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نبذة عن جمعية الرواد : 

للثقافــة والتدريــب  الــرواد  ) مركــز  للثقافــة والفنــون  الــرواد  تأسســت جمعيــة 
المســرحي – ســابقا – ( )رواد للحيــاة( عــام 1998 وتــم تســجيلها حســب القانــون 
ــة  ــي وزارة الداخلي ــام 2000، ف ــة لع ــات االهلي ــة والمؤسس ــات الخيري ــم 1 للجمعي رق
. الــرواد مؤســس “المقاومــة  )BL-360-CU الفلســطينية بموجــب رخصــة رقــم )
الجميلــة الالعنفيــة”، مركــز مســتقل، ديناميكــي، ومجتمعــي، لتشــجيع الطفولــة 
ــر وســائل  الطبيعيــة مســتهدفا الســلوك، والمعرفــة، والتصــورات والممارســات عب

ــة. ــر عنفي ــة وغي جميل

الرؤية:  مجتمع فلسطيني حر ، يتقبل االختالف ويكرس نهج الحقوق والقيم 
اإلنسانية .

المجــاالت  فــي  تعمــل  ربحيــة  غيــر  مســتقلة  جمعيــة  الــرواد  الرســالة:  
االطفــال  مــع  واإلعالميــة  واالجتماعيــة  واالكاديميــة  والفنيــة  الثقافيــة 
األمنــة  والبيئــة  المنــاخ  توفيــر  خــالل  مــن  وذلــك   ، والنســاء  والشــباب 
 . العنــف  مــن  خالــي  لمجتمــع  وصــواًل  االقتصــادي  والتمكيــن   لالبــداع 

الفئــة المســتهدفة: يســتهدف الــرواد المجتمــع الفلســطيني مــع التركيــز 
وُمركــزًا  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  والنســاء  والشــباب  األطفــال  علــى 
ومحافظــة  عايــدة  مخيــم  فــي  المحلــي  المجتمــع  علــى  أخــص  بشــكل 
النمطيــة  الصــور  لكســر  الدولــي  المجتمــع  يســتهدف  كمــا  لحــم.  بيــت 
ان  ويجــب  وحضارتــه.  الفلســطيني  الشــعب  عــن  اخــرى  صــورة  واظهــار 
والتقنيــة  البشــرية  االمكانيــات  لتوظيــف  الكاملــة  االمكانيــات  المركــز  يملــك 
المســتهدف. المجتمــع  فــي  وفعــال  ديناميكــي  تغييــر  لتحقيــق  والماديــة 

 – لحــم  بيــت  محافظــة  عايــدة-  –مخيــم  والفنــون  للثقافــة  الــرواد  جمعيــة 
فلســطين 

مدير عام ومؤسس جمعية الرواد
 د. عبد الفتاح ابو سرور

 )كل شخص صانع تغيير. وال يحق ألحد أن يقول : »ال استطيع عمل شيء« 
 ألنه عندها كل يوم ياتي سيكون أسوأ من الذي سبقه . هذا ليس ارثا

 يمكن ان نفخر بان نتركه ألطفالنا ولكل االجيال القادمة( .

منذ 19 عامًا ، ولدت الفكرة .. حين شعرنا أننا ولدنا من جديد ،
منــذ 19  عــام مضــى ولــد حلــم أول مركــز ثقافــي يحمــل بيــن طياتــه مســرح  فــي 

الضفــة الغربيــة . 
كانــت الــرواد فكــره تبادلناهــا وطرحناهــا فــي كل مــكان، فــإذا هــي تكبــر وتنضــج 
يومــًا بعــد يــوم، وإذا باأليــادي المخلصــة تتســارع لحملهــا وتوليهــا الرعايــة والعناية. 

وعلــي مــدى 19 عامــًا تطــورت الفكــرة واكتملــت جوانبهــا، بيــن أبعــاد إســتراتيجية 
حددناهــا  بــكل دقــة، وخطــة عمــل واضحــة بنيناهــا بــكل واقعيــة وآليات ومســارات 
ــا  ــه بعدم ــا ل ــا خططن ــل م ــوم نواص ــن الي ــا نح ــي ، وه ــكل وع ــمناها ب ــل رس للعم
أوجدنــا الصــرح تلــو األخــر وأصبــح فــي الــرواد عائلــة كاملــة تعيــش بداخلهــا وتملئها 

روح اإلبــداع والتميــز .

 

www.alrowwad.org



جمعية الرواد في عام التأثير2017...تضع بصمتها 
في المجتمع المحلي والدولي  

تحــت شــعار »رواد مــن أجــل الحيــاة » بــدأت جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون   
ــة  ــازت جمعي ــد ف ــة  )Impact Award ( وق ــر الدولي ــزة األث ــا بجائ ــام 2017 بفوزه الع
الــرواد بهــذه الجائــزة  بعــد اجتيازهــا بنجــاح معاييــر مؤسســة ســتارز والتــي تختــص 
لمكافــأة المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي الــدول الناميــة فــي آســيا والشــرق 
ــرص  ــز ف ــين وتعزي ــى تحس ــت عل ــي عمل ــة والت ــكا الالتيني ــا وأمري ــط وأفريقي األوس
الحيــاة لألطفــال فــي البلــدان التــي يتعرض فيهــا األطفــال للمخاطر والعنــف. ويعد 
فــوز جمعيــة الــرواد ضمن 23 منظمــة حول العالــم و 6 منظمات فلســطينية إنجازًا 
ــاندها0 ــطينية ويس ــة الفلس ــى القضي ــوء عل ــلط الض ــًا ويس ــطينيًا هام ــًا وفلس عربي

 
وواصلــت جمعيــة الــرواد خــالل الربع األول من العــام 2017 العمل علــى تنفيذ الخطة 
االســترايجية التــي أقرتهــا، مــن خــالل وضــع برامــج تســهم فــي تفعيــل األطفــال 
والشــباب والنســاء مــن أجــل منحهــم الفرصــة لألفضــل حتــى يكونــوا صنــاع تغييــر 
ــال  ــل لألطف ــة وورش عم ــم دورات تدريبي ــم، وتقدي ــي وطنه ــتمر ف ــي ومس إيجاب
فــي المســرح والموســيقى والكــورال والرقــص الشــعبي الفلســطيني إضافــة 
إلــى دورات تدريبيــة فــي التصويــر الفوتوغرافــي والفيديــو واإلعــالم وبــاص األلعــاب 
ــم  ــز التعلي ــى تعزي ــدف إل ــذي يه ــة وال ــة الغربي ــدن الضف ــوب م ــذي يج ــة ال الجوال
لــدى األطفــال مــن خــالل مســابقات وألعــاب تعليميــة متنوعــة إضافــة الســتهداف 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم ومســاعدتهم علــى تجاوزهــا، 
حيــث تــم االتفــاق مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية علــى تقديــم 200 عــرض 
فــي المــدارس الحكوميــة مــن خــالل األلعــاب التربويــة الهادفــة خــالل العــام 2017  
إضافــة إلــى تقديــم عــروض مســرحية فــي أربعــة محــاور تســتقطب موضوعــات 
ــرب،  ــر التس ــم، مخاط ــة ودمجه ــال ذوي االعاق ــوق األطف ــف، حق ــن العن ــد م الح

النظافــة.
 

والــذي  المهنــي  للتدريــب  الــرواد  لمركــز  الثالثــة  المرحلــة  تدشــين  تــم  و    
خــالل  مــن  المجتمــع  فــي  والنســاء  للشــباب  جديــدة  عمــل  فــرص  ســيوفر 
برامــج تدريبيــة متخصصــة، ويعــد مركــز الــرواد للتدريــب المهنــي مــن المراكــز 
والمســتفيدين  للطلبــة  الفرصــة  ســيقدم  الــذي  المتخصصــة  التدريبيــة 
الذكيــة  األجهــزة  وصيانــة  النجــارة  مجــال  فــي  والعمليــة  العلميــة  الخبــرات 
. بالنــزالء  والعنايــة  الطبــخ  لفنــون  إضافــة  واإلعــالم  والخياطــة   والحاســوب 

            مشــروع مركــز الــرواد للتدريــب المهنــي الممــول مــن مجموعــة مــن أصدقــاء 
الــرواد وضــع حجــر األســاس لــه فــي العــام 2015  ليتــم افتتاحــه فــي الربــع األول مــن 
العــام 2018 ليضــم ســتة أدوار يحتــوي الــّدور األول علــى مشــغل للنجــارة ومتحــف، 
والــّدور الثانــي علــى أقســام لبرنامــج المــرأة وتعليــم الخياطــة، والــّدور الثالــث علــى 
أقســام برنامــج اإلعــالم التقنــي للتدريــب والتطويــر وأســتوديو متخصــص فــي 
ــى  ــس عل ــع والخام ــّدور الراب ــة، وال ــجيالت الرقمي ــون والتس ــة والتلفزي ــال اإلذاع مج

بيــت للضيافــة، والــدور الســادس علــى مطبــخ تعليمــي متخصــص.
ــغل  ــة لمش ــى التجريبي ــة األول ــغيل المرحل ــام 2017 تش ــع الع ــدأ مطل ــد ب             وق
ــل  ــدء بالعم ــى، والب ــة للمبن ــتيات الداخلي ــز اللوجس ــي تجهي ــتخدامه ف ــارة الس النج
علــى اعتمــاد مركــز التدريــب لــدى جهــات االختصــاص. حيــث تــم إمــداده بالمعــدات 
ــر الكــوادر البشــرية المتخصصــة التــي تســتطيع  واألدوات الالزمــة لتشــغيله وتوفي
إدارة المشــغل وتدويــره، ومــع نهايــة العــام 2017 تكــون المرحلــة الثالثــة مــن تجهيــز 

المبنــى داخليــا قــد انتهــت.
 

وتوجــت جمعيــة الــرواد هــذا العــام تســعة عشــر عامــًا  مــن العطــاء وضعــت 
ــة  ــا الفني ــالل عروضه ــن خ ــا م ــطينية وفنونه ــة الفلس ــًا للثقاف ــًا عريق ــا عنوان فيه
وبرامجهــا الثقافيــة، حاملــة لفكــر الحيــاة والعيــش ألجــل فلســطين والوفــاء لهــا 
والمشــاركة فــي مســيرة النضــال والمقاومــة ضــد قبــح االحتــالل وعنفــه، ومــا زال 
أفــراد هــذا الصــرح الثقافــي الفلســطيني يحرصــون علــى نقــل رســالة القضيــة 
الفلســطينية إلــى كل أقطــار العالــم والتعبيــر عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني 
بالفــن والمســرح والموســيقى والتــي طالمــا عكســت الواقــع الحقيقــي للقضيــة 
ــم  ــعبنا رغ ــاء ش ــع أبن ــم م ــعوب العال ــن ش ــز تضام ــي تعزي ــرت ف ــطينية وأث الفلس
كل محــاوالت االحتــالل لطمــس الثقافــة الفلســطينية وســرقة هويــة الشــعب 

ــه. ــطيني ونضال الفلس
 

هــذا اإلنجــاز تكلــل بترشــيح المئــات مــن أصدقــاء ومحبــي جمعيــة الــرواد مؤســس 
ــرور   ــو س ــاح أب ــد الفت ــور عب ــطيني  الدكت ــان الفلس ــرواد الفن ــة ال ــام جمعي ــر ع ومدي
ــد آل  ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــادرات س ــدى مب ــي إح ــل ف ــع األم ــب صان ــل لق لني
مكتــوم العالميــة، ويعتبــر ترشــيحه إلــى هــذه المبــادرة  نافــذة إللقــاء الضــوء علــى 
ومضــات األمــل المنتشــرة فــي مجتمعنــا الفلســطيني والعربــي، والتــي لمــع مــن 
خاللهــا رجــال ونســاء مــن مختلــف األعمــار عملــوا بــروح متفانيــة وقلــوب نقيــة مــن 
أجــل خدمــة مجتمعاتهــم ورفعــة أوطانهــم. وإيمانــًا وتقديــرًا للجهــود اإلنســانية 

ريــة المبذولــة. والخيِّ
 
 



ــاء  ــى فض ــي عل ــار التكنولوج ــر الحص ــا لكس ــن نوعه ــى م ــد األول ــوة تع ــي خط وف
اإلنترنــت فــي فلســطين بــادرت جمعيــة الــرواد بتوفيــر فرصــة لمجموعــة مــن 
المؤثريــن وأهالــي مخيمــي عايــدة وبيــت جبريــن للتواصــل عبر شــبكة اإلنترنــت لمدة 
أســبوع أثنــاء فعاليــات أســبوع األبرتهايــد، وذلــك لنقــل صــور مباشــرة لجــدار الفصــل 
العنصــري المحيــط بالمنطقــة لفضــح سياســات االحتــالل العنصريــة والهادفــة 
ــعب  ــاء الش ــى أبن ــاق عل ــق الخن ــا وتضيي ــي وتهويده ــن األراض ــد م ــادرة المزي لمص

الفلســطيني .
 

ــة  ــات المجتمعي ــة والفعالي ــات الفني ــن المهرجان ــدد م ــرواد ع ــة ال ــت جمعي  ونظم
القــدس   مــع  التضامــن  وفعاليــات  حمــالت  أبرزهــا  كان  المحليــة  والوطنيــة 
بعنوان«نــداء الميــالد« ومهرجــان عائــدون الثانــي للتضامــن مــع األســرى في ســجون 
قــرار  مــع  وبالتزامــن  الفلســطيني  األســير  يــوم  بمناســبة  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
الحركــة األســيرة بخــوض إضــراب الكرامــة والحريــة حينهــا، وتــم خــالل المهرجــان 
ــال  ــل أعم ــم أفض ــوا بتقدي ــن قام ــن الذي ــة للفائزي ــادرات اإلبداعي ــز المب ــع جوائ توزي
ومبــادرات إبداعيــة خــالل العــام 2017  . و شــاركت جمعيــة الــرواد فــي فعاليــات 
بــاص السوشــيال ميديــا  المشــؤوم  ومهرجــان  بلفــور  مناهضــة لمئويــة وعــد 
واحتفــاالت اليــوم العالمــي للمــرأة ويــوم الطفــل الفلســطيني  والمســار الوطنــي 
ليــوم األرض وإحيــاء ذكــرى النكبــة 66 و دوري القــرى الفلســطينية المهجــرة لكــرة 
القــدم  ومهرجــان الكرامــة إلســناد األســرى فــي مخيــم عايــدة إضافــة لمعــرض 
حريتــي للصــور الفوتوغرافيــة وفعاليــات أســبوع القــراءة  وشــاركت فــي فعاليــات 
ــن  ــي حي ــطيني ف ــورة الفلس ــون الص ــس  وماراث ــي الخام ــطين الدول ــون فلس ماراث
ــاح  ــة النج ــي جامع ــة ف ــات الوطني ــن المهرجان ــدد م ــي ع ــة ف ــًا فني ــت عروض قدم
وجامعــة بيــت لحــم وقصــر المؤتمــرات وقصــر الثقافــة باإلضافــة لألمســيات 

والفعاليــات الرمضانيــة واللقــاءات الثقافيــة والفنيــة .

ــام  ــالل الع ــت خ ــي عمل ــرواد والت ــة ال ــي جمعي ــة ف ــج العامل ــد البرام ــى صعي وعل
2017 لتوفيــر المنــاخ الجيــد لإلبــداع والتميــز فــي بيئــة ثقافيــة وفنيــة، ســعت جمعيــة 
ــن  ــع. فم ــرائح المجتم ــة ش ــات لكاف ــج والخدم ــم البرام ــة تقدي ــى مواصل ــرواد إل ال
خــالل برنامــج الفــن اســتقطبت  جمعيــة الــرواد العشــرات مــن األطفــال والشــباب 
ــة او  ــرح أو الدبك ــي المس ــواء ف ــة س ــات خاص ــوا بتدريب ــًا ليحظ ــة مجان ــرق الفني للف
ــد  ــرحي جدي ــل مس ــرواد عم ــة ال ــت جمعي ــن أنتج ــي حي ــيقى ف ــورال أو الموس الك
بعنــوان » الحــدود » بالشــراكة مــع مســرح إكغزلــي الفرنســي ، وقــدم العــرض األول 
للعمــل فــي فرنســا وذلــك ضمــن جولــة عــروض محليــة ودوليــة تأتــي تعبيــرًا عــن 
ــانية  ــر إنس ــات غي ــن ممارس ــطيني م ــعب الفلس ــه الش ــذي يعاني ــم ال ــع األلي الواق
وغيــر قانونيــة مــن االحتــالل الصهيونــي. وقــد نفــذ برنامــج الفــن أكثــر مــن 90 نشــاط

  

فــي العديــد مــن المناســبات الوطنيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والسياســية، وصــل 
عــدد المســتفيدين خــالل العــام 2017  ألكثــر مــن 20250 مســتفيد مــن مختلــف 

ــة. ــات العمري الفئ
 

و عمــل برنامــج التعليــم فــي جمعيــة الــرواد علــى متابعــة ســير العمليــة التعليميــة 
للطلبــة المســتفيدين مــن برنامــج التعليــم المســاند خــالل الفصــل الدراســي الثاني 
مــن خــالل توفيــر متطلبــات واحتياجــات الطلبــة مــن كتــب وأماكــن مخصصــة 
للقــراءة وأخــرى للعــب باإلضافــة ألجهــزة الحاســوب ولمســاعدة الطلبــة فــي 
إتمــام فروضهــم المدرســية فــي عــدد مــن المســاقات التعليميــة كذلــك. وعمــل 
برنامــج التعليــم علــى تنظيــم مخيــم شــتوي وآخــر صيفــي شــارك فيــه المئــات مــن 
ــج  ــن برنام ــتفيدين م ــدد المس ــل ع ــد وص ــية. وق ــم المدرس ــاء عطلته ــال أثن األطف

التعليــم ألكثــر مــن 3700 مشــارك فــي 118 نشــاط علــى مــدار العــام 2017 .
 

 وقــدم برنامــج اإلعــالم »صــور مــن أجــل الحيــاة« برامــج تدريبيــة إعالميــة متخصصــة 
مــن دورات تصويــر فوتوغرافــي  وإعــالم مســموع إضافــة لورشــات عمــل تثقيفيــة 
فــي مجــال اإلعــالم الحديــث . و تميــز العــام 2017 بالشــراكات الدوليــة التــي ســاهمت 
فــي تنفيــذ العديــد مــن الــدورات التدريبيــة والمعــارض وصــواًل إلــى إطــالق مهرجــان 
الــرواد الســينمائي لألفــالم القصيــرة والــذي عقــد فــي دورتــه األولــى ليدعــم جميــع 
المواهــب والمبدعيــن الفلســطينيين فــي فلســطين والشــتات وفــي جميــع أنحــاء 
العالــم مــن خــالل مشــاركتهم بإبداعاتهــم التــي تقــع ضمــن محــاور المهرجــان 
ــد اإلنجــازات واإلبداعات، وذلــك دعمًا للمواهب الحّرة المشــيدة بفلســطين  كــي تخلَّ
وتحــارب الظلــم واالســتبداد بكافــة أشــكاله. و شــارك فــي  هــذا المهرجــان أكثــر 
الروائيــة والوثائقيــة )القصيــرة، والمتوســطة،  مــن 32 مــن األعمــال الســينمائية 
والطويلــة( التــي تــم إنتاجهــا بعــد ينايــر عــام 2015 ضمــن موضوعــات حــول قضيــة 
ــات  ــن اإلنتاج ــدد م ــطينية وع ــات الفلس ــن والمخيم ــدس والالجئي ــطين والق فلس
فــي مجــال  اإلذاعــة واألفــالم القصيــرة.  وقــد وصــل عــدد المســتفيدين مــن برنامــج 
صــور مــن أجــل الحيــاة إلــى أكثــر مــن 900 مســتفيد من مختلــف األنشــطة والــدورات.

 
  وعمــل برنامــج المــرأة  علــى تبنــي المبــادرات اإلبداعيــة للنســاء فــي مخيــم عايــدة 
ــا تهــم المــرأة  وذلــك مــن خــالل  تنظيــم لقــاءات للنســاء فــي موضوعــات وقضاي
ــد دورات  ــة لعق ــة إضاف ــج الرياضي ــة والبرام ــة والتوعوي ــطة التثقيفي ــة لألنش إضاف
متخصصــة فــي مجــال الخياطــة للســيدات.  وصــل عــدد المســتفيدين مــن برنامــج 

المــرأة 400 مشــارك فــي 20 نشــاط وتدريــب متخصــص خــالل العــام 2017 .  



ــته  ــذي أسس ــي ال ــب الجامع ــدوق الطال ــالل صن ــن خ ــرواد م ــة ال ــت جمعي  و قدم
جمعيــة الــرواد عــام 2001 أكثــر مــن 107 منحــة بقيمــة 28 ألــف دوالر خــالل العــام 
ــه  ــتفيد من ــذي يس ــة وال ــة الغربي ــاء الضف ــف أنح ــن مختل ــات م ــة الجامع 2017 لطلب
منــذ تأسيســه أكثــر مــن 500 طالــب مــن الطلبــة الفلســطينيين والــذي يوفــر لطلبــة 
الثانويــة العامــة فرصــة االلتحــاق بالجامعــات الفلســطينية واســتكمال مســيرتهم 
التعليميــة أســوة بزمالئهــم علــى مقاعــد الدراســة، باإلضافــة إلــى مســاعدة بقيــة 
الطلبــة علــى اجتيــاز الفصــول الدراســية الجامعيــة بنجــاح.  هــذا ويعتبــر الصنــدوق 
ــالب  ــاعدة الط ــوا مس ــخاص تبن ــة ألش ــات محلي ــى تبرع ــي عل ــكل أساس ــم بش قائ
الالجئيــن ومــن قبــل أصدقــاء الــرواد الذيــن أســهموا كثيــرًا في دعــم هــذا الصندوق 

خــالل الفتــرة األخيــرة.
 

ــن  ــد م ــي العدي ــون  ف ــة والفن ــرواد للثقاف ــة ال ــاركت جمعي ــام 2017  ش ــالل الع وخ
المحافــل والمناســبات الوطنيــة والمجتمعيــة وورشــات العمــل والمؤتمــرات التــي 
نظمهــا المجتمــع المحلــي  وســاهمت فــي التأثيــر واإلســناد فــي العديــد مــن 
القضايــا المجتمعيــة وخاصــة دورهــا الفاعــل فــي دعــم اأُلســر الفقيــرة والمحتاجة 
مــن خــالل حملتهــا الســنوية »حملــة أهــل الخير« والتــي أثمرت خــالل العــام وتحديدًا 

خــالل شــهر رمضــان بالعديــد مــن حمــالت الدعــم واإلســناد.
 

وســعت جمعيــة الــرواد للثقافــة والفنــون خــالل عــام التأثيــر »  2017 » صناعــة التغييــر 
ــراكات  ــل والش ــدة للعم ــاق جدي ــح آف ــة وفت ــة اإلبداعي ــن والمقاوم ــالل الف ــن خ م
ــل  ــل المتواص ــن العم ــًا م ــازات 19 عام ــد إنج ــى رصي ــاف إل ــي تض ــم والت ــول العال ح
لتوســيع شــبكة الشــراكات واألصدقــاء المناصريــن لحقــوق الشــعب الفلســطيني 
والتــي انطلقــت عبــر تشــكيل جمعيــة أصدقــاء الــرواد فــي فرنســا وامتــدت لتشــمل 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة، اســكتلندا، النرويــج، أســتراليا، لتتميــز بالعــام 2017 
باتســاع شــبكة الشــراكات المحليــة والدوليــة حيــث وطــدت جمعيــة الــرواد العديــد 
مــن الصداقــات مــع العديــد مــن المتضامنيــن والداعميــن للشــعب والقضيــة 
ــد  ــور عب ــرواد الدكت ــة ال ــس جمعي ــام  ومؤس ــر ع ــة مدي ــالل جول ــطينية  خ الفلس

ــا ولبنــان. ــو ســرور  التــي اختتمــت فــي بريطاني ــاح أب الفت
 

وقــد بــرزت جهــود العمــل التــي قامــت جمعيــة الــرواد خــالل العــام 2017  مــن خــالل 
الهيئــة اإلداريــة والتنفيذيــة الفاعلــة وطاقــم العمــل والمتطوعيــن والفــرق الفنيــة 
ــع   ــي وض ــاركت ف ــي وش ــل المجتمع ــة العم ــاع رقع ــاهمت التس ــعت وس ــي س الت
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