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كاس تونس السادس عشرتعیین حكام مقابالت الدور   

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 المراقب + الرابطة	 	
	2016جانفي  30السبت    

البصیري  
	دون حضور جمھور 	دق 30و 13س  	أیمن الریاحي حسان الماي مراد بن حمزة األھلي الحجري ستیر جرزونة 	زیاد كریر 	تونس -علي الثابتي -تونس 	

	مساكن 	دق 30و 13س  	محمد الدھماني أیمن القرامي أمیر السلیتي جالل السحباني مستقبل وادي اللیل ھالل مساكن 	شمال -حبیب الطرابلسي -جنوب 	
	األولمبي بسوسة 	دق 30و 13س  	النجم الساحلي 	عادل الطرشي ولید البناني ن.ك.ق. بالحمامات 	(EX)	 فیصل البناني 	س ب ز حسام بولعراس -عاللة المالكي -تونس 	
	المطویة اصطناعي 	دق 30و 13س  	الملعب القابسي 	الترجي الریاضي الجرجیسي 	إلیاس براھم نصرهللا الجوادي 	یسري بوعلي رمزي بن فرج 	وسط -محمد الدبابي -و ش 	

	المنزه 	دق 30و 13س  	النادي اإلفریقي 	اتحاد بن قردان 	الصادق السالمي 	حمدي السعودي جمال الدرعي رمزي الحرش القیروان -عواز الطرابلسي  -شمال  
	اصطناعي الرقاب 	دق 30و 13س  	بعث الرقاب 	أولمبیك سیدي بوزید 	محمد مزید  یاسین حروش 	نضال لطیف وسیم عمارة 	جنوب -عبد هللا الدرعي -القیروان  

	الفحص اصطناعي دق 30و 13س  	حمزة الجعید ریاض القلعي مخلص لعجیمي محمد شعبان قوفل قفصة النجم الریاضي بالفحص	 	و ش -فتحي بن سالم -تونس  
	صلب ینالقصر دق 30و 13س  	ولید القطاري محمود موسى عبد الوھاب الناھي ھیثم القصعي نادي حمام األنف سھم قصر قفصة	 	و ش -عاطف الیعقوبي -ش غ  

قصور الساف 
	اصطناعي

دق 30و 13س  	ولید المنصري أیمن إسماعیل محسن بن سالم یوسف السرایري الترجي الریاضي التونسي اتحاد قصور الساف	 	تونس -برتقیزمنذر  -تونس  

دق 30و 13س  معشبباجة  	حاتم جحیدر كمال بن خلیفة حسن عبد العال الجریديولید  الملعب التونسي األولمبي الباجي	 	ج ش -عزوز جلول -وسط  
دق 30و 13س  اكتوبر 15بنزرت  	مھدي البكوش أحمد الذویوي محمد بیتوتة رشدي قزقز اتحاد سلیانة النادي البنزرتي	 	وسط -توفیق العجنقي -تونس  

دق 30و 13س  الشابة اصطناعي 	ھیكل بن سالم صابر النفزي یاسر اللطیفي بوقشةفارس  جندوبة الریاضیة ھالل الشابة	 	تونس -سامي محمد -ج ش  
دق 30و 13س  القلعة الصغرى 	محمد الفني سلیم الجبنیاني ریان نویرة محرز المالكي نادي سكك الحدید الصفاقسي القلعة الریاضیة	 	تونس -عبد هللا المناعي -ش غ  
دق 30و 13س  رادس اصطناعي 	أمیر العیادي فوؤاد قیدارة یامن الملولشي مجدي بالحاج علي القیروانیة الشبیبة النجم الرادسي	 	جنوب -شكري قندولة -و ش  
دق 30و 13س  الطیب المھیري 	فتحي بن علي (EX)	 وائل عیاد ماجد رحومة  ھیثم قیراط مستقبل المرسى النادي الصفاقسي	 	وسط -حسین أوالد أحمد -س ب ز  

 

دقیقة في صورة استمراریة التعادل یقع اللجوء إلى الركالت الترجیحیة لتعیین الفائز. 15بالتعادل یقع اللجوء إلى حصتین إضافیتین تدوم كل واحدة منھا  عند انتھاء المقابلةالمالحظات:  


