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العبو املنتخب الوطني أثناء احد التدريبات

الشيخة فادية السعد وحسني مقصيد في مؤمتر صحافي سابق

أكد رئيس احتاد االسكواش حسني مقصيدان 
بطولة األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل )بطولة 
العالم لالسكواش رجال 2009( ستكون من احملطات 
املضيئة في مس����يرة الرياضة الكويتية، مشيرا 
الى األهمية الكبيرة لهذا احلدث العاملي الذي يقام 
للمرة األولى في الكويت من 1 إلى 7 نوفمبر املقبل 

مبشاركة 64 العبا.
وأشاد باملجهود الكبير الذي تقوم به رئيس 
اللجنة املنظمة العليا الش����يخة فادية الس����عد 
البطولة، واس����تقطاب نخبة جنوم  الستضافة 

العالم وأهم الكوادر الفنية في اللعبة.
وكشف مقصيد أن الشيخة فاديه السعد تطمح 
إلى تطوير لعبة االسكواش في الكويت، واتساع 
دائرة شعبيتها من خالل تنظيم مثل هذه البطوالت 
التي يشارك فيها ابطال العالم، وأبرزهم الثالثي 
املصري عمرو شبانة ووائل حامت ورامي عاشور، 
باإلضافة الى الفرنسي غريغوري والنجم الكويتي 

الصاعد بقوة عبداهلل املزين.
وتوقع ان تشهد البطولة منافسات قوية في 
ظل إصرار األبطال املش����اركني على حصد اللقب 
األول لبطولة األمير الوال����د العاملية، في ثوبها 
اجلديد والتي تقام حت����ت مظلة االحتاد الدولي 

ودعم ومساندة االحتاد الكويتي.
وأشار مقصيد إلى أن جميع إمكانيات احتاد 
االسكواش، ستس����خر لدعم البطولة ومساعدة 
اللجن����ة املنظمة في إظهار ه����ذا احلدث الكبير، 

بالصورة التي تليق بسمعة الكويت الرياضية، 
مؤكدا ان بطولة األمي����ر الوالد تعد عمال وطنيا 
نفتخر به جميعا، خاصة ان اس����م األمير الوالد 
عزيز على قلوبنا ودافع لنا لكي نشارك في إجناح 

تلك البطولة.
ونف����ى كل ما تردد مؤخرا حول ابتعاد احتاد 
االسكواش عن املشاركة في دعم البطولة، مؤكدا 
ان����ه على اتصال دائم باللجن����ة املنظمة وقريب 
من كل ما يدور ومراق����ب آللية العمل، الفتا إلى 
ان جن����اح البطولة يعتبر جن����اح اللعبة عموما 

وللرياضة خصوصا.
وكانت االس����ترالية جيني ل����ي املدير الفني 
لعروض االفتتاح واخلتام في البطولة اكدت ان 
حفلي االفتتاح واخلتام سيظهران بالشكل الذي 
يبرز ت����راث الكويت األصيل وحاضرها اجلميل 
للعالم كأروع ما يكون. مضيفة ان الكويت بكوادرها 
الوطنية وبقيادة الشيخة فادية سعد العبداهلل 
رئيس اللجنة املنظمة العليا قادرة على تقدمي حفل 
افتتاح وختام أسطوري يظل عالقا في األذهان.

وبينت أنها ملست االستعداد الكبير من جانب 
اللجنة املنظمة العليا إلجناح البطولة مند قدومها 

مع أعضاء شركتها البالغني 20 فردا.
وقالت انها ستتعاون مع 120 فردا من فنانني 
وملحنني من داخ����ل الكويت في حفلي االفتتاح 
واخلتام مع احتمالية االس����تعانة باجلمهور في 

بعض الفقرات.

فليطح يؤكد دعم »الهيئة« للرياضة النسائية
اشادت الشيخة فريحة االحمد رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
االم املثالية لالسرة املتميزة بالدور الرائع والفعال الذي تقوم 
به الهيئة العامة للش���باب والرياضة باالدارة احلالية وعلى 
رأس���ها فيصل اجلزاف في دعم وتطوير الرياضة النسائية 

في الكويت.
جاء ذلك خالل استقبال د.حمود فليطح نائب املدير العام 

لشؤون الرياضة للشيخة فريحة االحمد امس.
وتناول اللقاء بحث اوجه التعاون والتنسيق لدعم اندية 
الفتيات التي اشهرت حديثا وهي: نادي فتيات العيون ونادي 

فتيات القرين اضافة الى نادي الفتاة باخلالدية.
واكد د.فليطح خ���الل اللقاء حرص الهيئة على تقدمي كل 
التس���هيالت والدعم لالرتقاء بالرياضة النسائية وتذليل كل 
الصعاب التي تعترض طريقها، خصوصا انها حققت نتائج 

طيبة في احملافل اخلليجية والعربية والقارية.
على صعيد آخر، غادر امس وفد الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة الى جنيڤ لالجتماع مع املسؤولني في اللجنة االوملبية 
الدولية ملناقش���ة االجراءات واخلط���وات اخلاصة باجراءات 

التوافق مع امليثاق االوملبي والنظم واللوائح الدولية.
وي���رأس الوفد رئيس الهيئة فيص���ل اجلزاف ويضم في 
عضويت���ه عبدالوهاب البناي نائب رئي���س مجلس االدارة 
وعضوي مجلس االدارة جمال الدوسري ود.جواد خلف، كما 
سيحضر االجتماعات حسني املسلم مدير املجلس اآلسيوي 

وسفيرنا في جنيڤ سهيل شحيبر.
واوضح البناي ان اللجنة منذ تشكيلها في يوليو املاضي 
عقدت ع���دة اجتماعات مت خاللها مناقش���ة اللوائح والنظم 
واملعلومات وامليثاق االوملبي واجرت عدة لقاءات ومراسالت 
مع اللجنة االوملبية الكويتية واللجنة االوملبية الدولية لدراسة 
افضل صيغة توافقية بني القوانني الكويتية واللوائح والنظم 

الدولية وامليثاق االوملبي.

الساحل يلتقي القادسية في »طائرة االتحاد«
 طالل المحطب

ضمن منافس���ات اجلولة الرابعة من بطولة االحتاد للكرة 
الطائرة تقام في السابعة من مساء اليوم 5 مباريات، فيستضيف 
الس���احل برصيد 5 نقاط، القادسية املتصدر 6 نقاط، ويلتقي 
الصليبخات 4 نقاط مع العربي 6 نقاط، على صالة الصليبخات، 
اليرموك والفحيحيل ولكليهم���ا 3 نقاط على صالة اليرموك، 
ويحل الس���املية نقطتان ضيفا على الكويت 4 نقاط، واللقاء 
األخير يجمع اجله���راء نقطتان والتضامن 4 نقاط على صالة 

اجلهراء.
بعد انتهاء اجلوالت الثالثة األولى من البطولة والتي حمل 
فيها لقب النس���خة األخيرة القادس���ية عن ج���دارة، لم تظهر 
الفرق املشاركة فيها باملستوى املتوقع، بل كان التراجع الفني 
هو العالمة الواضح���ة لغالبية املباريات، وذلك عائد لتواضع 
البعض من األندية فنيا، باالضافة لغياب الالعب احملترف من 
البعض اآلخر، مما أوجد التس���اهل في األداء لدى الفرق التي 

تسعى للصدارة والتأهل للمربع الذهبي للبطولة.
وبنظرة للفرق املتبارية اليوم تعتبر النتائج شبة محسومة 
لصالح القادسية، اليرموك، الكويت، العربي والتضامن وتلك 
الفرق لن جتد صعوبة تذكر من الفرق التي ستلتقيها، وان كانت 
بعض املباريات عبارة عن حصص تدريبية لضعف املنافس.

البطولة العربية للبولينغ
تنطلق اليوم في البحرين

تنطلق في التاسعة صباح اليوم البطولة العربية الثالثة للبولينغ 
للشباب وفردي الرجال والسيدات والتي يستضيفها االحتاد البحريني 
للبولينغ خالل الفترة من 20-27 اجلاري وتقام منافساتها في صالة 
عذاري مبش���اركة البحرين، السعودية، االمارات، العراق، سورية، 

مصر، األردن واعتذرت اليمن في اللحظات االخيرة عن احلضور.
ويضع منتخبنا الوطني على كاهله مسؤولية الدفاع عن اللقب 

الذي فاز به مرتني متاليتني كانت االخيرة في الكويت عام 2006.
وتب���دأ البطولة مبس���ابقة فئة الرجال وميث���ل املنتخبات ال� 8 
املشاركة 16 العبا حيث ان الالئحة ال تسمح باكثر من العبني في فئة 
فردي الرجال ويواجه جنما البولينغ الكويتي باسل العنزي ومحمد 
الرجيبة منافس���ة حامية خاصة من جنوم الس���عودية والبحرين 
واالمارات وعلى وجه اخلصوص ش���اكر علي من االمارات فهو من 
اقدم الالعبني خبرة ومصنف في آس���يا باالضافة الى سعيد عبيد 
والشوايش من البحرين ويدخل ايضا في املنافسة جنما مصر اي 
ان مهمتهم لن تكون سهلة، وفي مسابقة فئة السيدات ميثل الكويت 

الالعبة والنجمة الصاعدة هنادي املزيعل.
وتستهل بطولة الشباب اليوم انطالقها مبسابقة فردي الشباب 
ويشارك فيها 32 العبا ميثلون املتخبات ال� 8 املشاركة في البطولة 
وهذه الفذة هي االصعب فالفردي هو املؤشر، خاصة وان فذة الزوجي 
في هذه البطولة ميكن الي من الالعبني ان يعوض عن زميله اآلخر 
اما الفردي فهي املسابقة االكثر صعوبة وحساسة والفوز فيها يقود 

الفريق للفوز باملسابقات االخرى.
وميثل الكويت فيها خالد الدبيان وجاس���م درويش وعلي خالد 
وراكان العميري وايضا س���تنحصر املنافسة بني ثالثة منتخبات 
من الكويت، البحرين، الس���عودية وقد تدخل مصر فقد ضمت الى 

منتخبها مجموعة متتاز مبستوى طيب.

يعود إلى البالد في الساعة ال� 5 
مساء اليوم قادما من نيويورك، وفد 
املنتخب الوطني للدراجات املائية 
الفائ����ز باملركز الثالث، واحلاصل 
على العديد من امليداليات الذهبية 
والفضية والبرونزية في بطولة 
التي  املائي����ة  العال����م للدراجات 
نظمها االحتاد العاملي للعبة بوالية 
أريزونا األميركية مبشاركة دولية 

واسعة.
وس����تقام مراس����م اس����تقبال 
للمنتخب في قاعة التش����ريفات، 
بحضور عدد م����ن قياديي الهيئة 
اللواء  البح����ري  النادي  ورئيس 
فهد الفهد، وعدد من الشخصيات 

الرياضية ووسائل اإلعالم.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة 
البحرية في النادي البحري ورئيس 

وفد املنتخ����ب الوطني عبدالقادر 
النج����ار باإلجنازات الكبيرة التي 
حققها أبط����ال الكويت في بطولة 
العالم، مشيرا إلى أن املنتخب كان 

محط إعجاب أعضاء االحتاد العاملي 
والقائمني على تنظيم النهائيات، 
وجلان التحكيم إلى جانب اجلمهور 

الكبير.
وقال: كان جميع العبي املنتخب 
على مستوى املسؤولية والتحدي، 
وقدموا مستويات رائعة ورفعوا 
اسم الكويت عاليا، وسط مشاركة 
واس����عة من األبطال واملتسابقني 
الذين مثلوا 30 دولة، وبلغ عددهم 
350 متسابقا. وأعرب النجار عن 
تقدير املنتخب للدعم الذي حظي 
به م����ن الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة، ومن وسائل اإلعالم، 
واالهتمام الكبير الذي يوليه رئيس 
النادي اللواء فه����د الفهد ونائبه 
م.أحمد الغامن وأمني الس����ر العام 

خالد الفودري.

عبدالقادر النجار

أشاد بجهود فادية السعد لتطوير اللعبة وزيادة شعبيتهاحلّ ثالثاً في بطولة العالم بأريزونا

مقصيد: بطولة العالم لإلسكواشوفد الدراجات المائية يعود اليوم
محطة مضيئة في مسيرة الرياضة الكويتية

في الجولة األولى من تصفيات كأس آسيا

خسارة أزرق الناشئين أمام أوزبكستان
خسر أزرق الناشئني أمام منتخب أوزبكستان 
0-3 في اجلولة األولى ملنافسات املجموعة األولى 
بالتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا. لعب املنتخب 
الوطني بطريقة 4-4-2 وبتشكيلة مكونة من احمد 
العبداهلل في حراسة املرمى ونادر العنزي وعبداهلل 
املسبحي وعبدالعزيز مصلح واحمد املنصور في 
خط الدفاع، ونواف جازع ومحمد القبندي وسعود 
اديليم ونواف جديد في خط الوسط، ومتعب الشمري 
ومرزوق العجم���ي في الهجوم. بدأ األزرق املباراة 
بداية متوترة ومرتبكة مما اثر سلبا على املستوى 
الفني العام حيث استغل هذه الفترة العبو املنتخب 
األوزبكي الذي يتميز العبوه بطول القامة واألجسام 
القوية وحتى األعم���ار ايضا. وضغط على مرمى 
األزرق ليسجل املهاجم األوزبكي ماشتاني الهدف 
األول )21( عندما استغل خطأ دفاعيا. بعدها تناقل 
العبو األزرق الكرة في منتصف امللعب ولكن دون 
خطورة حقيقية وذلك لتباعد اخلطوط الثالثة التي 
جعلت املهاجمني متعب الشمري ومرزوق العجمي 
يلعبان دون مس���اندة من زمالئهم اآلخرين حتى 
الهجمات اخلجولة التي سنحت للفريق تنتهي عند 
اقدام مدافعي اخلصم. وفي الش���وط الثاني حاول 
الوطني عبدالعزيز الهاجري ترتيب اوراقه ليشرك 
محمد الفهد وعبداهلل السبيعي ويغير بعض املراكز 
ليلعب مرزوق العجمي كصانع ألعاب لالستفادة 

من مهاراته الفردية وبالفعل حتس���ن األداء العام 
نس���بيا وش���ن األزرق بعض الهجمات اخلطيرة. 
وبرغم استحواذ األزرق على الكرة معظم الفترات 
اال ان االخطاء الدفاعية كانت السمة الغالبة حيث 
استغل املهاجم األوزبكي احدها )71( ويسجل الهدف 
الثاني لتسوء األمور اكثر فأكثر عندما تعرض احمد 
املنصور للطرد بعدها بدقيقتني فقط اشهر احلكم 
األردن���ي الكرت األحمر في وجه زميله عبدالعزيز 
مصلح برغم تعرضه للضرب من الالعب األوزبكي 
ليكمل الوقت بتسعة العبني ليدخل الهدف الثالث 
قب���ل ان تلفظ املباراة انفاس���ها. ادار اللقاء احلكم 
االردني ابولوم محم���د وعاونه مبراقبة اخلطوط 
املاليزي س���بدون محمد والكوري الشمالي شنغ 
هونغ وأنذر سعود اديليم واحمد العبداهلل وطرد 
احمد املنص���ور وعبدالعزيز مصلح. ومن جانبه، 
ارجع عبدالعزيز الهاجري مدرب املنتخب اسباب 
اخلسارة لالخطاء الدفاعية الفردية التي وقع بها 
بعض الالعبني والتي كلفت الفريق كثيرا. قال ان 
الهدف االول الذي دخل مرمى األزرق في وقت مبكر 
اثر سلبا على االداء العام وبرغم ذلك استطاع األزرق 
فرض سيطرته في بداية الشوط الثاني اال ان اخلطأ 
الدفاعي الفردي اآلخر الذي جاء منه الهدف الثاني 
باالضافة لطرد الالعبني احمد املنصور وعبدالعزيز 

مصلح انهى املباراة قبل وقتها االصلي.

معيوف لـ »األنباء«: المجامالت تعقّد أزمة اتحاد الكرة 
فهد الدوسري

أك���د رئيس جلن���ة التدريب في 
احتاد الكرة سابقا والناشط السياسي 
عبداهلل معيوف ان كل ما يحدث في 
الرياضة هذه االيام ليس في مصلحة 
البلد وال مصلحة الرياضة نفس���ها 
والرياضيني بعد ان حتولت القضية من 
خالفات قانونية الى خالفات شخصية 
واضحة، مش���يرا الى انه اذا تدخل 
العنصر الشخصي في اي قضية افسد 

موضوعيتها وحياديتها.
وارج���ع معيوف ف���ي حديثه ل� 
»األنباء« تدهور االمور في الرياضة 
الكويتية الى س���ببني اولهما غياب 
دور الهيئة العامة للشباب والرياضة 
النها اجلهة املسؤولة عن الرياضة في 
البلد، وثانيهما الغياب الواضح لدور 
وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
كونه الرجل املخول من قبل احلكومة 
باجراء ال���الزم حيال جميع القضايا 

التي ترجع لوزارته.
وط���رح معيوف عدة تس���اؤالت 
ح���ول من املس���ؤول ع���ن كل هذه 
الفعلية للرياضة  الضجة والدربكة 
الكويتية؟ ومن الذي يفترض فيه ان 

يحدد الطريق الصحيح من اخلطأ؟ 
ومن يحسم قضية 14 و5؟ واذا حدد 
الشخص او اجلهة فلماذا الصمت طوال 
السنوات الثالث املاضية التي ضاعت 

من عمر شبابنا.
واملح ال���ى ان الغريب في املوقف 
ان احلكومة ومجلس االمة ال يريدان 
حل املوضوع من خالل جلنة الشباب 
والرياض���ة وال الهيئ���ة النها اجلهة 
املسؤولة بل يتم تكليف 4 اشخاص 
حلل املش���كلة وتناس���وا ان هؤالء 
االش���خاص كانوا طرف���ا فيها عند 
الشرارة االولى بعد استقالة  اندالع 
8 اعضاء من اصل 14 عضوا في احتاد 
الكرة ف���ي فبراير 2007 وعلى اثرها 
مت اعتبار املجلس مستقيال، مشيرا 
ال���ى انه من غير املعق���ول ان نترك 
لالحتادين االس���يوي والدولي حل 
مش���اكلنا والتدخل فيها وكأن بلدنا 
يخلو من الرجال القادرين على مواجهة 

مشكلة مثل هذه.
واوضح معيوف انه اذا كان هناك 
قان���ون يجب ان يطبق على اجلميع 
دون متييز فيج���ب ان يتم اللجوء 
الصحاب االختصاص في حتديد اذا ما 

كان هناك تعارض في القوانني ام ال، 
ومما ال شك فيه ان هذه القضية من 
صالحيات ومسؤوليات وزارة الشؤون 
والهيئة ولكنهما اليزاالن بعيدين عن 
ممارسة دورهما في ابرز قضية متر 

على الشارع الكويتي.
واشار الى ان مما يزيد من تعقد 
االمور ان الوضع اليزال رماديا ويغلب 
عليه طابع املجامالت والتس���ويف 
ومماطلة ملصالح شخصية واخرى 

انتخابية واعالمية.
وق���ال ان احل���ل يحت���اج لقرار 
ومش���كلتنا عدم وجود القرار، الفتا 
الى انه كان يفترض من وزير الشؤون 
ان يعقد مؤمت���را صحافيا للحديث 
عن اب���رز ما جاء ف���ي اجتماعه مع 
الدولي واللجنة  مس���ؤولي االحتاد 
االوملبية ليدرك اجلميع خطوات حل 
املش���كلة وحتي يتحمل كل شخص 
مسؤولياته جتاه هذا البلد، متمنيا ان 
تبدأ احلكومة واملجلس في خطوات 
حل املشكلة سواء كانت من االندية او 
الهيئة او احلكومة وان يعرف ويحدد 
الرياضي���ون موضع العلة احلقيقي 

متهيدا حللها ال لتعقيدها.

أكد أن دور الهيئة غاب في حل القضية

عبداهلل معيوف متحدثا في ندوة سابقة

األزرق يكثف استعداداته لمباراة اعتزال دبشة
مبارك الخالدي

الوطني اس���تعدادته  واصل منتخبنا 
على س���تاد نادي الكويت للقاء املنتخب 
االندونيس���ي 14 نوفمبر املقبل في اطار 
منافسات املجموعة الثانية املؤهلة لنهائيات 
كأس آسيا 2011 بقطر، وقد اجرى االزرق 
حص���ة تدريبية مس���اء اول م���ن امس 
بقيادة املدرب الصربي غوران توفاريتش 
ومساعده عبدالعزيز حمادة اتسمت بالقوة 

واالنضباط.
وقد قس���م اجلهاز الفني الالعبني الى 
مجموعتني، قاد االولى غوران واش���رف 
على الثانية مساعده حمادة، بينما واصل 
حراس املرمى مرانهم بش���كل فردي لعدم 
االنتهاء من االج���راءات االدارية املتعلقة 
باعارة مدرب احلراس بنادي كاظمة مارسيلو 

للمنتخب.
وكان في مقدمة املشاركني بدر املطوع 
واحمد عجب وصالح الشيخ وحمد العنزي 
وفهد العنزي وحمد امان ومحمد جراغ وبقية 
الالعبني، بينما تغيب عن التمرين كل من 
احلارس نواف اخلالدي بعذر مقبول وخالد 
خلف لالصابة والعبو الكويت املشاركون 
مع االبيض في مباراة نصف نهائي بطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي امام ساوث تشاينا 
بهونغ كونغ.

ومن املقرر ان ينخرط االزرق في معسكر 
داخلي عش���ية لقائه ال���ودي الدولي امام 
املنتخب السوري االثنني املقبل على ستاد 
مبارك العيار باجلهراء والذي يقام تكرميا 
حلارس املنتخب السابق ونادي اجلهراء 
فالح دبشة مبناسبة اعتزاله وهو اللقاء الذي 
سيأخذه اجلهاز الفني لالزرق على محمل 

اجلد لتحقيق اكبر استفادة فنية منه.
من جهة اخرى، ق���رر اجلهاز االداري 
للمنتخ���ب منح الالعب���ني راحة بعد لقاء 
املنتخب السوري على ان تغادر بعثة االزرق 
ظهر االربعاء متوجهة الى القاهره القامة 
معس���كر اعدادي ملدة سبعة ايام تتخلله 

اقامة لقاء ودي مع املنتخب الكيني.
ال���ى ذلك، تصل البالد بع���د غد بعثة 
املنتخب الس���وري الذي سيجري حصة 
تدريبية واحدة قبل لقائه االزرق 26 اجلاري، 
اذ من املقرر ان تضم البعثة عناصر املنتخب 
الس���وري املعروفة على ان ينضم اليهم 
محترفا نادي القادس���ية فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني وان كانت مشاركة االخير 

غير مؤكدة الصابته.

المنتخب السوري يصل السبت.. وإجراءات إعارة مارسيلو لم تنته
»فيفا« يؤكد صحة عمومية 15 نوفمبر

تلقت اللجن����ة االنتقالية الحتاد الكرة
مساء امس االول كتابا من االمني العام 
لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جيروم 
فالكة متضمنا التأكيد على صحة انعقاد 
اجلمعية العمومية غير العادية التي دعت 
إليها اندي����ة االغلبية واملقررة 15 نوفمبر 
املقبل، واعتبر »فيفا« ان الدعوة النعقاد 
اجلمعية العمومية لألندية متفقة متاما مع 
انظمة االحتاد الكويتي لكرة القدم وبشكل 

خاص املادة 28 فقرة 3 منها.
وشدد فالكة في كتابه على انه ينبغي 
عق����د االجتماع غير الع����ادي وفق املكان 
والتاريخ وجدول االعم����ال الواردين في 
رس����الة الدعوة الى االنعقاد اال اذا اتفقت 
كل االط����راف على تاريخ وتوقيت ومكان 

تخالف ذلك وابلغت به.
واش����ار ال����ى ان »فيفا« س����يتأكد من 
ان اللجنة االنتقالية س����تكون ممثلة في 
اجلمعيتني العموميت����ني املقررتني يومي 

12 و15 نوفمبر.
اجلدير بالذكر ان اندي����ة االغلبية قد 
خاطبت »فيفا« في وقت سابق حول عزمها 
عقد جمعية عمومية في 15 نوفمبر، علما بأن 
اللجنة االنتقالية قد حددت بعدها ان موعد 

صورة من كتاب »فيفا« إلى اللجنة االنتقالية بتاريخ 20 اجلاريعقد اجلمعية العمومية هو 12 منه.


