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مـــــــوفـــــــد االحتـــــــاد الـــــــعـــــــراقـي لـالعالم
الرياضـــــي

بـياد انطـلـقت منـافسـات بـطولـة االو
العربي الثاني للشطرجن والتي تضم
فـــعـــالـــيــــات الـــكالســـيـك والـــســـريع
واخلاطف بـالـفردي والـفـرقي للـذكور
واالنـاث واالنــديـة الــرجـال والــنـسـاء
الــتي حتــتـضــنـهــا مــديـنــة الـشــارقـة
االماراتـيـة لغـاية الـرابع عـشر شـباط
ـشــاركـة  250العب والعـبـة ـقــبل  ا
ـثـلـون مــنـتـخـبـات الـعـراق واالردن
ولبنان وفلسط واليمن والسعودية
والكـويت وعُمـان والـبحـرين وتونس
ـغـرب والـسـودان ومـصـر ولـيـبـيـا وا
واجلـــزائـــر والـــصـــومـــال فـــضال عن

ضيف. االمارات البلد ا
ويــتــالف الــوفــد مـن رئــاســة مــحــمـد
ـــصــري ـــدرب ا مـــهـــدي احلــكـــيم وا
محمـد احمـد ابراهيم والالعـب علي
ــتــقــدمــ لــيـث احــمــد ضــمن فــئــة ا
ـتقـدمات للـرجال وكـارين كـمال فـئة ا
للـنسـاء واحمـد جزا جـمال فـئة حتت
 14سنة وزيـد عالء جاسب حتت 12
ســنـة وريــتـاج ســعـد مــحـسن دون 8
سنوات اناث واحلكام الدولي سعد
محسن الكناني وحس كاظم حسن.
وقال محمد مـهدي احلكيم: نتوقع ان
يحقق العبونا مـراكز متقدمة في هذا
احملفل الـعـربي اذ  اختـيـارهم على
ضـوء نـتـائـجـهم االخـيـرة حـيث تـوج
الالعب عــلي لــيث بــبــطـولــة الــعـراق
اضي  2017فيما للمتقـدم العام ا
حصل الالعب احـمد جـزا جمـال على
نـحــاســيـة بــطــولــة اسـيــا بــفـعــالــيـة
ـنـصرم اخلـاطف الـتي جـرت الـعـام ا
في االمـــارات وحــصل عــلـى بــطــولــة
الـعـراق لـلـشـباب دون  20سـنـة وهو
ـركـز بـعـمـر  14سـنــة وكـذلك حــقق ا
الــسـابع فـي بـطــولـة نــهـائي الــعـراق
لـلـمتـقـدمـ الـرجال مـبـيـنـا ان كارين
كــــمـــال جالل الــــدين حـــصــــلت عـــلى
نحـاسية بـطولـة العـرب في السودان
ــتـوقع ان حتــصـد عـام  2016ومن ا
ــراكـــز االولى وفــيــمــا يــخص احــد ا
الالعـبـة ريـتـاج سـعـد مـحـسن فـانـهـا
بطلـة العراق لـلعام  2014و2015
دون  6سنوات وبطـلة العراق دون 8

سـنـوات  2017وكـذلك حــصـلت عـلى
ركز السادس في بـطولة اسيا التي ا
احــتــضــنــتــهــا طــهــران عــام ?2016
وحـــصــد زيــد عـالء عــلى نــحـــاســيــة
ــاضي في بـــطــولــة الــعــرب الـــعــام ا
مــديـنـة جــربـا الــتـونـســيـة بــفـئـة 10
سـنـوات وبـطل الـعـراق في الـنـسـخـة

اضية بفئة دون  12سنة. ا
من جانـبه اشـار احلكم الـدولي سـعد
محـسن الـكـناني: ان االحتـاد الـعربي
اخـــتــار نـــظـــيــره اإلمـــاراتي من اجل
استـضـافة الـبـطولـة وكـانت اإلمارات
ـغرب واألردن اخلـيار الـثـالث بـعـد ا
ــغــرب اســتــضــافــتــهـا اذ اعــتــذرت ا
لظـروف خاصة وبـعد مـوافقة األردن
ــراحل عـــلى اســتـــضــافـــة بــطــولـــة ا
الــعـمــريــة فـقط عــلى أن تــسـتــضـيف
اإلمارات بطوالت الكبار لكن االحتاد
األردني عاد واعتذر عن االستضافة.
وعن حظوظ الالعب اكد الكناني ان
الــعــراق له مــكــانــته عــلى الــصــعــيـد
العربي بالـشطرجن من خالل تواجده
في كل الــبـــطــوالت الـــتي يـــقــيـــمــهــا
االحتـــاد الـــعــربي ولـــديـــنــا العـــبــون
والعــبـات بـالــتـنــصـيف االول عــربـيـا

السيما بالفئات العمرية.
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ؤتمر الفني شهد اليوم االول اقامة ا
شـاركة بـحضور نـتخـبات ا مـثلي ا
مــحـــمــد احلـــســـيــنـي االمــ الـــعــام
سـاعد لالحتـاد الـعربي بـالشـطرجن ا
ومــهـدي عــبـد الــرحــيم رئـيس جلــنـة
احلـــكــام لـالحتــاد الـــعــربي وخـــلــود

الزرعوني مديرة البطولة.
ويـحـصل عـلى لـقب الـبـطولـة الالعب
الـذي يجـمع اعـلى رصـيد من الـنـقاط
بــنـهـايــة الـبـطــولـة وفي حــال تـعـادل
العــبــ اثـنــ او اكــثـر بــنــفس عـدد
الــنـقــاط يـتم تــطـبــيق انــظـمــة كـسـر
ـعــتـمــدة والـتي الــتـعــادل الـدولــيــة ا
سيتم االعالن عنها قبل بدء البطولة
ويــتم مــنح الــلــقـب لــلــفــائــز بــكــســر
الــتــعــادل وفي حــال تــعــادل العــبـ
ركز الثالث اثن فقط بالنقاط على ا
يـتم منـحـهـما مـيـداليـتـ برونـزيـت
دون احلاجة لكسر التعادل وفي حال
ـركـز تـعــادل اكـثـر مـن العـبـ عــلى ا
الـثـالث يـتـم مـنح الـوسـام الـنـحـاسي
ـركـز الـثـالث بـكـسر لالعب الـفـائـز با

الــتـــعـــادل حـــسب انـــظـــمـــة االحتــاد
الدولي للشطرجن.
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ـركز االول يـحصل الـالعب الفـائـز بـا
ـتـعـادلون بـبـطـولـة فـردي الـرجـال وا
مـــعه بــالــنــقــاط بـــحــد اقــصى ثالثــة
العــبـــ عــلى لــقـب اســتــاذ دولي في
الشـطرجن  IMبصـفة مـباشـرة وعلى
GM نـورم درجـة اسـتـاذ دولي كـبـير
شريطة انـفراده بالنقـاط فيما حصل
ـركـز االول فردي الالعـبـة الـفـائـزة بـا
ـتعادالت مـعهـا بالـنقاط السـيدات وا
بـحـد اقـصى ثالثـة العـبات عـلى لـقب
استاذة دولية في الشطرجن للسيدات
 WIMبـصـفـة مــبـاشـرة وعـلى نـورم
درجة استـاذة دولية كـبيرة لـلسيدات
WGMشـريـطة انـفـرادهـا بـالـنـقاط .
واذا كـان الــبـطل او الـبـطــلـة مـنـفـردا
ركـز الثاني والثالث نح صاحبي ا
فـيـهـا عـلى لـقب  FM? WFMطـبـقا
للشروط الصادرة عن االحتاد الدولي

للشطرجن اعتبارا من 1/7/2017
كسر التعادل  

يــطـــبق نـــظـــام كــســـر الـــتـــعــادل في
ــســابــقـات الــفــرديــة حـسـب لـوائح ا
االحتـاد العـربي لـلـشـطـرجن واالحتاد
ـعــايـيـر الــدولي لـلـشــطـرجن حــسب ا

التالية:
ــقـامــة وفــقـا ــســابـقــات الــفـرديــة ا ا
لــلـنــظـام الـســويـســري: يـطــبق كـسـر
الــتـعــادل بـاتــبـاع الــتــرتـيب الــتـالي:
نــتــائـج لــقــاءات الالعــبــ مــعــا (اذا
كانوا جـميعا لـعبوا مـعا). عدد مرات
الفـوز. نظـام بوخـولز: اجـمالي نـقاط
خـــصـــوم كل العب نـــظـــام بــوخـــولــز
الـوسطي: اجـمـالي نـقـاط خـصوم كل
العب مع حذف نـتـيجـة اقل اخلـصوم
مـبـاراة فـاصـلة ( 6دقائـق لالبيض –
 5دقائق لالسود مع افضلية التعادل

لألسود)
ــسـابــقـات الــفـرديـة وفــيـمــا يـخص ا
ــــقـــامــــة وفـــقــــا لــــنـــظــــام الـــدوري ا
الكـامل  Round Robinفـانه تـطـبق
انظمة كـسر التـعادل باتبـاع الترتيب
التـالي: نتـائج لـقاءات الالعـب مـعا
وعدد مرات الفوز ونظام برجر وتقام
مـبـاراة فـاصـلة ( 6دقائـق لالبيض –
 5دقائق لالسود مع افضلية التعادل

لألسود).

من قــبل عــلى لــقب بــطــولــة آســيـا
حتت  16عاماً .2012

وكـان منـتـخب أوزبـكـسـتـان حصل
ركـز الـثاني في الـدور األول عـلى ا
فـي اجملــمــوعــة األولى بــرصــيــد 6
نــقـاط من ثـالث مـبــاريـات بــعـدمـا
خــســر أمــام قــطـر  1-0وفــاز عــلى
الـص  0-1وعــلى عــمــان  0-1ثم
فاز في ربـع النـهـائي عـلى الـيـابان
 ?0-4وفـاز في قـبل الــنـهـائي عـلى
كوريـا اجلنـوبية  1-4بعد شوط

. إضافي
ـقابل حـصل مـنـتخب فـيـتـنام في ا
ـركــز الـثـاني في اجملـمـوعـة عـلى ا
الـرابـعـة بـرصـيد  4نـقاط من ثالث
مـباريات بـعدمـا خسر أمـام كوريا
اجلـــــنــــوبـــــيــــة  2-1 وفـــــاز عــــلى
أستـراليا  0-1 وتعـادل مع سوريا
 0-0 قــــبـل أن يـــــتــــغـــــلـب في ربع
النـهائي على الـعراق بفارق ركالت
الترجيح  3-5بعد تعـادل الفريق
3-3وفــاز في قــبل الـــنــهــائي عــلى
قـطـر بـفـارق ركالت الـتـرجيح 4-3 

بعد تعادل الفريق .2-2

{ بـك - وكاالت -  تـوج منـتخب
أوزبـكـســتـان بـلــقب بـطــولـة آسـيـا
حتت  23عـاماً  2018 في الص

ــبـاراة الـنــهـائـيـة عــقب فـوزه في ا
على فيـتنام  1-2 بعـد التمـديد إثر
انـتهـاء الـوقت األصلي بـالتـــــعادل
 1-1 امس الـــســـبت عـــلى مـــلـــعب
ـــبي مـــجــــمع تـــشــــانـــغـــجــــو األو

الرياضي في تشاجنغو .
ـنتـخب في الـوقت األصـلي تـقـدم ا
األوزبــكي عــبـر هــدف رسـتــمـجـون
عاشورماتوف في الدقـيقة الثامنة
قــبل أن تــدرك فـــيــتــنـــام الــتــعــادل
بــواسـطــة نـغــوين كــوانغ هـاي في
الدقيقة 41 واستمر التعادل ليلجأ
الفريقان إلى شوط إضافي ثم
في الوقت الذي اعتـقد فيه اجلميع
ـــبـــاراة ســـتـــتـــجه إلى ركالت أن ا
الــتــرجــيح خــطف الــبــديل أنــدريه
ســيـدوروف هــدف الــفــوز الــثــمـ
ألوزبكـسـتـان في الـدقـيـقة 120 من

باراة. ا
ويــعـد هــذا الـلــقب الـقــاري الـثـاني
ألوزبـكـسـتان حـيث كـانت حـصلت

ايـــضـــا بـــســـالــة حـــارس مـــرمى فـــريق
الـكهـرباء الـذي انقذ شـباكه مـن االهتزاز

في اكثر من كرة.
وب انه ال يـعرف حقيـقة متى يـنتهي هذا
االمر ويبتسم لنـا احلظ قليال فاغلب الفرق
الـتي تواجـه فريـق القـوة اجلـويـة تـسـتـبسل
من اجل الـدفاع عن مـرمـاها وتـركن في اغلب
االحـيــان لـلـدفــاع وهـذا مـا حــدث كـذلك امـام
فـريق الـكـهـربـاء الـذي ظـهـر مـسـتـسـلـمـا في
الـشوط الـثاني بـأكمـله ولكن من جـانبـنا لم

ننجح في تسجيل ولو هدف واحد.
وتـابع هاشم ان الـغيـابات اثرت يـشكل او
بـأخر عـن الفـريق اجلوي فـاجلـميع يـعلم
مـكــانــة الالعــبـ ســامــال سـعــيــد وعـلي
بــهـــجت في خـط الــوسط وحـــتى الالعب
ـمكن الـشاب عـلي يـوسف الذي كـان من ا
ان نـعــتـمـد عــلـيه في خط الــهـجـوم خالل
دقــائق الـشــوط الــثـاني من الــلـقــاء الـذي

انتهى سلبيا.
ـــركــز ويـــحــتـل فــريق الـــقــوة اجلـــويــة ا
الـتــاسع في جـدول تــرتـيـب فـرق الـدوري

متاز برصيد  16نقطة. ا
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اكـد عضـو اجلـهاز الـفني لـفريق الـقوة اجلـوية
بكـرة القدم جـبار هاشم ان احلظ مـازال يوصد
ابـوابه امام العـبي الـفريق االزرق الـذين فعـلوا
كل شيء امـام فريـق الكـهربـاء ضمن مـنافـسات
ــرحــلــة االولى اجلــولــة احلـاديــة عــشــرة من ا

متاز اال تسجيل االهداف. لدوري الكرة ا
وقال هاشم ان فريق القوة اجلوية تسيد اغلب
دقـائق الـلقـاء وخصـوصـا الشـوط الثـاني الذي
شـهـد ســيـطـرة زرقــاء نـتـيــجـة تــراجع الـفـريق
ـنافس من اجـل احملافـظة عـلى نظـافة شـباكه ا
وكسب نقطـة مهمة وبالـفعل جنح الكهرباء في
مـــــســــعــــاه مـن خالل خـــــطف نــــقـــــطــــة اال انه
ولألســــــــف الــشـديــد لم يـكـن جـديــرا بـهـا وال
ستوى الذي ظهر يستحقها اطالقـا في ضوء ا

. عليه الفريق
واضاف ان العبيه وخصوصا في خط الهجوم
تـنـابوا عـلى اضـاعـة الـعـديـد من الـفـرص التي
كن ان حتـقق لنا الـنقاط الثالث فـيما لو كان 
 اسـتـغـاللـهـا بـالـشــكل الـصـحـيح اال ان عـدم
التـركـيز واالسـتـعجـال وسـوء التـمـركز وايـضا
احلـظ الــذي عــانــد الــفـــريق االزرق وال نــنــسى

 W³KD « VFK  qO¼Q²  —UM¹œ «—UOK

12 ‡ « “U²L*« W uł WL  w  ¡UMO*«Ë ¡«—Ëe «
تـقــيــيم الــعـمـل وتـخــصــيص مــبـلغ
(مــلـيـاري ديــنـار ) عــلى أن تـتــكـفل
ـبلغ ( 500مـلـيون وزارة الـتعـلـيم 
ديــنـار)  فــيــمـا ســتــخـصص وزارة
الــشـبــاب والـريــاضـة مــبـلغ (مــلـيـار
ـلــعب ــلــيــار)  إلكــمــال ا ونــصف ا
الذي سـيبـدأ العـمل فيه خالل األيام

قبلة. القليلة ا
يـذكــر ان مــلــعب نــادي الــطــلــبـة 

ــبــاشــرة بـالــبــنــاء في عـام 2002 ا
ولـكنه اهـمل بعـد تغـييـر النـظام في
نــــيــــســــان عــــام   2003 وتــــتــــسع
مــدرجـات مــلـعب الــنـادي الكــثـر من
( (10.000مـــتــــفـــرج اضــــافـــة الى
وجــود مــلــعب لـــلــتــدريب. وتــنــوي
ـلـعب وزارة الـتعـلـيـم العـالـي هدم ا
وبنـاء ملعب جديـد ومدينـة رياضية
ـواصـفـات دولـية في متـكـامـلـة  و
زمن الوزير الـسابق للتـعليم العالي
عـــــلي االديـب بــــعــــام   2015اال ان
ـــشــروع . ـــالـــيـــة الــغـت ا االزمـــة ا
وسـبق لنـادي الـطلـبة ان احـرز لقب
الــدوري الـعــراقي فـي خـمـس مـرات
ســابـــقــة كـــان اخــرهـــا في مــوســـم

. 2002

الطلبة الرياضي أن وزارتي التعليم
العـالي والبحث الـعلمي  والـشباب
والـرياضـة اتـفـقـتـا عـلى تـخـصيص
مــبـــلغ (مـــلــيـــاري ديــنـــار عــراقي) 
لـتأهـيل مـلعب الـنـادي خالل الفـترة
ــنــسق ــقــبــلــة. وقــال ا الــقــريــبــة ا
االعالمي لـنـادي الـطــلـبـة الـريـاضي
وائـل الـعــنــزي ان اتــفـاقــا رســمــيـا
حـصل بـ وزارتي الـتعـلـيم الـعالي
والـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــشـــبـــاب
والــريــاضـــة وبــشــكل رســمي عــلى
تـشكـيل جلـنـة مشـتـركـة للـمـبـاشرة
بإعـادة تـأهـيل مـلعـب نادي الـطـلـبة
الـــريـــاضي. وأضـــاف الـــعـــنــزي ان
اللقاء الـذي جمع وزير التـعليم عبد
الـرزاق الـعـيــسى  ووزيـر الـشـبـاب
والـــريـــاضــة
عــــــــــــبـــــــــــد
احلــــســــ
عبـطان 
خـــــــــاللــــــــه
االتـفـاق على
تــــشــــكـــيـل جلــــنـــة
مـــــشــــتــــركـــــة من دائــــرة
ــشــاريـع في الــوزارتــ و ا

الـــنــجـف مع نـــفط الـــوسط ويالعب
الـطـلـبـة فـريق الـشـرطـة ويـحل نـفط
مـيسـان ضـيـفـاً عـلى زاخـو ويـلـتقي
احلـدود مع أمـانـة بـغـداد. وتـخـتـتم
ـــقــبل بــإقــامــة اجلــولــة األربــعــاء ا
مـبـاراة واحــدة جتـمع احلــسـ مع

السماوة.
وحـافـظ فـريق الـزوراء عـلى صـدارة
ـمــتـاز دوري الــكــرة ا
بــــرصــــيــــد 29
نــقــطــة ويـاتي
ثانـيا الـشرطة
بـــرصــيــد 27
نـقــطـة ويـلـيه
الــــكــــهــــربـــاء
بـــرصـــيــد 21

نقطة.
الـــــــــى ذلــــــــك
أعـلنت ادارة
نـــــــــــــــــادي
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ـسابـقات في االحتاد حددت جلـنة ا
العراقي لكرة الـقدم مواعيد انطالق
ـرحـلـة اجلـولة  12مـن مـنـافـسـات ا

متاز. األولى من الدوري ا
وقال مـدير اللـجنة شـهاب أحمد في
تـصـريح صحـفي إن الـلجـنـة حددت
اليوم األحد مـوعدا النطالق اجلولة
 12بإقامة مواجهت األولى جتمع
البحري مع الـصناعات الكـهربائية

والثانية ب الديوانية والنفط.
وب أن منـافسات اجلولـة تستكمل
يـوم غـد اإلثنـ بـإقـامة  3مـبـاريات
يـلـتـقي فــيـهـا نـفط اجلـنـوب مع
ـــيـــنـــاء مع الـــكـــهــــربـــاء وا
الــزوراء ويـــحل كـــربالء
ضـــيــفــاً عـــلى الــقــوة

اجلوية.
وأشــــــــــار إلى أن
يـــــوم الــــثـالثــــاء
جتــــرى أربــــعــــة
لــقــاءات أولــهــا
مــبــاراة ديــربي
مـديـنـة الـنجف
حــيث يــلــتــقي
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نتخبنا شباط القادم . اللقاء لم يكن سيئا بالنسبة 
بــاسـتــثــنـاء الــنـتــيــجـة الــتي التــعـد جــوهـر وغــايـة
ـدى جــهـوزيـة ــدرب  الـوديــات بل االداء وتـقــيـيم ا
العـبيه وحـضورهم الـذهـني وهذا مـا حتقق بـحسب
كـالم بعـيـوي . وقال مـدرب منـتـخبـنـا الوطـني هـيثم
عـباس بـعـيوي  :ان “مـنـتـخبـنـا قـدم مبـاراة جـيدة 
بـالـرغم من اضـاعـتـنا جلـمـلـة من األهـداف احملـققه”
نتـخب اللبنـاني سجل هدف االول من مبيناً ان “ا
خطـأ مشـترك ب خط الـوسط والدفـاع  والثاني من

سوء تقدير من قبل احلارس .”
ــبـاراة كـانت مـفـيـدة جـدا وانـا راضٍ وأضاف أن “ا

على االداء .
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خــســـر مــنــتــخـــبــنــا الـــوطــني لــكــرة
الصاالت أمام نظيـره اللبناني بثالث
أهـداف  مــقـابـل هـدفــ  في الـلــقـاء
نـتخب  على صالة الذي أقيم ب ا

نادي الصداقة 
ـقـام في ضــمن مـعـســكـر مـنــتـخـبـنــا ا
ـــــبـــــاريــــات بـــــيـــــروت  في اطـــــار ا
الـتجـريبـيـة التي يـخوضـها فـريقـنا
حتـضـيـرا لـلـمـشـاركـة بـنـهـائـيات
كـأس اســيــا والـتي ســتــقـام في
الــصــ تــايــبــيه  بــدايــة شــهـر
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ـاضي في مـلعب افـتـتح دوري كـرة الـقدم الـشـاطـئـيـة لـلـموسم  2018 – 2017يـوم اخلـمـيس ا
دني الـلجنة خلف مقر احتاد كرة القدم حيث التقـى في مباراة االفتتاح فريقي النجدة والدفاع ا
ـباراة واسـتطـاع االول ان يحـقق اول ثالثـة نقـاط بـعد تـغلـبه بـنتـيـجة هـدف مقـابل ال شيء وفي ا
الـثانية التي جـرت يوم اول امس اجلمعـة حيث تبارى فـريقي اجليش واليـات الشرط  حقق فريق
اجلـيش نــتـيـجـة كـبــيـرة قـوامـهـا  14هـدفـا مــقـابل هـدف واحـد. وحـقق فــريق اجلـيش فـوزا سـهل
ـباراة الـتي جرت احـداثهـا يوم امس االول وبـاريحـة تامـة على حـساب فـريق اليـات الشـرطة في ا
اجلـمعة واستطاع فريق اجليش ان يقسو عـلى فريق االليات بنتيجة قوامها  14هـدفا مقابل هدف
بـالرغم من ان كـانت البـداية لـفريق آلـيات الـشرطـة جـيدة لـكن خبـرة العبي اجلـيش تفـوقت كثـيرا

. على حساب العبي االليات الذين خانتهم اللياقة البدنية

24 صوتـا وفرزد شـالي نائـبا ثـانيا 20 صوتـا وكوثر حـس امـينـا عاما 20 صوتا وعـبيد
عنـيد  اميـــــنا مـالـــيا 20 صوتا واالعـضاء كل من احمـد العاني 20 صوتا ومـجلي عودة
19 صـوتــا وحـيــدر الـشـافي 18 صــوتـا وسـعــد عـبــد اجملـيـد 18 صـوتــا وعـلي حــمـيـد 14

صـــــوتا.
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ـبـيـة امس الـسـبت انـتـخـابـاتـهـا الختـيـار مـكـتب تـنـفـيـذي جـديـد وقد اجـرت الـلـجـنـة البـاراو
ـنـصـب الـرئـيس جـامـعـا 23 صـوتـا من اســـفـرت نـتـائـج االقـتـراع عن فـوز عـقـيـل حـمـيـد 
ـنصب النائب االول مجمـوع اعضاء الهـيئة العـامة البالغ 24 كما فـاز كل من خالد رشك 
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