تـعـمـيـم رقـم 2021/54
إلـى سـائـر الـجـمـعـيـات الـمـنـضـمـة إلـى االتـحـاد

عـقــدت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة فـي اإلتـحـاد اللـبـنـانـي لـكــرة الـقــدم جـلـسـة فـي الـسـاعـة الـرابـعـة
مـن بـعـد ظـهـر يـوم اإلثـنـيـن  1تـشـريـن الـثـانـي  2021فـي مـقــر االتـحـاد فـي بـيـروت ،
بـرئـاسة رئـيـس اإلتـحـاد الـسـيـد  /هـاشـم حـيـدر  ،وحـضـور غـالـبـيـة األعـضـاء الـسـاده  /أسـعـد
سـبـلـيـنـي  ،مـازن قـبـيـسـي  ،مـوسـى مـكـي  ،سـمـعـان الـدويـهـي ونـاصـر عـدره  .وبـحـضـور
األمـيـن الـعـام الـسـيـد  /جـهـاد الـشـحـف .
وغـاب عـن الـجـلـسـة مـعـتـذريـن الـسـاده  /ريـمـون سـمـعـان  ،مـحـمـود الـربـعـه  ،عـصـام
الـصـايـغ ووائـل شـهـيـب  .كـمـا غـاب الـسـيـد  /جـورج سـوالج بـداعـي الـسـفـر .
بـعـد الـمـصادقـة عـلـى مـحـضر الـجـلسـة السـابـقـة ودراسـة الـمـواضـيـع الـمـدرجـة عـلى جـدول
األعــمـال  ،اتـخـذت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الـقـرارات اآلتـيـة :
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صـرف مـسـاعـدة مـالـيـة مـن صـنـدوق اإلتـحـاد الـى اإلتـحـادات الـفـرعـيـة بـقـيـمـة ألـفـي
دوالر لـكـل اتـحـاد .
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األوائـل لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لألنـديـة األواخـر لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال
للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة الـذهـاب للـبـطـولـة الـتـنـشـيـطـيـة لـكـرة الـقـدم للـسـيـدات
للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد بـرنـامـج مـبـاريـات مـرحـلـة الـذهـاب لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـابـات للـمـوسـم
. 2022/2021
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اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة االولـى لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم . 2022/2021
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اعـتـمـاد الـنـظـام الـفـنـي الـخـاص لـبـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة
الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم . 2022/2021

-9

تـحـديـد مـوعـد إقـامـة بـطـولـة كـأس الـسـوبـر لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :

الـتــاريــخ
الـسـبـت 2021/11/20

الـمــــبــــــاراة
×
الـحـريـة صـيـدا

جـونـيـــه

السـاعـة
6

الـمـلـعـــب
سمـيا سلـيـم – بـكـفـيـا
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تـرفـيـع أنـديـة  ،شـدرا  /الـمـشـعـل بـدنـايـل  /مـؤسـسـة الـربـيـع  ،مـن الـدرجـة الـثـانـيـة الـى
الـدرجـة االولـى بـحـسـب أفـضـلـيـة تـرتـيـبـهـا فـي الـمـوسـم  2021/2020للـمـشـاركـة فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم
 ، 2022/2021وذلـك بـعـد انـسـحـاب أنـديـة بـيـروت سـتـارز  ،أبـنـاء شـكـا وبـلـديـة
الـغـبـيـري مـن الـمـشـاركـة فـي الـبـطـولـة .

-11

تـرفـيـع نـاديـي مـرجـبـا والـجـامـعـة الـعـالـمـيـة مـن الـدرجـة الـثـالـثـة الـى الـدرجـة الـثـانـيـة
بـحـسـب أفـضـلـيـة تـرتـيـبـهـمـا فـي الـمـوسـم  2021/2020للـمـشـاركـة فـي بـطـولـة الـدوري
الـعـام ألنـديـة الـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  ، 2022/2021وذلـك بـعـد
انـسـحـاب نـاديـي قـلـعـة تـبـنـيـن واألمـن الـعـام مـن الـمـشـاركـة فـي الـبـطـولـة .
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تـحـديـد مـوعـد سـحـب بـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة االولـى وأنـديـة الـدرجـة
الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم للـصـاالت للـمـوسـم  2022/2021فـي الـسـاعـة الـثـانـيـة مـن بـعـد ظـهـر
يـوم الـجـمـعـه  2021/11/12فـي مـقـر اإلتـحـاد .
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تـحـديـد مـوعـد انـطـالق بـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة االولـى لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  2022/2021بـتـاريـخ . 2021/11/26

-14

تـحـديـد مـوعـد انـطـالق بـطـولـة الـدوري الـعـام ألنـديـة الـدرجـة الـثـانـيـة لـكـرة الـقـدم
للـصـاالت للـمـوسـم  2022/2021بـتـاريـخ . 2021/12/10
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تـسـمـيـة الـسـيـديـن  /بـاسـم محـمـد وروي أبـي الـيـاس للـمـشـاركـة فـي ورشـة عـمـل اإلتـحـاد
اآلسـيـوي للـفـئـات الـعـمـريـة الـتـي سـتـقـام بـتـاريـخ  2021/11/18عـن بـعـد  ،وكـذلـك
تـسـمـيـة الـسـاده  /بـاسـم مـحـمـد  ،وائـل غـرز الـديـن وهـاغـوب دمـيـرجـيـان للـمـشـاركـة فـي
ورشـة عـمـل اإلتـحـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم الـنـسـائـيـة الـتـي سـتـقـام عـن بـعـد بـتـاريـخ
. 2021/11/30

-16

تـسـمـيـة الـسـادة  /بـاسـم مـحـمـد  ،مـازن مـروة وروي أبـي الـيـاس للـمـشـاركـة فـي نـدوة
اإلتـحـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم الـخـاصـة بـالـتـدريـب الـتـي سـتـقـام بـتـاريـخ 2021/12/2
عـن بـعـد  .وكـذلـك تـسـمـيـة الـسـادة  /بـاسـم مـحـمـد  ،فـراس مـاجـد وربـيـع حـمـدان
للـمـشـاركـة فـي نـدوة اإلتـحـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم الـخـاصـة بـالـبـراعـم الـتـي سـتـقـام عـن
بـعـد بـتـاريـخ . 2021/12/9
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أخـذ الـعـلـم بـتـحـديـد إتـحـاد غـرب آسـيـا لـكـرة الـقـدم مـوعـدا" جـديـدا" لـبـطـولـة غـرب آسـيـا
الـثـامـنـة للـنـاشـئـيـن حـيـث بـاتـت سـتـقـام خـالل الـفـتـرة مـن  5الـى  2021/12/15فـي
الـسـعـوديـة .

-18

تـسـمـيـة الـسـيـد  /عـصـام الـصـايـغ رئـيـسـا" لـبـعـثـة مـنـتـخـب لـبـنـان للـنـاشـئـيـن الـمـشـارك
فـي بـطـولـة غـرب آسـيـا الـثـامـنـة للـنـاشـئـيـن .
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الـمـوافـقـة عـلـى إقـامـة مـبـاراتـيـن وديـتـيـن بـيـن مـنـتـخـبـي لـبـنـان وسـوريـا للـشـبـاب
بـتـاريـخ  9و 2021/11/12فـي لـبـنـان .
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الـمـوافـقـة عـلـى إقـامـة مـبـاراتـيـن وديـتـيـن بـيـن مـنـتـخـبـي لـبـنـان وسـوريـا للـنـاشـئـيـن
بـتـاريـخ  15و 2021/11/18فـي لـبـنـان .
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الـمـوافـقـة عـلـى طـلـب نـادي ايـلـيـفـن فـوتـبـول بـرو تـنـظـيـم بـطـولـة لألشـبـال مـوالـيـد
 2007/2006بـمـشـاركـة األنـديـة الـتـي لـم تـتـأهـل الـى دورة الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة
دوري فـرق االشـبـال .
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رفـع عـقـوبـة االيـقـاف مـدى الـحـيـاة عـن الالعـب ابـراهـيـم رمـال بـعـد تـقـدمـه بـكـتـاب
اسـتـرحـام الـى اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لالتـحـاد وتـعـهـده بـعـدم مـزاولـة أي نـشـاط مـتـعـلـق
بـالـمـيـنـي فـوتـبـول .
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أخـذ الـعـلـم بـتـغـيـيـر إسـم نـادي كـورة تـايـغـرز لـكـرة الـقـدم للـصـاالت لـيـصـبـح نـادي NSK
الـريـاضـي .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/425بـتـاريـخ  2021/11/1بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـمـبـرة
الـريـاضـي بـرئـاسـة الـسـيـد حـسـن حـمـد سـرور  ،والـسـيـد حـسـيـن عـلـي حـمـزة نـائـبـا"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد قـاسـم مـحـمـد خـمـيـس أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/321بـتـاريـخ  2021/8/31بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـسـالم
الـريـاضـي – صـور بـرئـاسـة الـسـيـد مـحـمـد عـبـد الـحـسـن بـيـطـار  ،والـسـيـد حـسـن عـبـاس
شـغـري نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد حـسـيـن عـلـي عـبـس أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/368بـتاريـخ  2021/9/27بانـتخـاب لجـنـة اداريـة جـديـدة لنـادي األمـل الـرياضي –
مـعـركـة بـرئـاسـة الـسـيـد عـمـاد نـبـيـه خـلـيـل  ،والـسـيـد مـرتـضـى حـسـن طـراد نـائـبـا" أوال"
للـرئـيـس  ،والـسـيـد حـسـان أحـمـد حـسـان نـائـبـا" ثـانـيـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد سـامـر سـمـيـر
الـحـاج عـلـي أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/406بـتـاريـخ  2021/10/20بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي األهـلـي
الـريـاضـي – صـربـا بـرئـاسـة الـسـيـد فـضـل اللـه ديـاب الـشـامـي  ،والـسـيـد فـؤاد نـقـوال
صـلـيـبـا نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد جـو شـوقـي شـلـيـطـا أمـيـنـا" للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاإلفــادة الـرسـمـيـة الـصــادرة عـن وزارة الـشـبـاب والـريـاضـه تـحـت الـرقــم
 2021/2/357بـتـاريـخ  2021/9/21بانـتـخـاب لـجـنـة اداريـة جـديـدة لـنـادي الـمـودة
الـريـاضـي – الـبـرانـيـة بـرئـاسـة الـسـيـد خـالـد مـحـمـد ولـيـد مـنـقـارة  ،والـسـيـد رأفـت
مـحـمـد نـصـر الـصـوفـي نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد أحـمـد مـحـمـد فـاضـل عـيـش أمـيـنـا"
للـسـر .
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أخـذ الـعـلـم بـاللـجـنـة اإلداريـة الـجـديـدة لـنـادي  NSKلـكـرة الـقـدم للـصـاالت بـرئـاسـة الـسـيـدة
تـانـيـا سـعـيـد خـلـف  ،والـسـيـد الـيـاس لـبـيـن نـعـيـمـة نـائـبـا" للـرئـيـس  ،والـسـيـد جـونـي
أنـطـوان مـراد أمـيـنـا" للـسـر .
تـقـريــر لـجـنــة الـمـسـابـقـات :

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة االولـى للـمـوسـم 2022/2021
 -30مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـخـامـس للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة
االولـى للـمـوسـم  ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الجـمـعة 2021/11/5
الـسـبـت 2021/11/6
الـسـبـت 2021/11/6
الـسـبـت 2021/11/6
الـسـبـت 2021/11/6
الـسـبـت 2021/11/6
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×
الـحـكـمــة
×
الـتـضـامـن صـور
سـبورتـيـنـغ الـريـاضـي ×
×
طـرابـلـــس
×
شـبـاب الـبـرج
×
شـبـاب الـسـاحـل

الـنـجـمـــة
األنـصـــار
الـعـهـــــد
األخاء األهـلي عـالـيـه
الـصـفـــاء
الـبـــــرج

4:45
2:15
2:15
2:15
2:15
4:45

مجـمـع فـؤاد شهـاب
بـلـديـة صـور
بـلـديـة بـحـمـدون
بـلـديـة طـرابـلـس
الـعـهـــــد
مجـمـع فـؤاد شهـاب

رودي مـجـدالنـي
شـوقـي حـيـدر
سعيد عبد الخالق
طـارق الـرفـاعـي
عـلـي رافـع
غاندي عبد الخالق

بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـحـادي عـشـر للـمـرحـلـة االولـى لـبـطـولـة الـدوري
الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
فـوز األهـلي الـنـبـطـية عـلى األهـلي صيدا  . 1 – 3والسالم زغـرتا عـلى اإلجـتـمـاعي . 2 – 3
والـراسـيـنـغ عـلـى شـبـاب مـجـدل عـنـجـر  – 1صـفـر  .والـنـهـضـة بـر الـيـاس عـلـى الـنـبـي
شـيـت  – 3صـفـر  .وتـعـادل الـشـبـاب الـغـازيـة مـع الـمـبـرة  . 1 – 1واإلصـالح الـبـرج
الـشـمـالـي مـع سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة صـفـر – صـفـر .

5/...
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بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم 2022/2021
 -32إطـالق مـبـاريـات األسـبـوع األول لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـالـثـة للـمـوسـم
 ، 2022/2021وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـراقـــب
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
الجمعـه 2021/11/5
الجمعـه 2021/11/5
الجمعـه 2021/11/5
الجمعـه 2021/11/5
الـسـبـت 2021/11/6
الـسـبـت 2021/11/6
األحـــــد 2021/11/7
األحـــــد 2021/11/7
األحـــــد 2021/11/7
األحـــــد 2021/11/7
األحـــــد 2021/11/7
األحـــــد 2021/11/7
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×
الـقـصـيـبـــة
×
حـــــاروف
×
بـنـت جـبـيـل
×
الـريـاضـة واألدب
×
الـزمـالـك بـيـروت
×
األنـتـرانـيـك
×
أنـصـار حـوارة
الـريـاضـي الـعـبـاسـيـة ×
×
حـركـة الـشـبـاب
الهـالل حـارة النـاعـمـة ×
×
اإلرشـاد شـحـيـم
×
نـاصـر بـر الـيـاس

الـسـالم صـور
الـرسـالـة طـورا
الـنـهـضة عـيـن بـعـال
أشـبـال الـمـيـنـاء
الـتـقـدم عـنـقـون
الـمـحـبـة طـرابـلـس
الـشـبـاب طـرابـلـس
اإلتحاد حارة الناعمة
أنـصـار الـمـودة
الـرايــــة
الـوحـدة الـمـرج
الـهـومـنـمـن

2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15
2:15

تـمـام حـجـازي
أنـصـار  /الـجـنـوب
عـلـي شـريـم
كـفـرجـوز
اسماعـيل ابراهـيـم
بـنـت جـبـيـل
سامر الشيخ علي
احـتـيـاط طـرابـلـس
حسام أبو كروم
األنـصـــار
طـارق فـواز
الـشـــــرق
عـمـران زيـنـه
الـسـالم زغـرتـا
عـفـيـف سـقـالوي
بـلـديـة صـور
احـتـيـاط طـرابـلـس مـحـمـود رضـوان
حـسـن مـروانـي
الـنـجـمـــة
وجـدي شـيـا
األنـصـــار
بـديـع عـنـقـه
جـمال عـبد النـاصر

بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
تـثـبـيـت نـتـائـج مـبـاريـات األسـبـوع الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم
 ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فــوز الـحـكـمـة عـلـى اإلرشـاد شـحـيـم  . 2 – 11والـبـرج عـلـى األنـصـار  – 3صـفـر .
والـتـضـامـن صـور عـلـى الـراسـيـنـغ  . 2 – 4والـعـهـد عـلـى الـشـبـاب الـغـازيـة . 1 – 2
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى األهـلـي صـيـدا  . 1 – 8وطـرابـلـس عـلـى األخـاء األهـلـي عـالـيـه – 2
صـفـر  .وشـبـاب الـبـرج عـلـى شـبـاب الـسـاحـل  – 2صـفـر .

 -34مـتـابـعـة مـبـاريـات األسـبـوع الـعـاشـر لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم 2022/2021
وفـقـا" للـبـرنـامـج اآلتـي :
الـمـلـعـــب
السـاعـة
الـمــــبــــــاراة
الـتــاريــخ
األحـــد 2021/11/7
×
األنـصـــار
9
الـراسـيـنـغ
اإلرشـاد شـحـيـم
األحـــد 2021/11/7
×
الـشـــــرق
9:30
الـعـهـــــد
الـحـكـمـة
األحـــد  2021/11/7األخـاء األهـلي عـالـيـه ×
بـلـديـة بـحـمـدون
10
شـبـاب الـسـاحـل
األحـــد 2021/11/7
×
 10:30احـتـياط طرابـلس
الـنـجـمـــه
طـرابـلــس
األحـــد 2021/11/7
×
األنـصـــار
11
األنـصـــار
الـشـبـاب الـغـازيـة
األحـــد 2021/11/7
×
الـعـهـــــد
11
األهـلـي صـيـدا
شـبـاب الـبـرج
األحـــد 2021/11/7
×
 12:30بـلـديـة بـحـمـدون
الـتـضـامـن صـور
الـبـــــرج
6/...
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بـطـولـة دوري فـرق األشـبــال للـمـوسـم 2022/2021
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تـثـبـيـت نـتـائـج الـمـبـاريـات الـمـؤجـلـة مـن األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال
للـمـوسـم  ، 2022/2021عـلـى الـنـحـو اآلتـي :
الـمـجـمـوعـة االولـى :
فــوز الـعـهـد عـلـى الـشـرق  – 4صفـر  .والـتـضامـن صـور عـلـى سـبـورتـيـنـغ الـقـلـيـلـة – 1
صـفـر  .واألهـلـي الـنـبـطـيـة عـلـى حـاروف  . 1 – 4واإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي عـلـى
هـوبـس  – 1صـفـر  .وشـبـاب الـسـاحـل عـلـى الـمـبـرة  – 2صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة :
فـوز الـنـجـمـة عـلـى األنـصار  – 1صفـر  .واألخـاء األهـلي عـالـيـه عـلـى الـزمـالـك بـيـروت
 – 5صـفـر  .والـهـدى عـلـى الـحـكـمـة  – 1صـفـر  .وأدفـانـسـد سـوكـر عـلـى بـيـروت – 8
صـفـر .
الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة :
فـوز أتـلـتـيـكـو عـلـى أنـصـار الـمـودة  . 1 – 5وسـنـحـريـب عـلـى الـسـالم زغـرتـا . 1 – 2
والـنـصـر الـحـدث عـلـى طـرابـلـس  – 4صـفـر  .والـصـفـاء عـلـى م .س .ل – 5 .صـفـر .
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اعـتـمـاد تـأهـل أنـديـة  ،الـعـهـد  /الـتـضـامـن صـور (الـمـجـمـوعـة االولـى) الـهـدى  /الـنـجـمـة
(الـمـجـمـوعـة الـثـانـيـة) الـصـفـاء  /الـنـصـر الـحـدث (الـمـجـمـوعـة الـثـالـثـة) الـى دورة
الـتـصـفـيـة الـنـهـائـيـة لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم . 2022/2021
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 الـحـادي عـشـر لـبـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة للـمـوسـم
: 2022/2021
• الـمـبـــــــرة

:

حـسـن عـلـويـة

• الـسـالم زغـرتـا

:

عـبـداللـه طـالـب  /جـيـسـكـار بـو ضـاهـر

• اإلجـتـمـاعـــي

:

وائـل الـبـيـاض  /عـبـد اللـه الـصـبـاغ  /سـمـيـر األيـي

• شبـاب مجـدل عـنـجـر :

عـمـر رزاق

• الـراسـيـنــغ

:

طـارق حـلـوم  /حـسـن حـمـود

• النهضة بر الياس

:

حـسـيـن حـمـدان  /حـامـد فـرحـات  /مـصـعـب فـرحـات /
زكـي الـعـاللـي  /عـلـي الـعـوطـة

7/...
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• الـنـبـي شـيـت

:

عـلـي شـكـر  /عـبـاس رضـوان الـمـوسـوي  /عـلـي عـواضـة /
مـحـمـد عـدنـان الـمـوسـوي

• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

رائـد صـبـاح  /عـلـي قـمـيـحـة  /مـحـمـد درويـش  /حـسـيـن جـابـر /
كـريـم تـرحـيـنـي

• اإلصالح البرج الشمالي :

حـسـن ابـراهـيـم  /مـحـمـد اسـمـاعـيـل

• سبـورتـيـنغ الـقـلـيـلـة :

جـمـال حـرب
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ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب الـغـازيـة مـحـمـد زيـات أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة 3 – 2
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم نـادي الشبـاب الغـازيـة مـبـلغ مـلـيونين وخـمسمـائـة ألـف لـيرة  ،سنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي اإلجـتـمـاعـي وسـام الـرفـاعـي أول سـت مـبـاريـات رسـمـيـة يـلـعـبـهـا
نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم نـادي اإلجـتـمـاعـي مـبـلغ مـلـيـونـين وخـمسـمـائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي اإلجـتـمـاعـي وائـل الـبـيـاض أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-43

تـغـريـم نـادي الـسـالم زغـرتـا مـبـلغ مـلـيونين وخـمسمائـة ألـف لـيـرة  ،سـنـدا" للـمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-44

ايـقـاف العـب نـادي الـنـهـضـة بـر الـيـاس حـامـد فـرحـات أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصـولـه عـلـى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-45

ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي الـنـبـطـيـة رائـد صـبـاح أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار
الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي األهـلـي الـنـبـطـيـة حـسـيـن جـابـر أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة الـدوري الـعـام للـدرجـة الـثـانـيـة اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصـولـه عـلـى
اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات
الـرسـمـيـة .

-47

ايـقـاف اإلداري فـي نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي بـالل كـسـاب عـن الـعـمـل اإلداري
ومـنـعـه مـن دخـول األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة
الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1ولـغـايـة  2022/10/31ضمـنـا"  ،سنـدا"
للـمـادة  3 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-48

تـغـريـم نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي مـبـلغ خـمسة مـالييـن لـيـرة  ،سنـدا" للمـادة 14 – 1
مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-49

ايـقـاف العـب نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي عـلـي عـزام أول أربـع مـبـاريـات رسـمـيـة
يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  9 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .

-50

ايـقـاف العـب نـادي اإلصـالح الـبـرج الـشـمـالـي حـسـن ابـراهـيـم أول ثـالث مـبـاريـات
رسـمـيـة يـلـعـبـهـا نـاديـه اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  8 – 2مـن 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 الـتـاسـع لـبـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب للـمـوسـم : 2022/2021
• اإلرشـاد شـحـيـم

:

كـريـم نـجـم

• الـبــــرج

:

حـسـيـن رضـا  /عـلـي شـعـيـتـو

• األنـصــار

:

مـحـمـد ضـاهـر

• الـراسـيـنـغ

:

جـوزف عـون  /أحـمـد سـعـد  /بـالل سلـيـمـان  /عـبـد الـمـنـعـم نـاصر

• الـتـضـامـن صـور

:

حـسـن نـجـدي  /حـسـيـن مـوسـى  /كـريـم عـرب  /صـادق فـرحـات

• الـعـهـــــــد

:

حـسـيـن رضـا

• الـشـبـاب الـغـازيـة

:

جـاد شـلـهـوب  /مـحـمـد حـمـدان  /عـلـي حـسـون

• الـنـجـمـــة

:

يـاسـر دمـشـق

• شـبـاب الـسـاحـل

:

مـحـمـد يـونـس
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• شـبـاب الـبـرج

:

أحـمـد كـنـيـار  /حـسـيـن صـوان  /عـلـي طـه

• طـرابـلــــس

:

عـمـران مـنـصـور  /عـبـد الـرحـمـن الـمـصـري  /رضـى حـسـن

• األخاء األهلي عاليه :

مـيـكـال شـبـابـي  /عـلـي ابـراهـيـم

-52

ايـقـاف العـب نـادي األنـصـار عـمـر بـهـلـوان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  3 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة يـاسـر دمـشـق أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق الشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  6 – 2مـن نـظام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـنـجـمـة يـاسـر دمـشـق أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصـولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة  ،واعـتـبـار
الـعـقـوبـة جـزءا" مـن الـعـقـوبـة أعـاله والـقـاضـيـة بـايـقـافـه أول ثـالث مـبـاريـات .
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ايـقـاف العـب نـادي طـرابـلـس عـمـران مـنـصـور أول ثـالث مـبـاريـات يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  8 – 2مـن نـظام
الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي الـبـرج حـسـيـن رضـا أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم ،
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي الـشـبـاب الـغـازيـة مـحـمـد حـمـدان أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي
بـطـولـة دوري فـرق الـشـبـاب اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصولـه 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
الـمـبـاريـات الـمـؤجـلـة مـن األسـبـوع الـسـابـع لـبـطـولـة دوري فـرق األشـبـال للـمـوسـم
: 2022/2021
• الـعـهــــد

:

عـلـي حـطـيـط

• الـشـــــرق

:

كـريـم الـحـمـود  /سـيـريـل عـبـد الـنـور

• سبـورتـيـنـغ القـلـيـلـة :

مـحـمـد فـوعـانـي  /مـصـطـفـى سـكـيـكـي  /عـلـي حـجـازي
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• األهـلـي الـنـبـطـيـة

:

جـعـفـر الـصـادق حـجـازي

• حــــاروف

:

رضـا عـطـوي

• اإلصالح البرج الشمالي :

كـاظـم بـو حـمـد

• الـمـبـــــرة

:

عـلـي هـالل

• شـبـاب الـسـاحـل

:

عـلـي صـيـدح

• الـنـجـمــــة

:

حـسـيـن سـبـلـيـنـي

• األنـصـــار

:

عـلـي الـشـوفـي  /فـؤاد حـبـوس

• األخاء األهلي عاليه :

مـحـمـد الـمـعـركـش  /جـاد صـالـح

• الـزمـالـك بـيـروت

:

ريـاض ضـاهـر

• بـيـــــروت

:

كـمـال نـجـم

• أنـصـار الـمـودة

:

نـزار الـجـنـدي  /عـصـمـت أحـمـد

• أتـلـتـيـكــو

:

سـتـيـفـن صـبـرا  /مـاتـيـو الـشـويـري

• م .س .ل.

:

سـتـيـفـن عـطـا اللـه

-59

ايـقـاف العـب نـادي بـيـروت عـلـي مـنـيـمـنـه أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي بـيـروت مـحـمـد بـيـضـون أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  ، 2021/11/1سـنـدا" للـمـادة  2 – 2مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف اإلداري فـي نـادي بـيـروت بـالل هـاشـم عـن الـعـمـل اإلداري ومـنـعـه مـن دخـول
األمـاكـن الـمـخـصـصـة للـجـهـاز اإلداري والـفـنـي للـفـريـق والـمـنـصـة الـرئـيـسـيـة مـدة سـنـة
اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1ولـغـايـة  2022/10/31ضمـنـا"  ،سنـدا" للـمـادة  10 – 3مـن
نـظـام الـعـقـوبـات .
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تـغـريـم اإلداري فـي نـادي بـيـروت بـالل هـاشـم مـبـلـغ مـلـيـونـيـن وخـمـسـمـائـة ألـف لـيـرة ،
سـنـدا" للـمـادة  17 – 3مـن نـظـام الـعـقـوبـات .
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ايـقـاف العـب نـادي حـاروف رضـا عـطـوي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة دوري
فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث الـمـتـراكـم ،
سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .
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ايـقـاف العـب نـادي أنـصـار الـمـودة نـزار الـجـنـدي أول مـبـاراة يـلـعـبـهـا نـاديـه فـي بـطـولـة
دوري فـرق األشـبـال اعـتـبـارا" مـن  2021/11/1لـحـصولـه عـلـى اإلنـذار الـثـالـث
الـمـتـراكـم  ،سنـدا" للـمـادة  21مـن الـنـظـام الـعـام للـبـطـوالت والـمسـابـقـات الـرسـمـيـة .

بـيــروت  1تـشـريـن الـثـانـي 2021
اإلتـحــاد الـلـبــنــانـي لـكـرة الـقـــدم
األمـيــــــــن الـعـــــــــام
جـهــــــاد الـشـحــــــف

