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�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
ع�ضو املجل�س الأعلى  -حاكم ال�شـــارقة
راعي احلركة الثقافية والريا�ضية بال�شارقة
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صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه اهلل
يستقبل رئيس واعضاء مجلس اإلدارة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لالتحاد حاكم الشارقة حفظه اهلل
رئيس واعضاء مجلس االدارة والالعبين بمكتب سمو الحاكم بالشارقة حيث اشاد سموه خالل اللقاء بنتائج النادي وما
حققه الالعبين من انجازات ونتائج طيبه واضاف سموه قائال نشاطكم واسمكم اكبر من كونكم نادي للشطرنج وهذا
الشيئ نعتز به ونفخر.
وبفضل من اهلل وبدعم صاحب السمو الحاكم اصبح لدينا اكبر نادي للشطرنج
بالعالم ولدينا طاقم عمل على مستوى عالي من الكفاءة ووجود هذا المقر
الكبير مع الالعبين الموهوبين والمميزين والنتائج التي عبر عنها صاحب السمو
يضعنا امام تحد كبير فدعم ورعاية صاحب السمو يدفعنا لتحقيق االنجاز
والجودة في االداء والتميز في العمل وندعو اهلل ان يوفقنا لتحقيق ما نصبو
الية من تقدم ورفعة لهذا الوطن الغالي.
لقد وجه صاحب السمو الحاكم الجهات المعنية بضرورة االنتهاء من بناء
نادي الشطرنج للفتيات ليكون مالصقا لنادي الذكور ولتاخذ بناتنا دورهم في
تحقيق االنجازات للدولة ونحن من جانبنا سنتابع باهتمام توجيهات صاحب
السمو مع كافة الجهات المسئولة و المعنية بالبناء.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه اهلل
يستقبل رئيس واعضاء مجلس اإلدارة

لقد وجه صاحب السمو الحاكم الجهات المعنية بضرورة االنتهاء من بناء نادي الشطرنج للفتيات ليكون مالصقا لنادي
الذكور ولتاخذ بناتنا دورهم في تحقيق االنجازات للدولة ونحن من جانبنا سنتابع باهتمام توجيهات صاحب السمو مع
كافة الجهات المسئولة و المعنية بالبناء.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه اهلل
خالل افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

مهرجان الشارقة القرائي للطفل قوبل باهتمام الفت من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
حفظه اهلل حيث تفضل سموه بافتتاح المهرجان والتعرف على انشطة المؤسسات والجهات المشاركة وتفضل سموه
بزيارة خاصة للمعرض الخاص بالنادي وشاهد المباراة االستعراضية التي شارك فيها العبي النادي وضيوف المهرجان .
وكان النادي قد شارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل والذي أقيم في مركز اكسبو الشارقة في الفترة من 04/15
حتى  2014/04/25وجاءت مشاركة النادي في ثالث فعاليات هي  :الشطرنج االستعراضي االرضي و قام به عدد من ناشئي
النادي ومجموعة من طالبات مدرسة النخيالت بالشارقة .

أنشطة النادي
خالل افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

كما نظم النادي بطولة في شطرنج التتابع ( السيمولتانيا ) حيث لعب العب النادي الموهوب  /حمد عصام مع ستة العبين
دفعة واحدة وكان محل اهتمام ومتابعة الحاضرين.
باالضافة الى المحاضرات اليومية الخاصة بتعليم اساسيات اللعبة ومفاهيمها وقام باالشراف عليها مدرب الناشئين
بالنادي صهيب العكلة .
وقد وجد القسم الخاص بالنادي اهتمامًا واقبا ً
ال كبيرًا من قبل االهالي والمدارس المشاركة على مدار فترة المهرجان .

أنشطة و فعاليات النادي خالل المهرجان

برعاية ولي العهد ونائب الحاكم
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ينظم
بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات 2014

سعادة الشيخ سلطان بن احمد القاسمي يفتتح بطولة آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2014

الستاذة الدولية نورة محمد صالح

الستاذ الدولي عمر نعمان

نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج البطولة بقاعة الشارقة بمقر النادي
تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي حفظه اهلل
ولي العهد ونائب حاكم الشارقة خالل الفترة من  16حتى 201/4/26
بمشاركة  26دوله آسيوية هي االمارات والسعودية واالردن والكويت وسلطنة عمان واليمن ولبنان وقطر
وفلسطين وسوريا والهند وبنغالديش والصين وفيتنام ونيبال وسنغافورة وهونج كونج والو وكازاخستان
واوزباكستان وايران وبروناي وجرجستان ومنغوليا وماليزيا واندونيسيا.
بلغ عدد الالعبين المشاركين بالبطولة  96العبا والعبة بمعدل  32العبة و 64العب منهم  39استاذ دولي كبير GM
وعدد  15استاذة دولية كبيرة WGM
شارك العبنا االستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والعبنا االستاذ الدولي عمر نعمان
وفي بطولة السيدات شاركت الالعبه نورة محمد صالح .

سعادة الشيخ سلطان بن احمد القاسمي
يفتتح بطولة آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2014
وسالم عبد الرحمن يتأهل لبطولة العالم

افتتح البطولة سعادة الشيخ سلطان بن احمد القاسمي رئيس مركز الشارقة االعالمي وشهد حفل االفتتاح سعادة الشيخ
سعود بن عبد العزيز المعال رئيس النادي وسعادة احمد ناصر الفردان االمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة خالد بن
عيسى المدفع االمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وسعادة هشام علي الطاهر االمين العام لالتحاد
االسيوي واعضاء مجلس ادارة النادي وبعض رؤساء االتحادات االسيوية وعدد من اعضاء االندية الشطرنجية بالدولة .
ومن خالل البطولة صعد العب االمارات ونادي الشارقة االستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لبطولة كاس العالم للشطرنج
والتي ستقام في اذربيجان عام . 2015

سعادة جورجيوس ماكروبولس
نائب رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج يشهد بطولة أسيا
للرجال و السيدات 2014

نائب رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج يفتتح الجولة الثالثة
لبطولة أسيا للشطرنج للرجال

سعادة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعال يكرم
نائب رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج

نائب رئيس اإلتحاد الدولي للشطرنج يفتتح الجولة الثالثة
لبطولة أسيا للشطرنج للسيدات

العبنا الدولي محمد علي الطاهر خالل مباراته مع الالعب
العماني في الجولة االولى للبطولة

نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ينظم
بطولة الصداقة الدولية للشطرنج بالشارقة

نظم النادي بطولة الصداقة الدولية الثانية للجاليات والتي اقيمت بمقر النادي بمشاركة  102العب والعبة من  11دولة.
وشهداالفتتاح سلطان علي الطاهر امين السر المساعد وعبد الرحمن محمد صالح وعلى سعيد الجالف ورجائي نعمان
السوسي المدير التنفيذي للنادي .
ونظمت البطولة طبقا للنظام السويسري من  9جوالت وشارك في تحكيم البطولة كل من الحكم الدولي إحسان جواد
والحكم الدولي عبد القادر الريس والحكم المحلى عبد اهلل مراد والحكم المحلى صهيب العقلة والحكم المحلي
محب سراج الدين.

اتحاد االمارات للشطرنج يكرم االندية
والالعبين الفائزين خالل موسم 2013

اقام اتحاد االمارات للشطرنج حفله السنوي لتكريم الالعبين والالعبات اصحاب االنجازات الرياضية للموسم الرياضي 2013
حيث اقيم الحفل بقاعة الشارقة بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وشهد الحفل سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز
المعال رئيس النادي وسعادة احمد ناصر الفردان االمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة خالد بن عيسى المدفع
االمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وسعادة ابراهيم البناي رئيس االتحاد العربي للشطرنج رئيس
نادي دبي للشطرنج وسعيد محمد المقبالي رئيس اتحاد االمارات للشطرنج وعدد من اعضاء مجلس ادارة االتحاد وعدد
من رؤساء واعضاء مجالس ادارات االندية الشطرنجية والالعبين الفائزين والمكرمين .

درع التفوق العام وبطولة الدوري العام وكأس
رئيس الدولة على رأس انجازات الشارقة

نجوم الشارقة يحصدون بطوالت اتحاد اللعبة
وقد تم خالل الحفل تكريم العبو الشارقة الذين حققوا نتائج رائعه خالل الموسم الماضي توج بحصول النادي على درع
التفوق العام حيث تسلمه سعادة عمران عبد اهلل النعيمي االمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج كما تسلم
اعضاء مجلس االدارة والالعبين الدروع والكؤوس والهدايا التذكارية من اتحاد اللعبة .

لقطات من النشاط االجتماعي والثقافي
لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج

لقطات من حفل تخريج مدرسة المستقبل بالشارقة والذي اقيم بقاعة الشارقة

بفضل من اهلل وبتوفيقه وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه اهلل اصبح لدينا
االن اكبر نادي للشطرنج بالعالم ويمتلك النادي مرافق وقاعات وطاقم عمل على مستوى عالي من الكفاءة وقد
استضاف النادي خالل هذا العام عدد كبيرا من الفعاليات والمؤتمرات او ورش العمل لجهات ومؤسسات ودوائر حكومية
واهلية ومدارس حكومية او اجتماعات جمعيات عمومية او انشطة مجتمعية ويدعم رئيس واعضاء مجلس االدارة هذه
التوجهات لتحقيق الجانب االجتماعي والثقافي للنادي .....

لقطات من حفل تخريج مدرسة المستقبل بالشارقة والذي اقيم بقاعة الشارقة

لقطات من النشاط االجتماعي والثقافي
لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج

سعادة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعال رئيس النادي مع قيادات منطقة الشارقة التعليمية
خالل اسبوع الصحة النفسية الذي نظم بقاعة الشارقة بالنادي تحت شعار نتشاور لنرتقي بقدرات ابنائنا لمواجهة تحديات الغد بثقة وبروح ريادية عالية .

لقطات من ورشة العمل واجتماع الجمعية العمومية لجمعية
االمارات للتخطيط االستراتيجي

لقطات من ورشة العمل وتكريم الفائزات في بطولة ذوى
االحتياجات الخاصة التي نظمها النادي بالتعاون مع اتحاد االمارات
لرعاية المعاقين

لقطات من ورشة العمل واجتماع الجمعية العمومية لجمعية
االمارات للتخطيط االستراتيجي

لقطات من ورشة العمل واجتماع الجمعية العمومية لجمعية
االمارات للتخطيط االستراتيجي

نظام وتعليمات
بطولة الشارقة الدولية المفتوحة التاسعة عشرة للشطرنج 2014
قاعة الشارقة – نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
السبت  2014/ 07/4حتى 2014/07/ 11
ينظم نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ( بطولة ال�شارقة املفتوحة لل�شطرجن  ) 2014وندعو كافة العبي ال�شطرجن بالدولة واخلارج للم�شاركة يف البطولة التي �ستنظم طبقا
للتعليمات التالية /
 1البطولة مفتوحة لكافة الالعبني والالعبات ولكافة اجلن�سيات . 2تقام املباريات بقاعة ال�شارقة وهي القاعة الرئي�سية بنادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن وذلك طبقا للجدول املبني ادناه وتبد�أ اجلولة االوىل يف العا�شرة والن�صفمن م�ساء يوم ال�سبت 05/7/2014ثم يقام احلفل اخلتامي للبطولة يف احلادية ع�شرة والن�صف م�ساء اخلمي�س 10/7/2014
 3تنظم البطولة ح�سب النظام ال�سوي�سري من ت�سعة جوالت . 4الزمن املحدد لكل العب ع�شرين دقيقة مع �إ�ضافة  10ثواين لكل نقلة يلعبها الالعب . 5تبد�أ املباريات يف ال�ساعة العا�شرة والن�صف م�ساء يوميا . 6يقام احلفل اخلتامي و توزيع اجلوائز بعد نهاية اجلولة التا�سعة وبنف�س مكان �إقامة البطولة . 7تطبق جميع قوانني االحتاد الدويل لل�شطرجن مبا فيها منع التدخني داخل �صالة اللعب كما مينع �أي�ضا ا�ستخدام الهواتف املتحركة . 8يف حالة تعادل العبان �أو اكرث على املراكز الثالثة الأوىل فيتم تطبيق نظام ك�سر التعادل طبقا لنتائج الالعبني املتعادلني فيما بينهم ( النتائج املبا�شرة ) ثم عددمرات الفوز  ،ثم عدد مرات الفوز باال�سود  ،بوخولز .
 9-جوائز البطولة بالدوالر االمريكي /

املركز الأول
املركز الرابع
املركز ال�سابع
املركز العا�شر
•
•
•
•

1500
800
200
100

جائزة الف�ضل العب مواطن .
جائزة الف�ضل العبة مواطنة .
جائزة الف�ضل �شبل حتت � 10سنوات .
مالحظة  /ال يجوز اجلمع بني جائزتني .

املركز الثاين
املركز اخلام�س
املركز الثامن
•
•
•

1200
600
200

املركز الثالث
املركز ال�ساد�س
املركز التا�سع

1000
400
100

جائزة الف�ضل العبة .
جائزة الف�ضل نا�شئ حتت � 12سنة .
جائزة عينية ال�صغر العب يف البطولة .

الربنامج اليومي للبطولة
22:00
23:00
00:00
22:30
00:00
22:30
00:00
22:30
00:00
22:30
22:30
00:00

Arrival
Opening Ceremony
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Blitz Tournament
Round 9
Closing Ceremony
Departure

نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن

Friday 04th July 2014
Saturday 05th July 2014
Sunday 06th July
Monday 07th July
Tuesday 08st July
Wednesday 09th July
Thursday 10th July
Sunday 11th August

Sharjah Rapid
International Chess Championship 2014
04th July to 11th July 2014
Sharjah (UAE)
Under the Patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohamed Al Qasimi Member of The Supreme Council And
Ruler of Sharjah, The Sharjah Chess & Culture Club has the pleasure to invite players to participate in 19th Sharjah
Rapid international chess championship to be held in (Sharjah) United Arab Emirates from 04th July arrival to 11h
July departure.
Participation
: Participation is open to all Rated and non players.
TOURNAMENT VENUE
: The Tournament will be held in Sharjah Chess Club at Sharjah Hall .
PLAYING CONDITIONS
: The championship shall be played in 9 rounds Swiss System and the time control
shall be 20 minutes for the game, for each player, additional 10 seconds for each
move.
		 Apply all the law of (FIDE) for Rapid Chess System.
Tournament Program
Friday 04th July 2014
Saturday 05th July 2014
Sunday 06th July
Monday 07th July
Tuesday 08st July
Wednesday 09th July
Thursday 10th July
Sunday 11th August

		

Arrival
Opening Ceremony
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Round 8
Blitz Tournament
Round 9
Closing Ceremony
Departure

22:00
23:00
00:00
22:30
00:00
22:30
00:00
22:30
00:00
22:30
22:30
00:00

Price
The Organizing Committee will grant the prizes
as follows:
1st
Place
1500
$
2nd
Place
1200
$
3rd
Place
1000
$
4th
Place
600
$
5th
Place
400
$
6th
Place
300
$
7th
Place
200
$
8th
Place
150
$
9th
Place
100
$
10th
Place
100
$
If two or more players share the same place, the
money will be equally shared.

Sharjah Chess Club
The awarding of the Cup will be decided in case of sharing the first place by the average rating of the 8 strongest
opponents who share first place

RANKING AND TIE BREAK SYSTEM
The winner will be decided by the person who at the end of the tournament has scored the highest number of
points. If two or more players are tied:
(a) Median-Buchholz, the highest number wins;
(b) Buchholz, the highest number wins;
(c) Number of wins, the highest number wins;
(d) Progressive Score, the highest number wins

أخبار النادي في الصحف الرياضية

Club News in Sports Newspapers

ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الوطنية الراعية
لبطولة �آ�سيا لل�شطرجن للرجال وال�سيدات 2014
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19th SHARJAH INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP 2014
03 July - 10 July 2014

www.asianchesscont-shj2014.com

