بيان صحفي:
املاراتون الدولي للدار البيضاء :
دورة تاسعة مشوقة !
اخلميس  22شتنبر  – 2016في إطار تفعيل االتفاقية التي جتمع جماعة الدار البيضاء و شركة "الدار البيضاء للتنشيط و التظاهرات" ،تنظم هذه األخيرة
املاراتون الدولي للدار البيضاء في نسخته التاسعة ،وذلك يوم األحد  30أكتوبر .2016
أصبحت هذه التظاهرة جزءا ال يتجزأ من اجلدول الرياضي الدولي ،وتوعد ببرمجة لكل األجيال بحيث سيتضمن املسار اجلديد ماراتون و نصف ماراتون و سباق
املراحل و كذلك برنامج تنشيط على مدار  360درجة ملدينة الدار البيضاء.
للتذكير فإن املاراتون الدولي للدار البيضاء ميكن من إعادة اكتشاف املدينة ،مرورا بشوارعها و أزقتها ،مع التحفيز على املمارسة املنتظمة للرياضة لدى جميع
الفئات االجتماعية و املهنية ،و نشر قيم اللعب النظيف و احترام اخلصم واملواطنة.
دورة هذه السنة واعدة من حيث األسماء الالمعة املغربية والدولية التي تشارك بها ،حيث ينتظر مشاركة أكثر من  4000شخص من جنسيات متعددة ،املنتظر
انضمامهم في إحدى السباقات التالية:
 املاراتون 42 :كلم من املنافسة على الطريق في قلب مدينة الدار البيضاء مرورا باحملاور األساسية و آثارات املدينة نصف املاراتون  21 :كلم من املنافسة األكثر شعبية لهذا احلدث سباق املراحل  :يكمن في تناوب ثالثة أشخاص على قطع مسافة نصف املاراتونجديد هذه النسخة هو املسار الذي صمم بكيفية متكن استخداما أنسبا لقدرات لعدائني ،و الذي يتضمن مسار شبه مسطح ،يأخذ بعني االعتبار أحوال الطقس و
مخطط له لتمكني املشاركني من االستمتاع باملدينة ،بوجود  14نقطة للتنشيط.
و ستتمركز قرية املاراتون بقرب نقطة االنطالق يومي السبت  29و األحد  30أكتوبر ،2016بوجود مساحة مخصصة لألنشطة مطعم وناد صغير لألطفال وكدا
منطقة مخصصة للشركاء .و ميكن أيضا للمشاركني سحب املرايل قبل يوم السباق في عني املكان.
املاراتون مفتوح جلميع املواطنني الذين جتاوز عمرهم  17سنة و بحالة بدنية جيدة .التسجيل باألماكن التالية :
ـ املركب الرياضي محمد اخلامس ابتداء من  23شتنبر.
ـ املعرض الدولي للرياضة والترفيه )فضاء تورو( بني  20و  23أكتوبر.2016
ـ مجمع كازابالنكيز ،ابتداء من  10أكتوبر .2016
ـ أو عبر اإلنترنيت على املوقع www.casaevents.ma/Casablanca-Marathon :
موعدنا يوم األحد  30أكتوبر  2016على الساعة  07:00صباحا مع هذا اللقاء الرياضي الدولي باملدينة 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.

