
 

 

 
 99الدورة  حب الملوكالبرنامج العام لمهرجان 

 
 

                                                   .1920يونيو  12األربعاء 

 11:00  بالقاعة المتعددة االختصاصات (ندوة صحفية وطنية( 

 11:30  اعة قلدي / لعب البو األنشطة الموازية )دور الشباب / المانطالق المسابقات الرياضية

 .الرياضات ..( 

 16:00 هاي: االقصائيات النهائية الختيار ملكة حب الملوك ووصيفات 

 

 . 2019يونيو  13الخميس 

 11:00  زارة ليمية لوية االق)بالمديرالدراسية حول سلسلة الكرز لفائدة الفالحين  األيامانطالق

 الفالحة(

 18:00  ادينو  القدم لكرة اضي الصفريويالوداد الريجمعية وفاء في كرة القدم بين مقابلة 

 ) بالملعب البلدي (لكرة القدم الوداد الرياضي الفاسي 

 18:00جلس برآسة السيد عامل اقليم صفرو و رئيس الم افتتاح الفضاءات والمعارض

 :الجماعي لمدينة صفرو و الوفد المرافق لهما

 .)معرض المغرب في حركية )ساحة المغرب العربي 

 المستشهرين. رواق 

 المصالح الخارجية. رواق 

 منتوجات فاكهة حب الملوك رواق. 



 

 العناصر والمدن المصنفة تراثا انسانيا ال ماديا من طرف رواق 

 اليونيسكو.

  رواق االستشارة الفالحية للمديرية اإلقليمية للفالحة 

 بالمديرية االقليمية لوزارة الفالحة(  الكرز  سلسلة رض منتوجاتمع( 

 (لمانوطريق ب لبنك الشعبيالساحة المجاورة ل)ليدية معرض الصناعة التق. 

  ) فضاء الطفل ) ساحة مساي 

 . رواق الكيرميس 

  . رواق األلعاب 

 . رواق الورشات و التوعية 

 . رواق الجمعيات التربوية 

 20:00  لكيةالم يقيةتتقدمه السرية الموسمن )فضاء الطفل( : انطالق موكب طواف المشاعل 

 .ام ادس وصوال لساحة باب المقمرورا بشارع محمد الس امس شارع محمد الخعبر 

 21:30 احة باببرى بس)المنصة الك : سهرة فنية خاصة بالفنانين والفرق والمواهب المحلية 

 . المقام(

 

  . 2019يونيو  14الجمعــة 

 10:00 ي(صبحية لألطفال من تنشيط الجمعيات التربوية بفضاء الطفل )ساحة مسا 

 10:00 لمية من تنظيم القرض الفالحي بقاعة الندوات بجماعة صفرو ندوة ع 

 11:00  وزارة لقليمية رية اال)بالمدياستكمال األيام الدراسية حول سلسلة الكرز لفائدة الفالحين

 الفالحة(

 15:00 فنية بالسجن المحلي  أمسية 

 20:00  )بمصاحب  حفل تتويج ملكة حب الملوك )ساحة باب المقام : 

  الملكيةالسرية الموسيقية 



 

   فرق تراثية فنية      

 جوق الملحون شباب األطلس 

 21:00  قرية الفنون الشعبية   )ساحة مساي(افتتاح 

 

 . 2019يونيو  15السبــت 

 09:00  (.بالملعب البلدي) دوري وطني في الكرة الحديدية 

 09:00  ) دوري حب الملوك الوطني لكرة اليد ) قاعة الرياضات 

 ار , فتيان , شبان , صغ 

 10:00 ( فروياض صر)بفضاء  افتتاح فعاليات الدوري الوطني لكرة المضرب الدرجة الثالثة 

 10:00 ) صبحية كبرى لألطفال للتعريف بالمهرجان  ) بفضاء الطفل 

 10:00 راعي ) حت الززيارة ميدانية و يوم دراسي وطني لضيعة التجارب للمعهد الوطني للب

 مديرية االقليمية لوزارة الفالحةإشراف ال تحتبالعنوصر( 

 19:30 شارع مرورا ب )انطالقا من الملعب البلدي االستعراض الرسمي لموكب ملكة حب الملوك

 .محمد الخامس و شارع محمد السادس وصوال لساحة باب المقام (

 21:00 )سهرة بفضاء قرية الفنون الشعبية   )ساحة مساي 

 

  2019يونيو  16األحـــد 

 09:00  (اضاتبقاعة الري)دوري حب الملوك الوطني لكرة الطاولة في دورته العاشرة  

 10:00 ياض فضاء ر)ب قصائيات الخاصة بالدوري الوطني لكرة المضرب الدرجة الثالثةاإل

 صفرو( 

 10:00  : انشطة و زيارة نجوم المهرجان لبعض المؤسسات االجتماعية 



 

 اسكوطمع تنشيط االطفال بفقرات تهريج و عملية إعذار بمستشفى محمد الخامس م 

 بحضور نجوم السهرة الكبرى.

 11:00  توزيع الشواهد و االدرع بالقاعة الكبرى بعمالة صفرو 

 15:00  بدار العجزة ( للمديح و السماع  أمسية احتفالية( 

 15:00  قاعة ب لبلدياأمسية فنية للطرب األندلسي من إحياء اطر و طلبة المعهد الموسيقي

  الندوات بجماعة صفرو 

 19:00  )سهرة بفضاء قرية الفنون الشعبية )ساحة مساي 

 21:00 قام(بالمنصة الكبرى )ساحة باب الم بمشاركة نجوم السهرة الفنية الكبرى. 

  لمهرجان حب الملوك . 99اختتام فعاليا الدورة 


