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 الدويري: توفير أحدث األجهزة والمعدات لعالج األسنان

 حنان عبد المعبود
  أكـــد وكيـــل وزارة الصحة 
املساعد لشـــؤون طب األسنان 
د.يوســـف الدويري ان الوزارة 
تولي اهتماما خاصا بخدمات طب 
األسنان التي شهدت نقلة نوعية 
كبيرة، وتطورا في أساليب العالج 
جلميع املشـــاكل التـــي تصيب 

األسنان.
الدويري في كلمته    وأضاف 
التي ألقاها خـــالل حفل افتتاح 
املؤمتر الثاني لطب األسنان الذي 
أقيم بفنـــدق النخيل، وحضره 
أمس باإلنابة عن وزير الصحة 
د.هالل الساير «ان النقلة النوعية 
املتميزة في مجال طب األسنان 
شـــملت أيضا مجـــال اجلراحة 
التجميلية لألســـنان، لذا قامت 
وزارة الصحـــة بتوفير وتوريد 
أحدث األجهزة واملعدات الطبية 
الالزمة لعالج األســـنان التي مت 
التوصل اليها عامليا في هذا املجال 
باملراكز الصحية والتخصصية 

لألسنان ملواكبة املستجدات.
  كما أكد الدويري حرص وزارة 
الصحة علـــى تنظيم املؤمترات 
العلمية بجميـــع التخصصات 
الطبية، ملا لها من فائدة كبيرة 
ومبا حتققه من خالل الدراسات 
واألبحـــاث واحملاضرات املقدمة 
بهذه املؤمترات مـــن توصيات 
لالرتقاء باملستوى املهني والعلمي 
الى االســـتفادة من  باالضافـــة 
التواصل الطبي بني املتخصصني 
لتبادل اخلبرات مبا يحقق األهداف 
املرجوة في حتســـني اخلدمات 
الصحية جلميـــع متلقيها الفتا 
الى أهمية احملاور التي يتضمنها 
املؤمتـــر الثاني لطب األســـنان 
وصلتها املباشرة بصحة األسنان 
لكل الفئات العمرية من األطفال 

د.راشد رشود على مساعدته في 
اللجنة املنظمـــة للمؤمتر حتى 

خرج بهذه الصورة املشرفة. 
  وتعقيبـــا على قـــرار وزير 
الصحة اخلاص بتقنني وشروط 
اســـتخدام «الغاز الضاحك» في 
عالج األسنان لدى األطفال أشار 
احلميدة فـــي تصريح صحافي 
النسبي «الغاز  التخدير  ان  الى 
الضاحك» يســـتخدم في حاالت 
خاصة لدى األطفال واملعاقني، الفتا 
الى اآلثار اجلانبية واملضاعفات 
التي رمبا يسببها هذا الغاز لبعض 
املرضى، مشيرا الى ان هذا الغاز 
قد يتسبب في االجهاض للنساء 

احلوامل.
  وفي اإلطار ذاته أكد الطبيب 
الســـوري الزائـــر وخبير طب 
أسنان األطفال د.خلدون محمد 
ان الغاز النســـبي يستخدم في 
شرائح عمرية معينة من األطفال 
والسيما فيما يتراوح بني ٤ و٥ 
ســـنوات، حيث يجب ان يتمتع 
الطفل بقدر كاف من الوعي قبل 
الغاز، مستثنيا  اســـتخدام هذا 
األطفال من سن ٢ إلى ٣ سنوات 
من اســـتخدامه، ألن األطفال في 
هذه الفئة العمرية ال يتمتعون 
بالقدر الكافي من الوعي مما قد 
يؤدي إلصابتهم باخلوف والفزع 
الشديد وبالتالي قد يتسبب ذلك 
في زيادة رهبة الطفل من عالج 

األسنان. 
  وأعلن د.خلـــدون في ضوء 
اإلحصائية األخيرة له منتصف 
التسعينيات حول نخر «تسوس» 
األسنان لدى األطفال في البالد عن 
إصابة ١٥٪ من األطفال بالتسوس، 
الفتا الى ان بعض األطفال الرضع 
قد يصابون بنخر األسنان نتيجة 
الرضاعة املستمرة أثناء النوم.

 جانب من اجلولة

والكبار ولكثير من تخصصات 
طب األسنان مثل العالج التحفظي 
واالستعاضة الصناعية وزراعة 
املناقشات  األســـنان فضال عن 
اخلاصة بجراحات الوجه والفم 
والفكني وكذلك عالج مفصل الفك 
التوعية  الســـفلي وأهمية دور 
للوقاية من املشاكل واألمراض 

التي تصيب األسنان. 
   وبدوره رحب مدير ادارة طب 
األسنان ورئيس املؤمتر د.صقر 
احلميدة باحلضور، من اخلبراء 
واألطبـــاء املتخصصني في هذا 
املجال من داخل وخارج الكويت، 
الفتا الى مشاركة أكثر من ٧٠٠ 
طبيب محلي و٨ خبراء أجانب، 
وقال: أرحب بهذا التجمع العلمي 
الثانـــي الذي تعمـــل ادارة طب 
األسنان على تنظيمه بالتعاون 

مع وزارة الصحـــة بهدف رفع 
كفاءة األطباء العاملني من خالل 
احملاضرات التي تتكلم عن أحدث 
ما توصل له في طب األسنان من 
ناحية املواد املستعملة في هذا 
املجال وطـــرق العالج، مضيفا: 
لقد استضفنا كوكبة من األطباء 
في مجال زراعة األسنان ومواد 
األسنان لينقلوا لالخوة األطباء 
فـــي بلدنا احلبيـــب املعلومات 
الهامة في هذا املجال وشـــرحها 
لهم، وتعريفهم بكيفية استعمالها، 
الدعـــوة لالخوة  كمـــا قدمنـــا 
العرب ليشاركوا في هذا العمل 

املتكامل.
  وأشار احلميدة في تصريح 
له على هامـــش املؤمتر الى ان 
املؤمتر يخضع لبرنامج التعليم 
الطبي املســـتمر بواقع ١٧ نقطة 

للطبيب املشـــارك، الفتا الى ان 
احملاور الرئيسية باملؤمتر تركز 
على اجلانب التجميلي واحلشوات 
اجلديدة وطـــرق التعامل معها، 
ومشيرا الى ان االستخدام السائد 
للحشوات كان ملادة «االماجلام» 
ذات القوة، غيـــر أن هذه املادة 
يعيبها اللون الفضي، في حني ان 
هناك مادة أخرى جتمع بني قوة 
«االماجلام» و«الكومبوزت»، وهو 

ما سيتم مناقشته باملؤمتر.
  واختتـــم احلميدة تصريحه 
مقدما الشـــكر الى كل من ساهم 
في إجناح املؤمتر من متحدثني 
الى جانب  وضيوف وعاملـــني 
د.يوسف الدويري على مساعدته 
بتسهيل كل الصعاب التي واجهتهم 
الى جانب وكيل الوزارة املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية االهلية 

 خالل افتتاح المؤتمر الثاني لطب األسنان

   الحميـدة: اسـتخدام «الغـاز الضاحك» قد يتسـبب فـي إجهاض النسـاء الحوامل

 على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي التاسع لجراحات المناظير 

 الهيفي: الكويت خالل الـ ٢٠ عامًا المقبلة 
ستصبح «كويت بال سمنة» 

 القاهرة ـ هناء السيد 
  أكد استشاري اجلراحة العامة وجراحة املناظير 
واجلهاز الهضمي واألورام وعضو املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د.محمد براك الهيفي ان الكويت 
ثالث دولة على مستوى العالم التي جتري جراحات 
تكميم املعدة وحتويل املسار واجلراحات اخلاصة 
بعالج أمراض السمنة والسمنة املفرطة التي أكد انها 
من أمراض القرن، وانها الســــبب الرئيس لإلصابة 
بالعديد من االمراض مثل الضغط والسكر والقلب 
والتهابــــات املفاصل، بل تعد من أســــباب االنتحار 

البطيء.
  جاء ذلك في لقاء خاص لـ «األنباء» أثناء مشاركته 
في املؤمتر الدولي التاسع جلراحات املناظير الذي 
اختتم أعماله بالقاهرة أخيرا والذي عقد بالتعاون 
مع رابطة جراحي دول البحر املتوســــط والشرق 
االوسط، وذلك لالطالع على احدث االساليب العاملية 
في جراحة املناظير، وطرحت أكثر من ٨٠ ورقة عمل 
بحثية حول كيفية العالج باملناظير بطرق مختلفة 
وبدون جراحة، وثمن املشــــاركون باملؤمتر طرح 
د.الهيفي الذي يعد من أشهر االطباء اجلراحني في 

عالج السمنة، خاصة عمليات التكميم.
   وأكد الهيفي ان من أهم أســــباب للسمنة سوء 
التغذية وأقل من ١٠٪ وراثة وعدم ممارسة الرياضة 
والهرمونــــات اقل من ٥٪ وأكد ان حديث الرســــول 
ژ بــــأن يكون ثلث للطعام وثلــــث للنفس وثلث 
للشــــراب من افضل االســــاليب الصحية لالنسان، 
خاصة ان االبحاث أثبتت ان الســــمنة تعد انتحارا 
بطيئا، وأوضح ان الكويت من أكثر دول العالم التي 
جترى بها جراحات الســــمنة بعد أميركا ثم اململكة 

العربية السعودية.
  وذكر الهيفــــي انه مت اعتمــــاد جراحة املناظير 
بالكويت عام ١٩٩٢ موضحا انها شهدت تطورا هائال، 
بل أصبحت جترى اآلن عن طريق ثالث فتحات أو 
فتحتني وتستغرق جراحات التكميم من ٤٥ الى٦٠ 
دقيقة ونقوم بإجــــراء ثالث جراحات او جراحتني 

باليوم الواحد حسب حالة املريض.
  وأملــــح الى ان املؤمتر طرح اجلديد في جراحات 
الســــمنة عامليا وهو التركيز على إجراء جراحات 
الســــمنة عن طرق الفتحة الواحدة وال تصلح لكل 
مريض، وأشار الهيفي ان التطور املستقبلي هو إجراء 
التكميم عن طريق املنظار دون اجراء عملية، لكن 
الى اآلن مازالت هناك جتارب ثبت جناح ٢٠٪ منها 
فقط وتكميــــم املعدة من الداخل عن طريق املنظار 

دون فتحات بالبطن.
  وأكد ان هناك عالقة في بعض احلاالت بني السمنة 
املفرطة واإلصابة باالورام، خاصة النساء وأملح الهيفي 
الى إشــــادة اجلراحيني العامليني، حيث انه الوحيد 
الذي يسوي تكميم املعدة باخلياطة التغليفية لذلك 
فان نسبة النزيف والتسريب أقل من ١٪ والنجاح 
وهللا احلمد ٩٩٪ وعندما تقول للمريض ان مشاكل 
الســــمنة وأمراضها التي تصيب اجلسم من السكر 
والضغط والقلب ١٠٠٪ لذلك حتتاج عملية التكميم 
حوالي ٦٠ دقيقة كاملة مع اخلياطة التغليفية، وأشار 
الى جراحات املناظير ٤ فتحات باملنظار كل نصف 
سنتيمتر، وهناك جراحات الفتحة الواحدة لكن ال 
يحتاج اليها كل مريض حسب مساحة اجلسم ونسبة 

الدهون والفتحات عادة ليس فيها مشكلة.
  وذكر ان أول جراحة سمنة أجراها كانت حتويل 
مسار املعدة بالكويت عام ٢٠٠٥ لسيدة كويتية أما 
عمليات تكميم املعدة فكنت أول من بدأها في الكويت 

في سبتمبر ٢٠٠٧ وكانت لفتاة عمرها ١٧ عاما وجاءت 
صديقاتها إلجراء عمليات التكميم.

  وأضاف أن هناك نقطة مهمة وهي ان هناك فرقا 
كبيرا بني شد القوام «حتسني القوام» نغير شكل البطن 
وشد الترهالت من منطقة محددة باجلسم هو عمليات 
جتميل لكن عمليات الســــمنة من تكميم وحتويل 
للمسار تستغرق وقتا كبيرا من عام لعام ونصف 

ليضعف املريض ويقل وزنه بشكل ملحوظ.
  وأشار الى ان اآلن بالكويت أصبحت جترى تلك 
اجلراحات بشكل كبير نظرا ملا شهدته تلك العمليات 
من تطور وخدمات طبية تضاهي املستشفيات العاملية 
وبالتالي يوفر املريــــض كثير من املال، خاصة ان 
تلك العمليات حتتاج ملبالغ مالية كبيرة وبالكويت 

تتكلف ٣ آالف دينار فقط.
  وحول الفرق بني التكميم وحتويل املسار للمعدة 
أشــــار الهيفي الى ان التكميــــم يحدث عندما تكون 
كتلة اجلسم من ٣٠ الى ٥٠ واآلن بالكويت التكميم 
اصبح االفضل لدى الكثيرين، خاصة ان اضرارها 
اقل ومحدودة و«التكميم» يسمى التدبيس او القطع 
الطولي للمعدة ويعيش االنسان طبيعيا جدا، حيث 
يؤثر على االكل والهرمون الذي يؤثر على اجلوع 
والشــــبع ال يحتاج املريض الــــذي أجرى عمليات 

التكميم الى ڤيتامينات.
  أما عمليات حتويل املسار فاملريض يظل طوال 
حياته يحتاج الى ڤيتامينات، حيث نقوم بقص املعدة 
وحتويلها الى معدة صغيرة ونوصل االمعاء الدقيقة 
باملعدة الصغيرة، بالتالي يقل األكل ويقل امتصاصه 
واألكل الذي يدخل املعدة ال يستفيد املريض منه اال 
بنسبة ٢٠٪ فقط لذلك جند الڤيتامينات مهمة جدا 
وعادة عملية حتويل املســــار ال نقوم بها إال لذوى 
الســــمنة املرضية ونصرح للمريض باملشي ثاني 
يــــوم العملية ويبدأ حياته الطبيعية بعد عدة ايام 
وميارس الرياضة خاصة املشــــي. وطالب الهيفي 
ان تصبــــح الصحة واالهتمام بهــــا جزءا من خطة 
الدولة التنموية ٢٠٣٥ ودعا الى ان نصبح خالل ٢٠ 
عاما القادمة «كويت بال سمنة»، خاصة ان نسبتها 
بالكويت عالية، فنجد ٧٠٪ من النساء يعانون من 
الســــمنة و٤٠٪منهم سمنة مفرطة حتتاج للتدخل 
اجلراحي، وأعلن الهيفي ان الكويت تعد ثاني دولة 
بالعالم جتري عمليات السمنة سنويا من عمليات 

التكميم «وحتويل مسار املعدة».
  وأشــــار الى ان ٦٠٪ من الرجال لديهم ســــمنة 
٣٠٪ منهم لديهم ســــمنة مفرطة حتتاج الى تدخل 

جراحي.  

 «تعاونية حطين» أطلقت أنشطة الماراثون األول

 الفارس: ممارسة الرياضة ضرورية للحفاظ على الصحة العامة
 محمد راتب

أمـــس  صبـــاح    انطلـــق 
ماراثـــون جمعيـــة ضاحيـــة 
التعاونية األول، حتت  حطني 
رعايـــة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية، 
وزير اإلســـكان ووزير الدولة 
لشؤون التنمية، الشيخ أحمد 
الفهد، وذلك مبناســـبة مرور 
٥ أعـــوام علـــى تولي صاحب 
الســـمو األمير مقاليد احلكم، 
ومبناســـبة احتفاالت الكويت 
باليوبيل الذهبي ومرور ٥٠ عاما 
على االستقالل و٢٠ عاما على 
التحرير. وقد ناب عن الشيخ 
أحمـــد الفهـــد، محافظ حولي 
الفـــارس، وبحضور  عبداهللا 
عضو مجلس األمة ســـعدون 

العتيبي.
  وأكد محافظ حولي عبداهللا 
الفارس أهمية ممارسة الرياضة 
للصحة العامـــة، وفي تكوين 
العالقات االجتماعية الوثيقة، 
مؤكدا مقولة العقل السليم في 

اجلسم السليم.
  مشيدا باألنشطة التي أقامتها 
اجلمعية للمساهمني كما أكد دور 
التعاونيات في خدمة وتنمية 

املجتمع.
الفارس بالشـــكر    وتوجه 
والتقدير ملثل هذه االحتفاالت 
الوطنيـــة التي تســـاعد على 
املواطنة مؤكدا  تعزيـــز روح 
أن أهمية فعاليـــات اجلمعية 
تتمثل في أنها تعبر عن جيل 
جديد يتمتع باإلبداع والتميز 
في الفكر والتنفيذ، متمنيا أن 
تعم مثل هذه األنشطة جميع 
مناطق الكويت وأن حتذو باقي 

هو دليل واضح على مدى تفاعل 
ســـكان الكويت في االنضمام 
واملشاركة في هذه االحتفاالت 

الوطنية.
  وفي الوقت نفسه، مت عمل 
مسابقة ألجمل منزل مت تزيينه 
باألعالم واإلضـــاءة اخلاصة 
باالحتفاالت الوطنية والزراعة 
التجميلية، حيث سيتم توزيع 
اجلوائز على الفائزين في هذه 
املسابقة، الفتا إلى دور اجلمعية 
وبعض األهالي املتطوعني في 
جعل ضاحية حطني منوذجا 
يحتذى به ليكون على مستوى 
أكبر اجلمعيات املشـــهود لها 

بالتميز واخلدمات.
  وفـــي ختـــام تصريحـــه، 
توجه الســـمحان بالشكر إلى 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
للشـــؤون االقتصادية ووزير 
اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
التنميـــة، لرعايته هذا احلدث 
البهجة في نفوس  الذي رسم 
أهالي املنطقة واملشاركني في 

السباق املاراثوني.
  وكذلك إلـــى محافظ حولي 
الفـــارس وعضـــو  عبـــداهللا 
مجلس األمة سعدون العتيبي 
ملشاركتهما فرحة األهالي، كما 
أعرب عن شكره وتقديره للجهات 
املشاركة في دعم االحتفالية وهي 
الكويتية، وصندوق  الكشافة 
ألعاب  إعانة املرضى، واحتاد 

القوى.
  متمنيا لهم التوفيق، ومعلنا 
عن قيام اجلمعية بتكرار هذا 
االحتفـــال كل عـــام بالتزامن 
مـــع االحتفـــاالت باألعيـــــاد 

الوطنيـة. 

املاراثون الذي شارك فيه ٣ فئات 
الفئة األولى  الرجال، تبدأ  من 
من ١٥ وحتى ٣٥ سنة، والفئة 
الثانية تبدأ من ٣٦ وحتى ٤٥ 
سنة، في حني أن الفئة الثالثة 
تبدأ من ٤٦ سنة فما فوق، أما 
بالنسبة للمتسابقات من النساء، 
فقد شاركن في السباق بفئتني 
األولى تبدأ من ١٥ إلى ٣٥ سنة، 
كما بدأت الفئة الثانية من ٣٦ 

سنة فما فوق.
  وأضاف أن جميع املنتجات 
التـــي مت عرضها في الســـوق 
الشـــعبي تعبر عن بصمة يد 
األهالي على كل منتج معروض، 
معتبرا أن هذا دليل على مدى 
إنتاجيـــة وفاعليـــة الكويتي 
ومساهمته في جميع االحتفاالت 
الكويت  واألزمات لرفـــع علم 
الســـوق  أن  عاليـــا، موضحا 
الشعبي سيســـتمر لعدة أيام 
لتعريف وتشجيع جميع الزوار 
واألهالي على اإلنتاج واإلبداع 

فيما يحبه وينتجه.
  وذكر الســـمحان أن حرص 
أهالي املنطقة واملناطق السكنية 
املجاورة على حضور املاراثون 

اجلمعيات حذو جمعية حطني 
التعاونية.

  وشدد الفارس على ضرورة 
تشـــجيع األعمـــال اليدويـــة 
واحلرفية لتنمية عملية اإلنتاج 

احمللي.
  مشـــيدا بأنشـــطة السوق 
الشعبي الذي مت تنظيمه على 
هامـــش نشـــاطات املهرجان، 
خصوصا أنه يتضمن املنتجات 
املنزلية التي تشـــير إلى مدى 
الكويتية  املرأة  تفوق وإنتاج 

والفتاة كذلك.

  ومـــن جانبه، قـــال رئيس 
إدارة جمعية حطني  مجلـــس 
التعاونية، عبدالعزيز السمحان: 
إن منطقة حطني تشـــهد عدة 
احتفاالت وطنية عزيزة على 
قلوب اجلميع، وذلك بالتزامن 
مع تســـلم وجتهيـــز جمعية 
ضاحية حطني التعاونية التي 
ستعود باخلير على اجلميع كما 
ستلبي احتياجات وطموحات 
جميـــع املســـاهمــني وأهالــي 

املنطقـة.
  وأشار السمحان إلى أهمية 

 أسماء الفائزين
 الرجال الفئة (أ): علي دشتي، عبداهللا سليمان 

املكيمي ومساعد جاسم احلافظ.
  الفئة (ب): عبداهللا اللوغاني، خليفة دعيج 

وخالد املطيري.
  الفئة (ج): محمود غلوم ندوم، نادر دشتي 

وحسن عبداهللا.
  النساء الفئة (أ): فاطمة سالم، كوثر الشمالي 

وسارة فرحان.
  الفئة (ب): أمجاد مايا، ماجدة قاسم وجناة 

حسن. 

 تعاونية النسيم افتتحت
   مهرجان شركتي عماد والهاجري 

 نقابة األطباء تناقش آخر التطورات 
والمستجدات الطبية في ندوة «معك» غداً 

 اعلن امني سر نقابة االطباء الكويتية د.عثمان 
العمر مشـــاركة نقابة االطباء الكويتية بالندوة 
اجلماهيرية املزمع اقامتها مساء غد مبقر منظمة 

العمل الكويتي (معك).
  وقال د.العمر ان نقابة االطباء ستشارك بالندوة 

التي ينظمها مجموعة من االطباء البشريني مبختلف 
التخصصات الطبية وذلك ملناقشة آخر التطورات 
واملستجدات التي طرأت على الساحة الطبية مبا 
يتعلق بالشأن الطبي عموما واالنتخابي والنقابي 

على وجه التحديد. 

 د.حسني الدويهيس في جولة داخل التعاونية 

 محمد راتب
  استمرارا للمهرجانات والعروض التي تقدمها 
جمعية النسيم التعاونية والتي تعد ضمن أهم 
وأبرز اهتمامات مجلس اإلدارة، افتتح رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة جمعية 
النسيم التعاونية د.حسني الدويهيس املهرجان 
التسويقي بالتعاون مع شركة عماد للتجارة وشركة 
محمد ناصر الهاجـــري وبحضور بدر الهاجري 
مدير شركة الهاجري وهاني الراشد عضو مجلس 

اإلدارة وفالح الرجعان مدير اجلمعية.
  وأوضح الدويهيس ان املهرجان يتضمن العديد 
من أصناف شـــركة عماد للتجارة وشركة محمد 
ناصر الهاجري وبأســـعار تنافسية يحتاج اليها 
املستهلك، مشيرا الى ان املهرجان يقام في جميع 
األسواق والفروع وستكون هناك سحوبات على 

جوائز بنظام امسح واربح.

  وأكـــد الدويهيـــس ان املهرجـــان يأتي ضمن 
املهرجانـــات املتخصصة لعـــام ٢٠١١ والتي تقام 
للمستهلكني من أهالي املنطقة، وذلك لتوفير املواد 
االستهالكية التي يتطلبها املستهلك وكذلك العديد 
من املواد واملنظفات وغيرها. وأشار الدويهيس 
الى ان اجلمعية استعدت بجميع امكانياتها املادية 
واملعنوية الستقبال األعياد الوطنية، مشيرا الى 
ان الواجهة اخلارجية للجمعية ازدانت باألضواء 

واألعالم التي ترفرف في سماء املنطقة.
  واختتم الدويهيس بأن هناك العديد من املفاجآت 
التي يقدمها مجلس اإلدارة ألهالي املنطقة، حيث 
تقيم اجلمعية العديد من املهرجانات الشـــهرية 
وتتخللها مهرجانات أخرى، باإلضافة الى مهرجان 
اخلضار الذي يقام اسبوعيا وبأسعار في متناول 
اجلميع، مؤكدا حرص مجلس اإلدارة على إقامة 

مثل تلك املهرجانات. 

 (كرم ذياب)  د.يوسف الدويري ود.صقر احلميدة في جولة داخل املعرض

 (سعود سالم) د.محمد براك الهيفي 
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