فـه ــر�س

 -Iالفر�س ،كنز الرتاث الوطني والهوية الثقافية املغربية

 -IIال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س « ،»SORECالفاعل
الرئي�سي يف قطاع اخليول
 �أهداف ومهام تقييم ا�سرتاتيجية قطاع اخليول ،SOREC -IIIمرحب ًا بكم يف عامل اخليل
 عامل تربية اخليول عامل �سباقات اخليل عامل �ألعاب �سباقات اخليل عامل فنون الفرو�سية ،SOREC -IVجدول مواعيد غني بالأحداث املفتوحة للكل
 ،SOREC -Vال�شريك الر�سمي ملعر�ض الفر�س للجديدة
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 -Iالفر�س ،كنز الرتاث الوطني والهوية الثقافية املغربية

للفر�س مكانة خا�صة يف قلوب املغاربة بكونه يعترب جزء من الرتاث
املغربي حيث ال ميكن حذفه من تاريخنا وثقافتنا .يعزز هذه املكانة
تعدد ا�ستعماالته عرب الزمن ،فهو و�سيلة نقل ،م�ساعد يف عدة �أعمال،
رمز الهيبة والعظمة يف احلفالت ،التقليدية منها والأعرا�س ،خا�صة
فن التبوريدة.
تقاليدنا الفرو�سية ال مفر منها فهي ت�شكل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف هويتنا
الثقافية والدينية املغربية.

حفاظا على هذا الرتاث التاريخي ولتنمية قطاع منظم وفعال
للخيول ،ان�ش�أت الدولة �سنة  2003ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س
« ،»SORECحتت �إ�شراف وزارة الفالحة ،ال�صيد البحري،
التنمية القروية واملياه والغابات.
�سنة  ،2011مت و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية لقطاع اخليول وفو�ض
ن�شرها لـ  SORECمن �أجل �أن جتعل من حدة لقطاع حمرك ًا
فعا ًال للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

تـواريـخ مهمـة فـي قطــاع الـخيـــول الـمغــــربيــة
� : 1912إن�شاء �أول مربط وطني مبكنا�س
 : 1914ترخي�ص �سباقات اخليول العمومية
� : 2002أول �سباقات خيول مغربية دولية مع انطالق اليوم الدويل لل�ساللة العربية الأ�صيلة
� : 2003إن�شاء SOREC
 : 2007حتويل الأن�شطة الفرو�سية لSOREC
 : 2011حتويل �أن�شطة املرابط الوطنية ل SORECوانطالق ا�سرتاتيجية قطاع اخليول
 : 2012الدورة الأوىل لليوم الدويل لل�ساللة الإجنليزية الأ�صيلة
 : 2012الدورة الأوىل ليوم الأبواب املفتوحة يف املرابط الوطنية اخلم�س
 : 2013الدورة الأوىل لقافلة التح�سي�س حول تربية اخليول
 : 2015تنظيم الدورة الأوىل للملتقى الدويل ل�سباقات ال�سالالت الأ�صيلة التي تدمج بني اليوم الدويل لل�ساللة العربية الأ�صيلة واليوم الدويل لل�ساللة
الإجنليزية الأ�صيلة
 : 2015انطالق مركز املعار�ض حممد ال�ساد�س باجلديدة
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 -IIال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س « ،»SORECالفاعل الرئي�سي يف قطاع اخليول

بكون  SORECالفاعل الرئي�سي لقطاع اخليول ،تتوزع مهامها على مدى مراحل حياة الفر�س ،من الوالدة �إىل الإ�ستعمال.

الـهـــدف

ازدهار الرتاث املغربي للخيول وجعل هذا القطاع حمرك �أ�سا�سي وفعال لتنمية قطاع اخليول اقت�صاديا واجتماعيا.

الـمهــــام

• ت�أطري تربية اخليول وتطوير �ساللتها يف املرابط الوطنية
• تنظيم �سباقات اخليول يف امل�ضامري
• �إدارة �ألعاب اخليول
• �إجناز البنيات التحتية اخلا�صة باخليول وا�ستعمالها

تقييم ا�سرتاتيجية قطاع اخليول
تطمح اال�سرتاتيجية الوطنية لقطاع تربية اخليول منذ �سنة ،2011
�إىل �أن ي�صبح املغرب بلد خيول بامتياز و�أن ي�صري قطاع اخليول
حمرك �أ�سا�سي وفعال للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ،ت�شيد قطاع اخليول املغربية وقوى
�أ�س�سه ،و�ساهم �سنة  2015بن�سبة  0,61%من االنتاج املحلي
الإجمايل الوطني ،ما يعادل  6مليار درهم من �إنتاج الرثوة ،مقارنة
مع  3,4مليار درهم �سنة .2007
تنق�سم اال�سرتاتيجية �إىل  3حماور:
 تطوير ا�ستعمال الفر�س (التبوريدة ،ريا�ضات اخليول ،فنوناخليول)...،
 تطوير قطاع �سباقات اخليل املغربية املحافظة على ال�ساللة الرببرية وت�شجيعها�أهم �إجنازات هذه ال�سنة
منذ ان�شائها� ،سهرت  SORECعلى تنمية وتطوير قطاع اخليول.
من �أهم اجنازاتها �سنة  2016جند :

 .1تطوير تربية اخليول :
• عدد الزيادات و�صل �إىل  900فر�س من ال�سالالت اخلم�س
الرئي�سية� ،أي ارتفاع بن�سبة  24%مقارنة مع  ،2011وتطور
وا�ضح على م�ستوى اجلودة اجلينية للإبل.
• فيما يخ�ص امليدان الطبي البيطري للخيول ،اجنزت م�صحة
املعهد الزراعي والبيطري للخيول يف الرباط �أول عملية جراحية
�شهر نونرب .2016
 .2ازدهار �سباقات اخليول املغربية
• افتتاح م�ضمار مراك�ش مبنا�سبة امل�ؤمتر الدويل لل�ساللة العربية
الأ�صيلة الذي ا�ستقبال عدد ًا مهم ًا من امل�شاركني من خمتلف الدول.
• نظم � 500سباق خيل �إ�ضايف ما بني �سنة  2011و 2016
( +30%مقارنة مع .)2011
• ت�صدير � 33سباق
• تطوير �سباقات اخليول على امل�ستوى الوطني مع �إرتفاع مهم
لعدد اخليول امل�شاركة يف ال�سباقات الوطنية (.)+31%
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 .4ا�سرتاتيجية دعم الفر�س الرببري
 .3م�شاريع بنية حتتية ذات جودة عالية
• ت�ضاعف عدد زيادات الفر�س الرببري �سنة  2016مقارنة مع
• افتتاح م�ضمار مراك�ش
• افتتاح مركز التدريب بوزنيقة لتمكني املالك اخلا�صني بامتالك ما كان عليه �سنة 2011
• �إن�شاء امللتقى الوطني للفر�س الرببري والفر�س العربي الرببري
ف�ضاء م�ؤقلم لتدريب خيولهم
• حتويل حمطة االمتطاء اىل مراكز ت�شجيع تربية اخليول لإيالج وهو حدث مهم يعرف بال�ساللة الوطنية .اقيمت الدورة الأوىل من
� 20إىل � 24شتنرب  2017مبربط اجلديدة.
التخ�صيب اال�صطناعي يف املناطق النائية

�أهم �أرقام �سنة  2016بقطاع اخليول :

تربية اخليول :
 عدد اخليول 110000 : �إدارة وتوفري ما يقارب  300فحل للمربني  900فر�س للتزاوج  7500مربي ن�شيط يف التزاوج ( � 5500سنة )+35% ،2015  1165زيادة خيول ال�سباقات ( � 1050سنة )+11% ،2015 ت�ضاعف عدد اخليول الرببرية  3مرات منذ 2011 �إح�صاء  1385خيل بربري (� 1188سنة  )17% + ،2015وا�ستعمال  68%منها (� 72%سنة )2015 �إح�صاء  48375خيل عربي بربري ( +12%مقارنة مع �سنة  )2015وا�ستعمال  73%منها (� 86%سنة )2015م�سابقة التبوريدة :
 تنظيم  25م�سابقة من  SOREC، 4,15مليار درهم من الدعم املايل (مثل �سنة )2015 � 322سوربا مقابل  5382خيل م�شرتك  72%من اخليول امل�ستعملة هي خيول بربرية وعربية بربرية ( 51%يف )2015لهدف الو�صول �إىل ن�سبة � %100سنة .2018
�سباقات اخليول :
منظم �سنة  2016يف امل�ضامري ال�سبع للبالد.
� -2400سباق ًا
ٌ
  119مليار درهم من الدعم املايل. �إ�شرتاك  2852خيل يف ال�سباقات ( %31+مقارنة مع .) 2015البنيات التحتية :
  5مرابط وطنية و  50حمطة للتنا�سل.  1مركز حتويل اجلنني يف املربط الوطني ملكنا�س.  1مركز وطني للتلقيح اال�صطناعي للخيول ببوزنيقة.  1مدر�سة الفر�سان يف معهد احل�سن الثاين للخيل.  1مدر�سة فنون اخليول يف املربط الوطني ملراك�ش.  7م�ضامري. مركز تدريب ببوزنيقة. مركز املعار�ض حممد ال�ساد�س اجلديدة. -خلية البيع  24 :وكالة جتارية و  560نقطة بيع ب�شراكة.
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 ،SOREC -IIIمرحب ًا بكم يف عامل اخليل

عامل تربية اخليول
خيول ذات جود ٍة عالي ٍة مع تطوير �سالالت اخليول
مهنتنا تتمثل يف �إنتاج ٍ
باالعتماد على �أحدث التقنيات اجلينية و البيولوجية احليوانية.
تعمل املربط الوطنية �أي�ض ًا على تدريب� ،إذاعة و ت�شجيع التقنيات احلديثة
لرتبية اخليول و املمار�سات ال�سليمة لرفاهية اخليول.
مكاف�أة املواليد و امل�ساعدات يف �إ�سترياد املهور ذات جودة عالية �أمثلة
لالجراءت املتخدة جتاه املربني لت�شجيع تطوير تربية اخليول يف املغرب.

ال�سالالت :

بكونه يتميز برثو ٍة تعادل  110000خيل و�سمعة ذات مراجع
دولية ،يعترب املغرب بدون �شك �أر�ضا للخيول حيث تدرب فيه 5
�سالالتٍ �أ�سا�سية :
 الرببري � :ساللة رمزية للمغرب ،من �أقدمال�سالالت النابعة من �شمال �أفريقيا ،مثايل لالن�شطة الريا�ضية
كالفرو�سية ،القدرة على التحمل ،اجلوالت اخليلية وال�سياحية.
املغرب ع�ض ٌو م�ؤ�س�س للمنظمة الدولية للخيل الرببري ،يرت�أ�س هذه
املنظمة منذ �سنة .2012
يف �سنة � ,2014شراك املغرب لأول مرة يف �ألعاب اخليل العاملية
املنظمة بنورماندي ،وقد �شرف فيها اخليل الرببري.
 ال�ساللة العربية الأ�صيلة  :من �أجوداخليول فيما يخ�ص القدرة على التحمل ،جالب ًا للأنظار بلياقته
و�صيانته الوقورة .ي�ستعمل �أي�ض ًا يف �سباقات اخليول املغربية.

 العربي الرببري  :نا ٌجت عن تزاوج بربري مع
عربي �أ�صيل ،هو اخليل املعروف ب�شدته ،اجنازاته الريا�ضية و
�سرعته على امل�سافات الق�صرية� .إنه اخليل الأكرت منا�سبة لل�سرج
يف املغرب ،ي�ستعمل خ�صو�ص ًا من فر�سان التبوردة.

االجنليزي الأ�صيل � :ساللة تطورت وا�ستقرت يف بداية القرن الثامن ،بتزاوج فر�س اجلي�ش االجنليزي
مع  3فحول �شرقية (العربي و الرببري) ،على الأخ�ص
 Godolphin-ARABIANالقادم من املغرب� .إنه
الأكرت �إ�ستعما ًال يف �سباقات العدو لكونه ال يلزم �إال نادر ًا.
 العربي االجنليزي  :نا ٌجت عن تزاوج بني
العربي الأ�صيل و االجنليزي الأ�صيل ،هو الأف�ضل لل�سرج .يحبذ
�إ�ستعماله يف ال�سباقات و ريا�ضيات الفرو�سية.

م�سابقة تربية اخليول الرببرية و
العربية الرببرية :
تن�ضم  SORECم�سابقة تربية اخليول الرببرية و العربية الرببرية
التي تهدف تنمية �أف�ضل خيول هذه ال�سالالت.
خالل امل�سابقة ،نتمكن من اال�ستمتاع بجودة االبل و تقييم نتائج
التح�سينات اجلينية .و حت�سي�سهم �أي�ض ًا باملمار�سات اجليدة للخيول
لت�سهيل رهانها على ال�سوق.
تنظم كل �سنة  20م�سابقة لرتبية اخليول و ي�شرك فيها ما يزيد عن
 4000خيل.

م�سابقة التبوريدة :

تبهر التبوريدة اجلمهور املغربي اى الدويل ،تنظم "� "SORECسنوي ًا
م�سابقة التبوريدة بالتعاون مع الفدرالية امللكية املغربية لريا�ضات اخليول.
نعد حالي ًا ما يزيد عن � 300سربات ،حوايل  5000فار�س و
 5000فر�س م�شاركني يف ما يزيد عن  20م�سابقة تبوريدة �سنوي ًا.
كل هده اخل�صائ�ص جتعل من م�سابقة التبوردة موعد ًا لت�شجيع اخليل
الرببري و العربي الرببري و حماف�ض ًا على هذا الفن التقليدي العتيق.

امللتقى الوطني للخيل الرببري و
العربي الرببري:

مت �إن�شاء هذا امللتقى �سنة  ,2017لي�صبح املوعد الذي يجتمع فيه
كبار ابطال تربية اخليول الرببرية و العربية الرببرية ،بيع باملزاد،
�سباقات ،م�سابقات القفز على احلواجز و �أن�شطة �أخرى متعلقة باخليل
الرببري و العربي الرببري ،ميكن هذا امللتقى من ت�شجيع و تعزيز
هاتني ال�ساللتني اللتني ت�شكالن جز ًءا كبري ًا من الرتاث املغربي.

�أيام التح�سي�س برتبية اخليول :

�سنة  ,2017همت تغطية يوميات تربية اخليول  13مركز ت�شجيع
تربية اخليول و  1000مربي على مدى  13مدينة من خالل
 20مرحلة متكن من تبادل وتفهم االحتياجات وتن�ص على تعليم
املمار�سات ال�سليمة من طرف فرق ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س
لفائدة مربي اخليول.
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عامل �سباق اخليول :

تقوم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س على �إحتاد الفاعلني يف قطاع
�سباقات اخليول وتتمحور اهدافه على الأداء اجليد للخيول ،ع�صرنتها
و اجنازاتها خالل ال�سباقات.
تنظم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س اليوم ما يزيد عن 2400
�سباق خيل �سنوي ًا يف م�ضامريها ال�سبع الوطنية( الدار البي�ضاء �أنفا-
الرباط -اجلديدة � -سطات  -اخلمي�سات  -مكنا�س  -مراك�ش ) ،و
قدمت تطويرها و ع�صرنتها ح�سب املعايري اخلا�صة بهذا القطاع.

من خالل امل�سابقات الدولية

 morroco cupلل�شركة امللكية
لت�شجيع الفر�س

�أ�صبح لقطاع �سباقات اخليل موعد ًا �سنوي ًا :امللتقى الدويل للمغرب الذي
يجمع �أجمل ال�سباقات ال�سنوية باف�ضل اخليول املغربية واال�سطبالت
امل�شاركة القادمة من �أوربا ودول اخلليج ( �إ�سبانيا ،فرن�سا ،االمارات
العربية املتحدة ،قطر ،العربية ال�سعودية� ،سلطنة عمان ).
جند �أي�ض ًا حدث ًا من �أهم الأحداث على مدى نهاية �أ�سبوع �شهر نونرب:
ملتقى ال�سالالت الأ�صلية مب�ضمار الدارالبي�ضاء .و يتميز هذا احلدث
ب�أجواء �إحتفالية و ريا�ضية.

الندوة الدولية لل�ساللة العربية الأ�صيلة

�إ�ستقبل املغرب �سنة  2017الندوة الدولية خليول ال�سالالت
�سباقات �سنوية يف �إطار لقاءات خيلية رفيعة ،منظمة يف فرن�سا ،الأ�صيلة لل�سباقات .اختتمت هذه الندوة بيوم �سباقات خيول
ايرلندا وتركيا.
" " UAE ABU DHABI RACE DAYويوم �سباقات خيول
ال�سالالت الأ�صيلة العربية من ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س.

املرحلة املغربية للبطولة العالية

" ،"HH SHEIKHA FATIMA BENT MUBARAK

خا�ص بالفار�سات.

ك�أ�س FRBC

"FRENCH RACING AND BREEDING
 "COMMITTEو ""THE PRESIDENT UAE CUP

املدجمني �سنة � 2004ضمن برنامج امللتقى الدويل ل�سباقات
ال�ساللة الأ�صيلة.
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عامل �ألعاب اخليول :

�ألعاب اخليول متثل جمال للرتفيه و الت�سلية للمغاربة،
و تنظم ح�سب نظام الرهان املتبادل.
حتر�ص ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س على تنظيم
هذه الألعاب و ت�سريها �إعتماد ًا على خلية معلوماتية
تعتمد على معايري دولية و قوانني �صارمة و مقننة
لت�ضمن نظامها امل�ستمر و لتتحكم يف التبادالت املالية.
تهدف ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �إىل حت�سي�س
الالعبني و جعلهم �أكرت م�س�ؤولية .و يف هذا الإطار،
تقوم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س بحملة حت�سي�سية
حتت �شعار " لنلعب مب�س�ؤلية ".

الـملـف ال�صحفي
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مـداخـيـل الألـعــاب
خلية جتارية تتكون من �أكرث من

 600بنـيقـــ ـطـعــة

1ملـي ـ ـ ــون

تب ــادل فـي الي ـ ــوم
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عامل فنون الفرو�سية

يف ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س  ،SORECن�شجع ظهور عر�ض  SORECللفنون الفرو�سية خالل
ا�ستعماالت حديثة للح�صان كفن الفرو�سية احلديث .ومنذ  2011معر�ض الفر�س للجديدة

و SORECمتهد م�شروع التكوين يف الفنون الفرو�سية يف املربط
�ستقدم مدر�سة الفنون الفرو�سية ملراك�ش خالل الدورة العا�شرة
الوطني ملراك�ش.
ملعر�ض الفر�س للجديدة ،عر�ض ًا خا�ص ًا يت�ضمن الألعاب البهلوانية
تقدم هاته املدر�سة للفنون الفرو�سية دورات تدريبية يف كل من باخليول وذلك بخيل بربرية وعربية بربرية.
الرتوي�ض ،و �ألعاب بهلوانية مع اخليول ،وعمل حر رفقة اخليول،
�سنة تلو الأخرى ،متكن الليايل الفرو�سية ملعر�ض الفر�س للجديدة من
�إعتماد ًا على جمموعة من املدربني املتميزين الوطنيني والدوليني.
مالحظة تطور وتقدم تالميذ مدر�سة فنون الفرو�سية ملراك�ش.
اخليول امل�شاركة هي من ال�ساللة الرببرية والعربية الرببرية .هاته
الأخرية قادمة من مزارع مغربية تقليدية حيث يتم تروي�ضهم على عر�ض " "VOLTIGE Sيقدم اخليول الرببرية والعربية
الرببرية يف م�شاهد على �إيقاعات مغربية ،يهتز فيها الفر�سان
�أيادي فر�سان من املدر�سة.
بتوازن .رق�صة حتتفل بجمال اجلنود والثقافة املغربية ،فاندماج
مدر�سة فنون الفرو�سية ملراك�ش ت�ساهم يف ت�سليط الأ�ضواء على اال�ستعرا�ضات اجلوية مع البهلوانيني واملو�سيقيني م�ستوحات من
املغرب ،كبلد للفرورو�سية بكونها ترفع راية ح�صاننا الوطني ،الألوان الثقافية والفنية املغربية.
احل�صان الرببري.

الـملـف ال�صحفي
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ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س ،امل�ساند الر�سمي ملعر�ض الفر�س باجلديدة
�أ�صبح معر�ض الفر�س موعد �أ�سا�سي خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،فمنذ ت�أ�سي�سها� ،ساهمت  SORECب�شكل كبري يف تنظيمه وذلك بجانب
جمعية معر�ض الفر�س التي تنجز كل �سنة عم ًال رائع ًا من �أجل �إ�شعاع قطاع تربية اخليول يف املغرب.
فمنذ دورة  ،2015واملعر�ض يجرى يف مركز املعار�ض حممد ال�ساد�س حيث يحت�ضن جمموعة من الأن�شطة والعرو�ض الفنية واملبادرات التي
تخ�ص كل من املحرتفني وعامة اجلماهري.
يحت�ضن مركز العر�ض حممد ال�ساد�س حتت اجنحته برامج غنية جتلب ك�شاف اخليول املبتدئني يف هذا امليدان ،فاجلميع يجد متعته يف ف�ضاء
التبوريدة يف املباريات الدولية للقفز على احلواجز� ،إ�ستعرا�ض اخليول العربية الأ�صيلة ،البطولة الدولية للخيول الرببرية وكذلك خالل الليايل
الفرو�سية التي تقام فيها عرو�ض عاملية يف غاية اجلمال والبهاء.
هذه الدورة تقفل عقد ًا من جهود ممثلي قطاع الفرو�سية الذين جعلوا ،من خالل احرتافهم ،هذا املوعد من �أكرب اللقاءت واملعار�ض يف �إفريقيا.

برجمة  SORECخالل معر�ض

جائزة حممد ال�ساد�س الكربى  -ف�ضاء التبوريدة

• من الثالثاء �إىل ال�سبت من ال�ساعة � 15Hإىل 18H
الفر�س
البطولة الدولية للح�صان الرببري  -احللبة B
يف هذه الدورة العا�شرة ملعر�ض الفر�س ،تنظم  SORECجمموعة • ال�سبت � 21أكتوبر من � 10Hإىل 17H30
من الأن�شطة تهدف خاللها عر�ض التقدم املحرز يف هذا القطاع.

العر�ض الدويل لل�ساللة العربي الأ�صيلة  -احللبة A

عرو�ض

ت�أهيالت  :الأربعاء � 18أكتوبر من � 10Hإىل 18H
البطولة  :اخلمي�س � 19أكتوبر من � 10Hإىل 18H

• رواق  SORECامل�ؤ�س�ساتي

الأن�شطة

املباراة الدولية للقفز على احلواجز  -حلبة A

• ور�شات حول اخليول وا�ستوديو �ألت�صوير للأطفال
م�سابقة القفز على احلواجز الدولية  : *1اجلمعة � 20أكتوبر من
� 9Hإىل  ,10Hال�سبت � 21أكتوبر من � 9Hإىل  ,10Hالأحد
ك�أ�س الأبطال للخيول العربي الرببرية  -حلبة B
• اجلمعة � 20أكتوبر من � 10Hإىل  13Hومن � 14Hإىل � 22 17Hأكتوبر من  9Hاىل  ,10Hاجلائزة الكربى على ال�ساعة 18H
م�سابقة القفز على احلواجز الدولية *** لت�أهيالت ك�أ�س العامل :
�أن�شطة حول اخليل الرببري و�سلوكاته
اجلمعة � 20أكتوبر من � 10Hإىل  ,18Hال�سبت � 21أكتوبر من
• اجلمعة � 20أكتوبر من � 15Hإىل 16H
� 10Hإىل  ,18Hاجلائزة الكربى الأحد من � 10Hإىل 17H

ندوة

• اجلمعة � 20أكتوبر من � 16Hإىل 17H

�أن�شطة  SORECاحللبة B

• �إ�ستعرا�ض مدر�سة فنون اخليل ملربط مراك�ش  /تن�شيط حول
اخليل الرببري
• الثالثاء � 17أكتوبر من � 16Hإىل 17H
• الأربعاء � 18أكتوبر من � 10Hإىل 11H
• اخلمي�س � 19أكتوبر من � 11Hإىل 12H
• اجلمعة � 20أكتوبر من � 15H30إىل 16H30
• الأحد � 22أكتوبر من � 11Hإىل 12H

ليايل الفرو�سية  -عر�ض مدر�سة فنون اخليل ملربط
مراك�ش  -حلبة : A
• اجلمعة  20وال�سبت � 21أكتوبر يف ال�ساعة 20H

ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �شريك للأحداث واملباريات التالية :

الـملـف ال�صحفي
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 ،SORECجدول مواعيد �سنوي غني بالأحداث املفتوحة للكل

فرباير

�أيام تربية اخليول  :حمطات االمتطاء يف جميع �أنحاء اململكة
�إنطالق املباريات اجلهوية للتبوريدة يف جميع جهة املغرب

مار�س

اجلائزة الكربى للأمري موالي ر�شيد  :م�ضمار الداربي�ضاء �أنفا

ابريل

املباريات الإقليمية للتبوريدة  :كلميم ،مكنا�س ومراك�ش

ماي

" " UAE ABU DHABI RACE DAY
م�ضمار مراك�ش
جائزة حممد اخلام�س الكربى  :م�ضمار الدار البي�ضاء �أنفا

�شتنرب

املباريات اجلهوية لرتبية اخليول الرببرية والعربية الرببرية :
ملربط الوطني للخيول مبكنا�س واملربط الوطني للخيول مبراك�ش
اللقاء الوطني لرتبية اخليول الرببرية والعربية الرببرية:
املربط الوطني للخيول باجلديدة

�أكتوبر

جائزة احل�سن الثاين الكربى /جائزة موالي عبداهلل الكربى :
م�ضمار الدار البي�ضاء �أنفا

نونرب

اللقاء الدويل للمغرب  :م�ضمار الدار البي�ضاء �أنفا

يونيو

جائزة موالي احل�سن الكربى  :م�ضمار الدار البي�ضاء �أنفا
�إنطالق املباريات اجلهوية لرتبية اخليول الرببرية والعربية
الرببرية  :جميع �أنحاء املغرب
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