اختتام النسخة الرابعة لدوري السقاط باإلعالن عن توزيع  10آالف رقعة شطرنجية

توج مخلص العدناني ) أستاذ دولي في الشطرنج( من نادي االتحاد القاسمي ،بلقب
كأس النسخة الرابعة الوطنية لدوري المرحوم محمد السقاط للشطرنج ،وذلك في أعقاب
إسدال الستار عن فعالياتھا يوم األحد  02يناير  ،2011بقاعة الندوات بمقاطعة الصخور
السوداء بالدارالبيضاء ،فيما عادت المرتبة الثانية إلى علي الصبار من نادي الرجاء
البيضاوي فرع الشطرنج ،متبوعا بالالعب محمد عربوش من نفس الفريق وھو أستاذ
فدرالي وبطل المغرب سابقا ،في الوقت الذي تقاسم فيه العبو أندية المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب بالخميسات و الفرس العربي بالقصر الكبير و الكوكب المراكشي و االتحاد
الرياضي البيضاوي والرجاء الجديدي ،باقي الجوائز المالية المخصصة للمراتب ما بين
الرابعة و العاشرة.
أما بخصوص ،الكأس الخاصة ببطولة المغرب لفئة أكثر من  50سنة ،فقد عاد لقبھا
إلى توفيق الصقلي المنتمي لنادي الفرس الذھبي بالبيضاء،ثم المرتبة الثانية لالعب الرجاء
البيضاوي الحسين زكراوي ،والثالثة لخالد الشرقي من نادي الوداد البيضاوي ،وعلي
خالص من نادي ابن بطوطة بالرباط الذي جاء رابعا ،و بطل المغرب سابقا الالعب البشير
السبيع من نادي الفرس الذھبي في المرتبة الخامسة.
وموازاة مع منافسات ھذه الدورة ،وفي إطار تشجيع المواھب الشابة على ممارسة
رياضة الشطرنج ،خصصت اللجنة المنظمة لھذه التظاھرة جوائز مالية تحفيزية لھذه
الفئة ،حيث اختيرت فاطمة الزھراء اإلبراھيمي المنتمية لنادي الفتح الرباطي كأفضل العبة

واعدة في الدوري لفئة أقل من عشر سنوات رفقة زميلھا في النادي المھدي جماري ،كما
اختارت اللجنة التقنية ھيثم عبد النعيم من أولمبيك الدشيرة كأحسن العب في فئة أقل من
 12سنة و إيلياس العلمي من نادي دار طنجة لفئة  14سنة ثم أخيرا خليل صبري من
الرجاء الجديدي لفئة  16سنة.
ھذا و في خضم اختتام فعاليات ھذا الدوري الذي انطلق يوم  29دجنبر الماضي،
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج و بتنظيم من مؤسسة السقاط ،أعلنت
األخيرة عن تخصيص  10آالف رقعة شطرنجية و توزيعھا على كافة األندية بالتراب
الوطني ،وذلك بھدف تشجيع كافة الفئات بممارسة ھذه الرياضة الذھنية كما تم اإلعالن
عن تحويل الدورة القادمة لدوري المرحوم السقاط إلى الطابع الدولي ،و ھي مبادرة
استحسنتھا جميع األندية المشاركة.

