تـعـمـيـم رقـم 2022/3
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـواحـدة مـن
بـعـد ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  17كـانـون الـثـانـي  2022فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة
رئـيـس اإلتـحـاد السـيـد  /هـاشم حـيـدر  ،وحـضـور غـالـبـيـة العـضـاء الـسـاده  /ريـمـون سـمـعـان ،
أسـعـد سـبـلـيـنـي  ،مـازن قـبـيـسـي  ،مـوسـى مـكـي  ،وائـل شـهـيـب  ،سـمـعـان الـدويـهـي ونـاصـر
عـدره  .وبـحـضـور المـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الجـلـسـة مـعـتـذران السـيـدان  /عـصام الـصـايـغ وجـورج سـوالج  .كـمـا غـاب الـسـيـد /
مـحـمـود الـربـعـة بـداعـي الـسـفـر .
بـعـد الـمـصادقـة عـلـى مـحـضـر الـجـلـسـة الـسـابـقـة ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول
العــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الـقـرارات اآلتـيـة :
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اسـتـنـكـرت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لإلتـحـاد الـشـتـائـم الـتـي طـالـت رئـيـس نـادي الـعـهـد الـسـيـد
تـمـيـم سـلـيـمـان وأبـدت أسـفـهـا الـشـديـد لـمـا آلـت الـيـه هـذه الـشـتـائـم الـتـي ال تـمـت للـريـاضـة
بـصـلـة والـتـي تـطـال أحـيـانـا" الـكـثـيـر مـن رؤسـاء النـديـة واإلداريـيـن فـي اللـعـبـة الـذيـن
يـقـدمـون الـكـثـيـر مـن أجـل اسـتـمـرار النـديـة اللـبـنـانـيـة فـي لـعـبـة كـرة الـقـدم فـي ظـل هـذه
الـظـروف اإلقـتـصـاديـة الـصـعـبـة .
كـمـا تـوجـهـت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة بـالـتـهـنـئـة لـمـنـتـخـب لـبـنـان للـواعـدات عـلـى الداء
الـمـمـيـز خـالل مـشـاركـتـه فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا االولـى للـواعـدات وعـلـى إحـرازه الـمـركـز
الـثـاني فـي الـبـطـولـة  .ونـوهـت بـالـمـسـتـوى الـتـنـظـيـمـي للـبـطـولـة لـتـكـون مـنـارة فـي هـذه
الـظـلـمـة الـتـي تـمـر بـهـا الـبـالد  ،كـمـا تـوجـهـت بـالـشـكـر الـى إتـحـاد غـرب آسـيـا لـكـرة
الـقـدم عـلـى إقـامـة هـذه الـبـطـولـة فـي لـبـنـان .
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عـلـى النـديـة الـتـي يـثـبـت إصـابـة  8العـبـيـن لـديـهـا كـحـد أدنـى بـفـيـروس كـورونـا  ،إرسـال
كـتـاب رسـمـي الـى اإلتـحـاد قـبـل  48سـاعـة مـن تـاريـخ الـمـبـاراة مـرفـقـا" بـنـتـائـج فـحـوصـات
الـ PCRلالعـبـيـن الـمـصـابـيـن  ،ويـعـود لإلتـحـاد اتـخـاذ الـقـرار الـمـنـاسـب بـعـد الـتـأكـد مـن
صـحـة الـمـعـلـومـات ونـتـائـج الـفـحـوصـات .
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تـحـديـد مـوعـد سـحـب الـقـرعـة لألنـديـة الـتـي احـتـلـت الـمـركـزيـن الـخـامـس والـسـادس فـي
الـمـجـمـوعـات الربـعـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم  2022/2021فـي
الـسـاعـة  12مـن ظـهـر يـوم الـجـمـعـه  2022/1/21فـي مـقـر اإلتـحـاد .
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اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
. 2022/2021
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تـحـديـد مـوعـد سـحـب قـرعـة بـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
 2022/2021فـي الـسـاعـة الـثـانـيـة مـن بـعـد ظـهـر يـوم الـجـمـعـه  2022/1/21فـي مـقـر
اإلتـحـاد .
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تـسـمـيـة نـادي الـصـفـاء الـريـاضـي – بـيـروت للـمـشـاركـة فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـانـيـة
لنـديـة الـسـيـدات – الردن  2022الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  14الـى  2022/7/22فـي
الردن .
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـسـابـعـة للـسـيـدات – الردن 2022
الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  8/29الـى  2022/9/6فـي الردن .
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الـمـوافـقـة عـلـى إقـامـة مـبـاراتـيـن وديـتـيـن مـع مـنـتـخـب اإلمـارات االولـمـبـي بـتـاريـخ 28
و 2022/1/30فـي دبـي .
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تـعـيـيـن السـيـد ربـيـع أبـو شـعـيـا مـدربـا" لـمـنـتـخـب لـبـنـان الـوطـنـي لـكـرة الـقـدم للـصـاالت .

-10

تـعـيـيـن الـسـيـد ريـمـون نـجـم مـديـرا" لـمـنـتـخـب لـبـنـان الـوطـنـي لـكـرة الـقـدم للـصـاالت .
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أخـذ الـعـلـم بـقـرار لـجـنـة اسـتـئـنـاف اإلنـضـبـاط فـي اإلعـتـراض الـمـقـدّم مـن نـادي الهـلـي
الـنـبـطـيـة بـشـأن الـعـقـوبـات الـصـادرة فـي الـتـعـمـيـم رقـم  2022/2بـتـاريـخ 2022/1/11
بـحـق الالعـبـيـن حـسـيـن جـابـر ومـحـمـد عـلـي سـبـيـتـي  ،حـيـث قـضـى الـقـرار بـقـبـول
اإلسـتـئـنـاف شـكـال" ورده أسـاسـا" وتـثـبـيـت الـعـقـوبـات الـصـادرة عـن لـجـنـة اإلنـضـبـاط .
أ
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/495بـتـاريـخ  2021/12/22بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي اإلجـتـمـاعـي
الـريـاضـي بـرئـاسـة الـسـيـد عـبـد اللـه مـحـمـد نـابـلـسـي  ،والـسـيـد مـروان مـصـطـفـى حـمـزة
نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد مـحـمـد عـبـد اللـه نـابـلـسـي أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـعـهـد عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 3صـفـر  .والـبـرج عـلـى الـحـكـمـة  – 2صـفـر  .وشـبـاب
الـبـرج عـلـى سبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  . 1 – 2والـصفـاء عـلـى الـتـضامـن صـور  – 1صـفـر .
وتـعـادل طـرابـلـس مـع النـصـار . 2 – 2
تـحـديـد مـوعـد جـديـد للـمـبـاراة الـمـؤجـلـة مـن السـبـوع الـعـاشـر للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى بـيـن نـاديـي الخـاء الهـلـي عـالـيـه × الـنـجـمـة  ،مـع الخـذ
بـعـيـن اإلعـتـبـار أنـه ال يـحـق الـمـشـاركـة سـوى لالعـبـيـن الـذيـن كـانـت لـهـم الهـلـيـة
الـقـانـونـيـة للـمـشـاركـة فـي الـمـبـاراة فـي تـاريـخـهـا الول :
الـتــاريــخ

الـسـبـت 2022/2/5

الـمــــبــــــاراة
الخاء الهـلي عـالـيه

×

الـنـجـمـــة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

4:45

مجـمـع فـؤاد شهـاب
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مـتـابـعـة مـبـاريـات السـبـوع الـحـادي عـشـر للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمــــبــــــاراة

الـتــاريــخ
الخـميس 2022/1/20
الجـمـعة 2022/1/21
الجـمـعة 2022/1/21
الجـمـعة 2022/1/21
الـسـبـت 2022/1/22
الـسـبـت 2022/1/22

النـصـــار
الـبـــــرج
الـتـضـامـن صـور
الـنـجـمـــة
الـعـهـــــد
الـحـكـمــة

×
×
×
×
×
×

شـبـاب الـبـرج
سبورتـيـنـغ الرياضي
طـرابـلـــس
شـبـاب الـسـاحـل
الـصـفـــاء
الخاء الهـلي عـالـيه

السـاعـة
4:45
2:15
2:15
4:45
2:15
2:15

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

مجـمـع فـؤاد شهـاب رائـد الـمـعـوش
بـلـديـة بـحـمـدون سعيد عـبد الخـالـق
شـوقـي حـيـدر
بـلـديـة صـور
مجـمـع فـؤاد شهـاب غاندي عبد الخالق
عـلـي أيـوب
بـلـديـة بـحـمـدون
طـارق حـيـدر
مجـمـع فـؤاد شهـاب

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز السالم زغـرتـا عـلى الـنـبـي شيـت  – 1صـفـر  .والـراسيـنـغ عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة – 1
صـفـر  .والـنـهـضـة بـر الـيـاس عـلـى اإلجـتـمـاعـي  – 2صـفـر .

 -17مـتـابـعـة مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الوائـل لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/1/22
الـسـبـت 2022/1/22
الحـــــد 2022/1/23
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الـسـالم زغـرتـا
اإلجـتـمـاعـي
الـراسـيـنـغ

× الـشـبـاب الـغـازيـة
×
الـنـبـي شـيـت
× الـنـهـضة بـر الـيـاس

2:15
2:15
2:15

الـسـالم زغـرتـا
بـلـديـة طـرابـلـس
بـلـديـة بـحـمـدون

طـارق الـرفـاعـي
سامر الشيخ علي
مـحـمـد الـغـوش

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فــوز شـبـاب مـجـدل عـنـجـر عـلـى الهـلـي صـيـدا  – 1صـفـر  .والهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـى
اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي  – 3صـفـر  .وتـعـادل الـمـبـرة مـع سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة . 1 – 1

 -19مـتـابـعـة مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الواخـر لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الحـــــد  2022/1/23اإلصالح البرج الشمالي ×
الهـلـي صـيـدا
الحـــــد  2022/1/23شـبـاب مـجـدل عـنـجـر × سبورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
الحـــــد 2022/1/23
×
الـمـبــــرة
الهـلـي الـنـبـطـيـة

2:15
2:15
2:15

بـلـديـة صـور
الـنـجـمـــة
كـفـرجـوز

أحـمـد عـجـروش
حـسـن مـروانـي
تـمـام حـجـازي
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم 2022/2021
-20

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـسـالم صـور علـى الـنـهـضـة عـيـن بـعـال  – 1صـفـر  .والـرسـالـة طـورا عـلـى بـنـت
جـبـيـل  – 1صـفـر  .وتـعـادل الـقـصـيـبـة مـع حـاروف . 2 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز أنـصـار الـمـودة عـلـى أنـصـار حـوارة  – 1صـفـر  .وأشـبـال الـمـيـنـاء عـلـى الـريـاضـة
والدب  - 2صـفـر  .وتـعـادل الـشـبـاب طـرابـلـس مـع حـركـة الـشـبـاب . 2 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز اإلتـحـاد حـارة الـنـاعـمـة عـلـى الـزمـالـك بـيـروت  . 1 – 3والـمـحـبـة طـرابـلـس عـلـى
النـتـرانـيـك  – 1صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـرابـعـة :
فـوز اإلرشـاد شـحـيـم عـلـى الـوحـدة الـمـرج  – 2صـفـر  .والـهـومـنـمـن عـلـى نـاصـر بـر
الـيـاس  . 1 – 3والـرايـة عـلـى الـهـالل حـارة الـنـاعـمـة . 2 – 4

 -21تـحـديـد مـوعـد إقـامـة الـمـبـاراة الـمـؤجـلـة مـن السـبـوع الـعـاشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
اإلثـنـيـن 2022/1/24

الـريـاضـي الـعـبـاسـيـة

×

الـتـقـدم عـنـقـون

2:15

بـلـديـة صـور

وسـيـم مـحـسـن

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
-22

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاراتـي السـبـوع الـخـامـس للـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـعـهـد عـلـى الـنـجـمـة  . 2 – 3والـبـرج عـلـى طـرابـلـس  – 6صـفـر .

 -23مـتـابـعـة مـبـاراتـي السـبـوع الـسـادس للـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب
للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/1/22
×
بـلـديـة بـحـمـدون
10:30
الـبـــــرج
الـعـهـــــد
الـسـبـت 2022/1/22
×
الـنـجـمـــة
2:15
طـرابـلـس
الـنـجـمــة
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بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
-24

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري
فـرق الشـبـال للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى الـعـهـد  . 1 – 4والـهـدى عـلـى الـتـضـامـن صـور  . 1 – 4والـصـفـاء
عـلـى الـنـصـر الـحـدث  – 2صـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الشـبـال للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23

الـمــــبــــــاراة
×
الـعـهـــــد
الـتـضـامـن صـور
×
الـنـصـر الـحـدث
الـنـجـمـــة
×
الـهــــدى
الـصـفـــاء

السـاعـة
11
11
12

الـمـلـعـــب
بـلـديـة صـور
الـنـجـمـــة
الـشـــرق

الـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر للـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز أكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى نـجـوم الـريـاضـة  – 1صـفـر  .والـتـعـاضـد مـزرعـة الـشـوف
عـلـى نـجـوم شـمـال لـبـنـان  . 1 – 6ويـونـايـتـد طـرابـلـس عـلـى الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا . 2 – 4
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اعـتـمـاد إحـراز نـادي نـجـوم الـريـاضـة الـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم 2022/2021
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مـتـابـعـة مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر (بـدايـة مـرحـلـة اإليـاب) لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات
للـمـوسـم  2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23
الحــــد 2022/1/23

السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
9
الخـاء الهـلـي عـالـيـه × أكـاديـمـيـة بـيـروت
10
× ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا
11
الـسـالم زغـرتـا
×
نـجـوم الـريـاضـة
12
الـصـفــــاء
×
هـيـلـيـــوم
12
بـيـريـتـوس
مـنـتدى صور الثـقـافـي ×

الـمـلـعـــب
بـلـديـة بـحـمـدون
غـزيـــر
بـلـديـة بـحـمـدون
غـزيـــر
أنـصـار – الـجـنـوب
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-29

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الحـريـة صيـدا عـلى الجـنـوب الـريـاضي  . 3 – 6وشدرا عـلى الـمشعـل بـدنـايـل . 3 – 4
وحـومـيـن الـفـوقـا عـلـى الـجـيـش  . 2 – 3وعـنـدقـت عـلـى مـؤسـسـة الـربـيـع . 2 – 6
والـشـويـفـات عـلـى شـبـيـبـة الـنـهـضـة الـشـويـفـات  . 4 – 6وجـونـيـة عـلـى طـرابـلـس الـفـيـحـاء
.1–2
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود عـلـى مـرجـبـا  . 1 – 3و 1875الـريـاضـي عـلـى اللـويـزة زوق
مـصـبـح  . 2 – 3وتـعـادل الـجـامـعـة الـعـالـمـيـة مـع مـعـوض . 4 – 4
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات السـبـوع الول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـجـامـعـة المـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم عـلـى الـجـمـهـور  – 5صـفـر  .والـعـمـل بـكـفـيـا
عـلـى الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس  . 2 – 8والهـلـي صـيـدا عـلـى الـسـالم صـلـيـمـا . 3 – 13
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بـالـبـطـاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى
للـمـوسـم : 2022/2021
• الـعـهــــــد

:

هـيـثـم فـاعـور  /حـسـيـن مـنـذر

• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي عـبـود  /عـلـي الـفـضـل

• طـرابـلـس

:

خـالـد الـجـاسـم  /عـبـيـدة الـحـلـبـي

• النـصـــار

:

حـسـن شـعـيـتـو

• الـبــــرج

:

أحـمـد الـخـطـيـب  /عـلـي الـمـرقـبـاوي

• الـحـكـمــة

:

مـوسـى الـزيـات

7/...
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• شـبـاب الـبـرج

:

أيـمـن أبـو صـهـيـون  /سـلـطـان حـيـدر

• سبورتـيـنـغ الرياضي :

مـحـمـد حـمـود  /عـلـي عـبـاس  /حـمـزة مـحـمـود

• الـصـفــاء

:

جـواد طـاليـع  /حـيـدر خـريـس  /مـحـمـد طـحـان

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـن شـرقـاوي

-33

ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء أحـمـد جـلـول أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
العـام للدرجة االولى اعـتـبارا" مـن  ، 2022/1/16سنـدا" للمـادة  3 – 2من نـظـام الـعـقـوبـات .

-34

ايـقـاف العـب نـادي الـعـهـد هـيـثـم فـاعـور أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/1/16لحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم : 2022/2021
• الـسـالم زغـرتـا

:

عـامـر مـحـفـوض  /عـادل خـلـيـل

• الـنـبـي شـيـت

:

عـلـي عـواضـة

• الـراسـيـنـغ

:

عـلـي الـحـاج حـسـن

• اإلجـتـمـاعـي

:

وسـام الـرفـاعـي
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تـغـريـم نـادي السالم زغـرتـا مـبـلـغ مـلـيـونـين وخـمسمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة الواخـر لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم : 2022/2021
• الـمـبـــــــرة

:

مـصـطـفـى حـالق

• سبورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :

مـهـدي كـنـعـان

:

مـهـنـد فـرحـات

• الهـلـي صـيـدا

• شبـاب مجـدل عـنجـر :
• الهـلـي الـنـبـطـيـة

:

عـالء تـرمـس  /طـارق أحـمـد
عـلـي الـهـادي رضـا

8/...
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ايـقـاف العـب نـادي الهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـي الـهـادي رضـا أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/17لـحـصولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات السبـوع الـعـاشر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للمـوسم : 2022/2021
• الـسـالم صـور

:

• النـهـضة عـيـن بـعـال :

أحـمـد نـصـار
فـيـصـل مـزرعـانـي  /رائـف عـلـيـان

• الـقـصـيـبـــة

:

عـيـسى نـعـيـم  /حـسيـن جـفـال  /ابراهـيـم عـبـد اللـه  /عـلي خـلـيـل /
مـحـمـد مـوسـى نـعـيـم  /عـبـاس يـاسـيـن

• حــــاروف

:

عـلـي الـهـادي مـعـتـوق  /مـحـمـد هـاشـم

• الـرسـالـة طـورا

:

عـلـي عـطـايـا

• بـنـت جـبـيـل

:

حـسـن مـرعـي  /مـحـمـد حـمـدان

• أنـصـار حـوارة

:

مـازن الـعـلـي  /جـمـال عـبـيـد  /يـحـي كـحـيـل  /مـيـشـال عـبـدو

• الـشـبـاب طـرابـلـس :
• حـركـة الـشـبـاب

:

• اإلتحاد حارة الناعـمة :

قـصـي الـمـهـتـدي
مـحـمـود عـوض
عـبـد الـرحـمـن عـكـاوي

• النـتـرانـيـك

:

واتـشه بـولـدقـيـان  /اويـديس هـاروتـيـونـيـان  /مـصطـفى خـطـيـب

• الـوحـدة الـمـرج

:

مـحـمـد الـجـاجـي

• اإلرشـاد شـحـيـم

:

حـمـزة الـحـاج شـحـادة

• الـهـومـنـمـن

:

زيـاد بـلـهـوان

• نـاصـر بـر الـيـاس

:

عـبـد اللـه حـرب
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ايـقـاف العـب نـادي الـقـصـيـبـة عـبـاس يـاسـيـن أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/15سـنـدا" للـمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-41

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي أنـصـار حـوارة سـايـد عـبـدو عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
المـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة
اعـتـبـارا" مـن  2022/1/17ولـغـايـة  2023/1/16ضمـنـا"  ،سنـدا" للـمـادة  7 – 3مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

9/...
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تـغـريـم اإلداري فـي نـادي أنـصـار حـوارة سـايـد عـبـدو مـبـلـغ خـمـسـة وعـشـريـن مـلـيـون لـيـرة
سـنـدا" للـمـادة  17 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي أنـصـار حـوارة مـيـشـال عـبـدو مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن
 2022/1/17ولـغـايـة  2022/7/17ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة ( 15 – 2الـبـنـد  )2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم العـب نـادي أنـصـار حـوارة مـيـشـال عـبـدو مـبـلـغ خـمـسـة وعـشـريـن مـلـيـون لـيـرة ،
سـنـدا" للـمـادة  21 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم نـادي أنـصـار حـوارة مـبـلـغ خـمـسـة عـشـر مـلـيـون لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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رفـع تـوصـيـة الـى اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة بـنـقـل جـمـيـع مـبـاريـات نـادي أنـصـار حـوارة للـمـوسـم
 2023/2022الـى خـارج أرضـه .

-47

ايـقـاف العـب نـادي أنـصـار حـوارة مـازن الـعـلـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/17لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-48

ايـقـاف العـب نـادي الـسـالم صـور أحـمـد نـصـار أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/15لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـهـضـة عـيـن بـعـال فـيـصـل مـزرعـانـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/15لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـهـضـة عـيـن بـعـال رائـف عـلـيـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/15لـحـصولـه عـلى اإلنـذار
الثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .

-51

ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب طـرابـلـس مـحـمـود عـوض أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة اعـتـبـارا" مـن  2022/1/15لـحـصولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .

10/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
-52
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي مـبـاراتـي
السـبـوع الـخـامـس مـن مـرحـلـة الـذهـاب للـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب
للـمـوسـم : 2022/2021
• الـعـهـــــــد

:

شـريـف عـزقـي

• الـنـجـمـــة

:

يـاسـر دمـشـق

• طـرابـلـس

:

عـمـران مـنـصـور

ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة نـبـيـه عـطـوي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/17سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـتـاسـع مـن دورة الـتـصفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الشـبـال
للـمـوسـم : 2022/2021
• الـنـجـمــة

:

حـسـن حـيـدر

• الـعـهــــد

:

عـلـي أمـيـن  /مـحـمـد جـواد حـيـدر  /حـسـيـن الـخـنـسـا

• الـهــــــدى

:

كـريـم نـوتـسـي

الـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـات اآلتـيـة أسـمـاؤهـن عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـعـاشـر للـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم
: 2022/2021
• أكـاديـمـيـة بـيـروت :
• نـجـوم الـريـاضـة

:

سـارة بـكـري  /قـمـر دنـدل
زهـراء عـسـاف

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـجـنـوب الـريـاضـي

:

عـلـي تـوبـي  /ربـيـع حـامـد  /مـحـمـد حـسـيـن جـفـال

11/...
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• الـمـشـعـل بـدنـايـل

:

مـصـطـفـى الـحـاج سـلـيـمـان

• حـومـيـن الـفـوقـا

:

حـسـن عـالمـة

• الـجـيـــــش

:

مـحـمـد أبـو زيـد

• عـنـدقــت

:

مـارك أبـ حـنـا  /ايـلـي اسـطـفـان

• مـؤسـسـة الـربـيـع

:

مـحـمـد دقـوش  /حـسـيـن فـارس  /حـسـيـن دره

• شبـيـبـة الـنـهـضة الشويـفـات :
• الـشـويـفـــات

:

عـبـاس سـعـادة  /عـلـي ضـيـا
حـمـزة شـكـر

-57

ايـقـاف العـب نـادي الـجـنـوب الـريـاضـي مـحـمـد حـسـيـن جـفـال أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/15سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـيـبـة الـنـهـضـة الـشـويـفـات مـحـمـد دمـشـق أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن 2022/1/17
سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-59

ايـقـاف العـب نـادي شـبـيـبـة الـنـهـضـة الـشـويـفـات عـلـي ضـيـا أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن 2022/1/17
لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-60

-61

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• مـرجـبـــا

:

حـسـيـن يـاسـيـن  /حـسـيـن تـمـسـاح

•  1875الـريـاضـي

:

أنـطـونـي صـابـر

• الـجـامـعـة الـعـالـمـيـة

:

حـسـيـن عـبـد اللـه

• مـعـــوض

:

أنـطـونـي الشـقـر  /طـارق يـاسـيـن

ايـقـاف العـب نـادي  1875الـريـاضـي مـوفـق غـطـاس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للصاالت اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/16سـنـدا"
للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي  1875الـريـاضـي أنـطـونـي صـابـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن 2022/1/16
لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي اللـويـزة زوق مـصـبـح جـووي صـقـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للصاالت اعـتـبـارا" مـن ، 2022/1/16
سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي اللـويـزة زوق مـصـبـح مـارك أبـو جـودة أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/16سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض سـركـيـس اسـكـجـيـان أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/17سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي مـرجـبـا حـسـيـن يـاسـيـن أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/1/15لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة الـعـالـمـيـة حـسـيـن عـبـد اللـه أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن 2022/1/17
لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-68

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات السـبـوع الول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـجـمـهـــور

:

جـو مـرعـي

• الجامعة الميركية للثقافة والتعليم :

كـيـفـن مـراد

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

يـورغـو الـمـعـلـوف

• الـسـالم صـلـيـمـا

:

سـلـيـم الـقـنـطـار

• الهـلـي صـيـدا

:

أحـمـد حـشـيـشـو
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا أنـطـونـي الـجـلـخ أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/1/16سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

بـيـروت  17كـانـون الـثـانـي 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

