تـعـمـيـم رقـم 2022/19
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 الـسـادس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـبـرج عـلـى الـتـضامـن صـور  . 1 – 2واألنـصـار عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 2صـفـر .
والـعـهـد عـلـى شـبـاب الـبـرج  – 6صـفـر .
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـعـهـد عـلـى الـتـضامـن صور  – 4صفـر  .وشبـاب البـرج عـلى شبـاب السـاحـل . 1 – 2
واألنـصـار عـلـى الـبـرج  – 2صـفـر .

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة
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الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/4/23
الـسـبـت 2022/4/23
الـسـبـت 2022/4/23

الـتـضـامـن صـور
شـبـاب الـبـرج
شـبـاب الـسـاحـل

×
×
×

األنـصـــار
الـبـــرج
الـعـهـــــد

4
4
4

بـلـديـة صـور
بـلـديـة بـحـمـدون
الـعـهـــــد

أحـمـد الـقـرص
رائـد الـمـعـوش
عـلـي رافـع
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز طـرابـلس عـلـى سبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  – 1صـفـر  .والـنـجـمـة عـلـى الـصـفـاء . 2 – 3
والـحـكـمـة عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه  – 2صـفـر .
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـصـفـاء عـلـى طـرابـلـس  . 1 – 2والـحـكـمـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي . 1 – 2
وتـعـادل األخـاء األهـلـي عـالـيـه مـع الـنـجـمـة صـفـر – صـفـر .

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
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لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األحــــد 2022/4/24
األحــــد 2022/4/24
األحــــد 2022/4/24

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

4
4
4

مجـمـع فـؤاد شهـاب
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة صـيـدا

رمـزي حـيـدر

سعيد عبد الخالق
مـحـمـد حـنـيـنـة

2/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
-7

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـعـهـد عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 1صـفـر  .والـهـدى عـلـى األنـصـار  . 2 – 3والـبـرج
عـلـى الـتـضـامـن صـور  . 1 – 4وأتـلـتـيـكـو عـلـى الـنـجـمـة . 1 – 3
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الجـمـعـه 2022/4/22
الـسـبـت 2022/4/23
الـسـبـت 2022/4/23
األحــــد 2022/4/23

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

السـاعـة
3:30
12
12:30
12

الـمـلـعـــب
بـلـديـة صـور
بـلـديـة بـحـمـدون
الـــعــــهــــد
بـلـديـة بـحـمـدون

بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
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الـبـراعـم للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
بـئـر حـسـن
11:30
أتـلـتـيـكـو
×
الـصـفـاء
الـسـبـت 2022/4/23
عـيـن بـعـال
3:30
الـنـجـمـة
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة ×
الـسـبـت 2022/4/23
األنـصـار
5
× األخـاء األهـلـي عـالـيـه
األنـصـار
الـسـبـت 2022/4/23

-10

بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـصـفـاء عـلى ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو  . 2 – 3والـتـعـاضـد مـزرعـة الـشـوف عـلـى سـوبـر
غـيـرلـز  – 3صـفـر  .ونـجـوم الـريـاضـة عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 6صـفـر .

 -11مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم
 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـشـــــرق
12
سـوبـر غـيـرلـز
×
أكـاديـمـيـة بـيـروت
األحــــد 2022/4/24
ايليـفـن فـوتـبول بـرو
12
ايليـفـن فـوتـبول بـرو × يـونـايـتـد طـرابـلـس
األحــــد 2022/4/24
بـئـر حـسـن
12:30
الـصـفـاء
×
بـيـريـتـوس
األحــــد 2022/4/24

3/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
 -12مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـرابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
بـلـديـة بـحـمـدون
10
الـصـفـــاء
×
نـجـوم الـريـاضـة
الـسـبـت 2022/4/23
الـسـالم زغـرتـا
12
× ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
الـسـالم زغـرتـا
الـسـبـت 2022/4/23
الـنـجـمـــة
12
× األخـاء األهـلـي عـالـيـه
بـيــــروت
الـسـبـت 2022/4/23
سـتـاد الـشـوف
12
منتدى صور الثقافي
×
الـثـقـافـي شـحـيـم
الـسـبـت 2022/4/23
بـئـر حـسـن
2
هـيـلـيـوم
×
بـيـريـتـوس
الـسـبـت 2022/4/23
احـتـيـاط طـرابـلـس
4
نـجـوم شـمـال لـبـنـان
×
يـونـايـتـد طـرابـلـس
الـسـبـت 2022/4/23
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األهـلـي صـيـدا عـلـى الـعـمـل بـكـفـيـا  . 2 – 3والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم
والـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس  . 5 – 9وتـعـادل الـسـالم صـلـيـمـا مـع
الـجـمـهـور . 4 – 4
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إعـتـمـاد إحـراز نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة االولـى مـن الـدور الـنـهـائـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز الـشـويـفـات عـلـى جـونـيـة . 6 – 9
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراتـي األسـبـوع األول مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الشويـفـات عـلى الـعـمـل بـكـفـيـا  . 2 – 4وحـومـيـن الفـوقـا عـلـى الحـريـة صيـدا . 3 – 7
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراتـي األسـبـوع الـثـانـي مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الشويـفـات عـلى الـعـمـل بـكـفـيـا  . 2 – 8وحـومـين الـفـوقـا عـلى الـحـريـة صيـدا . 1 – 7

4/...
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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 الـسـادس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـبـــــــرج

:

مـحـمـد الـدر

• األنـصـــار

:

جـهـاد أيـوب

• شـبـاب الـسـاحـل

:

حـسـيـن خـلـيـفـة  /عـلـي فـحـص  /زهـيـر عـبـد اللـه

• الـعـهـــــــد

:

مـحـمـد الـحـايـك

• شـبـاب الـبـرج

:

حـسـن هـزيـمـة  /سـلـطـان حـيـدر

-19

ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار جـهـاد أيـوب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/14لحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج حـسـن هـزيـمـة أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/15لحـصـولـه 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 الـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• شـبـاب الـسـاحـل

:

جـورجـيـو الـخـوري

• شـبـاب الـبـرج

:

اسـالم سـلـيـمـان  /يـاسـر عـاشـور

• األنـصـــار

:

حـمـزة حـسـيـن  /نـادر مـطـر  /يـوسـف الـحـاج

• الـبــــــرج

:

عـبـاس عـطـوي  /مـحـمـد قـاسـم

• الـتـضـامـن صـور

:

عـبـاس شـرقـاوي

-22

ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـسـاحـل زهـيـر عـبـد اللـه أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/19سـنـدا" للـمـادة  8 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-23

تـغـريـم نـادي الـتـضامـن صور مبـلغ مـلـيونـين وخـمسمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
5/...
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• طـرابـلـس

:

• سبـورتينـغ الريـاضي :

مـحـمـد قـرحـانـي  /عـبـد اللـه مـغـربـي
حـمـزة مـحـمـود

• الـنـجـمـــة

:

مـحـمـود سـبـلـيـنـي

• الـصـفـــاء

:

حـيـدر خـريـس  /حـسـن هـزيـمـة  /مـوسـى طـويـل  /عـلـي حـكـيـم

• الـحـكـمــة

:

أحـمـد عـطـوي

-25

ايـقـاف العـب نـادي طـرابـلـس مـحـمـد قـرحـانـي أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/15سـنـدا" للـمـادة  8 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-26

ايـقـاف العـب نـادي طـرابـلـس عـبـد اللـه مـغـربـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/15لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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تـغـريـم نـادي الـنـجـمـة مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء مـوسـى طـويـل أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/15لحـصولـه 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 الـسـابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• طـرابـلـس

-30

:

عـبـد الـرحـمـن عـبـد الـخـالـق  /عـبـيـده الـحـلـبـي

• األخاء األهلي عاليه :

سـعـيـد عـواضـة

• سبـورتينـغ الريـاضي :

مـحـمـد حـمـود  /حـمـزة مـحـمـود

ايـقـاف العـب نـادي األخـاء األهـلـي عـالـيـه سـعـيـد عـواضـة أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الرسـمـية .
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ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي مـحـمـد حـمـود أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن النـظـام الـعـام للـبـطـوالت والمسابـقـات الـرسمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي حـمـزة مـحـمـود أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/20لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الـثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للبـطـوالت والمسابـقـات الـرسمـيـة .
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-34

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن
للـمـوسـم : 2022/2021
• الـعـهـــــــد

:

حـسـن فـرحـات  /عـصـام عـيـاش  /حـسـيـن رضـا  /مـحـمـود زبـيـب

• شـبـاب الـسـاحـل

:

هـادي دكـور

• الـهــــدى

:

بـيـو نـصـر  /مـحـمـد الـزاهـد

• األنـصـــار

:

فـادي أبـو شـاكـر

• الـبـــــــرج

:

حـسـن خـلـيـفـة  /مـحـمـد شـومـر  /عـلـي الـهـادي شـاهـيـن

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـن بـزي  /قـاسـم وطـفـا  /عـلـي عـز الـديـن

• أتـلـتـيـكـو

:

هـوفـيـك مـلـكـيـسـتـيـان

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور حـسـن بـزي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق النـاشئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/17لحـصولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021

-35

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـات اآلتـيـة أسـمـاؤهـن عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـم للـسـيـدات للـمـوسـم
: 2022/2021
• الـصـفـــــاء

:

يـارا بـو رضـى

• ايليفن فوتبول برو

:

كـريـسـتـي مـعـلـوف

• سـوبـر غـيـرلـز

:

هـال بـواب
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• التعاضد مزرعة الشوف:
• نـجـوم الـريـاضـة

:

شـاديـة ذبـيـان
مـلـك مـهـنـا

-36

اعـتـبـار نـادي سـوبـر غـيـرلـز خـاسـرا" مـبـاراتـه أمـام نـادي الـتـعـاضـد مـزرعـة الـشـوف فـي
إطـار األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـم للـسـيـدات بـنـتـيـجـة  – 3صـفـر
إلشـراكـه العـبـة ال يـحـق لـهـا اللـعـب قـانـونـا" (زهـراء رمـيـلـه) سـنـدا" للـمـادة  20 – 1مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

-37

تـغـريـم نـادي سـوبـر غـيـرلـز مـبـلـغ خـمـسـة مـاليـيـن لـيـرة إلشـراكـه العـبـة ال يـحـق لـهـا
اللـعـب قـانـونـا" فـي مـبـاراتـه أمـام نـادي الـتـعـاضـد مـزرعـة الـشـوف فـي إطـار األسـبـوع
الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـم للـسـيـدات  ،سـنـدا" لألـمـادة  20 – 1مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-38

ايـقـاف العـبـة نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو ركـال نـصـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـهـا فـي
بـطـولـة الدوري الـعـام لكـرة الـقـم للسيـدات اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/17سنـدا" للمـادة 3 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو سـركـيـس اسـكـجـيـان عـن الـعـمـل اإلداري
ومـنـعـه مـن دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق
والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة شـهـريـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/17ولـغـايـة 2022/6/17
ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة  1 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو طـونـي مـعـلـوف عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه
مـن دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن  2022/4/17ولـغـايـة  2022/10/17ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  4 – 3مـن 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 الـثـالـث عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• األهـلـي صـيـدا

:

مـحـمـد بـيـومـي  /اسـمـاعـيل الـمـصري  /أحـمـد حـشيـشو

• الـجـمـهـــــور

:

ألـكـسـي طـوبـيـه

• الـسـالم صـلـيـمـا

:

نـزار شـديـد  /شـادي غـنـام

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

بـاتـريـك مـلـكـي  /سـيـرج الـخـوري
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ايـقـاف العـب نـادي الـسـالم صـلـيـمـا نـزار شـديـد أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/4/19لحـصـولـه
عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي الـمـبـاراة
االولـى مـن الـدور الـنـهـائـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• جـونـيــــة

:

ريـكـاردو إسـبـر

• الـشـويـفـــات

:

عـلـي الـهـادي جـمـول

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

:

مـحـمـد كـريـمـة  /مـحـمـد اسـكـنـدر

• الـعـمـل بـكـفـيـا

:

سـاسـيـن الـقـاعـي  /أنـطـونـي الـجـمـيـل  /أنـطـونـي شـرابـيـه

• الـحـريـة صـيـدا

:

مـحـمـد الـعـاصـي  /عـمـاد الـديـن بـديـري
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ايـقـاف العـب نـادي الـحـريـة صـيـدا رضـا الـبـزري أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـناشئـين لكـرة الـقـدم للصاالت اعـتـبارا" مـن  ، 2022/4/12سنـدا" للمـادة 2 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـحـريـة صـيـدا مـحـمـد الـعـاصـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/4/12لحـصـولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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تـغـريـم نـادي الـحـريـة صـيـدا مـبـلـغ خـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة لـعـدم إبـرازه الـبـطـاقـة اإلتـحـاديـة
ألحـد العـبـيـه  ،سـنـدا" للـمـادة  24 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا سـاسـيـن الـقـاعـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/4/11لحـصـولـه عـلى
اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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تـثـبـيـت اإلنـذار الـوحـيـد بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي مـبـاراتـي األسـبـوع الـثـانـي مـن الـدورة
الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم ، 2022/2021
عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـشـويـفـــات

:

سـامـر حـامـوش
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـمـل بـكـفـيـا نـجـيـب الـكـالب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـناشئـيـن لكرة الـقـدم للصاالت اعـتـبارا" مـن  ، 2022/4/15سنـدا" للمـادة 3 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم نـادي الـحـريـة صـيـدا مـبـلـغ خـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة لـعـدم إبـرازه الـبـطـاقـة اإلتـحـاديـة
ألحـد العـبـيـه  ،سـنـدا" للـمـادة  24 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

بـيـروت  20نـيـسـان 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

