوسبوكراع» ستعمل على دعم الفرق الخمسة الفائزة في السباق للمشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الرياضية والتضامنية النسائية «Saharouiya 2019» المرتقبة في فبراير المقبل والتي ستحتضنها

مدينة الداخلة.

22/01/2019
LE3600/24

بالصور. 70 امرأة تحدين رمال الصحراء من أجل الرياضة بالعيون

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 53

IMPERIUM MEDIA

This competition is a first in the region. 70 women had previously passed the first stage of sports selection in the region of Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued

Noun and Laayoune Sakia Lahmra. Organized in pairs, the teams entered into a sports competition in the form of a mini-Raid with a race in nature (Trail), a bike race

and a test Bootcamp. Beyond being a sporting event, the Laayoune inter-regional competition was a moment of women’s empowerment celebration, an essential

condition for the development of communities and the reduction of inequalities. The participants in this competition are also women of character selected not only for

their athletic abilities but especially for their social commitment to their community. Through this particular sports program, the Phosboucraa Foundation supported by

the Lagon Dakhla Association aims to accelerate the participation of women in the process of social development and transform them into change agents. It should be

recalled that more than 150 women benefited during the first phase of this program from awareness sessions on the values of sport, citizenship, nutrition, well-being and

organization of sports activities, during workshops held respectively in Dakhla, Laayoune and Guelmim. This empowerment initiative is not unique. It joins other

initiatives led by the Phosboucraa Foundation in this area, including the 100% women’s program ” Women Innovation Circle ” which is in its third edition. The

empowerment effort led by the Phosboucraa Foundation will not stop at the inter-regional competition of Laayoune. The Phosboucraa Foundation will indeed support

the 5 winning teams to take part in the 5th edition of the sports, women and solidarity event ” Saharouiya 2019 “, to be held in Dakhla from February 02 to 09 2019.
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء. وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون. وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير.
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Lagon» وجمعية «Fondation Phosboucraa» لبت حوالي 70 امرأة، السبت 19 يناير 2019، الدعوة للمشاركة في سباق جهوي بمدينة العيون. السباق الذي نظم تحت إشراف مؤسسة
Dakhla»، عرف مشاركة متسابقات من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون. وتمت المشاركة على شكل فرق ثنائية، خاضت في مسابقات شملت رياضات الجري
واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وأكد منظمو الحدث الرياضي، أن هذا األخير «يأتي لتقوية القدرات الذاتية للنساء، واإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت
في التغيير». السباق الذي نظم تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، يدخل في إطار برامج مؤسسة «فوسبوكراع» لدعم النساء ومبادراتهن. هذا واستفادت أكثر من 150 امرأة خالل

المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية فضال عن تنظيم أنشطة رياضية بمدن الداخلة والعيون وكلميم. يذكر أن مؤسسة
«فوسبوكراع» ستعمل على دعم الفرق الخمسة الفائزة في السباق للمشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الرياضية والتضامنية النسائية «Saharouiya 2019» المرتقبة في فبراير المقبل والتي ستحتضنها

مدينة الداخلة.

22/01/2019
LE3600/24

بالصور. 70 امرأة تحدين رمال الصحراء من أجل الرياضة بالعيون

22 / 01 / 2019

22 / 01 / 2019

Copyright IMPERIUM 2000-2014. All rights reserved. imperial-doc.net 53

IMPERIUM MEDIA

This competition is a first in the region. 70 women had previously passed the first stage of sports selection in the region of Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued

Noun and Laayoune Sakia Lahmra. Organized in pairs, the teams entered into a sports competition in the form of a mini-Raid with a race in nature (Trail), a bike race

and a test Bootcamp. Beyond being a sporting event, the Laayoune inter-regional competition was a moment of women’s empowerment celebration, an essential

condition for the development of communities and the reduction of inequalities. The participants in this competition are also women of character selected not only for

their athletic abilities but especially for their social commitment to their community. Through this particular sports program, the Phosboucraa Foundation supported by

the Lagon Dakhla Association aims to accelerate the participation of women in the process of social development and transform them into change agents. It should be

recalled that more than 150 women benefited during the first phase of this program from awareness sessions on the values of sport, citizenship, nutrition, well-being and

organization of sports activities, during workshops held respectively in Dakhla, Laayoune and Guelmim. This empowerment initiative is not unique. It joins other

initiatives led by the Phosboucraa Foundation in this area, including the 100% women’s program ” Women Innovation Circle ” which is in its third edition. The

empowerment effort led by the Phosboucraa Foundation will not stop at the inter-regional competition of Laayoune. The Phosboucraa Foundation will indeed support

the 5 winning teams to take part in the 5th edition of the sports, women and solidarity event ” Saharouiya 2019 “, to be held in Dakhla from February 02 to 09 2019.
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أقدمت حوالي 70 امرأة على المشاركة في سباق رياضات الجري، واجتياز الحواجز، وركوب الدراجات الهوائية في مدينة العيون، بعزم كبير على تحدي صعوبة الرياضة وسط رمال الصحراء. وعرف هذا
السباق الذي نظمته "مؤسسة فوسبوكراع لدعم النساء ومبادراتهن"، تحت شعار «الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة»، مشاركة فعالة من طرف النساء، من جهات الداخلة وادي الذهب، والعيون

الساقية الحمراء، وكلميم وادنون. وأكد منظموا هذه المبادرة أن الهدف منها هو تقوية القدرات الذاتية للنساء، وإشراكهن الفعلي في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في التغيير.
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La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes »

le 19 Janvier 2019 à Laâyoune.Cette compétition constitue une première dans la région. 70 femmes avaient au préalable passé la première étape de sélection sportive dans

la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra. Organisées en binômes, les équipes se sont engagées dans une compétition

sportive sous forme d’un mini-Raid avec une course dans la nature (Trail), une course en VTT et une épreuve Bootcamp. Au-delà d’être un événement sportif, la

compétition inter-régionale de Laayoune a été un moment de célébration de l’autonomisation des femmes, condition essentielle pour le développement des communautés

et la réduction des inégalités. Les participantes à cette compétition sont d’ailleurs des femmes de caractère sélectionnées non seulement pour leur capacités sportive mais

surtout pour leur engagement social envers leur communauté. Par ce programme sportif particulier, la Fondation Phosboucraa appuyée par l’Association Lagon Dakhla

vise à accélérer la participation des femmes au processus de développement social et à les transformer en actrice du changement. Il est à rappeler qu’elles étaient plus de

150 femmes à avoir bénéficié, lors de la première phase de ce programme, de séances de sensibilisation aux valeurs du sport, de la citoyenneté, de la nutrition, du bien-

être, ainsi que l’organisation d’activités sportives, lors d’ateliers organisés respectivement à Dakhla, Laâyoune et Guelmim. Cette initiative d’autonomisation n’est pas

unique. Elle rejoint d’autres initiatives menées par la Fondation Phosboucraa dans ce domaine, dont notamment le programme 100% féminin « Women Innovation

Circle » qui en est à sa 3ème édition. L’effort d’autonomisation mené par la Fondation Phosboucraa ne s’arrêtera pas à la compétition inter-régionale de Laayoune. La

Fondation Phosboucraa va en effet soutenir les 5 équipes gagnantes pour prendre part à la 5ème édition de l’événement sportif, féminin et solidaire « Saharouiya 2019 »,

qui se tiendra à Dakhla du 02 au 09 Février 2019. Avec le challenge « Sahraouiya« , la Fondation Phosboucraa donnera aux participantes des régions du sud l’opportunité

de vivre une expérience inédite, et de renforcer leur capacité en matière de leadership, tout en oeuvrant pour des causes sociales.Commentaire
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Laayoune accueille la première compétition sportive féminine
Inter-régionale (photos)
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نظمت مؤسسة Fondation Phosboucraa وجمعية “خليج الداخلة “، أمس السبت بمدينة العيون، المنافسة الرياضية النسوية بين جهوية، تحت شعار “الرياضة لكل النساء من أجل تنمية
مستدامة”. وجمعت هذه المنافسة، التي تعتبر األولى من نوعها، حوالي 70 امرأة من مختلف الجهات الجنوبية الثالث، نجحن في إجتياز المرحلة األولى بجهة الداخلة واد الذهب، العيون الساقية الحمراء،

وكلميم واد نون، حيث شاركن عبر فرق ثنائية، في مسابقات مصغرة شملت رياضة الجري، واجتياز الحواجز ورباضة ركوب الدراجة الهوائية. كما كانت هذه المنافسة البين جهوية بالعيون، فرصة
لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء، لكونها إحدى الشروط األساسية لتنمية المجتمعات والحد من عدم المساواة، حيث تم اختيار المشاركات في هذه المسابقة، لمساهماتهن االجتماعية والمجتمعية،

ليس فقط لقدراتهن الرياضية. يذكر، أن مساندة مؤسسة Fondation Phosboucraa وجمعية “الغون الداخلة”، لهذا البرنامج الرياضي، يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية
االجتماعية، بجعلهن فاعالت في التغيير، حيث استفادت أكثر من 150 امرأة خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية
والرفاهية، فضال عن تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. يشار أيضا، إلى أن الجهود التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع

لتقوية القدرات الذاتية للنساء، ستتواصل بعد هذه المنافسة بين الجهوية للعيون، حيث ستقوم المؤسسة بدعم الخمس الفرق الفائزة من اجل المشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الحدث الرياضية
والتضامنية النسائية “Saharouiya 2019، التي ستنظم في الداخلة في الفترة ما بين 2و9 فبراير 2019.
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مدينة العيون تحتضن أول منافسة رياضية نسائية “بين جهوية”
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La Fondation Phosboucraa et l’Association Lagon Dakhla ont organisé la finale inter-régionale du programme sportif et solidaire « Sport Nature Solidaire pour toutes »

le 19 janvier 2019 à Laâyoune. Cette compétition a réuni plus de 70 femmes de la région de Dakhla Oued Eddahab, Guelmim Oued Noun et Laâyoune Sakia Lahmra.

Les meilleures iront participer à la 5ème édition du raid féminin et solidaire « Sahaouiya » qui se tiendra du 2 au 9 février 2019 à Dakhla.
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صحراء نيوز - العيون تنظم مؤسسة Fondation Phosboucraaو جمعية Lagon Dakhla"خليج الداخلة " المنافسة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني "الرياضة لكل النساء من
أجل تنمية مستدامة" وذلك يوم 19 يناير 2019 بمدينة العيون. وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة الرياضية النسوية التي تجمع الجهات الجنوبية الثالث تعتبر األولى من نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة
70 امرأة اجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون. وستخوض المشاركات على شكل فريق ثنائي، مسابقة مصغرة تشتمل على التوالي على

رياضات الجري واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وعالوة على كونها حدثا رياضيا، فإن هذه المنافسة البين جهوية بالعيون تشكل لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء كإحدى
الشروط األساسية لتنمية المجتمعات والحد من عدم المساواة . وقد تم اختيار المشاركات في هذه المسابقة ليس فقط من أجل قدراتهن الرياضية ولكن أيضا اللتزاماتهن االجتماعية والمجتمعية. إن مساندة
مؤسسة Fondation Phosboucraa لهذا ا البرنامج الرياضي ، مدعومة في ذلك من جمعية "الغون الداخلة" يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في

التغيير. وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة ، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية والرفاهية فضال عن
تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وهي مبادرة تأتي في صيرورة المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع

في هذا المجال ، بما في ذلك البرنامج النسائي 100% "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة " الذي يصل هذه السنة إلى طبعته الثالثة. كما تجدر اإلشارة إلى أن الجهود التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع لتقوية
القدرات الذاتية للنساء ستتواصل بعد هذه المنافسة بين الجهوية للعيون إذ ستقوم المؤسسة بدعم الخمس الفرق الفائزة من اجل المشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الحدث الرياضية والتضامنية االنسائية
"Saharouiya 2019" التي ستنعقد في الداخلة في الفترة ما بين 2و9 فبراير 2019.وبالتالي وبدعم من منظمي "الصحراوية" ، ستوفر مؤسسة فوسبوكراع للمشاركات من الجهات الجنوبية للمملكة

فرصة عيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى العمل في سبيل القضايا االجتماعية.
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بين جهوية .. أول منافسة رياضية نسائية بمدينة العيون
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صحراء نيوز - العيون تنظم مؤسسة Fondation Phosboucraaو جمعية Lagon Dakhla"خليج الداخلة " المنافسة الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني "الرياضة لكل النساء من
أجل تنمية مستدامة" وذلك يوم 19 يناير 2019 بمدينة العيون. وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة الرياضية النسوية التي تجمع الجهات الجنوبية الثالث تعتبر األولى من نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة
70 امرأة اجتزن بنجاح مرحلة الفرز األولى في جهة الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون. وستخوض المشاركات على شكل فريق ثنائي، مسابقة مصغرة تشتمل على التوالي على

رياضات الجري واجتياز الحواجز وكذا ركوب الدراجات الهوائية. وعالوة على كونها حدثا رياضيا، فإن هذه المنافسة البين جهوية بالعيون تشكل لحظة لالحتفال بتقوية القدرات الذاتية للنساء كإحدى
الشروط األساسية لتنمية المجتمعات والحد من عدم المساواة . وقد تم اختيار المشاركات في هذه المسابقة ليس فقط من أجل قدراتهن الرياضية ولكن أيضا اللتزاماتهن االجتماعية والمجتمعية. إن مساندة
مؤسسة Fondation Phosboucraa لهذا ا البرنامج الرياضي ، مدعومة في ذلك من جمعية "الغون الداخلة" يندرج في إطار اإلشراك الفعلي للنساء في دينامية التنمية االجتماعية بجعلهن فاعالت في

التغيير. وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من 150 امرأة استفدن خالل المرحلة األولى من هذا البرنامج من سلسلة من األنشطة ، عبارة عن ورشات توعية حول قيم الرياضة والمواطنة والتغذية والرفاهية فضال عن
تنظيم أنشطة رياضية لالستئناس في الطبيعة، في إطار ورشات العمل التي نظمت على التوالي في الداخلة والعيون وكلميم. وهي مبادرة تأتي في صيرورة المبادرات األخرى التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع

في هذا المجال ، بما في ذلك البرنامج النسائي 100% "حلقة اإلبداع االجتماعي للمرأة " الذي يصل هذه السنة إلى طبعته الثالثة. كما تجدر اإلشارة إلى أن الجهود التي تقودها مؤسسة فوسبوكراع لتقوية
القدرات الذاتية للنساء ستتواصل بعد هذه المنافسة بين الجهوية للعيون إذ ستقوم المؤسسة بدعم الخمس الفرق الفائزة من اجل المشاركة في الطبعة الخامسة للمسابقة الحدث الرياضية والتضامنية االنسائية
"Saharouiya 2019" التي ستنعقد في الداخلة في الفترة ما بين 2و9 فبراير 2019.وبالتالي وبدعم من منظمي "الصحراوية" ، ستوفر مؤسسة فوسبوكراع للمشاركات من الجهات الجنوبية للمملكة

فرصة عيش تجربة فريدة، وتعزيز قدرتهن على القيادة باإلضافة إلى العمل في سبيل القضايا االجتماعية.
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