تـعـمـيـم رقـم 2021/46
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى
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للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الـسـبـت 2021/9/11
الـسـبـت 2021/9/11
األحــــد 2021/9/12
األحــــد 2021/9/12
األحــــد 2021/9/12
اإلثـنـين 2021/9/13
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سـبورتـيـنـغ الـريـاضـي ×
×
شـبـاب الـبـرج
×
شـبـاب الـسـاحـل
×
الـبـــــرج
×
الـنـجـمـــة
×
طـرابـلـــس

الـحـكـمــة
الـتـضـامـن صـور
األخاء األهـلي عـالـيـه
األنـصـــار
الـصـفـــاء
الـعـهـــــد

3:30
3:30
3:30
3:30
4
4

رائـد الـمـعـوش
عـلـي رافـع
بـاسـل حـمـزة
سعيد عبد الخالق
رودي مـجـدالنـي

بـلـديـة بـحـمـدون
الـعـهـــــد
الـعـهـــــد
بـلـديـة بـحـمـدون
مجـمـع فـؤاد شهـاب
مجـمـع فـؤاد شهـاب همبارسوم ميساكيان

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـالـث للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز الـراسيـنـغ عـلـى اإلجـتـمـاعـي  . 1 – 3والنـهـضة بـر اليـاس عـلى األهـلي الـنـبـطـيـة – 4
صـفـر  .وتـعـادل اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي مـع شـبـاب مـجـدل عـنـجـر  . 1 – 1والـسـالم
زغـرتـا مـع الـشـبـاب الـغـازيـة  . 1 – 1والـمـبـرة مـع األهـلـي صـيـدا صـفـر – صـفـر .
وسـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة مـع الـنـبـي شـيـت صـفـر – صـفـر .

مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـرابـع للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
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الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الجـمعـة 2021/9/10
الـسـبـت 2021/9/11
األحــــد 2021/9/12
األحــــد 2021/9/12
األحــــد 2021/9/12
األحــــد 2021/9/12

الـمـبــــرة

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

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

مجـمـع فـؤاد شهـاب
كـفـرجـوز
بـلـديـة صـور
الـنـبـي شـيـت
كـفـرجـوز
جـمال عـبـد النـاصر

رائـد مـزهـر
تـمـام حـجـازي
عـلـي مـصـطـفـى
محمد عبد الرزاق
عـلـي شـريـم
خـالـد الـخـطـيـب

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
-4

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
2/...
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الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز األنـصار عـلى الشبـاب الـغـازيـة  – 2صـفـر  .والبـرج عـلـى اإلرشاد شـحـيـم  – 8صفـر .
والـعـهـد عـلـى الـحـكـمـة  . 1 – 3وتـعـادل الـتـضـامـن صـور مـع الـراسـيـنـغ . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى األهـلـي صـيـدا  – 7صـفـر  .واألخـاء األهـلـي عـالـيـه عـلـى هـومـنـتـمـن
بـرج حـمـود  . 1 – 9وتـعـادل شـبـاب الـبـرج مـع شـبـاب الـسـاحـل . 2 – 2
مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـالـث لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم ، 2022/2021
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وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األحـــد 2021/9/12
×
الـعـهــــد
10
الـحـكـمــه
الـبـــــرج
األحـــد 2021/9/12
×
بـلـديـة بـحـمـدون
10
الـنـجـمــه
االخاء االهلي عاليه
األحـــد 2021/9/12
هومنتمن برج حمود ×
الـــشـــرق
10
شـبـاب الـسـاحـل
األحـــد 2021/9/12
×
األنـصـــار
11
الـتـضـامـن صـور
اإلرشـاد شـحـيـم
األحـــد 2021/9/12
×
أنصار  -الجنوب
11
الـعـهـــــد
الـشـبـاب الـغـازيـة
األحـــد 2021/9/12
×
إحتياط طرابلس
11
شـبـاب الـبـرج
طـرابـلـس
األحـــد 2021/9/12
×
الـــشــرق
12
األنـصـــار
الـراسـيـنـغ
بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـيـجـة مـبـاراة األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021
بـفـوز الـهـدى عـلـى الـنـجـمـة  – 1صـفـر .
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـعـهـد عـلـى حـاروف  – 3صـفـر  .والـتـضـامـن صـور عـلـى األهـلـي الـنـبـطـيـة – 4
صـفـر  .واإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي عـلـى الـشـرق  . 1 – 2والـمـبـرة عـلـى هـوبـس – 6
صـفـر  .وتـعـادل شـبـاب الـسـاحـل مـع سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة . 1 – 1
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـحـكـمـة عـلـى الـنـجـمـة  – 1صـفـر  .والـهـدى عـلـى أدفـانـسـد سـوكـر  – 2صـفـر .
واألنـصـار عـلـى الـقـلـمـون  – 3صـفـر  .وبـيـروت عـلـى الـزمـالـك بـيـروت . 2 – 3
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز الصفـاء عـلـى األهـلي صربـا  – 7صـفـر  .والسالم زغـرتـا عـلـى أنـصار المـودة . 2 – 6
وسـنـحـريـب عـلـى طـرابـلس  . 3 – 4وأتـلـتـيـكـو عـلـى مـودرن ستـار لـيـبـانون  – 3صفـر .
3/...
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مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـثـالـث لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم ، 2022/2021
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وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
السبت 2021/9/11
×
الــــشـــرق
10
األخاء األهلي عاليه
بـيــــروت
السبت 2021/9/11
×
األنــصـــار
10
أدفـانـسـد سـوكـر
الـحـكـمـــة
السبت 2021/9/11
×
بـلـديـة بـحـمـدون
10
الـصـفــــاء
أتـلـتـيـكــو
كـفـرجـوز
السبت 2021/9/11
11
× اإلصالح البرج الشمالي
الـمـبـــرة
الـغـازيـة
السبت 2021/9/11
×
11
األهـلـي الـنـبـطـيـة
الـشــــــرق
السبت 2021/9/11
أنصار  -الجنوب
11
× سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
حــاروف
سـلـعـاتـا
السبت 2021/9/11
×
11
طـرابـلـس
األهـلـي صـربـا
الـنـجـمـة
السبت 2021/9/11
×
12
الـعـهــــد
هـوبـــــس
كـفـرجـوز
السبت 2021/9/11
×
12:30
شـبـاب الـسـاحـل
الـتـضـامـن صـور
السبت 2021/9/11
×
سـلـعـاتـا
12:30
الـسـالم زغـرتـا
الـنـصـر الـحـدث
غــزيـــر
السبت 2021/9/11
×
12:30
أنـصـار الـمـوده
سـنـحـريـب
ايليفن فوتبول برو
السبت 2021/9/11
×
1
الـقـلـمــون
الـزمـالـك بـيـروت
السبت 2021/9/11
×
الـنـجـمـة
1:30
الـهـــــدى
األنـصــــار
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
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ايـقـاف العـب نـادي الـبـرج عـبـاس عـطـوي أول مـبـاراة رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا"
مـن  ، 2021/9/5سـنـدا" للـمادة  20 – 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 األسبـوع الـثـالـث لبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الثـانـيـة للـمـوسـم : 2022/2021
• اإلصالح البرج الشمالي :

حـسـن ابـراهـيـم  /عـالء حـبـوس  /مـحـمـد يـاسـيـن  /حـسـن بـدوي /
مـحـمـد مـهـدي يـونـس

• شبـاب مجـدل عـنجـر :

نـايف قـلـوط  /عـمـاد الـكـردي

• اإلجـتـمـاعـــي

:

عـلـي عـلـي  /طـارق الـعـارف  /سـمـيـر األيـي

• الـراسـيـنــغ

:

حـسـن حـمـود

• سبـورتـيـنـغ القـلـيـلـة :
• الـنـبـي شـيـت

:

حـسـيـن حـمـود  /مـحـمـد سـلـيـمـان  /مـهـدي كـنـعـان
عـلـي عـواضـة  /عـلـي زيـن شـكـر
4/...
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• الـسـالم زغـرتـا

:

• الـنـهـضة بـر الـيـاس :

طـه الـحـسـيـن
حـسـيـن حـوى  /مـحـمـد الـحـشـيـمـي

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

أحـمـد سـلـوم  /عـلـي مـنـعـم

• الـمـبـــــــرة

:

حـسـيـن عـمـار

• األهـلـي صـيـدا

:

مـحـمـد شـيـخـه  /يـوسـف صـالـح

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم : 2022/2021
• األنـصــــار

:

طـيـفـور الـمـقـداد

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

جـاد شـلـهـوب

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـيـن مـوسـى

• اإلرشـاد شـحـيـم

:

مـحـمـد زهـره

• الـحـكـمـــة

:

حـسـيـن شـحـادي

• األهـلـي صـيـدا

:

بـسـام مـنـانـا  /مـحـمـد شـحـادة

• هومنتمن برج حمود :

عـلـي عـلـويـة

• األخاء األهلي عاليه :

دانـي الـجـردي  /ريـبـال أبـي صـعـب

• شـبـاب الـبـرج

:

عـلـي األكـبـر حـمـدان

• شـبـاب الـسـاحـل

:

مـحـمـد الـنـعـمـانـي  /حـسـيـن جـرادة

بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي مـبـاراة
األسـبـوع األول لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم : 2022/2021
• الـنـجـمـــــة

:

مـاهـر عـثـمـان

• الـهــــــدى

:

عـيـسـى شـعـيـتـو  /جـاد عـبـاس
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـثـانـي لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم : 2022/2021
• حــــاروف

:

آدم قـبـيـسـي

• الـتـضـامـن صـور

:

أحـمـد مـعـروف

• سبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة :
• الـشـــــرق

:

زيـاد حـيـدر

• الـنـجـمـــة

:

جـون نـصـار

• الـحـكـمــة

:

ابـراهـيـم الـدبـس  /يـورغـو الـحـداد

• الـهـــــدى

:

كـريـم نـوتـسـي

• األنـصــار

:

عـلـي الـشـوفـي

• الـقـلـمــون

:

جـوزيـف كـيـروز

• األهـلـي صـربـا

:

ديـفـيـد عـازار  /شـربـل سـلـيـم

• الـسـالم زغـرتـا

:

عـمـر تـاج الـديـن

• سـنـحـريـــب

:

مـيـكـايـل روزنـبـرك

• مودرن ستار ليبانون :
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مـصـطـفـى سـكـيـكـي  /جـالل كـسـاب

ايـلـيـو صـادق

• بـيـــــــروت

:

مـحـمـد الـشـعـار  /عـبـد اللـه قـبـالن

• الـمـبـــــــرة

:

عـلـي مـحـمـد

• هـوبـــــس

:

حـسـن رحـال

• الـزمـالـك بـيـروت

:

مـحـمـد عـلـي حـسـيـن

ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة مـحـمـد الـمـوسـوي أول مـبـاراتـيـن يـلـعـبـهـمـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق األشبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/9/5سنـدا" للمـادة  4 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـيـروت  6أيـلــــول 2021
اإلتـحــاد اللـبــنــانـي لـكـرة الـقــــدم
الـرئـيـــــــــــــــــــــــس
هـاشـــــــم حـيــــــــدر

