
مدينة شفشاون تحتضن المهرجان الدولي 
 لمشطرنج

 

خنيفي من شفشاون  عبد الجواد ال

01:44 - 2019 يوليوز 18الخميس   

انطمقت، يوم االثنين الماضي، الدورة الثامنة عشرة من مهرجان شفشاون الدولي لمشطرنج، الذي تنظمه 

 . يوليوز الجاري21 إلى 15جمعية ألوان فنية لمشطرنج خالل الفترة الممتدة من 

فنون والرياضة عامل اإلقميم مصحوبا  المهرجان الذي أعطى انطالقته بمركب محمد السادس لمثقافة وال

بفعاليات منتخبة وجمعوية، يشكل عنوانًا لممثابرة واالستمرارية، بعدما أضحى من عالمات الهوية الثقافية 

. والرياضية لممدينة



 

وفي تصريح لجريدة هسبريس االلكترونية، قال محمد مبارك ريان، رئيس جمعية ألوان فنية لمشطرنج مدير 

المهرجان، إن الجمعية تسعى لتكون في مستوى السمعة التي تتمتع بها، وكذا عند حسن تطمعات األسرة 

. الشطرنجية الوطنية التي يترجمها اإلقبال الكثيف عمى المشاركة في مختمف أنشطة المهرجان

 7 العب والعبة تتراوح أعمارهم ما بين 200 مدينة مغربية مشاركة وحوالي 40وأضاف ريان أنه هناك زهاء 

 سنة، فضال عن استضافة الجمعية لنخبة من كبار األساتذة الدوليين وألبطال أجانب قدموا من 77سنوات و

.  دولة، األمر الذي يجعل من مهرجان شفشاون محطة دولية تشهد تنافسّية عالية12

 



وزاد المتحدث نفسه أن المجنة المنظمة بذلت جهودها من أجل تحسين برمجة المهرجان وتجويد المعايير 

. التقنية وتنويع الجوائز والمكافئات المخصصة لشتى المتبارين، والسيما من فئتي البراعم الشاب

تجدر اإلشارة إلى أن المهرجان سيعرف تنظيم دوري رئيسي، وماراتون في المعب الخاطف، ومباراة جماعية 

. آنية كبرى في ساحة الهوتة بالمدينة العتيقة

 

https://www.hespress.com/regions/438724.html 
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تتويج إسباني بمهرجان شفشاون الدولي 
 لمشطرنج

 

خنيفي من شفشاون  عبد الجواد ال

03:35 - 2019 يوليوز 23الثالثاء   

في أجواء من الروح الرياضية العالية أسدل الستار، بحدائق القصبة األثرية بشفشاون، عمى الدورة الثامنة 

 .عشرة لمهرجان شفشاون الدولي في الشطرنج، بحضور السمطات اإلقميمية وفعاليات منتخبة وجمعوية



 

وامتد عمى مدى أسبوع عبر تنظيم أنشطة شطرنجية " جمعية ألوان فنية لمشطرنج"المهرجان، الذي نظمته 

فنون والرياضة وساحة الهوتة بالمدينة العتيقة ومشاركة   12متنوعة ما بين مركب محمد السادس لمثقافة وال

دولة، عرف تنافسية موصولة بين جل الالعبين، ليتّوج الالعب اإلسباني من أصل أوكراني أوليج كورنيف 

بالجائزة الكبرى؛ فيما عادت الجائزة الثانية إلى الالعب الفرنسي بوسكارة سيفان، وحصل عمى المرتبة الثالثة 

. الالعب الروسي ليفين إفجيني

 



وعمى مستوى المعب الخاطف، فاز أيضا الالعب أوليج كورنيف، وعادت المرتبة الثانية إلى الالعب الروسي 

كما تم تتويج العديد من الالعبين . دوزاكوف إليا، وكانت المرتبة الثالثة كذلك من نصيب الالعب ليفين إفجيني

. الذين يمثمون مختمف األجيال

وصار مهرجان شفشاون الدولي في الشطرنج عالمة مميزة وعنوانا لممثابرة واالستمرارية، ويشكل هوية ثقافية 

. ورياضية بالمدينة

 

 

https://www.hespress.com/regions/439218.html 
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