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امللتقى الدويل للمغرب 2017

م�سابقة ريا�ضية ذات طابع خا�ص
�ستتم فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدويل للمغرب يومي
ال�سبت  18والأحد  19نونرب  2017يف م�ضمار الدار
البي�ضاء �أنفا.
يخ�ص�ص كل يوم ل�ساللة ،يوم للخيول العربية الأ�صيلة ويوم
للخيول الإجنليزية الأ�صيلة ،وقد مت ذلك لأول مرة �سنة 2002
و  2012على التوايل .تلعب هذه امل�سابقة الريا�ضية دور ًا مهم ًا
يف �إ�شعاع �سباقات اخليول املغربية على ال�صعيد الدويل.

2
�سباقا ،بيـنهـا ثمـان
� 12سبـاقــات دولي ــة
700
000
جممــوع قـيمـة اجلوائز
يـومـيــن من الـم�سـابقة

10

بلدان م�شاركة

املغرب ،الإمارات العربية املتحدة ,قطر ,ليبيا ،اجلزائر ،فرن�سا،
�إ�سبانيا ،هولندا ،رو�سيا و اململكة املتحدة الربيطانية

الـملـف ال�صحفي
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� -2أقوى حلظات دورة 2016

فوز املغرب بك�أ�س �إحتاد الفر�سان
�أول �إمر�أة راكبة باجلائزة الكربى
ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س للبحر الأبي�ض املتو�سط

متيز اليوم الدويل للخيول الإجنليزية الأ�صيلة �سنة  2016فاز املغربي حممد �سند بك�أ�س الفر�سان للبحر الأبي�ض املتو�سط
مب�شاركة الفار�سة زينب بريويل� ،أول �إمر�أة فار�سة ت�شارك يف
�سباق اجلائزة الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س� .شراكة فعلية بني املغرب والإمارات

العربية املتحدة

فوز م�شارك مغربي يف �سباق اجلائزة متيزت هذه الدورة بح�ضور وفد ممثلي �سلطات اخليول يف
الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك حممد الإمارات العربية املتحدة ،وقد مت تبادل ك�ؤو�س رمزية بني
ال�ساد�س للخيول الإجنليزية الأ�صيلة ال�سيد عمر �صقلي ،املدير العام لل�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س،
بعد م�سابقة �شر�سة بني اخليول املغربية والإ�سبانية ،متكن وال�سيد �أحمد نا�صر الري�سي رئي�س �إحتاد اخليول للإمارات
الإ�سطبل املغربي "اتالنتيك ري�سينغ" من الفوز بجائزة جاللة العربية املتحدة ،وقد مت هذا التبادل تكرمي ًا لل�شراكة التي جتمع
البلدين يف ميدان �سباقات اخليول.
امللك حممد ال�ساد�س الكربى للخيول الإجنليزية الأ�صيلة.

الأداء املتميزة لإ�سطبالت
AL Shaqab Racing

يف �أول م�شاركة لها يف امللتقى الدويل للمغرب ،حققت ا�سطبالت
"ال�شقب ري�سينغ" �أداء متميزة يف اليوم الدويل للخيول العربية
الأ�صيلة حيث فازت بجائزة جاللة امللك حممد ال�ساد�س
الكربى ،جائزة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري موالي احل�سن
الكربى وجائزة رئي�س الإمارات العربية املتحدة وتعود ملكية
هذا اال�سطبل �إىل ال�شيخ جوعان بن حمد �آل ثاين.

عر�ض فنون الفرو�سية الع�صرية يف
م�ضمار الدار البي�ضاء

قدم عر�ض فن ع�صري من فنون الفرو�سية للإعالن عن
�إنطالقة يومي �سباقات امللتقى ،من طرف فر�سان مدر�سة فنون
الفرو�سية ملراك�ش ،ثمرة جهود م�شروع ال�شركة امللكية لت�شجيع
الفر�س ب�شراكة مع اجلمعية املغربية مل�ساعدة الأطفال يف و�ضع
غري م�ستقر "."AMESIP

الـملـف ال�صحفي
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 -3جائزة جاللة امللك حممد ال�ساد�س الكربى
اجلائزة الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك
حممد ال�ساد�س للخيول الإجنليزية
الأ�صيلة

يجمع هذا ال�سباق بني الأح�صنة و الأفرا�س الإجنليزية الأ�صيلة
البالغة من العمر � 3سنوات و�أكرث على م�سافة  2400مرت .يقدم
فيها ك�أ�س مهداة من طرف �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س
للح�صان املتوج.

قائمة الفائزين
2015

• اخليل "ARKAITZ" :
• املالك "Trofeu Empresarial" :
• املدرب "Ana Imaz Cecca" :
• الفار�س "Martinez Jose Luis" :
• البلد � :إ�سبانيا
2016

• اخليل "STRIVING" :
• املالك "Atlantic Racing" :
• املدرب "Sharif Alami" :
• الفار�س "Abderrahim Faddoul" :
• البلد  :املغرب

اجلائزة الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك
حممد ال�ساد�س للخيول العربية الأ�صيلة
(املجموعة )3

يجمع هذا ال�سباق بني الأح�صنة و الأفرا�س العربية الأ�صيلة
البالغة من العمر � 4سنوات فما فوق على م�سافة  2100مرت.
يقدم فيها ك�أ�س مهداة من طرف �صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س للح�صان املتوج.

قائمة الفائزين
2015

• اخليل "AL ANTARA" :
• املالك "Karimine M'Hammed" :
• املدرب "Thomas Fourcy" :
• الفار�س "Julien Auge" :
• البلد  :املغرب
2016

• اخليل "METRAG" :
• املالك "Al-Shaqab Racing" :
• املدرب "Thomas Fourcy" :
• الفار�س "Julen AUGE" :
• البلد  :قطر
الـملـف ال�صحفي
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 -4برنامج دورة 2017
يوم اخليول الإجنليزية الأ�صيلة
ال�سبت  18نونرب 2017
: 13h00

عر�ض فرو�سية ع�صري
: 14h15

جائزة �إحتاد اخليول للبحر الأبي�ض املتو�سط
: 14h45

جائزة الراحل جون بيري الفوري

""Jean Pierre LAFOREST

: 15h15

جائزة ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س الكربى
: 15h45

اجلائزة الكربى للمربني
: 16h15

اجلائزة الكربى للمالك
: 16h45

اجلائزة الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س للخيول
الإجنليزية الأ�صيلة

يوم ال�ساللة العربية الأ�صيلة
الأحد  19نونرب 2017
: 13h00

عر�ض فرو�سية ع�صري
: 14h30

جائزة فار�س النادي الرتكي
: 15h00

جائزة ك�أ�س رئي�س الإمارات العربية املتحدة
: 15h30

اجلائزة الكربى ل�صاحب ال�سمو امللكي الأمري موالي ر�شيد
: 16h00

اجلائزة الكربى ل�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري موالي احل�سن
: 16h30

اجلائزة الكربى ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س للخيول العربية
الأ�صيلة
: 17h00

جائزة اجلمعية امللكية املغربية ملربي اخليول العربية الأ�صيلة.

الـملـف ال�صحفي
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� -5سباقات اخليول يف املغرب

نظمت ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �سنة � 2400 ،2016سباق
خيول ،ما يعادل  11م�شارك بكل �سباق ،برتدد � 5إىل  7اجتماعات
�أ�سبوعية يف جمموع م�ضامري اململكة (الدار البي�ضاء ،الرباط،
مكنا�س ،خمي�سات ،اجلديدة� ،سطات ومراك�ش) .ومن �أهم
�سالالت اخليول امل�شاركة يف �سباقات املغرب جند :اخليل العربي

الأ�صيل ،اخليل الإجنليزي الأ�صيل واخليل العربي الإجنليزي.
قامت ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س مبجهودات جبارة جلعل هذه
الريا�ضة ذات امل�ستوى العايل �أكرث احرتاف ًا وتنظيم ًا( ،مراقبة،
مكافحة املن�شطات ،التقاط ون�شر ال�صور� ،سالمة امل�شاركني) ما
مكنها من الإلتزام باملعايري الدولية للجودة.

�أرقام حول �سباقات اخليول �سنة 2016
• � 2400سباق�/سنة ( )+35%مقارنة مع 2011
•  4645خيل للتدريب عند  2486مالك
•  322فار�س حمرتف ومتعلم
• � 6أيام �سباق يف الأ�سبوع
•  7م�ضامري (الدار البي�ضاء ،الرباط ،خم�سات ،مكنا�س� ،سطات ،اجلديدة ومراك�ش)
•  3358خيل �سباق ،ما يعادل  11خيل يف كل �سباق
•  8جوائز وطنية كربى
•  1موعد ذو �صدى عاملي :امللتقى الدويل للمغرب
•  1مدر�سة فر�سان يف املعهد الوطني للخيل الأمري موالي احل�سن
•  1مركز التدريب خليول ال�سباق يف بوزنيقة
•  1م�ست�شفى للخيول
الـملـف ال�صحفي
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 -6ال�سباقات املغربية على امل�ستوى العاملي
تنظم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �سنوي ًا عدد ًا من ال�سباقات
ب�شراكة مع بلدان من جميع �أنحاء العامل ذات �أ�صداء قوية يف
جمال �سباقات اخليول.
متكن هذه ال�سباقات من �إبراز ال�شراكات االمتيازية التي جتمع
ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س ب�سلطات اخليول يف العامل.

""MOROCCO CUP
لل�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س
تنظم هذه اجلوائز �سنوي ًا من طرف ال�شركة امللكية لت�شجيع
الفر�س خالل امللتقيات املده�شة لل�سباقات خارج املغرب
كفرن�سا ،ايرلندا وتركيا .الهدف من هذا التنظيم هو خلق
م�سلك عرب عدة بلدان لت�شجيع ال�سباقات املغربية دولي ًا.

ك�أ�س رئي�س الإمارات العربية املتحدة
�إن�ضم املغرب منذ �سنة � 2014إىل امل�سلك الدويل لك�أ�س رئي�س
الإمارات العربية املتحدة ،ب�شراكة مع "Abu Dhabi
 "Sport Councilو " Federation Equestreجائزة �إحتاد اخليول للبحر الأبي�ض
 ."des Emirats Arabes Unisتنظم هذه اجلائزة املتو�سط
�سنوي ًا خالل امللتقى الدويل للمغرب يف اليوم املخ�ص�ص لل�ساللة
العربية الأ�صيلة.
�أ�صبح املغرب ع�ضو ًا من �إحتاد اخليول للبحر الأبي�ض املتو�سط
منذ �سنوات .تنظم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �سنوي ًا جائزة
املرحلة املغربية للبطولة العاملية ل�سمو �إحتاد اخليول للبحر الأبي�ض املتو�سط خالل اليوم الدويل لل�ساللة
الإجنليزية الأ�صيلة مب�شاركة فر�سان بلدان �أع�ضاء الإحتاد.

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

جائزة ""H.H Sheikha Fatima Bint Mubarak

جائزة املربني

�سباق خا�ص بالفار�سات ويدخل يف جدول مواعيد البطولة
العاملية ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للفار�سات املنظمة يف تنظم ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �سنوي ًا جائزة املربني
�إطار مهرجان �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد ال نهيان ل�سباقات يف اليوم املخ�ص�ص لل�ساللة الإجنليزية الأ�صيلة ب�شراكة مع
" "French Racing & Breeding Comitteو
اخليول العربية الأ�صيلة يف عدة دول ،منها املغرب.
"."France Galop
الـملـف ال�صحفي
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 -7ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س

ان�شئت ال�شركة امللكية لت�شجيع الفر�س �سنة  ،2003وهي �شركة عامة حتت و�صاية وزارة الفالحة ،ال�صيد
البحري ،التنمية القروية واملياه والغابات .اهدافها تتجلى يف ت�أطري تربية اخليول وحت�سني �سالالتها ،تنظيم
ال�سباقات وتدبري �ألعاب �سباقات اخليولفي املغرب.

الـملـف ال�صحفي
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