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د.علي عريفة وطيبة آل هيد مع بعض املشاركات في املعرض

وتقيمها اجلمعية التطوعية من 
خالل عرض اصدارات اجلمعية 
ألبومات الصور  واالطالع على 
الت����ي حتكي عن مس����يرة هذه 
األنشطة. ولفتت الى ان ممثالت 
جلان اجلمعية يهدفن لتعريف 
الطالبات على العمل التطوعي من 
خالل اصدارات اجلمعية املختلفة 
س����واء في دار الق����رآن الكرمي 
باجلمعي����ة والبرامج التربوية 
ملدرسة الشهيدة أسرار القبندي 
التابعة للجمعية  اللغة  ثنائية 
واملنتوج����ات الفني����ة اخلاصة 
باجلمعية. أما مسؤولة شؤون 
الطلبة في الكلية نادية كعوش 
فلفتت الى ان املشاركة في يوم 
املرأة العاملي تهدف إلى ابراز دور 
املرأة في املجتمع على مختلف 
األصعدة وخصوصا االنشطة 
التطوعية، الفتة الى ان املعرض 
الذي تنظمه الكلية يسعى الى 
نشر الوعي بني الطالبات بأهمية 
التط����وع وكيفية االنخراط به. 
واش����ارت إلى مشاركة عدد من 
اجله����ات في املع����رض أبرزها 
اجلمعية التطوعية النس����ائية 
وجمعية بيادر الس����الم ومركز 
االموم����ة والطفول����ة وجمعية 
الرعاي����ة االس����المية واالحتاد 
الكويت����ي الرياضي للس����يدات 
ومجموعة القطان لالستشارات 
وكلها تهدف الى التعريف بأعمال 
ه����ذه اجلمعي����ات وانش����طتها 
وكيفية الدخ����ول اليها من قبل 

الطالبات.
دارين العلي  ٭

مجلس الكلية من اخلارج، ملدة 
 �  2012/2011 العامني اجلامعيني 
2013/2012. كم����ا وافق مجلس 
اجلامعة على مذكرة نائب مدير 
اجلامعة للش����ؤون العلمية في 
اقتراح ترقية ش����اغلي  ش����أن 
الوظائف األكادميية املس����اندة 
)مس����اعد علمي، معلم خرائط، 
إلى  موجه تدريب����ات ميداني( 
وظيفة مدرس مساعد بعد ادخال 
التعديالت التي أوصت بها جلنة 
العمداء، كما وافق على اقتراح 
كلية الصيدلة في تغيير مسمى 
التطبيقي«  قسم »علم األدوية 
ليصبح قس����م »عل����م األدوية 
والعالجيات«. وأش����ار مقصيد 
إلى مجل����س اجلامع����ة ناقش 
مقت����رح كلية العل����وم، ووافق 
على استحداث برنامج تخصص 
مساند لعلوم األدلة اجلنائية، 
وأبدى املجل����س موافقته على 
التقرير السنوي ملجلس النشر 
العلمي للعام اجلامعي 2011/2010، 
أن  الوقت نفس����ه  موضحا في 
املجلس وافق على اقتراح بعض 
الكليات في شأن ترقية بعض 

أعضاء هيئة التدريس:

على املشاركة في جميع املعارض 
واملناس����بات التي تس����اهم في 
رفع مس����توى الوعي بالنشاط 
التطوعي وخصوصا فيما يتعلق 
باملرأة الفتة إلى أن املشاركة في 
املعرض جاءت بتوصية مباشرة 
من الفهد بعد توجيه الدعوة من 

الكلية.
ولفت����ت ال����ى ان توجيهات 
الشيخة لطيفة تتجه دائما ملزيد 
من التعاون مع مختلف اجلهات 
واملؤسسات بالدولة وفي جميع 
الفعاليات التطوعية التي تقام في 
الكويت بهدف تنمية قدرات املرأة 
واكس����ابها مهارات في مختلف 
املج����االت العلمي����ة والتربوية 
والدينية واالجتماعية واالشغال 

الفنية وغيرها.
وقالت ان املشاركة في املعرض 
ته����دف الى تعري����ف الطالبات 
باالنشطة والبرامج التي تنظمها 

مجلس اجلامعة خالل االجتماع 
القادم.

ووافق املجلس على اقتراح 
كلية اآلداب بتعيني كل من محمد 
ناصر السنعوسي، وخليل علي 
حيدر علي، عضوين في مجلس 
الكلية من اخلارج، ملدة العامني 
اجلامعيني 2012/2011 � 2013/2012، 
كما واف����ق على اقت����راح كلية 
الدراسات العليا بتجديد تعيني 
كل من سامي فهد الرشيد، ومازن 
سعد علي الناهض، عضوين في 

نظمت كلية بوكس����هل في 
الكوي����ت أمس يوم����ا مفتوحا 
للطالبات احتفاال باليوم العاملي 
للمرأة تخلله معرض شارك فيه 
عدد كبير من اجلمعيات النسائية 
واجلهات املهتمة بشؤون املرأة 
وذلك حتت رعاية رئيس الكلية 
علي عريفة ومبشاركة موسعة 
النسائية  من احتاد اجلمعيات 
الذي ترأس����ه الش����يخة لطيفة 

الفهد. 
وقال رئي����س الكلية د.علي 
عريفة ان بوكس����هل تس����عى 
دائما عب����ر برامجها األكادميية 
وغيرها الى متكني املرأة الكويتية 
الوحيدة  الكلية  انها  خصوصا 
اخلاصة للبنات ودفعها باجتاه 
املساهمة الفعالة في دعم عملية 
التنمية وان يكون لها دور فاعل 

وأساسي في املجتمع.
ولفت الى ان تنظيم أنشطة 
مماثل����ة للمع����رض واالحتفال 
باليوم العاملي للمرأة تسعى من 
خاللها الكلية لتمكني الطالبات 
من التعرف واالطالع على كل ما 
يحيطهن بهدف حتضيرهن ليكن 
فاعالت في املجتمع كونهن من 
العناصر الشابة املهمة في دعم 

تنمية وتطور البالد.
وبدوره����ا أك����دت رئيس����ة 
اللجن����ة االعالمية في اجلمعية 
الكويتية التطوعية النس����ائية 
خلدمة وتنمي����ة املجتمع طيبة 
آل هيد حرص رئيسة اجلمعية 
ورئيس����ة احت����اد اجلمعي����ات 
النسائية الشيخة لطيفة الفهد 

عقد مجلس اجلامعة اجتماعه 
برئاس����ة وزير التربية ووزير 
العالي الرئيس األعلى  التعليم 
للجامع����ة د.ناي����ف احلجرف، 
بحض����ور مدير جامعة الكويت 
د.عبداللطي����ف البدر، وأعضاء 
مجلس اجلامعة. وأعلن املتحدث 
الرس����مي باسم جامعة الكويت 
فيصل مقصيد أن مجلس اجلامعة 
وافق على جتديد تعيني د.سعود 
العبيدي عمي����دا لكلية العلوم 
الطبية املس����اعدة ملدة عامني، 
التربية  وتعيني األستاذ بكلية 
د.ابراهيم كرم عميدا لعمادة خدمة 

املجتمع والتعليم املستمر.
أنه متت  وأوضح مقصي����د 
املوافقة على الالئحة األساسية 
املعدلة ملركز دراس����ات اخلليج 
واجلزي����رة العربي����ة بعد ضم 
الدراسات اإلستراتيجية  مركز 
واملستقبلية إليه، كما وافق مجلس 
اجلامعة على مقترح إنشاء منحة 
جامعة الكويت لتحسني جودة 
برامج الدراسات العليا، مع إعداد 
امليزانية وتنسيق عملية القبول 
مع عمادة القبول والتسجيل، على 
أن تعرض امليزانية املقترحة على 

جولة داخل املعرض

د.نايف احلجرف ود.عبداللطيف البدر وعواطف الصانع خالل االجتماع

اس���تنكرت رئيسة اجلمعية 
الكويتية لألسرة املثالية ورئيسة 
نادي الفتاة الرياضي الش���يخة 
فريحة األحمد بعض املمارسات 
اخلاطئة لبعض مديري مدارس 
وزارة التربية. وقالت في تصريح 
لوسائل اإلعالم انه في كل فترة 
تطالعنا الصحف بأخطاء سلك 
التدريس في بعض املدارس ضد 
الطلبة في املراحل االبتدائية او 
املتوسطة وهي مراحل الطفولة 
او املراهقة. وجاء هذا التصريح 
بعد حادثة مديرة مدرسة حتبس 
طفلة 3 ساعات في غرفة االدارة 
بغير حق مما حدا بوالدي الطفلة 
ملراجع���ة املديرة وقوبال بلهجة 
التربوية مما  ال تليق بالعملية 

جعلتهما يلجآن الى الوزارة.
وطالب���ت الش���يخة فريحة 
األحمد بفتح حتقيق حول احلادث 
التعليمية  املناط���ق  ومتابع���ة 
للم���دارس التابعة لها وتطبيق 
القوانني على أي ممارسات قمعية 
ضد الطلبة األبرياء ومعاملتهم 
بالعفة واللني والتوجيه واالرشاد، 
كما طالبات املس���ؤولني بوزارة 
التس���اهل ضد  التربي���ة بعدم 
األخطاء التربوية وأخذ شكاوى 
أولي���اء األمور بع���ني االعتبار 
ومحاس���بة املقصرين وحماية 
األبناء من التهديدات التي يطلقها 
الذي  الوقت  بعض املعلمني في 
أشادت فيه األحمد بأخالق املعلمني 
واملعلمات وبكفاءتهم وخبراتهم 
في املجال التربوي وقدراتهم في 
التعليم وحل مشكالت الطلبة دون 
او اجلهات  أولياء األمور  تدخل 
املعنية في الوزارة وهذا ال يعني 

السكوت عن اخطاء املعلمني.

أك���دت عضو مجل���س االمة 
الس���ابق د.س���لوى اجلسار ان 
االحتفالية بي���وم املرأة العاملي 
لهذه السنة ميثل حتوال مختلفا 
مع خ���روج املرأة م���ن البرملان 
والوزارة الكويتية والذي اختزل 
بالبقاء  الكويتية  الدميوقراطية 
للرجل فقط وهذا يعبر عن سوء 
تقدير ملكانة املرأة الكويتية بعد 
ان سجلت العديد من االجنازات 
في جميع املجاالت، حالة التناقض 
التي نعيشها اليوم جتاه املرأة ال 
تعكس الروح الدميوقراطية التي 
تنظر الى املرأة كمواطن شريك 
رئيس���ي مع الرجل دون متييز 
ويكمن هنا الس���ؤال املهم كيف 
نثق باجناز امل���رأة في ادوارها 
التقليدية داخل االسرة واملجتمع 
ومؤسسات العمل وتنقض احلق 
في املشاركة املجتمعية في العمل 

السياسي.
وقالت اجلسار »نحن بحاجة 
اآلن ال���ى وض���ع برنامج عمل 
الصالح هذا الوضع اخلاطئ والذي 
ال نرغب بعزل نصف املجتمع من 
اي مشاركة فعالة في مراكز عملية 
اتخاذ القرار السياسي، ومحاوالت 
التص���دي القصاء امل���رأة يجب 
ان ترفضه نس���اء الكويت مهما 
اختلف���ت توجهاتهم الن معركة 
البناء والتنمية املستدامة قضية 
مجتمعية مهمة ال تكون اال برصد 
التعبئة الكاملة جلميع عناصر 
املجتمع العادة تصحيح مسار 
وممارس���ة العمل الدميوقراطي 
من خالل اتاحة املجال للمشاركة 
الواسعة احلقيقية للمرأة الكويتية 
النها متلك املؤهالت واخلبرات 
الواس���عة التي قد ال تتوافر في 

بعض عناصر الرجال«.

فريحة األحمد لفتح 
حتقيق في حبس 
تلميذة 3 ساعات

اجلسار: غياب 
املرأة عن املشهد 

السياسي سوء 
تقدير ملكانتها

الشيخة فريحة األحمد

د.سلوى اجلسار

الطبقات املتوسطة والعليا من 
حيث عدد املفردات، موضحة انه 
كلما زادت املفردات زاد الذكاء 
اللفظي للطفل نظرا الرتباط منو 
املفردات مبعدالت النمو االدراكي. 
الى 5 مكونات  واشارت لويل 
لتعلم القراءة الفعالة وهي ادراك 
النطق، علم الصوتيات املنهجي 
الطالقة، املفردات واالستيعاب، 
الفتة الى ان تعزيز االستيعاب 
يحتاج لتعليم املفردات وتوفير 
تعرض متعدد للكلمات التي يتم 
تدريسها، وخلق بيئة يتفاعل 
فيها الطالب مع الكلمات من خالل 

الربط بني الكلمة واملفهوم.
واش���ارت ال���ى ان بيانات 
اللجنة الوطنية للتعلم املبكر 
للق���راءة والكتاب���ة تظهر ان 
37% من ط���الب الصف الرابع 
في الواليات املتحدة االميركية 
يفش���لون في حتقي���ق اجناز 
القراءة االساس���ي و60% من 
اجمال���ي هذا الع���دد ينتمون 
الى  الفقي���رة، الفتة  للبيئات 
الوطنية لقدرات  اللجن���ة  ان 
املبكرة قد  القراءة والكتاب���ة 
حددت 6 متغيرات ذات عالقة 
س���ببية متثل الدافع لتحسني 
مستويات القراءة ومنها معرفة 
حروف الهجاء، ادراك اصوات 
الكالم، التسمية اآللية السريعة 
التسمية  او االرقام،  للحروف 
اآللية السريعة لالشياء وااللوان، 
الكتابة او كتابة االسم وذاكرة 
اصوات اللغة، وهي القدرة على 
تذكر املعلومات احملكية لفترة 

قصيرة من الزمن.
وبين����ت لوي����ل ان اللجنة 
الوطنية لقدرات القراءة والكتابة 
املبكرة قد ح����ددت 5 مهارات 
اضافية لها ارتباط بتطور قدرة 
القراءة والكتابة وهي مفاهيم 
حول النص املطبوع، بحيث يفهم 
الطفل ان االسطر متثل كلمات 
او افكارا ولغة مكتوبة، التحليل 

خالل محاضرة بعنوان »تطوير مهارات القراءة والكتابة املبكرة«

لويل: 37% من طالب الصف الرابع في أميركا 
يفشلون في حتقيق إجناز القراءة األساسي

القرائي،  االستعداد للقراءة من 
خالل اجلمع بني معرفة حروف 
الهجاء، ومفاهيم النص املطبوع، 
املفردات، الذاكرة، ادراك اصوات 
اللغة، اللغة الشفهية والقدرة 
على انتاج او استيعاب اللغة 
احملكي����ة واملعاجلة البصرية. 
aواختتم����ت لويل محاضرتها 
باملمارسات التعليمية التي تعزز 
مهارات تعلم القراءة والكتابة 

املبكرة.
من جهتها، اكدت مس����اعد 
الفنية  العام للش����ؤون  املدير 
مبركز تق����ومي وتعليم الطفل 
عبير الشرهان ان زيارة سوزان 
لويل جاءت بدع����م مادي من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وفي اطار برنامج زيارة اخلبراء 
وذلك لتعزيز اخلبرات العلمية 
العاملية املتخصصة في مجال 
صعوب����ات التعلم. واوضحت 
الش����رهان ان 15% م����ن طالب 
الكويت يعانون من صعوبات 
تعلم، اال ان الديسليكسيا االكثر 
شيوعا بنسبة 6% من اجمالي 
اعداد الطالب الذين يعانون من 

صعوبات تعلم.
أسامة دياب  ٭

أكدت نائب رئيس مجلس 
ادارة اجلمعية العاملية للعسر 
القرائ����ي س����وزان لوي����ل ان 
تعلم الكالم يختلف عن تعلم 
القراءة، موضحة ان تعلم الكالم 
يحدث بشكل تلقائي من خالل 
االنغماس في بيئة غنية باللغة 
والتي توجد حيثما وجد البشر 
الى  كأساس لتعايشهم، الفتة 
ان الدماغ البشري غير مجهز 
لتعلم القراءة بشكل تلقائي، الن 
القراءة حتتاج لتعليم نظامي 
واتقان ملهارات متداخلة ولذلك 
ظه����رت احلاجة لتعلم القراءة 
في مرحلة متقدمة من مراحل 

التطور البشري.
جاء ذلك في مجمل كلمتها 
القتها خ����الل احملاضرة  التي 
اقامها مركز  التي  اجلماهيرية 
الطفل مس����اء  تقومي وتعليم 
امس االول بعن����وان »تطوير 
مهارات القراءة والكتابة املبكرة« 
وبحض����ور لفيف من املعلمني 
واملعلم����ات واملهتمني مبجال 

صعوبات التعلم.
واوضح����ت لوي����ل م����دى 
صعوبة القراءة بالنسبة للدماغ 
البشري ولذلك يعاني الكثيرون 
او يفشلون في تعلمها، مشيرة 
الى ان نش����أة الطفل في بيئة 
محفزة للقراءة وغنية بالكتب 
تيسر له تعلم القراءة بصورة 
افضل، الفتة الى ان املفردات هي 
مخزون الكلمات او االش����ارات 
املتاحة للش����خص او ملجتمع 
اللغة، موضحة ان البيئة الغنية 
باملف����ردات يكون اطفالها اكثر 
استعدادا لتعلم القراءة بصورة 
افضل من نظرائهم الذين نشأوا 
في بيئات فقي����رة باملفردات، 
مستعرضة عددا من الدراسات 
التي اجريت على اهمية املفردات 
الق����راءة والتي  ف����ي تط����ور 
اظهرت اختالف����ات مذهلة بني 
اطفال البيئات الفقيرة واطفال 

املتبعة للفترتني  والضواب����ط 
الدراسيتني األولى والثالثة.

البن����د )رابعا( الذي ينص: 
العام  التعليم  يختص قط����اع 
بإعداد واصدار القرارات املنظمة 
لتحديد وتوزيع درجات تقومي 
الدراس����ية بنهاياتها  املجاالت 
)العظمى والصغرى( للفترات 
التقوميية خالل العام الدراسي 

ملختلف املراحل التعليمية.
وبن����اء على م����ا تقتضيه 

مصلحة العمل، تقرر:
مادة أولى: وقف العمل بالبند 
ثانيا من الق����رار الوزاري رقم 

2011/377 املذكور أعاله.
م����ادة ثانية: يت����م تنظيم 
االختب����ارات وفق����ا للضوابط 
املنص����وص عليها في الوثيقة 
األساسية للتعليم الثانوي 2008 

الرشيد: تطوير مخطط تنظيمي للبيئة املدرسية

إلغاء توزيع الدرجات اجلديد والعودة 
للقدمي في »التربية« رسمياً

اعتبارا من الفترة الثالثة. مادة 
ثالثة: على قطاع التعليم العام 
اتخاذ الالزم لتنفيذ هذا القرار 
وإلغ����اء القرارات والنش����رات 
اخلاص����ة بتحدي����د وتوزي����ع 
الدرجات والتي صدرت استنادا 
القرار  البند )رابع����ا( من  إلى 
الوزاري رقم 2011/377 املذكور 
أعاله. مادة رابعة: يسري هذا 
القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى 
كافة ما يتعارض معه من قرارات 
سابقة. مادة خامسة: وعلى جميع 
اجلهات في الوزارة العلم بهذا 

القرار والعمل مبوجبه.
موسى أبو طفرة   ٭
 ٭محمد الخالدي 

عقد وكيل قطاع التخطيط واملعلومات في 
وزارة التربية د.خالد الرشيد اجتماعا متهيديا 
مع الشركات املشاركة واملتنافسة لتنفيذ مشروع 
اإلدارة املتكاملة ملنظومة البيئة التعليمي صباح 
أمس، وقال الرشيد � في تصريح للصحافيني � 
اننا نعمل على مشروع تطوير مخطط تنظيمي 
للمشاريع التي تتعلق بالبيئة املدرسية، وأضاف 
أن من احد األهداف األساس���ية خلطة التنمية 
البيئة املدرسية، إلى جانب املناهج واالرتقاء 
بأداء املعلم والتعليم. وأضاف أن الشق املتعلق 
بالبيئة املدرس���ية يش���مل املنشآت والتعليم 
االلكتروني والتقنيات التربوية، مش���يرا إلى 
محاولة تنفيذ املشاريع بصورة متكاملة على 
سبيل املثال تفاديا لألخطاء الواقعة في الكاميرات 
واالنتقال باملبنى املدرسي إلى مبنى ذكي وتشمل 
جميع املدارس، وقال الرشيد ان املباني املدرسية 
لها معايير خاصة، موضحا ان العملية التعليمية 
فيها عدة جوانب واملشروع يطور جانب تطوير 
معايير للمباني املدرس���ية فقط، وفقا ملعايير 
املؤسسات العاملية املختصة، ومنها مؤسسة 

بريطانية حتمل اسم »ليدز«.
وأضاف ان املؤسسة تضع املعايير والوزارة 
حتاول الوصول إلى هذه املعايير التي حتقق 
البيئة املستدامة ملنظومة مدارس الكويت، وأشار 
إلى أن الوزارة ستقدم التصورات التي يجب أن 
تستند اليها املدرسة في اجلانب املتعلق بالبيئة 

املدرسية، وأكد الرشيد أن كل مشروع تطرحه 
الوزارة يكون متناغما مع معايير وزارة التربية 
للمدرسة، مشيرا إلى أن الفلسفة تقوم على أن 
تطوير التعليم ينطلق من املدرسة، مبينا أن 
هذا الفهم ترسخ في عهد وزيرة التربية السابقة 
د.موضي احلمود وأن التطوير يأتي من املدرسة 

وليس من السلطة املركزية.
وق���ال أنه في جانب تطوي���ر املعايير من 
حيث املناهج وأداء املعلم والطالب وكذلك في 
جانب البيئة املدرسية، البد أن يتم التنسيق 
مع املركز الوطني لتطوير التعليم في اجلانب 
املتعلق مبعايير البيئة املدرسية، وأكد أنه يتم 
التنس���يق مع مدير املركز د.رضا اخلياط في 
هذا اجلانب إضافة إلى املعايير املتعلقة بتمهني 
التعليم التي من املفترض توقيعها مع جانب 
الكويت، وأضاف أن الوكيلة املساعدة للمناهج 
التربوية مرمي الوتيد تنسق مع د.اخلياط في 
جانب املناهج الدراسية، واوضح أن االجتماع 
التمهيدي مع الشركات التي تتنافس على تنفيذه 
يأتي ضمن متابعة تطبيق املشروع الذي يعد 
من مش���اريع خطة التنمية الذي رصدت لها 
ميزانية، موضحا أن هناك تنسيقا أيضا مع جلنة 
البيوت االستشارية في مشروع آخر للوصول 
إلى انسب املكاتب العاملية التي تستطيع تنفيذ 

املشروع.
محمد هالل الخالدي  ٭

التربية ووزير  انهى وزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
الطلبة واولياء االمور  معاناة 
رسميا بعد ان اصدر قرار الغاء 
توزيع الدرجات اجلديد والعودة 
لتوزيع الدرج����ات القدمي يوم 
امس، وينص القرار الذي جاء 
في خمس مواد على وقف العمل 
القرار  بالبند ثانيا ورابعا من 
ال����وزاري 2011/377 وتنظي����م 
االختب����ارات وفق����ا للضوابط 
املنص����وص عليها في الوثيقة 
األساسية للتعليم الثانوي 2008 
اعتبارا من الفترة الثالثة. وفيما 
يلي نص القرار: البند )ثانيا( 
الذي ينص: أن تكون االختبارات 
املوحدة على مستوى املدرسة 
الدراس����يتني  الفترتني  بنهاية 
األولى والثالثة، على أن يستمر 
التقومي خاللهما )داخل وأثناء 
احلصة الدراسية املخصصة لكل 
مادة )أعمال فصلية/اختبارات 
موحدة على مستوى املدرسة( 
في مواعي����د يتم حتديدها مبا 
يتواف����ق م����ع ما مت تدريس����ه 
من املنهج بإش����راف واعتماد 
الفنية املختصة  التوجيه����ات 
على ان يت����م تصحيح جميع 
االختبارات جماعيا بإش����راف 
القسم ويراعى تنظيم  رئيس 
االختبارات املؤجلة ملن لديهم 
صورة زنكوغرافية لقرار وزير التربية أع����ذار مقبولة بنف����س اآللية 

سوزان لويل

آل هيد: »التطوعية 
النسائية« تسعى 

لنشر الفكر التطوعي 
بني الطالبات

املوافقة على إنشاء 
منحة جامعة الكويت 
لتحسني جودة برامج 

الدراسات العليا

كعوش: مشاركة 
الطالبات مبعرض 

الكلية إلظهار دور املرأة 
في النشاط التجاري


