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خالد العدوةمرزوق الغامن

عمومية »الكرة« زكّت الفهد رئيساً لالتحاد وانتخبت معه 4 أعضاء برعاية »فيفا« و»األولمبية الدولية«
رئيس اتحاد الكرة: كتاب مزور كاد أن يفسد »العمومية« سنكشف عنه وعن مرسله في حينه 

الغانم: الحل صائب وانتصار للدستور

القرار نسف التعهدات للمنظمات الدولية
قرار حل مجل����س إدارة اندية التكتل جاء ركي����كا في حيثياته 
واستناده، حيث ذكر مصلحة الرياضة في الدولة والتي على ضوء 
مقتضياتها يتوجب ح����ل مجالس ادارات االندي����ة التي لم تعتمد 
تعديل املادة 32 من النظام االساسي للقدم واملعتمد من قبل »فيفا« 
رغم املثالب العديدة التي تخالف بش����كل صريح القانون 2007/5، 
والهيئة مبثل هذا القرار تنتصر لنظام يخالف بشكل صريح القوانني 
الس����يادية للدولة، ومن جانب آخر تتباكى لعدم موافقة اجلمعية 
العمومية غير العادية على التعديل الذي يحتاج لنفس مواد القانون 

االصالحي 2007/5.
واملضحك املبكي ان الهيئة، ضمن حيثيات قرار احلل، تؤكد أن 
االندية خالفت القانون 2007/5، واحلقيقة التي يقفز عليها فيصل 
اجل����زاف بقراره أن اعتماد نظام أق����ل درجة من القانون بقوته هو 
انتصار للقانون، متجاهال ما جاء في بنود النظام والذي لن تستطيع 
االندي����ة اعتماده ملخالفته الصريحة وكان االجدر بالهيئة من خالل 
جلنتها املعنية ببحث أوجه التعارض أن تقوم مبا هو مناط بها وفقا 
للتعهدات احلكومية املوقعة من قبل وزير الش����ؤون ومدير الهيئة 
ورئيس مجلس الوزراء، اال ان قرار احلل الركيك قانونيا نسف تلك 

التعهدات ليجعلها غير ذات جدوى أمام املنظمات الدولية.

العدوة: القرار جائر والهيئة
انحرفت عن مسارها

وص����ف النائب مرزوق الغامن 
حل االندية ال� 10 بالقرار الصائب 
وانه انتصار للدستور والقانون 
ورغبة ولي االم����ر، مؤكدا ان اي 
تداعيات قد حتصل في املستقبل 
يتحملها من عرقل اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية الحتاد الكرة 

في 12 اجلاري.
وأثن����ى الغ����امن عل����ى ق����رار 
العفاسي  الش����ؤون محمد  وزير 
العامة للش����باب  الهيئة  ورئيس 
والرياضة بحق من عرقل اجتماع 

العمومية.
وقال: اذا مت توجيه اي استجواب 
الى العفاسي بناء على هذا القرار 
فسنتسابق على شرف الدفاع عن 
قرار احلل االصالحي، معربا عن 
اسفه لتفويت الفرصة التاريخية 

في اجتماع 12 نوفمبر.
واك����د ان اي ايقاف للنش����اط 
الرياضي في املستقبل سيتحمله 
من عطل تعديل النظام االساسي 

وليس من اصدر قرار احلل.
واس����ف الغامن لتنامي عقلية 
التمرد على القانون لدى البعض، 
مشيرا في هذا الصدد الى االخطاء 
التي تتكرر، وقال: من حق اجلميع 
التوجه ال����ى القضاء، لكن اغالق 
االب����واب وحتدي س����لطة الدولة 
امر غير مقب����ول، وهذا ليس في 

أكد النائ���ب خالد العدوة ان 
قرار حل األندية قرار جائر يثبت 
التسلط والعنصرية ويفرق بني 

أندية النخبة وأندية العموم.
وبني العدوة ان هذا القرار ال 
ميت إلى مصلحة احلركة الرياضية 
بصلة وان احلل بهذا التسلط بعيد 
عن روح الدميوقراطية، السيما 
ان حل 10 اندية وترك 4، يؤكد أن 
القرار نتيجة للتجاذب السياسي 

البغيض.
واشار الى انه ضد أي تسلط 
وانفراد وهيمن���ة على احلركة 
الرياضي���ة كائنا من كان وضد 
أوجه الفساد التي تنخر في بعض 
االندية ولكن نحن مع مبدأ العدل 
واملساواة واحلرية التي هي من 

دعامات املجتمع.
واس���تغرب العدوة انحراف 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
عن مسارها وأخذت في التخبط 
والتعسف ومتزيق وحدة األسر 
الرياضية الت���ي كانت من قبل 
مثاال للوحدة الوطنية، مش���ددا 

مصلحة البلد. واضاف: نحن نثق 
في حكمة صاحب الس����مو االمير 
والد اجلميع واب السلطات كافة، 
معربا في الوقت ذاته عن االسف 
الستمرار اخلروقات في بلد القانون 
واملؤسسات من قبل البعض الذين 
يعتبرون الكويت غابة. وتساءل 
الغ����امن: عن اي مش����اعر وطنية 
وتضحية م����ن اجل البلد يتحدث 
من يحاول ايقاف نشاطنا الرياضي 
من جهات كويتية تريد االنتقام من 
تطبيق القانون والقرارات التي تهم 

ولي االمر ومتثل رغبته.
وختم: س����تكون لنا كلمة في 
قاعة عبداهلل الس����الم ردا على ما 

حصل.

على ان اندية محافظة االحمدي 
ومب���ارك الكبي���ر والتي تضم 
الفحيحيل والس���احل  اندي���ة 
والش���باب ترفض ه���ذا القرار 
الناخبني  وتعتبره نسفا إلرادة 
في اجلمعي���ة العمومية وتنكر 
ملبادئ الدميوقراطية وال يستخدم 
سيف احلل لالندية املنتخبة اال 
من الهيئات املتسلطة والقمعية 

واملستبدة.

أسف لتنامي عقلية التمرد

نص قرار الحل
جاء في حيثيات القرار اخلاص 
بحل مجالس ادارات االندية قرار 
رقم ) ( لسنة 2009 الصادر في 

:2009/11/14
رئيس مجلس االدارة � املدير 

العام
� بعد االطالع على املرس���وم 
بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن 

الهيئات الرياضية وتعديالته.
� وعلى املرسوم بالقانون رقم 
43 لس���نة 1992 بانشاء الهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
� وعلى القانون رقم 2007/5 
بشأن تنظيم بعض اوجه العمل 
اللجن���ة االوملبية  في كل م���ن 
الكويتي���ة واالندية واالحتادات 

الرياضية.
� وعل���ى محض���ر اجتم���اع 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لالحتاد الكويتي لكرة القدم املنعقد 
بتاريخ 2009/11/12 بشأن مخالفة 
عشرة اندية الواردة به للقانون 

رقم 2007/5 املشار اليه.
� وعلى مذك���رة نائب املدير 

الرياضة بتاريخ  العام لشؤون 
.2009/11/13

ادارة  � وعلى ق���رار مجلس 
الهيئة املنعقد بتاريخ 2009/11/13 
باملوافقة على حل مجالس ادارات 

االندية ملخالفتها للقانون.
� وملقتضيات صالح الرياضة 

في الدولة.
قرر

م���ادة 1: حل مجل���س ادارة 
النادي. م���ادة 2: تعيني مجلس 
ادارة مؤق���ت ملدة س���نة الدارة 
ش���ؤون النادي تك���ون مهمته 
مباش���رة اختصاصات مجالس 
االدارة وفقا للنظام االساس���ي 
للن���ادي. ويتك���ون من: رئيس 
االدارة ونائب رئيس  مجل���س 
مجلس االدارة وامني السر وامني 
الصندوق وعضو. مادة 3: على 
مجل���س االدارة املنحل مبوجب 
هذا القرار تسليم ما لديه من عهد 
ومستندات وكل متعلقات النادي 
الى مجلس االدارة املؤقت ومتكينه 

من مباشرة مهامه.

الجزاف لـ »المعينين«: التزموا بتعليمات »الهيئة«

»التكتل« دعوى أمام القضاء المستعجل إليقاف قرار الحل
من���ذ أمس ق���ام العديد م���ن أعضاء 
مجال���س إدارات االندية »املنحلة« باكرا 
بتوكيل مجموعة من احملامني ملباش���رة 
رفع القضايا على الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ووزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل بصفتيهما لدى القضاء املستعجل 
اليقاف القرار املتعسف الصادر بحق تلك 
االندية متى استلمت بصورة رسمية قرار 
احلل، حيث ش���هدت أروقة قصر العدل 
تواجد الرياضيني واملؤيدين لهم بصحبة 
احملامني وكانوا بالفعل خلية نحل رياضية 
في أروقة القضاء وكان التعاطف والتأييد 
هو امليزة التي طغت على اجراءات التوكيل 
والتي أجنزت بصورة سريعة. وفي هذا 
السياق تقدم رئيس مجلس إدارة نادي 
القادسية وعدد من أعضاء مجلس االدارة 
أمس بدعوى إدارية ذات شق مستعجل 
أمام محكمة القضاء االداري إللغاء قرار 
احلل الصادر من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، فقد  قدم دفاع املجلس املتمثل 
في احملامني احلميدي السبيعي ومبارك 
اخلشاب بدعوى مستعجلة إللغاء القرار 
الص���ادر من الهيئة بحل مجالس االدارة 
بعدد من االندية منها نادي القادس���ية. 
وعلمت »األنب���اء« ان بقية االندية التي 
صدر ضدها القرار في طريقها لرفع دعاوى 
مماثلة. واستند دفاع القادسية في دعواه 
الى بطالن هذا القرار من عدة اوجه أخصها 
صدور القرار دون تسبيب قانوني وكذلك 
لسوء استعمال السلطة، معرضة الرياضة 
الكويتية لاليقاف بسبب هذا القرار الذي 
يعتبره االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
تدخال حكوميا في الرياضة وهو األمر الذي 
سبق أن حذر املسؤولون الكويتيون من 

مغبة الوقوع فيه.

من جانبه، أك���د احملامي عبدالرحمن 
البراك أن الهيئة قامت بحل مجالس إدارات 
األندية العشرة دون أن حتضر اجتماع 
اجلمعية العمومية اخلميس املاضي وأن 
القرار صدر خالل عطلة نهاية األسبوع 
ما يثير االستغراب. وأضاف في تصريح 
خاص ل� »األنب���اء« أن الهيئة كان لديها 
جمعية عمومية أمس األحد فكان األولى 
بها أن تنتظر حلضور اجلمعية العمومية 
وسماع وجهات نظر كل ناد على حدة قبل 

اتخاذ مثل هذا القرار.
وأكد أنه بصدد رف���ع دعوى بصفته 
الذي تض�منه  ال���يرموك  محاميا لنادي 
ه���ذا القرار غدا أو بعد غ���د على األكثر. 
وقرر االنضمام لطلبات األندية األخرى 
التي قامت بالفعل برفع دعاوى قضائية 

أمس.
بدوره، أكد احملامي مبارك اخلشاب أنه 
قام بالفعل برفع دعاوى ضد القرار لصالح 
القادسية والتضامن والفحيحيل  أندية 
مطالبا بإلغاء القرار. وطلب في الش���ق 
املستعجل من الدعوى وقف تنفيذ القرار 

حلني الفصل في الدعوى.
وأضاف أن ما يلفت االنتباه أن املادة 
الرابعة من القانون رقم 5 لس���نة 2007 
تنص على أن يقوم رئيس هيئة الشباب 
والرياض���ة برفع قرار احل���ل إلى وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل في موعد 
أقصاه أسبوع من تاريخ صدور القرار. 
ولوزير الشؤون أن يعترض على القرار 
خالل خمسة عشر يوما وإال أصبح القرار 

نافذا.
ويفه���م من ه���ذه امل���ادة أن القرار ال 
يصبح نافذا إال بعد مرور هذه املدة، فإذا 

لم يعترض الوزير عليه أصبح نافذا.

واستغرب اخلشاب أن يتم تنفيذ مثل 
هذا القرار فور صدوره وعدم انتظار املدة 
القانونية. كما أن الهيئة استندت في قرار 
احلل إلى اجلمعية العمومية غير العادية 
التي اجتمعت يوم اخلميس 11/12. وهنا 

يلفت انتباهنا أمران:
األول: عدم مشاركة الهيئة في االجتماع 
واإلشراف عليه وعدم حضورها، مما يصم 
االجتماع بصفة غير قانونية وبالتالي ال 
يستقيم أن تستند الهيئة في قرار احلل 
إلى اجتماع جمعية غير قانوني من وجهة 

نظر الهيئة.
الثاني: شاركت األندية ال� 14 في اجتماع 
اجلمعية العمومية، ومن ثم فإن كل من 
شارك في االجتماع ملزم بالقرارات التي 
مت اتخاذها. وبالتالي إذا سلمنا جدال بأن 
أعض���اء اجلمعية العمومي���ة قد خالفوا 
القانون من وجهة نظر الهيئة فكان البد 
للهيئ���ة أن حتل جمي���ع مجالس إدارات 
األندية ال� 14. ومحل استغرابنا هنا يتمثل 
في االنتقائي���ة التي حدثت. ولكننا نثق 
في عدال���ة قضائنا النزي���ه الذي جلأنا 
إليه فورا ومبج���رد صدور القرار. يذكر 
أن جتمع »محام���ون من أجل الرياضة« 
قد اصدر بيانا أمس األول يس���تنكر فيه 
قيام حل مجالس إدارات 10 أندية ويضم 
التجم���ع كال من احملام���ني عبدالرحمن 
البراك و فيصل النومس وحمود الهاجري 
ومبارك اخلشاب وصالح املزيني وعلي 
بو احلسن وعبدالرزاق الرزوقي وعامر 
الش���حومي ومحمد خريبط واحلميدي 
الس���بيعي وعبداهلل املعتوق وعبداهلل 
السبيعي ودومي املويزري وخالد الطني 
وفالح السبيعي ومحمد العتيبي وصالح 

العصيمي.

مبارك الخالدي
اجتمع مدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة فيصل 
اجلزاف صباح امس برؤس���اء مجالس ادارات األندية املعينة 
واملكلفة بادارة اندية القادسية والتضامن واجلهراء والساحل 
والصليبخات واليرموك والفحيحيل والنصر والشباب وخيطان، 
وقد حضر االجتماع نائب املدير العام لشؤون الرياضة د.حمود 
فليطح ونائب رئيس مجلس االدارة عبدالوهاب البناي ومدير 
ادارة الهيئ���ات الرياضية احمد عايش وعدد من املستش���ارين 
القانونيني، وقد توجه الرؤساء الى مقار انديتهم لتسلم مهام 

عملهم بشكل رسمي.
وقد تناول االجتماع ايضاح السياسة العامة التي سينتهجها 
الرؤس���اء خالل مدة عملهم والتي تس���تمر ملدة عام من تاريخ 
صدور القرار بحل مجالس ادارات األندية واملتزامن مع تعيينهم 

في مناصبهم اجلديدة بكامل الصالحيات املمنوحة كما لو كانوا 
مجالس ادارات منتخبة مبا يحافظ على سير العمل في هذه األندية 

بجميع أنشطتها املعتمدة وبكامل طاقاتها دون عوائق.
وحرص اجلزاف على توجيه احلاضرين الى ضرورة االلتزام 
بالتعليمات الصادرة من الهيئة باعتبارها املشرف األعلى على 
الرياضة في البالد السيما في االمور املتعلقة بتسلم احلسابات 
من ادارات األندية املنحلة ووفق محاضر رسمية ترفع للهيئة، 
مش���ددا على ضرورة االلتزام بالتعليمات اخلاصة باستمرار 
األنشطة املختلفة دون انقطاع بحسب األنظمة واللوائح والقواعد 

املنظمة لها.
ولفت اجلزاف الى ان توجيه الدعوات لعقد جمعيات عمومية 
عادية او غير عادية ال يندرج ضمن مهام عمل هذه اللجان التي 

يحدد مسار عملها مجلس ادارة الهيئة.

عبداهلل العنزي ـ مؤمن المصري
فهد الدوسري ـ عبدالعزيز جاسم

العمومية غير  زكت اجلمعية 
العادية الحتاد ك����رة القدم امس 
بنادي القادسية الشيخ طالل الفهد 
رئيسا جديدا الحتاد الكرة بحضور 
ممثلي االحتاد اآلسيوي واالحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« واللجنة 
االوملبية الدولية، فيما انتخب هايف 
املطي����ري نائ����ب للرئيس ومانع 
احلي����ان وعبداللطي����ف الدواس 
وطالل املعصب اعضاء متجاهلة 
قرار هيئة الش����باب بحل اداراتها 

وتعيني جلان بديلة.
اندية »التكتل« قررت  وكانت 
وهي القادسية والفحيحيل وخيطان 
والصليبخات والساحل واجلهراء 
والش����باب والنص����ر واليرموك 
والتضامن »تقدمي شكوى رسمية 
الدولية  اللجن����ة االوملبي����ة  الى 
واالحتاد الدولي للكرة »فيفا« على 
ضوء قرار ح����ل مجالس اداراتها 
الذي اتخذته الهيئة العامة للشباب 
والرياضة امس االول مبوافقة وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي، وس����يتم ارسال مذكرة 
الش����كوى الى »فيفا« مع املمثلني 
له املوجودين بالكويت حاليا وهم 
االماراتي عيسي احلوسني ممثل 
االحتاد اآلس����يوي ونائب رئيس 
»فيفا« جيوف����ن طومس وعضو 
جلنة االحت����ادات الوطنية وليام 
روخس����ن، ما يجعل شبح ايقاف 
الكرة الكويتية والرياضة عموما 
دوليا يطل برأسه من جديد في أي 

وقت بعد ان يتسلم »فيفا« تقرير 
ممثليه عن اجلمعيتني العموميتني 

غير العاديتني.
من جهته قال الفهد في مؤمتره 
انتهاء  الذي عقده بعد  الصحافي 
اجلمعي����ة العمومية انه وأعضاء 
مجلس االدارة لن يقوموا بتسلم 
مهام عملهم في املجلس حاليا إال 
بعد ان ته����دأ األوضاع فمصلحة 
الكويت فوق كل شيء ومن اجليد 

التريث قبل تسلم زمام األمور.
انه عند تعهده  الفهد  واضاف 
بتعدي����ل امل����ادة 32 والعودة الى 
الرغبة السامية التي كان »التكتل« 

أول من طبقها في انتخابات مجلس 
محمد املسعود في 10 اكتوبر 2007، 
اال انه ش����دد في الوقت ذاته على 
ان موافقة »فيفا« على التعديالت 
ليست مضمونه فاألزمة اآلن في 
نفق مظلم وال ميك����ن لنا التنبؤ 
بش����يء خصوصا ان هناك كتابا 
مزورا أرسل من الكويت الى »فيفا« 
سنكشف عنه وعن مرسله في وقته 
لكي نضع النقاط فوق احلروف، 
مضيفا ان هذا الكتاب كان مقصودا 
به إفشال العمومية ولكن بفضل 
اهلل مت الكشف عنه. وتابع الفهد انه 
على استعداد للترجل عن الرياضة 

اذا كانت املش����كلة فيه شخصيا 
ولكن الكل يعلم ان املش����كلة في 
عدم قدرة البع����ض على اختراق 
»التكتل« واحلصول على املناصب 
في االحتادات فنحن نؤمن بالعملية 
الدميوقراطية وآباؤنا علمونا منذ 
الصغر االنتخابات، واذا ما كانت 
االنتخابات التي جترى في مدارس 
االبتدائية ترضيهم فإننا ال نقبل في 
الوقت ذاته بسلب حق من حقوق 

اجلمعية العمومية.
وعن قرار حل األندية قال الفهد 
»هناك قصة حوار جرت بيني وبني 
والدي الش����هيد فهد االحمد خالل 

فترة حل االندية في عام 1986 حيث 
قلت ألبي شلون تتحمل تشوفهم 
وتسلم عليهم فقال لي: انا من ولده؟ 
فقلت له ولد احمد اجلابر الصباح 
ثم قال لي: من هي اسرتنا؟ فقلت 
له اسرة الصباح احلاكمة، فقال لي، 
هل اتينا للحكم بالقوة ام برغبة 
الشعب؟ فقلت له: برغبة الشعب، 
ثم قال لي نحن مثل الشجرة مهما 
صار ال ميكن لنا ان ننفر احد من 

احدها«. 
وبحس����ب تلفزيون »الراي« 
أرسلت اللجان املعينة رسالة إلى 
»فيفا« تبلغه فيه����ا بأن اجتماع 
إدارات األندي����ة املنحلة في نادي 

القادسية غير شرعي.
بدوره، قال خالد سريع اليوم 
)امس( نحن طبقنا النظام األساسي 
الحتاد الكرة مطالب االحتاد الدولي، 
لذلك حققنا الدميوقراطية واحلرية 
للحركة الرياضية وابعاد ش����بح 
اإليقاف. واضاف سريع من يقول 
سابقا ان انتخابات اليوم )امس( 
نكتة اقول له نكتة صدقت وطبقت، 

فال نامت أعني اجلبناء.
من جهت����ه قال خالد اجلارهلل 
ان التكتل حقق املعادلة الصعبة 
للحركة الرياضية والتي أتت بعد 
صراع طويل بني القوانني والقرارات 
وبالتالي نحن طبقنا ما فيه مصلحة 

الكويت والرياضة.
وبني اجل����ارهلل ان حل اندية 
التكتل وسام على صدورنا ونحن 
ال نلتفت الى األقزام وسنعود بقوة 

القانون واجلمعيات العمومية.

الفهد يشق طريقه بصعوبة وسط اجلماهير احملتشدةرئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد ونائبه هايف املطيري مع ممثلي اندية »التكتل«

)محمد ماهر(»فيفا« يؤكد على شرعية االحتاد الكويتي اجلديد

رابح: الحل كان مبيتًا

غانم: انتصرت الديموقراطية 

ال نقبل التفرقة بين »اإلعالم«
ما ح��دث ام��س ف��ي اجلمعية 
العمومي��ة اثار الكثي��ر من عالمات 
الصحافي��ن  ل��دى  االس��تفهام 
واالعالمي��ن احلاضري��ن بس��بب 
التفرق��ة بينهم، حي��ث منع جميع 
الصحافي��ن م��ن الدخ��ول وكذلك 
وس��ائل االعالم املرئية واملسموعة 
الدخ��ول باس��تثناء صحيفة  م��ن 
واحدة ومحطة تلفزيونية واحدة ما 
أثار استياء اغلب االعالمين وقدمو 
احتجاجاته��م لك��ن ال يوجد جواب 
مقنع ب��أن ممثلي »فيف��ا« رفضوا 
ذل��ك والس��ؤال كيف دخل��ت قناة 

واحدة وصحيفة واحدة.

قال رئيس نادي التضامن خالد رابح »اقترحت تغيير املادة 
32 من النظام االساسي ثم مخاطبة »فيفا« لتغيير النظام« عكس 
ما قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل االندية العشرة 
في يوم اجازة ما يعني ان النية مبيتة ما يجعلنا نلجأ الى اللجنة 

االوملبية و»فيفا« واحملاكم احمللية بسبب التدخل احلكومي .

اك��د رئيس ن��ادي النصر فالح غامن ان ال��ذي حدث اليوم 
)امس( هو انتصار للدميوقراطية، كما ان املجلس احلالي الحتاد 
الكرة برئاس��ة الفهد ش��رعي مت مبباركة »فيفا« وبحضورهم 
والباقي االن هو االس��تعجال بتعديل امل��ادة 32 مع ما يتوافق 

والرغبة االميرية السامية.

لقطات من الجمعية
قام احد االشخاص كثيرا مبقاطعة الفهد 
خ���الل مؤمتره الصحافي بقوله »انت بيرق 

ولد بيرق«.

حض��رت اجلماهي��ر منذ الثاني��ة ظهرا 
وب��دأت بالتوافد بكثرة قبل االجتماع بس��اعة 

ووصل عددها الف شخص.

الفهد باالحضان وبهتافات  اس���تقبل 
اجلماهير احلاضرة حلظة اعالنه رئيسا الحتاد 
الكرة وحرص على السالم على كل احلضور 

وجال ملدة 20 دقيقة بينهم.


