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 دورة باريس جربة المفتوحة للشطرنج

 
فرنسا –باريس   

6262أوت  3جويلية إىل  62من   

 

 لألسفار مكة قووكالة  من تنظيم
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 باريس، مدينة األنوار
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 اإلقامة وقاعة اللعب
ي سيقام الحدث 
 
دار تونس بباريس ف  

 

: غرفة منفردة   يورو 39األسعار التفاضلية للمشاركي  

ي الليلة الواحدة 
 
 :تشملهذه األسعار للشخص الواحد ف

 

  ي
 
نت مجانية ف  .الغرفاإلنتر
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رحلة إىل تونس يورو +  3000 قيمة الحوافز المالية
ي مهرجان جربة الدوىلي للشطرنج 

 
 0202للمشاركة ف

 الفنية الالئحة
 

لإلتحاد الدوىلي للشطرنج المعتمد  جوالت مع النظام السويرسي 9بطولة مفتوحة من  .2

 ثواٍن لكل نقلة.  3دقائق +  5بمعدل 

نقطة( خالل الجوالت الست األوىل عن طريق إبالغ )½ بايت  6يحق لالعبي   طلب  .0

ان.   الحكم قبل اإلقتر

ي التصنيف العام.  .3
 
 من ذلك ف

ً
 الجوائز غت  قابلة للتجزئة، وال يمكن دمجها ومنحها بدال

يورو مع رحلة إىل تونس  3222مجموع الجوائز الممنوحة بلغ مجموعها  الجوائز:  .4

ي 
 
 6262جربة الدوىلي للشطرنج  مهرجانللمشاركة ف

  كرس التعادل:  .5

A.  ة  المواجهة المباشر

B. Buchholz tronqué  

C. Buchholz  

D. أداء . ELO 
 

 برنامج النظام السويرسي

 

 النتائج والمباريات عىل 

results.com-www.chess 

 

 

 

http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/
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نامج والتوقيت  البر
 

نامج التوقيت األيام  البر

 إستقبال وتسجيل كافة الوفود المشاركة --:-- 0202 جويلية 06 األحد

 0202  جويلية 27 اإلثني   

حيب  09:00 – 13:00  بالمشاركي   الوصول والتر

 تسجيل المشاركي    09:00 – 14:00

ي  حفل اإلفتتاح 25:22
 وإجتماع فن 

 (2إنطالق فعاليات المهرجان )الجولة  25:32

 0202  جويلية 28 األربعاء
 6الجولة  29:32

 3 الجولة 25:32

 0202  جويلية 29 الثالثاء
 4 الجولة 29:32

 5الجولة  25:32

 يوم مفتوح --: -- 0202  جويلية 30 الخميس

 0202  جويلية 31 الجمعة
 2الجولة  29:32

 7الجولة  25:32

 0202أوت  01 السبت
 8 الجولة 29:32

 9 الجولة 25:32

 ومنح الجوائز حفل اإلختتام والتكريم 09:00 – 13:00 0202أوت  02 األحد

 مغادرة الوفود المشاركة --: -- 0202أوت  03 اإلثني   
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 التسجيل والمعلومات
ي 
 
ون   www.leparisdjerba.com الموقع اإللكبر

  info@leparisdjerba.com اإليميل

 

 معلومات
 السيد شكري سعيدي، المنظم ومدير الدورة

chokri.saidi@leparisdjerba.com 

+33 6 22 19 07 09 
 

 مدير البطولة عبد الرحمان بوسماحةالسيد 
  .comparisdjerbabousmaha@le 

+33 6 60 83 01 12 
 

 مدير دار تونس بباريس الطاهر بطيخالسيد 
tahar.battikh@leparisdjerba.com 

+33 6 31 34 19 82 
 

 :مكاتب قو مكة
 68 66 48 69 6 33+ فرنسا:  -

 567 029 20 216+تونس  -
 

 التسجيل واإلقامة
ي فقط عند استالم التحويل المتعلق برسوم اإلقامة والتسجيل مسبوقة 

يتم تأكيد المشاركة بشكل نهائ 
ي توضح  

وئ   .تفاصيلكل البرسالة عىل بريدك اإللكتر
 

 بواسطة بطاقة مرصفية عبر 

www.leparisdjerba.com  

 

 : بالشيك عىل العنوان التاىلي 
GO-Makkah, 32 avenue Pierre Semard - 94200 Ivry-sur-Seine, France 

 

ي 
 
 :عبر التحويل المرصف

GO MAKKAH FRANCE, 32 avenue Pierre Semard – F 94200 Ivry sur Seine 

IBAN FR76 1010 7001 1400 6140 4552 910 - SWIFT BREDFRPPXXX 

 

http://www.leparisdjerba.com/
mailto:info@leparisdjerba.com
mailto:chokri.saidi@leparisdjerba.com
mailto:chokri.saidi@leparisdjerba.com
mailto:bousmaha@leparisdjerba.com
mailto:tahar.battikh@leparisdjerba.com
mailto:tahar.battikh@leparisdjerba.com
http://www.leparisdjerba.com/
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 من نحن
 لألسفار مكة قووكالة 

 للحرفية والخدمات المثالية التونسية/الفرنسية لألسفار مكة قووكالة 
ٌ
حيث تضع عىل ذمة  عنوان

نت بموقع تجد فيه كل  ي جميع فروعها مع تواصل سلل عتر األنتر
 
ي جميع أنحاء العالم فريق متكامل ف

 
حرفائها ف

 22منذ تأسيسها، منذ أكتر من  مكة قو(. تسىع makkah.com-www.goاإلجابة عن تساؤالتكم )

ي تقديم الخدمات 
 
ي  تحقيق النجاحاتو سنوات، أن تكون األفضل ف

 
 وف

ً
ى التحديات حيث نجحنا مؤخرا ي كتر

 
ف

ي تونس بإستضافة
 
ي دوىلي وألول مرة ف ي تنظيم أكتر حدث شطرنجر

 
 منهم   500 أكتر من مناسبتي   ف

ً
 300شخصا

ة  بحضور ألمع نجوم العالم دولة شقيقة وصديقة 23العبة والعب من  عىل مر التاري    خ بتغطية إعالمية متمت  

 :وحضور شخصيات مرموقة

 

 2019نوفمتر  09إىل  01من  الدوىلي للشطرنج بسوسة مكة قومهرجان  -

اير  62إىل  25من  الدوىلي للشطرنج بجربة مكة قومهرجان  -  6262فتر

 

 التظاهرات القادمة: 

 الدوىلي األول للفرق  -
 .6262يوليو  22يونيو إىل  67، جربة من الشبابية للشطرنجالملتقر

 .6262أغسطس  23 إىل يوليو 26 من باريس، دورة باريس جربة المفتوحة للشطرنج -

 . 6262نوفمتر  6أكتوبر إىل  62 ، جربة منكأس كاربوف العربية للشطرنج -

 . 6262نوفمتر  6أكتوبر إىل  62 ، جربة منأكاديمية كاربوف للشطرنج -

 الدوىلي المل -
ي الثامن تقر

 
 . 6262يناير  2إىل  6262ديسمتر  62، جربة من للشطرنج الفرنكوفون

اير إىل  62 ، جربة منمهرجان جربة الدوىلي للشطرنج -  . 6262مارس  2فتر

 

 :  لمزيد المعلومات عىل يرجر زيارة الموقع التاىلي

tunisia.com-www.chess 

 

ي تحظ  بها دورة باريس جربة المفتوحة للشطرنج من خالل مكة قو تسىع
ي  تأكيد السمعة الطيبة النر

 
ف

ي الموقع الرسمي للحدث  ونرحب أينما كانوا لحرفائنا حرفية التنظيم وإسداء الخدمات المثالية
 
لإلطالع  بكم ف

اتنا إلستقبالكم ) عىل   (www.leparisdjerba.comأكتر عىل تحضت 

 

 كما يمكنكم التواصل المباشر عىل األرقام التالية: 

 68 66 48 69 6 33+ فرنسا:  -

 20 216+ 567 029تونس  -

http://www.go-makkah.com/
http://www.chess-tunisia.com/
http://www.chess-tunisia.com/
http://www.leparisdjerba.com/
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مكة الدوىلي للشطرنج بجربة -صور فعاليات مهرجان قو   


