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معلومات لطالبي 
الحامية الدولية يف 

جمهورية كرواتيا
ARAPSKI

11 ماذا يحدث إذا حصلت عىل القرار 
السلبي بشأن طلب الحامية الدولية ؟- ميكنك 

تقديم الشكوى/ االستئناف!
ويف نهاية النص ملثل هذا القرار يوجد  إرشادات حول الغضون لتقديم 

االستئناف إىل املحكمة اإلدارية ضد القرار.

إذا مل تقدم  الشكوى ضد القرار السلبي بشأن الحامية الدولية أو إذا تم 

رفض الشكوى، عليك مغادرة كرواتيا.و إذا مل تغادر كرواتيا، ميكن تغرميك 

عىل أساس  اإلقامة غري الرشعية ووضعك يف مركز استقبال األجانب يف 

“ييزيفو”، حيث سيتم   إزالتك اإلجبارية من كرواتيا.

احذر،املواعيد لتقديم الشكوى أحيانا تكون قصرية، افعل فورا 
و اطلب املساعدة القانونية.

12 ماذا لو حصلت عىل الحامية؟
كنت قد حصلت عىل الفرصة  لإلقامة  يف كرواتيا ولك عدد من الحقوق، 

ولكن بعض  االلتزامات أيضا.

املعلومات املفصلة عن حقوقك و واجباتك سوف تحصل عليها 
من الشخص املسؤول عن اندماج األجانب، إضافة إىل  كتيب 

توضيح األشياء األساسية التي تحتاج إىل معرفتها.

السلطات لن تكون قادرة عىل تقديم الدعوة الرسمية. يف الحالة مثل هذه، 

الشخصية الرسمية قد تفرتض مغادرتك من كرواتيا  و تتوقف إجراء اللجوء 

الخاص بك.

10  ملاذا أنا موضوع يف ملجأ األجانب يف

“ييزيفو” )مؤسسة مغلقة(؟ ألنك يف 

نظام حرية التنقل املحدودة!
• هناك عدة أسباب ممكنة لوضعك يف مركز استقبال األجانب يف” ييزيف”.

• يقيم طالبي الحامية الدولية  يف مركز استقبال األجانب يف” ييزيفو” 

ألن ما يكون عادة طالبي الحامية بعد أن تم وضعهم هناك خالل معاملة 

إزالتهم من كرواتيا.

• ميكن وضعك يف مركز استقبال” ييزيفو” من أجل محاولتك لتغادر 

كروواتيا بطريقة غري رشعية  قبل إمتام إجراءات ااملنح للحامية الدولية و 

هذا الجل تاكيد يف الحقائق والظروف التي وضعتها اسسا ل لطلبك و هناك 

خطر من هروبك ، ثم من أجل حامية األمن القومي والنظام العام لكرواتيا  

إذا ،ثم إذا ال تثبت هويتك او جنسيتك، وإذا اشتبه إن تقديم طلبك هو 

الغش وإساءة االستعامل لعملية منح الحامية الدولية.

اطلب رشح مفصل عن سبب وضعك يف املركز املذكور من 
الشخص املسؤول الذي سلم لك قرار اإلقامة يف “ييزيفو”.

لك الحق يف الحصول عىل القرار الرسمي حول وضعك يف “ 
ييزيفو” والحق يف تقديم الشكوى إىل املحكمة اإلدارية ضد 

هذا القرار.

يجب احرتام القوانني واللوائح الكرواتية و اللوائح الداخلية لالستقبال، فضال 

عن التعاون مع املسؤولني.

يجب إبالغ الشخص الرسمي عن أي تغيري يف العنوان يف غضون 3 أيام.

9  أين أقيم حتى يتم حل طلبي؟ - يف  

مركز االستقبال لطالبي اللجوء!
يضمن  يف مركز االستقبال لطالبي اللجوء إقامة مجانية ، ثالث وجبات 

يوميا، ومستلزمات النظافة. و إذا كنت يف حاجة، سوف تحصل عىل األحذية 

واملالبس أيضا.

يف مركز االستقبال سيتم وضعك يف غرفة مع  أشخاص من نفس الجنس 

مثلك  الذين ال تعرفهم. احرتم التنوع و عاداتهم، وكذلك احرتم تعليامت 

املوظفني يف امللجأ. إذا كنت تأيت مع عائلتك، سيتم وضعكم معا.

إذا كنت ترغب يف الخروج من امللجأ، بلغ الشخص الرسمي.

إذا كان لديك القدرة املالية ، يجب أن تدفع كافة التكاليف يف امللجأ. أيضا، 

إذا القدرة املالية تسمح لك، ميكنك أن تقيم خارج امللجأ، ولكن ال بد من 

الحصول عىل اإلذن املسبق من مسؤول امللجأ.يف هذه الحالة تأكد من 

ضبط عنوانك ، ليك تستطيع  استالم  االستدعاءات  واملراسلة من وزارة 

الداخلية )اكتب اسمك الشامل عىل جرس الباب وصندوق الربيد( وإال فإن 

كطالب اللجوء، لك منح اإلقامة يف كرواتيا وميكنك أن تتحرك 
بحرية يف كافة األرايض الكرواتية. قبل مغادرة امللجأ من 

واجبك أن تخرب املوظف املختص،و  يف وقت معني بالئحتة 
السلوك للملجأ يجب أن تكون يف مهجعك يف االستقبال، إال 
يف حالة سامح بالخروج من قبل املوظف املختص. ال تغادر 

كرواتيا خالل مدة اإلجراءات ملنح الحامية الدولية ألنه ميكن 
تغرميك، والذي قد يشمل فرض القيود عىل حرية الحركة.

7  هل يل الحق يف املساعدة القانونية؟ - 

نعم!
معلومات حقوقك و واجباتك خالل إجراءات الحامية يجب أن تعطيك 

إياها الشخصية الرسمية التى تحدثت معك خالل بيان قصدك لطلب 

الحامية الدولية. هذه املعلومات املفصلة سوف تتلقاها أثناء تقديم طلب 

الحامية.

إذا كنت متلك املال الخاص بك، ميكنك استئجار محام.

لك الحق يف  املعلومات القانونية  متعلقة بقضيتك و اطلب من الشخص 

املسئول دليال عن الجهة  التى تستطيع ان تقدم لك هذه املعلومات. 

يف حالة  رفض طلبك و انت ال متلك املال، لك الحق عىل  املساعدة 

القانونية املجانية يف إعداد الشكوى/االستئناف امام املحكمة االدارية. 

قامئة املحامني الذين يقدمون املساعدة القانونية مجانا تحصل عليها مع 

قرار بشأن طلبك للحصول عىل االحامية الدولية.

وهناك أيضا  املنظامت التي ميكن أن توفر املعلومات أو االستشارات 

القانونية يف أي وقت خالل إجراء العملية للحامية. ميكنك االتصال باملركز 

القانوين الكروايت )رقم الهاتف هو يف نهاية هذه النرشة(.

8  هل يل الحقوق األخرى وااللتزامات 

يف انتظار القرار بشأن طلب الحامية 

الدولية  الخاص يب؟-  - نعم!
إذا كنت مصابا مبرض خطري، لك الحق يف املساعدة الطبية. ويحق لألطفال 

وللقارصين يف التعليم االبتدايئ والثانوي. لك الحق يف مامرسة دينك إذا  ال 

تزعزع السالم لآلخرين.

 معلومات مفصلة  عن هذه الحقوق، اطلبها من الشخص 
املسؤول.

13  من ميكنني  مراجعة  لحصول عىل 
املساعدة بخالف املذكور أعاله؟

 للحصول عىل املساعدة ميكنك االتصال باملفوضية السامية لألمم 

املتحدة  لش�ون الالجئني و املنظامت األخرى التي تتعامل مع حامية 

الالجئني، عىل سبيل املثال:

 املفوضية السامية املتحدة  لش�ون الالجئني
)مكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني(

هاتف: -555-13 37 )01( )00385( 
 www.unhcr.hr :عىل شبكة اإلنرتنت

HRVZA@unhcr.org :الربيد اإللكرتوين

 )Hrvatski pravni centar( املركزالقانوين الكروايت 
21،  ش  هيربانغوفا )Hebrangova(، زاغرب

هاتف: -965-73 48 )01( )00385(
 www.azil.com.hr أو  www.hpc.hr :عىل شبكة اإلنرتنت

hpc@hpc.hr :الربيد اإللكرتوين

الصليب األحمر الكروايت
1/14  ش اوليتسا ترسفنوغ كريزا  )Ulica Crvenog križa( ، زاغرب

هاتف: 814 -46-55 )01( )00385(
www.hck.hr :عىل شبكة اإلنرتنت
azilhck@hck.hr :الربيد اإللكرتوين

مركز الدراسات السلمية
 112a،  ش سيلسكا تسيستا )Selska cesta(، زاغرب

هاتف: -094-20 48 )01(  )00385(
www.cms.hr :عىل شبكة اإلنرتنت

cms@cms.hr :الربيد اإللكرتوين

عيادة قانونية لكلية الحقوق  لجامعة زاغرب  
6/اا ش يوريا زيرافيتشا )Jurja Žerjavića(، زاغرب

هاتف: -360-11 48  )01(  )00385(
   www.klinika.pravo.unizg.hr :عىل شبكة اإلنرتنت

klinika@pravo.hr :الربيد اإللكرتوين

خدمة الالجئني اليسوعية
110، ش يوردانوفاتس )Jordanovac(، زاغرب

هاتف: 29-40-235 )01( )00385(
www.jrs.hr :عىل شبكة اإلنرتنت 

التصال مع منظامت أخرى اطلب مساعدة من املسئول املختص. 

هذه النرشة مطورة  يف إطار مرشوع “املساعدة القانونية لطالبي اللجوء” الذي متولها 
املفوضية السامية لألمم املتحدة.

1 النمسا
2 بلجيكا
3 بلغاريا
4 كرواتيا
5 قربص

6 جمهورية التشيك
7 الدمنارك
8 استونيا
9 فنلندا

10 فرنسا
11 املنيا

12 يونان
13 هنغاريا
14 أيرلندا
15 ايطاليا
16 التفيا

17 ليتوانيا
18 لوكسمبورغ

19 مالطا

20 هولندا
21 بولندا

22 الربتغال
23 رومانيا

24 سلوفاكيا
25 سلوفينيا

26 اسبانيا
27 السويد

28  بريطانيا االظمى  
)اململكة املتحدة(

دول االتحاد االورويب
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إىل ذلك. – حافظ عىل نسخة منهم(.

• ال ترفض االستامع،هذا ليس من مصلحتك. إذا كنت مريضا أو غري قادر 

عىل حضور جلسة االستامع ألي سبب  معذور، يجب عىل الفور بإخطار 

املسئول يف مركز االستقبال. يف حالة عدم تقديم  املربر لغيابك يف غضون 

يومني من موعد الجلسة، يتم تغليق اإلجراءات، مام يعني أنك سوف تفقد 

حقوقك باعتبار طالب/ طالبة الحامية الدولية.

• إذا كنت تشعر باإلرهاق أثناء الجلسة، ميكنك أن تطلب قضاء الراحة 

القصرية يف أي وقت.

• من املحتمل أن تواجه األسئلة يف الجلسة قد تطلب منك اإلجابة  التي 

تسبب عندك شعور الحرج. عرب عن ذلك ملوظف االستامع. ومع ذلك ، ضع 

يف اعتبارك أن اإلجابات عىل مثل هذه األسئلة ميكن أن تساعد يف اتخاذ قرار 

بشأن طلبك للحامية الدولية ومنح حق اللجوء أو الحامية الثانوية املؤقتة. 

كل ما حدث لك يف املايض ليس سببا للخجل، و ال أحد سوف يحكم عليك 

من اجله.

• يف نهاية الجلسة، ، و يف حضور املرتجم ، املوظف املسؤول سوف يقرأ 

محرض االستامع. يف حالة وجود أي خطأ  فيام كتب  يف املحرض أو إذا فوت 

و نقص  شيئا ،عليك  بإنذار الشخص املسؤول و  طلب تصحيح الخطأ  و 

تكميل املحرض و هذا قبل توقيعك عليه. مبجرد التوقيع عىل املحرض، 

ويعترب إن ما املكتوب فيه  بالضبط كالمك يف االستامع.

• إذا كنت تعتقد أن املرتجم ال يرتجم بشكل صحيح إىل ما تقوله أو إذا  

لست  قانعا مع الشخص املسؤول كيف يجري جلسة االستامع، انفعل 

و اطلب الحصول عىل املرتجم اآلخر أو الشخص الرسمي اآلخر. ال تسئ 

استعامل هذه الفرصة ألنه يف جلسة االستامع دامئا  يوجد العديد من 

األشخاص الذين ميكن أن  يصدقو عىل ما حدث فعال.

القرار الرسمي ميكن أن يكون إيجابيا )إذا منحك اللجوء أو الحامية الثانوية 

املؤقتة( أو سلبيا )إذا مل تحصل عىل الحامية(.

6  ماذا يجب أن  انتبه  خالل جلسة 

االستامع؟ - يجب أن تعطي كل 

املعلومات الهامة!
 يف بداية االستامع الشخص املسؤول سوف يرشح لك إجراءات الجلسة. 

يف جلسة االستامع يشرتك مرتجم اللغة الخاصة بك، أو اللغة األخرى التي 

تتحدث وتفهمها. ميكنك أن تطلب املوظف املسؤول و / أو املرتجم أن 

يكون من نفس الجنس مثلك، ما سيلقى  بالتلبية إذا كان ذلك ممكنا. 

إذا كنت تريد ذلك، يجب إخطار املسؤول الخاص بك قبل تقديم طلب 

الحامية الدولية،و هذا من أجل الرتتيب و توفري حضور و مشاركة الشخص  

من نفس الجنس أثناء تقديم  طلب اتاحامية الدولية واالستامع.

 املوظف الرسمي سوف يراجع  ما يحدث يف بلدك، وسوف يسألك بتفصيل 

فيام يتعلق باملعلومات التي قدمت يف االستامع األول، أي هم يف طلب 

الحامية الدولية. وعرب عن كل ما هو مهم لقضيتك، ملاذا هاجرت من بلدك 

ومن هو الذي اضطهدك وكيف. و تحدث دون خوف، ألن كل ما تقوله 

وتكشف عنها إضافة إىل املعلومات الشخصية الخاصة بك تعترب املعلومات 

الرسية التي لن تورد إىل بلدك، أو غريها من الكيانات التي ال تشرتك يف 

هذه اإلجراءات. إذا ال تستطيع أن تتذكر بعض التفاصيل أو التواريخ أو 

األماكن، ال داعي للذعر، وال تقدم معلومات غري صحيحة.

 إذا مل يكن لديك وثائق الهوية أو قد استخدمت عند السفر وثائق 

اآلخرين، وارشح سبب ذلك. املوظفون املسؤولون سيفحصون و يراجعون 

جميع الوثائق التي وجدت معك.

 أخرب إذا كنت ال تفهم شيئا أو إذا  تحتاج إىل مزيد من التوضيح.

 تحدث بالرصاحة والصدق وبالدقة و التفصيل.

 إحرض معك  إىل جلسة االستامع  جميع األوراق والصور التي ميكن أن 

تساعدك عىل إثبات االضطهاد يف بلدك )استدعاء الرشطة واألحكام ورسائل 

تهديد، دليل عىل السجن و اإلغالق، شهادات طبية، مقاالت الصحف، وما 

  دول االتحاد االورويب او ايسالندا او ليهتنشتاين او النورويج او سويرسا و 

ذلك يف حالت مثل:

  اذا انت  عادم بلوغ الرشد و ارستك مقيمة يف احدى الدول املذكورة 

اعاله،

  لك عضوارستك )مثال زوج او زوجة او طفل( الذى طلب الحامية او 

خصل عليها يف احدى الدول املذكورة،

  اذا كانت عندك تأشرية  او منح االقامة مصدرة من طرف الدول املذكورة،

  اذا تم اخذ بصامت أصابعك باعتبارك طالب اللجوء او املهاجر غري 

الرشعي يف  احدى الدول املذكورة اعاله،  

  اذا اثبت وجودك او سفرك داخل دولة اخرى وحتى يف حالة عدم اخذ 

بصامتك،

يف حالة التأكيد يف عدم املسئولية الكرواتية القرار طلبك سوف يتم القرار 

بذالك و بتحويلك اىل احدى الدول املذكورة اعاله.

5  ماذا يحدث بعد تقديم طلب الحامية 

الدولية؟ - سوف تعقد جلسة االستامع 

واتخاذ القرار!
 اذا تأكد املسئولية الكرواتية بشأن طلبك و بعد تقديم طلب الحامية  

الدولية و مرور بعض الوقت سوف تستدع  إىل استامع. االستامع هو 

املحادثة مع مسؤول ومهم جدا لالتخاذ القرار. إذا ثبت رضورية إعادة  

املحادثة معك، و سيتم إفادتك عن تاريخ  و ساعة ومكان إعادة االستامع. 

يجب عليك حضور جلسة االستامع شخصيا،دون نظر إذا كان لديك ممثل 

قانوين. حرض نفسك عىل أن تستغرق الجلسة أحيانا وقتا طويال. 

ال ميكن أن تعرف مسبقا كم من الوقت مير حتى القرار. ذلك يعتمد عىل 

قضيتك. معاملة اإلجراء  ممكن أن تستغرق  من بضعة أيام أو أسابيع إىل 

عدة أشهر.يجب أن تحل طلبك للحامية الدولية خالل ستة أشهر من تاريخ 

تقديم الطلب. إذا ال ميكن اقرار يف غضون هذه الفرتة ، سيتم  إفادتك متى 

ميكن أن تتوقع قرارا. اطول الوقت ألخذ القرار 21 شهرا.

الدولية. ميكنك أن تطلب مسبقا أن يكون املوظف الذي يجرى املقابلة 

و / أو املرتجم هو شخصا من نفس جنسك. إذا كان ذلك ممكنا، وسوف 

يستجيب املوظفني الحتياجاتك الخاصة. سوف يسألك ضابط امللجأ عن 

املعلومات الشخصية الخاصة بك، والرحلة والطريقة التي وصلت بها إىل 

كرواتيا، و أيضا عن األسباب التي تسعى بها إىل الحامية. إذا كنت ال تفهم 

عىل سؤال، اطلب إيضاحا من املوظف الذي كنت تتحدث معه.

من املهم أن توفر البيانات الشخصية الصحيحة و أن توضح بالدقة و تذكر 

كافة أسباب هروبك املهمة أي مغادرة بلدك و أسباب طلب الحامية يف 

كرواتيا. إعطاء املعلومات الكاذبة أو الناقصة ميكن أن  تؤدي إىل عواقب 

لحل طلبك السلبي. 

أورد جميع الوثائق الهامة التي معك. إذا مل يكن لديك وثائق ألنها يف بلدك، 

حاول الحصول عليها يف أقرب وقت ممكن ألنها مهمة يف أخذ  القرار عن 

طلبك للحصول عىل الحامية الدولية.

إذا كان  هناك أسباب أخرى  بجانب الخوف من االضطهاد تعتقد أنك 

ال ميكن العودة إىل وطنك من أجلها، وركز خاصة عىل ذلك أثناء تقديم  

طلب الحامية الدولية. عىل هذا األساس ميكنك  الحصول عىل منح الحامية 

الثانوية املوقتة.

4  ملاذا يجري اجراء دابلني؟ - لغرض تأكيد 
الدولة املسئولة باتخاذ القرار عن طلبك!

يف بعض الحاالت لن تكن كرواتيا مسئولة لبحث هل انت يف حاجة 

الحامية، بل يكون هذا احدى 

الرشطة لك الحق يف مرتجم.

بني بعبارات بسيطة  إنك يف حاجة الحامية، أو أنك خائف من العودة إىل 

بلدك، أو أن حياتك يف خطر، أو بأنك  متعرض لالضطهاد يف بلدك. ميكنك 

أيضا أن تكتب ذلك، وقع عىل الورقة وتسلمها لضابط الرشطة. وميكنك أن 

تكتب هذا يف أي لغة.

إذا كنت دخلت إىل كرواتيا عىل وثائق شخصية مزورة، أو عىل وثائق 

للغري،قل هذا برصاحة و وضوح  وارشح ملاذا. إذا كان لديك املستندات/

الوثائق الخاصة بك، وبينها.

إذا كنت مأخوذ من الرشطة إىل املحكمة، وأنت تريد الحامية من كرواتيا، 

كرر التامسك  واطلب تسجيله يف محرض  املحكمة.

عندما تقول أنك يف حاجة الحامية سوف يتم اخذ بصامت أصابعك اذا 

عمرك  فوق 14 سنة وسيجرى تصويرك  و تحديد مهلة حضورك يف ملجأ 

طالبي اللجوء. بعد ذلك سوف تقدم  طلب الحصول عىل اللجوء. سوف 

تحول إىل مركز االستقبال لطالبي اللجوء. هناك لك فحص طبي

إذا كنت تقدم طلب الحامية يف مركز استقبال األجانب يف “ييزيفو” رجع 

إىل الناظر الخاص بك. قد يكون من األفضل أن تكتب طلب الحامية بلغتك 

أو باللغة التي تجيدها ) مثال اإلنجليزية أو غري ذلك(.

 إذا كان عمرك أقل من 18 سنة، و أتيت إىل كرواتيا وحدك، يجب فورا  

بإخطار موظف االستقبال ليك  تحصل عىل تعيني ويل األمر الذي سوف 

يهتم بحقوقك أثناء معاملة اللجوء. إذا كنت تقدم نفسك تحت سن الرشد 

و املوظف املسئول يقدر بأنك بالغ سن الرشد، ميكن إجراء التحقيق الطبي  

لتحديد عمرك. 

بعد ذلك سوف تقدم  طلب الحصول عىل اللجوء. سوف تحول إىل مركز 

االستقبال لطالبي اللجوء. هناك لك فحص طبي.

3  كيف يبدأ اإلجراء؟  -  بتقديم طلب 
الحامية الدولية!

بعد أن كنت قد وضعت يف ملجأ طالبي اللجوء وسوف يدعوك ملقابلة 

موظف امللجأ بحضور مرتجم. يف هذه املقابلة يتم استالم طلبك للحامية 

1  ماذا ميكنني الحصول عىل الحامية يف 

كرواتيا؟- اللجوء أو الحامية الثانوية 

املؤقتة!
أنت عىل ارض جمهورية كرواتيا. كنت تعتقد أنك بحاجة إىل حامية يف 

كرواتيا ألنك مضطهد يف بلدك أو تخاف من االضطهاد  ألنك معينة العرق 

أو الدين أو الجنسية أوانك منتم إىل فئة اجتامعية معينة تم اضطهادها أو 

لديك آراء سياسية مسببة االضطهاد أو حيث كنت خائفا من ذلك. يف مثل 

هذه الحاالت، ميكنك حصول علر اقرارالجوء يف كرواتيا .

وميكن أن توفر لك كرواتيا الحامية الثانوية املؤقتة  إذا كنت  ال تستوىف 

رشوط الحصول  عىل اللجوء. يف هذه الحالة سيتم املراجعة ودراسة طلبك 

بصفة رسمية.

ومتنح الحامية الثانوية يف حالة عدم اإلمكانية من العودة إىل بلدك بسبب: 

تهديد العقوبة باإلعدام أو تنفيذ اإلعدام والتعذيب واملعاملة القاسية أو 

الالإنسانية أو املحتقرة، أو إذا هناك  تهديد  خطر عىل حياتك كشخص 

مدين بسبب انتشار العنف يف النزاعات املسلحة.

الحالة االقتصادية السيئة والبطالة يف بلدك ليست هي 
السبب للحصول عىل الحامية.

2  ماذا أفعل أوال؟ - أعر ب النية لطلب 

الحامية!
وعىل الفور، أو يف أقرب وقت ممكن، مبجرد دخولك كرواتيا )عىل الحدود، 

أو يف مركز الرشطة أو لضابط الرشطة األول الذي تراه او يف مركز اسقبال 

االجانب ( اطلب الحصول عىل الحامية. استثناءِّ تستطيع ان تعرب عن نيتك 

لطلب الحامية حتى يف ملجأ طالبي اللجوء.

ميكنك طلب الحامية بالرغم من القبض عليك أثناء عبور الحدود بطريقة 

غري رشعية أو اإلقامة غري الرشعية يف كرواتيا. خالل جلسة االستامع يف 

 اذا عندك عضواالرسة يف احدى دول االتحاد االورويب ميكنك 

تقديم الطلب للم شمل ارستك. 

!قد يستغرق بعض الوقت قبل معرفة و افادتك اى بلد 
مسئول عن اتخاذ قرار بشأن طلبك، و لذلك حاول بالصرب. 

من املهم أن تتحدث بصدق ورصاحة ، وان توضح أي 
غموض و تناقضات محتملة يف بيانك وان ترشح بالتفصيل 

سبب هجرتك من وطنك األصيل.


