
األمنية
الثالثاء 24 مايو 2011

13

املتهم باع 4 غرامات 
هيروين وأرشد عن 

املضبوطات

د.راشد: املواطنة 
عالقة اجتماعية بني 
األفراد والدولة حيث 

تقدم الدولة للفرد 
احلماية االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية 
ويقدم الفرد لها الوالء 

باملقابل

ابن الـ 6 أشهر إلى »الشرعي«
بعد رصد زرقة على جسده

متسول من بني 3 ضبطوا في اجلهراء 
يدّعي إصابة زوجته بالسرطان

أح���ال رجال أمن اجلهراء الى ادارة االبعاد 3 طرارين من 
جنسية عربية بعد ان مت ضبطهم يتسولون على مقربة من 
احد املجمع���ات التجارية في اجلهراء، وقال مصدر امني ان 
من بني الطرارين الثالثة واحدا كان يحمل تقارير طبية تفيد 
باصابة زوجته بالسرطان وانه في حاجة شديدة لعالجها.

وقال مص���در امني انه تبني من املوقوفني بالطرارة انهم 
دخلوا البالد بسمات زيارة، مشيرا الى ان املوقوفني بالتسول 
ج���ار ابعادهم عن البالد وادراج اس���مائهم على قوائم غير 

املصرح لهم بدخول البالد.

مصرع 3 مصريني في تصادم
و11 ضحية للحوادث في أسبوع

سيدة أعمال تدبس مواطنة
في كمبياالت بـ 25 ألف دينار

أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة طفل يبلغ من العمر 6 أشهر  
إلى الطب الش����رعي بعد ان أبلغ من أطباء مس����توصف صباح 
الناصر بوجود زرقة على جسد الطفل وذلك للوقوف على أسباب 
وفاته وإذا ما كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاته. وقال مصدر 
امني ان الطفل أس����عف من قبل والدته الى املستوصف وقالت 
انها أيقظت ابنها لتجده ال يتنفس وبالكشف الطبي على الطفل 
تبينت وفاته، كما تبني وجود زرقة على جسد الطفل لتتم إحالته 

الى »الشرعي« وتسجيل قضية وفاة برقم 2011/58.
محمد الجالهمة  ٭

ش���هد طريق امللك فهد باجتاه النويصيب ظهر امس 
حادثا مروريا مروعا أدى الى مصرع 3 وافدين جميعهم 
من اجلنسية املصرية، حيث كانوا يستقلون مركبة واحدة 
وأصيب مواطن بجروح بالغة أدخلته غرفة العناية الفائقة، 
وقال مصدر امني ان احلادث وقع بني مركبتني وان اجهزة 
التحقيق بدأت فور علمها باحلادث في معاينة املركبتني 

لتحديد أسباب احلادث واملتسبب فيه.
من جهة اخرى، ذكرت اإلحصائية األسبوعية حلاالت 
الوفيات غير اجلنائية »حوادث السيارات« الصادرة عن 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية ان الفترة من 2011/5/21-15 
ش���هدت 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة من بينهم 3 

مواطنني، و7 غير كويتيني وآخر مجهول الهوية.
وأهاب���ت إدارة اإلع���الم األمني ف���ي وزارة الداخلية 
مبس���تخدمي الطريق لضرورة توخ���ي احليطة واحلذر 
أثناء القيادة وااللتزام بقواعد وآداب املرور وعدم جتاوز 
اإلش���ارة الضوئية احلمراء، وااللتزام مبدلول اخلطوط 
األرضية، مش���يرة الى ان االلت���زام بقانون املرور يعني 

السالمة على الطريق.
أمير زكي  ٭

في قضية يكتنفها الغموض اتهمت مواطنة س����يدة اعمال 
بالنصب عليها مببلغ 6 آالف دينار ولم تكتفي املدعية مبا قالته 
وإمنا قالت ان املدعى عليها قامت بتوقيعها على كمبياالت ب� 25 
ألف دينار وقالت املواطنة امام رئيس مخفر تيماء النقيب غنيم 
الظفيري انها تعرفت على سيدة اعمال وشاركتها في مشروع 
جتاري اال ان س����يدة االعمال اشترطت ان توقع كمبياالت حتى 
ال تتراجع، مش����يرة الى انها اكتشفت ان سيدة األعمال معتادة 
على النصب. م����ن جهة اخرى، احيل واف����د مصري الى نيابة 
العاصمة بعد ان اتهمه مواطن بتسجيل 4 خطوط باسمه دون 

علمه وسجلت قضية نصب واحتيال.
هاني الظفيري  ٭

»اجلنايات« تبرئ مواطنة 
من قضية الرشوة والتزوير 

بإدارة عمل اجلهراء

»متييز اجلنح« تقضي ببطالن 
حكم حبس النائب السابق 

بادي الدوسري
قضت دائرة متييز اجلنح أمس برئاسة املستشار 
ناي����ف املطيرات ببطالن حكم حبس النائب الس����ابق 
د.بادي الدوسري وقضت بإعادة ملف الدعوى حملكمة 

أول درجة للنظر فيها.
ويأتي هذا احلكم تكريسا ملبدأ أرسته محكمة متييز 
اجلنح برئاس����ة املستشار املطيرات والقاضي ببطالن 
متثيل النيابة العامة. وعقب صدور احلكم صرح دفاع 
الطاعن احملامي ضيدان املطيري بأننا كدفاع عن د.بادي 
الدوسري متسكنا ومنذ أن كانت الدعوى  أمام محكمة 
اول درجة بتطبيق صحيح قانون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائية. وكدفع قانوني صحيح أخذت به محكمة متييز 
اجلن����ح لتنتصر لدفاع الطاعن وتقضي وفق القانون. 
األمر الذي تبطل معه احملاكمة وتعاد األمور إلى نصابها 

الصحيح من جديد.

أصدرت الدائرة اجلزائية العاشرة باحملكمة الكلية 
براءة مواطنة في القضية الشهيرة بالتزوير والرشوة 

بإدارة عمل اجلهراء قسم التحويل.
وكان دفاع املواطن����ة احملامي فيصل عيال العنزي 
قد حضر في جلسة س����ابقة امام احملكمة وقدم مذكرة 

بدفاعه وترافع ش����فاهة 
فدف����ع ببط����الن القبض 
الواقع على موكلته لعدم 
حص����ول إذن من النيابة 
العامة وعل����ل ذلك قائال 
انه ال يجوز القبض على 
إنسان او حبسه او تفتيشه 
او حتديد اقامته اال وفقا 

ألحكام القانون.
العن����زي  وأوض����ح 
للمحكم����ة م����دى بطالن 
حتري����ات املباحث وعدم 
جديتها عالوة على القصور 

البني في التحقيقات، ودفع ايضا بانتفاء اركان جرمية 
الرشوة والتوسط في الرشوة بحق موكلته عالوة على 
انتفاء القصد اجلنائي، مبينا انه ليست هناك صلة بني 

موكلته واملوظفة بإدارة اجلهراء.
كما دفع احملامي العنزي بانتفاء صلة موكلته بالواقعة 
عالوة على خلو األوراق من ثمة دليل يقني يقطع بارتكابها 
للواقعة، كما دفع بعدم معقولية الواقعة كما سطرتها 
األوراق واستحالة التصور اجلنائي لها، واشاد احملامي 
العنزي بنزاهة القضاء الكويتي وأوضح ان احلكم هو 

عني احلقيقة بذاتها.
كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمة بدائرة مخفر 
ش����رطة اجلهراء وهي في حكم املوظف العام اختلست 
اوراقا واصول ملفات املعامالت واملس����لمة لها بسبب 
وظيفتها وحتويل املعامالت من زيارة جتارية الى عمل 
اهلي دون حتصيل الرسوم املقررة عليها لتحصل على 
منفعة لنفسها ولغيرها، كما انها حصلت لنفسها على 
مبالغ مالية م����ن املتهمني وذلك ألداء عمل من أعمالها، 
كما انها س����هلت ألجانب اجناز معامالت غير قانونية 

على النحو املبني بالتحقيق.

احملامي فيصل عيال العنزي

إعداد: مؤمن المصري

عدل ومحاكم

لص سوري خرج من »اإلبعاد« بكتاب استرحام
فأعادته »املكافحة« إلى »املركزي« بهيروين وحبوب

شاب اختطف شقيقته من منزل جدتها احلاضنة
وآخر غرر بفتاة واعتدى عليها في منزل صديق

استنجدت سيدة مسنة برجال 
مخفر الفردوس إلعادة ابنة ابنتها 
إليها، معربة عن خشيتها من ان 
يحدث س���وء حلفيدتها على يد 
شقيقها الثائر، وقالت السيدة وهي 
في العقد الس���ابع من عمرها ان 
حفيدها حضر الى منزلها الكائن 
في الف���ردوس وق���ام باالعتداء 

بالضرب على ش���قيقته البالغة 
من العمر 16 عام���ا ومن ثم قام 
بخطفها، وقدمت السيدة املبلغة 
ما يثبت ان لديها حكما قضائيا 
إلى  بحضانة حفيدتها، مشيرة 
انها ال تعلم املبررات التي دفعت 
حفيدها خلطف شقيقته، من جهة 
اخرى امر وكيل نيابة الفروانية 

رجال مباحث الفروانية بسرعة 
ضبط شاب اختطف فتاة قاصرا 
واعتدى عليها في شقة بالساملية، 
وكانت املجني عليها قد تقدمت الى 
مخفر الفردوس وقالت انها تعرفت 
على شاب في سوق جتاري وقدم 
له���ا رقم هاتفه ودخلت معه في 
عالق���ة غرامية وطل���ب منها ان 

يخرجا س���ويا الى احد املطاعم 
اال انه خدعها وابلغها بان وجودها 
في مكان عام سيضعها في دائرة 
الشبهة وطلب منها ان ترافقه الى 
منزل صديق له واعتدى عليها � 
حسب زعمها � وسجلت قضية 

خطف واعتداء.
محمد الجالهمة  ٭

املخ����درة ويقوم باالجت����ار بها.  
وق����ال املصدر ان اللواء الش����يخ 
احم����د اخلليفة بصدد اس����تدعاء 
الوافد الباكستاني للتحقيق معه 
ومعرفة كيفية حتصله على هذه 
املواد املخدرة ومواجهته بإفادات 

املتهم السوري.
أمير زكي  ٭

عليه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله 
على 80 غراما من الهيروين و750 
حبة مخدرة وبالتحقيق معه في 
كيفية حتصله على هذه املخدرات 
قال إنه تعرف على وافد باكستاني 
اثناء تواج����ده في املركزي حيث 
عرض عليه ان يتاجر حلس����ابه 
بعد ان يخرج وكان يزوده باملواد 

واصل رج���ال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات مالحقتهم لتجار 
املواد املخدرة إذ متكن رجال اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة من ضبط وافد 
سوري خرج من سجن االبعاد بعد 
استرحام وقد عثر بحوزته على 
نحو 750 حبة مخدرة و80 غراما من 
الهيروين. ووفق مصدر أمني فان 
معلومات وردت الى وكيل وزارة 
الداخلية املس����اعد لشؤون االمن 
اجلنائ����ي بالوكالة ومدير االدارة 
العامة ملكافح����ة املخدرات اللواء 
الشيخ احمد اخلليفة عن ان وافدا 
سوريا كان محكوما بالسجن ملدة 
عامني في قضايا سرقات وخرج في 
العفو االخير واستطاع اخلروج 
من سجن االبعاد بعد ان قدم كتاب 
استرحام وقبل طلبه وقد حتول 
من مهنة لص الى مهنة تاجر مواد 
مخدرة.  وأضاف املصدر: قام اللواء 
الش����يخ احمد اخلليفة ومساعده 
العمي����د صالح الغن����ام بتكليف 
ادارة العملي����ات والتي يرأس����ها 
الهزمي ومس����اعده  العقيد محمد 
املق����دم محمد قب����ازرد واملالزمني 
الراشد وزيد  االولني عبداللطيف 
صلبوخ واس����تطاع فريق العمل 
اس����تدراج الوافد السوري لشراء 
أربعة غرامات من مادة الهيروين 
مقابل 100 دينار وحينما شرع في 
تس����ليم املواد املخدرة في منطقة 
خيطان حيث يس����كن مت القبض 

اللواء الشيخ أحمد اخلليفة

املتهم وأمامه املضبوطات

اللواء ابراهيم الطراح

العتيبي: الوضع االقتصادي والرخاء في دول اخلليج 
يحول دون تأثرها بالتغيرات اإلقليمية

واالحت���رام املتبادل ب���ني احلاكم 
واحملكوم.

وأملح ال���ى تأثي���ر التهديدات 
االقليمية على األمن الوطني الكويتي 
وأمن دول اخلليج العربي، موضحا 
ان سبل املواجهة تتحدد في حتصني 
اجلبهة الداخلية من خالل مشروع 
وطني لبن���اء هوية وطنية قوية 
متوازية مخلصة لدينها ووطنها 
ومحصنة ض���د األفكار اخلارجية 

املضللة.
وأك���د على ض���رورة تضافر 
املؤسسة األسرية واملؤسسة الدينية 
التربوية واملؤسسة  واملؤسس���ة 
اإلعالمية ومؤسسات الدولة األخرى 
احلكومية وغير احلكومية لتحقيق 
هذا الهدف. ثم ترأس أحمد الشيوي 
مستش���ار التدري���ب بكلية األمن 

الوطنية اجللسة الرابعة.

ووسائل مواجهتها«.
وركز فيها على التغيرات التي 
حتدث في عدد من دول العالم العربي 

اليوم والتهديدات االقليمية.
وأش���ار الى انه بشكل عام ال 
يوجد تأثير واضح ملا حدث على 
دول اخلليج العربية، وذلك نتيجة 
الختالف األنظمة السياس���ية في 
دول اخلليج العربي عنها في الدول 
التي تشهد تلك التغيرات، وأيضا 
نتيجة للرخاء االقتصادي والوضع 
االجتماعي املتميز الذي يتمتع به 

أفراد املجتمع في دول اخلليج.
وأوضح د.أحمد العتيبي انعدام 
تأثير ما حدث م���ن متغيرات في 
بعض الدول العربية على الكويت 
ملا يتمتع به من نظام دس���توري 
دميوقراطي متميز يضمن احلقوق 
واحلريات واملش���اركة الشعبية 

واصلت الندوة العلمية العامة 
ملعهد الدراس���ات االس���تراتيجية 
بكلية األمن الوطني أعمالها صباح 
أم���س االثنني حتت عنوان »األمن 
الوطني في ظل املتغيرات األمنية 
املعاصرة« حيث عقدت اجللس���ة 
الثالثة برئاسة د.فيصل أبوصليب 
أس���تاذ قس���م العلوم السياسية 
بجامعة الكويت، ومت عرض الورقة 
الرابعة للدكتور عالء الدين راشد 
عضو هيئ���ة التدريس بأكادميية 
س���عد العبداهلل للعل���وم األمنية 
حتت عنوان »امله���ددات الداخلية 
لألمن الوطني الكويتي ووس���ائل 

مواجهتها«.
وأوضح د.راشد في البداية ان 
املواطنة عالقة اجتماعية بني األفراد 
الدولة للفرد  والدولة حيث تقدم 
احلماية االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية ويقدم الفرد لها الوالء 

باملقابل.
الداخلية  امله���ددات  وتن���اول 
لألمن الوطني ومن بينها العمالة 
الوافدة وتأثيراتها السلبية وانتشار 
الفكر املتطرف في منطقة الشرق 

األوسط.
وحدد كيفية املواجهة بضرورة 
جم���ع وحتلي���ل املعلومات حول 
الداخلي���ة احملتملة  التهدي���دات 
وتقييمه���ا وترتي���ب األولويات، 
ووضع سياس���ات أمنية متكاملة 

على املستوى القومي.
ثم قّدم العقيد د.أحمد العتيبي 
عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 
ورق���ة عم���ل بعن���وان »املهددات 
اخلارجية لألمن الوطني الكويتي 

جانب من املشاركني في ندوة »األمن الوطني في ظل املتغيرات األمنية املعاصرة«

انحشر بني احلاوية واحلائط ففصلت رقبته
وانفجار سلندر غاز يدخل سكرتيراً اإلنعاش

في حادث اقل ما يوصف به أنه 
حادث بشع لقي وافد آسيوي 

مصرعه صباح امس بعد انحشار 
جسده بني حاوية قمامة وحائط مما 
ادى الى انفصال رقبته عن جسده 

ومصرعه، وقال مصدر امني ان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية ظهر 

امس عن وفاة آسيوي، وبانتقال 
رجال امن مبارك الكبير يتقدمهم 
مساعد مدير االمن اللواء ابراهيم 

الطراح تبني ان الوافد انحشر 
جسده بني حاوية وحائط وهو ما 

ادى الى وفاته وانفصال رقبته عن 
جسده ليلقى حتفه فورا.

من جهة اخرى اصيب سكرتير 
مصري يعمل في مؤسسة حكومية 
بحروق بالغة جراء انفجار سلندر 
غاز خالل اعداد الشاي الصباحي.
وقال مصدر أمني ان الوافد دخل 

الى مقر عمله وحينما لم يجد 

الفراش متواجدا دخل الى غرفة 
الشاي والقهوة وحينما اشعل 

اللهب انفجر املطبخ ليصاب الوافد 
بحروق من الدرجة الثانية، وتبني ان 

الفراش نسي الغاز مفتوحا طوال 
الليل، هذا ومت نقل الوافد املصاب 

الى مستشفى حروق البابطني 
بواسطة رجل الطوارئ حسني علي 

وسالم ريحان.
أمير زكي  ٭
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املرأة..
والتفكير الشيطاني
لعل القارئ لهذا املقال ألول وهلة سيسترعي انتباهه 

عنوان هذا املقال إال انني أقول ملن يقرأه ان عنوان 
املقال يتناول مهزلة أخالقية. ولعل الغريب في هذه 

املهلة ان بطلتها سيدة حيث هداها تفكيرها الشيطاني 
الى اختالق جرمية حتى تتمتم على ما فعلته، ولعل ما 

اختلقته من جرمية جعلني اعتبرها من »بنات إبليس« ـ 
وما جعلني أسرد تلك املقدمة ما صادفني من موضوع 

اثار اهتمامي ودهشتي في الوقت نفسه ـ فالواقعة 
تثير مهزلة راح ضحيتها رجال مباحث مخفر اجلابرية 

الذين أرادوا تطبيق القانون حال قيامهم بأعمال 
وظيفتهم، حيث وجدوا أنفسهم متهمني في قضية 
بطلتها واختلقتها »بنت ابليس« عندما أرادوا ضبط 
زوجها املطلوب على ذمة قضية حجز اثباتات سيدة 
كان على عالقة بها، وعندما مت االتصال به حلضوره 

الى مخفر اجلابرية لسؤاله عن تلك الواقعة رفض 
احلضور واالمتثال لألمر الصادر اليه وهذا ما جعل 
رجال املباحث في مخفر اجلابرية يقومون مبراقبته 

ورصد حتركاته، ودلت حترياتهم على انه متواجد في 
محطة وقود في منطقة الرميثية وبرفقته زوجته فتم 
التوجه اليه وخالل عملية ضبطه حاول مقاومة رجال 
األمن والتهجم عليهم إال ان محاوالته باءت بالفشل، 

وهنا ظهرت زوجته وتدخلت لتمكن زوجها من الهرب 
لكنها لم تفلح في عملها هذا فدفعها تفكيرها الشيطاني 

ألنها من بنات ابليس الى اختالق واقعة وهي انها 
اتهمت رجال األمن مبحاولة التحرش جنسيا بها أثناء 

التحقيق معها، األمر الذي أثار دهشة رجال املباحث من 
هذا األمر وهذا االتهام ـ األمر الذي أدخلهم كمتهمني 

في الواقعة، واقتاد رجال املباحث الزوج وزوجته 
الى ادارة التحقيق في مخفر اجلابرية إال ان الغريب 
في األمر ان رجال املباحث طلبوا من احملقق بإدارة 

التحقيقات إثبات ما حدث من زوجة املتهم ولكن احملقق 
رفض هذا الطلب وهو إدخال تلك الزوجة كمتهمة في 

القضية بحجة عدم اختصاصها بها واكتفى بأخذ إفادة 
املتهم وهذا مكن الزوجة من الشكوى عليهم بصورة 
منفصلة ليجد رجال املباحث أنفسهم متهمني في تلك 

الواقعة الال أخالقية من »بنت إبليس ـ تلك هي الواقعة 
التي طالعتها بجريدة الوطن في عددها الصادر في 

2011/4/25 وبعد قراءتي لهذا املوضوع تساءلت: كيف 
غاب عن احملقق بإدارة التحقيقات عدم اثبات شكوى 
رجال األمن حيال ما فعلته الزوجة معهم من مقاومة 

مما مكنها من االدعاء عليهم كذبا باهتمامهم بالتحرش 
بها؟

ولعل املنظار القانوني لهذه الواقعة ينتابه عدة نصوص 
جزائية، فالبني ان املتهم احلقيقي زوج »بنت ابليس« 
حاول مقاومة رجال املباحث حال ضبطه، األمر الذي 

يوفر في حقه جرمية املادة 135 من قانون اجلزاء والتي 
افرد لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 
سنة واحدة ـ فضال عن سرقته اثباتات السيدة التي 

كان على عالقة بها وهو األمر املؤثم باملادة 219 والتي 
أفرد لها املشرع اجلزائي عقوبة احلبس مدة ال جتاوز 
سنتني ـ هذا عن زوج السيدة، أما عن اتهامات زوجته 

»بنت إبليس« فالشك انها حاولت متكني زوجها من 
الهرب من قبضة رجال األمن حال القبض عليه وهو 
األمر املعاقب عليه باملادة 132 من قانون اجلزاء والتي 
افرد لها املشرع اجلزائي عقوبة اجلبس مدة ال جتاوز 
سنتني، إال ان املادة في فقرتها األخيرة تنص على انه 

ال تسري هذه األحكام على الزوج أو الزوجة مبا مفاده 
استفادة الزوجة من هذا القيد ـ إال انها أبلغت كذبا 

وبسوء نية عن قيام رجال املباحث بالتحرش اجلنسي 
بها أثناء التحقيق معها وهي اجلرمية التي إذا ثبت انها 

اختلقتها كذبا فإنها تعاقب مبوجب املادة 145 من قانون 
اجلزاء والتي افرد لها املشرع عقوبة احلبس مدة ال 

جتاوز سنتني ـ أما إذا ثبت العكس وكما هو مشهور 
انه في وجود امرأة أو بنت في بعض األماكن ومنها 
األمنية يساعد كثيرا من أصحاب النفوس الضعيفة 

على التحرش اجلنسي بها فإن األمر سيختلف وهنا 
ستكون عقوبة رجال األمن عقوبة مشددة نظرا للظرف 
اخلاص الذي هم فيه والذي يفرض عليهم اداء العكس 

وهذا كله حسب ما سيسفر عنه التحقيق وذلك بعد 
االستماع الى أقوال رجال الضبط وما قاموا به من 

إجراءات للقبض على املتهم ومحاولة زوجته متكينه من 
الهرب وادعائها كذبا بأنهم حاولوا التحرش بها لتتفادى 

واقعة اتهام زوجها. 
وفي نهاية مقالي يجب أال نترك تلك الواقعة دون 

حتقيق شفاف لبيان حقيقة ما حدث وان جند إجابة 
مقنعة ملا بدر من احملقق بإدارة التحقيقات لعدم إدخال 

الزوجة طرفا في الدعوى واالكتفاء بإثبات شكواها 
دون سماع شكوى رجال األمن وهو ما قلب موازين 

الدعوى بجعل رجال الضبط متهمني في حني انهم كانوا 
يقومون بتأدية وظيفتهم وهنا نتساءل: هل ما بدر من 

احملقق هو جهل بالقانون أم شيء آخر؟ ارجو إجابة 
لهذا السؤال وإن كانت اإلجابة هي اجلهل بالقانون فتلك 
طامة كبرى يجب ان نتداركها قبل فوات األوان وحتى 

ال تضيع احلقوق بحجة اجلهل بالقانون، أما إذا كان 
العكس فهي طامة أكبر.

واهلل ولي التوفيق

في ورقة عمل قدمها خالل ندوة »األمن الوطني في ظل املتغيرات األمنية املعاصرة«


