تـعـمـيـم رقـم 2022/23
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـواحـدة مـن
بـعـد ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  9أيـار  2022فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة الـنـائـب األول
للـرئـيـس الـسـيـد  /ريـمـون سـمـعـان  ،وحـضـور غـالـبـيـة األعـضـاء الـسـاده  /أسـعـد سـبـلـيـنـي ،
مـازن قـبـيـسـي  ،وائـل شـهـيـب  ،سـمـعـان الـدويـهـي ونـاصـر عـدره  .وبـحـضـور األمـيـن الـعـام
الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلـسـة مـعـتـذرون الـسـاده  /هـاشـم حـيـدر  ،مـحـمـود الـربـعـه  ،عـصـام الـصـايـغ ،
جـورج سـوالج ومـوسـى مـكـي .
بـعـد الـمـصادقـة عـلـى مـحـضـر الـجـلـسـة الـسـابـقـة ومـحـضـري لـجـنـة الـطـوارئ رقـم 2022/6
و 2022/7ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة
الـقـرارات اآلتـيـة :
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تـمـديـد فـتـرة عـقـود الالعـبـيـن الـمـحـتـرفـيـن واإلعـارة لـغـايـة . 2022/6/12
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تـحـديـد مـوعـد جـديـد للـمـبـاراة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة كـأس لـبـنـان للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2022/6/11
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الـمــــبــــــاراة
×
األنـصــــار

الـنـجـمـــة

السـاعـة
4

الـمـلـعـــب
مجـمـع فـؤاد شـهـاب

تـحـديـد مـوعـد جـديـد لـمـبـاريـات األسـبـوع الـعـاشـر (األخـيـر) لـبـطـولـة دورة الـتـصـفـيـة
الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل واألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم
 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
• األنـديـة األوائـل :

الـتــاريــخ
الجـمعه 2022/5/20
الجـمعه 2022/5/20
الـسـبـت 2022/6/4

الـمــــبــــــاراة
×
الـعـهـــــد
الـبـــرج
×
شـبـاب الـسـاحـل
الـتـضـامـن صـور
×
األنـصـــار
شـبـاب الـبـرج

السـاعـة
4
4
4

الـمـلـعـــب
مجـمـع فـؤاد شـهـاب
بـلـديـة صـور
مجـمـع فـؤاد شـهـاب

• األنـديـة األواخـر :
الـتــاريــخ
الثالثاء 2022/5/17
الثالثاء 2022/5/17
الـسـبـت 2022/6/4

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

السـاعـة
4
4
4

الـمـلـعـــب
بـلـديـة بـحـمـدون
مجـمـع فـؤاد شـهـاب
بـلـديـة طـرابـلـس
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
الـرابـعـة للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد الـبـرنـامـج الـجـديـد للـمـبـاريـات الـمـتـبـقـيـة مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشـئـيـن للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد الـبـرنـامـج الـجـديـد للـمـبـاريـات الـمـتـبـقـيـة مـن دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة
دوري فـرق الـبـراعـم للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد الـبـرنـامـج الـجـديـد للـمـبـاريـات الـمـتـبـقـيـة مـن مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم . 2022/2021

-8

اعـتـمـاد الـبـرنـامـج الـجـديـد للـمـبـاريـات الـمـتـبـقـيـة مـن مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة دوري
فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم . 2022/2021
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شـطـب نـادي حـيـرام حـنـاويـه مـن عـضـويـة اإلتـحـاد بـعـد تـخـلـفـه عـن اللـعـب مـبـاراتـيـن
مـتـتـالـيـتـيـن فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـخـامـسـة للـمـوسـم  ، 2022/2021سـنـدا"
للـمـادة  1 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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الـمـوافـقـة عـلـى تـنـظـيـم ورشـة عـمـل اإلتـحـاد اآلسـيـوي لـتـطـويـر كـرة الـقـدم للـصـاالت خـالل
الـفـتـرة مـن  18الـى  2022/7/22فـي لـبـنـان .
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة كـأس الـعـرب تـحـت  20سـنـة (مـوالـيـد  )2003الـتـي
سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  7/20الـى  2022/8/5فـي مـديـنـة أبـهـا – الـسـعـوديـة .
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة كـأس الـعـرب تـحـت  17سـنـة (مـوالـيـد  )2006الـتـي
سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  8/23الـى  2022/9/8فـي الـجـزائـر .
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الـمـوافـقـة عـلـى الـمـشـاركـة فـي بـطـولـة كـأس الـعـرب لـكـرة الـقـدم للـصـاالت الـتـي سـتـقـام
خـالل الـفـتـرة مـن  19الـى  2022/6/29فـي مـديـنـة الـدمـام – الـسـعـوديـة .
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تـسـمـيـة الـسـيـد مـازن قـبـيـسـي رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب لـبـنـان للـشـبـاب تـحـت  20سـنـة
الـى أرمـيـنـيـا لـخـوض مـبـاراتـيـن وديـتـيـن مـع مـنـتـخـب أرمـيـنـيـا للـشـبـاب خـالل الـفـتـرة مـن
 24الـى . 2022/5/28

 -15أخـذ الـعـلـم بـقـرار لـجـنـة اسـتـئـنـاف اإلنـضـبـاط فـي اإلعـتـراض الـمـقـدّم مـن نـادي الـهـومـنـمـن
بـشـأن الـعـقـوبـات الـصـادرة بـحـقـه فـي الـتـعـمـيـم رقـم  2021/60بـتـاريـخ ، 2021/12/5
وفـقـا" لآلتـي :
 بـالـنـسـبـة للـسـيـديـن انـتـرانـيـك شـاربـرشـيـان وقـره بـت دولـتـيـان  :رد اإلسـتـئـنـاف أسـاسـا"وتـصـديـق قـرار لـجـنـة اإلنـضـبـاط .
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 بـالـنـسـبـة للـسـيـد ارام مـالـيـان  :قـبـول اإلسـتـئـنـاف أسـاسـا" وفـسـخ قـرار لـجـنـة اإلنـضـبـاطواإلكـتـفـاء بـمـدة ايـقـافـه عـن الـعـمـل اإلداري والـمـنـع الـمـقـرر لـه مـن تـاريـخ صـدور قـرار
لـجـنـة اإلنـضـبـاط وحـتـى تـاريـخ الـقـرار الـحـالـي .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2022/2/59بـتاريـخ  2022/2/10بانـتـخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي السـالم الريـاضي –
الـبـسـاتـيـن بـرئـاسـة الـسـيـد أكـرم حـسـن غـصـن  ،والـسـيـد ايـهـاب فـيـصـل مـرعـي نـائـبـا"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد مـاهـر حـسـيـن مـرعـي أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
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بـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـصـفـاء عـلـى يـونـايـتـد طـرابـلـس  – 8صـفـر  .ونـجـوم الـريـاضـة عـلـى الـتـعـاضـد
مـزرعـة الـشـوف  – 7صـفـر  .وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو عـلـى سـوبـر غـيـرلـز . 2 – 5
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم ، 2022/2021
عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز أكـاديـمـيـة بـيـروت عـلـى الـسـالم زغـرتـا  – 2صـفـر  .وهـيـلـيـوم عـلـى يـونـايـتـد
طـرابـلـس  . 1 – 2وايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو عـلـى نـجـوم شـمـال لـبـنـان  – 11صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز األخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى الـثـقـافـي شـحـيـم  . 1 – 2وسـوبـر غـيـرلـز عـلـى مـنـتـدى
صـور الـثـقـافـي  – 1صـفـر  .ونـجـوم الـريـاضـة عـلـى بـيـروت  – 5صـفـر .
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
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 الـخـامـس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات للـمـوسـم
: 2022/2021
• التعاضد مزرعة الشوف:

نـانـسـي أبـو صـالـح
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• ايليفن فوتبول برو
-20

:

آسـيـا زريـقـة

تـغـريـم نـادي يـونـايـتــد طـرابـلــس مـبـلـغ خـمـسـة مـاليـيـن لـيـرة إلشـراكـه العـبـة غـيـر
مـوقـعـة عـلـى كـشـوفـه (مـاريـا زويـن) فـي مـبـاراتـه مـع نـادي الـصـفـاء فـي إطـار األسـبـوع
الـخـامـس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات  ،سـنـدا" للـمـادة  20 – 1مـن 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 الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـات للـمـوسـم : 2022/2021
• الـسـالم زغـرتـا
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:

مـيـري حـبـق

• يـونـايـتـد طـرابـلـس :

لـوريـن حـبـلـص  /نـجـاة ديـب

• نـجـوم شـمـال لـبـنـان :

تـاتـيـانـا الـمـرعـبـي  /سـيـلـفـانـا ثـلـيـجـه

• سـوبـر غـيـرلـز

:

زيـنـب خـروبـي

• الـثـقـافـي شـحـيـم

:

سـارة الـقـادري

• بـيــــــروت

:

سـيـلـيـن الـغـزيـري

ايـقـاف العـبـة نـادي يـونـايـتـد طـرابـلـس روان عـبـاس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـهـا اعـتـبـارا"
مـن  ، 2022/5/8سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـيـروت  9أيــــــار 2022
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

