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مع النظام الداخلي، يتعين على المجلس في ختام أعماله الموافقة على نصوص تمشيًا 
ووفقًا لإلجراء المتبع منذ الدورة السابعة واألربعين للمجلس، تتم الموافقة فقط على . قراراته

القرارات المتخذة والتي سوف يتم نشرها في غضون مهلة شهر واحد مشفوعة بمحضر 
 .االجتماع
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 1الصفحة 
، الدورة الثالثة )أنغوال(المجلس، السيد بيدرو نسينغي باروس  افتتح رئيس 

وحضر .  الساعة العاشرة صباحًا2005آانون الثاني / يناير26والخمسين نهار الخميس 
 .8ممثلو ثالثة وعشرين وفد ترد  قائمة بأسمائهم في الملحق 

، 2005هم بأحر تمنياته للعام  وبعد أن رحب بجميع أعضاء المجلس وتقدم من 
أعرب رئيس المجلس باسم جميع األعضاء عن أمله في أن تستعيد المديرة عافيتها في أقرب 

هذا وذآر بالمأساة العالمية التي ألمت بالعالم في نهاية العام الماضي وأعرب لممثلي . وقت
وتم .  معهمالمحيط الهادي على وجه الخصوص عن تعاضد وتضامن المجلس/بلدان آسيا 

 .لزوم دقيقه صمت إآراما لذآرى ضحايا الموجة العمالقة
 
 اعتماد جدول األعمال وجدول األعمال المشروح -2

 ضميمة+ مؤقتة /53/1. م/متد/ يونسكو: الوثائق  
انظر الملحق (اعتمد المجلس  جدول األعمال وجدول األعمـال المشروح دون أي تعديل 

1.(  
 
 2004 أنشطة متد في العام -3

 )2 بهذا البند في المحلقالخاصةترد الوثائق ( 
عرض مدير متد باإلنابة العناصر الرئيسية من تقرير األنشطة الذي وضعته  

 .2إعالم / 53.  و م53/2. م/متد/يونسكوالمديرة، والتي تمحورت حولها الوثيقة 
انظر (مدت آذلك، ُعرضت بالتفصيل مختلف محاور تقييم الدورة السابعة واألربعين ل

 ).5المحلق 
 من تقريره،                 7 إلى 1، رئيس الفريق اإلداري، النقاط من )جامايكا(وقدم السيد سيمون آالرك 

 ) .4انظر المحلق  (2004آما قدم القرار المنقح بشأن فتح اعتماد للعام 
ا واإلمارات  وماليزيا وفرنسا واليابان وسويسروالبرتغالوشارآت في النقاش وفود الوس 

العربية المتحدة ولبنان وبلغاريا وآولمبيا والصين ومدغشقر آما ممثل مساعد المديرة العامة 
 .وتقدم الجميع من المديرة بتمنيات الشفاء العاجل. المعنية بالتربية باإلنابة

، أشاد المجلس باإلجماع بثراء األنشطة 2004 للعاموفي ما يتعلق بأنشطة متد  
وهنأ المجلس موظفي متد جميعًا على التزامهم الكبير خالل العام . عيتهاواتساقها ونو

 :هذا وقام المجلس على وجه الخصوص بما يلي. الماضي الذي آان مثقًال بالمهام
أحاط علمًا بمعدل التنفيذ الممتاز للمشاريع، وبالحشد البارز للموارد من خارج   -

لتوازن بين هذه الموارد الميزانية، معربًا عن سعيه إلى الحفاظ على ا
 ومساهمة الميزانية العادية لليونسكو؛

هنأ متد على اتخاذه آافة التدابير المفيدة للتوصل إلى حسابات غير سلبية في نهاية   -
 2004آانون الثاني /العام مع العلم أن الميزانية التي أقرها المجلس في يناير

 آانت ترتقب عجزًا في الميزانية؛
تقرير وبالشفافية والواقعية اللتين قدم بهما، آما بوضوح الوثائق أشاد بنوعية ال -

وقد صيغت بأسلوب مبسط وصاٍف ) بطاقات الوصف(المقدمة وثرائها 
 يسمح بتكوين صورة جلية  عن األنشطة قيد التنفيذ وعن النتائج المحققة؛

 المؤسسي أخذ علمًا بارتياح بالتقدم البارز المحرز منذ عام في ميدان تعزيز الطابع -
 وفي إصالح عدد من اآلليات واإلجراءات الرسمية وتحسين مناخ العمل؛

 ـــــــــــــ
 
 أنغوال، بلغاريا، آاميرون، الصين، آولمبيا، آوت ديفوار، اإلمارات العربية المتحدة، اسبانيا، فرنسا،  )1

وانيا، مدغشقر، ماليزيا، المكسيك، جامايكا، اليابان، الكويت، لبنان، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ليت
 .بورما، البرتغال، سويسرا، طوغو، اوآرانيا
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  2الصفحة 
أعرب عن شديد تقديره لتعزيز العالقات مع قطاع التربية ليس فقط في إطار مدت  -

 إنما أيضًا في إطار عدة مشاريع أخرى أو عدة أنشطة ميدانية؛
ع التي تعزر تنفيذها في  تلك المشاري2005أعرب عن أمله في أن تنفذ في العام  -

 ؛2004إفريقيا في العام 
عبر مجددًا عن قلقه بشأن ندرة الموارد البشرية، مما يؤدي إلى إضعاف المؤسسة  -

 نسبيًا؛
أعرب عن أمله في أن تواصل الجهود الرامية إلى تحسين صورة متد والسيما من  -

 خالل موقع الشبكة؛
التوسع، خاصة باالنضمام إلى تمنى أن تواصل الشرآات نموها وأن تتمكن من  -

 بعض اللجان الوطنية؛
هنأ الفريق اإلداري ورئيسه وشكرهم على التقرير الممتاز الذي يشكل عونًا بارزًا  -

 .ألعضاء المجلس
وفي ما يتصل بالدورة السابعة واألربعين لمدت، فقد أخذ المجلس علمًا باآلراء  

وشدد من طرفه على النجاح البارز لهذه ). 5 انظر المحلق(اإليجابية التي أدلي  بها بشأنها 
وفي ما يتعلق بتواتر الدورات، . الدورة، وتمنى أن تتم متابعة أعمالها على أفضل نحو ممكن

وبشأن وضع مدت .ارتأى المجلس احترام مهلة أربعة سنوات على األقل بين دورة وأخرى
 ليس من المرغوب فيه تغيير وطبيعته في المستقبل، رأت األغلبية الساحقة من الوفود أنه

نظام مدت جذريًا، وفضلت اإلفادة من نجاح مدت الحالي مع الحفاظ على طابعة الحكومي 
وبالطبع، . الدولي والبحث عن حلول لتحسين الحوار وإتاحة مجال أآبر للمجتمع المدني

 فيما سيكون من العسير التوفيق بين نهجين، يدعو أحدهما إلى إعطاء حيز آبير للسياسة،
وال شك  . يدعو اآلخر إلى تنشيط أعمال المؤتمر من خالل فتح أبوابه أمام جميع األطراف

هذا وسيضطر . في أن ذلك سيطرح مشكالت مالية بارزة، لكنه يشكل أيضًا تحديًا مثيرًا
 أيضَا إلى تقديم عدد من التوجهات الخاصة 2005المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في 

 .نة واألربعين لمدتبالدورة الثام
 

 وفدًا، وتمشيًا مع النظام األساسي 12وفي ختام المداوالت التي تناول فيها الكلمة  
فإن " يشرف على تنفيذ برنامج أنشطة المكتب"لمتد الذي ينص على أن المجلس 

 :المجلس
 

 ؛ من تقريره7 إلى 1أحاط علمًا بتعليقات الفريق اإلداري وتوصياته، وأقر النقاط من  -
 ؛2004أقر تقرير أنشطة مديرة متد للعام  -
 ( 2004آانون األول / ديسمبر 23أقر الحسابات المؤقتة لمتد المسجلة لغاية تاريخ  -

 التي صّدق عليها مكتب 2004 ذلك علمًا أن بيانات الحسابات للعام )2انظر المحلق  
يونيو /مكتب  المجلس في حزيرانالمراقب المالي لليونسكو سوف تعتمد رسمياًًًًًًًًًََ من جانب 

2005. 
 
 2005برنامج أنشطة متد للعام  -4

 )3ترد الوثائق الخاصة بهذا البند في الملحق ( 
 

 آما 2005عرضت مديرة متد الخطوط العريضة لمشروع برنامج أنشطة متد للعام  
وعرض رئيس الفريق .)ضميمة + 53/3. م/متد/يونسكو(أعطت لمحة عن وضع الميزانية 

 2005 من تقريره، والقرار القاضي بفتح اعتماد للعام 12 إلى 8اإلداري النقاط من 
وفي ما يتعلق بمسألة تقلب سعر الصرف ودفع المساهمة . )3إعالم /53.م/متد/يونسكو(

، فقد أطلع المراقب المالي )على أساس السعر الجاري للدوالر أو السعر الثابت(للميزانية 
وأوضح أن تعديل هذه . ختلف القواعد الملزمة المطبقة في اليونسكولليونسكو المجلس على م

القواعد يستلزم دراسة معمقة للغاية واقترح عقد مناقشة حول هذا الموضوع بين متد 
 .واليونسكو إليجاد حل يرضي الطرفين
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 3الصفحة 
  
وشارآت وفود آولمبيا وفرنسا والوس والصين واليابان وسويسرا والبرتغال  

وأعرب المجلس عن تقديره لإلطار البرنامجي الذي عرضه متد إذ . داوالتوماليزيا في الم
 هو السنة الثانية 2005ونظرًا إلى أن العام . اعتبره مرآًة لمؤسسٍة تنضج أآثر فأآثر آل سنة

في فترة السنتين الحاليتين، فإنه سيتم التشديد أساسًا على السعي إلى بلوغ آافة األهداف 
والترآيز ) بدل توسيع نطاقها( وعلى التعمق في عدد من األنشطة  32C/5الواردة في الوثيقة 
 :وقدم المجلس عددًا من التعليقات واالقتراحات بشأن. على بث نتائجها

 تعزيز الشراآات وخاصًة مع منابر اليونسكو وشبكة المدارس المشترآة؛ -
 أهمية االستعانة بخبرة دول الجنوب لتنفيذ األنشطة؛ -
زز بلدان الشمال مشارآتها وأن تضفي عليها صفة مؤسسية، ولهذا األمل في أن تع -

آالتنمية (الغرض، يتعين تحديد مواضيع ذات أهمية مشترآة لبلدان الشمال والجنوب معًا 
      .ي المشاريعبحيث يقبل وزراء البلدان الشمالية االلتزام فعًال ف) االمستدامة مثُال

لى مواجهة المشكالت الحالية وفي الوقت عينه على الرغبة في أن يحافظ متد على قدرته ع
 استباقها؛

، خاصة إذا ازداد تمويل "التعاون حسب الطلب"الخشية من أن، يبرز ما يسمى بـ -
 .األنشطة من أموال خارجة عن الميزانية

يتميز  والواقع أن مثل هذا التعاون قد يؤدي إلى خسارة عدد من مزايا المقارنة التي -
  .ة األطرافبها نظام تعددي

 
وفي ختام المداوالت التي شارك فيها ثمانية وفود، وتمشيًا مع النظام األساسي لمتد  

يحدد في إطار البرنامج والميزانية المعتمدين في المؤتمر "الذي ينص على أن المجلس 
العام، تفاصيل األنشطة التي يتعين على المكتب أن يضطلع بها على أن تراعى عند االقتضاء 

 :، إن المجلس"وارد المتاحة في خارج الميزانيةالم
  

 من 11 إلى 8أحاط علمًا بتعليقات الفريق اإلداري وتوصياته، وأقر النقاط من  -
من :"ينص على ما يلي" ؛ فقد اعتمد المجلس قرارا12تقريره؛  أما في ما يتعلق بالفقرة 

 التي تقدمها اليونسكو أجل التعويض عن تدهور سعر الدوالر وتضاؤل المساهمة المالية
بالفرنك السويسري، يوصي المجلس بأن يلتقي رئيسه ومديرة متد بالمدير العام لكي 
يعرضا عليه الوضع الراهن ويطلبا منه البحث في إمكانيات التخفيف من اآلثار السلبية 

 2005لتدهور سعر الدوالر على المساهمة المالية التي تقدمها اليونسكو لمتد، وذلك للعام 
 ".واألعوام التالية

  الذي قدمته المديرة؛2005أقر مشروع برنامج أنشطة متد للعام  -
 ؛2005أقر مشروع ميزانية متد للعام  -
 
األهداف التربوية وإصالح المناهج في عالم ": منتدى المجلس حول موضوع -5

 "مساهمة متد: متغير
الخمسين للمجلس، وتمشيًا بالرد على الرغبة التي أعرب عنها في الدورة الحادية و 

آانون الثاني لعقد منتدى يرمي / يناير27مع توجهات المكتب، خصص المجلس  عصر يوم 
الستراتيجية متد، وإلى استنباط آفاق جديدة ) 2004-2002(إلى إجراء تقييم نصف مرحلي 

 .2007-2005للفترة 
 

األساسية والبرامج بعد مقدمة عامة أدلت بها المديرة، قام آل من منسقي البرامج  
متعددة الميادين بعرض األنشطة المنفذة في السنوات الثالث الماضية آما النتائج المحققة 

 . 2007 – 2005والجهود المتضافرة واآلفاق المرتقبة للفترة " الدروس المستخلصة"و
ابان وتناولت الكلمة وفود البرتغال والوس ولبنان وسويسرا والمكسيك وفرنسا وآولمبيا والي

وطوغو ومدغشقر وبلغاريا واإلمارات العربية المتحدة وشددت جميعها على العمل الممتاز 
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  4الصفحة 
المنجز على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها متد في مجال الموارد البشرية 

. وأشاد المجلس بصورة خاصة ببراعة موظفي متد ومهاراتهم وتعاضدهم وانفتاحهم. والمالية
وفي ختام . حات آثيرة تهم متد على المدى القصير والمتوسط والطويلهذا وقدمت اقترا

المداوالت، شدد الرئيس خاصة على ما أعربت عنه بلدان الشمال من عزم واهتمام لتعزيز 
 .دورهم آشرآاء في تنفيذ األنشطة

 
وأعرب المجلس عن ارتياحه لنوعية هذا الحدث وتمنى أن تراعى المسائل التي  

وأقر المجلس وثيقة التقييم . ى على النحو المالئم في إطار برامج أنشطة متدعالجها المنتد
، وآلف المديرة نشر هذه الوثيقة وتوزيعها مع 2007-2002نصف المرحلي الستراتيجية 

 .األخذ بالتوجهات والمالحظات واالقتراحات التي قدمها مختلف أعضاء المجلس
 
تقييم المعاهد وتقييم متد للعام  - استراتيجية اليونسكو الخاصة بالمعاهد -6

2005.  
بان المجلس التنفيذي سوف يناقش استراتيجية اليونسكو "أحاط المجلس علمًا  

 .نيسان القادم/ في أبريل171الخاصة بالمعاهد خـالل دورته الـ 
وقدم السيد جون بارسونز، مدير قسم التقييم وتدقيق الحسابات في اليونسكو، لمحة  

، آما قدم 2005-2004ليات التقييم التي أجرتها معاهد عدة في فترة السنتين عامة عن عم
وتقدم رئيس الفريق اإلداري بعدد من التعليقات . مشروعًا لتحديد نطاق عمليات التقييم هذه

 ). من تقريره14الفقرة (في هذا الشأن 
  
 التي وفحص متد بعمق في إطار فريقه اإلداري وفي جلسة عامة مشروع الوالية 

 .تقترحها منظمة التقييس العالمية لتقييم المعاهد
 

وخالل النقاش الذي شارآت فيه وفود البرتغال والوس واإلمارات العربية المتحدة  
بارسونز، . وسويسرا واليابان وبلغاريا وآولمبيا والصين وجامايكا، قدم متد إلى السيد ج

 :مدير منظمة التقييس العالمية المالحظات التالية
يتعين أن تكون عملية التقييم المرتقبة فرصة إيجابية لمتد تسمح له بإبراز تمسكه  -

 في مهام اليونسكو وبرامجها آما فعاليته وجدارته وتالحم  أنشطته؛
يتوجب السهر على الناحية المهنية وعلى استقاللية متد عن اليونسكو وعلى  -

 وصية آل معهد؛موضوعية واضعي التقييم وقدرتهم  على مراعاة خص
 مع مراعاة دور المعاهد في تعريف مختلف نواحي 6يتعين مراجعة الفقرة  -

 استراتيجية التقييم؛
يتوجب في الوقت عينه تقييم أداء مختلف أقسام قطاع التربية ألن لعملها انعكاسات  -

 هامة على عمل المعاهد؛
. رة في عملية التقييمنظرًا إلى صالحياته القانونية، يتعين إشراك المجلس مباش -

حزيران، وأن /ويتعين أن يلتقي واضعو التقييم بمكتب المجلس في شهر يونيو
آانون /يناير(يناقش هذا األخير تقرير التقييم خالل دورته الرابعة والخمسين 

 حتى يتمكن من تقديم تعليقاته إلى المجلس التنفيذي؛) 2006الثاني 
االستقاللية الفكرية "إلدارة الجديدة مراعاة يجب أيضًا، في ما يتعلق بأدوات ا -

 ؛"والوظيفية واإلدارية لمتد
يتعين آذلك إعارة اهتمام خاص لألنشطة البارزة التي يقوم بها متد مثل تنظيم  -

الدورة السابعة واألربعين لمدت، خاصة بالنظر إلى إمكانياته المحدودة، ومن هنا 
التي يتم توزيعها لقاء إنجاز " العالوات"قد تسمح عملية التقييم بتحديد عدد من 

 بعض األنشطة بامتياز؛
" مفروغ منها"وينبغي أن يؤدي التقييم إلى استنتاجات مفيدة وليس فقط إلى نتائج  -

 ؛"يتعين إنجاز المزيد بموارد أقل"من قبيل 
ومن المرغوب فيه أن يضم فريق التقييم عضوًا ال يكون خبيرًا إنما يكون  -

 . ألنشطة متد"مستهلكًا"
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 5الصفحة 
إنما أن يكون " وثيقة أخرى"أخيرًا، تمنى المجلس أال يكون هذا التقييم مجرد  -

 .وثيقة مفيدة فعًال يتم تنفيذها وتصبح آلية تنظيم
 

وأآد السيد بارسونز للجميع باسم منظمة التقييس العالمية أن التقييم موضوع جدي  
. المالحظات واالقتراحات المقدمةأآد للمجلس أنه سيأخذ باالعتبار جميع ,ومستقل 

والالفت أن تقرير التقييم سوف يعرض على المجلس للتعليق عليه خالل دورته 
 .الرابعة والخمسين، قبل رفعه إلى المجلس التنفيذي

 
أحاط المجلس علمًا بالمعلومات التي قدمت وأعرب عن رغبته في أن تسمح  

ح دور آل مؤسسة، وخاصة بإبراز استراتيجية اليونسكو الخاصة بالمعاهد بتوضي
 .خصوصيتها وأهميتها آعنصر مكمل لقطاع التربية

ورأى المجلس أيضًا أن عملية التقييم تمثل فرصة ذهبية لمتد يستطيع من  
 . خاللها أن يبين ثراء أنشطته وتمسكه بمهام اليونسكو وأهدافها

 يشارك مستقبالًً وأقر المجلس اقتراحات الفريق اإلداري وعبر عن رغبته في أن 
في عمليات التقييم هذه، بصفته هيئة إدارية في متد، على أن تحدد تفاصيل هذه 

 .المشارآة الحقًا
 
 )5/ م33 (2007-2006مشروع البرنامج والميزانية للفترة  -7

 )7ترد الوثيقة المنقحة في الملحق ( 

 5/ م33ة للقرار قدمت المديرة العامة المساعدة باإلنابة للمجلس الخطوط العريض 
آما أطلعت الحضور على قرارات المدير العام بشأن ). 6انظر الملحق (لقطاع التربية 

 .الميزانية المخصصة حتى اليوم لقطاع التربية والمعاهد

 2007-2006وقدمت مديرة متد مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين  
س الفريق اإلداري عدداًًً من التعليقات في هذا وقدم رئي). 7إعالم /53م /متد/يونسكو: الوثيقة(

 ). من تقريره19إلى 15الفقرات من (الشأن 

تناولت الكلمة وفود الوس ومدغشقر وآوت ديفوار والصين وسويسرا وأنغوال آما  
وشكر المجلس نائب المديرة العامة المعنية بالتربية باإلنابة على . رئيس الفريق اإلداري

واقترح . الميزانية المرتقبة الزالت دون االحتياجات الحقيقية لمتدعرضه وشدد على أن 
 الصادر عن متد، على أن تعرض الحقًا على 33/5.بعض التعديالت على مشروع الوثيقة م

وطلب أيضًا أن تذآر إفريقيا صراحة، وأن تلغى اإلشارة إلى أية سنة معينة . المؤتمر العام
وأعرب عن أمله في أن يتيح مشروع القرار تسليط . في الدورة الثامنة واألربعين لمدت

الضوء على أنشطة بث المعلومات والتحليل التي يقوم بها متد، على أن يفرد لهذه الفقرة 
هذا والحظ . الفرعية بنّد خاص يجمع بين البرامج األساسية الثالثة واألنشطة متعددة الميادين

امة المعنية بالتربية باإلنابة، إن بنود الميزانية المجلسً  أيضًا أنه في عرض نائب المديرة الع
تشمل تكاليف الموظفين، في حين أن  البنود )  ماليين دوالر16،9(الخاصة بالمعاهد 

 .فإنها ال تشمل إال التكاليف المباشرة)  ماليين دوالرI  ) 55.8الخاصة بالبرنامج الرئيسي

 
 التي سوف تصاغ نهائيًا بعد إدخال 7عالم  إ/53وفي ختام المداوالت، أقر المجلس الوثيقة م 

وفي ما يتعلق بالمساهمة المالية التي تقدمها اليونسكو والواجب . التعديالت  الشفوية عليها
 دوالرًا 4591000ذآرها صراحة في مشروع القرار، فقد قرر المجلس اإلبقاء على مبلغ 

 قراره هذا إلى المدير العام وطلب  المجلس من رئيسه إبالغ. الذي اقترحه قطاع التربية
 .لليونسكو
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  6الصفحة 
 تاريخ انعقاد الدورة الرابعة والخمسين للمجلس  -8

قرر المجلس أن يقترح على المدير العام لليونسكو عقد دورته الرابعة والخمسين  
آانون الثاني / يناير24 و23، على أن يسبقها في 2006آانون الثاني / يناير27 إلى 25من 

ويقع على المديرة اتخاذ قرار بشأن الدعوة إلى عقد اجتماع . اإلدارياجتماع الفريق 
إعداد مدت، وذلك في ضوء التوجيهات  متزامن لفريق العمل المعني بمساعدة متد على
هذا وسوف يعقد مكتب  .أو المؤتمر العام/التي سيقدمها في هذا الصدد المجلس التنفيذي و

 .2005حزيران /والمجلس اجتماعًا له في بداية شهر يوني
 
 مسائل متنوعة  -9
 

 14أحاط المجلس علمًا بأنه سيتعين على المؤتمر العام الثالث والثالثين انتخاب  
وتقدم الرئيس بخالص شكره إلى جميع الدول األعضاء . عضوًا جديدا في مجلس متد

 المنتهية عضويتها، وأشاد بالتزامها الحازم طيلة أربع سنوات، وأعرب عن أمله في أن
يلتقي بالكثير من ممثليها في الدورة القادمة مذّآرا بأن النظام األساسي لمتد ينص على 

 .إمكانية إعادة انتخاب األعضاء المنتهية واليتهم
 

 اعتماد قرارات الدورة الثالثة والخمسين -10
 

. م/متد/ يونسكوالوثيقة (تمشيًا مع النظام الداخلي، أقر المجلس نصوص القرارات 
وطلب من أمين المجلس أن يدخل عليها التعديالت التي اعُتمدت ) مؤقتة/ قرارات/53

شفويا، وشدد الرئيس على حسن تقدير المجلس لعمل متد وشجعه على المضي قدمًا في 
 .المستقبل، آما تقدم بتمنياته ألن تستعيد مديرة متد آامل عافيتها

قراراتها في مهلة وآلف أمين المجلس بنشر محضـر الدورة الثالثـة والخمسين و 
 .2005آذار /أقصاهـا بداية شهر مارس

 
 اختتام الدورة -11

لس وهنأ الرئيس وشكره على قيادته الممتازة ألعمال جتكلم مندوب سويسرا باسم الم 
 .هذه الدورة الثالثة والخمسين

 
آانون / يناير28اختتم الرئيس الدورة الثالثة والخمسين للمجلس نهار الجمعة  

 .  دقيقية13.25 في الساعة 2005الثاني 
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