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 مهػػرجان شفشػػاون الدولي الثامػػن عشػػر للشطرنج

 بالغ صحفي 

 

، الدورة الثامنة عشرة 2019 يوليوز  21 إلى 15ستنظم جمعية ألوان فنية للشطرنج من 

 .لمهرجان شفشاون الدولي في الشطرنج

 يتضمن المهرجان األنشطة الرئيسيػة التالية: 

 جوالت، يحتضنه فضاء مركب 9 ، حسب النظام الكالسيكي، فيدوري دولي 

وسيمتد طيلة أسبوع كامل بمعدل . محمد السادس للثقافة والفنون والرياضة

 .جولة واحدة أو جولتين يوميا

  في اللعب الخاطف ماراتون ليلي(Blitz) جولة متتالية، ستجري  11، في

 .  يوليوز في الهواء الطلق بالساحة الكبرى للمركب18أطواره يوم الخميس 

  ،سيواجه خاللها أحد الوجوه الشطرنجية الدولية مباراة جماعية آنية كبرى

وستجري هذه المباراة االستعراضية التقليدية .  العبا شابا50البارزة حوالي 

 .يوليوز 20 التاريخية، مساء السبت بساحة وطاء الحمام

  بحضور زهاء عشرين أستاذا دوليا كبيرا وأستاذا دوليا، يمثلون حوالي 2019وستتميز دورة 

خمسة عشر دولػػة ومشاركة نخبة الالعبين المغاربة إضافة إلى أكثر من مائة هاو من شتى  

 . الفئات والجهات

  ورغبة في ترسيخ صورة وجاذبية المهرجػان، فقد تم رفع قيم وعدد الجوائز  المتبارى

حولها، وأجريت تعديالت مالئمة على البرنامج بهدؼ إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الهواة 

وتطمح لجنة . لمتابعة الجوالت وللمشاركين إلبراز مهاراتهم وطاقػاتهم حتى الجولة األخيرة

التنظيم إلى تقديم أفضل الخدمات التقنية من خالل إمكانية النقل اإللكتروني ألفضل 

الدسوت الجارية بالطاوالت األولػى، كما تم تدعيم طاقم التحكيم واعتماد مسطرة 

 .موضوعية الختيار المشاركين تمكن من رفع المستوى التقني للدوري
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  ينظم هذا المهرجان السنوي بشراكة مع الجماعة الحضرية لشفشػاون، وبفضل الدعم

 ومساهمة المجلس اإلقليمي ووكالة تنمية ومساندة الجهةالمتواصل للسيد عامل اإلقليم، 

كما يساعد عدد من الشركاء المؤسساتيين في إنجاح هذه .  األقاليم الشمالية للمملكة

 .التظاهرة

وقد جػػدد عدد من الشركاء الخواص استعدادهم لمساندة المهرجان من جديد، بينما 

 .2019انضػافت مقاوالت خاصػة أخرى لتقديم دعمها للدورة الحالية 

  وستكون مدينة شفشػاون خالل أسبوع صيفي كامل، مركز جذب لمهرجان كبير يحتفي

وستستقطب مثل الدورات السابقة . بالشطرنج، ملك األلعاب، في جو رياضي ومناخ ودي

وسوؼ تتاح الفرص لالعبين المغاربة، ومن ضمنهم شباب المدينة . العديد من السياح والهواة

المشاركة في منافسة بالمعايير الدوليػػة المعهودة، مع إمكانية احتكاكهم  باألساتذة الدوليين 

 .الكبار 

  العبا 266 لمهرجان شفشاون الدولي عرفت مشاركة 2018ويجدر التذكير بأن دورة سنة 

وقد فاز بالدوري الرئيسي األستاذ الدولي الكبير . دولػة 13في الدوري الرئيسي يمثلون 

 دولػة في ماراتون 12 العبا ينتمون ل 252يبنما شارك . سيرجي تيفياكوؼوبطل هولندا، 

هشام عبد اللعب الخاطف وكانت الرتية األولى من نصيب األستاذ الدولي المصري الكبير 

 العبا، 70وقد خاض هذا األخير غمار المباراة الجماعية اآلنية الكبرى في مواجهة . الرحمن

 .مما يشكل رقما قياسيا على الصعيدين الوطني واإلفريقي

  إن نجاح هذا الموعد السنوي سيدعم، كما نأمل، الصورة الخاصة المميزة لهذه المدينة

 .العريقة، ملتقى الفنون والثقافات والتقاليد واالحتفاالت

 

  المرجو االطالع على موقع 2019للمزيد من التفاصيل بشأن الدورة الثامنة عشرة لعام 

 .www.alwanfannia.net: الجمعية 

 

 2019 ماي 24شفشاون في 

 إدارة المهرجان
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