
 

 
المجموعة األولى  

الفضاء الّریاضي التّوقیت  الفریق المضیّف  الفریق الّزائر  سنة 18عدد الجمھور المحلي المسموح لھ بالدخول فوق    

 متفرج للفریق المحلي 360 مستقبل سكرة مولدیة منوبة دق00و14س منوبة إصطناعي
منزل عبد الرحمان 
 إصطناعي

 دق00و14س
موج منزل عبد 
2016دیسمبر  29یوم الخمیس  لینالماتنسر  الرحمان  

 دون حضور جمھور
دق00و14س المرناقیة إصطناعي  جمھوردون حضور  النجم الرادسي النادي األولمبي للنقل	
دق00و14س مقرین معشب  للفریق المحليمتفرج  300 - 2016دیسمبر  29الخمیس  ستیر جرزونة جمعیة مقرین	

دق00و14س المحمدیة إصطناعي  متفرج للفریق المحلي 240 شبیبة العمران مستقبل المحمدیة	
دق00و14س ماطر إصطناعي  دون حضور جمھور مستقبل وادي اللیل األھلي الماطري	

المجموعة الثانیة  
الفضاء الّریاضي التّوقیت  الفریق المضیّف  الفریق الّزائر  سنة 18عدد الجمھور المحلي المسموح لھ بالدخول فوق    

 متفرج للفریق المحلي 840 نسر جلمة مستقبل سلیمان دق00و14س سلیمان إصطناعي
 دون جمھور 2016دیسمبر  29یوم الخمیس  نادي الدھماني نجاح سبیبة دق00و14س سبیطلة إصطناعي
دق00و14س الوسالتیة  متفرج للفریق المحلي 200 نجم الفحص نجم الوسالتیة	
دق00و14س بوسالم معشب  متفرج للفریق المحلي 600 إتحاد سبیطلة إتحاد بوسالم	
دق00و14س مكثر معشب  متفرج للفریق المحلي 600 أمل حفوز نادي مكثر	

دق00و14س الكاف معشب 2016دیسمبر  29یوم الخمیس  النجم الخالدي برنوصةمستقبل 	  
 متفرج للفریق المحلي 600

 

 



 

  

المجموعة الثالثة  

2016دیسمبر  29یوم الخمیس  نادي ھرقلة نادي الھاللي دق00و14س قصر  ھالل إصطناعي  
 متفرج للفریق المحلي 200

 للفریق المحليمتفرج  240 الھالل الشابي مستقبل الرجیش دق00و14س الرجیش إصطناعي
دق00و14س المكنین إصطناعي  متفرج للفریق المحلي 960 القلعة الریاضیة سبورتیغ المكنین	
دق00و14س القلعة الكبرى  متفرج للفریق المحلي 720 مكارم المھدیة خطاف القلعة الكبرى	

دق00و14س سوسة مصطفى عمارة  دون حضور جمھور النادي البنبلي الملعب السوسي	

دق00و14س السافقصور  2016دیسمبر  29یوم الخمیس  األھلي الحجري إتحاد قصور الساف	  
 متفرج للفریق المحلي 240

المجموعة الرابعة  
 دون حضور جمھور جریدة توزر زیتونة الشماخ دق00و14س جرجیس القدیم

2016دیسمبر  29یوم الخمیس  تقدم ساقیة الدایر إتحاد المطویة دق00و14س المطویة إصطناعي  
 متفرج للفریق المحلي 300

قفصة القمودي 
 إصطناعي

دق00و14س 2016دیسمبر  29یوم الخمیس  نجم فریانة سھم قصر قفصة	  
 متفرج للفریق المحلي 240

دق00و14س 1مارس  02  متفرج للفریق المحلي 300 وداد الحامة نادي محیط قرقنة	
دق00و14س الجم إصطناعي  متفرج للفریق المحلي 240 ھالل الردیف نجم الجم	
دق00و14س جبنیانة إصطناعي  دون حضور جمھور أمل جربة نادي جبینانة	

 

	


