تـعـمـيـم رقـم 2022/15
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـواحـدة مـن
بـعـد ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  21آذار  2022فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة رئـيـس اإلتـحـاد
السيـد  /هـاشـم حـيـدر  ،وحـضور غـالـبـيـة األعـضاء الساده  /مـحـمـود الـربـعـة  ،أسعـد سـبـلـيـنـي ،
جـورج سـوالج  ،مـازن قـبـيـسـي  ،مـوسـى مـكـي  ،وائـل شـهـيـب ونـاصـر عـدره  .وبـحـضـور
األمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلسة مـعـتـذرا" الـسـاده  /ريـمـون سمـعـان  ،عـصـام الـصـايـغ وسـمـعـان الـدويـهـي .
بـعـد المـصادقـة عـلى محـضـر الـجـلـسة السابـقـة ومـحـضـر لـجـنـة الـطـوارئ رقـم  2022/3ودراسـة
الـمـواضيـع المـدرجـة عـلى جـدول األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الـقـرارات اآلتـيـة :
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دعـوة جـمـهـور كـرة الـقـدم فـي كـافـة الـمـنـاطـق اللـبـنـانـيـة الـى مـؤازرة مـنـتـخـب لـبـنـان
الـوطـنـي فـي مـبـاراتـه مـع مـنـتـخـب سـوريـا الـتـي سـتـقـام فـي الـسـاعـة الـثـانـيـة مـن بـعـد
ظـهـر يـوم الـخـمـيـس  2022/3/24عـلـى مـلـعـب بـلـديـة صـيـدا فـي إطـار األدوار الـنـهـائـيـة
مـن الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة الـمـؤهـلـة لـبـطـولـة كـأس الـعـالـم – قـطـر  ، 2022حـيـث تـعـتـبـر
هـذه المـبـاراة بـالـغـة األهـمـيـة ومـفـصلـيـة لجـهـة تـأهـل المـنـتـخـب الى بـطـولة كـأس الـعـالـم .
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تـشـكـيـل األجـهـزة الـفـنـيـة واإلداريـة للـمـنـتـخـبـات  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
➢
➢
➢
-

مـنـتـخـب لـبـنـان دون  23سـنـة :
:
الـسـيـد يـوسـف الـجـوهـري
:
الـسـيـد نـزيـه كـسـروان
:
الـسـيـد بـالل زغـلـول
:
الـسـيـد زيـاد الـصـمـد
الـسـيـد مـحـمـد الـشـامـي

مـدرب
مـديـر الـمـنـتـخـب
مـسـاعـد مـدرب
مـدرب حـراس الـمـرمـى
مـسـؤول تـجـهـيـزات
:

مـنـتـخـب لـبـنـان دون  20سـنـة :
:
الـسـيـد بـالل فـلـيـفـل
:
الـسـيـد بـشـيـر بـشـارة
:
الـسـيـد حـسـن حـسـون
:
الـسـيـد عـبـاس شـيـت
:
الـسـيـد عـيـد قـمـر

مـدرب
مـديـر الـمـنـتـخـب
مـسـاعـد مـدرب
مـدرب حـراس الـمـرمـى
مـسـؤول تـجـهـيـزات

مـنـتـخـب لـبـنـان دون  17سـنـة :
:
الـسـيـد مـحـمـد ابـراهـيـم
:
الـسـيـد حـسـام الـدقـدوقـي
:
الـسـيـد حـسـيـن الـجـردي
:
الـسـيـد عـلـي بـزي
:
الـسـيـد مـحـسـن اسـمـاعـيـل

مـدرب
مـديـر الـمـنـتـخـب
مـسـاعـد مـدرب
مـدرب حـراس الـمـرمـى
مـسـؤول تـجـهـيـزات
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➢
➢
-

مـنـتـخـب لـبـنـان مـوالـيـد : 2007
:
الـسـيـد فـرنـسـوا دحـدح
:
الـسـيـد سـامـر الـعـتـر
:
الـسـيـد نـبـيـل بـعـلـبـكـي
:
الـسـيـد فـيـصـل تـيـمـانـي
:
الـسـيـد عـيـد قـمـر

مـدرب
مـديـر الـمـنـتـخـب
مـسـاعـد مـدرب
مـدرب حـراس الـمـرمـى
مـسـؤول تـجـهـيـزات

مـنـتـخـب لـبـنـان مـوالـيـد : 2008
:
الـسـيـد مـاريـو ضـو
:
الـسـيـد قـاسـم بـداح
:
الـسـيـد مـحـمـد فـران
:
الـسـيـد أحـمـد األحـمـد
:
الـسـيـد مـحـسـن اسـمـاعـيـل

مـدرب
مـديـر الـمـنـتـخـب
مـسـاعـد مـدرب
مـدرب حـراس الـمـرمـى
مـسـؤول تـجـهـيـزات
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إعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم الـنـسـائـيـة للـمـوسـم
. 2022/2021
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إعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم . 2022/2021
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إعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم
. 2022/2021
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـالـثـة للـنـاشـئـات – الـبـحـريـن 2022
الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  2022/12/28الـى  2023/1/8فـي الـبـحـريـن .
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الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي الـعـهـد إقـامـة مـبـاراتـيـن وديـتـيـن مـع نـادي الـمـيـنـاء العـراقـي
مـن  3/24ولـغـايـة  ، 2022/3/31شـرط أال تـتـعـارض مـع مـبـاريـات الـدوري الـعـام .
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الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو تـنـظـيـم بـطـولـة وديـة لألشـبـال مـوالـيـد
 ، 2007/2006شـرط أال تـتـعـارض مـع مـبـاريـات دوري الـفـئـات الـعـمـريـة .
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الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو تـنـظـيـم بـطـوالت وديـة للـواعـدات
(مـوالـيـد  )2009/2008/2007والـبـراعـم (مـوالـيـد  2011/2010و  )2013/2012شـرط أال
تـتـعـارض مـع مـبـاريـات دوري الـفـئـات الـعـمـريـة .

-10

الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي أكـاديـمـيـة بـيـروت تـنـظـيـم دورة  Beirut Cupللـفـئـات الـعـمـريـة
(مـوالـيـد )2006/2005 ، 2007 ، 2008 ، 2010/2009 ، 2011/2010 ، 2013/2012
شـرط أال تـتـعـارض مـع مـبـاريـات دوري الـفـئـات الـعـمـريـة .
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الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي أكـاديـمـيـة بـيـروت الـمـشـاركـة فـي دورة ألـعـاب أيـانـابـا الـدولـيـة
الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  15الـى  2022/4/20فـي قـبـرص  ،شـرط أال تـتـعـارض مـع
مـبـاريـات دوري الـفـئـات الـعـمـريـة .
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الـمـوافـقـة عـلـى انـتـسـاب نـادي شـبـيـبـة حـامـات الـريـاضـي الـى نـشـاط كـرة الـقـدم للـصـاالت
لـدى اإلتـحـاد .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2022/2/109بـتـاريـخ  2022/3/9بانـتـخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لنـادي الـبـرق الريـاضي –
طـرابـلـس بـرئـاسـة الـسـيـد فـادي عـبـد الـحـق مـصـري عـتـال  ،والـسـيـد مـحـمـد أحـمـد مـعـيـن
غـمـراوي نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد خـالـد مـحـمـد حـنـوف أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/66بـتـاريـخ  2021/2/16بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة للـنـادي الـخـيـري الـثـقـافـي
الـريـاضي – حـرف ارده بـرئـاسـة الـسـيـد طـنـوس يـوسـف بـو فـرنـسـيـس  ،والـسـيـد سـركـيـس
الـيـاس صـلـيـبـا نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد سـركـيـس يـوسـف بـو فـرنـسـيـس أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـبـرج عـلى الـتـضامـن صور  – 1صفـر  .وشبـاب الساحـل عـلـى شبـاب الـبـرج . 1 – 4
وتـعـادل الـعـهـد مـع األنـصـار صـفـر – صـفـر .

-16

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى الـحـكـمـة  – 1صـفـر  .وطـرابـلـس عـلـى الـصـفـاء – 2
صـفـر  .وتـعـادل الـنـجـمـة مـع سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي . 1 – 1
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021

-17

تـصـحـيـح الـخـطـأ الـمـطـبـعـي الـوارد فـي الـتـعـمـيـم رقـم  2022/13بـتـاريـخ 2022/3/14
(الـبـنـد  )5الـذي يـشـيـر الـى فـوز نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي عـلـى الـحـكـمـة  – 2صـفـر
فـي إطـار األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن  ،والـصـحـيـح أن الـمـبـاراة
انـتـهـت بـالـتـعـادل االيـجـابـي . 1 – 1
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـتـضـامـن صـور عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  – 7صـفـر  .واألنـصـار عـلـى الـنـهـضـة عـيـن
بـعـال  – 3صـفـر  .وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة  . 2 – 3وشـبـاب الـبـرج
عـلـى حـاروف . 4 – 5
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز شـبـاب الـسـاحـل عـلـى الـحـكـمـة  . 2 – 4والـصـفـاء عـلـى الـرايـة  – 8صـفـر  .والـعـهـد
عـلـى هـومـنـتـمـن بـيـروت  – 12صـفــر .
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى الـراسـيـنـغ  – 5صـفـر  .والـبـرج عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه . 2 – 8
وتـعـادل الـمـبـرة مـع الـنـبـي شـيـت . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـرابـعـة :
فـوز طـرابـلس عـلى شبـيـبـة مـجـدلـيـا  . 1 – 3واألهـلي صربـا عـلى الـنـصـر الحـدث . 2 – 3
والـسـالم زغـرتـا عـلـى الـهـدى  – 1صـفـر  .وأتـلـتـيـكـو عـلـى اإلجـتـمـاعـي . 3 – 6

-19

مـتـابـعـة مـبـاريات األسـبـوع الـسـابـع لبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26
السبت 2022/3/26

الـمــــبــــــاراة
×
األنـصـــار
اإلرشـاد شـحـيـم
×
شـبـيـبـة مـجـدلـيـا
اإلجـتـمـاعـي
الـنـهـضـة عـيـن بـعـال ×
حــــاروف
×
الـنـبـي شـيـت
الـشـــرق
×
شـبـاب الـبـرج
الـشـبـاب الـغـازيـة
×
الـنـجـمــة
الـمـبــــرة
×
هـومـنـتـمـن بيروت
الـرايـــة
×
الـراسـيـنـغ
الـبــــرج
×
الـنـصـر الـحـدث
أتـلـتـيـكـو
×
الـسـالم زغـرتـا
األهـلـي صـربـا
×
الـهــــدى
طـرابـلـس
× سـبـورتـيـنـغ الرياضي
الـصـفـــاء
×
الـحـكـمـــة
الـعـهــــد
× سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
الـتـضـامـن صـور

السـاعـة
10
11
11:30
12
12
12
12:30
12:30
2
2
2
2:15
2:15
2:15

الـمـلـعـــب
األنـــصـــار
إحتياط طرابلس
أنصار – الجنوب
بـلـديـة بـحـمـدون
األنـــصـــار
الـــعــــهــــد
الـــنـــجـــمـــة
الـــمـــبـــرة
غــــزيــــر
ســـلـــعــاتـــا
إيليفين فوتبول برو
الـــعــــهــــد
األنـــصـــــار
عـنـقـــون
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بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـعـهـد عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  – 4صـفـر  .وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلـى
الـتـضـامـن صـور  . 1 – 2وشـبـاب الـسـاحـل عـلـى حـاروف  – 13صـفـر  .والـصـفـاء عـلـى
األهـلـي الـنـبـطـيـة  – 9صـفـر  .والـمـبـرة عـلـى هـوبـس . 1 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز بـيـروت عـلـى الـنـصـر الـحـدث  – 4صـفـر  .وتـعـادل األخـاء األهـلـي عـالـيـه مـع أدفـانـسـد
سـوكـر صـفـر – صـفـر  .واألنـصـار مـع الـهـدى صـفـر – صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز أتـلـتـيـكـو عـلى األهـلـي صـربـا  – 3صـفـر  .والـنـجـمـة عـلـى الـقـلـمـون . 1 – 5
والـحـكـمـة عـلـى سـنـحـريـب  – 3صـفـر .

 -21مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
10
األحــد 2022/3/27
×
أتـلـتـيـكـو
الـقـلـمــون
الـحـكـمــة
11
األحــد 2022/3/27
×
ســـلـــعــاتـــا
أتـلـتـيـكــو
الـسـالم زغـرتـا
11:30
األحــد 2022/3/27
×
الــــشـــرق
الـنـصـر الـحـدث
األنـصـــار
1:30
األحــد 2022/3/27
×
أنصار – الجنوب
حـــاروف
الـعـهـــــد
األحــد 2022/3/27
×
 11:30أنصار – الجنوب
األهـلـي الـنـبـطـيـة
الـتـضـامـن صـور
11:30
األحــد 2022/3/27
×
األنــــصــــار
أدفـانـسـد سـوكـر
الـهــــدى
11:30
األحــد 2022/3/27
×
الــــعـــهـــد
الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا
بـيـــروت
12
األحــد 2022/3/27
عــــنـــقـــون
سبورتينغ الرياضي × سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
12
األحــد 2022/3/27
MSL
×
إيليفين فوتبول برو
الـنـجـمـــة
1:30
األحــد 2022/3/27
×
األنــــصــــار
الـمـبــــرة
شـبـاب الـسـاحـل
1:30
األحــد 2022/3/27
×
الـــعــــهـــد
هـوبــــس
الـصـفــــاء
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن عـشـر لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـصـفـاء عـلـى الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا  – 10صـفـر  .وأكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى الـسـالم
زغـرتـا  – 2صـفـر  .وهـيـلـيـوم عـلـى بـيـريـتـوس  – 1صـفـر  .واألخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى
مـنـتـدى صور الـثـقـافـي  . 2 – 3وتـعـادل نجـوم الريـاضة مـع ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو صـفـر –
صـفـر .
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إعـتـمـاد الـتـرتـيـب الـنـهـائـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى
الـنـحـو اآلتـي :

لــعـب

فـاز

تـعـادل

خـســر

لــه

عـلـيــه

نـقـاطـه

1

ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو

18

16

1

1

103

9

49

2

نـجـوم الـريـاضـة

18

16

1

1

82

15

49

3

الـصـفـــاء

18

13

1

4

88

16

40

4

أكـاديـمـيـة بـيـروت

18

12

1

5

60

21

37

5

بـيـريـتـوس

18

7

1

10

36

34

22

6

األخـاء األهـلـي عـالـيـه

18

6

2

10

27

45

20

7

مـنـتـدى صـور الـثـقـافـي

15

8

3

10

36

53

18

8

الـسـالم زغـرتـا

18

4

2

12

16

48

14

9

هـيـلـيــوم

18

4

2

12

20

67

14

10

الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا

18

-

-

18

5

165

-

الترتيب
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الـنــادي

إعـتـمـاد إحـراز نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو بـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم
 ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز  NSKعـلى مـعـوض  – 1صفـر  .و 1875الـريـاضي عـلى الجـامـعـة الـعـالـمـيـة . 3 – 7
وهـومـنـتـمـن بـرج حـمـود عـلـى اللـويـزة زوق مـصـبـح . 1 – 7
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إعـتـمـاد الـتـرتـيـب الـنـهـائـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :

لــعـب

فـاز

تـعـادل

خـســر

لــه

عـلـيــه

نـقـاطـه

الـنــادي

1

هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود

12

10

-

2

47

28

30

2

NSK

12

7

3

2

36

25

24

3

مـعـوض

12

7

2

3

40

22

23

4

الـجـامـعـة الـعـالـمـيـة

12

4

3

5

44

50

15

5

 1875الـريـاضـي

12

4

2

6

36

30

14

6

مـرجـبـا

12

4

-

8

34

54

12

7

اللـويـزة زوق مـصـبـح

12

-

2

10

25

53

2

الترتيب
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إعـتـمـاد إحـراز نـادي هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
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إعـتـمـاد صـعـود نـاديـي هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود و NSKالـى مـصـاف أنـديـة الـدرجـة االولـى
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم . 2023/2022
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إعـتـمـاد هـبـوط نـاديـي اللـويـزة زوق مـصـبـح ومـرجـبـا الـى مـصـاف أنـديـة الـدرجـة الـثـالـثـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم . 2023/2022
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس عـلـى الـجـمـهـور  – 5صـفـر  .والـعـمـل بـكـفـيـا عـلـى الـسـالم
صلـيـمـا  – 8صـفـر  .واألهـلي صيـدا عـلى الجـامـعـة األمـيركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم . 5 – 8
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـويـفـات عـلـى الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم  – 4صـفـر  .ومـؤسـسـة
الـربـيـع عـلـى عـنـدقـت  . 1 – 9والـعـمـل بـكـفـيـا عـلـى شـدرا  . 1 – 2وجـونـيـة عـلـى حـومـيـن
الـفـوقـا . 2 – 11

8/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز شـدرا عـلـى الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس  . 2 – 6والـحـريــة صـيــدا عـلـى الـعـمــل بـكـفـيــا
 . 1 – 7وحـومـيـن الـفـوقـا عـلى الجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا  – 8صـفـر .
والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم عـلـى الـمـشـعـل بـدنـايـل . 4 – 5
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـتـضـامـن صـور

:

مـحـمـد سـنـتـيـنـا

• الـعـهــــــد

:

عـلـي حـديـد  /هـيـثـم فـاعـور

• األنـصـــار

:

كـريـم درويـش

• شـبـاب الـسـاحـل

:

ولـيـد شـور  /عـلـي الـفـضـل  /عـلـي فـحـص

• شـبـاب الـبـرج

:

عـلـي الـمـوسـوي  /مـهـدي أبـو مـحـسـن  /مـحـمـد عـمـر ارنـاؤط /
سـلـطـان حـيـدر
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تـغـريـم نـادي الـتـضامـن صور مـبـلغ ملـيـونـين وخـمسمـائـة ألـف لـيرة  ،سنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج مـهـدي أبـو مـحـسـن أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/20سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-36

ايـقـاف العـب نـادي الـعـهـد حـسـيـن زيـن أول مـبـاراتـيـن رسـمـيـتـيـن يـلـعـبـهـمـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/19سـنـدا" للـمـادة  5 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار كـريـم درويـش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولى اعـتـبـارا" مـن  2022/3/19لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـسـاحـل ولـيـد شـور أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج سـلـطـان حـيـدر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـنـجـمـــة

:

• سبـورتينغ الريـاضي :
• الـحـكـمــة

:

• األخاء األهلي عاليه :

قـاسـم الـزيـن  /مـاهـر صـبـرا  /حـسـن كـورانـي
حـمـزة مـحـمـود  /عـلـي عـبـاس
بـوكـونـتـا سـار  /دانـيـال أبـو فـخـر  /حـسـام الـكـور
مـصـطـفـى الـشـمـعـة  /عـبـاس عـطـوي  /جـاد نـور الـديـن /
مـحـمـد الـمـصـري

• الـصـفـــاء

:

مـحـمـد حـسـيـن

• طـرابـلـــس

:

عـبـد اللـه عـلـي
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ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي حـمـزة مـحـمـود أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن النـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة قـاسـم الـزيـن أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المتـراكـم ،
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس مـن بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم : 2022/2021
• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـن عـون

• اإلرشـاد شـحـيـم

:

عـبـد اللـه تـرو

• النـهـضة عـيـن بـعال :

هـادي جـعـفـر  /صـادق سـلـيـمـان

• األنـصــــــار

:

يـزن فـاضـل  /هـادي مـلـك

• شـبـاب الـبـرج

:

حـسـن الـدعـبـول

• شـبـاب الـسـاحـل

:

مـحـمـد حـسـن  /مـحـمـد يـونـس

10/...
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• الـحـكـمــة

:

ابـراهـيـم الـدبـس  /الـيـاس أبـو الـنـصـر  /عـلـي تـرحـيـنـي

• الـرايـــــة

:

مـحـمـد هـواش  /لـؤي الـقـادري

• هـومـنـتـمـن بـيـروت :

بـول قـاجـويـان

• الـنـبـي شـيـت

:

عـلـي أحـمـد الـمـوسـوي

• شـبـيـبـة مـجـدلـيـا

:

بـيـنـيـتـو سـلـيـمـان

• األهـلـي صـربـا

:

جـيـسـن ضـو  /جـورج أبـو شـبـكـة  /سـاسـيـلـيـو بـو حـيـدر /
بـيـتـر بـركـات

• الـهــــدى

:

كـريـس عـيـسـى

• الـسـالم زغـرتـا

:

ابـراهـام الـخـوري

• اإلجـتـمـاعـي

:

عـثـمـان عـبـد الـواحـد  /عـمـر بـنـاكـلـش

• أتـلـتـيـكـو

:

مـايـكـل خـانـجـيـان

• الـنـجـمـــة

:

ابـراهـيـم مـهـنـا  /مـحـمـد قـصـاص  /عـيـسـى طـراف

• الـراسـيـنـغ

:

شـربـل حـنـا  /يـوسـف نـمـوره

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

عـلـي مـسـلـمـانـي

• سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :

حـسـام بـيـضـون  /عـلـي مـلـحـم  /حـسـن مـحـمـد
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ايـقـاف العـب نـادي اإلجـتـمـاعـي شـربـل الـطـحـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/20سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـهـضـة عـيـن بـعـال هـادي جـعـفـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـرايـة مـحـمـد هـواش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم سنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـهـدى كـريـس عـيـسـى أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم سنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة مـحـمـد حـرب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/20سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم : 2022/2021
• سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :

زيـن الـعـابـديـن بـحـسـون  /هـادي حـيـدر

• الـصـفــــاء

:

مـكـرم الـجـردي  /مـحـمـد صـادق

• الـمـبــــرة

:

مـحـمـد مـهـدي نـور الـديـن  /أمـيـر الـمـولـى

• هـوبـــــس

:

عـلـي الـهـادي حـسـيـن  /حـسـن رحـال

• بـيــــروت

:

جـهـاد نـعـنـوع

• أدفـانـسـد سـوكـر

:

نـديـم الـحـسـيـنـي

• األنـصـــار

:

قـاسـم شـهـاب

• الـهــــدى

:

جـولـيـان الـسـخـن  /زيـن الـعـابـديـن شـاهـيـن

بـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـات اآلتـيـة أسـمـاؤهـن عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن عـشـر لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم : 2022/2021
• األخاء األهلي عاليه :

مـريـم سـيـف الـديـن  /ديـاال ذبـيـان
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي نـجـوم الـريـاضـة وائـل الـصـايـغ عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة اعـتـبـارا" مـن  2022/3/21ولـغـايـة  2023/3/20ضـمـنـا"  ،سـنـدا"
للـمـادة  13 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـحـمـيـل نـادي نـجـوم الـريـاضـة كـلـفـة األضـرار فـي مـلـعـب الـنـجـمـة والـبـالـغـة قـيـمـتـهـا 35
دوالر امـيـركـي .
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ايـقـاف العـبـة نـادي مـنـتـدى صـور الـثـقـافـي كـيـنـدا مـعـروف أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـهـا
فـي بـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/21سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• مـعـــوض

:

ايـلـي فـرنـسـيـس  /شـربـل يـوسـف

• NSK

:

بـشـارة الـحـاج

•  1875الـريـاضـي

:

فـريـد الـقـصـيـفـي  /جـاد سـعـد

• الـجـامـعـة الـعـالـمـيـة

:

مـصـطـفـى حـمـزة  /عـلـي عـزو  /عـالء حـيـدر

• هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود

:

سـيـرج مـلـيـكـيـان

• اللـويـزة زوق مـصـبـح

:

كـريـم كـرم
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي  NSKمـحـمـد اإلسـكـنـدرانـي عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة
مــدة أسـبـوعـيـن اعـتـبــارا" مـن  2022/3/20ولـغـايـة  2022/4/3ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة
 16 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض ايـلـي فـرنـسـيـس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود سـيـرج مـلـيـكـيـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن
 2022/3/20لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام
للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـجـمـهـــور

:

جـو مـرعـي

• الـسـالم صـلـيـمـا

:

دانـيـال خـلـيـل  /سـلـيـم الـقـنـطـار

13/...

-13تعميم رقم  2022/15تاريخ 2022/3/21

• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :
• األهـلـي صـيـدا

:

مـنـصـور مـيـالن
قـبـالن سـالمـة  /كـريـسـتـوفـر غـازاريـان
حـامـد الـدلـي  /أحـمـد حـشـيـشـو  /ابـراهـيـم حـشـيـشـو
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا حـامـد الـدالـي أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/21سـنـدا" للـمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا أحـمـد حـشـيـشـو أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/21لـحـصولـه
عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا ابـراهـيـم حـشـيـشـو أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/21لـحـصولـه
عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم مـارتـن انـدراوس أول مـبـاراة
رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/21سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـشـويـفـــات

:

• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :
• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

عـلـي مـحـمـد
ألـكـس غـازاريـان
كـلـيـمـان الـقـاعـي  /مـايـكـل عـقـل

-64

ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم ألـكـس غـازاريـان أول مـبـاراة
يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن
 2022/3/20لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام
للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا كـلـيـمـان الـقـاعـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الشبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لـحـصولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الرسـمـيـة .

14/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• شــــدرا

:

بـيـتـر الـشـيـخ

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

مـيـشـال مـلـحـم

• الـحـريـة صـيـدا

:

ابـراهـيـم صـقـر  /مـحـمـد الـعـاصـي

• حـومـيـن الـفـوقـا

:

عـيـسـى عـبـاس  /مـحـمـد حـويـال

• الـمـشـعـل بـدنـايـل

:

هـادي عـبـاس

• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :

سـركـيـس أبـي خـلـيـل  /ألـيـكـس أبـي حـنـا
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا ايـالي الـريـس أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/20سـنـدا"
للـمـادة  8 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-68

ايـقـاف العـب نـادي حـومـيـن الـفـوقـا مـحـمـد حـويـال أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/20لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـمـشـعـل بـدنـايـل هـادي عـبـاس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/21لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
بـيـــــروت  21آذار 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

