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رياضة

رياضة
السلة اللبنانية

أخبار محلية

العشرة»
األندية «ال تحفظ ِ

مجموعة سهلة للبنان

أسـ ـ ـف ـ ــرت قـ ــرعـ ــة ت ـص ـف ـي ــات ب ـطــولــة
أمـ ــم آس ـي ــا ل ـك ــرة ال ـس ـلــة  ،2021عن
وقـ ـ ــوع ل ـب ـن ــان ف ــي م ـج ـم ــوع ــة سـهـلــة
نـسـبـيــا .وح ــل ل ـب ـنــان ف ــي املـجـمــوعــة
ال ــراب ـع ــة بــرف ـقــة ك ــل م ــن «ال ـب ـحــريــن،
الـهـنــد والـ ـع ــراق» .وض ـمــت املجموعة
األول ــى منتخبات «الفيليبني ،كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،إنــدون ـي ـس ـيــا وت ــاي ــان ــد»،
والثانية منتخبات «ماليزيا ،الصني،
الـيــابــان وتايبيه» ،والثالثة منتخبات
«هونغ كونغ ،نيوزيلندا ،أوستراليا وغوام» ،والخامسة «قطر ،السعودية ،سوريا
وإيـ ــران» ،فيما ضمت املجموعة الـســادســة منتخبات «األردن ،كازاخستان،
سريالنكا وفلسطني».

سابا وخوري خارج الضوء
حسين سمور
منذ حوالى الشهر ،لم تتوقف أخبار
ّ
اللبنانية.
االنـتـقــاالت فــي كــرة السلة
ف ــور انـتـهــاء مــوســم ( 2018ـ ـ ـ ـ ،)2019
بــدأ نــادي املريميني الشانفيل العمل
على تدعيم صفوفه ،لتتبعه األندية
األخ ـ ـ ـ ــرى س ــريـ ـع ــا .خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
امل ــاضـ ـي ــة ،ك ــان ــت األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة
«ت ـ ـت ـ ـصـ ــارع» مـ ــن أج ـ ــل ال ـت ــوق ـي ــع مــع
الــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن ،قـبــل أن تفتح
مـ ـل ــف الـ ــاع ـ ـبـ ــن األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب .ح ــاف ــظ
الرياضي ـ ـ بيروت على العبيه ،وفي
م ـقــدم ـهــم وائ ـ ــل عــرق ـجــي وامل ـخ ـضــرم
اسماعيل أحمد .األمر لم يكن مفاجئًا،
لكن املفاجأة الكبرى جاءت من ملعب
غــزيــر ،وتـحــديـدًا عندما أعلنت إدارة
الـ ـن ــادي األخ ـض ــر ال ـج ــدي ــدة بــرئــاســة
إيلي يحشوشي تخليها عن الالعب
صباح خ ــوري .األخـيــر لعب  12عامًا
بقميص نادي الحكمة ،حتى إنه رفض
الخروج من غزير في أصعب الظروف
ال ـتــي مــر بـهــا ال ـن ــادي ،وخــاصــة بعد
استقالة الرئيس التاريخي لـ«القلعة
الخضراء» أنطوان الشويري .مسيرة
صباح خــوري مع الحكمة كانت بني
( 2002ـ ـ  2007( ،)2005ـ ـ 2010( ،)2009
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ـ ـ  ،)2012و( 2015ـ ـ  .)2019لم يكن أكثر
املتشائمني يتوقع أن يـخــرج خــوري
بهذه الطريقة التي أقل ما يقال فيها
إنها «غير الئقة» ،بحق نجم وقف إلى
جــانــب ال ـن ــادي فـ ّـي أصـعــب ال ـظــروف،
وحتى إنه لم يتلق راتبه خالل فترات
طــويـلــة ،أو أنــه كــان يتقاضى الــراتــب
على دفعات متقطعة نتيجة الظروف
ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي م ــر ب ـه ــا ال ـ ـنـ ــادي فــي
السنوات األخيرة.
قــرار اإلدارة القــى ردود فعل غاضبة
ومـسـتـنـكــرة ،مــن قـبــل شــريـحــة كبيرة
مــن جـمــاهـيــر ال ـنــادي األخ ـضــر ،التي
اعتبرت انه ال يجوز أن ُيعامل صباح
خ ـ ــوري ب ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ،ب ـعــد ك ــل ما
قــدمــه ل ـل ـنــادي ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات.
الــاعــب عبر عــن حــزنــه وغضبه على
القرار ،مؤكدًا أنه كان يتمنى أن ينهي
مـسـيــرتــه م ــع الـ ـن ــادي األخـ ـض ــر ،وأن
ال ي ـكــون خ ــروج ــه م ــن الـحـكـمــة بـهــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة .وع ـ ـ ــزت م ـ ـصـ ــادر م ـتــاب ـعــة
للملف أن ال ـقــرار باستبعاد خــوري،
واالعتماد على العبني صغار السن،
م ـق ــاب ــل ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ث ــاث ــة الع ـبــن
أجانب ّ
مميزين ،بينهم والتر هودج،
كان قرارًا فنيًا خالصًا .باملقابل ،أكدت
مصادر لـ«األخبار» أن قرار استبعاد

خ ــوري ك ــان إداريـ ــا بــالــدرجــة األول ــى،
وذلك بسبب أن الالعب لم يشارك في
التحركات والتظاهرات التي نظمتها
اإلدارة ال ـح ــال ـي ــة (ل ـ ــم ت ـك ــن حـيـنـهــا
فــي مـنـصـبـهــا) ضــد اإلدارة السابقة
ـادي ال ـح ـك ـمــة ،وح ـت ــى إن الــا ّعــب
لـ ـن ـ ّ
ل ــم ي ــوق ــع ع ـلــى ال ـعــري ـضــة ال ـتــي وق ــع
عليها العبون في الـنــادي ،للمطالبة
برحيل اإلدارة السابقة ،وذلك بحسب
املصادر.
الـجـمـيــع يــذكــر املــوســم قـبــل املــاضــي،
حـيـنـهــا كـ ــان ال ـح ـك ـمــة ي ـعــانــي مــالـ ّـيــا
وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لـ ـك ــن صـ ـب ــاح خ ـ ـ ــوري ق ــاد

أكدت مصادر لـ«األخبار»
أن قرار استبعاد خوري
كان إداريًا بالدرجة
األولى بخالف ما أشيع

مجموعة مــن الــاعـبــن صـغــار السن
للفوز على نادي املريميني ـ ـ الشانفيل،
ال ــذي كــان حينها مدججًا بالنجوم،
فــي مرحلة ربــع نهائي بطولة لبنان
ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة .ح ـي ـن ـهــا قـ ــال خ ـ ــوري «
نــادي الحكمة هو منزلي ومسيرتي،
املال يأتي في آخر القائمة ،فأنا ألعب
للقميص» .كل التضحيات لم تشفع
لالعب بالبقاء ولو إداريًا أو مساعدًا
ف ـن ـي ــا فـ ــي ال ـ ـن ـ ــادي ،ل ـي ـط ــوي ص ـبــاح
خــوري صفحة الحكمة ،ويتطلع إلى
ً
م ـش ــوار ج ــدي ــد ،ل ــن ي ـكــون ط ــوي ــا في
كــرة السلة اللبنانية ،واألكيد أن فيه
غصة كبيرة.
خ ـ ــروج ص ـب ــاح خ ـ ــوري م ــن الـحـكـمــة
ّ
ب ـهــذه الـطــريـقــة يــذكــر بـمــا حـصــل مع
واح ــد مــن أفـضــل امل ــدرب ــن فــي لبنان
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة .ق ــاد بــاتــريــك
سابا نادي بيروت من دوري الدرجة
ال ـثــان ـيــة إل ــى دوري األض ـ ـ ــواء ،ومـنــذ
املوسم األول وصل بنادي بيروت إلى
املربع الذهبي ،ثم ّ
قدم مستوى ّ
مميزًا
في البطولة العربية التي استضافها
الـنــادي على ملعبه فــي الشياح (حل
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي خـ ـل ــف اإلتـ ـح ــاد
السكندري املـصــري) .سابا نجح في
بناء تركيبة متماسكة وخاصة على

املستوى الدفاعي لناد حديث العهد
ف ــي دوري األضـ ـ ـ ــواء ،ح ـتــى إنـ ــه كــان
منافسًا محليًا وعــربـيــا مـنــذ املــوســم
األول ،ل ـك ــن هـ ــذا ل ــم ي ـش ـفــع ل ـل ـمــدرب
املـجـتـهــد ،فــأقـيــل فــي املــوســم األخ ـيــر،
ليتم الـتـعــاقــد مــع م ــدرب أجـنـبــي هو
الصربي ميودراغ بيريسيتش ،الذي
لم ينجح في أن ّ
يتوج باللقب املحلي.
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر سـ ـل ــوي ــة م ـتــاب ـعــة
ل ـلــدوري املـحـلــي أن بــاتــريــك ســابــا لم
يكن يستحق اإلقالة ،وخاصة أنه قاد
ال ـنــادي إلــى األض ــواء بسرعة كبيرة.
وكان سابا قد أقيل أيضًا من تدريب
منتخب لبنان األول ،بعدما قاده في
مــرحـلــة م ــن الـتـصـفـيــات املــؤه ـلــة إلــى
ك ــأس ال ـعــالــم .ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،نجح
ســابــا ف ــي إع ـ ــادة املـنـتـخــب إل ــى سكة
االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات ف ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات ،بـعــد
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـض ـع ـي ــف ل ـل ـب ـن ــان تـحــت
ق ـي ــادة امل ـ ــدرب الـلـيـتــوانــي رام ــون ــاس
بوتاوتاس ،لكن هــذا أيضًا لم يشفع
ً
لــه ،فأقيل وعـ ّـن بــدال منه سلوبودان
سوبوتيتش ،ال ــذي لــم ينجح بــدوره
في قيادة املنتخب إلى نهائيات كأس
العالم .هي نتائج ال شك أنها تنصف
عمل امل ــدرب خــال فترته مــع بيروت
واملنتخب.

حلبي نائبًا لرئيس االتحاد اآلسيوي

انتخب رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي نائبًا أول لرئيس االتحاد
اآلسيوي للعبة ،لوالية تمتد على أربع سنوات ،وذلك في االنتخابات التي جرت
نهاية األسبوع في مدينة بنغلور الهندية .وبهذا بات الحلبي أول لبناني ّ
يتبوأ
مركز النائب األول لرئيس اتحاد أكبر قارة في العالم .والحلبي ،املولود في عام
 ،1968دخــل املعترك اإلداري الرياضي منذ سنوات عــدة ،وكــان رئيسًا فخريًا
لنادي املريميني الشانفيل (ديك املحدي) ،ثم رئيسًا فخريًا لنادي التضامن (ذوق
مكايل) فعضوًا في اللجنة اإلداريــة لالتحاد اللبناني لكرة السلة في  16كانون
األول عام  ،2016ثم رئيسًا لالتحاد بالتزكية في  28تموز من العام الفائت.

تعرض باتريك سابا للظلم عندما أقيل من تدريب بيروت والمنتخب اللبناني (مروان طحطح)

الكرة اللبنانية

«دودو» :ال جديد في المفاوضات
مع النجمة بشأن معتوق
عبد القادر سعد
خ ــرق خ ـبــر نـ ّـيــة الع ــب فــريــق الـنـجـمــة
وقــائــد منتخب لـبـنــان حـســن معتوق
تجديد عقده مع ناديه لثالث سنوات،
الـهــدوء ال ــذي طغى على عطلة نهاية
األسـ ـب ــوع ك ــروي ــا .ي ــوم أم ــس (األحـ ــد)
ك ــان ه ـنــاك حــديــث م ــن أك ـثــر م ــن جهة
ع ـ ــن أن مـ ـعـ ـت ــوق حـ ـس ــم أم ـ ـ ـ ــره وق ـ ــرر
تـجــديــد الـعـقــد م ــع الـنـجـمــة .خ ـبـ ٌـر بــدا
مـفــاجـئــا ف ــي ظ ــل امل ـع ـلــومــات ال ـ ــواردة
ـاد من
عــن أن توقيع معتوق مــع أي ن ـ ٍ
الصعب أن يحصل قبل نهاية الشهر
ال ـحــالــي ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد خ ـتــام ال ــدور
نصف النهائي من منطقة غرب ّآسيا
في كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي ،وتوضح
صورة العهد في املسابقة.
يــوســف محمد «دودو» ،وهــو صديق
ّ
م ـع ـت ــوق املـ ـ ـق ـ ــرب ،وامل ـ ـكـ ــلـ ــف مـ ــن قـبــل
الــاعــب إج ــراء املـفــاوضــات مــع األندية
ّ
املهتمة ،أكــد في حديث مع «األخبار»
أن مـ ــا ق ـي ــل عـ ــن ت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد غـيــر
«ليس هناك جديد في عرض
صحيح.
ُ
النجمة ال ــذي ق ـ ّـدم أخ ـي ـرًا خ ــال شهر
رم ـض ــان وال ـ ــذي وج ــد م ـع ـتــوق أن ــه ال
يتناسب مع طموحاته» ،يقول محمد
لـ«األخبار».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـن ـج ـمــة ق ـ ّـدم
عرضني حتى اآلن ،األول ال يرقى إلى
أن يكون عرضًا نظرًا إلــى الـفــارق بني
ّ
مــا قـ ّـدمــه الـنـجـمــاويــون وم ــا يـفــكــر به
م ـع ـتــوق .أم ــا ال ـثــانــي فـقــد ك ــان بقيمة
أكـبــر ،لـكــن أيـضــا لــم يـقــارب مــا يطلبه
ق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ،وال ـ ـعـ ــرض لــم
يـكــن خياليًا كـمــا أشـيــع ســابـقــا .حتى
إن ع ــرض النجمة هــو أق ــل مــن عــرض

(عدنان الحاج علي)

«األخبار»
علمت
ّ
أن النجمة قدم
عرضين حتى اآلن

األنصار الذي تقدم به األخضر بعدما
رفع قيمة عرضه من  600ألف الى 700
ألف دوالر ،لكن معتوق ال يزال ّ
يتريث
في الرد على تلك العروض ،فهو حتى
اآلن يملك الكثير من الوقت من جهة،
وأن ن ــادي الـعـهــد لــم يــدخــل عـلــى خط
عرض لالعب
املفاوضات ولم يقدم أي
ٍ

بشكل رسمي من جهة ثانية.
ّ
ال ـع ـه ــد فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة يـ ــركـ ــز عـلــى
مـ ـب ــارات ــه م ــع الـ ــوحـ ــدات األردنـ ـ ـ ــي فــي
ذهــاب نصف النهائي في  17الجاري
فــي عـ ّـمــان ،ولـيــس فــي وارد االنشغال
في أمور أخرى قبل املباراة الثانية مع
الوحدات في  24الجاري في بيروت.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،يـتـ ّـجــه األن ـص ــار الــى
ح ـس ــم ه ــوي ــة املـ ــديـ ــر ال ـف ـن ــي ال ـجــديــد
ل ـل ـفــريــق هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،ب ـع ــد غــربـلــة
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـس ـي ــر ال ــذاتـ ـي ــة مل ــدرب ــن
ُ
عرب وأجانب .وقد ط ِرح أكثر من اسم
كــاملـغــربــي مـحـمــد ال ـســاهــل وال ـســوري
نــزار محروس ،لكن مصادر أنصارية
ّ
ّ
أك ـ ــدت أن الـ ـق ــرار ل ــم يــت ـخــذ ب ـع ــد .فما
ي ـه ــم األنـ ـص ــاري ــن أن ي ـت ـنــاســب عـقــد
املــدرب مع امليزانية املوضوعة والتي
تـتــراوح بــن ستة وسبعة آالف دوالر
شهريًا وهــو املبلغ الــذي كــان يحصل
ع ـل ـيــه املـ ـ ــدرب األردن ـ ـ ــي ع ـبــد ال ـل ــه أبــو
ّ
يتحسبون أن يتم
زمع .فاألنصاريون
االت ـفــاق مــع م ــدرب قــد يطلب مساعدًا
لـ ــه ،وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـف ــرض ذلـ ــك أع ـب ــاء
مــالـيــة إضــاف ـيــة .وع ـل ـيــه ،ف ــإن الـتــوجــه
لدى املسؤولني في النادي أن ال تكون
ال ـك ـل ـفــة أع ـل ــى م ــن ع ـش ــرة آالف دوالر
للمدرب الجديد ومساعده.
فــي النجمة ،ستتسارع هــذا األسبوع
وت ـ ـيـ ــرة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ـه ــدف تــدع ـيــم
الفريق للموسم املقبل ،حيث إن هناك
أكـثــر مــن اســم على طــاولــة املسؤولني
ك ــاع ــب ف ــري ــق اإلخـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــالـيــه
أح ـم ــد ع ـط ــوي ،والعـ ــب ف ــري ــق الـبـقــاع
كالفن ضــو ،وســط منافسة مــن نــادي
األنـ ـص ــار ال ـ ــذي ت ـب ــدو ح ـظــوظــه أكـبــر
ّ
لضم الالعب.

قرعة غرب آسيا للناشئين
ّ
حل منتخب لبنان لكرة القدم للناشئني في املجموعة األولى لبطولة غرب آسيا
ُ
من  1تموز املقبل الى  11منه بمشاركة
(دون  15عامًا) التي ستقام في األردن ُ
ّ
تسعة منتخبات .وأسفرت القرعة ،التي اجريت في العاصمة األردنية عمان
أمــس األح ــد ،عــن وق ــوع لبنان مــع البحرين وســوريــا ،فيما ضـ ّـمــت املجموعة
ً
كال من :األردن ،فلسطني ُ
وعمان ،والثالثة :السعودية ،الكويت والعراق.
الثانية
ويلتقي فــي الـيــوم األول مــن منافسات دور املـجـمــوعــات فــي  1تـمــوز املقبل،
سوريا مع لبنان ( 16:00بتوقيت األردن) ،عمان مع األردن ( )19:00والعراق
مع السعودية ( )22:00على استاد األمير محمد في مدينة الزرقاء .وتستكمل
املنافسات في يومها الثاني في  3تموز ،فيلتقي البحرين مع سوريا (،)16:00
فلسطني مــع عمان ( ،)19:00والكويت مــع الـعــراق ( .)22:00فيما يلتقي في
اليوم الثالث واألخير من الدور األول في  5تموز ،لبنان مع البحرين (،)16:00
األردن مع فلسطني ( )19:00والسعودية مع الكويت ( .)22:00وسيلعب دور
املجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ،حيث سيتم تحديد مراكز الفرق
في املجموعات بعد الدور األول.
روجيه فغالي يحتفظ برالي جزين الثامن

احتفظ السائق روجيه فغالي
ّ
ومــاحــه ،جــوزيــف مـطــر ،على
سـ ـك ــودا فــاب ـي ــا «ار  »5بـلـقــب
رالـ ــي جـ ّـزيــن ال ـس ـنــوي الـثــامــن
الـ ــذي نــظ ـمــه الـ ـن ــادي الـلـبـنــانــي
للسيارات والسياحة ()ATCL
في محافظة الجنوب بمشاركة
 22سـ ـي ــارة وب ــرع ــاي ــة ات ـح ــاد
بلديات جزين .واحتل باتريك
ّ
نجيم وملحه تييري روحانا،
على ميتسوبيتشي النسر «ايفو  »9املركز الثاني بفارق  3دقائق و 17ثانية
عن األول ،وجــاء ميشال صليبي ومالحه رونــي مــارون على فــورد فييستا
«ار  »5في املركز الثالث بفارق  3دقائق و 34ثانية عن األول وبفارق  17ثانية
عن الثاني.

دﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ان ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ ﺑﻨﻚ ش٠م٠ل ٠ﻳﺪﻋﻮ ﺣﻀﺮات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت،
ﺷﺎرع ﻓﻮش ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻪ
 ٢٠١٩/٦/٢٨وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 - ١ﺗﻼوة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮي ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٨
 - ٢ﺗﻼوة وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻌﺎم ٢٠١٨

 - ٣اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٨واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺸﺄن ارﺑﺎح اﻟﻌﺎم ٢٠١٨
 - ٤اﺑﺮاء ذﻣﺔ رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻋﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻨﺔ ٢٠١٨
 - ٥ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.

 - ٦اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ  ١٥٨و  ١٥٩ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺎدة
 ١٥٢ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺴﻠﻴﻒ

 - ٧ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺪ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮف وﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﻌﺎﺑﻪ
 - ٨أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ او ﻃﺎرﺋﺔ

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ او اﻧﺘﺪاب ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎ وﻳﺤﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ان ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  ١٩٧ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎرة اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
ﻋﻦ ﻣﺠﻠـﺲ اﻻدارة
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﺎﺷﻮر
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة – اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

