تـعـمـيـم رقـم 2021/45
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد
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إطـالق بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم  2022/2021اعـتـبـارا" مـن
. 2021/11/5
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـشـبـاب الـغـازيـة عـلـى اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي  – 1صـفـر  .والـمـبـرة عـلـى
األهـلـي الـنـبـطـيـة  – 2صـفـر  .والـنـهـضـة بـر الـيـاس عـلـى شـبـاب مـجـدل عـنـجـر – 1
صـفـر  .وسبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة عـلى اإلجـتـمـاعـي  – 4صفـر  .والـنـبـي شيـت عـلـى الـسـالم
زغـرتـا  – 3صـفـر  .وتـعـادل األهـلـي صـيـدا مـع الـراسـيـنـغ صـفـر – صـفـر .

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
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الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2021/9/4
الـسـبـت 2021/9/4
األحــــد 2021/9/5
األحــــد 2021/9/5
األحــــد 2021/9/5
األحــــد 2021/9/5

×
الـمـبــــرة
اإلصالح البرج الشمالي ×
×
اإلجـتـمـاعـي
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة ×
×
الـسـالم زغـرتـا
الـنـهـضـة بـر الـيـاس ×

األهـلـي صـيـدا
شباب مـجـدل عـنـجـر
الـراسـيـنـغ
الـنـبـي شـيـت
الـشـبـاب الـغـازيـة
األهـلـي الـنـبـطـيـة

4
4
4
4
4
4

الـعـهــــد
بـلـديـة صـور
احـتـيـاط طـرابـلـس
بـلـديـة صـور
الـسـالم زغـرتـا
جـمال عـبـد النـاصر

عـلـي عـمـار
أحـمـد عـجـروش
رمـزي حـيـدر
شـوقـي حـيـدر
عـمـران زيـنـه
بـديـع عـنـقـة

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـعـهـد عـلـى الـبـرج  – 2صـفـر  .والـراسـيـنـغ عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  – 4صـفـر .
والـحـكـمـة عـلـى األنـصـار  – 1صـفـر  .والـتـضـامـن صـور عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة – 3
صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى هـومـنـتـمـن بـرج حـمـود  – 15صـفـر  .وطـرابـلـس عـلـى األهـلـي
صـيـدا  – 5صـفـر  .وتـعـادل شـبـاب الـبـرج مـع األخـاء األهـلـي عـالـيـه صـفـر – صـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم ، 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5
األحــــــد 2021/9/5

الـمــــبــــــاراة

األنـصـــار
األهـلـي صـيـدا
هومنتمن برج حمود
شـبـاب الـبـرج
الـتـضـامـن صـور
اإلرشـاد شـحـيـم
الـعـهـــــد

×
×
×
×
×
×
×

الـشـبـاب الـغـازيـة
الـــنــجــمـه
األخاء األهلي عاليه
شـبـاب الـسـاحـل
الـراسـيـنـغ
الـبـــــرج
الـحـكـمـــة

السـاعـة

الـمـلـعـــب

10
10
10
10
11
12

األنـــصـــار
عــنــقــون
الـــشـــرق
الــعــــهـــد
بـلـديـة صـور
األنـــصـــار
الــعـــهــد

4:30

بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـتـضـامـن صـور عـلـى اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي  . 2 – 3والـعـهـد عـلـى شـبـاب
الـسـاحـل  – 1صـفـر  .وحـاروف عـلـى هـوبـس  . 1 – 2واألهـلـي الـنـبـطـيـه عـلـى
سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة  – 1صـفـر  .والـمـبـرة عـلـى الـشـرق  – 2صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوزاألنـصار عـلى الـزمـالـك بـيروت  – 2صـفـر  .وأدفـانسـد سوكـر عـلـى الـقـلـمـون . 1 – 3
وتـعـادل الـحـكـمـة مـع األخـاء األهـلـي عـالـيـه صـفـر – صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الـسـالم زغـرتـا عـلى طـرابـلـس  . 1 – 2والـصـفـاء عـلـى سـنـحـريـب  – 1صـفـر .
وأتـلـتـيـكـو عـلى األهـلي صربـا  – 3صـفـر  .والـنـصـر الـحـدث عـلـى مـودرن سـتـار
لـيـبـانـون  – 7صـفـر .
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم ، 2022/2021
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وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـغـازيـة
الـسـبـت 2021/9/4
×
10
الـعـهــــد
حــاروف
الـسـبـت 2021/9/4
×
الــعـــهـــد
10
الـنـجـمـــة
الـحـكـمـــة
الـسـبـت 2021/9/4
×
األنــصـــار
10
الـهـــــدى
أدفـانـسـد سـوكـر
الـسـبـت 2021/9/4
×
الـــشــــرق
10
الـصـفــــاء
األهـلـي صـربـا
الـسـبـت 2021/9/4
الـتـضـامـن صـور ×
11
األهـلـي الـنـبـطـيـة
أنصار  -الجنوب
كـفـرجـوز
الـسـبـت 2021/9/4
11
× سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
شـبـاب الـسـاحـل
الـسـبـت 2021/9/4
×
غــزيــر
11
الـقـلـمــون
األنـصــــار
الـسـبـت 2021/9/4
سـلـعـاتـا
×
11
الـسـالم زغـرتـا
أنـصـار الـمـوده
الـغـازيـة
الـسـبـت 2021/9/4
× اإلصالح البرج الشمالي 11:30
الـشــــــرق
الـسـبـت 2021/9/4
الـمـبـرة
×
12
هـوبـــــس
الـمـبـــرة
الـسـبـت 2021/9/4
×
الـنـجـمـة
12
الـزمـالـك بـيـروت
بـيــــروت
الـسـبـت 2021/9/4
×
أتــلـتـيــكـو
12:30
طـرابـلـس
سـنـحـريـب
الـسـبـت 2021/9/4
1
× مودرن ستار ليبانون
أتـلـتـيـكــو
إيليفين فوتبول برو
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بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2021/2020
تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراة األسـبـوع الـرابـع مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2021/2020بـتـعـادل بـلـديـة الـغـبـيـري مـع
الـشـويـفـات . 3 – 3
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراة األسـبـوع الـخـامـس مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2021/2020بـفـوز بـلـديـة الـغـبـيـري عـلـى
مـؤسـسـة الـربـيـع . 3 – 8
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراة األسـبـوع الـسـادس مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق
الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2021/2020بـفـوز الـشـويـفـات عـلـى
مـؤسـسـة الـربـيـع . 1 – 9
//
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اعـتـمـاد إحـراز نـادي بـلـديـة الـغـبـيـري الـريـاضـي بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2021/2020وتـهـنـئـتـه .
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تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم
: 2022/2021
• اإلصالح البرج الشمالي :
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حـسـيـن بـسـمـه  /عـلـي عـزام

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

عـلـي الـرضـا يـزبـك  /عـمـاد غـدار

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

مـحـمـد طـراف  /رائـد صـبـاح

• الـمـبـــــــرة

:

حـسـيـن بـاجـوق  /عـبـاس بـابـيـر  /مـحـمـود فـقـيـه

• شبـاب مجـدل عـنجـر :

عـالء تـرمـس  /حـسـيـن جـراح  /عـماد الـكـردي

• الـنـهـضة بـر الـيـاس :

حـامـد فـرحـات  /عـمـر الـحـدري  /وسـام سـلـيـمـان

• سبـورتـيـنـغ القـلـيـلـة :

مـحـمـد سـلـيـمـان

• اإلجـتـمـاعـــي

:

عـمـر الـعـجـل  /وائـل الـبـيـاض

• األهـلـي صـيـدا

:

أحـمـد الـشـامـي  /حـسـن مـرسـل  /عـلـي فـروخ

• الـراسـيـنــغ

:

طـارق حـلـوم  /عـلـي حـيـدر أحـمـد  /عـلـي كـركـي  /حـسـن حـمـود

• الـنـبـي شـيـت

:

مـحـمـد شـلـهـوب  /ابـراهـيـم ابـراهـيـم  /حـسـن حـسـيـن

• الـسـالم زغـرتـا

:

مـايـكـل فـنـيـانـوس

تـغـريـم نـادي الـراسـيـنـغ مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم : 2022/2021
• الـعـهــــــد

:

حـسيـن صـالـح  /حـسيـن رضـا  /شادي جـونـي  /حـسيـن عـز الـديـن

• الـبـــــرج

:

كـريـم الالظ  /حـسـيـن رضـا

• الـراسـيـنـغ

:

مـحـمـد نـجـار

5/...
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• اإلرشـاد شـحـيـم

:

مـحـمـد الـحـجـار

• األنـصــــار

:

أحـمـد حـامـد  /مـحـمـد الـتـرك  /عـلـي صـعـب  /عـلـي الـمـعـاز

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

أحـمـد خـلـيـفـة  /زكـريـا شـلـهـوب

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـيـن مـوسـى  /حـسـن حـويـال

• الـنـجـمــــة

:

عـبـد اللـه شـعـبـان

• هومنتمن برج حمود :

اكـوب قـاسـامـانـيـان  /عـلـي عـلـويـة

• شـبـاب الـبـرج

:

عـلـي حـسـن  /عـبـد الـرحـمـن صـوص  /عـلـي زبـيـب

• األهـلـي صـيـدا

:

حـسـن عـسـيـلـي
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ايـقـاف العـب نـادي الـراسـيـنـغ يـوسـف نـمـوره أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/8/30سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-16

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور حـسـام نـعـمـي أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه
فـي بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/8/30سـنـدا" للـمـادة  8 – 2مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021

-17

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم : 2022/2021
• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي سـلـمـان

• حــــاروف

:

آدم قـبـيـسـي  /حـسـيـن أيـوب  /رضـا عـطـوي

• هـوبـــــس

:

مـحـمـود شـامـي

• سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :

وهـبـي فـواز  /حـسـن مـرعـي

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

رائـد حـمـيـة

• الـمـبـــــــرة

:

عـلـي بـسـمـا

• الـشـــــرق

:

آدم بـو غـانـم

• الـزمـالـك بـيـروت

:

نـبـيـل بـو خـدود

6/...

-6تعميم رقم  2021/45تاريخ 2021/8/31

• الـقـلـمــون

:

كـارل األشـقـر  /عـلـي بـلـوط

• الـحـكـمـــة

:

أحـمـد حـيـدر

• األخاء األهلي عاليه :

ايـلـيـجـس غـانـم  /آدم شـهـيـب

• طـرابـلـــــس

:

مـحـمـد عـبـد الـغـنـي  /مـحـمـد اسـمـاعـيـل  /مـحـمـد يـحـي عـيـد

• الـصـفـــــاء

:

ايـلـيـو شـعـيـا

• األهـلـي صـربـا

:

شـربـل سـلـيـم  /دانـيـال فـاضـل

• مودرن ستار ليبانون :

ايـلـي عـازار

-18

ايـقـاف العـب نـادي أدفـانـسـد سـوكـر عـصـام الـيـخـنـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/8/29سنـدا" للمـادة  3 – 2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-19

تـغـريـم نـادي شـبـاب الـبـقـاع مـبـلـغ اثـنـا عـشـر مـلـيـونـا" وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة النسـحـابـه
مـن بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال  ،سـنـدا" للـمـادة  11 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-20

بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2021/2020
تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي مـبـاراة
األسـبـوع الـرابـع مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم : 2021/2020
• بـلـديـة الـغـبـيـري

:

مـحـمـد كـريـمـة  /بـالل كـسـبـاه

-21

ايـقـاف العـب نـادي الـشـويـفـات مـحـمـد سـلـيـمـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق النـاشئـين لـكـرة الـقـدم للصاالت إعـتـبـارا" مـن  ، 2021/8/24سـنـدا" للـمـادة – 2
 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-22

ايـقـاف العـب نـادي بـلـديـة الـغـبـيـري مـحـمـد كـريـمـة أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـنـاشئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت إعـتـبـارا" مـن 2021/8/24
لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام
للـبـطـوالت والـمـسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-23

ايـقـاف العـب نـادي بـلـديـة الـغـبـيـري بـالل كـسـبـاه أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الـنـاشئـيـن لـكـرة الـقـدم للـصـاالت إعـتـبـارا" مـن  2021/8/24لـحـصـولـه عـلـى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سـنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمـسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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-24

-25

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي مـبـاراة
األسـبـوع الـخـامـس مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم : 2021/2020
• مـؤسـسـة الـربـيـع

:

جـاد صـوان  /زيـن الـعـابـديـن سـيـف الـديـن  /حـسـيـن غـازي

• بـلـديـة الـغـبـيـري

:

حـسـيـن عـيـسـى

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي مـبـاراة
األسـبـوع الـسـادس مـن الـدورة الـربـاعـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق الـنـاشـئـيـن لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم : 2021/2020
• مـؤسـسـة الـربـيـع

:

عـلـي شـهـاب

• الـشـويـفـات

:

ابـراهـيـم صـعـب
بـيــــــروت  31آب 2021
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقــــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

