بـــالغ صـحـفــي

مجموعة  OCPاملساند الرسمي للدورة الثامنة «ترانس املغرب»
تدعم مجموعة  OCPبصفتها مساندا رسميا الدورة الثامنة للسبـاق املتعـدد الرياضـات «تـرانس املـغـرب» الذي سيجري في
الفترة مـابيـن  16و  24مـارس  2013انطـالقا مـن ورززات و وصـوال إلـى مـراكـش.
تساند مجموعة  OCPهذا السباق لكونه يجمع بني الرياضة النظيفة واكتشاف املغرب باإلضافة إلى كونه يعمل على تنمية
روح التحمل والقدرة على الصبر وتعزيز األداء اجلماعي و تقوية ثقافة التضامن و جتاوز الذات حيث متثل هذه الصفات عمق
اهتمامات مجموعة  OCPوكل مساعديها.
خالل هذه الدورة سيشارك  90متسابقا من بينهم  6من مجموعة  ، OCPسيقطـع الـمسـار فـي سـت مراحـل حيث ستـتـم
الـمشاركـة بـسـلسـلة مـن الـريـاضـات تـشمـل سباق الدراجات والعدو والتوجه والتجديف.
مجموعة  ،OCPاملقاولة املواطنة والقريبة من محيطها واملنفتحة عليه ،جتعل من الرياضة وسيلة لتأسيس وتنمية القيم
اإلنسانية وقيم التضامن من خالل رعايتها لـ «  .» Challenge OCP du Cœurكل فريق مشارك في هذا التحدي يتبارى
لصالح جمعية مغربية توجد داخل مدار السباق و ذات أهداف مستدامة و تضامنية .
بفضل دعم مجموعة  OCPلـ «  » Challenge OCP du Coeurمنـذ  ،2008استطاع عدد من األطفال بدون مأوى مبدينة
الصويرة من االستفادة من املخيمات الصيفية ،فيما متكن عدد من األيتام من االستفادة من عمليات جراحية مستعجلة ،كما
استفاد من مركز التكوين عدد من األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة.
للمزيد من املعلومات حول السباق متعدد الرياضات ،زوروا املوقع

www.transmarocaine.org :

تعريف السباق متعدد الرياضات :

السباق متعدد الرياضات ،مغامرة جتري أطوارها في مسارات طبيعية تتضمن سلسلة من الرياضات عبر مرحلة أو عدة مراحل ،تتطلب من املشاركني القدرة
على التحمل والصبر .يتكون كل فريق من متسابقني يعتمدان على خريطة وبوصلة ،يطلب منهما الربط خالل السباق بني اجلري أو املشي على األقدام وركوب
الدراجات والتجديف .يبقى على كل فريق ،العثور في أسرع وقت ممكن على أكثر عدد من البطاقات من بداية كل مرحلة إلى نهايتها.
نبذة عن مجموعة OCP
تعتبر مجموعة  OCPأول مصدر في العالم للفوسفاط واحلامض الفوسفوري ،كما تعد فاعال عامليا ال محيد عنه في السوق الدولية ،وهي حاضرة بقوة في
سلسلة اإلنتاج ذات القيمة املضافة ،وتعمل  OCPعلى استخراج وتسويق الفوسفاط ومشتقاته .بلغ رقم معامالت  OCPنحو  56.4مليار درهم في سنة
 .2011تشغل املجموعة أزيد من  23ألف شخص ،إذ تساهم بقوة ،من خالل مشاريعها املنجمية والصناعية إضافة إلى برامجها ومشاريعها في تنمية مختلف
جهات اململكة املغربية.

للمز يد من ا ملعلو ما ت ا إل تصا ل بـ :
السيدة عائشة احلمومي

مديرة التواصل  -مجموعة OCP
الهاتف00 212 5 22 92 47 17 :

البريد اإللكتروني a.elhammoumi@ocpgroup.ma :

ميكن االطالع على جميع بالغاتنا الصحفية بزيارة موقعنا www.ocpgroup.ma

