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أكدت أن قضاء المملكة يمارس سلطته وفقًا للمبادئ الدولية

دعت إلى إرساء قواعد المساواة في شتى المجاالت

السعودية :ماضون في تعزيز
حقوق اإلنسان

قطر :نسعى للقضاء على جميع أشكال

• بندر العيبان متحدثا ً أمام مجلس حقوق اإلنسان

�أكدت ال�سعودية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان ام�س
بجنيف عزمها على موا�صلة اجلهود يف جمال
حماية وتعزيز حقوق الإن�سان بقيادة خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
وويل العهد الأم�ير حممد بن �سلمان وحتقيق
التنمية امل�ستدامة وفق منهجية متوازنة بني
حتقيق �أف�ضل النظم وامل��م��ار���س��ات يف جمال
حقوق الإن�سان وبني احلفاظ على قيم املجتمع
ال�سعودي الأ�صيلة.
و�شددت على �أن ق�ضاء اململكة ميار�س �سلطته
امل��ق��ررة �رشعا ونظام ًا املتوافقة م��ع مبادئ
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية املتعارف عليها دولي ًا
حيث تتوافر فيها جميع مقومات ومعايري العدالة
وال�شفافية والنزاهة ،و�إنها متار�س �أعمالها
بو�صفها �سلطة م�ستقلة.
جاء ذلك يف كلمة وفد اململكة التي تالها رئي�س
ال��وف��د ،رئي�س هيئة حقوق الإن�سان د.بندر
العيبان خالل جل�سة اعتماد التقرير الإ�ضايف
لتقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل « »UPRاخلا�ص باململكة �ضمن
الدورة ال  40ملجل�س حقوق الإن�سان بجنيف.
و�أكد العيبان �أن جهود اململكة يف جمال حماية
وتعزيز حقوق الإن�سان ورفع القدرات الوطنية يف
هذا اجلانب ما�ضية ،كما �أن جهود ن�رش ثقافة حقوق
الإن�سان والرتبية عليها م�ستمرة اقتناع ًا من اململكة
ب�أن تنمية الوعي بحقوق الإن�سان على امل�ستويني
الر�سمي واالجتماعي متثل �أحد املرتكزات الأ�سا�سية
حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان.
وق��ال�« :إن اململكة تنظر �إل��ى �آلية اال�ستعرا�ض
الدوري ال�شامل ببالغ االهتمام ،ومن �شواهد ذلك
م�شاركتها الفاعلة يف جوالت اال�ستعرا�ض الثالث،
وت�أييدها ملعظم التو�صيات التي قدمت لها خالل
تلك اجل��والت ،ودرا�ستها على امل�ستوى الوطني
وتنفيذ معظمها ،ف� ً
ضال عن تقدميها ع��دد ًا من
التو�صيات للعديد من الدول يف �إطار هذه الآلية».
و�أو�ضح العيبان �أن اململكة تلقت  258تو�صيةً

يف ال����دورة ال��ـ  31للفريق ال��ع��ام��ل املعني
باال�ستعرا�ض ال��دوري ال�شامل التي عقدت يف
نوفمرب  ،2018ومت��ت درا�ستها من قبل جلنة
مكونة من اجلهات احلكومية ذوات العالقة،
ويف جمل�س هيئة حقوق الإن�سان ،ومن قبل عدد
من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،وقد خل�صت تلك
ٍ
ب�شكل كامل،
الدرا�سة �إلى ت�أييد « »182تو�صية
ٍ
ب�شكل جزئي ،حيث قدمت
وت�أييد « »31تو�صية
عدد ًا من التو�صيات تدعو اململكة �إلى االن�ضمام
�إلى العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الإن�سان
وعدد ًا من االتفاقيات الأخرى ،وم�س�ألة االن�ضمام
�إليها حمل اهتمام من قبل اململكة.
وفيما يخ�ص التو�صيات التي ت�ضمنت رفع
التحفظات التي �أبدتها اململكة على ع� ٍ
�دد من
اتفاقيات حقوق الإن�سان� ،أكد العيبان �أن هذه
التحفظات ال تتعار�ض مع �أهداف ومقا�صد تلك
االتفاقيات يف الواقع العملي ،و�أنها تخ�ضع
للدرا�سة الدورية يف �ضوء الإ�صالحات التنموية
واملتغريات الع�رصية ،وبالتايل ف�إن التو�صيات
التي حظيت بالت�أييد يف مو�ضوع االن�ضمام
�إل��ى االتفاقيات الدولية ،و�سحب التحفظات
 13تو�صية ،بينما حظيت بالت�أييد اجلزئي 3
تو�صيات.
وحول التو�صيات التي قُ دمت ب�ش�أن نظام مكافحة
جرائم الإرهاب ومتويله� ،أكد رئي�س وفد اململكة
�أن هذا النظام �صدر يف نوفمرب  ،2017ليحل حمل
النظام ال�سابق ،حيث مت تعديله مبا يعزز العدالة
اجلنائية ،مع الت�أكيد على �أن التعريفات الواردة
فيه وا�ضحة وحم��ددة بالقدر ال��ذي يحول دون
ت�أثريها �سلب ًا على حقوق وحريات الأف��راد التي
كفلتها لهم �أنظمة اململكة ،والتزاماتها مبوجب
القانون الدويل حلقوق الإن�سان ,وبالتايل ف�إن
التو�صيات التي حظيت بالت�أييد يف مو�ضوع الإطار
القانوين وامل�ؤ�س�سي حلقوق الإن�سان واخلطط
واال�سرتاتيجيات الوطنية  27تو�صية ،وحظيت
بالت�أييد اجلزئي  3تو�صيات.

التمييز ضد المرأة
�أك��د مدير �إدارة حقوق الإن�سان
بوزارة اخلارجية القطرية ،ال�سفري
في�صل �آل حنزاب حر�ص قطر على
متكني املر�أة وتوفري الدعم والبيئة
التي من �ش�أنها �أن تعزز حقوقها
ال�سيا�سية واملدنية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية ،م�شري ًا �إلى
�أن هذا االهتمام انعك�س يف ر�ؤية قطر
الوطنية  2030ويف ا�سرتاتيجيات
التنمية الوطنية «الأول��ى -2011
 2016والثانية .»2022-2018
جاء ذلك ،خالل كلمة بافتتاح ندوة
ح��ول « متكني امل���ر�أة يف املجال
الإن�����س��اين والتنمية وال�سالم»،
نظمتها �إدارة حقوق الإن�سان بوزارة
اخلارجية بالتعاون مع ال�سفارة
الكندية يف قطر ،وذل��ك يف �إطار
االحتفال باليوم العاملي للمر�أة.
و�أو�ضح �آل حنزاب �أن الت�رشيعات
الوطنية ال�صادرة خالل ال�سنوات
الأخ��ي��رة عك�ست اه��ت��م��ام قطر
املتزايد بتعزيز وحماية حقوق
املر�أة و�إزال��ة �أوجه التمييز بينها
وب�ي�ن ال��رج��ل ،و�إر����س���اء قواعد
امل�ساواة بينهما يف �شتى املجاالت،
م�شري ًا �إل��ى القرار الأم�يري والذي
مت مبوجبه ان�ضمام �أرب��ع �سيدات
لع�ضوية جمل�س ال�شورى وت�ضاعف
�أع��داد القطريات يف االن�ضمام �إلى
ال�سلك الق�ضائي والنيابة العامة
وال�سلك الدبلوما�سي.
وقال �إن قطر �أك��دت حر�صها التام
على تنفيذ ال��ت��زام��ات��ه��ا مبوجب
اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
وتعاونها التام مع جلنة الق�ضاء
على التمييز �ضد امل��ر�أة والآليات
الأممية والإقليمية الأخرى.
و�أ�شار �إلى �أن االهتمام الذي توليه
قطر بتمكني امل���ر�أة جت��اوز الأطر

الوطنية ،حيث �أطلقت الدوحة
العديد من املبادرات على امل�ستوى
الإقليمي والدويل ،منها على �سبيل
امل��ث��ال م�ؤ�س�سة «�صلتك» والتي
�ساهمت منذ �إن�شائها يف عام 2008
بتقدمي فر�ص العمل حلوايل مليون
�شاب و�شابة ،وتهدف الى توفري
مليوين وظيفة حتى عام  2020داخل
الوطن العربي ،ومبادرة «التعليم
فوق اجلميع» ،وهي مبادرة عاملية
ت�شتمل على �أربعة برامج دولية ،هي
«علم طفالً» و«الفاخورة» و«حماية
احلق يف التعليم يف ظروف النزاعات
امل�سلحة وانعدام الأم��ن» و«�أيادي
اخلري نحو �آ�سيا» ،والتي ت�ساهم
يف ح�صول العديد من الأطفال على
فر�ص االلتحاق بالتعليم.
و�أ�ضاف �أن قطر دعمت �أي�ض ًا «�إعالن
�شارلوفوا» ب�ش�أن توفري التعليم

عمان :قوة السلطان الخاصة تحتفل
رع��ى وزي��ر املكتب ال�سلطاين
العماين الفريق � َّأول ُ�سلطان بن
حُم َّمد النعماين� ،أم�س ،احتفالَ
�وة ال�سلطان اخلا�صة بيومها
ق� َّ
ال�سنوي ،الذي ُي ِ
وافق اخلام�س
ع�رش من مار�س ،وتخريج دفعة
جديدة من اجلنود امل�ستجدين.
وق��ام النعماين بتفتي�ش ال�صف
الأمامي من طابور اخلريجني،
عقب ذلك قدم اخلريجون عر�ضا
ع�����س��ك��ري��ا ب��امل�����س�ير البطيء
وال��ع��ادي مب�شاركة مو�سيقى
احلر�س ال�سلطاين العماين.
كما قام وزير املكتب ال�سلطاين
بت�سليم اجلوائز لأوائ��ل الدفعة
املتخرجة ،وتقليد ميدالية
ال�شجاعة لأح��د �ضباط ال�صف

بقوة ال�سلطان اخلا�صة تكرمي ًا
له على جهوده الوطنية املخل�صة
التي بذلها يف �إنقاذ حياة مواطن
خالل الأنواء املناخية «مكونو»
التي تعر�ضت لها حمافظة ظفار
العام املا�ضي.
�����راد الدفعة
وف��ي��م��ا �أ َّدى �أف�
ُ
املتخرجة ق�سم ال���والء ،ق َلّد
ال�سلطاين ميداليتي اخلدمة
املمتازة والثناء ال�سلطاين لعدد
من ال�ضباط و�ضباط ال�صف من
منت�سبي قوة ال�سلطان اخلا�صة
تقدير ًا لتفانيهم و�إخال�صهم يف
�أداء املهام الوطنية املناطة
بهم.
على �صعيد مت�صل ،اختتم �سالح
اجل��و ال�سلطاين العماين �أم�س

التمرين امل�شرتك «الربق الالمع»
مع ط�يران البحرية الأمريكية
وال����ذي ن��ف��ذ خ�ل�ال ال��ف�ترة من
« »14-9من ال�شهر احلايل.
وقد �شارك يف التمرين عدد من
الطائرات املقاتلة وطائرات النقل
التابعة ل�سالح اجلو ال�سلطاين
العماين مع ع��دد من الطائرات
املقاتلة والطائرات العمودية
التابعة للبحرية الأمريكية.
ي�أتي هذا التمرين يف �إطار اخلطط
التدريبية التي تنتهجها قيادة
�سالح اجل��و ال�سلطاين العماين
ل��ت��ب��ادل اخل��ب�رات م��ع القوات
ال�صديقة يف كل ما من �ش�أنه العمل
على رف��ع اجلاهزية واالرتقاء
مب�ستويات منت�سبيه.

• الشيخ عبدالله بن زايد مصافحا ً نظيره املكسيكي

فازت البحرين بجائزة دولية جديدة
حيث مت ت�صنيفها الثانية على قائمة
�أف�ضل  10دول لعمل الن�ساء من �إح�صائية
جملة فوربز الأمريكية للأعمال.
ووفق ًا للقائمة ف�إن  %66من الن�ساء
�صنفن م�ستقبلهن املهني يف البحرين
باملر�ضي ،بينما بلغ الرجال ن�سبة
.%62
وح�صلت الت�شيك على املركز الأول
يف ال��ق��ائ��م��ة ،ح��ي��ث قيمت الن�ساء
�إمكانياتهن املهنية بـ  ،%77مقابل
 %63للرجال ،وج���اءت ت��اي��وان يف
امل��رت��ب��ة الثالثة ،تليها الرنويج
والدمنارك ولوك�سمبورغ.
وتتمتع امل���ر�أة يف البحرين مبكانة

بحث وزير اخلارجية والتعاون الدويل الإماراتي ال�شيخ عبدالله بن زايد،
خالل زيارته احلالية للمك�سيك ،مع وزير العالقات اخلارجية املك�سيكي
مار�سيلو كا�ساوبون ،العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيز �أوجه
التعاون امل�شرتك يف كافة املجاالت.
و�أكد ال�شيخ عبدالله بن زايد خالل اللقاء� ،أم�س� ،أهمية تعزيز العالقات مبا
يعود باخلري على �شعبي البلدين ،م�شريا �إلى التطور امللحوظ الذي �شهدته
العالقات الثنائية يف ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.
من جهته� ،أكد مار�سيلو �أهمية زي��ارة ال�شيخ عبدالله بن زايد يف تعزيز
التعاون امل�شرتك بني البلدين ،م�شيدا باملكانة التي حتظى بها الإمارات على
ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ووقع اجلانبان مذكرة تفاهم ب�ش�أن التدريب الدبلوما�سي بني وزارتي اخلارجية
الإماراتية واملك�سيكية.
على �صعيد �آخر ،التقى ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
الإماراتية ال�شيخ حممد بن زايد �أم�س الأول ،يف �أبوظبي رئي�س كازاخ�ستان نور
�سلطان نزار باييف.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل اللقاء م�سار وجوانب عالقات ال�صداقة والتعاون
بني الإمارات وكازاخ�ستان والإمكانات والفر�ص الواعدة لتنميتها وتطويرها
يف خمتلف املجاالت اال�ستثمارية واالقت�صادية والثقافية مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�صديقني ،كما تطرق اللقاء �إلى عدد من الق�ضايا
والتطورات الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك وتبادل الآراء حولها.

اإلمارات تشارك في الملتقى الدولي
للشباب والنساء الرائدات بالمغرب
ت�شارك دولة الإم��ارات ممثلة يف جمعية الفجرية
االجتماعية الثقافية يف امللتقى ال��دويل الثالث
لل�شباب والن�ساء الرائدات الذي ت�ست�ضيفه مدينة
طنجة املغربية وت�ستمر فعالياته حتى  17مار�س
احلايل.
وي�ستقطب امللتقى الذي تنظمه اجلمعية املغربية
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية حتت
�شعار «املر�أة وال�شباب يف �صلب التنمية امل�ستدامة»
نخبة من اخل�براء وكبار امل�س�ؤولني الدوليني
من خمتلف دول العامل بهدف تعزيز بناء �شبكات
التعاون اال�سرتاتيجية وتعزيز اال�ستثمارات يف
جماالت التنمية املجتمعية والإن�سانية.
وميثل جمعية الفجرية الثقافية وفد ي�ضم نخبة من

البحرين ثاني أفضل مكان لعمل المرأة عالمي ًا
متقدمة بف�ضل امل�ستوى العايل من
التعليم واالنفتاح بني النا�س واجلهود
املكثفة التي يبذلها املجل�س الأعلى
للمر�أة ،وهو الكيان الر�سمي امل�س�ؤول
ع��ن تعزيز مكانة امل���ر�أة لتمكينها
واقت�صاديا.
�سيا�س ًيا واجتماع ًيا
ً
ويف دي�سمرب� ،أ�صبحت البحرين �إحدى
الدول القليلة يف العامل التي ترت�أ�س
ال�برمل��ان فيها ام�����ر�أة ،ب��ع��دم��ا مت
الت�صويت للنائب فوزية زينل للفوز
مبقعد الرئا�سة.
ويف ف�ب�راي���ر ،ويف ���س��اب��ق��ة �أخ���رى
لل�سيدات ،انتخبت فيها عهدية �أحمد
�أول رئي�سة جلمعية ال�صحافيني
البحرينيني.

اجليد للفتيات وتعهدت بتوفري
التعليم ملليون فتاة بحلول عام
 ،2021خ�لال م�شاركة �أم�ير قطر
ال�شيخ متيم بن حمد ،يف املائدة
امل�ستديرة التي عقدت يف �سبتمرب
 2018بعنوان «ح��وار القادة :مع ًا
من �أج��ل تعليم الفتيات يف �سياق
النزاعات والظروف اله�شة» بدعوة
من رئي�س وزراء كندا جا�سنت ترودو
على هام�ش اجتماعات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة خالل دورتها
الــ.73
ولفت ال�سفري �آل حنزاب �إلى �أن قطر
ت�ضطلع بدور فاعل على امل�ستوى
ال��دويل يف جم��ال تعزيز وحماية
ح��ق��وق امل����ر�أة ومتكينها ،حيث
قامت بتقدمي دعم مايل للعديد من
املبادرات الدولية يف هذا املجال،
وم��ن��ه��ا ال��دع��م امل��ق��دم للموارد

الرئي�سية لهيئة الأم���م املتحدة
للم�ساواة ب�ين اجلن�سني ومتكني
املر�أة مببلغ � 90ألف دوالر وتقدمي
دع��م م��ايل مببلغ � 100أل��ف دوالر
للدرا�سة املعنية باملر�أة وال�سالم
والأم��ن ،بالإ�ضافة الى ن�رش كتاب
«حكايتها» ال��ذي يوثق م�ساهمات
الن�ساء القياديات يف الأمم املتحدة
يف تعزيز جهود الأم��ن وال�سالم،
وذل��ك يف �إط��ار تنفيذ ق��رار جمل�س
الأم��ن  1325حول امل��ر�أة وال�سالم
والأمن ،م�ؤكدا �أن قطر لن ت�ألو جهد ًا
يف موا�صلة جهودها الرامية لتمكني
املر�أة على كافة الأ�صعدة الوطنية
والإقليمية والدولية.
من ناحيتها �أ�شادت �سفرية كندا لدى
قطر �ستيفاين ماكولوم بالتعاون
مع �إدارة حقوق الإن�سان ب��وزارة
اخلارجية يف تنظيم الندوة.

عبداهلل بن زايد بحث تعزيز العالقات مع المكسيك

سالح الجو اختتم التمرين المشترك «البرق الالمع»

بيومها السنوي

• فيصل آل حنزاب متحدثا ً خالل الندوة

ومت االعرتاف بالبحرين عامل ًيا كوجهة
�أول��ى لقيادة العديد من الدرا�سات
اال�ستق�صائية الدولية داخل جمتمعات
امل��غ�ترب�ين ح���ول م��ك��ان ال��ع��م��ل �أو
العي�ش.
ويف  ،2018ذك��ر موقع املعلومات
العاملي للأ�شخا�ص الذين يعي�شون
ويعملون يف اخل��ارج �إنرتني�شنز� ،أن
البحرين تت�صدر قائمة �أف�ضل الوجهات
للمغرتبني للعام الثاين بف�ضل النتائج
اجل��ي��دة للعمل يف اخل���ارج و�سهولة
اال�ستقرار.
وقد حظيت اململكة ،التي ت�ضم �أكرث
من  160جن�سية ،با�ستح�سان من موقع
املعلومات العاملي خا�صة يف فئة

ال�شباب الإماراتي برئا�سة نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية �صابرين اليماحي وع�ضوية نائب رئي�س
ق�سم الإع�لام والعالقات العامة �سعيد احلفيتي
يف اجلمعية وامل��دي��ر التنفيذي للجمعية �آمنة
الظنحاين.
وي�شمل برنامج امل�شاركة الإم��ارات��ي��ة ،تقدمي
عدد من �أوراق العمل حول التجربة الإماراتية
يف جم��االت متكني امل��ر�أة وال�شباب ،بالإ�ضافة
�إلى توقيع اتفاقية تعاون بني «جمعية الفجرية
االجتماعية الثقافية «و«اجلمعية املغربية للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية» بهدف تعزيز
�أوا��صر التوا�صل والتعاون االجتماعي والثقايف
بني الطرفني ،عالوة على تكرمي �صابرين اليماحي

العمل يف اخلارج و�سهولة اال�ستقرار،
وت�صدرت كل الفئات وظ��روف احلياة
الأ�رسية.
ويف �ش�آن بحريني �آخر� ،أ�شاد م�ساعد
وزي��ر اخلارجية البحرينية عبدالله
الدو�رسي ،بروابط ال�صداقة املتينة
التي تربط البحرين و�أملانيا ،وما
تتميز ب��ه العالقة ب�ين البلدين من
تنوع يف العديد من جماالت التعاون
الثنائية.
جاء ذلك ،فيما التقى الدو�رسي باملدير
العام ل�سيا�سية لل�رشق الأدنى والأو�سط
واملغرب العربي فليب �أكرمان واملدير
الإقليمي لل�رشق الأو�سط والأدنى و�شمال
�أفريقيا بوزارة اخلارجية الأملانية د.

و�آمنة الظنحاين بح�صولهما على جائزة «رائدات
عربيات» التي مينحها امللتقى �سنوي ًا لعدد من
الن�ساء العربيات املتميزات يف خمتلف املجاالت.
وقال رئي�س جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية
خالد الظنحاين �إن امل�شاركة يف امللتقى ت�أتي يف
�إطار تعزيز التعاون الثقايف لدولة الإم��ارات مع
خمتلف الدول وتقوية روابط اجل�سور التاريخية
واحل�ضارية ب�ين الإم����ارات وامل��غ��رب و�إي�صال
الر�سالة احل�ضارية والإن�سانية للدولة املمزوجة
بقيم الت�سامح واملحبة وال�سالم ،م�ؤكد ًا حر�ص
اجلمعية من خالل مبادرتها الدولية «�سفراء زايد»
على رفع ا�سم الإم��ارات عالي ًا يف خمتلف املحافل
الدولية.

كري�ستيان باك.
و�أك����د ال���دو��س�ري اه��ت��م��ام البحرين
مبوا�صلة العمل والتن�سيق امل�شرتك مع
�أملانيا لتعزيز �سبل التعاون مبا يعود
باخلري والنفع على البلدين و�شعبيهما
ال�صديقني.
و�أطلع الدو�رسي ال�ضيوف على اجنازات
البحرين يف جمال حقوق الإن�سان وعلى
التطورات واملنجزات املتميزة التي
حققتها وجعلت من البحرين منوذجا
للحرية الدينية والتعاي�ش ال�سلمي
انطالق ًا من تراثها الوطني كمنارة
الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي ،وتبو�أت
بتد�شني «�إعالن مملكة البحرين» كوثيقة
عاملية لتعزيز احل��ري��ة الدينية،

وال��ت��أك��ي��د على كفالة ح��ري��ة الفكر
واملعتقد و�إط�ل�اق مركز امللك حمد
العاملي للتعاي�ش ال�سلمي.
كما �أك��د �أن برنامج عمل احلكومة
البحرينية ،وجهود م�ؤ�س�سات الدولة
واملجل�س الأعلى للمر�أة والتي �أطلقت
بال�رشاكة م��ع هيئة الأم���م املتحدة
للمر�أة جائزة الأمرية �سبيكة �آل خليفة
العاملية لتمكني وتقدم املر�أة وجناح
�سد الفجوة بني اجلن�سني ،بالإ�ضافة
�إل��ى حتقيق �إجن���از غ�ير م�سبوق يف
و�صول البحرين ك���أول دول��ة عربية
�إلى امل�ستوى الأول يف تقرير مكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص ال�صادر من وزارة
اخلارجية الأمريكية.

