تـعـمـيـم رقـم 2021/49
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـحـاديـة
عـشـرة مـن قـبـل ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  27أيـلـول  2021فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة
رئـيـس اإلتـحـاد الـسـيـد  /هـاشـم حـيـدر  ،وحـضـور غـالـبـيـة األعـضـاء الـسـاده  /ريـمـون
سـمـعـان  ،مـحـمـود الـربـعـة  ،أسـعـد سـبـلـيـنـي  ،جـورج سـوالج  ،مـازن قـبـيـسـي  ،مـوسـى
مـكـي  ،سمـعـان الـدويـهـي ونـاصـر عـدره  .وبـحـضـور األمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلـسـة مـعـتـذرا" الـسـيـد  /عـصـام الـصـايـغ  .كـمـا غـاب الـسـيـد  /وائـل شهـيـب .
بـعـد الـمـصـادقـة عـلـى مـحـضـر الـجـلـسـة الـسـابـقـة ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول
األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الـقـرارات اآلتـيـة :
تـعـيـيـن رؤسـاء اللـجـان الـدائـمـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
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•
•
•
•
•
•
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:
لـجـنـة الـمـنـتـخـبـات
:
لـجـنــة الـحـكــام
لـجـنـة كـرة الـصاالت والشاطـئـية :
:
لـجـنـة الـكـرة الـنـسـائـيـة
:
لـجـنـة الـمـسـابـقـات
:
لـجـنـة شـؤون الالعـبـيـن

الـسـيـد مـازن قـبـيـسـي
الـسـيـد مـحـمـود الـربـعـه
الـسـيـد جـورج سـوالج
الـسـيـد أسـعـد سـبـلـيـنـي
الـسـيـد عـصـام الـصـايـغ
الـسـيـد سـمـعـان الـدويـهـي

تـشـكـيـل الـجـهـاز الـفـنـي واإلداري لـمـنـتـخـب لـبـنـان دون  23سـنـة  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـسـيـد جـمـال طـه
:
الـمــدرب
الـسـيـد نـزيـه كـسـروان
:
مـديـر الـمـنـتخـب
الـسـيـد بـالل زغـلـول
:
مـسـاعـد الـمـدرب
الـسـيـد زيـاد الـصـمـد
مـدرب حـراس الـمرمى :
الـسـيـد جـو زعـيـتـر
مـدرب اللـيـاقـة البـدنـيـة :
الـسـيـد مـحـمـد الـشـامـي
مـسـؤول الـتـجـهـيـزات :
تـشـكـيـل الـجـهـاز الـفـنـي واإلداري لـمـنـتـخـب لـبـنـان دون  20سـنـة  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـسـيـد بـالل فـلـيـفـل
:
الـمــدرب
الـسـيـد بـشـيـر بـشـارة
:
مـديـر الـمـنـتخـب
الـسـيـد حـسـن حـسـون
:
مـسـاعـد الـمـدرب
الـسـيـد عـبـاس شـيـت
مـدرب حـراس الـمرمى :
الـسـيـد جـو زعـيـتـر
مـدرب اللـيـاقـة البـدنـيـة :
الـسـيـد عـيـد قـمـر
مـسـؤول الـتـجـهـيـزات :
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تـشـكـيـل الـجـهـاز الـفـنـي واإلداري لـمـنـتـخـب لـبـنـان دون  17سـنـة  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـسـيـد روي أبـي الـيـاس
:
الـمــدرب
الـسـيـد حـسـام الـدقـدوقـي
:
مـديـر الـمـنـتخـب
الـسـيـد حـسـيـن الـجـردي
:
مـسـاعـد الـمـدرب
الـسـيـد عـلـي بـزي
مـدرب حـراس الـمرمى :
الـسـيـد كـريـسـتـيـان مـجـبـر
مـدرب اللـيـاقـة البـدنـيـة :
الـسـيـد مـحـسـن اسـمـاعـيـل
مـسـؤول الـتـجـهـيـزات :
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تـسـمـيـة الـسـيـد مـازن قـبـيـسـي رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب لـبـنـان الـوطـنـي الـى مـبـاراتـه
مـع مـنـتـخـب الـعـراق الـوطـنـي بـتـاريـخ  2021/10/7فـي الـدوحـه  ،ومـبـاراتـه مـع
مـنـتـخـب سـوريـا الـوطـنـي بـتـاريـخ  2021/10/12فـي عـمّـان فـي إطـار األدوار الـنـهـائـيـة
للـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة الـمـؤهـلـة لـبـطـولـة كـأس الـعـالـم – قـطـر . 2022
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تـسـمـيـة الـسـيـد جـورج سـوالج رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب لـبـنـان دون  23سـنـة الـمـشـارك
فـي تـصـفـيـات كـأس آسـيـا دون  23سـنـة – اوزبـكـسـتـان  2022الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة
مـن  25الـى  2021/10/31فـي طـاجـكـسـتـان .
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تـسـمـيـة الـسـيـد أسـعـد سـبـلـيـنـي رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب الـسـيـدات الـمـشـارك فـي
تـصـفـيـات كـأس آسـيـا للـسـيـدات – الـهـنـد  2022الـتـي سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  18الـى
 2021/10/24فـي قـرغـزيـسـتـان .
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تـسـمـيـة الـسـيـد عـصـام الـصـايـغ رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب لـبـنـان للـنـاشـئـيـن الـمـشـارك
فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـامـنـة للـنـاشـئـيـن – الـسـعـوديـة  2021الـتـي سـتـقـام خـالل
الـفـتـرة مـن  14الـى  2021/10/24فـي الـسـعـوديـة .
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الـمـوافـقـة عـلـى إقـامـة مـعـسـكـر لـمـنـتـخـب لـبـنـان للـنـاشـئـيـن خـالل الـفـتـرة مـن  8الـى
 2021/10/10فـي بـحـمـدون .
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اعـتـمـاد الئحـة الحـكـام الـمـرشحـيـن عـلى الالئـحـة الدولـيـة للـعـام  2022عـلى الـنـحـو اآلتي :
•

الـحـكـــام :
حـسـيـن أبـو يـحـي  /عـلـي رضـا  /مـحـمـد عـيـسـى  /شـيـخ أحـمـد عـالء الـديـن  /مـاهـر
الـعـلـي  /عـلـي األشـقـر

•

الحـكــام المـسـاعــدون :
ربـيـع عـمـيـرات  /سـامـر بـدر  /حـسن قـانـصـو  /عـلـي الـمـقـداد  /أحـمـد الـحـسـيـنـي /
مـحـمـد الـحـاج  /عـلـي فـقـيـه  /عـلـي بـري

•

حـكـــام كـرة الـقـدم للـصـاالت :
مـحـمـد شـامـي  /خلـيـل بلـهـوان  /الـيـاس الـحـكـيـم
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•

حـكـــام كـرة الـقـدم الـشـاطـئـيـة :
حـسـن عـبـد ربـه  /جـرجـس يـرق

•

حـكـــم كـرة الـقـدم الـنـسائـيـة :
دمـوع الـبـقـار

•

حـكـــم مـسـاعـد فـي كـرة الـقـدم الـنـسائـيـة :
بـيـريـسـا نـصـر

-11

اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم
. 2022/2021
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تـحـديـد مـوعـد سـحـب قـرعـة بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم
 2022/2021فـي الـسـاعـة  12مـن ظـهـر يـوم الـجـمـعـه  2021/10/1فـي مـقـر اإلتـحـاد .
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تـحـديـد مـواعـيـد انـطـالق بـطـوالت كـرة الـقـدم للـصـاالت  ،عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
2021/11/13
:
• الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى
2021/11/27
:
• الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة
2021/12/18
:
• الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
2021/12/11
• دوري فـرق الشـبـاب دون  18سـنـة :
2021/12/18
• دوري فـرق النـاشئيـن دون  16سـنـة :
2022/1/15
:
• كــأس لـبـنـــان
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تـحـريـر تـواقـيـع الالعـبـات اللـواتـي مـر عـلـى تـواقـيـعـهـن ثـالثـة مـواسـم ريـاضـيـة
اعـتـبـارا" مـن تـاريـخـه  ،وسـوف يـتـم إرسـال كـشـوفـات الالعـبـات لـكـافـة األنـديـة
الـمـنـتـسـبـة لـنـشـاط كـرة الـقـدم الـنـسـائـيـة .
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تـغـريـم نـادي الـزمـالـك بـيـروت مـبـلـغ اثـنـا عـشـر مـلـيـونـا" وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة
النسـحـابـه مـن بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشئـيـن  ،سـنـدا" للـمـادة  11 – 1مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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مـشـاركـة رئـيـس اإلتـحـاد الـسـيـد  /هـاشـم حـيـدر واألمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف
فـي الـقـمـة الـتـي يـعـقـدهـا اإلتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم بـتـاريـخ  2021/9/30عـن بـعـد
لـمـنـاقـشـة مـســتـقـبـل كـرة الـقـدم وروزنـامـة الـمـسـابـقـات والـبـطـوالت الـقـادمـة .
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تـنـظـيـم دورة إعـداد مـحـاضـريـن مـحـلـيـيـن فـي الـتـدريـب بـالـتـعـاون مـع اإلتـحـاد الـدولـي
لـكـرة الـقـدم خـالل الـفـتـرة مـن  8الـى  2021/12/12فـي بـيـروت .
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تـنـظـيـم دورة إعـداد مـدربـيـن مـن حـامـلـي شـهـادة  Bمـؤهـلـة للـمـشـاركـة فـي دورة الـتـدريـب
اآلسـيـويـة  Aبـالـتـعـاون مـع اإلتـحـاد الـدولـي لـكـرة الـقـدم خـالل الـفـتـرة مـن  15الـى
 2021/12/19فـي بـيـروت .
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أخـذ الـعـلـم بـالـقـرار الـصـادر عـن مـركـز الـتـحـكـيـم الـريـاضـي فـي الـشـكـوى الـمـرفـوعـة
مـن الالعـب حـيـدر تـرحـيـنـي عـلـى اإلتـحـاد بـحـيـث تـم قـبـول الـتـحـكـيـم شـكـال" واإلكـتـفـاء
بـمـدة إيـقـاف الالعـب حـيـدر تـرحـيـنـي عـن اللـعـب والـتـي نـاهـزت الـخـمـسـة أشـهـر حـتـى
تـاريـخ صـدور الـقـرار .

 -20أخـذ الـعـلـم بـقـرار لـجـنـة اسـتـئـنـاف اإلنـضـبـاط فـي اإلعـتـراض الـمـقـدّم مـن نـادي حـيـرام
حـنـاويـه بـشـأن الـعـقـوبـات الـصـادرة بـحـقـه فـي تـعـمـيـم إتـحـاد الـجـنـوب الـفـرعـي لـكـرة
الـقـدم رقـم  2021/16بـتـاريـخ : 2021/6/8
أ -بـالـنـسـبـة لـنـادي حـيـرام حـنـاويـه  :رد اإلسـتـئـنـاف أسـاسـا" وتـصـديـق قـرار لـجـنـة
اإلنـضـبـاط الـصـادر فـي تـعـمـيـم إتـحـاد الـجـنـوب الـفـرعـي رقـم  2021/16بـتـاريـخ
. 2021/6/8
ب -بـالـنـسـبـة لالعـب مـصـطـفـى عـبـاس  :قـبـول اإلسـتـئـنـاف أسـاسـا" وفـسـخ قـرار لـجـنـة
اإلنـضـبـاط الـصـادر فـي تـعـمـيـم إتـحـاد الـجـنـوب الـفـرعـي ومـنـح الالعـب أسـبـابـا"
تـخـفـيـفـيـة لـنـاحـيـة الـعـقـوبـة الـمـطـبـقـة  ،واإلكـتـفـاء بـمـدة ايـقـافـه عـن اللـعـب مـن تـاريـخ
صـدور قـرار لـجـنـة اإلنـضـبـاط وحـتـى تـاريـخ الـقـرار الـحـالـي  ،كـمـا وإعـفـائـه مـن
الـغـرامـة الـمـالـيـة .
-21

أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/347بـتـاريـخ  2021/9/16بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـشـبـاب
الـريـاضـي – ريـاق بـرئـاسـة الـسـيـد تـوفـيـق جـورج فـاخـوري  ،والـسـيـد ريـمـون يـوسـف
يـونـس نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد روبـيـر مـيـشـال أرصـونـي أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/200بـتـاريـخ  2021/6/14بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـغـديـر
الـريـاضـي – حـاريـص بـرئـاسـة الـسـيـد عـمـاد سـلـيـمـان أحـمـد  ،والـسـيـد سـعـيـد يـوسـف
أحـمـد نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد عـبـاس قـاسـم حـجـازي أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/64بـتـاريـخ  2021/3/15بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي شـبـاب حـومـيـن
الـتـحـتـا الـريـاضـي بـرئـاسـة الـسـيـد سـامـي أحـمـد بـلـوط  ،والـسـيـد حـسـن تـوفـيـق نـجـم
نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد بـاسـم مـحـمـد حـمـدان أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/358بـتـاريـخ  2021/9/22بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي اإلتـحـاد
الـريـاضـي – بـاتـولـيـه بـرئـاسـة الـسـيـد مـوسـى سـمـيـح صـوفـان  ،والـسـيـد غـسـان حـسـن
بـدوي نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد نـاصـيـف تـوفـيـق كـردي أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/356بـتـاريـخ  2021/9/21بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـنـصـر
الـريـاضـي – الـبـازوريـة بـرئـاسـة الـسـيـد حـيـدر زكـريـا جـبـارة  ،والـسـيـد مـحـمـد حـسـن
سـرور نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد حـسـيـن عـلـي وطـفـى أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/360بـتـاريـخ  2021/8/22بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـسـكـسـكـيـة
الـريـاضـي بـرئـاسـة الـسـيـد عـبـاس نـجـيـب فـقـيـه  ،والـسـيـد حـسـن مـحـمـد عـسـيـلـي نـائـبـا"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد حـيـدر احـمـد نـجـم أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :

-27

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز شـبـاب الـسـاحـل عـلـى طـرابـلـس  . 1 – 4والـحـكـمـة عـلـى الـتـضامـن صـور – 1
صـفـر  .والنـجـمـة عـلى شبـاب الـبـرج  – 5صـفـر  .والـصفـاء عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه
 – 1صـفـر  .وتـعـادل الـبـرج مـع الـعـهـد  . 1 – 1واألنـصـار مـع سـبـورتـيـنـغ الـريـاضـي
صـفـر – صفـر .

 -28مـتـابـعـة الـمـبـاراة الـمـرحّ ـلـة مـن األسـبـوع الـثـانـي للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الخمـيس 2021/9/30
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الـعـهـــــد

×

شـبـاب الـبـرج

3:30

الـعـهـــــد

طـارق حـيـدر

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة  – 2صـفـر  .والـشـبـاب الـغـازيـة عـلـى
اإلجـتـمـاعـي  . 1 – 3والـنـبـي شـيـت عـلـى شـبـاب مـجـدل عـنـجـر  – 1صـفـر  .والـنـهـضـة
بـر الـياس عـلى الـمـبـرة  – 1صـفـر  .واإلصـالح الـبـرج الـشمـالـي عـلـى الـراسـيـنـغ . 2 – 3
والـسـالم زغـرتـا عـلـى األهـلـي صـيـدا  – 2صـفـر .
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 -30مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
السـبـت 2021/10/2
األحـــد 2021/10/3
األحـــد 2021/10/3
األحـــد 2021/10/3
األحـــد 2021/10/3
األحـــد 2021/10/3

× سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
األهـلـي صـيـدا
× الـنـهـضـة بـر الـيـاس
اإلجـتـمـاعـي
شـبـاب مـجـدل عـنـجـر × الـشـبـاب الـغـازيـة
الـمـبــــرة
× اإلصالح البرج الشمالي
×
الـنـبـي شـيـت
األهـلـي الـنـبـطـيـة
×
الـسـالم زغـرتـا
الـراسـيـنـغ

3:30
3:30
3:30
3:30
3:30
3:30

تـمـام حـجـازي
كـفـرجـوز
احـتـيـاط طـرابـلـس سـليـمـان تـيشوري
جـمال عـبـد النـاصر خـالـد الـخـطـيـب
عـلـي رافـع
الـعـهـد
شـوقـي حـيـدر
كـفـرجـوز
بـاسـل حـمـزة
مجـمـع فـؤاد شهـاب

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـعـهـد عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  – 7صـفـر  .والـبـرج عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة – 3
صفـر  .والـتـضامـن صـور عـلى األنـصار  – 3صـفـر  .والـراسـيـنـغ عـلـى الـحـكـمـة . 1 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 4صـفـر  .واألهـلـي صـيـدا عـلـى هـومـنـتـمـن بـرج
حـمـود  – 7صـفـر  .وتـعـادل األخـاء األهـلـي عـالـيـه مـع طـرابـلـس . 1 – 1

 -32مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األحـــد 2021/10/3
×
الـشــــرق
10
الـشـبـاب الـغـازيـة
الـراسـيـنـغ
األحـــد 2021/10/3
×
الـعـهـــــد
10
الـنـجـمـــة
شـبـاب الـبـرج
األحـــد 2021/10/3
×
عــنــقــون
11
األخاء االهلي عاليه
األهـلـي صـيـدا
األحـــد 2021/10/3
×
إحـتـيـاط طـرابـلـس
11
شـبـاب الـسـاحـل
طـرابـلـس
األحـــد 2021/10/3
×
بـلـديـة بـحـمـدون
12
الـبـــــرج
األنـصـــار
األحـــد 2021/10/3
×
الـشــــرق
12
اإلرشـاد شـحـيـم
الـحـكـمـــة
األحـــد 2021/10/3
×
الـعـهـــــد
12
الـتـضـامـن صـور
الـعـهـــــد
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بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز األهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـى الـمـبـرة  . 1 – 2وشـبـاب الـسـاحـل عـلـى اإلصـالح الـبـرج
الـشـمـالـي  – 1صـفـر  .والـتـضـامـن صـور عـلـى هـوبـس  – 4صـفـر  .وحـاروف عـلـى
الـشـرق  – 1صـفـر  .وتـعـادل الـعـهـد مـع سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى بـيـروت  – 7صـفـر  .والـهـدى عـلـى الـقـلـمـون  . 1 – 6والـحـكـمـة
عـلـى الـزمـالـك بـيـروت  – 1صـفـر  .وتـعـادل األخـاء األهـلـي عـالـيـه مـع أدفـانـسـد سـوكـر
صـفـر – صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز أتـلـتـيـكـو عـلـى طـرابـلـس  – 2صـفـر  .وسـنـحـريـب عـلـى م.س.ل – 16 .صـفـر .
والصفـاء عـلـى أنـصار الـمـودة  . 1 – 3وتـعـادل األهـلي صربـا مـع الـنـصر الـحـدث . 1 – 1

 -34مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
السبت 2021/10/2
×
األنـصـــار
10
الـهـــــدى
بـيــــروت
السبت 2021/10/2
×
إحتياط طرابلس
10
أنـصـار الـمـوده
طـرابـلـس
السبت 2021/10/2
×
الـعـهـــــد
10:30
أدفـانـسـد سـوكـر
الـنـجـمـــة
السبت 2021/10/2
×
الـشـــــرق
10:30
األنـصــــار
األخاء األهلي عاليه
السبت 2021/10/2
كـفـرجـوز
11
× سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
الـمـبـــرة
السبت 2021/10/2
×
الـغـازيـة
11
شـبـاب الـسـاحـل
األهـلـي الـنـبـطـيـة
السبت  2021/10/2اإلصالح البرج الشمالي ×
أنصار  -الجنوب
11
حــاروف
السبت 2021/10/2
×
غــزيــر
11
الـحـكـمـــة
الـقـلـمــون
السبت 2021/10/2
×
سـلـعـاتـا
11
الـسـالم زغـرتـا
أتـلـتـيـكــو
السبت 2021/10/2
×
الـنـجـمـه
12
الـشــــــرق
هـوبـــــس
السبت 2021/10/2
×
أتــلـتـيــكـو
12:30
األهـلـي صـربـا
م .س .ل.
السبت 2021/10/2
×
أنصار  -الجنوب
1
الـتـضـامـن صـور
الـعـهــــد
السبت 2021/10/2
×
الـنـجـمـه
2
الـنـصـر الـحـدث
الـصـفــــاء
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تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
-35

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسبـوع الـثـالـث لبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم : 2022/2021
• األنـصــــار

:

• سبـورتـيـنغ الرياضي :

-36

مـعـتـز بـاللـه الـجـنـيـدي  /نـزيـه أسـعـد  /مـاجـد عـثـمـان
عـلـي بـزي  /عـلـي عـيـسـى  /حـسـن فـردوس  /قـاسـم حـنـيـنـو /
عـلـي هـمـدر  /قـاسـم الـشـوم

• شـبـاب الـسـاحـل

:

ولـيـد شـور

• طـرابـلـس

:

مـحـمـد مـقـصـود  /سـعـد يـوسـف

• الـحـكـمــــة

:

مـوسـى زيـات

• شـبـاب الـبـرج

:

مـحـمـد بـاقـر الـحـسـيـنـي

• الـعـهــــــد

:

حـسـيـن دقـيـق  /حـسـيـن زيـن  /حـسـيـن حـيـدر

• الـصـفــــاء

:

حـسـن قـريـتـم  /أحـمـد جـلـول

ايـقـاف العـب نـادي الـصـفـاء مـحـمـد شـور أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة االولـى اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/27سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم
: 2022/2021
• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

• سبـورتـيـنغ الـقـلـيـلـة :

عـلـي سـبـيـتـي  /مـحـمـد درويـش
حـسـن حـويـلـي

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

مـحـمـد سـرداح  /أحـمـد مـكـي

• اإلجـتـمـاعـــي

:

مـحـمـد عـثـمـان

• الـنـبـي شـيـت

:

مـالـك الـمـوسـوي  /مـحـمـد شـكـر

• الـمـبـــــــرة

:

مـحـمـد عـز الـديـن  /أحـمـد عـبـد عـلـي

9/...
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• الـنـهـضة بـر الـيـاس :
• الـراسـيـنــغ

:

• اإلصالح البرج الشمالي :

مـحـمـد عـثـمـان  /حـسـيـن حـمـدان
يـوسـف عـيـسـى  /عـلـي أيـوب
حـسـيـن بـسـمـه  /قـاسـم مـنـاع  /حـسـيـن ذيـاب

• األهـلـي صـيـدا

:

قـاسـم عـدلـونـي  /عـلـي فـروخ

• الـسـالم زغـرتـا

:

عـامـر مـحـفـوض  /مـصـطـفـى شـاهـيـن  /هـالل وريـد /
عـبـد اللـه طـالـب
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي اإلجـتـمـاعـي خـالـد أسـعـد عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة
اعـتـبـارا" مـن  2021/9/26ولـغـايـة  2022/9/25ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة  5 – 3مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي األهـلـي صـيـدا عـمـاد مـيـري عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة
ستـة أشهـر اعـتـبـارا" مـن  2021/9/27ولـغـايـة  2022/3/27ضمـنـا"  ،سنـدا" للمـادة 4 – 3
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا وائـل خـبـاز أول مـبـاراتـيـن رسـمـيـتـيـن يـلـعـبـهـمـا نـاديـه
اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/27سـنـدا" للـمـادة  5 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي صـيـدا عـلـي فـروخ أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/9/27لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار الثـالـث
المـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي حـسـيـن بـسـمـه أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه
في بطـولـة الدوري الـعـام للدرجـة الثـانـيـة اعـتـبارا" مـن  2021/9/27لـحـصولـه عـلـى اإلنذار
الثـالـث المـتـراكـم  ،سنـدا" للمـادة  21من النـظام الـعـام للبـطـوالت والمسابـقـات الـرسمـية .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم : 2022/2021
• اإلرشـاد شـحـيـم

:

كـريـم الـحـاج شـحـادة

• الـتـضـامـن صـور

:

صـادق فـرحـات

• الـحـكـمـــة

:

روجـيـه حـلـو
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• الـراسـيـنـغ

:

رالـف حـدشـيـتـي  /مـحـمـد شـريـم

• الـنـجـمـــة

:

عـبـد اللـه شـعـبـان  /يـاسـر دمـشـق  /مـحـمـد يـاسـيـن

• شـبـاب الـسـاحـل

:

حـسـيـن حـمـود

• الـبــــــرج

:

حـسـيـن كـعـور  /مـحـمـد فـرحـات  /حـسـيـن زلـزلـي  /حـسـيـن رضـا

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

زكـريـا شـلـهـوب  /مـحـمـد زعـيـتـر  /مـحـمـد سـعـديـه

• األخاء األهلي عاليه :
• طـرابـلـــــس

:

• هومنتمن برج حمود :
• األهـلـي صـيـدا

:

أريـج هـالل /ريـان بـو شـاهـيـن  /شـريـف بـحـمـد
فـايـز الـدهـان  /ألـيـكـس رطـل  /كـارل الـهـد
عـلـي دالـي
حـسـن عـسـيـلـي
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ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب الـغـازيـة زكـريـا شـلـهـوب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/9/27لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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تـغـريـم نـادي هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود مـبـلـغ خـمـسـة مـاليـيـن لـيـرة إلشـراكـه العـبـا" ال
يحـق لـه اللـعـب قـانـونـا" (نـرسون ابريـليـان) في مبـاراتـه أمـام نـادي األهـلـي صـيـدا فـي إطار
األسبـوع الخـامس لبـطـولـة دوري فـرق الشبـاب  ،سندا" للـمـادة  20 – 1من نـظام الـعـقـوبات .
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي طـرابـلـس هـانـي نـاجـي عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة
شـهـريـن اعـتـبـارا" مـن  2021/9/27ولـغـايـة  2021/11/27ضمـنـا"  ،سنـدا" للـمـادة 1 – 3
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي طـرابـلـس عـمـاد الـحـايـك أول ثـمـانـي مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/27سنـدا" للمـادة  9 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األخـاء األهـلـي عـالـيـه دانـي الـجـردي أول أربـع مـبـاريـات يـلـعـبـهـا
نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/27سنـدا" للمـادة 9 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم : 2022/2021
• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـيـسـى الـعـثـمـان
11/...
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• اإلصالح البرج الشمالي :

جـواد سـعـد

• حــــاروف

:

حـيـدر قـبـيـسـي

• الـشــــرق

:

دانـي مـعـلـوف  /آدم بـو غـانـم

• بـيــــروت

:

مـحـمـود سـرداح

• الـهـــــدى

:

كـريـم نـوتـسـي

• األخاء األهلي عاليه :

أسـامـة يـوسـف

• أدفـانـسـد سـوكـر

:

عـصـام الـيـخـنـي  /مـحـمـد عـلـي عـلـويـة  /جـواد عـبـاس

• الـزمـالـك بـيـروت

:

عـلـي قـيـم

• الـحـكـمــة

:

أحـمـد حـيـدر

• األهـلـي صـربـا

:

بـسـام سـابـا

• الـنـصـر الـحـدث

:

مـايـكـل قـربـان

• أنـصـار الـمـودة

:

نـزار الـجـنـدي

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

رائـد حـمـيـة  /مـهـدي عـاصـي

• طـرابـلــــس

:

مـحـمـد عـلـي اسـمـاعـيـل

• أتـلـتـيـكــو

:

جـولـيـان الـجـامـوس

• م.س.ل.

:

كـريـم الـحـداد
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ايـقـاف العـب نـادي حـاروف عـلـي عـبـاس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/26سنـدا" للمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي حـاروف جـواد عـيـاش أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/26سنـدا" للمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـيــروت  27أيـلـول 2021
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقــــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

