تـعـمـيـم رقـم 2022/18
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـثـانـيـة مـن
بـعـد ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  11نـيـسـان  2022فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة رئـيـس
اإلتـحـاد السـيـد  /هـاشـم حـيـدر  ،وحـضـور غـالـبـيـة األعـضاء السـاده  /ريـمـون ســمـعـان  ،مـحـمـود
الـربـعـة  ،عـصـام الـصـايـغ  ،أسـعـد سـبـلـيـنـي  ،مـازن قـبـيـسـي  ،مـوسـى مـكـي  ،وائـل شـهـيـب
ونـاصـر عـدره  .وبـحـضـور األمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلـسـة مـعـتـذرا" الـسـيـدان  /جـورج سـوالج وسـمـعـان الـدويـهـي .
بـعـد الـمـصادقـة عـلـى مـحـضـر الـجـلـسـة الـسـابـقـة ومـحـضـري لـجـنـة الـطـوارئ رقـم 2022/4
و 2022/5ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة
الـقـرارات اآلتـيـة :
-1

فـي بـدايـة الـجـلـسـة  ،تـوجـه رئـيـس اإلتـحـاد الـسـيـد هـاشـم حـيـدر بـالـتـهـنـئـة لـمـنـتـخـب لـبـنـان
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت عـلـى أدائـه الـمـمـيـز واإلنـجـاز الـهـام الـذي حـقـقـه فـي تـصـفـيـات
بـطـولـة كـأس آسـيـا لـكـرة الـقـدم للـصـاالت بـتـصـدره مـجـمـوعـتـه وتـأهـلـه بـالـتـالـي الـى
نـهـائـيـات الـبـطـولـة الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  1الـى  2022/10/20فـي الـكـويـت .
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بـنـاء" لإلحـالـة الـمـرفـوعـة مـن لـجـنـة اإلنـضـبـاط الـمـتـعـلـقـة بـمـبـاراة نـاديـي الـنجـمـة
والـصـفـاء وبـعـد اإلطـالع عـلـى األحـداث الـتـي تـلـت الـمـبـاراة  ،قـررت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة
مـضـاعـفـة عـقـوبـة ايـقـاف اإلداري فـي نـادي الـنـجـمـة مـوسـى حـجـيـج لـتـصـبـح سـنـتـيـن
اعـتـبـارا" مـن  2022/4/4ولـغـايـة  2024/4/3ضـمـنـا" سـنـدا" للـمـادة  6 – 7مـن الـنـظـام
األسـاسـي لإلتـحـاد  ،وكـذلـك إقـامـة دعـوى قـضـائـيـة بـحـقـه .
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تـمـديـد فـتـرة عـقـود الالعـبـيـن الـمـحـتـرفـيـن واإلعـارة لـغـايـة . 2022/5/31
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة اإليـاب لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة اإليـاب لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـمـعـدل لـدورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
الـرابـعـة للـمـوسـم . 2022/2021

-7

تـحـديـد مـوعـد سـحـب قـرعـة دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
الـرابـعـة للـمـوسـم  2022/2021فـي الـسـاعـة  12مـن ظـهـر يـوم الـخـمـيـس  2022/4/14فـي
مـقـر اإلتـحـاد .
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إطـالق دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـرابـعـة للـمـوسـم
 2022/2021اعـتـبـارا" مـن يـوم الـجـمـعـه . 2022/5/20

2/...
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم
للـمـوسـم . 2022/2021
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـتـاسـعـة للـنـاشـئـيـن – األردن 2022
الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  20الـى  2022/6/30فـي األردن .
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أخـذ الـعـلـم بـتـغـيـيـر إسـم نـادي شـبـاب الـمـيـنـاء لـيـصـبـح نـادي الـمـالـك الـريـاضـي .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2022/2/88بـتاريـخ  2022/3/3بانـتـخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـوفـاء الريـاضي –
الـغـبـيـري بـرئـاسـة الـسـيـد بـالل عـدنـان عـالمـة  ،والـسـيـد أحـمـد مـوسـى الـحـاج نـائـبـا" أوال"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد حـسـن حـسـيـن جـعـفـر نـائـبـا" ثـانـيـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد تـوفـيـق سـلـيـم
مـزهـر أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2022/2/101بـتاريـخ  2022/3/9بانـتـخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لنـادي اإلندفـاع الرياضي –
الحـازمـيـة بـرئـاسة السـيـد جـورج فـريـد مـهـنـا  ،والـسـيـد فـؤاد جـان نـخـلـه نـائـبـا" للـرئـيـس ،
والـسـيـد طـونـي الـيـاس مـهـنـا أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/103بـتـاريـخ  2022/3/9بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي األدب والـريـاضـة
الـريـاضي – كـفـرشـيـمـا بـرئـاسـة الـسـيـد سـلـيـم بـشـارة الـحـاج نـقـوال  ،والـسـيـد مـيـشـال نـمـر
أبـو سـلـبـي نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـدة مـاري روز مـاضـي مـلـعـب أمـيـنـة" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2022/2/108بـتاريـخ  2022/3/9بانـتـخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي رابـطـة الـوردانـيـة
الـريـاضـي بـرئـاسـة الـسـيـد عـدنـان مـصـبـاح ابـراهـيـم  ،والـسـيـد أسـعـد جـمـيـل بـيـرم نـائـبـا"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد سـالم مـحـمـد بـيـرم أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة كـأس لـبـنـان للـمـوسـم 2022/2021
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تـحـديـد مـوعـد إقـامـة الـمـبـاراة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
األربـعـاء 2022/5/11

الـمــــبــــــاراة
×
األنـصــــار

الـنـجـمـــة

السـاعـة
4

الـمـلـعـــب
مجـمـع فـؤاد شـهـاب

3/...

-3تعميم رقم  2022/18تاريخ 2022/4/11

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز شـبـاب الـسـاحـل عـلـى الـتـضـامـن صـور  – 2صـفـر  .وتـعـادل األنـصـار مـع شـبـاب
الـبـرج  . 2 – 2والـعـهـد مـع الـبـرج . 1 – 1
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـسـادس والـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة
األوائـل لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج
اآلتـي :

➢ األسـبــوع الـسـادس :
الـتــاريــخ
األربعاء 2022/4/13
األربعاء 2022/4/13
الخـميس 2022/4/14

الـبـــرج
األنـصـــار
الـعـهـــــد

➢ األسـبــوع الـسـابـع :
الـتــاريــخ
اإلثـنـيـن 2022/4/18
اإلثـنـيـن 2022/4/18
اإلثـنـيـن 2022/4/18

الـمــــبــــــاراة
×
×
×

السـاعـة

الـتـضـامـن صـور
شـبـاب الـسـاحـل
شـبـاب الـبـرج

الـمــــبــــــاراة

الـتـضـامـن صـور
شـبـاب الـسـاحـل
الـبـــرج

×
×
×

الـعـهـــــد
شـبـاب الـبـرج
األنـصـــار

3:30
4
4

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب
سعيد عبد الخالق

بـلـديـة بـحـمـدون
مجـمـع فـؤاد شهـاب همبارسوم ميساكيان
مجـمـع فـؤاد شهـاب حـسـن مـروانـي

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

3:30
3:30
4

بـلـديـة صـور
الـعـهـــــد
مجـمـع فـؤاد شهـاب

أحـمـد عـجـروش
عـلـي رافـع
غاندي عبد الخالق
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى الـصـفـاء  . 1 – 2والـحـكـمـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي
 . 1 – 2وتـعـادل طـرابـلـس مـع الـنـجـمـة صـفـر – صـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـسـادس والـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة
األواخـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج
اآلتـي :

➢ األسـبــوع الـسـادس :
الـتــاريــخ

الـمــــبــــــاراة

الخـميس 2022/4/14
× سبـورتيـنغ الـرياضي
طـرابـلـس
الخـميس 2022/4/14
×
الـصـفـــاء
الـنـجـمـــة
الخـميس  2022/4/14األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×
الـحـكـمــة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

3:30
3:30
3:30

بـلـديـة طـرابـلـس
بـلـديـة صـيـدا
بـلـديـة بـحـمـدون

سامر الشيخ علي
مـحـمـد حـنـيـنـة
رائـد الـمـعـوش

4/...
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➢ األسـبــوع الـسـابـع :
الـمــــبــــــاراة

الـتــاريــخ
الثالثـاء 2022/4/19
الثالثـاء 2022/4/19
الثالثـاء 2022/4/19

×
طـرابـلـس
سبـورتيـنغ الـرياضي ×
األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

3:30
3:30
3:30

بـلـديـة طـرابـلـس
الـعـهـــــد
بـلـديـة بـحـمـدون

طـارق الـرفـاعـي
حـسـن مـروانـي
سعيد عبد الخالق

الـصـفـــاء
الـحـكـمــة
الـنـجـمـــة

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـعـهـد عـلـى الـنـجـمـة  – 3صـفـر  .وأتـلـتـيـكـو عـلـى األنـصـار  – 2صـفـر  .والـبـرج
عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 2صـفـر  .وتـعـادل الـتـضـامـن صـور مـع الـهـدى صـفـر – صـفـر .

-22

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/4/16
الـسـبـت 2022/4/16
الـسـبـت 2022/4/16
الـسـبـت 2022/4/16

الـبـرج
اتـلـتـيـكـو
الـعـهــــد
الـهــــدى

الـمــــبــــــاراة
×
الـتـضـامـن صـور
×
الـنــــجــمـة
×
شـبـاب الـسـاحـل
×
األنـصـــار

السـاعـة
2
3
4
4

الـمـلـعـــب
الـــعــــهــــد
اتـلـتـيـكـو
الـــعــــهــــد
بـلـديـة بـحـمـدون

بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
-23

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـصـفـــاء عـلـى الـعـهـــد  – 4صـفـر  .واألهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي
 . 2 – 5والمـبـرة عـلـى حـاروف  . 1 – 8وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلـى هـوبـس  – 1صـفـر .
وشـبـاب الـسـاحـل عـلـى الـتـضـامـن صـور . 1 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز أتـلـتـيـكـو عـلـى سـنـحـريـب  – 3صـفـر  .والـحـكـمـة عـلـى األهـلـي صـربـا . 1 – 4
والـقـلـمـون عـلـى  – 10 MSLصـفـر  .والـنـجـمـة عـلـى الـسـالم زغـرتـا  – 8صـفـر .

5/...
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إعـتـمـاد الـتـرتـيـب الـنـهـائـي لـمـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
•

الـمـجـمـوعـة االولـى :

لــعـب

فـاز

تـعـادل

خـســر

لــه

عـلـيــه

نـقـاطـه

الـنــادي

1

الـصـفـــاء

9

9

-

-

51

-

27

2

سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة

9

5

3

1

27

9

18

3

الـمـبـــرة

9

5

3

1

21

9

18

4

شـبـاب الـسـاحـل

9

5

2

2

29

12

17

5

الـعـهــــد

9

4

3

2

19

12

15

6

الـتـضـامـن صـور

9

3

2

4

20

13

11

7

هـوبـــــس

9

3

2

4

15

20

11

8

األهـلـي الـنـبـطـيـة

9

2

1

6

12

34

7

9

حــــاروف

9

1

-

8

9

67

3

10

سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي

9

-

-

9

6

33

-

الترتيب

•

الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :

لــعـب

فـاز

تـعـادل

خـســر

لــه

عـلـيــه

نـقـاطـه

1

األخـاء األهـلـي عـالـيـه

6

4

2

-

13

2

14

2

األنـصـــار

6

3

3

-

11

1

12

3

الـهـــــدى

6

3

2

1

14

3

11

4

أدفـانـسـد سـوكـر

6

2

3

1

15

6

9

5

بـيــــروت

6

2

2

2

8

7

8

6

الـجـبـل مـجـدلـبـعـنـا

6

1

-

5

7

13

3

7

الـنـصـر الـحـدث

6

-

-

6

2

38

-

الترتيب

الـنــادي
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•

الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :

لــعـب

فـاز

تـعـادل

خـســر

لــه

عـلـيــه

نـقـاطـه

الـنــادي

1

الـنـجـمـــــة

7

7

-

-

37

3

21

2

أتـلـتـيـكـو

7

6

-

1

33

5

18

3

الـحـكـمــــة

7

5

-

2

14

6

15

4

الـقـلـمــون

7

4

-

3

23

11

12

5

الـسـالم زغـرتـا

7

2

1

4

14

17

7

6

األهـلـي صـربـا

7

1

1

5

4

26

4

7

MSL

7

-

1

6

4

45

1

8

سـنـحـريـب

7

1

1

5

5

21

2-

الترتيب

-25

-26

إعـتـمـاد تـأهـل أنـديـة  :الـصـفـاء وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة (الـمـجـمـوعـة االولـى) األخـاء األهـلـي
عـالـيـه واألنـصـار (الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة) الـنـجـمـة وأتـلـتـيـكـو (الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة) الـى
دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم . 2022/2021
بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـصفـاء عـلى نـجـوم الريـاضة  – 2صفـر  .وايلـيـفـن فـوتـبـول برو عـلى بـيـريـتـوس – 3
صـفـر  .وأكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 9صـفـر .

 -27مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم
 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األنـصـــار
4
ايليـفـن فـوتـبول بـرو
×
الـصـفـاء
الـسـبـت 2022/4/16
بـلـديـة صـور
11
سـوبـر غـيـرلـز
األحــــد 2022/4/17
× الـتـعـاضد مـزرعـة الـشوف
بـلـديـة بـحـمـدون
12
يـونـايـتـد طـرابـلـس
×
نـجـوم الـريـاضـة
األحــــد 2022/4/17

7/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
-28

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـسـالم زغـرتـا عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 5صـفـر  .وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو عـلـى
أكـاديـمـيـة بـيـروت  . 1 – 10وبـيـريـتـوس عـلـى نـجـوم شـمـال لـبـنـان . 1 – 4
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز مـنـتـدى صـور الـثـقـافـي عـلـى بـيـروت  – 8صـفـر  .وسـوبـر غـيـرلـز عـلـى الـثـقـافـي
شـحـيـم  – 9صـفـر  .واألخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى الـصـفـاء . 2 – 3

-29

تـأجـيـل إقـامـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـالـث لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم
 2022/2021الـى مـوعـد جـديـد يـحـدد الحـقـا" بـسـبـب سـفـر مـنـتـخـب لـبـنـان للـنـاشـئـات دون
 16سـنـة للـمـشـاركـة فـي بـطـولـة مـالـطـا الـدولـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم عـلـى الـسـالم صـلـيـمـا  . 1 – 15والـعـمـل
بـكـفـيـا عـلـى الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس  . 4 – 7والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم
والـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى الـجـمـهـور . 3 – 7
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـويـفـات عـلـى مـؤسـسـة الـربـيـع  . 1 – 5وجـونـيـة عـلـى حـومـيـن الـفـوقـا . 4 – 8
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 الـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• األنـصـــار

:

حـسـن شـعـيـتـو  /مـحـمـد حـبـوس  /جـهـاد أيـوب

8/...
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• شـبـاب الـبـرج

:

مـحـمـد الـسـبـاعـي

• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي ضـاهـر

• الـتـضـامـن صـور

:

بـالل نـصـر اللـه  /سـلـيـم حـمـادي  /عـبـاس شـرقـاوي

• الـعـهــــــد

:

ربـيـع عـطـايـا  /عـلـي حـديـد  /خـلـيـل خـمـيـس  /أحـمـد زريـق

• الـبـــــــرج

:

ابـراهـيـم أبـو حـمـدان

-33

تـغـريـم نـادي الـبـرج مـبـلـغ خـمـسـة مـاليـيـن لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  14 – 1مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار حـسـن شـعـيـتـو أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/9لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور عـبـاس شـرقـاوي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/9لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـبـرج ابـراهـيـم أبـو حـمـدان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/9لحـصـولـه 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 الـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• األخاء األهلي عاليه :

مـصـطـفـى الـشـمـعـة

• الـصـفـــاء

:

حـسـيـن شـرف الـديـن

• الـحـكـمــة

:

أحـمـد بـدران

• سبـورتينـغ الريـاضي :

-38

قـاسـم الـشـوم  /جـمـال خـلـيـفـة  /حـمـزة مـحـمـود

• الـنـجـمـــة

:

مـحـمـود كـعـور

• طـرابـلـس

:

غـازي الـحـسـيـن

ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء حـسـيـن شـرف الـديـن أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/9لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

9/...

-9تعميم رقم  2022/18تاريخ 2022/4/11

-39

-40

-41

ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي قـاسـم الـشـوم أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/10سـنـدا" للـمـادة  20 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن
للـمـوسـم : 2022/2021
• الـعـهـــــــد

:

حـسـيـن رضـا  /آدم قـبـيـسـي

• الـنـجـمـــة

:

يـاسـر بـيـطـار  /مـحـمـد الـمـوسـوي

• الـتـضـامـن صـور

:

كـريـم قـاسـم  /حـسـن بـزي

• الـهــــدى

:

كـريـم اورفـلـي

• األنـصـــار

:

حـسـن نـاصـر  /عـمـر بـهـلـوان

• أتـلـتـيـكـو

:

رايـن خـلـيـل  /هـوفـيـك مـلـكـيـسـتـيـان

• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي فـقـيـه

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور كـريـم قـاسـم أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق النـاشئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/10لحـصـوله عـلى اإلنـذار الثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم : 2022/2021
• الـصـفــــاء

:

جـايـسـن عـمـاد  /مـكـرم الـجـردي  /آدم بـنـدقـجـي

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

يـزن مـسـلـمـانـي

• سبـورتينـغ الريـاضي :
• حــــــاروف

خـالـد عـنـتـر

:

حـسـيـن صـايـغ

• سبـورتيـنـغ الـقـلـيـلـة :

عـبـاس مـوسـى

• األهـلـي صـربـا

:

كـيـفـن مـراد

• الـقـلـمـــون

:

رايـن ديـب  /جـبـران قـربـان

10/...
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• MSL

:

شـربـل الـقـسـيـس

• الـتـضـامـن صـور

:

عـلـي كـعـور
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اعـتـبـار نـادي سـنـحـريـب خـاسـرا" مـبـاراتـه أمـام نـادي أتـلـتـيـكـو فـي إطـار األسـبـوع الـتـاسـع
لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعــم بـنـتـيـجـة  – 3صـفـر لـتـخـلـفـه عـن الـمـبـاراة  ،سـنـدا" للـمـادة
( 2 – 1الـبـنـد  )2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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شـطـب  6نـقـاط مـن الـرصـيـد الـعـام لـنـادي سـنـحـريـب لـتـخـلـفـه عـن مـبـاراتـه أمـام نـادي
أتـلـتـيـكـو فـي إطـار األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعــم  ،سـنـدا" للـمـادة 2 – 1
(الـبـنـد  )2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم نـادي سـنـحـريـب مـبـلـغ مـلـيـون وسـبـعـمـائـة ألـف لـيـرة بـدل مـصـاريـف الـمـبـاراة
الـتـي تـخـلـف عـن أدائـهـا أمـام نـادي أتـلـتـيـكـو فـي إطـار األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري
فـرق الـبـراعــم  ،سـنـدا" للـمـادة ( 2 – 1الـبـنـد  )2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي  MSLشـربـل الـقـسـيـس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـبـراعـم اعـتـبـارا" مـن  2022/4/11لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا"
للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـات اآلتـيـة أسـمـاؤهـن عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـم للـسـيـدات للـمـوسـم
: 2022/2021
• نـجـوم الـريـاضـة
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:

وعـد رعـد  /رنـا الـمـقـداد

مـضـاعـفـة عـقـوبـة اإليـقـاف الـصـادرة بـحـق اإلداري فـي نـادي نـجـوم الـريـاضـة وائـل
الـصـايـغ لـتـصـبـح سـنـتـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/11ولـغـايـة  2024/4/10ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  15 – 3مـن 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 الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم : 2022/2021
• ايليفن فوتبول برو

:

آسـيـا زريـقـة

• الـصـفـــاء

:

رنـا كـعـور  /سـيـلـيـن حـيـدر
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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 الـثـانـي عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الجامعة األميركية للثقافة والتعليم :
• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

فـارس الـريـس  /بـيـار الـحـايـك

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

مـيـشـال سـكـاف  /بـاتـريـك مـلـكـي  /بـيـتـر غـانـم

•
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جـووي كـسـروانـي

الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا

:

حـسـيـن عـطـوي  /مـحـمـد الـجـمـل

ايـقـاف العـب نـادي الـسـالم صـلـيـمـا عـبـد اللـه فـارس أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/10سـنـدا" 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 الـثـانـي مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• مـؤسـسـة الـربـيـع

:

عـلـي تـوبـة

• الـشـويـفـــات

:

مـحـسـن مـحـسـن  /مـحـمـد فـقـيـه

• حـومـيـن الـفـوقـا

:

لـؤي عـلـوش  /أحـمـد حـويـال

• جـونـيــــة

:

جـيـانـي فـرنـسـيـس

ايـقـاف العـب نـادي حـومـيـن الـفـوقـا لـؤي عـلـوش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـشـبـاب لكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/4/8لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للمـادة  21مـن النـظـام الـعـام للـبـطوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـيـروت  11نـيـسـان 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

