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تطورت اجلراحة كثيرا في العقود األخيرة، وأصبح جسم اإلنسان قابال للتشكيل 
واإلصالح، والتدخل بعمل األعضاء، ومعاجلة أي خلل فيها وبعد اجلراحة التقليدية وهي 

ما تسمى باجلراحة املفتوحة جاءت جراحة املناظير وجراحة الليزر 
وصار باإلمكان إجراء اجلراحة بسهولة، وفي وقت قياسي، 

ال بل يخرج املري�ض في نفس اليوم إلى منزله وقد 
ميارس حياته الطبيعية وعمله، اعتبارا من اليوم 

التالي. وما كان يعتبر أكبر املشكالت الصحية 
تضاءلت املخ�اوف أمامه اآلن، اذ باإلمكان 
إخضاع أي عضو جلراحة بسيطة كانت تتطلب 
وقتا طويال وفترات نقاهة طويلة جدا، وكانت 

قد تودي بحياة املريض سابقا.
واقتحمت اجلراحة إضافة إلى استئصال 

األورام وإزالة احلص�ى ميادين التجميل، ولم 
تقف عند هذا احلد بل دخلت الى معاجلة السمنة 

والتدخل لتخليص الشخص منها وصارت هناك طرق 
كثيرة لذلك من تدبيس املعدة الى شد جدار البطن 

الى شفط الدهون والتخلص من نسبة كبيرة من اخلاليا الدهنية 
الى غير ذلك. ويؤكد د.أحمد املوسوي اختصاصي اجلراحة العامة 
واملناظير في مستشفى الراشد واخلبير في تشخيص وعالج عمليات 
الس�منة املفرطة، وعمليات املناظير اجلراحي�ة ان تطور أدوات 

ووسائل اجلراحة مّكن األطباء من القيام مبا كان يعتبر قبل عقود من الزمن مستحيال 
كاستئصال املرارة والزائدة الدودية والبروستاتا وغيرها باملناظير، إضافة الى إمكانية 
استئصال كامل األمعاء الغليظة وجزء من األمعاء الدقيقة وتدبيس املعدة وغير ذلك. 
وينصح د.املوسوي بضرورة احلفاظ على الوزن املثالي للجسم، ألن 
الدراسات أثبتت ان أغلب األمراض القاتلة كالسكري والضغط 
تنتج عن السمنة، كما يلفت انتباه مرضى السكري إلى 
ضرورة االنتباه ألقدامهم جيدا لتجنب الوصول 
الى ما يعرف بالقدم السكرية ويشرحها بأنها 
متّوت األعصاب احلسية في القدم بسبب 
السكر ما يفقد الشخص اإلحساس بقدمه 
في حال تعرض الى جروح أو اصطدمت قدمه 
بجسم صلب، وبالتالي ميكن ان تلتهب دون 
ان ينتبه ونتيجة السكري تصبح عواقب هذه 
اجلروح وااللتهاب�ات وخيمة، وقد تؤدي الى 
بترها، لذلك ينصح د.املوس�وي مريض السكري 
بفحص قدميه يوميا وغسلهما بعناية، وجتفيفهما جيدا 
ووض�ع قطن بني أصابع القدمني واحل�ذر عند تقليم األظافر 

ومراجعة الطبيب عند حدوث أي خدش ولو كان بسيطا.
وخالل اس�تضافة »األنباء« للدكتور املوس�وي ليرد على أسئلة القراءة، حتدث 
بإسهاب عن جراحة البواس�ير والناصور وقرحة املعدة والغدة الدرقية التي نصح 

باستئصالها كاملة وغير ذلك، فإلى تفاصيل اللقاء:

لذا يجب ترك متر على األقل قبل 
االستئصال.

تدبيس المعدة

س��هير: ما مخاطر تدبيس املعدة 
وتأثي��ر ذلك عل��ى احلي��اة اليومية 

للشخص؟
مش���كلتنا بالكويت اننا ننظر 
لعمليات السمنة على انها »موديل« 
والس���يدة تقلد صديقتها، دون ان 
تتبع وسائل أخرى كنظام غذائي 
ورياضة وما إلى ذلك فقبل إجراء 
العملية يجب ان تطرح عدة أسئلة، 
ونعرف اجابتها بدقة، ومن يجب 
عليه اجراء العملية ومن ال يجب 
فنحن نقس���م السمنة على أساس 
B.M.I وهي م���ن 35 الى 40 ومن 
املفترض اال جن���ري عملية إلزالة 
الس���منة اال في حاالت معينة كَأن 
يكون املريض مصابا بالضغط أو 
السكر أو أمراض القلب عندها نأخذ 
الطول  الوزن ونقسمه على مربع 
فيعطين���ا الناجت فإذا لم يكن لديه 
ضغط أو س���كر أو أي من أمراض 
القلب أو أمراض أخرى فال أجري 
له العملية إذا كان بني 40 و35 وإذا 
قس���مت الوزن على مربع الطول 
وكانت النتيج���ة أكثر من 40 فال 
ألقي نظرة على ذلك نهائيا، وأجري 

العملية.
فالدراس���ات أثبتت أن 70% من 
عمليات الس���منة تزي���ل الضغط 
والسكر، وكذلك أثبتت ان اإلنسان 
بوزنه الطبيع���ي يعيش أكثر من 
االنس���ان بوزنه غي���ر الطبيعي، 
واالنسان بوزنه غير الطبيعي ميوت 
أسرع من االنسان بوزنه الطبيعي 
من أمراض السكر والضغط، والقلب 

اوالهم���ا إزالته���ا باالس���تئصال 
وثانيتهم���ا عن طريق الدباس���ة 
الدراس���ات  وهن���اك اختالف في 
والدراس���ات تطرح بشكل مهول، 
وانا اتكلم عن خبرتي الشخصية، 
الدراس���ات تعطي نتائج  فممكن 
جيدة وبعضها تعطي نتائج غير 
طبيعية، وهي ليست من مصلحة 
املريض وأح���اول دائما ان اصل 
ال���ى ما يريح املريض. وال يدخله 
أو يدخلني في مشاكل وبالنهاية 
يكون مرتاحا وضميري ايضا مرتاح 
فأقرر على حسب الباسور وحسب 
نوعه فإذا كانت الدرجة الثالثة او 
الرابعة وليس بها جتلط اجري له 
العملية عن طريق الدباس���ة واذا 
كان بها نس���بة جتلط ال اجري له 
العملية ولكن استأصلها له  هذه 

استئصاال.

الحياة دون أمعاء

ميس��ون: ال��ى اي ح��د ميك��ن 
استئصال جزء من األمعاء دون تأثر 

حياة املريض بعد ذلك؟
هناك نوعان من األمعاء: األمعاء 
الدقيقة واألمعاء الغليظة، وبالنسبة 
لألمعاء الغليظة فيمكن استئصالها 
كاملة دون حدوث مش���اكل على 
الصحة العامة للمريض باستثناء 
مش���اكل عادية كاإلسهال بسبب 
اجلراحة، وطوله���ا يبلغ من متر 
الى متر ونص���ف املتر تقريبا اما 
األمعاء الدقيق���ة فطولها يتراوح 
ما بني خمسة وتسعة أمتار وهنا 
االستئصال الكامل يسبب مشكلة، 
يحتاج املري���ض الى التغذية عن 
طري���ق الوريد م���دى احلياة، فال 
يستطيع ان يأكل عن طريق الفم، 

األولى والثانية عالجهما بسيط، اما 
الدرجتان الثالثة والرابعة فيتوجب 
لهما إجراء عملية جراحية فال ينفع 

معها عالج طبي.
والعملي���ات تختلف حس���ب 
الثانية ميكن  الدرجات، فالدرجة 
ان نستخدم فيها الليزر، أو دواء 
او نعمل على تليني املنطقة حتى 
ال جنعل الباس���ور يخرج او عن 
طريق Raclio-Frequency أو عن 

طريق الربط.
الثالثة  بالنس���بة للدرجت���ني 
والرابعة فلهما طريقتان معتمدتان 

والوالدة وطبيب الهرمونات.

جراحة البواسير

فاطمة: عمليات البواسير هل هي 
ناجحة لكل احلاالت؟

البواس���ير هي اساس���ا اوردة 
وشرايني هابطة، تغذي املستقيم فأي 
ضغط داخلي يحدث في اجلسم يرفع 
ضغط القولون فمثال الكحة املزمنة 
تزيد ضغط البطن على املستقيم 
البواسير،  فيزيد اإلمساك وتظهر 
وعالجها يعتمد على حسب الدرجة 
وه���ي أربع درج���ات، فالدرجتان 

عدم ارتفاعه وعدم انخفاضه.
وبالنسبة للمرأة احلامل او املرأة 
قبل احلمل فمهم جدا إذا استأصلت 
الغدة الدرقية فأول ما تصبح حامال 
تخبر دكتور احلمل ان لديها اساسا 
استئصاال للغدة الدرقية كاملة وأنها 
تتناول هرمون���ات ألن اول ثالثة 
شهور من منو اعصاب الطفل يحتاج 
الى هرم���ون الغدة الدرقية فيجب 
اال يك���ون هناك نقصان وال يكون 
هناك زيادة حتى ال يؤثر ذلك على 
الطفل، وفي ه���ذه احلالة حتتاج 
الى طبيبني، طبيب امراض النساء 

السابق كنا نستأصل ثالثة ارباع 
الغ���دة ونترك رب���ع الغدة من كل 
جانب، في الوقت احلالي نستأصل 
الغدة كاملة، بسبب أننا الحظنا اذا 
تركنا جزءا بسيطا من الغدة تعود 
الغدة كما كانت فتستدعي الدخول 
في عملية جراحية، والدخول في 
عملية جراحي���ة ثانية يؤدي الى 
خطورة أكثر ألن هناك عصب يتحكم 
بالصوت وميك���ن ان ينجرح واذا 
العص���ب يصبح املريض  اجنرح 
غير قادر على الكالم، لذلك يعتمد 
على نوع املرض فإذا كانت االصابة 
في فص واحد م���ن الغدة )الغدة 
بها فصان( وهذا الفص لم يكن به 
خاليا سرطانية، فيمكن استئصال 
فص واح���د ولكن اذا كان الفصان 
متأثرين ففي اغلب األحيان يجب 

االستئصال.

التعويض بالهرمونات

أم علي: كيف تس��تطيع السيدة 
الغ��دة  اس��تئصال  م��ع  التعاي��ش 

الدرقية؟
الغدة  بالنس���بة الس���تئصال 
الدرقية فهو شيء روتيني وأكثر 
أمراض الغدة الدرقية موجودة في 
النساء ولكن ليس هناك اي مشكلة 
باستئصالها فهي لن تؤثر نهائيا، 
ألنها س���تعوض بهرمون فالغدة 
الدرقية تفرز هرمون الثيروكسني، 
وه���و ينظم العملي���ات الهضمية 
باجلسم فهي ستأخذ هرمونا مدى 
احلياة، تعويضا عن الهرمون الذي 
الغدة  فقد عن طريق اس���تئصال 
وليس له مضاعفات، ولكن حتتاج 
الى مراجعتنا كل شهرين او ثالثة 
لنقوم بعملية كونترول لها مبراقبة 

غس��ان: هل ميكن ع��اج قرحة 
املع��دة جراحيا وهل يفي��د ذلك كل 

احلاالت؟
عالج قرحة املعدة حاليا اصبح 
عن طريق االدوية ففي الس���نوات 
السابقة في فترة السبعينيات تقريبا 
او الستينيات كانت جترى عمليات 
جراحي���ة اذا كان هناك نزيف، او 
كان هناك سدادات ولكن في الوقت 
احلالي بوجود العالج الطبي اصبح 
90% من االمراض تعالج باألدوية، إال 
إذا جاءت حاالت نزيف او تسريب 
بالقول���ون، او خرم باألمعاء، ففي 
هذه احلاالت نتدخل جراحيا ونعالج 

املريض.
باملنظار  عبداهلل: ه��ل اجلراح��ة 
بنف��س فاعلية اجلراح��ة املفتوحة؟ 
ام ميك��ن ان نت��رك بقاي��ا للكت��ل 

املستأصلة؟
املناظير اوال  بالنسبة جلراحة 
هي من اجلراحات احلديثة وثانيا 
جتعل املريض يخرج من املستشفى 
في وقت اس���رع ويعود الى العمل 

في وقت اسرع.
وهل ممكن استئصال كل االمراض 

بصورة كاملة؟ 
طبعا ممك���ن ويعتمد ذلك على 

خبرة الطبيب وممارسته.

استئصال الغدة الدرقية

عبدالعزي��ز: كثير من الس��يدات 
خضعن لعملية استئصال اورام من 
الغدة الدرقية، وفوجئنا باس��تئصال 

كامل الغدة فمتى يحدث ذلك؟
الغدة الدرقية تختلف عن الغدد 
األخ���رى، الغدة الدرقية لها قواعد 
وقوانني تس���تدعي االس���تئصال 
الكامل او االستئصال اجلزئي ففي 

جراحة اليوم الواحد هي جراحة تتم 
حتت مخدر عام او موضعي في العيادة 
اخلارجي���ة او ف���ي مراكز متخصصة 
ملثل هذه اجلراحات، حيث يتم اجراء 
العملية وابقاء املريض حتت املالحظة 
ملدة ساعات محدودة، يخرج بعدها الى 
املنزل من دون احلاجة الى اي مراقبة 

صحية اخرى.
وفي الواليات املتحدة وكندا واجنلترا 
تطور االمر في السنوات ال� 25 املاضية، 
لتزداد جراحات اليوم الواحد من 34 % 
الى 61% من مجمل اجلراحات التي متت 
في اميركا، وفي اجنلترا زادت من %15 
الى 70% وزاد عدد مراكز جراحة اليوم 
الواحد ف���ي اجنلترا من 67 الى 4000 

مركز بني عامي 1976 و2004.
وم���ع تط���ور تقني���ات اجلراحة 
ف���ي االمكان اجراء  والتخدير اصبح 
عمليات اكبر مثل استئصال الرحم من 
املهبل واخراج املريضة في اليوم نفسه، 
وكذلك بعض العمليات في اجلمجمة 

والعمود الفقري.

جراحة المناظير من الجراحات الحديثة

جراحة اليوم الواحد

نصح المصابين بالسكري بفحص أقدامهم يوميًا وغسلها بعناية

استئصال الغدد 
الليمفاوية المصابة 

بالسرطان

د. أحمد املوسوي في حوار مع الزميلة زينب أبو سيدو

سرطان باألمعاء الدقيقة

سرطان الغدة الدرقية

)حسن حسيني(

د. الموسوي يرد  
على أسئلة المتصلين

اختصاصي الجراحة بمستشفى الراشد د.أحمد الموسوي ل� »األنباء«:
70% من عمليات التخّلص من السمنة تعالج الضغط والسكري

غرغرينا باألمعاء
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د.أحمد املوسوي اختصاصي اجلراحة 
العامة واملناظي����ر وزميل الكلية امللكية 
البريطانية للجراحني »دبلن« وله خبرة 
واس����عة في تش����خيص وعالج عمليات 
السمنة املفرطة »تدبيس املعدة«، وعمليات 
املناظير اجلراحية )الفتق، املرارة، الزائدة 
الدودية واالثنا عشر( وعالج وعمليات 
قرحة املعدة باإلضافة الى انه متخصص في 
عالج جراحات األورام احلميدة واخلبيثة 

للجهاز الهضمي )األمعاء الدقيقة، القولون( 
وجراحات األورام احلميدة واخلبيثة للثدي 
وجراحات األورام احلميدة واخلبيثة للغدة 
الدرقية، كذلك يقوم بعالج عمليات الشرج 
والبواسير، والناصور الشرجي وكيس 
الشعر وعالج البواسير دون ألم بالدباسة 

اجلراحية وعالج القدم السكري وعمليات 
شد البطن. ود.املوسوي له ثالثة أبناء: 
زهراء )12 س����نة( وحوراء )10 سنوات( 
وعبداهلل )5 س����نوات(، ويقول: ان ابني 
عبداهلل يبدو كأنه سيصبح طبيبا عندما 
يكبر ألن جميع الظواهر تدل على ذلك، 
فهو يحب الذهاب معي الى املستشفى وال 
يخاف من االبر وال يبكي، ويقول: عندما 

أكبر سأصبح دكتورا جراحا.

ابن الوز عوام

تج��رى  البواس�ير  عملي��ة 
بواس�ط�ة الدباس��ة واألفض��ل 
تجل�ط وج�ود  عن�د  اس�تئصالها 

للناص��ور  الوحي�د  الح��ل 
بس�يطًا  ك��ان  إذا  الجراح�ة  ه�و 
للع�الج نلج�أ  متش�عبًا  كان  وإذا 

األعص�اب  يقت�ل  الس�كري 
الحسية في القدم وال يشعر الشخص 
لصدمات  تتع�رض  عندم�ا  بقدم�ه 
وجروح وهو ما يسبب القدم السكرية

هناك عدة طرق يس���تطيع بها الطبي���ب إعادة بناء الثدي 
للنساء اللواتي خضعن الستئصاله وهي في معظمها تعتمد 
على استخدام نسيج ذاتي، وبعضها يستخدم البديل، وأحيانا 

يجمع بني الطريقتني السابقتني.

البديل السيليكوني

هناك اختالف في الوسطني الطبي والشعبي حول سالمة 
البديل الس���يليكوني، غير ان البديل السيليكوني هو معيار 
التوافق احلي���وي الذي يقارن به دس���تور األدوية األميركي 
جميع املركبات األخرى، في بريطانيا هناك مجموعة استشارية 
خاصة نش���أت عن وزارة الصحة، استنتجت انه ليس هناك 
اي دليل مقنع حول تأثيراته على الصحة والتزال الدراس���ات 

جارية حول ذلك.
ان اس���تخدام البديل الس���يليكوني مبفرده ال يناسب اال 
حاالت قليلة فقط، ويجب ان يكون اجللد في مكان اس���تقبال 
البديل بحالة جيدة بعد استئصال الثدي )ويفضل أال يكون قد 
تعرض لألشعة(، والثدي صغير في اجلهة املقابلة، ففي مثل 
هذه احلاالت ميكن غرز بديل صغير مع جتنب التوتير املفرط 
للجلد املغطي له، وبذلك نحصل على ثدي بلوغي الشكل )له 
ش���كل ثدي الفتاة عند البلوغ( وميكن أال يكون متناظرا مع 

ثدي اجلهة املقابلة.

موسعات األنسجة

ميكن اس���تخدام موسع األنس���جة إلعادة بناء ثدي كبير، 
يشبه هذا اجلهاز الى حد ما بالونا مفرغا )مفشوش( موصوال 
الى فتحة مللئه، يوضع املوس���ع إما سطحيا أو عميقا )حتت( 
العضلة الصدرية الكبيرة وُينفخ دوريا باحمللول امللحي عبر 
فتح���ة امللء التي توضع حتت اجللد، يتم النفخ في العيادات 
اخلارجية، وبذلك يتوسع اجللد املغطي تدريجيا، وبعد عدة 
أس���ابيع عند الوصول الى احلجم املطل���وب، تدخل املريضة 

املستشفى لنزع املوسع وغرز بديل كبير.

النسيج الذاتي

ميكن للطريقة املذكورة أعاله ان تعطي نتائج جيدة، غير 
ان استخدام النسيج الذاتي ميكن ان يعطي ثديا أشبه بالثدي 

احلقيقي.

70% من عمليات السمنة 
تزيل الضغط والسكري

تدبيس المعدة بالمنظار

منذ عام 1980 وحتى اآلن اجربت عملية تدبيس املعدة الكثر من اربعمائة الف حالة في 
العالم، وس���ر جناح هذه اجلراحة هو في اجرائها بنفس القياسات التي وضعها مخترعها، 
وهذه اجلراحة تعطي االنس���ان االحساس بالش���بع بعد تناول كمية بسيطة جدا من الطعام 
وبذلك حتد من قدرته على تناول الطعام، واذا زادت كمية االكل عن املفروض يشعر الشخص 
بالغثيان واذا اس���تمر فإنه يصاب بالقيء، ونقطة ضعف هذه اجلراحة هو في السوائل عالية 
السعرات والسكريات حيث انها ميكن ان متر بسهولة من خالل املعدة وبذلك فإن هذه اجلراحة 

ال تناسب محبي احللويات والسكريات ومعهم قد تفشل.
هذه اجلراحة جترى باملنظار من فتحات صغيرة جدا بالبطن مماثلة لفتحات استئصال املرارة 

باملنظار ويبقى املريض في املستشفى 24 ساعة فقط.

بناء الثدي بعد استئصاله

على حياته وإذا أصيب بأقل التهاب 
يتابع الدكتور ويسير على العالج 
الصحيح، وال يذهب متأخرا حتى 

ال نصل الى مرحلة البتر.

شد البطن

ليديا: كم تس��تغرق عملية شد 
البطن؟ وهل ميكن ان يترهل جدار 

البطن بعد ذلك؟
تستغرق عملية شد البطن نحو 

الساعة، ولكن شد البطن يكون مع 
شد العضالت وهذا مهم جدا ولكن 
األهم من ذلك ان تعلم املريضة انها لن 
تدخل في حمل آخر ألننا نشد البطن 
عن طريق خيوط فإذا اصبح هناك شد 
على البطن يحدث شد في اخليوط، 
وان حترص ثانيا على اال يزيد وزنها 
اي يظل ثابتا ويفضل ان يكون على 
الوزن الطبيعي وميكن ان يتعرض 

البطن للترهل مرة أخرى.
شمان العنزي: أنا عندي ناصور 
منذ ع��ام وأخذت عاج��ا دون فائدة 

فهل حله الوحيد هو اجلراحة؟
نعم الناصور حله الوحيد اجلراحة 

وال يفيده اي عالج.

الناصور الدموي

ومنظارا  مغناطيسية  أشعة  عملت 
عام��ا واتضح ان هن��اك جتمعا دمويا 
على املس��تقيم، وهناك من يقول انه 

ناصور دموي، فماذا أفعل؟
ه���ل ه���و ناص���ور طوي���ل أم 

بسيط؟
ليس بسيطا فبما تنصحني؟

إذا كان الناصور بسيطا يلزم له 
جراحة فهو أفضل، أما إذا كان متشعبا 
فعليك باستشارة الطبيب ليعطيك 

العالج األفضل والصحيح.

والروماتي���زم والته���اب مفاصل 
وخشونة.

أما عملية حتزمي املعدة وحتويل 
املسار، فإذا جلأ لها االنسان فسيصاب 
مبش���اكل تخدير قد تكون أضعافا 

مضاعفة ملن ليس لديه سمنة.
موضي: هل ميكن ان تعود السمنة 

بعد ذلك بعد اجراء العملية؟
ميكن ان يعود االنسان الى السمنة 
م���رة أخرى ألن اي ش���يء موجود 
سيكبر مع الوقت، بعد ثالث او اربع 
س���نوات اذا عاد الى عادته األولى 

من الغذاء.

انتبه لقدميك

لؤي: م��ا القدم الس��كرية وكيف 
تعالج؟

القدم السكرية أساسا هي التهابات 
بالق���دم، واملف���روض على املصاب 
بالس���كري ان يكون دقيقا جدا في 
احملافظة على نظاف���ة الرجل فمن 
بالقدم ما ميكن  املش���اكل اخلاصة 
ان تنيم ش���رايني القدم، وان جتعل 
األعصاب احلس���ية متوت فينعدم 
احساس االنسان بها، فرمبا ترتطم 
رجله بأي ش���يء وينجرح دون ان 
يشعر بذلك وهذا اجلرح ال يلتئم ألنه 
مصاب بالس���كر وكمية الدم بالقدم 
قليلة فيتفاقم ويلتهب أكثر وأكثر.

لذلك أنصح املرض���ى املصابني 
بداء السكري ان يحافظوا على القدم 
بحيث انهم يلقون نظرة عليها يوميا 
ويغس���لونها بطريقة معينة دون 
ان يجرحوها حت���ى تقليم األظافر 
يكون بحرص شديد حتى ال يجرح 
اإلصبع نفس���ه ويجفف القدم بعد 
الغسيل نهائيا وان يضع قطنة بني 
األصابع، ويحافظ عليها كاحلفاظ 

يمكن استئصال األمعاء الغليظة 
مش�اكل  ح��دوث  دون  بكامله�ا 
كثي�رة على عكس األمع�اء الدقيقة

القرح�ة  ح�االت  م�ن   %90
نلج��أ  وال  باألدوي����ة  تعال��ج 
النزيف ح�االت  ف�ي  إال  للجراح�ة 

حديث�ة  المناظي�ر  جراح�ة 
أن  للمري���ض  ويمك��ن  ج�دًا 
المستش�فى م�ن  س�ريعًا  يخ�رج 

الغدة  كامل  استئصال  األفضل 
في  تكمن  العملية  وخطورة  الدرقية 
جرح العصب الذي يتحكم في الصوت

عبداهلل املوسوي


