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خادم الحرمين :أوامر بترقية وتعيين
 32قاضي ًا بديوان المظالم
�أ�صدر خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �أمر ًا
ملكي ًا برتقية وتعيني  32قا�ضي ًا
ب��دي��وان امل��ظ��امل على خمتلف
الدرجات الق�ضائية.
و�أو���ض��ح رئي�س دي��وان املظامل
رئي�س جمل�س الق�ضاء الإداري
ال�شيخ د .خالد اليو�سف �أن الأمر
امللكي الكرمي ت�ضمن ترقية 5
ق�ضاة من درجة قا�ضي ا�ستئناف
�إلى درجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف،
وترقية  4ق�ضاة من درجة رئي�س
«حمكمة� -أ» �إل��ى درج��ة قا�ضي
ا�ستئناف ،وترقية  7ق�ضاة من
درجة «وكيل حمكمة�-أ» �إلى درجة
«رئي�س حمكمة-ب» ،وترقية 8
ق�ضاة من درجة «قا�ضي -ب» �إلى
درجة «قا�ضي�-أ».
و�أفاد �أن الأمر امللكي الكرمي ا�شتمل
على تعيني مالزمني ق�ضائيني
على درجة «قا�ضي -ب» ،وترقية
 6ق�ضاة من درجة «مالزم ق�ضائي»
�إلى درجة «قا�ضي-ج».
و�أكد الدكتور اليو�سف �أن الأمر
امللكي وم��ا تَ َ�ض ّمنه من ترقية
وتعيني؛ ي��أت��ي ام��ت��داد ًا للدعم
املتوا�صل وامل�ستمر من خادم
احلرمني ،وويل عهده وحر�صهما
واهتمامهما مبرفق الق�ضاء.
كما �أ�صدر خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بـن عبدالعزيز،
�أم�����س الأول ،ع��ددا م��ن الأوام���ر
امللكية تق�ضي بتعيني املهند�س
�أحمد العوهلي حمافظ ًا للهيئة
العامة لل�صناعات الع�سكرية
مبرتبة وزير ،وتعيني د .حامت
املرزوقي نائب ًا لوزير التعليم

• امللك سلمان بن عبدالعزيز

للجامعات والبحث واالبتكار
باملرتبة امل��م��ت��ازة ،وتعيني
د� .سعد �آل فهيد م�ساعد ًا لوزير
التعليم باملرتبة املمتازة.
وت�����ض��م��ن��ت االوام�����ر امللكية،
تعيني املهند�س حممد اجلا�رس
م�ساعد ًا لوزير العمل والتنمية
االجتماعية باملرتبة املمتازة،
وتعيني د� .أحمد العامري مدير ًا
جلامعة الإم��ام حممد بن �سعود
الإ�سالمية باملرتبة املمتازة
ا�ضافة ال��ى تعيني د� .إينا�س
العي�سى مديرة جلامعة الأمرية
نورة بنت عبدالرحمن باملرتبة

املمتازة.
و�شملت االوام���ر امللكية اي�ضا
تعيني د .حممد ال�شهري مدير ًا
جل��ام��ع��ة احل�����دود ال�شمالية
باملرتبة امل��م��ت��ازة ،وتعيني
الأ���س��ت��اذ عبدالرحمن احلربي
حمافظ ًا للهيئة العامة للتجارة
اخلارجية باملرتبة املمتازة.
ك��م��ا ا����ص���در خ����ادم احل��رم�ين
ال�رشيفني �أم���را ملكيا ب�إعفاء
د .توفيق ال�سديري نائب وزير
ال�����ش ��ؤون الإ���س�لام��ي��ة وال��دع��وة
والإر����ش���اد ل�����ش ��ؤون امل�ساجد
والدعوة والإر�شاد من من�صبه.

خالل اجتماع خليجي ناقش قضية األمن اإللكتروني

عمان :دول التعاون وصلت إلى مرحلة متميزة
في مجال الحكومة اإللكترونية
ب���د�أت �أم�����س� ،أع��م��ال االجتماع
ال��ع����شري��ن للجنة التنفيذية
للحكومة الإل��ك�ترون��ي��ة ب��دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية برئا�سة �سلطنة عمان؛
ملناق�شة ق�ضية الأمن الإلكرتوين
ب�شكل عام ،وعملية التن�سيق على
امل�ستويني اخلليجى والعربي.
وق���ال رئ��ي�����س ال��وف��د العماين
وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة
تقنية امل��ع��ل��وم��ات العمانية
���س��امل ال��رزي��ق��ي خ�ل�ال كلمته
�أن االج��ت��م��اع ال����ذي ي�ستمر
ي���وم�ي�ن ،ي��ط��رح ال��ت��ج��ارب،
والآراء ،والأفكار؛ بهدف تطوير
اخلدمات الإلكرتونية يف البلدان
اخلليجية ،م�ضيفا �أن بالده ت�أمل
م��ن خ�لال ه��ذه اللجنة والفرق
املنبثقة منها ا�ستمرار اجلهود
امل�شرتكة ،وتفعيل املبادرات
كاال�سرتاتيجية اال�سرت�شادية لدول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية ،ومبادرة تعزيز الإطار
الأمني للمعلومات ،واخلدمات
الإلكرتونية امل�شرتكة ،وال�رشاء
املوحد للأجهزة والربجميات،
والعديد من املبادرات كاالحرتاز
م��ن ال��ك��وارث ف��ى جم��ال تقنية
املعلومات ،وبع�ض التطورات يف
هذا املجال.
و�أ�شار الرزيقي �أن الهدف الأ�سا�سي
من اللجنة هو التن�سيق بني دول
جمل�س التعاون ل��دول اخلليج

رئيس الحرس الوطني يشيد بالعالقات بين البلدين

البحرين :باكستان تساهم في دعم االستقرار اإلقليمي
���ش��ارك رئ��ي�����س احل��ر���س الوطني
البحريني الفريق �أول ركن ال�شيخ
حممد بن عي�سى االحتفال الذي نظمه
اجلي�ش الباك�ستاين مبنا�سبة يوم
باك�ستان� ،أم�س الأول.
وج��رت مرا�سم االحتفال مب�شاركة
الرئي�س الباك�ستاين وكبار القادة
الع�سكريني وال�شخ�صيات من عدد
من الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،حيث
هن�أ رئي�س احلر�س الوطني البحريني
الرئي�س الباك�ستاين د .عارف علوي
وال�شعب الباك�ستاين ،مبنا�سبة
احتفاالت البالد بيوم باك�ستان ،مبدي ًا
�إعجابه بالعرو�ض الع�سكرية التي
قدمها اجلي�ش الباك�ستاين وما متيز
به من كفاءة عالية وجاهزية ومهارة
يف تنفيذ اللوحات اال�ستعرا�ضية
لقواته.
كما �أ�شاد بالعالقات الوثيقة التي
تربط بني البحرين وباك�ستان ودور
�إ�سالم �آباد يف دعم الأمن واال�ستقرار
الإقليمي ،م�شري ًا �إل��ى امل�ستويات
املتقدمة التي و�صل �إليها التعاون
والتبادل الع�سكري بني اجلانبني،
والتي تعك�س ��شراك� ً�ة ثنائية بني
البلدين ال�صديقني ا�ستمرت لعقود
طويلة من مناء وازدهار.
كما قدم فريق القفز احلر باملظالت
عر�ض ًا جوي ًا �ضمن فقرات االحتفال
ب��ي��وم ب��اك�����س��ت��ان ،م�ستعر�ض ًا
االح�تراف��ي��ة العالية ال��ت��ي يتمتع
بها ،والتي �أك�سبته �صيت ًا دولي ًا من
خالل م�شاركاته اخلارجية املختلفة
وحتقيقه لعدد وا�سع من املراكز
املتقدمة يف املحافل العاملية.
على �صعيد �آخ��ر� ،أك��د نائب رئي�س
املجل�س الأعلى للبيئة البحريني

العربية ،حيث ان دول املجل�س
و�صلت �إل��ى مرحلة متميزة يف
جم��ال احل��ك��وم��ة الإلكرتونية-
خا�صة يف تقرير الأم��م املتحدة
للجاهزية يف جم��ال احلكومة
الإلكرتونية ،كما �أن هناك العديد
من املبادرات والأفكار التي �سيتم
طرحها خالل االجتماع ،ورفعها
�إل��ى اللجنة ال��وزاري��ة للحكومة
الإلكرتونية التي �ستجتمع هذا
ريا �إلى �أنه �سيتم خالل
العام ،م�ش ً
االجتماع التطرق �إلى العديد من

• املشاركون في االجتماع اخلليجي

املبادرات.
ون��اق�����ش االج��ت��م��اع ع����ددا من
امل���ب���ادرات امل��ق��دم��ة م��ن دول
جمل�س التعاون ومنها :مبادرات
�سلطنة عمان حول تعزيز الإطار
الأمني للمعلومات ،و�إعداد درا�سة
ال�ستخدام االتفاقيات الإطارية
م��ع م���وردي تقنية املعلومات
واالت�����ص��االت «ت�����ص��ور التفاقية
ال�رشاء اخلليجي املوحد للعتاد
والربجميات» ،ومبادرة اململكة
العربية ال�سعودية لإعداد درا�سة

لو�ضع خطة ا�ستمرارية الأعمال يف
حالة الطوارئ لدول املجل�س.
كما �سيناق�ش م��ب��ادرة خليجية
لإع����داد �إط����ار لإ����ص���دار تقرير
دوري ي�شمل �إجن��ازات احلكومة
الإلكرتونية ،ومبادرة الإمارات
لإن�����ش��اء ن��ط��اق «ج��ي �سي �سي»
على الإن�ترن��ت ،ومبادرة مملكة
البحرين حول �إعداد منوذج قيا�س
لتنفيذ اال�سرتاتيجية اال�سرت�شادية
للحكومة الإلكرتونية ،وغريها
من املبادرات.

اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية
يناقش توطين الوظائف
ي�ست�ضيف جمل�س ال�شورى ال�سعودي ،االجتماع
ال��دوري الثاين ع�رش لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى
والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون،
وال��ذي �سيعقد اخلمي�س املقبل ،مبدينة جدة،
وي�سبقه االجتماع احل��ادي ع�رش للجنة التن�سيق
الربملاين والعالقات اخلارجية الثالثاء املقبل
.وي�شارك الأم�ين العام ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية د .عبداللطيف الزياين يف االجتماع،
حيث �سي�ستعر�ض ر�ؤ�ساء املجال�س الت�رشيعية يف
بداية اجتماعهم التقرير ال�سنوي لالجتماع الدوري

احلادي ع�رش.
كما �سيطلعون على تو�صيات جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية يف اجتماعهم احل��ادي ع�رش
املنعقد يف  26مار�س ،ب�ش�أن املوا�ضيع املدرجة
على جدول الأعمال ،ومنها �أعمال اللجنة الربملانية
اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان
الأوروبي ونتائج ندوة «توطني الوظائف واال�ستثمار
يف املوارد الب�رشية لدول جمل�س التعاون اخلليجي»،
ومقرتح ت�شكيل جلنة للتعاون مع برملان دول �أمريكا
الالتينية واتخاذ ما يلزم ب�ش�أنها.

الدوحة شهدت ختام ندوة منع انتشار اإلرهاب البيولوجي

قطر :نأمل في تقييم الوضع

• الشيخ محمد بن عيسى مشاركا ً في االحتفاالت الباكستانية

ال�����ش��ي��خ في�صل �آل خ��ل��ي��ف��ة� ،أن
تكرمي رئي�س تركمان�ستان قربان
حممدوف للعاهل البحريني امللك
حمد ب��ن عي�سى ،بو�سام «احلياد
الرتكمان�ستاين»� ،أعلى و�سام يف
تركمان�ستان ،ي�ؤكد على عمق ما
و�صلت �إليه عالقات البلدين من تطور
�شمل خمتلف املجاالت ،م�ضي ًفا �أن
هذا التكرمي تكرمي ل�شعب البحرين
ب�أكمله الذي يعتز بهذه العالقة مع
تركمان�ستان.
و�أك����د �أن ال��ع�لاق��ات البحرينية
الرتكمان�ستانية �أقرب اليوم من �أي

وقت م�ضى بعد الزيارة التي �أجراها
امللك حمد بن عي�سى بدعوة ر�سمية
تلقاها من الرئي�س الرتكمان�ستاين،
ومتيزت بحفاوة كبرية خالل مرا�سم
اال�ستقبال ،منوهً ا مبا يجمع بني
البلدين من موروث ح�ضاري وعادات
وتقاليد م�شرتكة� ،أكد على التم�سك
بها كل من قائدي البلدين ال�شقيقني.
و�أ�ضاف�« :إن البحرين وتركمان�ستان
بلدان تتمتعان مبقومات اقت�صادية
عالية ،وفتحت هذه الزيارة �أبوا ًبا
وا�سعة للتجارة واال�ستثمار بني
البلدين ،وهو ما مل�سناه من خالل

اإلنساني بمنطقتنا العربية

الفعاليات االقت�صادية التي عقدت
ع��ل��ى ه��ام�����ش ال���زي���ارة مب�شاركة
وف���د رف��ي��ع امل�����س��ت��وى م��ن �صناع
القرار ورج��ال الأعمال من البلدين
ال�شقيقني».
و�أ���ش��اد ال�شيخ في�صل مبخرجات
الزيارة التي حظيت باهتمام بالغ
من قبل احلكومة الرتكمان�ستانية،
و�أك��د �أن البلدين يرتبطان بتاريخ
طويل من العالقات املرتكزة على
االحرتام املتبادل والتن�سيق امل�شرتك
وال��ت��ع��اون امل�ستمر مل��ا فيه خري
البلدين و�شعبيهما.

توقيع اتفاقية تعاون مع جائزة دوق أدنبرة الدولية

اإلمارات :نسعى إلى الوصول برسالة التسامح إلى دول العالم
بح�ضور وزير الت�سامح الإماراتي ال�شيخ نهيان
بن مبارك والأمري �إدوارد �إيرل وي�سيك�س ،وقعت
وزارة الت�سامح �أم�س اتفاقية تعاون مع جائزة
دوق �أدن�ب�رة الدولية على هام�ش فعاليات
املنتدى العاملي للتعليم واملهارات يف دبي
لتعزيز التعاون يف جم��االت الت�سامح وقبول
الآخر والتعاي�ش ال�سلمي واحرتام التنوع على
امل�ستوى ال��دويل وفتح املجال �أم��ام ال�شباب
الإم��ارات��ي وال �سيما خريجي برنامج فر�سان
الت�سامح للم�شاركة يف برامج اجلائزة واال�ستفادة
من خرباتها الوا�سعة.
وقع االتفاقية عن وزارة الت�سامح الإماراتية،
املدير العام يف مكتب وزي��ر الت�سامح عفراء
ال�صابري ،فيما وقعها عن م�ؤ�س�سة جائزة دوق
�أدنربة الدولية �أمني عام اجلائزة جون ماي.
وتركز بنود االتفاقية على التعاون امل�شرتك
يف امل�رشوعات واملبادرات املتعلقة بالت�سامح
وت��ب��ادل املعلومات واخل�ب�رات بني اجلانبني
وامل�ساعدة والدعم لبع�ضهما البع�ض يف العالقات
العامة و�أن�شطة زيادة التوعية ب�أهمية الت�سامح
وتن�سيق جميع البيانات العامة واملعلومات
الأخرى ذات ال�صلة بهذه االتفاقية.
وقال ال�شيخ نهيان بن مبارك �إن االهتمام بالتعاون
مع جائزة دوق �أدنربة ي�أتي يف �إطار �سعي وزارة
الت�سامح لال�ستفادة من اخلربات الدولية يف جمال
الت�سامح والو�صول بـ «برنامج فر�سان الت�سامح»

�إلى العاملية ،م�ؤكدا �أن الوزارة ت�سعى للو�صول
بر�سالتها يف تعزيز الت�سامح �إلى دول العامل
كافة لذا ترحب بالتعاون مع كل اجلهات ذات
ال�صلة بالت�سامح والتي تتوافق مع الوزارة يف
نف�س الأهداف واملبادئ.
و�أكد �أن هذه اجلائزة املرموقة من �ش�أنها �أن تزود
ال�شباب باملهارات واخل�برات التي يعتمدها
دائما �أ�صحاب العمل وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف
جميع �أنحاء العامل و�أنها ت�ساعد على تطوير
مهارات ال�شباب ودعمهم يف رحلتهم نحو م�ستقبل
ناجح ،م�ضيفا �أن اجلائزة تعزز قيم الت�سامح
واحرتام التنوع بجميع �أ�شكاله ولذلك ف�إنه من
الطبيعي �أن ت�سعى وزارة الت�سامح �إلى العمل مع
هذا ال�رشيك للعمل معا يف تعزيز الت�سامح على
ال�صعيد العاملي.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن وزارة الت�سامح ت�شجع فئات
املجتمع كافة يف الإم��ارات على متابعة برامج
اجلائزة التي تعزز قيم الت�سامح بني اجلميع
وهذا بال �شك �أحد �أهم �أه��داف ال��وزارة ،منبها
�إلى �أن توقيع االتفاقية يعد مبثابة خطوة �أولى
يف طريق التعاون مع اجلائزة و�سيتبعها بال
�شك خطوات عملية ميكن �أن ي�ستفيد منها �شباب
الإم��ارات الذين �شاركوا يف ال��دورات املختلفة
لربنامج فر�سان الت�سامح.
من جانبه ،قال الأمري �إدوارد �إن �شباب اليوم
ين�شئون يف عامل يتحرك ب�رسعة هائلة و�أن تنمية

املهارات املختلفة لل�شباب مثل الثقة والقدرة
على التكيف والكفاءة املدنية والقدرة على احلياة
يف جمتمع متعدد الثقافات تعترب من املقومات
املهمة وهنا ي�أتي دور التعليم غري الر�سمي مثل
التعليم الذي تقدمه املنظمات التي تدير جائزة
دوق �أدنربة الدولية وهو و�سيلة جمربة �أثبتت
كفاءتها يف متكني ال�شباب من تفعيل �إمكاناتهم
وتطوير ثقافتهم و�أن يكونوا عوامل �إيجابية
من �أجل تطور املجتمعات وتقدمها ،م�ؤكدا �أن
ال�رشاكة مع وزارة الت�سامح تعترب فر�صة عظيمة
لتعزيز عمل اجلائزة داخل الإمارات.
وتعترب جائزة دوق �أدن�ب�رة الدولية الإط��ار
العاملي للتعليم غري الر�سمي يتحدى �إمكانات
ال�شباب من �أجل تطوير مهارات جديدة وممار�سة
الن�شاط البدين وتعلم قيمة العمل اجلماعي
والقيادة من خالل خو�ضهم رحلة تت�سم باملغامرة
والعمل التطوعي �ضمن جمتمعهم.
ويوجد حاليا  1.3مليون �شاب يكملون برناجمهم
الفريد م��ن خ�لال مئات الآالف م��ن ال�رشكاء
وامل�شغلني الذين يتمحور عملهم حول ال�شباب
مبا يف ذلك املدار�س ومنظمات ال�شباب وجمال�س
االمتحانات وم�ؤ�س�سات اجلانحني.
ومنذ �إطالقها قبل �أكرث من  60عاما �شارك ماليني
ال�شباب يف �أن�شطة اجلائزة وح�صدوا جوائزها
وا�ستفاد ماليني غريهم من ت�أثريها الإيجابي
�ضمن جمتمعاتهم يف �شتى �أنحاء العامل.

كرمت اللجنة الوطنية حلقوق
الإن�سان القطرية  79جهة وفرد ًا
من اجلهات والأف��راد املتعاونني
م��ع ال��ل��ج��ن��ة م��ن امل�ؤ�س�سات
والأفراد ،مبنا�سبة اليوم العربي
حلقوق الإن�سان.
من جانبها ،قالت الأمني العام
للجنة الوطنية حلقوق الإن�سان
القطرية مرمي العطية« :ي�رشفني
م�شاركة املتعاونني احتفاالت
اللجنة مبنا�سبة اليوم العربي
حلقوق الإن�����س��ان ،ال��ذي ن�أمل
�أن يكون مبثابة وقفة مع الذات
لتقييم ال��و���ض��ع الإن�����س��اين يف
منطقتنا العربية ..و�أن نعقد فيه
املقارنة بني الواقع املعا�ش وما
ن�ص عليه امليثاق العربي حلقوق
الإن�سان من مبادئ فيها حقوق
يجب �أن يتمتع بها املواطن
العربي ،وواجبات ينبغي عليه
�أن ي�ؤديها.
كما ن�أمل �أن نحتفل العام املقبل
ونحن ننعم بواقع يلبي تطلعاتنا
يف التمتع بحقوقنا يف كافة
جماالت حقوق الإن�سان.
و�أو�ضحت � ّأن اللجنة الوطنية
حلقوق الإن�سان بد�أت احتفاالتها
باليوم العربي منذ ال�ساد�س
ع�رش من ال�شهر احلايل بن�رش �أهم

• حقوق اإلنسان القطرية كرمت  79جهة وفردا ً

املبادئ التي ن�ص عليها امليثاق
العربي حلقوق الإن�����س��ان على
مواقع التوا�صل االجتماعي ..
ويف ذات االطار �أقيمت ور�شة عمل
لهذا احلدث .
وق��د حر�صت اللجنة الوطنية
حل��ق��وق الإن�����س��ان يف مثل هذه
املنا�سبات على �أن تكرم فئات
م��ن املتعاونني معها يف ن�رش
ر�سالتها لإر���س��اء ثقافة حقوق
الإن�سان على ال�صعيد الوطني،
وتكرميهم تكرمي لنا باعتبارهم
�رشكاءنا يف الأهداف والر�سالة.
ويف �ش�أن قطري �آخ��ر ،اختتمت
ف��ع��ال��ي��ات ن���دوة م��ن��ع انت�شار
الأ�سلحة البيولوجية واالرهاب
البيولوجي التي نظمتها اللجنة
الوطنية حلظر الأ�سلحة بالتعاون
مع جامعة نربا�سكا بالواليات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة ،مبركز
الدوحة الإقليمي للتدريب على
االتفاقيات املتعلقة ب�أ�سلحة
الدمار ال�شامل.
و�أقيمت يف اليوم اخلتامي حلقة
نقا�شية �شارك فيها اخل�براء من
ال��داخ��ل واخل���ارج وق��ام رئي�س
اللجنة الوطنية بتكرمي كل من
مدير �إدارة الت�أهب واال�ستجابة
للطوارئ بوزارة ال�صحة العامة

القطرية د .حمد الهاجري ورئي�سة
معهد الأمم املتحدة لنزع ال�سالح
د .رينات دوان ،وممثلة جامعة
نربا�سكا ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية د� .شارون ميدكالف.
وك��ان اليوم الأخ�ير للندوة قد
�شهد القاء العديد من املحا�رضات
وال��ت��دري��ب��ات العملية ،حيث
�أعطى مدير جامعة نربا�سكا كيث
هان�سي ،ايجاز ًا عن العمل ال�سابق
لال�ستجابة للحوادث اال�شعاعية
الناجتة عن احل��وادث النووية،
كما تناول اال�شعاعات الناجتة
ع��ن القنابل ال��ق��ذرة ،مو�ضحا
املفاهيم اخلاطئة ع��ن اجهزة
ت�شتيت اال �شعاع ،كما حتدث
عن ال�رضر الذي ي�صيب االن�سان
نتيجة التعر�ض ال �شعاعات كبرية
خالل فرتة ق�صرية مثل العظام
واالن�سجة والنخاع.
كما ا�ستعر�ض �إج��راءات ال�سالمة
م��ن اال���ش��ع��ات ال��ف��ا ،وبيتا،
والكاما .ثم �رشح مفهوم القنبلة
القذرة ،وهي جهاز تفجري فيه
مواد م�شعة عندما تنفجر تت�شتت
ه��ذه امل���واد يف البيئة وكيفية
مواجهتها .ثم عر�ض فيلما تناول
التعليمات الواجب اتخاذها يف
مثل هذه احلاالت.

