تـعـمـيـم رقـم 2022/20
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة كـأس لـبـنـان للـمـوسـم 2022/2021
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تـعـديـل مـوعـد إقـامـة الـمـبـاراة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج الـمـعـدل اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/6/4

الـمــــبــــــاراة
×
األنـصــــار

السـاعـة
4

الـنـجـمـــة

الـمـلـعـــب
مجـمـع فـؤاد شـهـاب

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األنـصـار عـلـى الـتـضـامـن صـور  . 1 – 2وشـبـاب الـبـرج عـلـى الـبـرج  – 1صـفـر .
والـعـهـد عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 3صـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـتـاسـع والـعـاشـر مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة
األوائـل لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج
اآلتـي :
األسـبــوع الـتـاسـع :
الـمــــبــــــاراة

الـتــاريــخ
الجـمعـه 2022/4/29
الجـمعـه 2022/4/29
الجـمعـه 2022/4/29

األنـصـــار
شـبـاب الـسـاحـل
شـبـاب الـبـرج

×
×
×

الـعـهـــــد
الـبـــرج
الـتـضـامـن صـور

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

4
3:30
3:30

مجـمـع فـؤاد شهـاب
بـلـديـة بـحـمـدون
الـعـهـــــد

همبارسوم ميساكيان

سعيد عبد الخالق
حـسـن مـروانـي

• سـوف تـقـام مـبـاراتـي شـبـاب الـسـاحـل × الـبـرج وشـبـاب الـبـرج × الـتـضـامـن صـور مـن دون
جـمـهـور  ،عـلـى أن يـقـتـصـر الـحـضـور عـلـى أعـضـاء اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لإلتـحـاد والـهـيـئـات
اإلداريـة لألنـديـة والـصـحـافـيـيـن والـمـصـوريـن مـن حـامـلـي الـبـطـاقـات اإلتـحـاديـة فـقـط .

األسـبــوع الـعـاشـر :
الـتــاريــخ
الخـمـيس 2022/5/5
الخـمـيس 2022/5/5
الخـمـيس 2022/5/5

الـمــــبــــــاراة
الـبـــرج
شـبـاب الـبـرج
الـتـضـامـن صـور

×
×
×

الـعـهـــــد
األنـصـــار
شـبـاب الـسـاحـل

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

4
4
4

بـلـديـة صـيـدا
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة صـور

مـحـمـد حـنـيـنـه
رائـد الـمـعـوش
شـوقـي حـيـدر
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فــوز الـنـجـمـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي  . 2 – 3والـصـفـاء عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه
 – 4صـفـر  .وتـعـادل الـحـكـمـة مـع طـرابـلـس . 1 – 1
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مـتـابـعـة مبـاريـات األسبوعـيـن الـتـاسع والـعـاشر مـن دورة الـتـصفـية الـنـهـائـيـة لألنديـة األواخـر
لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
األسـبــوع الـتـاسـع :

الـتــاريــخ

الـمــــبــــــاراة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب

الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30

األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×
طـرابـلـس
×
الـنـجـمـــة
الـحـكـمــة
× سبـورتـينغ الـرياضي
الـصـفـــاء

4
4
4

بـلـديـة بـحـمـدون
مجـمـع فـؤاد شهـاب
بـلـديـة صـيـدا

مـحـمـد الـغـوش
رودي مـجـدالنـي
بـاسـل حـمـزه

األسـبــوع الـعـاشـر :
الـتــاريــخ

الـمــــبــــــاراة

السـاعـة

الـجـمـعـة 2022/5/6
الـجـمـعـة 2022/5/6
الـجـمـعـة 2022/5/6

×
الـنـجـمـــة
طـرابـلـس
األخـاء األهـلـي عـالـيـه × سبـورتـينغ الـرياضي
×
الـصـفـــاء
الـحـكـمــة

4
4
4

الـمـلـعـــب

الـمـراقـــب
طـارق الـرفـاعـي
سعيد عبد الخالق

بـلـديـة طـرابـلـس
بـلـديـة بـحـمـدون
مجـمـع فـؤاد شهـاب همبارسوم ميساكيان

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـبـرج عـلـى الـهـدى  – 1صـفـر  .والـعـهـد عـلـى الـتـضـامـن صـور  . 1 – 2والـنـجـمـة
عـلـى األنـصـار  – 1صـفـر  .وأتـلـتـيـكـو عـلـى شـبـاب الـسـاحـل . 1 – 3
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تـأجـيـل مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  2022/2021الـى مـوعـد يـحـدد الحـقـا" .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7

الـمــــبــــــاراة
×
أتـلـتـيـكـو
الـهــــدى
×
الـنــــجــمـة
الـتـضـامـن صـور
×
األنـــصـــار
شـبـاب الـسـاحـل
×
الـعـهــــد
الـبـــــرج

السـاعـة
2
4
4
4

الـمـلـعـــب
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة صـور
الـــعــــهــــد
بـلـديـة بـحـمـدون
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بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري
فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى األنـصار  . 1 – 2وتـعـادل الـصفـاء مـع أتـلـتـيـكـو . 3 – 3
وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة مـع الـنـجـمـة . 1 – 1
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـبـراعـم للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
األحـــد 2022/5/1
األحـــد 2022/5/1
األحـــد 2022/5/1
-11
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السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
2
األنـصـار
×
أتـلـتـيـكـو
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة × األخـاء األهـلـي عـالـيـه 3:30
4
الـصـفـاء
×
الـنـجـمـة

الـمـلـعـــب
األنـصــــار
عـيـن بـعـال
الـنـجـمـة

تـأجـيـل مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـبـراعـم للـمـوسـم  2022/2021الـى مـوعـد يـحـدد الحـقـا" .
بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز أكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى سـوبـر غـيـرلـز  . 1 – 2وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو عـلـى يـونـايـتـد
طـرابـلـس  – 11صـفـر  .والـصـفـاء عـلـى بـيـروت  – 9صـفـر .
مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوعـيـن الـرابـع والـخـامـس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم
للـسـيـدات للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
األسـبــوع الـرابـع :

الـتــاريــخ
األحــــــد 2022/5/1
األحــــــد 2022/5/1
األحــــــد 2022/5/1

الـمــــبــــــاراة
الـتـعـاضد مزرعـة الشوف × أكـاديـمـيـة بـيـروت
بـيـريـتـوس
×
يـونـايـتـد طـرابـلـس
نـجـوم الـريـاضـة
×
سـوبـر غـيـرلـز

السـاعـة
12
12
12

الـمـلـعـــب
سـتـاد الـشـوف
احـتـيـاط طـرابـلـس
بـلـديـة صـور

األسـبــوع الـخـامـس :
الـتــاريــخ
األحــــــد 2022/5/8
األحــــــد 2022/5/8
األحــــــد 2022/5/8

الـمــــبــــــاراة
× يـونـايـتـد طـرابـلـس
الـصـفـاء
نـجـوم الـريـاضـة
الـتـعـاضد مزرعـة الشوف ×
× ايليـفـن فـوتـبول بـرو
سـوبـر غـيـرلـز

السـاعـة
12
12
12

الـمـلـعـــب
األنـصـــار
سـتـاد الـشـوف
بـلـديـة صـور

4/...

-4تعميم رقم  2022/20تاريخ 2022/4/26

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج األسـبـوع الـرابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم ، 2022/2021
عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز نـجـوم شـمـال لـبـنـان عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 1صـفـر  .وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
عـلـى الـسـالم زغـرتـا  – 11صـفـر  .وبـيـريـتـوس عـلـى هـيـلـيـوم . 1 – 3
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز األخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلى بـيـروت  – 3صفـر  .ونجـوم الـريـاضـة عـلـى الـصـفـاء – 2
صـفـر  .ومـنـتـدى صـور الـثـقـافـي عـلـى الـثـقـافـي شـحـيـم . 2 – 3
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوعـيـن الـخـامـس والـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم
 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
األسـبــوع الـخـامـس :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30
الـسـبـت 2022/4/30

الـمــــبــــــاراة
الـسـالم زغـرتـا
×
هـيـلـيـوم
الـصـفـــاء
×
سـوبـر غـيـرلـز
الـثـقـافـي شـحـيـم
×
بـيــــروت
نـجـوم الـريـاضـة
×
منتدى صور الثقافي
بـيـريـتـوس
×
أكـاديـمـيـة بـيـروت
× ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو
يـونـايـتـد طـرابـلـس

السـاعـة
12
12
12
12
4
4

الـمـلـعـــب
غـزيـــر
بـلـديـة صـور
الـنـجـمـــة
أنـصـار  /الـجـنـوب
الـشــــرق
احـتـيـاط طـرابـلـس

األسـبــوع الـسـادس :
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7
الـسـبـت 2022/5/7

الـمــــبــــــاراة
بـيــــروت
×
نـجـوم الـريـاضـة
أكـاديـمـيـة بـيـروت
×
الـسـالم زغـرتـا
الـثـقـافـي شـحـيـم
األخـاء األهـلـي عـالـيـه ×
منتدى صور الثقافي
×
سـوبـر غـيـرلـز
نـجـوم شـمـال لـبـنـان
ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو ×
هـيـلـيـوم
×
يـونـايـتـد طـرابـلـس

السـاعـة
10
12
12
12
1
4

الـمـلـعـــب
بـلـديـة بـحـمـدون
الـسـالم زغـرتـا
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة صـور
ايـلـيـفـن فـوتـبول بـرو
احـتـيـاط طـرابـلـس
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بـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-16

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات الـدور ربـع الـنـهائـي لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز حـومـيـن الـفـوقـا عـلـى الـجـيـش  . 3 – 4والـحـريـة صـيـدا عـلـى عـنـدقـت . 2 – 4
وجـونـيـة عـلى الـجـنـوب الرياضي  . 2 – 4وشبيـبـة الـنـهـضة الشويـفـات عـلى شـدرا . 4 – 9
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-17

تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراتـي األسـبـوع األول مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـحـريـة صـيـدا عـلـى حـومـيـن الـفـوقـا  . 3 – 6والـجـيـش عـلـى جـونـيـة . 1 – 2
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-18

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـثـقـافـة والـتـعـلـيـم عـلـى الـجـمـهـور  – 15صـفـر  .والـشـبـاب
بـالي فـور بـيـس عـلـى الـسـالم صـلـيـمـا  . 2 – 6والـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم
والـتـكـنـولـوجـيـا عـلـى األهـلـي صـيـدا . 4 – 13

-19

إعـتـمـاد صـعـود نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا الـى مـصـاف أنـديـة
الـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم . 2023/2022
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-20

تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة الـثـانـيـة مـن الـدور الـنـهـائـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز الـشـويـفـات عـلـى جـونـيـة . 1 – 6

-21

إعـتـمـاد إحـراز نـادي الـشـويـفـات بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
للـمـوسـم  ، 2022/2021وتـهـنـئـتـه .
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :

-22

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم : 2022/2021
• األنـصـــار

:

كـريـم درويـش
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• شـبـاب الـبـرج

:

عـلـي حـرب

• الـبـــــــرج

:

ابـراهـيـم أبـو حـمـدان  /عـبـاس عـطـوي

• شـبـاب الـسـاحـل

:

حـسـن جـعـفـر

-23

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور حـسـن شـرقـاوي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-24

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي الـتـضـامـن صـور عـلـي بـيـطـار عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن  2022/4/24ولـغـايـة  2022/10/24ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  4 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-25

تـغـريـم نـادي الـتـضـامـن صـور مـبـلـغ ثـالثـة مـاليـيـن لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  14 – 1مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

-26

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي األنـصـار حـسـن بـركـات عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة
مـدة شهـريـن اعـتـبارا" مـن  2022/4/24ولـغـاية  2022/6/24ضمـنـا"  ،سنـدا" للمـادة 1 – 3
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-27

تـغـريـم نـادي األنـصـار مـبـلـغ ثـالثـة مـاليـيـن لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  14 – 1مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-28

ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار جـهـاد أيـوب أول ثـالث مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  6 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-29

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي شـبـاب الـبـرج يـوسـف الـجـوهـري عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن  2022/4/24ولـغـايـة  2022/10/24ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  13 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-30

تـغـريـم نـادي الـبـرج مـبـلـغ عـشـرة مـاليـيـن لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  14 – 1مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم : 2022/2021
• الـنـجـمـــة

:

• سبـورتينـغ الريـاضي :
• الـصـفـــاء

:

عـلـي عـالء الـديـن
جـورج مـاال  /عـلـي عـبـاس
مـوسـى طـويـل

-32

ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة عـلـي عـالء الـديـن أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا"
مـن  ، 2022/4/25سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-33

تـغـريـم نـادي األخـاء األهـلـي عـالـيـه مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة
 14 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-34

ايـقـاف العـب نـادي سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي عـلـي عـبـاس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  2022/4/25لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن النـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسابـقـات الـرسمـيـة .

-35

-36

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

:

هـادي تـرمـس  /مـحـمـد فـرحـات

• الـهــــدى

:

مـحـمـد الـزاهـد  /كـريـم اورفـلـي

• الـعـهـــــــد

:

مـحـمـود زبـيـب

• الـتـضـامـن صـور

:

قـاسـم وطـفـا  /عـلـي عـز الـديـن

• األنـصـــار

:

حـسـن نـاصـر

• الـنـجـمــــة

:

مـحـمـد قـصـاص  /عـلـي جـفـال

• أتـلـتـيـكـو

:

أنـدرو الـفـغـالـي  /مـارتـن بـو يـونـس

• شـبـاب الـسـاحـل

:

هـادي دكـور  /مـحـمـود حـطـيـط

تـغـريـم نـادي الـبـرج مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  14 – 1مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـهـدى مـحـمـد الـزاهـد أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/25لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-38

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور عـلـي عـز الـديـن أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/25لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث
المـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـعـهـد مـحـمـود زبـيـب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشئـيـن اعـتـبـارا" مـن  2022/4/25لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم ،
سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
بـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم 2022/2021

-40

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـبـراعـم
للـمـوسـم : 2022/2021
• أتـلـتـيـكــو

:

مـاتـيـو خـلـيـل

• الـنـجـمـــة

:

دانـيـال قـمـبـريـس

• األنـصـــار

:

عـمـر صـيـداوي

• األخاء األهلي عاليه :
-41

وجـيـه ويـزانـي  /رايـن كـرم  /جـوزف سـطـوف

تـغـريـم نـادي الـنـجـمـة مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن 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 الـرابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم : 2022/2021
• يـونـايـتـد طـرابـلـس :

ايـمـان كـنـوج

• بـيـريـتـوس

:

مـاريـتـا عـوض

• بـيــــــروت

:

سـيـمـا جـمـعـه

• األخاء األهلي عاليه :

ريـم عـبـد الـخـالـق

9/...
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي يـونـايـتـد طـرابـلـس هـيـثـم درويـش عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي الـمـرافـق للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن  2022/4/24ولـغـايـة  2022/10/24ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  4 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-44

تـغـريـم اإلداري فـي نـادي يـونـايـتـد طـرابـلس هـيـثـم درويـش مـبـلـغ ثـالثـة مـاليـيـن لـيـرة ،
سـنـدا" للـمـادة  17 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021

-45
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي
مـبـاريـات الـدور ربـع الـنـهـائـي لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
: 2022/2021
• الـجـيــــــــش

:

مـحـمـد أبـو زيـد  /مـحـمـد عـثـمـان  /مـحـمـد الـحـاج /
أحـمـد زريـق  /مـحـمـد أمـيـن قـبـيـسـي

• جـونـيــــــة

:

سـيـرج قـيـومـجـيـان

• الـجـنـوب الـريـاضـي

:

عـلـي تـوبـي  /هـادي خـلـيـل  /حـسـيـن ابـراهـيـم

• شـــــدرا

:

سـيـرجـيـو وهـبـي

ايـقـاف العـب نـادي الـجـنـوب الـريـاضـي هـادي خـلـيـل أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
كـأس لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن  2022/4/21لحـصـولـه عـلى اإلنـذار
الـثـانـي الـمـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة الـخـامـسـة مـن الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة كـأس
لـبـنـان لـكـرة الـقـدم للـصـاالت .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى 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 الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم : 2022/2021
• حـومـيـن الـفـوقـا

:

عـلـي ضـاهـر

• الـجـيــــــــش

:

مـحـمـد أمـيـن قـبـيـسـي

• جـونـيــــــة

:

جـان كـوتـانـي  /دانـي الـخـوري

10/...
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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 الـرابـع عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
• الـجـمـهـــــور

:

ألـكـسـي طـوبـيـه

• الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس

:

يـورغـو الـمـعـلـوف

• األهـلـي صـيـدا

:

ابـراهـيـم حـشـيـشـو  /مـحـمـد بـيـومـي
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا مـحـمـد الـجـمـل أول أربـع
مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا عـمـاد بـزي أول أربـع
مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـجـامـعـة األمـيـركـيـة للـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا حـسـيـن تـرحـيـنـي أول
أربـع مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة 9 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا مـصـطـفـى الـزعـفـرللـي أول أربـع مـبـاريـات رسـمـيـة
يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا أحـمـد حـشـيـشـو أول أربـع مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا حـامـد الـدالـي أول سـت مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/24سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب بـالي فـور بـيـس يـورغـو الـمـعـلـوف أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة لـكـرة الـقـدم للـصاالت اعـتـبـارا" مـن 2022/4/24
لحـصـولـه عـلى اإلنـذار الـثـالـث المـتـراكـم  ،سـنـدا" للمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

11/...
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
-56
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصـفـراء فـي الـمـبـاراة
الـثـانـيـة مـن الـدور الـنـهـائـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
: 2022/2021
• الـشـويـفـــات

:

عـلـي الـهـادي جـمـول

• جـونـيــــة

:

أنـطـوان أبـو جـودة

ايـقـاف العـب نـادي الـشـويـفـات حـسـن الـمـقـداد أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـشـبـاب لكـرة الـقـدم للصاالت اعـتـبـارا" مـن  ، 2022/4/26سنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

بـيـروت  26نـيـسـان 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

