تـعـمـيـم رقـم 2022/16
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـرابـع والـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة
األوائـل لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج
اآلتـي :
األسـبـوع الـرابـع :
الـمــــبــــــاراة

الـتــاريــخ
الجـمـعـه 2022/4/1
األحـــــد 2022/4/3
األحـــــد 2022/4/3

الـتـضـامـن صـور
األنـصـــار
الـعـهـــــد

×
×
×

شـبـاب الـبـرج
الـبـــرج
شـبـاب الـسـاحـل

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

3:30
3:30
4

بـلـديـة صـور
بـلـديـة صـيـدا
مجـمـع فـؤاد شهـاب

أحـمـد عـجـروش
أحـمـد الـقـرص
رودي مـجـدالنـي

األسـبـوع الـخـامـس :
الـمــــبــــــاراة

الـتــاريــخ
الجـمـعـه 2022/4/8
الجـمـعـه 2022/4/8
الجـمـعـه 2022/4/8
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األنـصـــار
شـبـاب الـسـاحـل
الـعـهـــــد

×
×
×

شـبـاب الـبـرج
الـتـضـامـن صـور
الـبـــرج

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

3:30
3:30
4

بـلـديـة صـيـدا
الـعـهـــــد
مجـمـع فـؤاد شهـاب

مـحـمـد حـنـيـنـة
حـسـن مـروانـي
غاندي عبد الخالق

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـرابـع والـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة
األواخـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج
اآلتـي :
األسـبـوع الـرابـع :

الـتــاريــخ

الـمــــبــــــاراة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

الجـمـعـه 2022/4/1
الجـمـعـه 2022/4/1
األحــــد 2022/4/3

×
الـحـكـمــة
طـرابـلـس
سبـورتـيـنـغ الـريـاضـي × األخاء األهـلي عـالـيه
×
الـنـجـمـــة
الـصـفـــاء

3:30
3:30
3:30

بـلـديـة طـرابـلـس
الـعـهـــــد
بـلـديـة بـحـمـدون

طـارق الـرفـاعـي
عـلـي رافـع
سعيد عبد الخالق

األسـبـوع الـخـامـس :
الـتــاريــخ

الـمــــبــــــاراة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

الجـمـعـه 2022/4/8
الجـمـعـه 2022/4/8
الـسـبــت 2022/4/9

األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×
الـصـفـــاء
×
الـنـجـمـــة
طـرابـلـس
× سبورتـيـنغ الريـاضي
الـحـكـمــة

3:30
3:30
3:30

بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة طـرابـلـس
مجـمـع فـؤاد شهـاب

رائـد الـمـعـوش
سامر الشيخ علي
عـلـي أيـوب
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تـحـديـد مـوعـد إنـطـالق مـرحـلـة اإليـاب لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل واألواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021اعـتـبـارا" مـن يـوم األربـعـاء
. 2022/4/13
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز األنـصـار عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  – 4صـفـر  .والـتـضـامـن صـور عـلـى سـبـورتـيـنـغ
الـقـلـيـلـة  – 2صـفـر  .والـشـبـاب الـغـازيـة عـلـى شـبـاب الـبـرج  – 4صـفـر  .وتـعـادل الـنـهـضـة
عـيـن بـعـال مـع حـاروف . 4 – 4
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الصفـاء عـلى سبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  – 2صفـر  .وهـومـنـتـمـن بيروت عـلى الـرايـة – 2
صـفـر  .والعـهـد عـلـى الـحـكـمـة . 1 – 6
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الـشـرق عـلـى الـنـبـي شـيـت  . 1 – 2والـنـجـمـة عـلـى الـمـبـرة  – 2صـفـر  .والـبـرج
عـلـى الـراسـيـنـغ . 1 – 2
الـمـجـمـوعـة الـرابـعـة :
فـوز اإلجـتـمـاعـي عـلـى شـبـيـبـة مـجـدلـيـا  . 1 – 3وأتـلـتـيـكـو عـلـى الـنـصـر الـحـدث – 4
صـفـر  .والـسـالم زغـرتـا عـلـى األهـلـي صـربـا  . 1 – 3والـهـدى عـلـى طـرابـلـس . 1 – 3

مـتـابـعـة الـمـبـاراة الـمـؤجـلـة مـن األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن
-5
(الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة) للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
2
الـسـبـت 2022/4/2
×
بـلـديـة بـحـمـدون
الـنـبـي شـيـت
الـراسـيـنـغ
-6

إعـتـمـاد تـأهـل أنـديـة  :األنـصـار والـتـضـامـن صـور (الـمـجـمـوعـة االولـى) الـعـهـد وشـبـاب
الـسـاحـل (الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة) الـبـرج والـنـجـمـة (الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة) الـهـدى وأتـلـتـيـكـو
(الـمـجـمـوعـة الـرابـعـة) الـى دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن
للـمـوسـم . 2022/2021

-7

إطـالق مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم
 2022/2021اعـتـبـارا" مـن يـوم الـسـبـت . 2022/4/9
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بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـصـفـاء عـلـى هـوبـس  – 8صـفـر  .وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ
الـريـاضـي  . 1 – 6والـعـهـد عـلى حـاروف  – 6صفـر  .والـتـضامـن صـور عـلى األهـلي
الـنـبـطـيـة  . 1 – 2وتـعـادل شـبـاب الـسـاحـل مـع الـمـبـرة . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز األنـصـار عـلـى الـنـصـر الـحـدث  . 1 – 4وبـيـروت عـلـى الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا . 1 – 2
وتـعـادل الـهـدى مـع أدفـانـسـد سـوكـر . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الـحـكـمـة عـلـى الـقـلـمـون  – 1صـفـر  .وأتـلـتـيـكـو عـلـى الـسـالم زغـرتـا . 1 – 2
والـنـجـمـة عـلـى  – 8 MSLصـفـر .

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم ، 2022/2021
-9
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
11
الـسـبـت 2022/4/2
×
أتـلـتـيـكـو
الـقـلـمــون
سـنـحـريـب
12
الـسـبـت 2022/4/2
×
كـــفـــرجـــوز
هـوبــــس
الـتـضـامـن صـور
1
الـسـبـت 2022/4/2
×
األنــــصــــار
الـمـبــــرة
الـعـهـــــد
1
الـسـبـت 2022/4/2
سبورتينغ الرياضي ×
عــــنـــقـــون
حـــاروف
الـعـهــــــد
3
الـسـبـت 2022/4/2
×
الـصـفــــاء
شـبـاب الـسـاحـل
3
الـسـبـت 2022/4/2
×
إيليفين فوتبول برو
األهـلـي صـربـا
الـنـجـمـــة
أنصار – الجنوب
3
الـسـبـت 2022/4/2
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة ×
األهـلـي الـنـبـطـيـة
4:30
الـسـبـت 2022/4/2
MSL
×
إيليفين فوتبول برو
الـحـكـمــة
بـطـولـة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
 -10تـحـديـد مـوعـد إقـامـة مـبـاراة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـنـجـمـــة
3
الـصـفـــاء
ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو ×
األحـــد 2022/4/3
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
 -11إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األنـصـــار
11
بـيــــروت
×
الـصـفـــاء
الـسـبـت 2022/4/2
احـتـيـاط طـرابـلـس
12
أكـاديـمـيـة بـيـروت
×
نـجـوم شـمـال لـبـنـان
الـسـبـت 2022/4/2
سـتـاد الـشـوف
12
نـجـوم الـريـاضـة
×
الـثـقـافـي شـحـيـم
الـسـبـت 2022/4/2
بـلـديـة بـحـمـدون
12
سـوبـر غـيـرلـز
األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×
الـسـبـت 2022/4/2
ايـلـيـفـن فـوتـبول بـرو
1
هـيـلـيـوم
ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو ×
الـسـبـت 2022/4/2
بـئـر حـسـن
1:30
يـونـايـتـد طـرابـلـس
×
بـيـريـتـوس
الـسـبـت 2022/4/2
الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-12

تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة االولـى للـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة
الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021بـتـعـادل
مـعـوض مـع طـرابـلـس الـفـيـحـاء . 1 – 1
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-13

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـعـاشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى الـسـالم صـلـيـمـا  . 6 – 8واألهـلـي
صـيـدا عـلـى الـجـمـهـور  . 6 – 10والـعـمـل بـكـفـيـا عـلـى الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة
والـتـعـلـيـم . 1 – 2
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-14

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـويـفـات عـلـى الـحـريـة صـيـدا  – 8صـفـر  .والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة
والـتـعـلـيـم عـلـى شـدرا  – 3صـفـر  .والـمـشـعـل بـدنـايـل عـلـى الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم
والـتـكـنـولـوجـيـا  . 3 – 4وحـومـيـن الـفـوقـا عـلـى الـعـمـل بـكـفـيـا  – 8صـفـر .
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تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
-15

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم : 2022/2021
• اإلرشـاد شـحـيـم

:

طـارق فـواز  /عـمـر قـداح  /مـحـمـد غـادر  /كـريـم الحـاج شـحـادة

• األنـصــــــار

:

يـزن فـاضـل  /هـادي مـلـك  /يـامـن سـلـيـقـا

• الـتـضـامـن صـور

:

كـريـم قـاسـم

• سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :

حـسـن جـبـريـل  /رام عـيـاش

• النـهـضة عـيـن بـعال :

حـسـيـن عـطـوي  /مـحـمـد بـدوي

• حــــاروف

:

عـلـي جـرادي  /سـاجـد عـيـاش

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

مـحـمـد عـلـي حـرب

• الـصـفـــاء

:

مـحـمـد بـعـلـبـكـي  /مـصـطـفـى الـزيـن

• سبـورتـيـنـغ الرياضي :

مـحـمـد الـنـويـري  /مـجـتـبـى صـبـح  /جـواد كـعـور

• هـومـنـتـمـن بـيـروت :

خـالـد الـغـول  /عـلـي رسـالن

• الـعـهــــــد

:

ابـراهـيـم حـمـودي  /عـلـي فـرج

• الـشـــــرق

:

مـحـمـد آدم مـظـلـوم  /جـايـسـن نـحـول

• الـنـبـي شـيـت

:

مـحـمـد الـمـوسـى

• الـنـجـمـــة

:

حـيـدر دبـق

• الـمـبــــرة

:

جـواد شـعـيـب

• الـبــــرج

:

حـمـزة حـمـدان

• الـراسـيـنـغ

:

حـسـيـن جـعـفـر

• أتـلـتـيـكـو

:

فـؤاد الـدويـهـي  /رالـف الـغـزال

• الـنـصـر الـحـدث

:

مـكـرم سـكـر

• الـسـالم زغـرتـا

:

ابـراهـام الـخـوري  /كـريـم مـحـمـود

• األهـلـي صـربـا

:

بـيـتـر بـركـات
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• طـرابـلـس

:

مـحـمـد الـمـصـري  /عـمـاد الـديـن الـحـايـك  /فـايـز الـدهـان /
أيـمـن األبـيـض  /كـارل الـهـد  /بـشـر سـعـيـد

• الـهــــدى

:

مـحـمـد الـزاهـد  /كـرسـتـيـان عـبـد الـمـلـك  /عـمـر خـلـيـل /
رواد صـقـر

-16

ايـقـاف العـب نـادي اإلرشـاد شـحـيـم زكـريـا مـعـطـي أول مـبـاراتـيـن يـلـعـبـهـمـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  4 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-17

ايـقـاف العـب نـادي اإلرشـاد شـحـيـم يـحـي عـويـدات أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-18

ايـقـاف العـب نـادي اإلرشـاد شـحـيـم خـالـد مـراد أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-19

ايـقـاف العـب نـادي اإلرشـاد شـحـيـم طـارق فـواز أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-20

ايـقـاف العـب نـادي حـاروف أحـمـد نـذر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-21

ايـقـاف العـب نـادي حـاروف سـاجـد عـيـاش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم سنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-22

ايـقـاف العـب نـادي الـرايـة نـادر ذيـاب أول ثـمـانـي مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-23

تـغـريـم العـب نـادي الـرايـة نـادر ذيـاب مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا"
للـمـادة  21 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-24

ايـقـاف العـب نـادي الـرايـة لـؤي الـقـادري أول أربـع مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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-25

ايـقـاف العـب نـادي الـرايـة جـواد الـقـادري أول أربـع مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-26

ايـقـاف العـب نـادي هـومـنـتـمـن بـيـروت بـول قـاجـويـان أول أربـع مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

-27

ايـقـاف العـب نـادي هـومـنـتـمـن بـيـروت أحـمـد هـرمـوش أول أربـع مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

-28

ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـربـا جـايـسـن مـفـرج أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-29

ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـربـا شـادي بـو يـونـس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/27سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-30

ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة رام عـيـاش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-31

ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة حـسـن جـبـريـل أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-32

تـغـريـم نـادي الـنـصـر الـحـدث مـبـلـغ خـمـسـة مـاليـيـن لـيـرة إلشـراكـه العـبـا" ال يـحـق لـه
اللـعـب قـانـونـا" (رايـن شـعـيـا) فـي مـبـاراتـه مـع نـادي أتـلـتـيـكـو فـي إطـار األسـبـوع الـسـابـع
لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن  ،سـنـدا" للـمـادة  20 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-33

ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي مـحـمـد الـنـويـري أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
-34

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم : 2022/2021
• الـمـبــــرة

:

عـيـسـى فـصـاعـي

• شـبـاب الـسـاحـل

:

حـسـيـن زراقـط  /عـبـاس زريـق

• الـصـفــــاء

:

مـكـرم الـجـردي  /مـحـمـد فـقـيـه

• هـوبـــــس

:

حـسـن رحـال  /عـلـي الـهـادي حـسـيـن

• الـتـضـامـن صـور

:

جـعـفـر جـواد

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

مـحـمـد رضـا

• الـنـصـر الـحـدث

:

جـوزف الـخـازن  /أنـطـونـي الـبـيـروتـي

• أدفـانـسـد سـوكـر

:

جـواد عـبـاس  /كـريـم صـفـاوي

• بـيــــروت

:

عـبـد اللـه غـنـوم  /بـالل الـبـعـلـبـكـي

• الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا :

مـحـمـد عـبـود

• MSL

:

شـربـل الـقـسـيـس

• أتـلـتـيـكـو

:

كـريـسـتـوفـر صـعـب  /رايـن الـيـمـونـي

-35

ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي الـنـبـطـيـة أحـمـد نـجـم أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق البراعـم اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/28سنـدا" للمـادة  3 – 2من نـظام العـقـوبـات .

-36

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي األهـلـي الـنـبـطـيـة حـسـيـن جـابـر عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة اعـتـبـارا" مـن  2022/3/28ولـغـايـة  2023/3/27ضـمـنـا"  ،سنـدا"
للمـادة  10 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-37

ايـقـاف العـب نـادي هـوبـس حـسـن رحـال أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق
الـبـراعـم اعـتـبـارا" مـن  2022/3/28لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم سنـدا" للـمـادة
 21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-38

ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء مـكـرم الـجـردي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـبـراعـم اعـتـبـارا" مـن  2022/3/28لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم سنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

9/...

-9تعميم رقم  2022/16تاريخ 2022/3/28

الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي الـمـبـاراة
االولـى للـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم : 2022/2021
• مـعــــوض

-40

:

شـربـل يـوسـف  /سـركـيـس اسـكـجـيـان

ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض شـربـل يـوسـف أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي الـتـصـفـيـة
الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
اعـتـبـارا" مـن  2022/3/27لـحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة 21
مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-41

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

:

مـحـمـد ديـاب

• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

ايـلـي األشـقـر  /ادي أبـو ديـوان

• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :

ايـلـي وهـبـه  /روبـرتـو عـقـل  /كـيـفـن مـراد

-42

تـغـريـم نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا مـبـلـغ خـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة
لـعـدم إبـرازه البـطـاقـة اإلتحـاديـة ألحـد العـبـيه  ،سنـدا" للمـادة  24 – 1من نـظام الـعـقـوبـات .

-43

ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم كـيـفـن مـراد أول مـبـاراة
يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا"
مـن  2022/3/28لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام
الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا ايـلـي األشـقـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/28لـحـصولـه
عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

10/...

-10تعميم رقم  2022/16تاريخ 2022/3/28

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـصـحـيـح الـخـطـأ الـمـطـبـعـي الـوارد فـي الـتـعـمـيـم رقـم  2022/15بـتـاريـخ 2022/3/21
(الـبـنـد  )67والـقـاضـي بـايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا ايـالي الـريـس أول ثـالث
مـبـاريـات  ،والـصـحـيـح هـو ايـقـاف الالعـب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/20سـنـدا" للـمـادة 2 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-46

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

:

مـحـمـد كـريـمـه  /مـحـمـد حـايـك

• الـحـريـة صـيـدا

:

غـدي رزق  /مـحـمـد الـعـاصـي

• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

يـعـقـوب صـلـيـبـا  /بـيـتـر تـنـوري  /سـاسـيـن الـقـاعـي /
نـجـيـب الـكـالب
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ايـقـاف العـب نـادي الـحـريـة صـيـدا ابـراهـيـم صـقـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق النـاشئـيـن لكـرة الـقـدم للصاالت اعـتـبارا" مـن  ، 2022/3/28سندا" للـمـادة 3 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا يـعـقـوب صـلـيـبـا أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/28لـحـصولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

بـيـــــروت  28آذار 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

