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»الصحة« تضيف اإلسعاف الجوي إلى خدماتها
حنان عبدالمعبود

صرحت مصادر صحية بان وزارة الصحة 
بصدد ادخ���ال خدمة جديدة ضم���ن خدماتها 
الصحية، وهي الطيران العمودي »الهيليكوبتر« 
الى ادارة الطوارئ الطبية كوسيلة لالسعاف 
ونقل املرضى، ولهذا فانها تستعد للتعاقد مع 

شركات خاصة.
وبينت املصادر ان الوزارة س���تقوم بدراسة 
العروض العتماد االفضل، كما ستواكب الوزارة 
هذه اخلدمة بجل���ب طواقم تدريبية من اخلارج 
لتدريب رج���ال الطوارئ الطبية على قيادة هذه 

الطائرات العمودية قريبا.

العسماوي: فحوصات مخبرية وطب نووي
وأجهزة حديثة بمراكز الرعاية األولية في األحمدي

طبيب كويتي يعرض حالة نادرة الستئصال 
ورم بحجم 4×6سم من دماغ سعودي

الصحية، وهي املنطقة الوحيدة 
التي لها عقد مع شركة ومدته 
12 عاما، تبق���ى منها حوالي 3 
أو 4 سنوات، استجدت بعض 
الفحوص���ات اجلدي���دة غير 
املشمولة بالعقد، وبعض أنواع 
التشخيصية، والطب  األشعة 
النووي، واألجه���زة احلديثة 
أيض���ا، ولهذا نقوم بدراس���ة 
األمر ورصد ما ميكن أن نوفره 

كعقد. 
العس���ماوي أن قيمة  وبينّ 
العقد 23 مليون دينار، وأنه كان 
مفتوحا على جميع الفحوصات 
التي كانت متاحة آنذاك، إال أن 
الوزارة في مسايرتها للحديث 
س���واء في جان���ب األجهزة أو 
الفحوصات فإنها تدخل اجلديد 

كخدمة للمرضى باملنطقة.

وبي أن املؤمتر ناقش العديد من 
املوضوعات التي تتعلق بجراحة 
املخ واألعصاب من خالل جلساته 
التي استمرت يومي ومت اختيارها 
بدق����ة متناهية وبط����رح جديد 
البروفيسور  ومن أهمها خبرات 
السعودي زين العابدين جمجوم 
ومقارنتها باخلبراء العامليي في 
عملي����ات اس����تبدال الغضاريف 
بالعمود الفقري العنقي وموضوع 
البورد الس����عودي جلراحة املخ 

واألعصاب.

على األس���عار ورصد األجهزة 
التي يحتاج���ون إليها، وكذلك 
أنواع الفحوصات، وعدد املراكز 
التي ستدخل اخلدمة من خالل 
العقد اخلاص مبنطقة األحمدي 

الكالم والنطق املوجودة باملخ ما 
صعب العملية، مبينا انه هلل احلمد 
مت اس����تئصال الورم بنجاح كما 
اختفت التشنجات العصبية من 
املريض. وأشاد بدور استشاري 
جراحة املخ واألعصاب السعودي 
د.أحمد اخلاني »الذي س����اعدني 
الورم«  في عملي����ة اس����تئصال 
واعتماد البحث العلمي لهذه احلالة 
الطبية التي متت املوافقة عليها 
من قب����ل جراحة املخ واألعصاب 
في الوالي����ات املتحدة األميركية. 

حنان عبد المعبود
صرح وكيل وزارة الصحة 
املالي���ة  املس���اعد للش���ؤون 
العس���ماوي الفت���اح   عب���د 
ل���� » األنباء« عن اجتماع يعقد 
غدا اخلميس في منطقة األحمدي 
الصحية بي جهاز الشؤون املالية 
بال���وزارة، ومنطق���ة األحمدي 
الصحي���ة، وإدارة املختبرات، 
واألش���عة والط���ب الن���ووي، 
مبين���ا أن االجتماع س���يدور 
حول إدخال بعض الفحوصات 
املخبرية اجلديدة ببعض مراكز 
الرعاية األولية، بعقود األشعة 
واملختبرات التي تقدم في منطقة 

األحمدي الصحية.
وق���ال العس���ماوي، انه مت 
تش���كيل فريق عمل للدراسة 
من الناحية القانونية، للوقوف 

الرياض � كونا � من عبدالرزاق 
احلزامي: عرض الطبيب الكويتي 
املتخص����ص ف����ي جراح����ة املخ 
واألعصاب د.عبدالرحمن الكندري 
خالل مشاركته في املؤمتر السنوي 
الرابع جلراحة املخ  الس����عودي 
واألعصاب الذي عقد السبت املاضي 
بجدة حالة نادرة السئصال ورم 

دماغي قام به هو وزمالؤه.
الذي  وأوض����ح د.الكن����دري 
يعمل في مستشفى امللك فيصل 
التخصص����ي ومرك����ز األبحاث 
بالرياض في تصريح ل� »كونا« 
أنه شرح للمشاركي فى التجمع 
الطبي العاملي الذي ش����ارك فيه 
أطباء وجراحون متخصصون في 
جراحة املخ واألعصاب أبعاد هذا 
الورم الدماغي وكيفية استئصاله، 
مبينا أن الورم الدماغي كان ملريض 
سعودي يبلغ من العمر 19 عاما 
وكان يشتكي من تشنجات عصبية 

مؤملة.
وأش����ار إل����ى ان ال����ورم كان 
بحج����م )4 في 6 س����نتيمترات( 
ويقع في الفص األيسر من املخ، 
كما انه قريب ج����دا من أعصاب 

عبدالفتاح العسماوي

د.أحمد اخلانيد.عبدالرحمن الكندري

الكويت تتخلص من 1.7 طن من الدهون الزائدة
مع األفراد مباشرة ملساعدتهم على 
اتخاذ اخلطوة األولى نحو حياة 
صحية من خ���الل تقدمي احلملة 
الستشارات صحية غذائية مجانية 
لألفراد مبنية على فحوص لنسب 
الكولس���تيرول والسكر في الدم 
ومؤشر كتلة اجلسم باإلضافة إلى 
العادات الغذائية التي يتبعها كل 
فرد. ويضم فريق احلملة الوطنية 
التغذية من  الصحية اخصائيي 

دايت كير ومستشفى طيبة.
الوطنية  وقد كشفت احلملة 
 gethealthykuwait.com الصحية
عن النتائ���ج التالية من إجمالي 
الذين مت تشخيصهم مجانا والذي 
يصل عددهم إلى 4.323 شخصا 
منذ انطالقها في يونيو من العام 

املاضي:
نس���بة النس���اء من إجمالي 
الذين مت تش���خيصهم مع نسبة 

كولستيرول عالية: %69
نس���بة الرجال م���ن إجمالي 
الذين مت تش���خيصهم مع نسبة 

كولستيرول عالية: %25
نسبة النساء من إجمالي الذين 
مت تش���خيصهم مع نسبة سكر 

عالية: %29
الرجال من إجمالي  نس���بة 
الذين مت تشخيصهم مع نسبة 

سكر عالية: %22.

كوني أستطيع أن أختار وأتلذذ 
التي أحبها واحملضرة  باألطعمة 
بطرق صحي���ة وبالكميات التي 
تناس���بني مبفردي من دون أي 

مساعدة أو استشارة«.
احلمل���ة الوطني���ة الصحية 
gethealthykuwait.com هي حملة 
اجتماعية غير ربحية ومجانية، 
أسس���ها كل من شركة دايت كير 
ومستشفى طيبة، وهي أكثر من 
مجرد حملة توعوية، فهي تهدف 
إلى احداث تغيير فعلي بالتواصل 

أول أسبوع حتى وصل إجمالي 
الوزن الزائد الذي تخلصت منه 
إلى ما يقارب 10 كيلوغرامات في 
28 يوما. وال يتوقف االجناز الذي 
حققته هنا، فقد انخفضت نسبة 
التي كنت  العالي  الكولستيرول 
أعاني منها واليوم أمتتع بنسبة 
كولستيرول طبيعية، ومبساعدة 
اخصائية التغذي���ة التي تابعت 
رحلتي إلى الصحة، اآلنسة فرح 
الرفاع���ي، تطور مفهومي للغذاء 
الصحي واليوم أن���ا فخور جدا 

كيلوغراما وقد جنح في تخفيض 
9.5 كيلوغرام���ات من وزنه بعد 

28 يوما.
 وق���ال الناصر: »قضيت آخر 
سبعة سنوات بتجربة جميع أنواع 
الرجيم من دون جدوى، فقد كنت 
أتخلص من بضعة كيلوغرامات 
في أول أسابيع ومن ثم كان يعود 
وزني إل���ى ما كان عليه أو أكثر. 
ولكن مع احلملة الوطنية الصحية، 
استطعت تخفيض وزني تدريجيا 
حيث بدأ بأربعة كيلوغرامات في 

أعلنت احلملة الوطنية الصحية 
gethealthykuwait.com أن الكويت 
تخلصت م���ن 1.7 طن من الوزن 
الزائد بفضل جهود املشتركي في 
احلمل���ة التي انطلقت في يونيو 
املاضي، كما أعلن فريق اخصائيي 
التغذية لدى احلملة انهم قدموا 
استشارات صحية غذائية ألكثر من 
4.323 شخصا خالل 34 زيارة شبه 
أس���بوعية قاموا بها منذ انطالق 
الش���ركات اخلاصة  إلى  احلملة 
واملدارس واملؤسسات احلكومية 

واملراكز العامة.
وأعلنت احلملة أيضا عن نتائج 
الثالث���ة للحملة والتي  املرحلة 
تعكس النج���اح الكبير لتواصل 
احلملة املس���تمر م���ع املجتمع 
إتباع أس���لوب  لتحفي���زه على 
غذائي صح���ي حملاربة عوارض 
املنتشرة  الزائد والسمنة  الوزن 

في الكويت.
 وفي املرحلة الثالثة من احلملة 
التي امتدت من أول فبراير الى آخر 
شهر أبريل، فاز سليمان الناصر 
باملرتبة األولى ألكبر نسبة خسارة 
من وزنه، وهي نسبة 9.9%، وذلك 
بعد 28 يوما فقط من اتباع النظام 
الغذائي املقدم من احلملة الوطنية 
الصحية. وكان وزن الناصر قبل 
احلمل���ة الوطني���ة الصحية 96 

Gethealthykuwait.com خالل 9 أشهر مع الحملة الوطنية الصحية

جانب من احلملة الوطنية

بروفيسور زائر يبّشر بعالج
مستحدث لسرطان المبيض

كشف البروفيسور روبرت سي. 
باست استشاري عالج كيماوي من 
مركز آمدي اندس���ون في هيوسنت 
تكس���اس عن تق���دم علمي حديث 
في مجال مرض سرطان املبيض، 
سيعلن عنه االس���بوع املقبل في 
اكبر مؤمتر علمي ألمراض السرطان 
في العال���م والذي يعقد في اميركا 
� ش���يكاغو، وهذا االجناز العلمي 
هو اكتشاف امكان استخدام ادوية 
موجهة تستهدف األوعية الدموية 
املغذية لس���رطان املبيض، وهذه 
األدوية ليست باجلديدة بحد ذاتها 
فهي تستخدم في املراحل املتأخرة 
لعالج سرطان املبيض لكن نتائج 
البح���ث العلمي احلديث���ة أثبتت 
فاعليتها اذا ما اس���تخدمت كخط 
اول م���ن العالج الكيم���اوي، كما 
س���يعلن في املؤمتر العلمي ذاته 
عن اس���تحداث طرق لتش���خيص 
سرطان املبيض في مراحله األولى 
وهذا األمر يشكل حتديا كبيرا. وبي 
البروفيس���ور روبرت  والذي زار 
مركز الشيخة بدرية األحمد الصباح 
لعالج األورام واخلاليا اجلذعية في 
الفترة األخيرة، ان العالج اجلديد 
ستتم اجازته بعد املؤمتر من منظمة 
 ،)FDA( الغذاء وال���دواء األميركية

وهي اجلهة املختص���ة في اميركا 
بإجازة االدوية اجلديدة بعد التأكد 
من نتائجها، وأض���اف ان العالج 
املوجه هو نوع من أنواع العالجات 
للسرطان مثل العالج الكيماوي لكنه 
مصمم بحيث يهاجم اجلزء الضعيف 
للخلية الس���رطانية وإلعطاء هذا 
العالج يجب عمل حتليل لتحديد 
التي يناس���بها هذا العالج،  الفئة 
فكل مريض بالسرطان يحتاج الى 
عالج قد يكون مختلف عن مريض 
آخر مصاب بنفس املرض، فينظر 
لكل حالة على انه���ا حالة خاصة 

مختلفة.

د.روبرت سي. باست

غزال للتأمين تزور مستشفى بنك الكويت 
الوطني احتفاالً باليوم العالمي للطفولة

قامت اسرة العالقات العامة في 
شركة غزال للتأمي ببدء مسيرتها 
االجتماعية مبش����اركة مجموعة 
من موظفي الش����ركة بزيارة الى 
مستش����فى بنك الكويت الوطني 
لألطفال في منطقة الصباح الطبية 
الذي مت تنظيم����ه بالتعاون مع 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال، 
بهدف املشاركة في اليوم العاملي 
للطفولة. وقالت مديرة العالقات 

العام����ة في الش����ركة رزان داود 
السويدي ان أسرة غزال للتأمي 
حترص بش����دة على تخصيص 
جزء من وقتها اخل����اص للقيام 
بهذه املسؤولية االجتماعية جتاه 
األطفال املرض����ى للتخفيف من 
معاناتهم وآالمهم خصوصا في مثل 
هذه املناسبات، كما نهتم بتقدمي 
الهدايا واللعب بس����بب شعورنا 
باملسؤولية جتاه األطفال وضرورة 

االهتمام بهم. من ناحيتهم، عبر 
جميع األطفال في املستشفى عن 
س����عادتهم وفرحتهم باحلصول 
على اللعب والهدايا اجلميلة بهذه 
املناسبة، كما تأتي هذه الزيارة في 
اطار اهتمام غزال للتأمي بالنواحي 
االجتماعية واإلنسانية وتعبيرا 
عن روح املشاركة والتواصل مع 
األطفال حتدي����دا واالهتمام بكل 

شرائح املجتمع بشكل عام.

أسرة العالقات العامة في شركة غزال للتأمني خالل زيارتها مستشفى البنك الوطني

الحماد: تربية النشء من المهام العظيمة

الكويتي في  الدستور  على ذلك 
املادة التاسعة والتي تنص على 
ان االسرة اساس املجتمع، قوامها 
الدين واالخ���الق وحب الوطن، 
يحفظ القان���ون كيانها، ويقوي 
اواصره���ا ويحمي ف���ي ظاللها 

االمومة والطفولة«.
واكد ان ادارة الس���راج املنير 
آلت على نفسها ان تقوم بواجبها 
نحو ابناء الوطن فوضعت لنفسها 
رؤية واضحة وهي ملتقى تربوي 
يسهم في رعاية ابناء الوطن وفق 
املفاهيم االس���المية الصحيحة، 
فقدمنا برامج متنوعة وانشطة 
متعددة ومناهج متخصصة اثنى 
الكثير م���ن علماء االمة،  عليها 
وتسهم في حتقيق رؤيتنا نحو 
التنمي���ة املجتمعي���ة وفق فهم 
اسالمي يدرك الواقع ويستشرف 

املستقبل«.

ف���ي توجيه ابنائن���ا ملا ينفعهم 
وينفع بلدنا الكويت«.

ادارة  القى مدير  ومن جانبه 
السراج املنير عبداهلل عبدالرحيم 
الكن���دري كلمة ق���ال فيها ان ما 
تش���هده املجتمع���ات من تطور 
وازدهار ومع انتش���ار وس���ائل 
املعرفة واالتصال لم تعد االسرة 
املصدر الوحيد لتربية االبناء وزرع 
القيم والثوابت التي ترجوها فيهم، 
بل يشاركها في ذلك كل ما ميكن 
ان يس���مع او يرى او يستخدمه 
الطف���ل من وس���ائل االتصاالت 
والتكنولوجي���ا واالعالم بكل ما 
حتمله من ايجابيات وسلبيات.

الكندري »م���ن هذا  وتاب���ع 
املنطل���ق اول���ت وزارة االوقاف 
قطاع الناشئة العناية والرعاية 
لتش���ارك في بناء اسرة مسلمة 
قوامها الدين واالخالق كما نص 

تربيتهم وتأهيلهم بكل الوسائل 
املمكنة ثقافيا وشرعيا وتربويا 
وروحي���ا وبدنيا، فق���د خطونا 
خطوات كبيرة وواسعة نحو االمل 

املنشود واملستقبل املوعود«.
وخت���م الوزير احلماد كلمته 
بتوجي���ه وصية ال���ى املعلمي 
واملعلم���ات واملربي ق���ال فيها 
التي  »اوصيكم خي���را باالمانة 
بي ايديكم واؤك���د على اننا لن 
نصل لهدفنا اال بالتربية املتأنية 
واخلطوات الثابتة والعمل اجلاد 
املتواص���ل وال تنجح الفكرة اال 
باالخ���الص له���ا واالجتهاد في 
س���بيلها«، والولياء االمور قال 
الوزير »اشكر لكم تعاونكم اجلاد 
واملثمر، انتم ش���ركاؤنا في هذه 
املنظومة التربوية التي نقوم بها 
جميعا، وجزا اهلل خيرا كل من قام 
بواجبه وأدى املسؤولية وشارك 

أسامة أبوالسعود
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير العدل واالوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
ان حضارة االمة تقاس مبا يقدمه 
افراده���ا من اعم���ال واجنازات 
صاحلة تخدم وطنهم وترفع من 
قدره، ومبا تقدمه للمجتمع من 
مناذج قادرة على القيادة والبنيان 
ومؤهلة لصناعة احلياة وقيادة 

البشرية.
واوضح احلماد خالل رعايته 
العاملي بادارة  وحضوره حفل 
السراج املنير واملراكز التابعة له 
في احلفل اخلتامي ملراكز السراج 
والذي اقيم مساء امس االول على 

مسرح محافظة الفروانية.
وش���دد على ان مهمة تربية 
النشء م���ن املهام العظيمة التي 
شرفها اهلل ورفع قدر من يشتغل 
بها ورفع���ة صاحبها حيث قال 
النبي ژ »ان اهلل ومالئكته واهل 
السموات واالرض، حتى النمل في 
جحرها وحتى احلوت في جوف 
البحر ليصلون على معلم الناس 

اخلير«.
وتابع احلماد قائال »وملا كانت 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
معنية بالشأن الديني وابراز الدور 
الريادي واحلضاري للكويت، فانها 
ال تأل���و جهدا في س���بيل اظهار 
جوانب االسالم املتعددة واملشرقة، 
لذلك حرصت الوزارة على تبني 
ورعاية العديد من االستراتيجيات 
واملشروعات واالنشطة املهمة التي 
تخدم االسالم دينا واملسلمي أمة 
والكويت ش���عبا ومن اهم هذه 
املشروعات التي تبنتها مشروع 

رعاية الناشئة والشباب.
واضاف »فابناؤنا هم حاضرنا 
الذي نعيش���ه ومستقبلنا الذي 
نرجوه ونحلم به، فان احس���نا 

وزير األوقاف رعى الحفل السنوي لـ »السراج المنير«

)محمد ماهر( عبداهلل البراك وعبداهلل الكندري يكرمان الوزير احلماد  

)سعود سالم( املتحدثون في ندوة حزب االمة ويبدو الشيخ فهد سالم العلي  

عبداهلل: مصلحة الكويت مع السعودية وتركيا
محمد هالل الخالدي

اكد الباحث واحمللل السياسي 
البحريني د.عادل عبداهلل أن الغرب 
ينظر الى منطقة اخلليج من خالل 
عاملي احتقان فيها يكفي احدهما 
الن يجعل من دول اخلليج تتطور 
وتصل الى مرحلة التنظيم، وهما 

الدين والنفط.
جاء ذلك خالل ندوة بعنوان 
»محركات السياسة االيرانية في 
منطقة اخللي���ج العربي« والتي 
اقيمت مساء امس االول في ديوانية 
حزب االمة بالتعاون مع مركز ابعاد 

للدراسات والتدريب.

إيران مقابل الخليج

واكمل د.عادل عبداهلل بأن ايران 
اليوم دولة كبيرة وقوية وناجحة 
بكل املقاييس، لديها كل مقومات 
الدولة القوية لدرجة ان االميركان 
يخشون املفاوض االيراني، ولديها 
ث���روات طبيعية كثي���رة وعدد 
سكانها يصل لثماني مليون نسمة، 
واقتصادها قوي حيث يصل دخلها 
القومي ملورد واحد معلن الى 110 
مليارات دوالر سنويا، وهذا غير 
دخلي غير معلني هما ميزانية 
احلرس الثوري الضخمة وموارد 
اخلمس التي تص���ل قيمتها من 
الكويت فقط الى 600 مليون دوالر 
اثقال اليران  سنويا، فهناك عدة 
وليس ثقال واحدا يجب ان يحسب 
حسابها، ولو قمنا مبقارنة عامل 
واحد م���ن عوامل القوة بي دول 
مجلس التعاون اخلليجي وايران 
التسليح العسكري  وهو جانب 
فس���نصاب بالدهشة، فمن خالل 
املعلومات املتوافرة رغم قلتها جند 
ان االنفاق على التسليح العسكري 
في اي���ران يصل الى 200 مليون 
مقابل 30 مليار دوالر لدول مجلس 
التعاون باستثناء االمارات وعمان، 

ومن حيث القوة البرية لدى ايران 
570 الف جندي يستخدمون 1700 
دباب���ة منه���ا 500 دبابة صناعة 
ايرانية، مقاب���ل 800 الف جندي 
خليجي يستخدمون 1119 دبابة، 
ومن حيث القوة اجلوية لدى ايران 
55 الف طيار عسكري يستخدمون 
300 طائرة حربية مقابل 40 الف 
طيار عسكري خليجي يستخدمون 
540 طائ���رة حربية، ومن حيث 
ايران في  البحرية تتفوق  القوة 
القطع العس���كرية حي���ث لديها 
2000 عسكري من القوات البحرية 
يستخدمون 10 غواصات منها 7 
صناعة ايرانية اضافة الى عدد من 
الفرقاطات احلربية، مقابل 20 الف 
مقاتل بحرية خليجي ال ميلكون 
سوى سفن حربية، وهنا نالحظ 
الفرق الكبير في التسليح وكل ذلك 
في ظل الوجود العسكري االميركي 
في منطقة اخلليج ورغم وجود 

القواعد العسكرية االجنبية.

الكويت والخطر اإليراني

وأردف د.عادل القول بأن الوجود 
الشيعي في العراق واملنطقة قدمي 
ولم تعرف املنطقة حربا طائفية 
كما يحدث اآلن في العراق اال بعد 
دخول االيرانيي فيها، واكمل بأن 
اول دولة ستكتوي بنار ما يحدث 
في العراق هي الكويت حيث انها 
كما تسمى في االدبيات السياسية 
»الدولة املخدة« التي تستند اليها 
دول اجلوار )السعودية، العراق، 
ايران( فالكويت هدف إستراتيجي 
ألي دولة بسبب موقعها وثرواتها 
النفطية، ولذلك فمصلحة الكويت 
تكمن مع السعودية وتركيا بشكل 
البعد االستراتيجي  خاص فهما 
لها ولبقية دول اخلليج، خاصة 
في ظل فراغ ه���ذه الدول من اي 
مشروع سياسي حقيقي، واكد ان 
شعوب دول اخلليج في هذا االمر 
اكثر وعيا وتقدما من حكوماتهم، 
فهم يدركون ذل���ك ويعرفون ان 

مصاحلهم مع السعودية وتركيا 
وليس���ت مع ايران واملشكلة ان 
التعايش الس���لمي مع ايران لن 
يتحقق اال بالقبول بالتبعية اليران 
واالنضواء حتت مش���روعها في 

اخلالفة الصفوية.

الوحدة الخليجية

من جانبه قال رئيس املكتب 
السياس���ي حلزب االمة س���يف 
الهاج���ري ان ق���ادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي كان لهم خطاب 
يختلف عن اخلطاب احلالي، فعندما 
قرروا تأس���يس مجلس التعاون 
اخلليجي املش���ترك كان هدفهم 
الوح���دة اخلليجية،  البعيد هو 
وهذا ما جنده واضحا في ديباحة 
تأسيس مجلس التعاون، بل ان 
الوحدة اخلليجية هي خطوة اولى 
نحو هدف اكبر هو الوحدة العربية 
واالسالمية، بينما جند اليوم االمر 

اختلف كثيرا.

خالل ندوة »محركات السياسة اإليرانية في الخليج« في ديوانية حزب األمة


