
  
  2009 اقسم الوطني لموسمروزنامة ا

  
 2009 فيفري  08/  07:التجميع األول 

  
  ) 18الساعة (  2009 فيفري 07السبت : الجولة األولى               

  
 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  لفىالفارس الوثاب منزل بوز 01 

    نادي الشطرنج بوحجر  15  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  جمعية المدينة الجديدة  04
    مولودية بوسالم  12  نادي الشطرنج ماطر  05
    رخ األبيض قصيبة المديونيال  11  نادي الشطرنج بالكاف  06
    فارس منزل تميم  10  نادي الشطرنج سليمان  07
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  نادي التعارف منزل بورقيبة  08

  
  

 )الساعة التاسعة (  2009 فيفري 08األحد  :الجولة الثانية                 
  

 الــنــتـــيــجــة  ـــق الــزائـــــــرالــــفــــريـ ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  فارس منزل تميم  10
    نادي الشطرنج سليمان  07  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    نادي الشطرنج بالكاف  06  مولودية بوسالم  12
    نادي الشطرنج ماطر  05  ج جبنيانةنادي الشطرن  13
    جمعية المدينة الجديدة  04  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  نادي الشطرنج بوحجر  15
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01

  
  
  

  ) 14الساعة (  2009 فيفري 08األحد  :الجولة الثالثة          
  

 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    نادي الشطرنج بوحجر  15  جمعية المدينة الجديدة  04
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  نادي الشطرنج ماطر  05
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  نادي الشطرنج بالكاف  06
    مولودية بوسالم  12  نادي الشطرنج سليمان  07
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    فارس منزل تميم  10  النادي البنزرتي للشطرنج  09



 
 
  

  2009 نامة ااقسم الوطني لموسمروز
  

  2009 مارس 29/  28: الثاني التجميع 
  

 ) 18الساعة (  2009 مارس 28السبت :  الرابعةالجولة       
  

 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    ميمفارس منزل ت  10  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  مولودية بوسالم  12
    نادي الشطرنج سليمان  07  نادي الشطرنج جبنيانة  13
    نادي الشطرنج بالكاف  06  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    نادي الشطرنج ماطر  05  نادي الشطرنج بوحجر  15
    جمعية المدينة الجديدة  04  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  دار الشبا ب مقرين العليا  02

  
  )الساعة التاسعة (  2009 مارس 29األحد  :الجولة الخامسة        

  
 نــتـــيــجــةالــ  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  جمعية المدينة الجديدة  04
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  نادي الشطرنج ماطر  05
    نادي الشطرنج بوحجر  15  نادي الشطرنج بالكاف  06
    طرنج بالحماماتنخبة الش  14  نادي الشطرنج سليمان  07
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    مولودية بوسالم  12  النادي البنزرتي للشطرنج  09
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  فارس منزل تميم  10

  
  ) 14الساعة (  2009 مارس 29األحد  :الجولة السادسة       

  
 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  ــــيالفـــريـــق الــمــحــلـ ر/ع

    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    فارس منزل تميم  10  مولودية بوسالم  12
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  نادي الشطرنج جبنيانة  13
    نزل بورقيبةنادي التعارف م  08  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    نادي الشطرنج سليمان  07  نادي الشطرنج بوحجر  15
    نادي الشطرنج بالكاف  06  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    نادي الشطرنج ماطر  05  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    جمعية المدينة الجديدة  04  الفارس الحاسم بالمرسى  03

  



  
  
  

  2009 روزنامة ااقسم الوطني لموسم
  

  2009 أفريل  26/  25: الثالث التجميع 
  

  ) 18الساعة (  2009 أفريل 25 السبت:الجولة السابعة       
  

 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  جمعية المدينة الجديدة  04
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  ماطر نادي الشطرنج  05
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  نادي الشطرنج بالكاف  06
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  نادي الشطرنج سليمان  07
    نادي الشطرنج بوحجر  15  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  النادي البنزرتي للشطرنج  09
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  منزل تميمفارس   10
    مولودية بوسالم  12  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11

  
  )الساعة التاسعة (  2009 أفريل 26األحد  :الجولة الثامنة        

  
 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    مولودية بوسالم  12  طرنج الصفاقسينادي الش  16
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  نادي الشطرنج جبنيانة  13
    فارس منزل تميم  10  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  نادي الشطرنج بوحجر  15
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    نادي الشطرنج سليمان  07  الشبا ب مقرين العليادار   02
    نادي الشطرنج بالكاف  06  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    نادي الشطرنج ماطر  05  جمعية المدينة الجديدة  04

  
  ) 14الساعة (  2009أفريل  26األحد  :الجولة التاسعة        

  
 الــنــتـــيــجــة  ــــق الــزائـــــــرالــــفــــري ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  نادي الشطرنج ماطر  05
    جمعية المدينة الجديدة  04  نادي الشطرنج بالكاف  06
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  نادي الشطرنج سليمان  07
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  دي البنزرتي للشطرنجالنا  09
    نادي الشطرنج بوحجر  15  فارس منزل تميم  10
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  مولودية بوسالم  12

  



  
  
  

  2009 روزنامة ااقسم الوطني لموسم
  

  2009 ماي 17/  16:الرابع التجميع 
  

  ) 18الساعة (  2009 ماي 16السبت  :الجولة  العاشرة      
  

 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    مولودية بوسالم  12  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  نادي الشطرنج بوحجر  15
    فارس منزل تميم  10  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    نج سليماننادي الشطر  07  جمعية المدينة الجديدة  04
    نادي الشطرنج بالكاف  06  نادي الشطرنج ماطر  05

  
  )الساعة التاسعة (  2009 ماي 17األحد  :الجولة الحادية عشر       

  
 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    الصفاقسي نادي الشطرنج  16  نادي الشطرنج بالكاف  06
    نادي الشطرنج ماطر  05  نادي الشطرنج سليمان  07
    جمعية المدينة الجديدة  04  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  النادي البنزرتي للشطرنج  09
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  فارس منزل تميم  10
    الوثاب منزل بوزلفىالفارس   01  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    نادي الشطرنج بوحجر  15  مولودية بوسالم  12
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  نادي الشطرنج جبنيانة  13

  
  

  ) 14الساعة (  2009 ماي 17األحد  :الجولة الثانية عشر       
  

 ــتـــيــجــةالــن  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  نادي الشطرنج بوحجر  15
    مولودية بوسالم  12  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    س منزل تميمفار  10  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  جمعية المدينة الجديدة  04
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  نادي الشطرنج ماطر  05
    نادي الشطرنج سليمان  07  نادي الشطرنج بالكاف  06



  
  

  2009 روزنامة ااقسم الوطني لموسم
  

   2009 جوان 28/  27: الخامس واألخبر التجميع 
  

  ) 18الساعة (  2009 جوان 27السبت  :لجولة الثالثة عشر ا      
  

 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع
    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  نادي الشطرنج سليمان  07
    نادي الشطرنج بالكاف  06  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    نادي الشطرنج ماطر  05  لنادي البنزرتي للشطرنجا  09
    جمعية المدينة الجديدة  04  فارس منزل تميم  10
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  مولودية بوسالم  12
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  نادي الشطرنج جبنيانة  13
    نادي الشطرنج بوحجر  15  بة الشطرنج بالحماماتنخ  14

  
  )الساعة التاسعة (  2009 جوان 28األحد  : الرابعة عشرالجولة       

  
 الــنــتـــيــجــة  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    نادي الشطرنج بوحجر  15  نادي الشطرنج الصفاقسي  16
    نخبة الشطرنج بالحمامات  14  الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01
    نادي الشطرنج جبنيانة  13  دار الشبا ب مقرين العليا  02
    مولودية بوسالم  12  الفارس الحاسم بالمرسى  03
    الرخ األبيض قصيبة المديوني  11  جمعية المدينة الجديدة  04
    فارس منزل تميم  10  نادي الشطرنج ماطر  05
    النادي البنزرتي للشطرنج  09  نادي الشطرنج بالكاف  06
    نادي التعارف منزل بورقيبة  08  نادي الشطرنج سليمان  07

  
  ) 14الساعة (  2009 جوان 28ألحد  : الخامسة عشر واألخيرةالجولة        

  
 ـــيــجــةالــنــت  الــــفــــريــــق الــزائـــــــر ر/ع  الفـــريـــق الــمــحــلـــــي ر/ع

    نادي الشطرنج الصفاقسي  16  نادي التعارف منزل بورقيبة  08
    نادي الشطرنج سليمان  07  النادي البنزرتي للشطرنج  09
    نادي الشطرنج بالكاف  06  فارس منزل تميم  10
    نادي الشطرنج ماطر  05  الرخ األبيض قصيبة المديوني  11
    دةجمعية المدينة الجدي  04  مولودية بوسالم  12
    الفارس الحاسم بالمرسى  03  نادي الشطرنج جبنيانة  13
    دار الشبا ب مقرين العليا  02  نخبة الشطرنج بالحمامات  14
    الفارس الوثاب منزل بوزلفى  01  نادي الشطرنج بوحجر  15

  
  


