
																																																					
	

 
 ون الدولي للدار البیضاء طانطالقة جدیدة للمارا

 احتفاًء بدورتھ العاشرة
 

 
و  28و  27أیام  الدولي للدار البیضاء طونالدورة العاشرة للمارااحتفاالت من أجل على قدم وساق تجري االستعدادات 

ة الدار البیضاء للتنشیط والتظاھرات بتعاون مع الجامع التنمیة المحلیة وتسھر على عملیة التنظیم شركة 2017أكتوبر  29
 .الملكیة المغربیة أللعاب القوى

 وعصبة الدار البیضاء أللعاب القوى. 
 

اص طبیق خع إلكتروني جدید وتتحت شعار التجدید الذي طال المسافات المبرمجة والمسارات المسطرة عالوة على موق
ھذه الدورة حقا بالمكانة التي بات تواكب . 2017أكتوبر  29ون الدولي للدار البیضاء یوم بالتظاھرة، ینظم الماراط

ً طمارا زاید سنة باتت أعدادھم تت ودولیاً وفي صفوف العدائین الذین ون الدار البیضاء یحتلھا في الساحة الریاضیة وطنیا
 تلو األخرى للمشاركة في ھذا الحدث الریاضي المتمیز. 

 
للمسابقات الثالث  المنظمون، أضاف لھواة ألعاب القوى ومحترفیھا على الصعید الریاضي، ومن أجل تلبیة األذواق

.  لعشر  كیلومتراتسباقا جدیدا یمتد كلم)  x 7 3ون وسباق التناوب ( طون ونصف الماراطالرئیسیة والمتمثلة في المارا
 وھي مسافة مرجعیة تسمح ألكبر عدد من المشاركین باكتشاف متعة التنافس الریاضي. 

 
یة إمكانیة المشاركة في ھذه التظاھرة الریاضألطفال یتسنى لون. ولكي طصغار نصیب أیضا من فقرات الماراالوللعدائین 
. 2017أكتوبر  28سنة سینظم یوم السبت  13 و 6ن الذین تتراوح أعمارھم ما بیتم إحداث سباق خاص بالصغار  الكبرى،

متمیز  على غرار الكبار في سباق الستمتاعا ستمكنھم منوھي سابقة من نوعھا بالنسبة للماراثون الدولي للدار البیضاء، 
 في قلب الدار البیضاء وداخل مسار مغلق وآمن. 

 
ون الدولي للدار البیضاء، اكتسى موقعھ اإللكتروني حلة جدیدة. فبات موقعا طماراوقبل أزید من شھر على انطالق ال

عن  ، ناھیكقیمةعملیا وتفاعلیا یتكیف مع كل األجھزة ویتم إغناؤه بمضامین جدیدة. كما یلقي الضوء على معلومات 
ومات دقیقة تابعین بصفة عامة لمعلتسھیل ولوج المشاركین والمیھدف تزویده بمنصة تقنیة للتسجیل واألداء اإللكتروني. 

والذي  www.wecasablanca.comالمحتضن ضمن موقع العالمة الترابیة ون. ویشكل ھذا الموقع اإللكتروني طحول المارا
وللرفع من ون. طجزءا من االستراتیجیة الرقمیة للمارا marathon.com-www.casablanca		,یمكن الولوج إلیھ عبر العنوان 

 . WeRunCasa#ون الدولي للدار البیضاء، یمكن تتبعھ بالمباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي طإشعاع المارا
 

 ون على الصعید الوطني یتوفرطون الدولي للدار البیضاء یعد أول ماراطذا الحد. فالماراولم یقف سباق التجدید عند ھ
ھم لھذا استعدادسیواكبھم طیلة على تطبیق خاص بھ. وھكذا، یمكن للمتسابقین االستفادة من تطبیق فرید من نوعھ 

في "بالي ستور" و " آبل ستور " ببث جمیع المتوفر مجانا  CASA MARATHONون. وسیسمح تطبیق طالمارا
 تتبع المستجدات في زمن واقعي، تتبغ الخرائط التفاعلیة لمسارات والجماھیر:المعلومات الموجھة للمتسابقین والمتطوعین 

فضلین. مالسباق، النتائج مع الترتیب...كما یتیح التطبیق بمیزتھ التعاونیة دعوة األصدقاء لتتبع مسارھم ومسار عدائیھم ال
 وأھداف المشاركین. تأقلمون) تطون ونصف الماراطللتداریب ( خاصة بالمراعدة برامج  COACH	CASA وأخیرا، یتیح خیار 

 " .   mon  compte  من خالل ركن "ل وجھ، یوصى بالتسجیل مكولالستفادة من ھذا التطبیق على أ
	
	

 
 حول الدارالبیضاء للتظاھرات والتنشیط



																																																					
. وتكمن مھمتھا في بلورة وتفعیل استراتیجیة الجاذبیة 2015سنة  (CEA) للتظاھرات والتنشیط لبیضاءاالدار تأسست الشركة المحلیة 

 الشمولیة الترابیة للعاصمة االقتصادیة على الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي.
ضمان تدبیر البنیات التحتیة الریاضیة والثقافیة وتنظم للتظاھرات والتنشیط مشاریع مھیكلة وتسھر على  الدار البیضاءوتنجز 

 التظاھرات واسعة النطاق في المجال الثقافي والریاضي واالقتصادي.
سطات،  الدار البیضاءشركة مساھمة خاضعة للقانون الخاص وذات رسامیل عمومیة. المساھمون ھم مجلس جھة  (CEA) وتعد

 .البیضاء الدارومجلس عمالة  الدار البیضاءجماعة 
 
	


