
 10  محليات  الثالثاء  ٢٢  فبراير  ٢٠١١   

 خالل مشاركته في مؤتمر للمؤسسة األميركية للتقدم العلمي

 المطيري: هناك مؤشرات إيجابية حول 
تعاون مستقبلي مع القطاع العلمي األميركي

 فضي: ندعو لجان دراسة الزيادة
  في البترول إلقرار كادر المهندسين

 العجمي: على الحكومة وضع حد لتصرفات 
إدارة نفط الكويت إزاء العمالة الوطنية

أميركي ـ كويتي، وأضاف ان 
الشـــيء الرئيسي هو برنامج 
التبادل الذي قد يتضمن زيارة 
العلمـــاء األميركيني  عدد من 
الوقت في  وقضـــاء بعـــض 
املؤسســـات الكويتيـــة فـــي 
املقابل تتم اســـتضافة بعض 
زمالئنا العاملني في املؤسسات 
األميركيـــة لفترة قصيرة من 

الزمن».
  كما أبدى املطيري تشجيعه 
للنشاطات املشتركة التي من 
شـــأنها مســـاعدة املؤسسات 
األميركيـــة على التعرف على 
اكبر. وقال  املنطــقة بشـــكل 
«نحن مســـتــعدون للتعاون 
حـــول مجاالت محـــددة مثل 
القضايـــا البيــئيـــة واملائية 
الطــاقـــة وفي اي  وقضايـــا 
مجـــــــال كانــــــــت لنا فيه 
ان نكــــون  جتارب ونعرض 
البوابـــة لهـــذه املؤسســـات 
البحثية من الواليات املتحدة 

في املنطقة». 

ساملا معافى بعد رحلة العالج 
من اخلـــارج متمنية له دوام 
الصحة والعافية، كما اعربت عن 
جزيل الشكر والتقدير للتجاوب 
مع املقترحـــات واالفكار التي 
اثناء لقائهم، مثمنة  طرحتها 
دعم الوزارة خلطط وطموحات 
املرأة، كما وعد  جلنة شؤون 
الوزير بدراســـة وبحث هذه 
االفكار للعمـــل على تطبيقها 

على ارض الواقع.
  وكما طالبت الشيخة لطيفة 
الوزارة  الوزيـــر واركـــــــان 
باملـزيد من الدعم واملســـاندة 
ملا للوزارة من دور اجتماعي 
مؤثر وخاصة في مجال العمل 

التطوعي. 

في املؤسسة الى ضرورة النظر 
لهذا احلكم التاريخي الذي أسس 
قاعدة قانونية وأحقية املوظفني 
العاملني بقرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦، 
مشـــيرا الى مطالبة اجلمعية 
وأثناء مراجعة الزيادة للقطاع 
النفطي من قبل اللجنة بإقرار 
كادر املهندسني إلنصافهم ألن 
الزيادة بنظر املهندسني تعتبر 
مبتورة وال متثل الطموح من 

غير كادر.
  وأضاف: كما نطالب بإقرار 
الكادر من قبلهـــم بدل الدفع 
باملوظفني للجوء القضاء إلقرار 
حقوقهم واحملافظة على املال 
العـــام بتجنيب رفـــع قضايا 
تعويض مدني على املؤسسة 
والشركات التابعة لها، موضحا 
ان هذا سيترتب عليه مزيد من 
الهدر للوقـــت واملال من قبل 
املهندسني واجلهات املعنية في 

الدولة.

ألحد، وتعمل على االستفادة من 
القطاع  الكويتية في  اخلبرات 
اخلاص، مؤكدا ان الرشيد استمر 
منذ فترة في جتاهل شـــكاوى 
النقابـــة ازاء التعســـف الذي 
تتعرض له العمالة الوطنية في 
القطاع النفطي اخلاص والذي 
وصل الى حد املساس بكراماتهم 
وتهديد النقابيني بإنهاء خدماتهم 

وقطع أرزاقهم.
الى  النقابة    وخلص رئيس 
التأكيد على ان الشكاوى املتوقفة 
عند رئيس نفط الكويت سيتم 
طرحها على أعلى املستويات في 
مؤسسة البترول الكويتية، وانه 
على ثقة تامة بأن سمو رئيس 
الوزراء لـــن يتوانى في الذود 
عن أبنائهم الكويتيني العاملني 
في القطاع النفطي اخلاص، في 
ظل توجهـــات احلكومة خللق 
مزيد من املساحات وتشجيع 
الكويتيني علـــى االنخراط في 
العمل اخلاص وتخفيف االعباء 
عـــن احلكومة في مجال العمل 
احلكومي وارتفاع نسبة العمالة 

الكويتية فيه.

  وشـــدد د.املطيـــري خالل 
محاضرتـــه التـــي نظمتهـــا 
املؤسسة السبت املاضي وشهدت 
حضورا كبيرا على أهمية فرص 
الشـــراكة املتاحة التي حددت 
الفرص مع املؤسسات اإلقليمية 

والعاملية.
  وشـــرح د.املطيــري فكرة 
مهـــمة يأمــل ان تلــقى دعما 
وهـــي برنامج تبـــادل علمي 

للشـــيخة لطيفة فهد ســـالم 
الصباح رئيس جلنة شؤون 
املرأة والتي هنأت الوزير بعودته 

٢٧ لسنة ٢٠٠٦ وعدم االعتداد 
بقرار ٦ لسنة ٢٠١٠، مشيرا الى 
اعتزاز جميع املهندسني بالقضاء 
الكويتي العادل والذي يعتبر 

املالذ اآلمن إلقرار احلقوق.
اللجنة  الى    وتوجه فضي 
املنبثقة مـــن املجلس االعلى 
للبترول لدراسة زيادة العاملني 

ان االدارة القانونيـــة في نفط 
القانون  ان  الكويت تتجاهـــل 
يحمي العمالة الوطنية، وتغض 
الطرف عن عدم التزام الشركات 
املتعاقدة بدعم العمالة الكويتية، 
وذلـــك بغطـــاء مـــن الرئيس 

التنفيذي للشركة.
  ودعا سالم العجمي رئيس 
شركة نفط الكويت الى الرحيل 
عـــن الشـــركة وتـــرك املجال 
للكفاءات الكويتية املتخصصة 
القادرة على إدارتها دون محاباة 

 واشنطن ـ كونا: أكد املدير 
الكويت لألبحاث  العام ملعهد 
العلميـــة د.ناجي املطيري ان 
هناك مؤشرات ايجابية لتعاون 
العلمي  القطاع  مستقبلي مع 

األميركي.
  وأضاف املطيري لـ «كونا» 
علـــى هامش مشـــاركته في 
مؤمتر للمؤسســـة األميركية 
للتقدم العـــلمي في واشنطن 
«نرى بشـــكل مؤكد الكثير من 
االيـــجابية» وذلك  املؤشرات 
بعد اجتـــماعات له ووفد من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
أميركيني في  إلى مســـؤولني 

مؤسسات علمية.
  واجتمـــع املطيري والوفد 
الكويتي إلى مسؤولني في هيئة 
املسح اجليولوجي األميركية 
القومية للمحيطات  واإلدارة 
واألجواء والصندوق املركزي 
البحوث ملناقشـــة  لتطويـــر 
التعـــاون العلمي والشـــراكة 

املستقبلية.

 بشرى شعبان
  أكد وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي على ان وزارة الشؤون 
من اكبر اهتماماتها مســـاندة 
النفع  اجلهـــات وجمعــــيات 
العـــام التي تســـعى لتطوير 
وتنمية املجتمع وخاصة تلك 
املهتمة بشـــؤون املرأة والتي 
الوزارة جل اهتمامها  توليها 
ومساندتها ودعــــمها للنهوض 
التطوعـــي وتنفيذ  بعملهـــا 
املقترحات واالفكـــار على ارض 
الواقــع من خـــالل التعـــاون 
بـــني جمــيـــع اجلهـــات ذات 
الوزارة واملجتمع  الصلة في 

املدني.
  جاء ذلك خالل اســـتقبال 

 زفت جلنة مهندسي القطاع 
املهندســـني  النفطي بجمعية 
الكويتية نبأ صدور أول حكم 
قضائي مـــن محكمة التمييز 
لتطبيق القرار ٢٧ لسنة ٢٠٠٦، 
ويؤكد عدم االعتداد بالقرار رقم 
٦ لعـــام ٢٠١٠، وهنأت الزميل 
محمد الثويني الذي كسب أول 
حكم من نوعه إلنصافه من قبل 
القضاء الكويتي وإقرار حقوق 
املوظفني في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والذي يؤسس 
ألحقية املوظفني في املؤسسات 
القرار ٢٧  احلكومية لتطبيق 

لسنة ٢٠٠٦.
  وأكد رئيس اللجنة م.محمد 
فضي الرشدي صدور حكم من 
أعلى محكمة قضائية «التمييز» 
يوم ٢٠١١/١٢/١٦ للزميل محمد 
الثوينـــي والـــذي يعمل في 
الكويتية  اخلطوط اجلويـــة 
والذي يقضـــي بتطبيق قرار 

 ناشـــد رئيس مجلس ادارة 
القطاع  فـــي  العاملني  نقابـــة 
النفطي اخلاص سالم العجمي 
رئيس املجلس االعلى للبترول 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء، 
والرئيس التنفيذي ملؤسســـة 
البترول الكويتية حل مشاكل 
العاملني في هذا القطاع احليوي 
من الكويتيني، مشيرا الى انهاء 
خدمات نحو ١١٠ عمال وموظفني 
من مختلف التخصصات النفطية 
والذين يعملون في شـــركات 
البترول  متعاقدة مع مؤسسة 

وشركاتها.
  وقـــال رئيـــس النقابة إنه 
رغم تقدمي هذه الشـــكاوى الى 
التنفيذي لشـــركة  الرئيـــس 
الرشيد  الكويت م.سامي  نفط 
ووعده لنا بحلها، اال انه يصر 
على املماطلة وعدم البت فيها 
وإنصـــاف الكويتيني العاملني 
في الشركات التي تنفذ عقودا 
الكويت،  مليارية لشركة نفط 
وال تلتزم بالشروط التعاقدية 
والتي تلزمها بنســـبة محددة 
من العمالـــة الوطنية، مضيفا 

 د.ناجي املطيري 

 د.محمد العفاسي

 محمد فضي

 سالم العجمي

 د.مساعد مندني وأحمد القطان خالل اللقاء

 بشرى شعبان
  اكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان وزارة الشؤون 
تأمل مبنح مهلــــة ملخالفي االقامة لتعديل اوضاعهم والتي 
تأتي عن طريق مكرمة أميرية من صاحب الســــمو األمير، 
وسيتم االعالن عنها في املستقبل القريب. وقال في تصريح 
صحافي خالل حضوره للمهرجان الذي نظمه مشروع من 
كســــب يدي امس ان اجلمعيات التعاونية ملتزمة بجميع 
القوانني وبالتالي هي متتنع عن بيع الفوم التزاما بقرارات 

مجلس الوزراء.
  وقال الكندري: يسعدنا ان نبارك للجميع بهذه املناسبة 
السعيدة التي متر بها الكويت من احتفاالت باالعياد الوطنية، 
كما نشاهد معظم املوجودين في املعرض من النساء وكذلك 
العاملون والعامالت في ادارة الرعاية االسرية، مشيرا الى ان 

اكثر من ٩٠٪ من العاملني في هذه االدارة هم من النساء.
  واشار الكندري الى ان للمرأة دورا كبيرا في دفع عجلة 
التنمية الــــى االمام من خالل عملها بالــــوزارة ومن خالل 
انشاء جمعيات تعنى بشــــؤون املرأة الى جانب املعارض 
التي يكون معظم العاملني فيها من النســــاء وتتبنى ادارة 
الرعاية االسرية مواهبهم وتعمل على تطويرها عن طريق 
تدريبهم على االنتاج، خاصة ان هذه االيادي كويتية ونأمل 
في املرحلة ان تنتشر هذه املعارض على مستوى التسويق 

في اجلمعيات التعاونية.
  ولفت الــــى ان اول جمعية احتضنــــت انتاج املرأة هي 

جمعية مشــــرف، متمنيا ان تنتشر مثل هذه االنشطة في 
جميع اجلمعيات التعاونية في املستقبل، مبينا ان جمعية 
النســــيم رحبت بعرض منتجات املرأة الكويتية، وبالتالي 
فان لوزارة الشؤون دورا كبيرا في مجال دعم املرأة حيث 
اعطت لها مساحة كبيرة من اخلطة السنوية للوزارة، وكذلك 
اخلطة اخلمســــية للدولة على جميع املستويات. واضاف: 
جميع االحصائيات في وزارة الشــــؤون تشير الى ان عدد 
العامالت النساء اكثر من ٧٠٪ وهذا يدل على دعم الوزارة 
الكبير للمرأة حتى على مستوى عدد العاملني في الوزارة، 
وان للمرأة دورا في التنمية ودفع عجلة التقدم في البالد.

  ومــــن جانبها قالت منيرة الفضلي مديرة ادارة الرعاية 
االسرية: كلنا يعلم انه منذ فجر االستقالل وعلى مدى ٥٠ 
عاما شقت الكويت طريقا واسعا وبخطوات سديدة وعظيمة 
لبناء نهضتهــــا بتعاون ابنائهــــا والتفافهم خلف قيادتهم 
الرشيدة. ومنذ ذلك اليوم املشهود في تاريخ الكويت الذي 
ودعت فيه مرحلة ماضية بكل ما فيها من تاريخ طويل دخلت 
الكويت مرحلة جديدة لتطل على افق العالم الكبير وتسهم 
في صنع الســــالم وحضارة االنسان ونحن في هذه االيام 
نحتفل باحلرية وجندد والءنا وحبنا لوطننا الغالي وذلك 
بوصول الكويت الى اليوبيل الذهبي لالستقالل وعشرين 
عاما على التحرير و٥ ســــنوات على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
  وبدورها قالت مدير ادارة مشروع من كسب يدي فايزة 

الفيلكاوي: نحتفل خالل هذه األيام الثالثة باالعياد الوطنية 
التي تختلف هذا العام عن الســــنوات السابقة، مشيرة الى 
ان املشــــروع يقدم ٣ أيام تراثية ثقافية نعرف من خاللها 
الشباب على تراث الكويت، وتأتي االحتفالية برعاية وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل الفريق محمد العفاسي وبحضور 
وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري. واشارت الى ان احلفل 
تخلله العديد من العروض والفقرات التثقيفية منها فقرة 
شعرية وكلمة ملديرة االدارة، مشيرا الى ان االنشطة ستختتم 

مبسابقة وطنية يتنافس فيها املشاركون.
  ولفتت الى ان املشروع يتعاون مع العديد من املعاهد في 
مختلف محافظات الكويت لتدريب الفتيات والنســــاء على 
مختلــــف املهارات ما يؤهلهن للعمل في العديد من وزارات 
الدولة، مشيرة الى انه مت أخيرًا توظيف ٦ فتيات في وزارات 

مختلفة بعد حصولهن على تدريب مكثف.
  وفي ســــياق متصل هنأت الوكيل املســــاعد للتخطيط 
والتطوير االداري عواطف القطان الشعب الكويتي باالعياد 
الوطنية، مشيرة الى ان االعياد في هذا العام لها مذاق اخر 
حيث يوجد تفاعل كبير من الناس، متمنية للقائمني على 
املشروع التوفيق السيما ان املشــــروع من املشاريع التي 
تدفع املرأة للدخول في سوق العمل. وحول ادخال مشروع 
الرعاية االسرية ضمن مشرع ميكنة الوزارة قالت القطان: 
الرعاية االســــرية داخلة فعليا وخالل الفترة املقبلة لدينا 

خطة لتفعيلها ضمن مشروع امليكنة. 

 خالل رعايته حفل مشروع من كسب يدي بمناسبة األعياد الوطنية

 الكندري: التعاونيات ملتزمة بعدم بيع الفوم

 (قاسم باشا) جولة في املعرض محمد الكندري ومنيرة الفضلي أثناء املهرجان

  عادل الشنان
  أكد العضو املؤسس في جمعية 
التكافل لرعاية الســــجناء الشيخ 
أحمد القطان خالل انعقاد اجلمعية 
الســــابعة للجمعية  العموميــــة 
بحضور أعضــــاء مجلس االدارة 
واملؤسسني للجمعية أنه منذ بداية 
اشــــهار اجلمعية في ٢٠٠٥/٩/١٠ 
وحتى ٢٠١٠/١٢/٣١ متت مســــاعدة 
واالفراج عن ٣٦٨٨ سجينا وسجينة 
ومبعدا ومن عليهم ضبط واحضار 
مببلغ ٢٫٣٨١٫٦٨٨٫٥٩٤ دينارا ومتت 
مساعدة والتفريج عن ٣٠٤٥ أسرة 
سجني وسجينة مببلغ ٨٧٩٫٤٣٩٫٨٠٦ 
دينارا ليصل اجمالي املبالغ التي 
قدمتهــــا اجلمعيــــة كمســــاعدات 
للسجناء وأسرهم خالل اخلمس 
سنوات املاضية لـ ٣٫٢٦١٫١٢٨٫٤٠٠ 
دينار، مشيرا الى أن كل دينار من 
هذه املبالغ يأتي يوم القيامة ويقول 
أنا اميان فالن وفالنة، مؤكدا على 
أن ديننا االسالمي هو دين احلب 

الناس منكس الرأس الن هذه قضية 
مهمة.

  ومن جانبه أعلن رئيس جمعية 
التكافل د.مساعد مندني عن فتح 
حساب للجمعية في االدارة العامة 
للتنفيذ بوزارة العدل باالتفاق مع 
املستشــــار علي الضبيبي بحيث 
يخصم من احلســــاب مباشرة ما 
تقدمه اجلمعية من مساعدة الي 
أو موقوف بعد دراستهم  سجني 
للحالة وذلك لضمان سهولة دفع 
املبالغ في ملفات احلاالت وكذلك 
لزيادة الشفافية، مؤكدا حرصهم 
في جمعية التكافل على أن تكون 
املستندات التي تثبت دفع املبالغ 

مستندات حكومية.
  وفي ختام املؤمتر قدم بعض 
أعضاء مجلــــس االدارة مجموعة 
مــــن التوصيات من أهمها اقتراح 
بانشاء مراكز للجمعية في جميع 
الكويــــت ليعم اخلير  محافظات 
عليهم جميعــــا وتوصية أخرى 
بأن تساهم اجلمعيات التعاونية 
بجزء من أرباحها جلمعيات النفع 
العــــام ككل الن مثل هذه االعمال 
يؤكد التالحم في املجتمع ومقترحا 
بعمل حاضنة لتأهيل السجناء بها 
مبلغ مــــن املال وتهدف لرعايتهم 
ومقترحا آخــــر باعادة النظر في 
املساهمة التي تقدمها االمانة العامة 
لالوقاف جلمعية التكافل حيث ال 
تتناسب تلك املساهمة مع حجم 
االعمــــال التي تقــــوم بها جمعية 
التكافــــل وال مع امكانيات االمانة 

العامة لالوقاف. 

االمان للكويت، الفتا الى أن التالحم 
بني القائد وقيادته أمر عظيم الن 
اجلماعة رحمة والفرقة عذاب، داعيا 
اهللا سبحانه وتعالى أن يبارك في 
جهود جمعية التكافل وأعضائها 
واحملسنني الن هذه االعمال اخليرة 
هي التي جتعل الدولة قائمة حتى 

قيام الساعة.
  ومتنى القطان أن يجد السجناء 
الذين يخرجون عمال ويقومون به 
حتى ال يعودوا للطريق املنحرف 
مشددا على أهمية ذلك وأن نعني 
السجناء على الصالح واالصالح 
والــــرزق احلــــالل، وأكد ضرورة 
الوقوف مع الســــجني بعد التوبة 
وأن منحو من ذاكرة املجتمع واالهل 
والنــــاس أنه كان من الســــجناء 
أبناءه يفتخرون به الن  وجنعل 
اهللا يحبــــه النه يحــــب التوابني 
واملتطهرين وال جنعله ذليال بني 

ويسعدوا برؤيته أو يعود االبن المه 
وأبيه أو الزوجة الوالدها وزوجها؟ 
مؤكدا على أن ما تقوم به جمعية 
التكافل جمع شمل عظيم وتفريج 

كربة كبيرة.
  وأكد القطان أن االنطالقة الغنية 
املباركة للعمل اخليري هي صمام 

والتراحم والتعاطف والتواد ونحن 
جميعا نعيش بهذه العواطف رحمة 
من اهللا ســــبحانه وتعالى، وقال 
القطان ان أحب عبــــادة الى اهللا 
ادخال الســــرور على قلب مسلم، 
متســــائال: هل هناك أسر وأفرح 
من أن يعود االب لزوجته وأبنائه 

 الوقيان: الكويت تؤمن بدور «إيفاد» 
الفريد في مجال التنمية ومكافحة الفقر 

 روما ـ كونا: قال ممثل الكويـــت في مجلس محافظي الصندوق 
الدولـــي للتنمية الزراعية (ايفاد) ان دعم الكويت القوي للصندوق 
ومهمته ينطلق من إميانها بدوره الفريد في مجال التنمية ومكافحة 
الفقر. وواضح نائب املدير العام لصندوق الكويت للتنمية االقتصادية 
العربية هشـــام الوقيان لـ «كونا» مبناسبة مشاركته في الدورة الـ 
٣٤ ملجلس محافظي الصندوق الذي اختتم أعماله أمس ان الكويت 
تؤمن باألهمية اخلاصة إليفاد باعتبـــاره الوكالة الدولية الوحيدة 

املخولة مبهمة رفع الفقر الريفي عبر التنمية.
  وشدد على مهمة «ايفاد» التي ال غنى عنها ملكافحة الفقر بواسطة 
التنمية القاعدية التي انشئ الصندوق من اجلها قبل نحو ٣٥ عاما 
لرفع مستوى معيشة صغار املزارعني واحلرفيني والسكان في املناطق 

الريفية التي تضم ١٫٤مليار نسمة من أكثر الفقراء في العالم.
  ونوه بتوافق مهمة الصندوق مع السياسة التقليدية في التضامن 
ودعم التنمية التي تنتهجها الكويت والتي حتتفل هذا العام بأعياد 
االســـتقالل اخلمسني والتحرير العشرين والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم في البالد 
فقد بادرت إلى إنشاء الصندوق الكويتي بعد سبعة أشهر من إعالن 

االستقالل.

 الجمعية ناقشت تقريرها المالي واإلداري

 مندني إلنشاء فروع لـ «التكافل» في جميع المحافظات

 العفاسي: «الشؤون» تولي قضايا المرأة اهتمامًا خاصًا

 منـح مهلـة لتعديل أوضـاع العمالـة المخالفـة تصـدر بمكرمة أميريـة من صاحب السـمو 

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية

جمل�س الإدارة

املــــو�ســوع: اإعـــــالن فــتــــح بــــاب الـتـر�ســـيــح

يــ�ســر جمــلــ�س اإدارة

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى واملفقودين الكويتية

اأن يعلن عن

فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س اإدارة اجلمعية 

لل�سادة اأع�ساء اجلمعية العمومية

اعتب���اراً م���ن ي���وم الأح���د املواف���ق 2011/2/20 ولغاية ي���وم اخلمي����س املوافق 

2011/3/31 م���ن ال�س���اعة 5 - 9 م�س���اًء وذلك تطبيقاً للم���ادة (22) من النظام 
الأ�سا�س���ي والت���ي تن�س على فتح باب الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة ملدة ل تقل 

عن ثالثني يوماً تنتهي قبل موعد عقد اجلمعية العمومية با�سبوعني على الأقل.

علماً باأن موعد عقد اجتماع اجلمعية العمومية العادية �سيكون يف متام ال�ساعة 

الثالث���ة والن�سف بع���د ظهر يوم الأربع���اء املواف���ق 2011/4/20 على اأن يكون 

املر�سح م�سدداً ل�سرتاكاته ال�سنوية وم�سطحباً معه اإما �سهادة اجلن�سية الأ�سلية 

اأو البطاقة املدنية وذلك يف مقر اجلمعية يف منطقة اجلابرية.


