تـعـمـيـم رقـم 2022/17
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـتـضامـن صور عـلـى شبـاب الـبـرج  – 2صفـر  .واألنـصـار عـلـى الـبـرج  – 3صـفـر .
والـعـهـد عـلـى شـبـاب الـسـاحـل . 1 – 4
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـحـكـمـة عـلـى طـرابـلـس  . 1 – 2واألخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي
 – 1صـفـر  .والـصـفـاء عـلـى الـنـجـمـة . 1 – 2
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة الـمـؤجـلـة مـن األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن
للـمـوسـم  2022/2021بـفـوز الـراسـيـنـغ عـلـى الـنـبـي شـيـت . 1 – 2
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إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/4/9
الـسـبـت 2022/4/9
الـسـبـت 2022/4/9
الـسـبـت 2022/4/9

الـمــــبــــــاراة
×
الـنــــجــمـة
الـعـهــــد
×
الـهــــدى
الـتـضـامـن صـور
×
اتـلـتـيـكـو
األنـصـــار
×
الـبـرج
شـبـاب الـسـاحـل

السـاعـة
12
3
4
4

الـمـلـعـــب
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة صـور
األنـــصـــار
الـــعــــهــــد

بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـصـفـاء عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 4صـفـر  .والـمـبـرة عـلـى الـعـهـد  . 2 – 3وحـاروف
عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  . 3 – 5وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلـى األهـلـي الـنـبـطـيـة – 7
صـفـر  .وتـعـادل الـتـضـامـن صـور مـع هـوبـس . 2 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى األهـلـي صـربـا  – 7صـفـر  .والـقـلـمـون عـلـى سـنـحـريـب  – 5صـفـر .
والـحـكـمـة عـلـى  – 2 MSLصـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـتـاسع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم ، 2022/2021
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وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
11
األحــد 2022/4/10
×
إيليفين فوتبول برو
أتـلـتـيـكــو
سـنـحـريـب
11
األحــد 2022/4/10
×
الــــشــــرق
األهـلـي صـربـا
الـحـكـمــة
11
األحــد 2022/4/10
MSL
×
أتـلـتـيـكـو
الـقـلـمــون
11
األحــد 2022/4/10
×
غـــزيـــر
الـنـجـمـــة
الـسـالم زغـرتـا
12
األحــد 2022/4/10
سبورتينغ الرياضي ×
عـنـقـــون
األهـلـي الـنـبـطـيـة
4
األحــد 2022/4/10
×
الـعـهـــــد
الـصـفــــاء
الـعـهـــــد
4
األحــد 2022/4/10
×
عـنـقـــون
الـمـبــــرة
حـــاروف
أنصار – الجنوب
4
األحــد 2022/4/10
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة ×
هـوبــــس
4
األحــد 2022/4/10
×
كـــفـــرجـــوز
شـبـاب الـسـاحـل
الـتـضـامـن صـور
بـطـولـة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز
الـصـفـاء عـلـى ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو . 1 – 2
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إعـتـمـاد إحـراز نـادي الـصـفـاء الـريـاضـي – بـيـروت بـطـولـة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم
للـسـيـدات للـمـوسـم  ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021

إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم
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 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
احـتـيـاط طـرابـلـس
12
أكـاديـمـيـة بـيـروت
×
يـونـايـتـد طـرابـلـس
األحــــد 2022/4/10
ايليـفـن فـوتـبول بـرو
1
بـيـريـتـوس
×
ايليـفـن فـوتـبول بـرو
األحــــد 2022/4/10
بـلـديـة بـحـمـدون
4
الـصـفـاء
×
نـجـوم الـريـاضـة
األحــــد 2022/4/10
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز أكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى نـجـوم شـمـال لـبـنـان  – 4صـفـر  .وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
عـلـى هـيـلـيـوم  – 2صـفـر  .وبـيـريـتـوس عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 5صـفـر .
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الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز نـجـوم الـريـاضـة عـلـى الـثـقـافـي شـحـيـم  – 7صـفـر  .والـصـفـاء عـلـى بـيـروت – 9
صـفـر  .واألخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى سـوبـر غـيـرلـز . 1 – 2
 -11مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـاني لبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشئـات للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـالم زغـرتـا
12
يـونـايـتـد طـرابـلـس
×
الـسـالم زغـرتـا
الـسـبـت 2022/4/9
الـشــــرق
12
× ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
أكـاديـمـيـة بـيـروت
الـسـبـت 2022/4/9
أنـصـار  /الـجـنـوب
12
بـيــــروت
×
منتدى صور الثقافي
الـسـبـت 2022/4/9
بـلـديـة صـور
12
الـثـقـافـي شـحـيـم
×
سـوبـر غـيـرلـز
الـسـبـت 2022/4/9
األنـصـــار
12
× األخـاء األهـلـي عـالـيـه
الـصـفـــاء
الـسـبـت 2022/4/9
بـئـر حـسـن
1:30
نـجـوم شـمـال لـبـنـان
×
بـيـريـتـوس
الـسـبـت 2022/4/9
الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة الـثـانـيـة للـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة
الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز طـرابـلـس
الـفـيـحـاء عـلـى مـعـوض  – 2صـفـر .
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة الـثـالـثـة للـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة
الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز طـرابـلـس
الـفـيـحـاء عـلـى مـعـوض . 3 – 6
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـحـادي عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس عـلـى األهـلـي صـيـدا  . 4 – 6والـعـمـل بـكـفـيـا عـلـى
الـجـمـهـور  – 3صـفـر  .والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى الـجـامـعـة
األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم . 2 – 5
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشويـفـات عـلى مـؤسـسـة الربـيـع  . 2 – 7وجـونـيـة عـلى حـومـيـن الـفـوقـا  – 3صفـر .
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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 الـرابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـتـضـامـن صـور

:

جـواد كـوثـرانـي  /سـلـيـم حـمـادي  /حـسـن حـويـال

• شـبـاب الـبـرج

:

يـاسـر عـاشـور  /أحـمـد عـبـيـد  /حـسـيـن عـواضـة

• األنـصـــار

:

أحـمـد حـجـازي  /حـسـن شـعـيـتـو

• الـبـــــــرج

:

يـوسـف عـتـريـس

• الـعـهــــــد

:

حـبـيـب شـويـخ  /مـصـطـفـى مـطـر

• شـبـاب الـسـاحـل

:

حـسـيـن خـلـيـفـة
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج أحـمـد عـبـيـد أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/2لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-18

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـحـكـمــة

:

حـسـيـن فـحـص

• األخاء األهلي عاليه :

جـاد نـور الـديـن

• الـصـفـــاء

:

مـحـمـد نـاصـر الـديـن

• الـنـجـمـــة

:

عـمـر الـكـردي  /مـحـمـود سـبـلـيـنـي  /عـلـي الـسـعـدي /
مـاهـر صـبـرا

-19

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي الـنـجـمـة مـوسـى حـجـيـج عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة
مـدة سـنـة اعـتـبـارا" مـن  2022/4/4ولـغـايـة  2023/4/3ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة 10 – 3
مـعـطـوفـة عـلـى الـمـادة  5 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم اإلداري فـي نـادي الـنـجـمـة مـوسـى حـجـيـج مـبـلـغ خـمـسـة وعـشـريـن مـلـيـون لـيـرة ،
سـنـدا" للـمـادة  17 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة عـلـي حـالل أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/4سـنـدا" للـمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة مـاهـر صـبـرا أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا"
مـن  ، 2022/4/4سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة مـاهـر صـبـرا أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/4لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة واعـتـبـار الـعـقـوبـة
جـزءا" مـن الـعـقـوبـة أعـاله والـقـاضـيـة بـايـقـافـه أول مـبـاراة رسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة عـمـر الـكـردي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/4لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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إحـالـة تـقـريـري حـكـم ومـراقـب مـبـاراة الـصـفـاء × الـنـجـمـة الـى اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة التـخـاذ
الـقـرار الـمـنـاسـب .

-26

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت اإلنـذار الـوحـيـد بـالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي الـمـبـاراة الـمـؤجـلـة مـن األسـبـوع الـخـامـس
لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم : 2022/2021
• الـراسـيـنـغ

:

خـالـد أبـو أرديـنـي

بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
-27

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

:

مـحـمـد بـاقـر أمـيـن  /حـسـيـن غـبـريـس

• الـصـفــــاء

:

مـحـمـد صـادق

• الـعـهــــــد

:

مـحـمـد نـادر  /كـريـم زيـن

• الـمـبــــرة

:

أمـيـر الـمـولـى  /خـضـر مـرعـي

• سبـورتيـنـغ الـقـلـيـلـة :

حـسـيـن سـويـدان

• الـتـضـامـن صـور

:

عـلـي شـعـيـتـو  /جـعـفـر جـواد

• الـقـلـمـــون

:

سـعـد الـديـن الـرفـاعـي
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• الـحـكـمــــة

:

ايـفـان طـراد  /ألـكـسـنـدر دروبـي

• MSL

:

جـود صـادر

ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء مـحـمـد فـقـيـه أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق البـراعـم اعـتـبـارا" من  ، 2022/4/3سنـدا" للمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـات اآلتـيـة أسـمـاؤهـن عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم : 2022/2021
• نـجـوم شـمـال لـبـنـان :

سـارة مـسـيـكـه

• هـيـلـيـــــوم

:

الـيـتـشـيـا صـفـيـر

• الـثـقـافـي شـحـيـم

:

عـبـيـر مـجـاهـد

• نـجـوم الـريـاضـة

:

وعـد رعـد

• بـيــــــروت

:

سـارة الـعـنـان

• سـوبـر غـيـرلـز

:

جـنـى خـلـيـفـة

الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-30

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

:

مـاريـو الـحـايـك  /ولـيـام اللـبـيـان
سـركـيـس اسـكـجـيـان  /شـربـل اسـحـق  /سـركـيـس عـبـاجـيـان
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض سـركـيـس اسـكـجـيـان أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/3/30سنـدا" للمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض سـركـيـس اسـكـجـيـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي الـتـصـفـيـة
الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
اعـتـبـارا" مـن  2022/3/30لـحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة 21
مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة واعـتـبـار الـعـقـوبـة جـزءا" مـن
الـعـقـوبـة أعـاله والـقـاضـيـة بـايـقـافـه أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي طـرابـلـس الـفـيـحـاء مـاريـو الـحـايـك أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/3/30لـحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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تـثـبـيـت اإلنـذار الـوحـيـد بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي الـمـبـاراة الـثـالـثـة للـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة
للـصـعـود والـهـبـوط ألنـديـة الـدرجـتـيـن االولـى والـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
: 2022/2021
• مـعــــوض

:

نـبـيـه حـرفـوش
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض شـربـل إسـحـق أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/2سنـدا" للمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي مـعـوض ايـلـي فـرنـسـيـس مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن 2022/4/2
ولـغـايـة  2022/10/2ضـمـنـا"  ،سنـدا" للمـادة ( 15 – 2الـبـنـد  )2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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 الـحـادي عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• األهـلـي صـيـدا

:

مـحـمـد ديـاب

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

شـربـل كـيـروز

•

الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :

:

حـسـن قـصـيـر  /غـدي سـعـد  /خـالـد الـصـيـدانـي

ايـلـي وهـبـه  /جـوزف خـوري  /كـريـس طـوق
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم مـارتـن أنـدراوس أول مـبـاراة
رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/4سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم ايـلـي وهـبـة أول مـبـاراة
يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت اعـتـبـارا"
مـن  2022/4/4لـحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام
الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-40

-41

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

:

عـلـي مـحـمـد  /مـحـمـد فـقـيـه

• مـؤسـسـة الـربـيـع

:

حـسـيـن غـازي

• جـونـيــــة

:

مـاتـيـو فـهـد  /جـيـانـي فـرنـسـيـس

• حـومـيـن الـفـوقـا

:

أحـمـد حـويـال  /زيـن الـعـابـديـن الـحـولـي  /لـؤي عـلـوش /
سـلـيـمـان سـيـف الـديـن

ايـقـاف العـب نـادي مـؤسـسـة الـربـيـع مـحـمـد عـلـويـة أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـشـبـاب لكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/3سنـدا" للـمـادة 2 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

بـيـروت  4نـيـسـان 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

