تـعـمـيـم رقـم 2021/50
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـعـاشـرة
مـن قـبـل ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  4تـشـريـن األول  2021فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت  ،بـرئـاسة
رئـيـس اإلتـحـاد الـسـيـد  /هـاشـم حـيـدر  ،وحـضـور غـالـبـيـة األعـضـاء الـسـاده  /مـحـمـود
الـربـعـة  ،عـصـام الـصـايـغ  ،أسـعـد سـبـلـيـنـي  ،مـوسـى مـكـي  ،سـمـعـان الـدويـهـي ونـاصـر
عـدره  .وبـحـضـور األمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلـسـة مـعـتـذرا" الـسـاده  /ريـمـون سـمـعـان  ،جـورج سـوالج ووائـل شـهـيـب .
كـمـا غـاب الـسـيـد  /مـازن قـبـيـسـي بـداعـي الـسـفـر .
بـعـد الـمـصـادقـة عـلـى مـحـضـر الـجـلـسـة الـسـابـقـة ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول
األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الـقـرارات اآلتـيـة :
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وضـع الـرئـيـس الـمـجـتـمـعـيـن بـأجـواء الـتـحـضـيـرات للـسـمـاح بـعـودة الـجـمـهـور الـى
الـمـالعـب  ،ال سـيـمـا زيـارتـه بـرفـقـة األمـيـن الـعـام لـمـعـالـي وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة ،
كـذلـك لـقـاء األمـيـن الـعـام بـالـمـسـؤولـيـن األمـنـيـيـن الـمـعـنـيـيـن .
وقـد أبـدى الـجـمـيـع اسـتـعـدادهـم للـتـعـاون لـعـودة الـجـمـهـور الـى الـمـالعـب وذلـك ضـمـن
سـقـف أعـلـى  %50كـمـرحـلـة اولـى  ،عـلـى أن تـطـبـق كـافـة اإلجـراءات الـصـحـيـة .
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اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص الـمـعـدل لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم
. 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة
للـمـوسـم . 2022/2021
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الـمـوافـقـة عـلـى إقـامـة مـبـاراة وديـة مـع مـنـتـخـب انـدونـيـسـيـا دون  23سـنـة خـالل الـفـتـرة
بـيـن  15و 2021/10/22فـي طـاجـكـسـتـان .
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تـسـمـيـة اآلنـسـة كـالرا الـخـوري والـسـيـد بـاسـم زهـيـري لإلنـخـراط فـي بـرنـامـج ديـبـلـوم
إدارة كـرة الـقـدم الـذي يـعـدّه اإلتـحـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم عـن بـعـد .
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الـمـوافـقـة عـلـى تـنـظـيـم نـادي أدفـانـسـد سـوكـر أكـاديـمـي بـطـولـة الـسـبـارك لـفـئـة الـبـراعـم
اعـتـبـارا" مـن شـهـر تـشـريـن الـثـانـي . 2021
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/344بـتـاريـخ  2021/9/13بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـهـومـنـمـن
الـريـاضـي – بـيـروت بـرئـاسـة الـسـيـد رافـي سـركـيـس مـالـيـان  ،والـسـيـد بـوغـوص
هـمـبـارسـوم مـوغـالـيـان نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد قـره بـت مـيـنـاس اغـاجـانـيـان أمـيـنـا"
للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/349بـتـاريـخ  2021/9/20بانـتخاب لجـنـة ادارية جـديـدة لـنادي األخـوة الرياضي –
طـرابـلـس بـرئـاسـة الـسـيـد مـحـمـد رزق اللـه أحـمـد  ،والـسـيـد صـهـيـب سـعـيـد جـراد نـائـبـا"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد جـمـيـل مـحـمـد راغـب الـزيـن أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/323بـتـاريـخ  2021/8/31بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي اإلتحـاد
الريـاضي – حـارة الـنـاعـمـة بـرئـاسـة الـسـيـد وسـام سـمـيـح شـاهـيـن  ،والـسـيـد مـحـمـد
مـنـيـر حـسـيـن مـزهـر نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد جـابـر سـامـي مـزهـر أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاللـجـنـة اإلداريـة الـجـديـدة لـنـادي جـونـيـه الـريـاضـي لـكـرة الـقـدم للـصـاالت
بـرئـاسـة الـسـيـد جـونـي أنـطـوان تـابـت  ،والـسـيـد جـو مـيـشـال شـلـيـطـا نـائـبـا" للـرئـيـس ،
والـسـيـد كـرسـتـيـان نـعـمـان الـقـزي أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـيـجـة الـمـبـاراة الـمـرحّـلـة مـن األسـبـوع الـثـانـي للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021بـفـوز الـعـهـد عـلـى شـبـاب الـبـرج
.1–2
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام
للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األهـلـي صـيـدا عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة  . 1 – 3واإلجـتـمـاعـي عـلـى الـنـهـضـة بـر
الـيـاس  – 1صـفـر  .والـشـبـاب الـغـازيـة عـلـى شـبـاب مـجـدل عـنـجـر  . 2 – 4واإلصـالح
الـبـرج الـشـمـالـي عـلـى الـمـبـرة  – 1صـفـر  .والـنـبـي شـيـت عـلـى األهـلـي الـنـبـطـيـة – 1
صـفـر  .والـسـالم زغـرتـا عـلـى الـراسـيـنـغ  – 1صـفـر .

 -13مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـثـامـن للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
السبـت 2021/10/9
األحد 2021/10/10
األحد 2021/10/10
األحد 2021/10/10
األحد 2021/10/10
األحد 2021/10/10

الـراسـيـنـغ
الـمـبــــرة
الـشـبـاب الـغـازيـة
اإلجـتـمـاعـي
الـنـهـضـة بـر الـيـاس
الـنـبـي شـيـت

سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة
الـسـالم زغـرتـا
األهـلـي الـنـبـطـيـة
شباب مـجـدل عـنـجـر

×
×
×
×
× اإلصالح البرج الشمالي
×
األهـلـي صـيـدا

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

مجـمـع فـؤاد شهـاب
الـعـهــــد
انـصار – الـجـنـوب
احـتـيـاط طـرابـلـس
بـلـديـة بـحـمـدون
الـنـبـي شـيـت

رودي مـجـدالنـي
عـلـي رافـع
عـلـي شـريـم
طـارق الـرفـاعـي
وجـدي شـيـا
بـديـع عـنـقـه
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
-14

تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فـوز الـبـرج عـلـى األنـصـار  . 1 – 2والـراسـيـنـغ عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة  – 1صـفـر .
والـحـكـمـة عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  . 1 – 4وتـعـادل الـعـهـد مـع الـتـضـامـن صـور . 5 – 5
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى شبـاب الـبـرج  . 1 – 2واألهـلي صيـدا عـلى األخـاء األهـلـي عـالـيـه – 3
صـفـر  .وشـبـاب الـسـاحـل عـلـى طـرابـلـس . 2 – 3

 -15مـتـابـعـة مـبـاريـات األسبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األحـد 2021/10/10
×
األنـصـــار
10
الـعـهـــــد
األنـصـــار
األحـد 2021/10/10
هومنتمن برج حمود ×
الـشـــــرق
10
شـبـاب الـبـرج
األحـد 2021/10/10
×
الـعـهــــــد
10:30
األهـلـي صـيـدا
شـبـاب الـسـاحـل
األحـد 2021/10/10
×
أنصار  -الجنوب
11
اإلرشـاد شـحـيـم
الـشـبـاب الـغـازيـة
األحـد 2021/10/10
×
بـلـديـة صـور
11
الـحـكـمـــة
الـتـضـامـن صـور
األحـد 2021/10/10
×
الـنـجـمـــه
11
طـرابـلـس
الـنـجـمـــة
األحـد 2021/10/10
×
الـنـجـمـــه
2
الـراسـيـنـغ
الـبـــــرج
بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فــوز شـبـاب الـسـاحـل عـلـى األهـلـي الـنـبـطـيـة  – 2صـفـر  .والـعـهـد عـلـى الـتـضـامـن
صـور  . 2 – 3واإلصالح البـرج الشمـالـي عـلى حـاروف  – 3صـفـر  .والـشـرق عـلـى
هـوبـس  . 1 – 3وتـعـادل الـمـبـرة مـع سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة صـفـر – صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـهـدى عـلـى بـيـروت  – 6صـفـر  .والـنـجـمـة عـلـى أدفـانـسـد سـوكـر  – 2صـفـر .
واألنـصـار عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه  – 1صـفـر  .والـحـكـمـة عـلـى الـقـلـمـون – 3
صـفـر .
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الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز طـرابـلس عـلـى أنـصار الـمـودة  . 2 – 5وأتـلـتـيـكـو عـلـى الـسـالم زغـرتـا  – 1صـفـر .
واألهـلـي صـربـا عـلـى م.س.ل . 1 – 2 .وتـعـادل الـصـفـاء مـع الـنـصـر الـحـدث . 2 – 2
تـقـريــر لـجـنــة االنـضـبـاط :
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
الـمـبـاراة الـمـرحّلـة مـن األسـبـوع الـثـانـي للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
االولـى للـمـوسـم : 2022/2021
• شـبـاب الـبـرج

:

مـحـمـد عـمـر أرنـاؤط  /مـحـمـد الـسـبـاعـي  /أحـمـد تـكـتـوك /
حـسـن هـزيـمـة

-18

ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج حـسـن هـزيـمـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن
 2021/10/1ولـغـايـة  2022/4/1ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة ( 15 – 2الـبـنـد  )2مـن نـظـام
الـعـقـوبـات .

-19

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي شـبـاب الـبـرج عـلـي مـحـمـد مـنـيـر سـلـيـم عـن الـعـمـل اإلداري
ومـنـعـه مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـتـة أشـهـر اعـتـبـارا" مـن  2021/10/ولـغـايـة  2022/4/1ضـمـنـا" ،
سـنـدا" للـمـادة  4 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021

-20

تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم
: 2022/2021
• سبـورتـيـنغ الـقـلـيـلـة :

مـحـمـد سـلـيـمـان

• األهـلـي صـيـدا

:

عـلـي فـقـيـه  /حـسـن مـرسـل  /أنـور جـواد  /أحـمـد الـشـامـي /
أحـمـد بـركـات

• اإلجـتـمـاعـــي

:

سـمـيـر األيـي  /مـحـمـد عـبـاس  /مـحـمـد حـمـود

• الـنـهـضة بـر الـيـاس :

حـسـيـن حـوى  /مـحـمـد الـحـشـيـمـي  /مـصـعـب فـرحـات

• شبـاب مجـدل عـنـجـر :

مـحـمـد خـلـف

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

مـحـمـد عـلـي غـدار  /أحـمـد ديـاب
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• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

حـسـيـن جـابـر  /عـلـي مـنـعـم  /أحـمـد سـلـوم

• الـنـبـي شـيـت

:

عـلـي أحـمـد الـمـوسـوي

• الـراسـيـنــغ

:

وسـيـم عـبـد الـهـادي  /عـلـي صـبـرا  /مـصـطـفـى دوالنـي

• الـسـالم زغـرتـا

:

عـامـر مـحـفـوض  /مـحـمـود صـيـداوي

• الـمـبـــــــرة

:

ذو الـفـقـار حـرب  /حـسـيـن عـمـار

• اإلصالح البرج الشمالي :

مـحـمـد مـهـدي يـونـس

-21

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي اإلجـتـمـاعـي ريـاض طـراد عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن
دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة
سـنـة اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4ولـغـايـة  2022/10/3ضـمـنـا"  ،سـنـدا" للـمـادة  7 – 3مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .

-22

تـغـريـم اإلداري فـي نـادي اإلجـتـمـاعـي ريـاض طـراد مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمسمائـة ألـف
لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة  17 – 1مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-23

ايـقـاف العـب نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي مـحـمـد مـهـدي يـونـس أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا
نـاديـه فـي بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصـولـه
عـلـى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت
والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-24

ايـقـاف العـب نـادي الـسـالم زغـرتـا عـامـر مـحـفـوض أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصـولـه عـلـى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-25

ايـقـاف العـب نـادي الـمـبـرة ذو الـفـقـار حـرب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-26

تـغـريـم نـادي الـراسـيـنـغ مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمسمائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-27

تـحـمـيـل نـادي الـراسـيـنـغ كـلـفـة األضـرار فـي مـجـمـع فـؤاد شـهـاب الـريـاضـي عـلـى أن
تـحـدد الـقـيـمـة الحـقـا" .

-28

ايـقـاف العـب نـادي الـنـهـضـة بـر الـيـاس مـصـعـب فـرحـات أول مـبـاراتـيـن رسـمـيـتـيـن
يـلـعـبـهـمـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/10/4سنـدا" للـمـادة  5 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
-29

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

:

مـحـمـد الـصـالـح

• األنـصـــار

:

عـلـي الـمـعـاز  /عـمـر بـهـلـوان  /زيـاد جـمـال الـديـن

• الـراسـيـنـغ

:

مـحـمـد نـجـار  /مـايـفـن رعـد  /عـبـد الـمـنـعـم نـاصـر

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

محـمـد زيـنـاتـي  /مـحـمـود دهـيـني  /أحـمـد خـلـيـفـة  /جـاد شلـهـوب

• الـحـكـمـــة

:

مـحـمـد سـنـو  /جـان الـصـبـاغ

• اإلرشـاد شـحـيـم

:

مـحـمـد الـحـجـار  /مـحـمـد زهـره

• الـعـهـــــــد

:

شـادي جـونـي

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـن حـويـال  /حـسـام نـعـمـي  /زيـان حـمـدان  /حـسـن الـشـمـالـي

• الـنـجـمـــة

:

عـبـد اللـه شعـبـان  /جـاد عـطـاللـه  /حـيـدر تـرحـيـني  /أحـمـد الحـلـبي

• شـبـاب الـبـــرج

:

عـبـد الـرحـمـن صـوص  /بـسـام األسـمـر  /عـلـي زبـيـب

• األهـلـي صـيـدا

:

حـسـن عـالمـة

• األخاء األهلي عاليه :

أريـج هـالل

• طـرابـلــــس

:

ابـراهـيـم الـمـحـمـود

• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي فـقـيـه  /هـادي جـزيـنـي  /مـحـمـد الـنـعـمـانـي

-30

ايـقـاف العـب نـادي الـبـرج عـلـي ابـراهـيـم أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/10/4سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-31

ايـقـاف العـب نـادي األخـاء األهـلـي عـالـيـه دانـيـال مـكـارم أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا
نـاديـه فـي بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/10/4سـنـدا" للـمـادة 6 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-32

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي األخـاء األهـلـي عـالـيـه بـاسـم أبـو حـمـزة عـن الـعـمـل اإلداري
ومـنـعـه مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة ستـة أشهـر اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4ولغـايـة  2022/4/4ضمـنـا"  ،سنـدا"
للمـادة  4 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار عـلـي الـمـعـاز أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-34

ايـقـاف العـب نـادي الـراسـيـنـغ مـحـمـد نـجـار أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-35

ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب الـغـازيـة جـاد شـلـهـوب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-36

ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب الـغـازيـة أحـمـد خـلـيـفـة أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-37

ايـقـاف العـب نـادي اإلرشـاد شـحـيـم مـحـمـد زهـره أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

-38

ايـقـاف العـب نـادي الـتـضـامـن صـور حـسـن حـويـال أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-39

ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج عـبـد الـرحـمـن صـوص أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-40

ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـبـرج عـلـي زبـيـب أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة عـبـد اللـه شـعـبـان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي شـبـاب الـسـاحـل مـحـمـد الـنـعـمـانـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/10/4لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت حـصـول الالعـبـيـن اآلتـيـة أسـمـاؤهـم عـلـى انـذارات بالـبـطاقـة الـصفـراء فـي
مـبـاريـات األسـبـوع الـسـادس لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم : 2022/2021
• سبـورتـيـنـغ القـلـيـلـة :
• شـبـاب الـسـاحـل

:

مـحـمـود جـبـر

• الـعـهــــــد

:

عـلـي الـهـادي حـاوي

• حــــاروف

:

حـسـن هـاشـم  /رضـا عـطـوي

• الـشــــرق

:

أنـطـوان ابـشـي

• الـهـــــدى

:

عـيـسـى شـعـيـتـو  /كـريـم نـوتـسـي

• الـنـجـمـــة

:

مـحـمـد حـيـدر

• أدفـانـسـد سـوكـر

:

سـمـيـر زرقـوت  /عـصـام الـيـخـنـي  /عـلـي هـاشـم

• األنـصـــار

:

أدونـي غـطـاس  /عـمـر كـجـك  /سمـيـح مـراد  /محـمـد عـلـي رسالن

• األخاء األهلي عاليه :
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هـادي نـجـدي

مـحـمـد سـلـيـمـان

• الـقـلـمـــون

:

جـاد لـحـد

• طـرابـلــــس

:

مـحـمـد عـيـد  /مـحـمـود مـقـصـود  /عـبـد اللـه نـشـابـه

• أنـصـار الـمـودة

:

مـاجـد بـكـار

• أتـلـتـيـكــو

:

ايـلـيـو بـجـانـي

• الـسـالم زغـرتـا

:

أنـطـونـي صـهـيـون  /حـمـيـد الـديـري

• األهـلـي صـربـا

:

كـارل الـرعـيـدي  /جـبـران سـلـوم

• الـنـصـر الـحـدث

:

جـوزف هـزيـم

تـغـريـم نـادي حـاروف مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 23 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـهـدى كـريـم نـوتـسـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة بـطـولـة
دوري فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  2021/10/3لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي أدفـانـسـد سـوكـر عـصـام الـيـخـنـي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة بـطـولـة دوري فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  2021/10/3لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
بـيــروت  4تـشـريـن األول 2021
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقــــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

