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 كاس تونس الثانيتعيين حكام مقـابالت الدور التمهيدي  
 

 الرابطة+ المراقب   الـرابـطـة الحكم الرابع 2المساعد   1المساعد   الـحـكـم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2612اكتوبر  60السبت 
دق 66و 14س   العالية اصطناعي  غ.ش-عبد الرؤوف الحمداني تونس كريم رمضان غيث المسراطي اسامة اليحياوي  هيكل بن سالم معالي سجنان العالية الرياضية 

دق 66و 14س   منزل بوزلفة اصطناعي  -تونس-توفيق لزرق  ش.و رشاد بوشهوة علي حمودة رياض القالعي اسكندر عبيدة مستقبل المحمدية منزل بوزلفة 

اصطناعي المهدية فرعي دق 66و 14س     وسط-ماجد رحومة تونس غسان لحمر مرتضى السندي مهدي بالسرور كريم محجوب مستقبل السبيخة مكارم المهدية 

دق 66و 14س   اكودة اصطناعي  -نابل-بشير المناعي جنوب اسامة كمون  علي البيوضي عبد الكريم مكور كمال الحاج ساسي كوكب منزل النور هالل اكودة 

دق 66و 14س   برج العامري اصطناعي  -شمال-حسن العيادي جنوب امين الفقير طارق علولو دمحم الطرابلسي سامي الهرابي اتحاد قليبية برج العامري  

دق 66و 14س   ملعب الرقبي اصطناعي  -ش.و-رشاد بن فرج شمال معتز العمراني بالل سعد محجوب المرنيسي دمحم بركاتي خطاف القلعة الكبرى  هالل مساكن 
دق 66و 14س   النفيضة اصطناعي  -قيروان-علي شبشوب ش.ج احمد الناصفي مصطفى بوريشة دمحم شابير دمحم العاقل شهاب الوردانين النفيضة الرياضية 
دق 66و 14س   المكناسي اصطناعي  -جنوب-منور بالحاج ش.و دمحم مديمغ طارق مديمغ معتز بن رمضان دمحم علي قروية سهم قصر قفصة ملعب المكناسي 

 2612أكتوبر  60األحد 
دق 66و 14س   دوز اصطناعي  -مدنين-جيالني ضيف هللا ز.ب.س فخر الدين سايحي عبد الحق العافي رضا الرحيمي دمحم هادي طرشي نجم العال صحراء دوز 
دق 66و 14س   بوسالم معشب  -تونس-هادي روابح غ.ش فادي العلوي  ضياء الخليفي معز الفالح الوسالتينادر  شبيبة العمران اتحاد بوسالم 

دق 66و 14س   الرجيش اصطناعي  -قيروان-صحبي الهدواج تونس الحميد بدر الدين. ع سيف الغانمي رمزي محجوب مجدي بالغة القلعة الرياضية مستقبل الرجيش 
دق 66و 14س   قبلي اصطناعي  -ز.ب.س-فاضل شلبي قيروان احمد اللواتي عاطف عاشوري  انيس النوي  الهمادينبيل  واحة شنني واحة قبلي 

 الشماخ اصطناعي
 دون حضور الجمهور

دق 36و 14س    -ش.ج-صالح العماري  غ.ج جاسم السحيمي شافعي رزيقات زايد عمر نادررمضان اتحاد سبيطلة زيتونة شماخ 
دق 66و 14س   سيدي بوزيد اصطناعي  -غ.ج-نصرة بالقاضي وسط س النهاري االي دمحم علي عالق وسام بوغطاس عزيز فرادي اجيم جربة لسودة الرياضية 

 .دقيقة في صورة استمرارية التعادل يقع اللجوء إلى الركالت الترجيحية لتعيين الفائز 51عند انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء إلى حصتين إضافيتين تدوم كل واحدة منها :المالحظات

 


