بيان صحفي:
كازا فوت كاب :
احلي احلسني يتوج بطل املقاطعات !
الثالثاء  2غشت  - 2016مبناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش اجمليد ،مت تنظيم نهاية كأس الدار البيضاء الكبرى للمقاطعات مبلعب "األب جيڴو"
وذلك يوم اجلمعة  29يوليوز  2016على الساعة السابعة بعد الزوال ،بني مقاطعة أنفا و مقاطعة احلي احلسني ،حيث فاز هذا األخير بالكأس بهدف لصفر .وقد
أثبت األبطال الذين تتراوح أعمارهم بني  14و 16سنة موهبتهم الكروية بجدارة و متكنوا كذلك من توجيه طاقاتهم لهدف مشترك .و قد قاموا بالدفاع عن ألوان
أحيائهم بكثير من العزمية كما أنهم أثبتوا شجاعتهم الكبيرة و روح رياضية بثة رغم صغر سنهم.
وقد سجل محمد أمني جوالن الذي ال يتجاوز عمره اخلامسة عشر سنة هدف الفوز مبرمى مقاطعة أنفا ،ليهدي بذلك كأس الدار البيضاء للمقاطعات لفريق احلي
احلسني .أفرز الدوري على تسجيل ما لم يقل على  177هدف من طرف هدافني موهوبني  10 :هدافني لفريق الفداء 9 ٬لفريق سيدي عثمان وفريق عني الشق٬
 8لكل من الصخور السوداء و احلي احملمدي و بن مسيك 7 ٬لفريق أنفا أما  5هدافني فكانت لكل من أحياء احلي احلسني سيدي بليوط و البرنوصي4 ،
هدافني للمعاريف 3 ،ملوالي رشيد و عني السبع 2 ،لسيدي مومن مرس السلطان و سباتة ،أما هداف الدوري فهو الالعب وسيم ستار من مقاطعة عني الشق
الذي سجل  12هدف .جائزة الروح الرياضية فاز بها فريق سيدي مومن ،جائزة أحسن حارس مرمى فاز بها مصطفى درويش من سيدي عثمان أما أصغر العب
مشارك فهو محمد أمني توكيل من مقاطعة احلي احملمدي.
و حضر هذه املناسبة كل من السيد خالد سفير والي جهة الدار البيضاء-سطات ،السيدة حنان جتاني عامل مقاطعات احلي احلسني ،السيد محمد شباك رئيس
مقاطعة الدار البيضاء أنفا ،السيد محمد جودار رئيس مقاطعة احلي احلسني ،السيد أحمد الستي األمني العام ملقاطعة احلي احلسني و كذلك السيد عبد اللطيف
الناصيري رئيس جلنة الشؤون االجتماعية و الثقافية و الرياضية والتنمية البشرية مبجلس املدينة ،كما كان ضمن احلضور السيد محمد اجلواهرى ،املدير العام
للشركة املنظمة للدوري "الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات”  ،وأخيرا و ليس آخرا السيد محمد مديحي من أبرز جنوم الكرة املغربية.
اشترك بالدوري الكروي  320شاب من مختلف مقاطعات املدينة البيضاء و الذين مثلوا قميص أحيائهم بكل مصداقية و فخر )عني الشق ،احلي احلسني ،مرس
السلطان ،الفداء ،املعا ريف ،الصخور السوداء ،أنفا ،سيدي بليوط ،بن مسيك ،سباتة ،موالي رشيد ،سيدي عثمان ،احلي احملمدي ،سيدي البرنوصي ،سيدي
مومن ،عني السبع( و الذين مت تأطيرهم من طرف  48مؤطر.
مت التنظيم بشراكة من والية الدارالبيضاء سطات ،مدينة الدارالبيضاء و مقاطعاتها ،و املغربية لأللعاب و الرياضة ،و بدعم من عصبة كرة القدم للدارالبيضاء.
وتدخل هذه التظاهرة في إطار الرؤية العامة لشركة "الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات" لألنشطة االجتماعية و الرياضية عن قرب.
و يجدر الذكر أن كازا فوت كاب تخص املقاطعات الستة العشر ملدينة البيضاء و تهم الشبان البالغة أعمارهم ما بني  14و  16سنة .وقد دافعوا عن ألوان
أحيائهم بكل حماس وروح رياضية  ،وبرهنوا على موهبتهم امللموسة في كرة القدم.
كما تشكل هذه التظاهرة الكروية الكبيرة املفتوحة مجانا للجمهور مناسبة للشباب البيضاوي لالستفادة من البنيات واملرافق الرياضية املتواجدة مبدينة الدار
البيضاء.
وتسعى شركة التنمية احمللية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات من خالل هذه التظاهرة إلى تعزيز األنشطة الرياضية باملدينة ،وتعميم هذه املبادرة لتشمل بحلول
سنة  2017رياضات أخرى وجميع فئات الشباب وذوي اإلحتياجات اخلاصة ،وذلك في أفق تنظيم دورة األلعاب األوملبية للدار البيضاء.

عن الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات :
على هامش استراتيجية تطوير مدينة الدار البيضاء ،مت إنشاء شركات التنمية احمللية لتحديد خطوط العمل االستراتيجية ودعم املدينة في توسعها الديناميكي.
الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات ) (CEAهي شركة التنمية احمللية املكلفة بتعزيز األنشطة الثقافية و الرياضية بالدار البيضاء ،على الصعيدين الوطني والدولي.
الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات هي شركة مساهمة خاضعة للقانون اخلاص و ذات رساميل عمومية ،برأس مال قدره  14مليون درهم ،موزع على النحو التالي ٪50 :جمللس جهة الدار
البيضاء سطات ٪43 ،جلماعة الدار البيضاء ،و  ٪7لعمالة الدار البيضاء.

