بالغ صحفي
أول منافسة رياضية نسائية

» بين جهوية «

بمدينة العيون

تنظم مؤسسة  Fondation Phosboucraaو جمعية" Lagon Dakhlaخليج الداخلة " المنافسة
الرياضية البين جهوية للبرنامج الرياضي والتضامني "الرياضة لكل النساء من أجل تنمية مستدامة"
وذلك يوم  19يناير  2019بمدينة العيون.
وتجدر اإلشارة إلى أن المنافسة الرياضية النسوية التي تجمع الجهات الجنوبية الثالث تعتبر األولى من
نوعها في المنطقة إذ ستسجل مشاركة  70امرأة 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 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 .وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر من  150امرأة 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 " %100حلقة 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 2و 9فبراير .2019وبالتالي 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.

